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HIRCZYK W ..PETROCHEMII11

„ZERÓWK0WY” SZOK
S ?1 ieoczekiwana zmiana miejsc 
f l f  — to tytuł popularnego 'fil- 

mu, jednocześnie doskonale 
. oddającego sytuację, jaka 

zaistniała w szkolnictwie płockim 
na przełomie roku.

Od 1 stycznia na mocy ustawy 
o systemie edukacji nauczanie w 
oddziałach przedszkolnych stało 
się zadaniem gmin. W praktyce 
oznacza to, że „zerówki” przenie
siono ze szkół podstawowych do 
przedszkoli, zmieniając jednocześ
nie ich zwierzchników. Zamiast 
kuratorium znalazły się w gestii 
samorządów. Wszyscy nauczyciele 
„zerówek” dostali wypowiedzenia. 
Edukacją 6-latków zajęły się pra
cownicy przedszkoli, w kilku wy
padkach przywrócone na tę oko
liczność do pracy. Powrót „zeró
wek” do przedszkoli podyktowany 
był przede wszystkim względami 
ekonomicznymi. W Płocku reorga-

Nauczycielki nie mianowane o- 
trzymały tylko odprawę jedno
miesięczną.

— Czułem się okropnie — zwie
rzył się dyrektor SP nr 16, Eu
geniusz Iwiński — kiedy jedną 
ręką wręczałem moim pracowni
kom pisemne podziękowanie za 
dobrą, długoletnią pracę a drugą 
dokument zwalniający je od zaraz.

W ten sposób potraktowanych 
zostało 58 nauczycielek w całym 
Płocku. Niektóre skierowały od 
razu sprawę do Sądu Pracy. Za
ledwie kilku zaproponowano pra
cę zastępczą.

Oburzeni byli też rodzice. Złośli
wi przypisywali im nawet zbioro
wą histerię. Do naszej redakcji 
już 24 grudnia wpłynął protest ro
dziców ̂ ze szkoły nr 23 w Płocku, 
gdzie istniały aż 4 klasy „zero
w e d o  których uczęszczało około 
120 dzieci.

stresu, nie czuły się zagubione w 
nowym otoczeniu,, nie przełamy
wały lęku przed nową _ panią. A 
przecież za jednym pociągnięciem 
pozbawiono ich wszystkiego, z 
czym się zżjdy, odebrano poczucie 
bezpieczeństwa.

Wierzę, .że personel wykazał 
maksimum dobrej woli, by 
„oswoić” 6-Iatków i przywrócić 
na ich twarze uśmiech. Winę za 
słabą frekwencję panie z przed
szkoli przypisują krążącym i po
wtarzanym przez rodziców opi
niom, że przedszkola gorzej przy
gotowują dzieci, niż szkolne „ze
rówki”.

Jest to z pewnością opinia 
krzywdząca — jak w każdym in
nym wypadku 1 tę sprawę n®Iez/  
rozpatrywać indywidualnie. vv leie 
zależy od nauczycielki.

W przedszkolu nr 24 spotkały

nie ;Afc- rycznie sytuacja kraju 
jest u,,Ani,5 Się> Tylko kto inny 
boŁnii-i 'V;‘ ,’aczem polskiego ro- 
-- o*?. stwierdził M. Jurczyk
krotnie vn ^'sko trzech lat, kon-
Walu f ‘ ̂  Zy n a rod owy Fundusz
raz vy., ”' * Przedtem Moskwa, te-
p"lska \ ? ’nsŁon- Dla Moskwy była 
od tej rh!'°v'ą. d°jną przez 45 lat, 
ka, Dr 1 e.sf' c‘ln Zachodu, I ta- 
łbp- Państwa, jest prawda.
kiem ve J 7  awi^ ek  jest zwiaz- 
niez3 iAi;v;'ndv kacvjnym. zwi ązk rem 
Partii , od jakiejkolwiek

’ Uąd'U, administracji.

15 Miesięcy  o st r e j w a lk i 
io

*»Pętroch^5.f 2 zalogft Płockiej ‘ spotkał sie orzy-
'Si'* ;80

przewodniczący Regionu Szczeciń
skiego „S” • Właśnie kończyła się 
drtuga zmiana, indzie wracali cło 
domów, ale i tak na spotkaniu br
io ok. 50 osób. Warto zaznaczyć, że 
jak dowiadujemy się od kolegów 
z „.Petro-Ech a”, istniejąca zaledwie 
od kilku miesięcy organizacja 
związkowa „S” r80 Pracowników 
MZRiP liczy już kilkaset osób!

Jurczyk rozpoczął swą . wypo
wiedź -od przywołania rodowodu 
/związku. Przypomniał, że jego 
ruch iest kontynuacją S.rdamości 
sierpniowej, opiera się na tamtym 
statucie, Chce bronić robotnika, nie 
idąc na żadne kompromisy z wła
dzą. Dlatego dziewiętnaście miesię
cy  ̂ trwała walka . o rejestrację 
związku, którego istnienie nikomu 
nie było na rękę. Teraz, dzięki 
.spotka ohi % premie-zym G. jSi.yczić/H j

9*

ssie”, działalność związku została 
wachę bardziej nagłośniona.

•— Wasze zwycięstwo będzie za
leżało od tego, jak będziemy ludzi 
bronić, Natomiast prawdą jest, że 
do tej pory niszczono nas ze wszy
stkich stron. Wina jest w wąskiej 
grupie ludzi na czele z panem 
Wałęsą, panem Geremkiem, ks. 
Jankowskim i wielu, wielu innymi 
— mówi Jurczyk. — Jak podaje 
„Kultura” paryska do Polski tra
fiło 7—8 min dolarów na opozycję. 
/ z ty ca pieniędzy niszczono iudzi, 
między innymi w bestialski sposób 
mnie i moich najbliższych współ
pracowników. Pan prezydent, kie
dy zwróciłem się kiedyś o pomoc, 
gdy wyszedłem z więzienia po 
trzech latach, powiedział mi w ten 
sposób. „Marksa, był człowiek, ktć 

I .iii: pifAt^izyj- ktćv 
sprawdzać, już wach a

sposoo. „marian, był człowiek, któ- 
_ domagał zję pkrrih^zyj- kić, •. 

chciał _ nas sprawdzać, już wach a 
kwiatki, już nie żyje. Radzę ci. 
jako przyjacielowi, nie staraj się o 
pieniądze, bo cię to może spot
kać”. Mam pełną świadomość, że 
mówię publicznie, przy dziennika
rzach. To są fakty i na to mam 
świadków — dodał Jurczyk.

Kolejne wypowiedzi ‘przewodni
czącego .Solidarności ’80 były nie 
mniej kontrowersyjne. Marian Jur
czyk powiedział m in.

O młodzieży:

—• Młodzież jest sercem narodu. 
I bez młodzieży żaden naród czy 
na Wschodzie, czy na Zachodzie 
nie ma możliwości rozwoju. Setki 
ludzi młodych, wykształconych, 
często doskonale przygotowanych 
do zawodu, są bez pracy. Część u- 
cieką za granicę, pracować dla in
nych. A część polskiej młodzieży 
stacza się do poziomu krawężnika, 
wstępując na różnego rodzaju dro
gę przestępstwa. Jest to coś stra
sznego. Utracimy młodzież, utraci
my bardzo wiele. '

O grubej kresce

— Nie możemy się przyglądać na 
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„Ojej, ale si^ narobiło”.
V jc - 'A j ■ ■*
A

aizację przeprowadzono pospiesz
nie, można rzec z dnia na dzień.
Jakby w obawie przed reakcją 
rodziców i zwolnionych nagle nau
czyciel;. Płaczu dzieci i stresu, 
jaki przeżyły, w ogóle nikt me 
wziął pod uwagę.

Dyrektorów szkół poinformowa
no o tym oficjalnie na spotkaniu 
z prezydentem Płocka i władzami 
oświatowymi 21 grudnia, zasko
czeń^ było ogromne, nikt s;ę nie 
spodziewał, że zmiana nastąpi w 
trakcie roku szzkolnego. Dyrekto
rzy przygotowali odpowiednie pis
ma z wypowiedzeniem dla nau
czycieli „zerówek”.

— Wręczono mi je 31 grudnia, 
w ostatnim dniu pracy — mówi 
jedna ze zwolnionych, pragnąca 
zachować anonimowość — choć 
pismo jest z datą 23 grudnia. Za
wiera m.in. fikcyjne zdanie: „Jed
nocześnie wypłacam Pani odprawę 
w wysokości 6-rniesięcznego wy
nagrodzenia zasadniczego”.°

Pieniędzy oczywiście mi nie wy
płacono i nie wiem kiedy mogę 
ich się spodziewać. Jestem nauczy
cielką mianowaną, z wieloletn.m 
stażem. Taki sposób pozbawienia 
mnie pracy jest jawnym pogwał
ceniem praw, zagwarantowanych 
w Karcie Nauczyciela.

< 1 ' --A •
— Wyrażamy nasze ogromne 

zdziwienie tym, iż zmiana nau
czycieli klas „0” ma miejsce na 
półmetku rozpoczętego roku szkol
nego — napisali między innymi. 
W niektórych szkołach zebrania 
rodziców odbyły się dopiero 30 i 
31 grudnia Wielu — z różnych 
powodów — w nich nie uczestni
czyło. 2 stycznia woźne kilkunastu 
szkół odsyłały zdezorientowane i 
wystraszone dzieci do przedszkoli.

„Zerówkowiczów” z „16” prze
niesiono do przedszkola nr 24, 
przy  ̂ulicy Kochanowskiego. Od
ległość w metrach nie jest taka 
duża, ale obie placówki dzielą 
dwie ruchliwe ulice. Dotychczas 
wiele dzieci z okolicznych bloków 
dochodziło bez opieki do bezpiecz
nie położonej w centrum osiedla 
„16”. Dla rodziców pracujących 
od wczesnych godzin rannych pro
blemem stał się także brak 
świetlicy. W pierwszych dniach 
stycznia do przedszkola dotarło 
zaledwie kilkoro dzieci z grupy 
rannej. W miarę upływu czasu ich 
liczba nieco wzrosła, ałe frekwen
cja. jest nadal poniżej 50 proc.

Dyrektor przedszkola nr 24, Da
nuta Wandrowska usiłuje przeko
nać mnie, że problem został roz
dmuchany, że dzieci nie przeżyły

Fot. S. Bąklewiea
:t [ , v ■ iA

wyższa frekwencja jest z „14”. 
Manewr, który zastosowano, do
tknął także dzieci do tej pory 
uczęszczające do przedszkola nr 24. 
Od 2 stycznia zostały przeniesione 
do. przedszkola nr 29. Dyrektor 
Wandrowska jest dobrej myśli. 
Rodzice żywo interesują się pro- 
gramem, obserwują swoje dzieci 
i na ogół są zadowoleni. „Doszliś
my do porozumienia w kwestii 
opieki nad dzieckiem przed i po 
zajęciach” — mówi. Zapewniła też, 
że przedszkole nie jest płatne, co 
również wprowadziło ferment w 
środowisku. Obowiązuje jedynce 
dobrowolna opłata na komitet ro
dzicielski.

Dyrektor Grzegorz Karpiński Z
SP nr 23 twierdzi, że ostra była 
tylko pierwsza reakcja rodziców, 
teraz jest spokój. W jego szkole 
problem został rozwiązany nie naj
gorzej — biorąc pod uwagę dobro 
dzieci. Pozostały one w tych sa
mych pomieszczeniach (wynajmo
wanych dotychczas przez szkołę 
od spółdzielni mieszkaniowej), 
gdyż przedszkole nie było w sta
nie pomieścić 4 oddziałów zero
wych. Zmieniły się tylko nauczy
cielki. Dotychczasowe zwolniono
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J ej życie nie było z 
pewnością szczęśliwe. 
Jedno małżeństwo, po
lem drugie. Gromadka 

wspólnych .dzieci, o które 
trzeba było się troszczyć. Po
tem przyszła choroba psy
chiczna, której przyczyn naje
ży szukać, być może. w sytua
cji rodzinnej, a być może w 
pewnych uwarunkowaniach ge
netycznych. Jakoś wszystkich

przebywała w Szpitalu dla 
Nerwowo i Psychicznie Cho
rych w Gostyninie. Właściwie 
to zawsze twierdziła, że jest 
okradana, jej chora psychika 
wciąż wskazywała na domnie
manych przestępców. którzy 
mieli podrobione klucze do jej 
domu i kradli z mieszkania co 
tylko się dało. Urojenia te to 
objawy schizofrenii paranoidal- 
nej.

Wspomnienia o ojcu dla 
członków rodziny miały różny 
oddźwięk. Córka Henryki li. 
twierdziła, że ojczym był agre
sywny, zachowywał się wul
garnie. Kiedyś na jej imieni
nach oddał mocz w łóżko i 
zmusił matkę, by to posprzą
tała. Często mówił do żony, że 
pochowa ją za stodołą, gdy 
umrze. Nienawidziła go za to 
z całego serca. Gdy umarł, nie

wódzkim toczyło się postęoo- 
wanie o ubezwłasnowolnienie 
chorej.

Kontrowersyjnym opiniom na 
temat śmierci ojca od dzie
ciństwa przysłuchiwał się Pa
weł. Chora matka nie mogła 
dać mu normalnego uczucia, 
odczuwał także brak ojca. Ta
ka sytuacja na pewno spowo
dowała zaburzenia w sferze 
emocjonalnej Pawła. Wcześniej

ŚMIERTELNY ODWET
wychowała. I tego najmłodsze
go, ukochanego syna, który w 
przeddzień świąt - Wielkiej No
cy sprawił, że nie mogła już 
podzielić się świątecznym jaj
kiem z nikim...

Nie dożyła tych świąt. Jej 
ciało znaleziono w łóżku. Z 
pozoru można było ‘przypusz
czać. że po prostu zmarła, 
miała przecież 64 lata. Jednak 
widoczne . obrażenia twarzy 
wskazywały, że śmierć nie na- 
staoiła w sposób naturalny.

W gruncie rzeczy Paweł D. 
nie był złym dzieckiem. Nigdy 
nie wstydził sie tego. że mat
ka jest chora psychicznie. Ko
chał ja. choć czasami mówiła 
sama do siebie, często ubliża
ła ludziom, których spotykała, 
śpiewała, wybijała szyby w ok
nach. Była chora, kilkakrotnie

 ̂— Paweł dobrze odnosił się 
do matki — opowiada Ewa M. 
—- zawsze mówił do mej, ma
mo. Ona również dobrze się 
odnosiła. Kochała swojego sy
na i to nawet bardzo. Broniła 
Pawia i nie dawała powiedzieć 
na niego złego słowa. Nie mie- 
li' do siebie żadnych pretensji, 
nie _ kłócili się ze sebą. Nie 
mieli dużo pieniędzy, ale sobie 
pomagali.

Zdarzało się często, że nie 
mieli co jeść. Gospodarstwo 
podupadło, nie było komu się 
nim zajmować. Starsza dzieci 
już się usamodzielniły, w do
mu z matką został tylko Pa
weł. Kiedy żył ojciec, wiodło 
im się lepiej. Paweł wielo
krotnie  ̂wspominał, że „gdyby 
ojciec żył, to na pewno tak 
by nie biedowali”.

poszła na pogrzeb i powiedzia
ła, że nie będzie po nim pła
kać.

Sama śmierć Alfreda D. wy
wołała wiele emocji wśród
członków rodziny. Jego dzieci 
twierdziły, że został przez
Henrykę D. otruty. Na kilka 
godzin przed śmiercią, gdy
prosił o szklankę wody, poda
ła mu jakieś tabletki. Gdy
przyjechał lekarz, Henryka D. 
nie chciała pokazać karty in
formacyjnej z leczenia szpital
nego męża. Przekonana o otru
ciu rodzina Alfreda D. plano
wała nawet zażądanie prze
prowadzenia sekcji zwłok, ale 
doszła do wniosku, że choroba 
psychiczna _ Henryki wykluczy
łaby możliwość poniesienia 
przez nią jakiejkolwiek kon
sekwencji. W Sądzie Woje-

nia chciał wierzyć w otrucia 
ojca, ale w alkoholowym 
transie wszystko jest możliwe. 
Jak zeznawali świadkowie tra
gicznego zdarzenia, jakie mia
ło miejsce w przeddzień świąt 
Wielkiej Nocy, Paweł krzyczał, 
że wykończy matkę za to, 
właśnie, żę wpędziła ojca do 
grobu. On sam potwierdził to 
później na przesłuchaniu, ale 
powiedział, że w głębi duszy 
wcale tego nie zamierzał.

Krytycznego dnia w rodzin
nym domu w Ciućkowie pił z 
kolegą. Właściwie to zaczęli 
już pić dzień wcześniej, się 
noc ^minęła spokojnie. Była też 
z nimi dziewczyna Pawia, 13* 
-letnia Mariola P. Po raz pier
wszy przyjechała wtedy do do-
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31 STYCZNIA WSPANIAŁY WIECZÓR Z „TYGODNIKIEM PŁOCKIM”.

BAL U PANNY ADY
Redakcja

zaprasza 31 stycznia 
o godz.19 na 

BAL U PANNY

ADY
w restauracji
"Burger-Box"

Płock, ul. Miodowa 8

Dla samotnych, zagubionych, nie
śmiałych, ale także szczęśliwych i 
zakochanych, a nade wszystko ro
mantycznych i lubiących dobrą 
zabawę, organizujemy „Bal u 
Panny Ady”. Kto to Jest Panna 
Ada wie każdy Czytelnik naszej 
gazety, co potwierdza liczba nad
syłanych listów. Piszecie, że dó- 
dokucza Wam samotność, że cier
picie z powodu nie spełnionych 
marzeń. To spotkanie jest okazją 
by poznać nowych przyjaciół, a 
może spotkać swoją Wielką Mi
łość...

Specjalnie dla Was, drodzy Czy
telnicy, użycza nam pomieszczeń 
restauracja „Burger-Box” przy 
ni. Miodowej 8. Nie będziecie się 
nudzić ani przez chwilę Swój u- 
dział w imprezie zapowiedzieli ak
torzy Teatru Dramatycznego, bę
dzie też pokaz mody, quizy, kon
kursy ze wspaniałymi nagrodami 
i oczywiście dyskoteka z prezen
terem.

To wszystko już 31 stycznia

(piątek) o godzinie 19. Wstęp za 
jedyne 30 tys. zi od osoby przy 
wejściu) wraz z załączonym ku
ponem, który wydrukujemy także 
w następnym numerze.

W ramach biletu „Burger-Box” 
zapewnia małą czarną z ciastkiem 
— resztę będzie można zamówić 
wg własnego gustu i możliwości 
kieszeni. Do dyspozycji potrawy 
kuchni duńskiej i nie tylko, drin
ki, lody i desery. Na balu nie 
zabraknie naszego fotoreportera, 
który ozdobi zdjęciami obszerny 
reportaż z tego wieczoru.

Przyjdźcie koniecznie, dość miejsc 
ograniczona. Jeśli będzie więcej 
chętnych będziemy musieli z przy
krością odmówić, o czym lojalnie 
uprzedzamy.

Bilety sprzedajemy w redakcji 
codziennie w godz. 8—15 w poko
ju 35.

(mab)

NOWOROCZNE SPOTKANIA KOLĘDOWE
„Życzę temu miastu 1 temu kra

jowi, abyśmy wszyscy potrafili — 
tak jak w tym opłatku — zjed
noczyć nasz wysiłek w jedno wspól
ne dobro, dla miasta, dla kraju, 
dla nas wszystkich” — powiedział 
m. in. inaugurując noworoczne 
spotkanie kolędowe na Zamku 
Książąt Mazowieckich ordynariusz 
diecezji płockiej bp Zygmunt Ka
miński.

Zaproszono na nie szerokie gro
no przedstawicieli życia publiczne
go miasta i województwa: parla
mentarzystów, gospodarzy miasta 
i regionu, policjantów, ludzi kultu
ry, nauki, .biznesmenów, prawni
ków 1 dziennikarzy. Wszyscy mieli 
okazję podzielić się opłatkiem, za
pomnieć o kłopotach życia co
dziennego, animozjach, antypatiach 
i wzajemnych pretensjach Składa
no sobie tylko dobre byczenia na 
cały rok.

— „Żyjmy dla przyszłości, a nie 
przeszłością” — skomentował ten 
nastrój wojewoda Jerzy Wawsz- 
czak wznosząc toast noworoczny.

Spotkanie urozmaiciły dzieci ze 
Szkoły Podstawowej nr 18, które

orzygotowaly minispekiakl o kró- gijnej, aktorów Teatru P1'amfj 
lu Herodzie. Po spotkaniu zebrani cznego i uczniów Państwo# 
przeszli do katedry ną koncert kó- Szkoły Muzycznej w Płocku, 
lędowy w wykonaniu chóru Die-
cezjalnego Ośrodka Kultury R.eli- '

O 300 ZŁ 
DROŻEJ

Z ogromną przykrością infoi- 
mujemy Czytelników, że w 
związku z podwyżkami w s z y 
s t k i e g o  nie jesteśmy w sta 
nie wydawać gazety w dotych
czasowej cenie. Ta niewielka 
podwyżka chociaż w części zre 
kompensuje nam zwiększons* 
wydatki. W zamian postaramy 
się częściej niż dotąd bywało 
wydawać Tygodnik w zwięk
szonej objętości 12 stron.

Redakcja

MIKOŁAJ 
NA SKARPIE

Z piękną i godną naśladowania 
Inicjatywą wys tąpali członkowie 
Samorządu Mieszkańców Osiedla 
Skarpa. Zaktywizowali prywatnych 
właścicieli sklepów i zakładów u 
sługowych z  terenu osiedla do 
przeznaczenia pewnych kwot pie
niężnych na zakup upominków dla 
dzieci najbardziej potrzebujących 
eraz  dzieci z Pogotowia Opiekuń
czego w Płocku.

Impreza choinkowa, ‘ której to
warzyszyło szereg atrakcji, odbyła 
się 11 stycznia w Szkole Podsta
wowej nr 18. Uczniowie klasy VI 
tejże szkoły przedstawili zgroma
dzonym dzieciom bajki: „Jasia i 
Ma-łgosię” oraz „Kota w butach”. 
Doskonały poois gry aktorskiej 
dała Liliana Kołeczek, wcielając 
się w postać czarownicy oraz Mag
da Żamecka w roli kota w butach.

Z rąk wicedyrektor szkoły — 
Marii Kucharskiej dzieci otrzymały 
paczki ze słodyczami, a dyrektor 
Pogotowia Opiekuńczego — Alicja 
Mikołajczufc odebrała 24 pary pan
tofli rannych dla swoich pod
opiecznych.

Sponsorami całej imprezy byli: 
Bogdan Małowiejski. Stanisław 
Pietrzak, Radosław Maślankowskl, 
Maria Wysocka, Bronisława Dobie*, 
Marian Rudzki. Robert Krajewski, 
Tomasz Jur, Celina Pietras. Barba
ra Romanowska, Elżbieta Lewan
dowska 1 Jan Okraska,

(kaz)
i n r  i i

RATUNEK 
DLA PŁOCKA
Na czwartej roboczej naradzie 

Społecznego Komitetu „Ratunek 
dla Płocka”, w której uczestniczyli 
m. in. posłanka Wanda Sokołow
ska i przewodniczący Sejmiku 
Wojewódzkiego — Jakub Chmie
lewski, finalizowano sprawę o- 
twarda konta pod hasłem „Most”. 
Na to konto wpłacane będą pienią
dze na budowę tymczasowego mo
stu Mazowsze. Plastycy przygoto
wują projekty cegiełek i plakatów 
informacyjnych dotyczących pilnej 
pogrzeby budowy nowej przeprawy 
przezf Wisłę.
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ZMIANA 
SIEDZIBY PZU

Państwowy Zakład Ubezpieczeń 
II Inspektorat w Płocku Informu 
Je o śmianie t  dniem I stycznia 
1992 roku swojej siedziby. Aktual
ny adres: Płock, ul. Sienkiewicza

PORCZYŃSCY W PŁOCKU
10 stycznia br. gościli w Płocku 

twórcy i ofiarodawcy kolekcji im. 
Jana Pawła II — państwo Janina 
i Zbigniew Porczyńscy. Licznie 
zebrani tego dnia w Klubie Mię 
dzynarodowej Prasy i Książki słu
chacze mogli także obejrzeć fil 
my, prezentujące dwa wiodące te
maty kolekcji: „Macierzyństwo” j 
„Dziecko” oraz prześledzić drama
tyczną biografię ich obojga, a 
szczególnie pani Janiny, która jak 
wielu Polaków przeszła przez so
wiecką deportację. Sybir 1 Kazach
stan.

Niemniej bogata jest biografia 
Zbigniewa Porczyńskiego, Był u- 
czastnikiem kampanii wrześniowej.

Po wojennej epopei, na którą 
złożyły się Pawiak, Oświęcim i 
Buchenwald, został na Zachodzie. 
Tam obronił pracę doktorską na 
Uniwersytecie w Leeds. Ogromna 
praca, rewelacyjne opracowania 
technologiczne, patenty, zapobieg
liwość i oszczędność przyniosły 
sukces.

Znaczną część majątku poświęci
li Porczyńscy na kolekcję malar
stwa. Ofiarowana Polsce obejmuje 
oenad 409 pozycji. Składa się z 
kilku wyodrębnionych zespołów 
tematycznych, jak: sceny biblijne, 
portret, macierzyństwo, mitologia 
oraz pejzaż i martwa natura. W

doborze poszczególnych grup znaj
dujemy dzieła najznakomitszych 
eurooejskich twórców.

Państwo Porczyńscy przywieźli 
ze sobą także wydawnictwa i ka
talogi (sami finansują galerie), 
które można było kupić! Opowia
dali również o planach, budowie 
pawilonu i programie koncerto
wym. Na zakończenie zostali ob
darowani dyplomem i medalem 
pamiątkowym, ofiarowanym przez 
przewodniczącego Rady Miejskiej 
— Tadeusza Taworskiego, z które
go inicjatywy doszło do tego 
spotkania.
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MNIEJ OŁOWIU 
W SPALINACH

W Wigilię ub. roku otrzymano 
pierwszy produkt z nowej insta
lacji eteru, której budowę w 
MZRiP rozpoczęto w 1988 roku. 
Dotąd wyprodukowano około ty
siąca ton eteru metylotertbutylo- 
wegj (EMTB), którego dodanie do 
paliw w znaczący sposób zmniej
sza emisję zanieczyszczeń, przede 
wszystkim związków ołowiu i tlen
ku węgla. Ten komponent benzy
nowy uznamy rzosflał Jównitż /w 
święcie za najleps 
noszący liczbę oktanową benzyn.

wy przeznaczony na wyczerpanie 
zapasów paliw z większą zawar
tością ołowiu. Od września jeździć 
będziemy na benzynie znacznie 
mniej zanieczyszczonej, a ołowiu 
do atmosfery trafiać będzie o po
łowę mniej.

Mazowieckie Zakłady Rafineryj
ne i Petrochemiczne są już prak- 

tempoii/enŁ benzy- tycznie, gotowe da produkcji pa- 
ofeiWł Jównifcż /w jiw o europejskich- nprmach. Eter 
;psary składnik, ppd- do benzyn dodawany będzie na 

miejscu i CPN otrzymywać będą 
paliwa już uszlachetnione. Produkt 
ton, zawierający również związki 
tlenowe, pozwoli także na reduk
cję innych zanieczyszczeń.

- - - .• '
Fragment instalacji eteru.

Petrochemia trafiła w przysło
wiową dziesiątkę. Jak poinformo
wał bowiem na konferencji praso
wej dr i inż. Ludwik Kosowicz z 
Instytutu Technologii Nafty, naj
prawdopodobniej od ł marca fcc. 
wprowadzone zostaną nowe normy 
na paliwa — zbliżone do euro
pejskich. Według tych norm za
wartość ołowiu w etylinie 94 nie 
może przekraczać 0,15 g/1 (dotych
czas 0,3 g/1). w etylinie 86 —
0.3 g/1 (dotychczas 0,55 g/1). Od 
marca do końca sierpnia przewi-

Warto dodać, że niedawno w 9 
największych miastach USA wpro 
wadzono prawny obowiązek stoso
wania paliw z 10—15-procentowym 
dodatkiem eteru, który stopniowo 
rozszerzany jest na <nne miasta. 
Normę tę wprowadzają także 
kraje EWG. Początek dała Finlan- 
landia.

Fot. r .  Eromka duje się półroczny okres przejścio wi

Z  R E D A K C Y J N E G O  D Y Ż U R U

POCZTA PRZY WYSZOGRODZKIEJ
Do redakcji dzwonią mieszuancy 

ulicy Wyszogrodzkiej: dlaczego 
Urząd Pocztowy został przeniesto- 

- ż ich ulicy na Gierzynskiego. 
óż, jak wynika z wypowiedzi 

„„ni kierownik Działu Służby Po
cztowej -  Grażyny Wisniew- 
skiej, jest kilka powodów tej 
zmiany. Pierwszy z nich to kwes
tia własności lokalu. Mały i pod
niszczony budyneczek przy Wyszo 
grodzkiej poczta wynajmowała za 
niemałe pieniądze. Pomieszczenia 
przy Gierzyńskiego, o nieporówny
walnie lepszych warunkach obsługi

klientów, są natomiast własnością 
poczty

Znacznie rozszerzony został czas 
pracy nowego urzędu. Są teraz 
dwie zmiany w godz. od 8 do 21 
Emerytom i rencistom, telefonują
cy^ do nas, przypominamy: do
starczenie świadczeń pieniężnych 
leży w obowiązkach doręczyciela. 
Zawsze musi być tzw. pierwsza 
próba doręczenia. Jeśli mają pań
stwo zastrzeżenia do pracy listo
noszy, należy Informować o nich 
Dział. Służby Pocztowej.

(mgj)
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ZAPRASZAMY 
NA TRYBUNY

PIŁKA NOŻNA

W najbliższą niedzielę 23 stycz
nia, od godz. 9 . w hali SZS 
MZRiP rozegrany zostanie II Ha
lowy Turniej Piłki Nożnej Petro
chemii, którego organizatorem jest 
Zakładowe Ognisko TKKF „Pe
trochemia” Płock.

Jest jeszcze szansa zgłoszenia 
zespołu do wzięcia udziału w roz
grywkach. W środę 22 stycznia o 
godz. 15 w kawiarni „Bistro” na 
stadionie odbędzie się zebranie 
organizacyjne kierowników ekip.

KOSZYKÓWKA

Po świątecznej przerwie wzna
wiane są treningi sympatyków 
piłki koszykowej. Zajęcia odby
wają się we wtorki i czwartki od 
godz. 19 do 21 w sali gimnasty- 
:znej III Liceum Ogólnokształcą
cego w Płocku. Uczestnicy powin
ni posiadać strój sportowy i mięk
kie obuwie.

W  PŁOCKU

NAMYSŁOWSKI 
I ŚMIETANA

Dla sympatyków muzyki jazzowej 
to prawdziwa gratka. 24 stycznia 
(piątek), o godzinie 20 w kawiarni 
Jazzowej Płockiego Domu Kultury 
przy ulicy Tumskiej 9 wystąpi 
Zbigniew Namysłowski (saksofon) 
i Jarosław Śmietana (gitara) wraz 
z towarzyszącymi im: Cezarym 
Konradem (perkusja) i Andrzejem 
Cudziklem (kontrabas). Namysłow
ski i Śmietan® razem to prawdzi 
wa rzadkość! Bilety w PDK, tel. 
295-12.

(mab)
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PROTEST OPZZ
Podobnie jak w całym kraju 

również w woj. piockim 18 cm. 
swój protest przeciwko podwyżce 
cen nośników energii w postaci 
oflagowania przerw w pracy i pe
tycji złożonych na ręce przedsta
wicieli władz administracyjnych 
wyraziły Struktury związkowe 
OPZZ.

Przerwy w pracy — od pół go
dziny do godziny — miały miej
sce m.in. w FMZ, kutnowskim 
Miflexie, gostynińskim Elgo, żych- 
lińskim Kmicie. Większość zakła
dów poprzestało na oflagowaniu, 
akcji informacyjnej — ulotkowej 
i poprzez zakładowe radiowęzły. 
W Żychlinie z petycją do burmi
strza przyszło około tysiąca osób.

W swoim oświadczeni.i 
lcewey podkreślali, że jest to 
test autentycznie zrozpaczony" 
ludzi, którzy w pojedynkę, F, 
obronią się. Nie chcą pogodzie 
z tym, że kolejne rządy skutku1” 
wprowadzonych reform gospoda' 
czych obciążają ludzi pracy 
jemnej, rencistów i emeryt" j 
Rośnie sfera ubóstwa, a z dru# 
strony grupa nowobogackich uzł 
skujących wysokie dochody z otf, 
Jania prawa, działalności aferową 
Tych którzy w sierpniu 1989 ro" 
zapoczątkowali proces przerw5 
ogarnia frustracja, poczucia be^ 
dziejności i krzywdy.

13 STYCZNA W WOJEWÓDZTWIE
— Strajkowało 90 proc. członków 

związku, tak wynika z informacji 
posiadanych przez nas we wtorek 
rano — powiedział „TP” przewod
niczący Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność” — Jerzy Tokarczyk. 
— Akcja protestacyjna „wypaliła” 
tak, jak zakładaliśmy.

Ze strajku została1 wyłączona słu
żb?. zdrowia, straż pożarna, PKP, 
PKS w Płocku na godzinę wstrzy
mał odjazdy autobusów. „Czerwo- 
niaki” natomiast jeździły zgodnie 
z rozkładem. Akcja protestacyjna 
w ZKM ograniczyła się do oflago
wania ze względu na znaczną u- 
ciążłiwość innych form protestu 
kierowców dla mieszkańców.

W województwie piockim nie 
wysunięto żadnych lokalnych pos
tulatów. „Petrochemia”, w której 
iakiekolwiek przestoje pociągnęły
by. za sobą ogromne koszty, pro
test (wspólny z OPZZ) polegał na 
znacznym utrudnieniu wejścia i

wyjścia z terenu kombinatu otf 
oflagowaniu.

Niektóre większe zakłady woJ.
wództwa podjęły godzinny strai!
czynny. Wyłączono maszyny ^ 
produkcyjnych wydziałach gł°k 
nych i pomocniczych FMZ, o stiw 
ku ostrzegawczym poinformować 
ministra przemysłu. Spośród 21, 
osób zdecydowana większość zal°»' 
strajkowała.

W kutnowskim „Miflexie” pGA 
wano na godzinę pracę w ty®J 
miejscach, gdzie nie zakłócało 
czynnego rytmu funkcjonować' 
zakładu. Podobnie byio w „Polfi' 
i gostynińskim „Elgo”.

Nauczyciele — członkowie 
lidarności” — między dwunasta ; 
trzynastą nie prowadzili tradycyj 
nych lekcji. Byli wraz z ucznia^ 
w szkołach, organizowali ape* 
rozmawiali o sytuacji w kraju.

(mst

F E R I E  W  M U Z E U M

D »ieci, które pozostaną w 
Płocku podczas ferii zimo
wych (27 stycznia — 8 lu- 
telgo) mogą odwiedzać Mu

zeum Mazowieckie przy uiL Tum
skiej 2, gdzie znajdą dla siebie 
ciekawe propozycje spędzenia cza
su. Przede wszystkim będzie oka
zja do poznania ekspozycji sztuki 
secesji, ikonografii Płocka i histo
rii lokalnej kultury. Ale specjalnie

na ferie przygotowane zostały dw* 
imprezy.

1. Konkurs Lego — 24 i 26 styc* 
nia w godzinach 11—13. Autor"- 
najatrakcyjniejszych prac z kl°c( 
ków Lego zostaną nagrodzeni. W* 
runkiem uczestniczenia w zabaw') 
jest budowanie z własnych, prz? 
niesionych ze sobą klocków i 0 
becność w każdej grupie dzieci  ̂ , 
opiekuna, który wejdzie w skłs 
startującej ekipy. Nagrodzone, w? 
różnione i godne uwagi konstruj? 
cje Lego będą wystawione do ko®' 
ca ferii w holu Muzeum.

2. Codziennie (poza niedzUlar?1, 
przez dwa tygodnie odbywać s. 
będą o godzinie 12 projekcje f;- 
mów wideo na dużym ekran1* 
przy czym został ustalony następy 
jący repertuar: — 27, 29, 31 stye* 
nia „Gwiezdne wojny” — słyń*1, 
cykl trzech filmów o wojnach ' 
kosmosie: „Nowa nadzieja, „l71"!, 
perlum kontratakuje”. „Fowiy 
Jedi”. 3. 5, 7 lutego — „PowU 
do przyszłości” (I, II, III), 
trzech filmów z motywem wehńki1' 
lu czasu.

W pozostałe dni — wtorfcjś 
czwartki, soboty — można będw 
obejrzeć filmy z  kaset przyniesie' 
nych przez samych widzów. Wste 
wolny. Muzeum Mazowieckie _ ' 
Płocku zaprasza wszystkie d-zied-

OGŁOSZENIA DROBNE
KUPNO —  SPRZEDAŻ
SPRZEDAM „Zuka” z kontenerem. 
Płock tel. 294-81.

_____ 094182
M-4 własnościowe w Płocku za
mienię na dwa mniejsze. Tel. 
278-48.

004180
SPREDAM M-3 48 m kw. Po- 
dolszyce ul. Hubalczyków 10 m. 12 
Piątkowska.

004189
SPRZEDAM przedpłatę na Fiata 
126p, Płock tel. 36-186.

004190

WYDZIERŻAWIĘ tanio pomies?' 
czenia 100 m kw. na sklep, dy  ̂
kotekę, hurtownię itp. w centruj 
Płocka oraz wypuszczę mieszka 
nie 85 m kw. 3 pokoje, kuchnia 
łazienka, przedpokój, strych, pi” 
nica, duży garaż. Dłuiniewsk11 
Płock Kolegialna 24. ęoiifiJ

SPRZEDAM komputer PC/AT, nie' 
drogo Płock tel. 284-08. ,

00418’

POŻYCZĘ 2000 USD, po pól rok’ 
oddam 3000 USD. Zabezpieczenie
Oferty nr 004181 składać: „Tygoo' 
nik Płocki” Stary Rynek 27. j

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Męża

Koleżance HELENIE KRAWCZYK
?

składają : kierownictwo i wszyscy współpracow
nicy Sądu Wojewódzkiego w Płocku.

004147
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Publicznej żes„a! «* z A w o ta !  
CINIAK 1 *}ugoIe4m dyrektor tej placówki mgr JAN iMAR-

^^i^nf^^rek^ór^Wydzia^u11 ̂ nra^" Te- *2Czere. serdeczne słowa, wy- 
°bywatelskfch UW Natalia powi.ed.ziane w imieniu wszystkich
howska-Witek Jan & M ar^ - * przybyłych na uroczystość pracow- 
Pfzez całv okres swniei n| i ^ Ciniak n,lk”w [7- całego województwa zje- 
dy nie był szeregowani PTnn’ ni?" ,cn?*a si<? spora gromadka) i tych, 
*iem. Zaczynał pracowni- którzy przybyć nie mogli, sprawi-
°d razu jako kierownik RihhYmt* ły’ 7f  lz?  wz1 szen5a zakręciła się 
Powiatowej i Mieiskie^ Łlbil0teKJ w oku dyrektora, co uchwycił (na 

.iWydaie Rie * , . zd^ ciu> nasz fotoreporter, Staszek
^awno, Jrd v 'w  urn r ° tak me*. Bąk:ewicz’ sweS° czasu także prażan prace L  1 r< 7 aczynał cownik Biblioteki. 
bliote?e ę W o ie S ,r -P®WStalej Bi* Równie mile słowa popłynęły z 
działa Jadwiga ‘ cfiYjfu 7" powi3‘ ust przybyłych na uroczystość goś 
Wisie lat 7asfpnpaStrf eleCn?’ piZGZ ci: wojewody ntockiego — Jerzego 
ka. __ \,Ti„*St| pca dyr Marcinia- Wawszczaka, dyrektora Biblioteki 
25-ietnip" rw ,f” jZa s. ą prawie Narodowej i Przewodniczącego Za
na terenie TCntn ’̂d<rzeme. w prsc-v rza<du Głównego Bibliotekarzy Pol
kowskiego r.h-;D ■ p0.w?atu kut- skich — Stanisława Czajki, Lucja- 
biblioteH ’ nir l .n‘Uĵ c tez wtedy na Bilińskiego, reprezentującego 

Stanim kna. ^  k Pan, pr29* Ministerstwo Kultury i Sztuki? wi- 
Wej, y -1 baz£ Iokal°- ceprezydent Płocka — Jolanty
Przez pa,K bu d o w an y m  Krzemińskiej. Oprócz słów podzię-
howskiei r>,.̂ i Jnku biblioteki kut- kowania ustnie i pisemnie, 'gratu
l o w a ł  POrJ1-f1SZCzea spo* lacp z osiągniętych rezultatów w
siedziba KiwiM?®2, ? ka miesięcy pracy była także prośba o pomoc 
tem d tn o o -1 °tekl byto Kl,tno. Po- i nieopuszczanie szeregów, przez 
liśrny rofl;Jf;SZC7S bezdomni, by- wc:ąż młodego duchem i pełnego 
lach Płnrkn11- p0 ro?nych loka- energii emeryta. Dyrektor Czajka 
Prow adź;! *• zmuszani do prze. mówił wręcz, że nie wolno mu po- 
Se? ( i m  SIP> Z młe3SCa na miej- rzucać służby bibliotekarskie!, tvle 
^tach'm«*-*aza »Pan w minionych jest jeszcze na tym polu do zro- 
stkiS ^ n°"tw.° inwencji we wszy- bienia. 
nasze działaniach, _ wspierał Pan
stałepo za smania i wciąż szukał Zatem powtórzę raz jeszcze za 
blioteki R1S.Ca .dla zbiorów Bi- dyrektor Strzelecką: „Składam 
nie. V  \ t °-,Gwodzkiej.  ̂ Skutecz- Panu najserdeczniejsze oodzieko- 
°sobista io wszystko jest Pana wania za włożony trud za okazy
jn i 4 za'e'‘ugą. Jesteśmy wdzie- wane serce, za przekazane już 
pan’ dl? przez wszystkie lata był doświadczenia i za te, któorch 
ł ~ vkł rTaS wzorem przełożonego Pan nam jeszcze dostarczy1’.

MARCINIAKA

1 nr-7,,i»ł„ pnseiozunegu
tj7», 3 kładem poświęcenia dla pra-

(mab)

U  W „P E T R O C H I I

GSCZENIE ZE STIŁ I budżetu państwa, a drugie 50 proc. 
tak 0Waria , . pozostaje w zakładzie pracy. Zęby
r°'Z.kradK|I * Śrubą krechę, gdy się zapłacić pracownikowi, za energię,
Sprzed? ‘ PanS^W°t r°bi prywatę, za surowce, za wszystko to, co 
Jurczyk ,e 1X1 a.ia.tok narodowy. — jest konieczsne do funkcjonowania 
kłady Przywołał tu dwa przy- danego zakładu. U nas podatki
^budowpn?!?0, , w Płasecznie wynoszą 92 proc., a wasz dyrek- o  kadrze kiernwuirreldolarów e3o_ kosztem 900 min tor, jak się dowiaduję, zapłacił 95 ^

darczych założeń poprzednich rzą
dów. Poza fiym jest to pierwszy 
gabinet, który docenił związek, za
praszając jego. przedstawicieli do 
siedziby Rady Ministrów.

róu- „ vt . — uLfwjauuję,  zapiacu yo 
ft^ibliższe r i °reg.° PoIska pr;zez proc- Trzeba stwmrzyć polskiej go- 
enj centa . n'G będzie miała spodarce pewne warunki, a nie 
Pr°s®ków ’ r3Sl ..złc>tówlci* Fabrykę niszczyć podatkami. Ale się niszczy 
Sprzed a nr. ” o lena” w Racib°rzu celowo, żeby wąska grupa ludzi 
C0lT|, nyt^3 3 mln dolarów Nie-m- na tym krocie zarabiała kosztem 

ni ej5*- i Za5,ł Sdy Czesi nieco robotnika. Jeżeli pozwolimy na wv- 
fiIu s n r z S  * ° Podobnym pro.- przedaż majątku narodowego bę- 
*hln: dólaró'-5 ” nl^ryk .̂!ndTn 2a. ^  • dzietny mieszkać we własnej oj- 
L ~~ pr t e z e - i. . czvź,nie mówić własnym językiem,
być dZi,mV paasŁwa* .iak nie ma ale 'będziemy ńiewhlńikami, fcę- 
przadaje s’PW budżecie, skoro wy;- dziemy parobkami. W tym kierun-
Pndarkp? za grosze polską goś 

; prrłi .  wiedziałem premiero 
Wszyt,.- ,Zerny postawić pod sąd 
Polskę 7V typb, którzy okradali 
Ó2iii kra !?311 Pra'WO, doprowa- 
3aka vv - , tragicznej sytuacji.

ku, proszę państwa, idzie.

O rządzie:

G podatkach:
Proc.yr krazv i. lacb zachodnich ok. 

JSku odprowadza się

Marian Jurczyk kilkakrotnie 
podkreślał swój szacunek dla pre- 
nriera Olszewskiego. 'Mówił, że na
leży dać temu rządowi szansę, 
gdyż premier podczas spotkania z 

50 szefem Solidarności ’90 zadeklaro- 
do wał odejście od spoi eczn o -g ospo -

U was, dzięki Bogu, jeszcze 
się łudzi na bruk nie wyrzuca. A 
niektórzy dyrektorzy, z nowej 
nomenklatury, są gorsi od 
najgorszych komunistów. Człowie
ka poniewierają jak psa. Przed 
chwilą byłem w jednvm zakładzie 
włókienniczym. I kobiety, przeka- 

' żywa ty, jęk się' odnoszą do n.ch 
przełożeni. To są, proszę pąńśtWa, 
rzeczy_ skandaliczne. Dlatego uwa
żam, że jest ostatni dzwonek, by 
odbudować silny związek zawodo
wy, by ten naród ponownie zjed
noczyć wokół obrony praw czło
wieka.

O otrzymywanych listach:

, Mam u siebie kilkanaście lis
tów. Są sygnały, że matki mające

po dwoje, troje dzieci trują się ga
zem, pisząc kartkę, że nie mają za 
co ich utrzymać. Po napisaniu 
kartki _ taka matka sama odbiera 
sobie życie. Wiele dzieci W tym 
kraju w ogóle nie jada posiłków.

O proteście:

— Solidarność ’80 protestuje 
przeciwko masowemu 'bezrobociu, 
spychaniu milionów ludzi na mar
gines życia, ruinie ochrony zdro
wia, oświaty i rolnictwa. Nie chce
my doprowadzić do społecznego 
wybuchu tylko uświadomić rządo 
wi, jak dramatyczna jest sytuacja 
większości społeczeństwa. Rząd Ol
szewskiego jest rządem nadziei j 
chcemy mu pomóc.

Związek Jurczyka nie planuje 
strajku generalnego, tylko akcję 
protestacyjną w, trzech miastach 

'■tycznia. W lUiinwicacii .na g - 
dznrę stanie kilka fabryk,'w Szc’że-' 

dn ie  odbędzie się marsz protesta
cyjny, w Toruniu przestaną jeździć 
tramwaje i autobusy. Zbieżność dat 
z protestem OPZZ jest przypadko
wa. Z „Solidarnością” prezydencką 
Jurczyk protestować nie chce, czy
ni ją odpowiedzialną za wypacze- 
n:a i. nieprawidłowości dwóch os
tatnich rządów.

MILENA
GURDA-JAROSZEWSKA

! *
f e r i e  z i m o w e ♦

I *

Warsztaty komputerowe — JBM-PC.2g _ , .
tiin-o0ClZln 2 g0flZl dziennie, w programie obsługa kom- 

iera- rozwiązywanie zadań z matematyki i fizyki.
^auka pływania
^  godzin — 2 godz. dziennie, pływalnia w „Jagiellonce”, 

wnież z egzaminem na kartę pływacką.
prawo jazdy — kat. A. B. T.
Najęcia codziennie o r a z  
Maszynopisanie — rozpoczęcie 21.01.1992 r.

ZlJH „BALEX”, PŁOCK, ul. PADLEWSKIEGO 2, 
tel./fax 294-07

(poza sobotami) 7.30—16.
SA-10
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mu przyszłej teściowej z za
miarem spędzenia świąt. Za
mierzali się wkrótce pobrać, 
/Mariola była w ósmym mie
siącu ciąży. Pawła poznała w 
lipcu 1990 roku na przystan
ku autobusowym i jak twier
dzi — tego właśnie dnia zaszła 
z nipi w ciążę. O wydarzeniach 
marcowego wieczoru opowiada: 

Paweł powiedział matce, 
żeby 'podała mu buty. Ona te 
buty podawała mu kilka razy, 
ale zawsze były nie te. Po
pchnął ją wtedy, aż przewróci- 
się na łóżko i uderzyła głową 
o ścianę. Wstała i rozpłakała 
się. Powiedziała. że zaraz te 
buty Pawłowi przyniesie.

Buty właśnie stały się po
czątkiem tragicznej w skutkach 
awantury. Henryka D. ch,ciała 
uciec do sąsiadów, ale Paweł

/T

— Kiedy przyszli — opowia
da Mariola P. — Paweł po- 
wicdZiaj im: idźcie i zobaczcie 
kto leży na łóżku. Krzyczał, 
że dobije matkę. Szukał na
wet noża, ale szufladę z no
żami wynieśliśmy do mieszka
nia obok. Wszedł do matki i 
zapytał: żyjesz jeszcze? Powie
działa, żeby jej nie ruszał.

Agresja Pawła nie miała 
jednak końca. W alkoholo
wym widzie próbował targnąć 
się na własne życie, dlaczego 
— nie pamięta. Marek M. od
ciął sznurek z gałęzi rosnące
go obok domu drzewa.

Nigdy do tej pory Paweł 
D. tak się nie zachowywał. 
Musiała być więc przyczyna 
wybuchu tego agresji B°zpo- 
srednią były buty, ' * ale nia 
można też wykluczyć pośred- 
nich; Uczestnik wieczornej li
bacji Piotr S. twierdzi, że gdy

a

P łock , ul. G rodzka l i ,  tel.265
oferuje sprzedaż

EJ kserokopiarek japońskich RICOH i NASHUA 
/  nowych i używanych/

CD materiałów eksploatacyjnych ft 
CD części zamiennych 
□  serwis gwarancyjny 

i pogwarancyjny
CD papier ksero krajowy i zagraniczny

/ A-4, A-3/ ' '
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Ponadto:
i  faksy RICOII
1 bindownicc i tcrmpbintiownitC' 

do opraw ksitjżck, broszur, ■ 
dokumentów ilp.

i  PRYPORTY i OFFuSEPY
_______________________CPA/A

Zarząd D-WSP
"AKAPIT"

wynajmie w "Domu Prasy"
Płock ul. Stary Rynek 27

lokal
z przeznaczeniem na biuro.

Oferty należy składać w Biurze Ogłoszeń j 
/Tygodnika Płockiego" - I piętro, pokój 27

NAWOZY
/  ceny w  min za tonę /

- cena 1,4
f
g Saletrzak 

Salmag 
Polifoska 
Fosforan 
Mocznik' 
Saletra

SZTUCZNE \

amonu

1,48 
1,9 - 2,0
2,2
1,75 .

1,38

uu wtu oucjbcie oa spoieczao-gospo- a ....

Sprzedaż hurtową i detaliczną prowadzi: 
ZAKŁAD ZAOPATRZENIA V7 ROGOZINIE

- ROGOZINO tel.136-82, 136-11
- Piaski k/Sierpca, tel. 75-21-09
- Ruszki k/Kutna, tel. 84-19-93.
• — -— --------------- --— - — — — —

me wpłynąć na jego zachowa
nie i spowodować nieodwra
calne następstwa.

Gdy następnego dnia obu
dził się z porządnym kacem i 
usłyszał z ust szwagra zarzut, 
że zabił matkę, powiedział spo
kojnie, że właściwie nic się 
takiego nie stało, pochowa ją 
po świętach. Gdy fakty do
tarły jednak do jego świado
mości, próbował uciekać da 
lasu. Potem przyjechała poli
cja.

— Któryś z policjantów — 
opowiada Marek M. -  zażar
tował: „przeszkadzała ci mat
ka, to i ‘ dobrze zrobiłeś”. Pa
weł ucieszył się i mówi do 
mnie: widzisz, policjant mnie 
pochwalił, to na pewno mnie 
nie wezmą.

A jednak wzięli...
Bezpośrednią przyczyną zgo- 

ńu Henryki D. był krwiak

stępie czasowym od doznane
go urazu głowy. Tym samym 
z lekarskiego punktu widzenia, 
doznany przez Henrykę D. uraz 
głowy nie był bezpośrednią 
przyczyną kwiaka, a mógł się 
jedynie do jego powstania 
przyczynić pośrednio (stres u 
pokrzywdzonej, wzrost ciśnie
nia)”.

Medyczny spór, zostanie 
rozstrzygnięty przez sąd. Poza 
dyskusyjnym krwiakiem — je
den fakt nie podlega absolut
nie żadnej dyskusji — Paweł 
D. pobił swoją matkę, a na
stępstwem tego pobicia była 
jej _ śmierć. Stres czy wzrost 
ciśnienia leż musiał przecież 
mieć swoje przyczyny. Ale Pa
weł tego nie pamięta.

— Nie sądzę, żeby Mariola 
czy sąsiedzi kłamali —■ powie-

CUKROWNIA 
. B O R O W I C Z K T  

w Płocku

BOROWiCZKl

P R 2  Y 1 M O J  S  O M 1 T T
Na  w y k o n a n ie  n w . r o b o t  b u d o w l a n y c h

— pod wagę 251 — p. odb. Proboszczewicę
ent P°d wagę 20 t — p. odb. Brudzeń 

—. ut dament pod wagę 50 t — Borowiezki
'ardzenie placu slcladowiskowego 0.80 ha — p. odb. 
°boszczewlce.

Crerty należy składać do dnia 5 lutego 1992 r.

Ponadto oferujemy:

k £ lę czarn  ̂ humusową, w cenie 7.000 zl/t, z zaladun-

ł^dunkieefeŁaCyJ'ne naw0ZGWC’ w cenie 3-000 z,/ t  z za-

ODBIÓR W CUKROWNI.
SA-29

ŚMIERTELNY ODWET
dogonił ją na podwórku i za
czął bić. Ten fakt z całego 
zdarzenia pamięta. Nic dziw
nego, zamroczony alkoholem 
mógł trochę otrzeźwieć na 
świeżym powietrzu. Nie miął 
jednak litości dla starej kobie
ty. Kilkakrotnie upadała, a jej 
wątłe ciało musiało znieść je
szcze kopniaki syna. Potem w 
mieszkaniu chwycił ją za swe
ter i rzucił na podłogę. Zamk
nął nawet drzwi do pokoju, 
aby narzeczona nie widziała 
zajścia i ponownie bił. Odgło
sy tych uderzeń słyszała Ma
riola. ą kiedy zawołana przez 
Pawła weszła do pokoju, aby 
pomóc położyć matkę na łóżko, 
zauważyła, że Henryka D. mia
ła zakrwawioną twarz i ubra
nie zabrudzone wymiocinami.

Po pewnym czasie przyszli 
mieszkający w drugiej części 
domu kuzyni Pawła — Ewa i 
Marek M. Wynajmowali dwa 
pomieszczenia i właściwie 
przychodzili tylko na noc, ca
ły dzień spędzali bowiem u 
rodziców Ewy.

przyjecnał do Ciućkowa z 
dwiema butelkami wódki, w 
domu był jakiś nieznany ma 
chłopak. Z nim potem bił się 
Paweł na drodze. Może więc 
ta bójka właśnie była prolo
giem całej awantury? Może 
został pokonany i chciał po- 
wetować . sobie porażkę na 
kimś innym? Był przecież bar
dzo pijany, a w takim stanie 
obojętne już się staje, w któ
rą stronę kierowana jest agre
sja. Niewiele zresztą pamiętał 
z całego zajścia.

Z drugiej strony zapytana o 
opinię na temat przyczyn ta
kiego zachowania Pawła, Ma
riolą P, powiedziała, że być 
może nie chciał się ż nią oże
nić J  dlatego zabił matkę. Ta 
osobliwa ucieczka przed mał
żeństwem j jego konsekwen
cjami za więzienną bramę, wy- 
dade się jednak mało prawdo
podobna., Bardziej możliwe jest 
przypuszczenie, że w psychice 
pijanego Pawła D. odżyły na
glê  wspomnienia z dzieciństwa, 
śmierć ojca, niełatwe życie, 
stresy. One mogły destruktyw-

śródoponowy, powstały po u- 
razie głowy. Sekcja zwłok wy
kazała także wyraźną miaż
dżycę naczyń krwionośnych, 
która mogła być czynnikiem 
ułatwiającym powstanie krwia
ka. Ciekawą sprawą w tym 
wszystkim jest istnienie dwóch 
sprzecznych ze sobą opinii bie
głych sądowych. Pierwsza 
wskazuje na to. że powstanie 
krwiaka było wynikiem urazu 
głowy od uderzenia ręką czv 
uderzenia o podłogę, (to że 
Henryka D. poruszała się i 
rozmawiała przeczy bowiem 
możliwości wystąpienia' już 
wcześniej samoistnego krwa
wienia na tle chorobowym), w 
drugiej opinii biegli zwracaja 
uwagę, że krwiak mógł bvć 
wynikiem zmian chorobowych, 
Henryka D. była przecież schi
zofreniczką. Czytamy w niej: 

„Przy uwzględnieniu, że roz
mawiała (już po pobiciu — 
przyp. autora) i że powstanie 
krwiaka związane jest z na
tychmiastową utratą przytom
ności, można przyjąć, iż hjrwiak 
ten powstał w pewnym od

dział ze skruchą — widocznie 
było tak, jak oni zeznają. Ni& 
potrafię wytłumaczyć moty
wów swojej zbrodni, sobie sa
memu nie potrafię wytłuma
czyć sensu swojego postępowa
nia i nie wiem. co mi się sta
ło, że dopuściłem się takiego 
czynu. Pierwszy raz w życiu 
dostałem jakiegoś szoku. Nie 
miałem żadnego powodu bić i 
zabijać matkę. Nie mogę tego 
przeżyć, że gabiłem.

Tak czy inaczej Paweł D. nie 
ma już matki. Odeszła od nie
go też narzeczona, razem z 
małą córeczką. Być może oba- 
wiała się kolejnej podobnej 
agresji. Stwierdziła, że nie 
chce już być jego żoną. Da
jąc wiarę słowom Pawła wy
powiadanym w upojeniu alko
holowym — za wpędzenie oj
ca do grobu, syn wziął odwet 
na matce...

KATARZYNA ZALEWSKA

pS. Imiona i pierwsze litery 
nazwisk zostały zmienioną.

TYGODNIK PŁOCKI STR. 3



W PETROCHEMII

REFORMiNG
A GROŹBA WYBUCHU 
A RYZYKOWNA AKCJA STRAŻAKÓW 
A OGROMNE STRATY FINANSOWE

II W OGNIU
S iedzący za kierownicą o- 

peracyjnego samochodu 
kpr. Robert Lewandowski 

s  dużą szybkością mija bramę 
wjazdową nr 1 do Mazowieckich 
Zakładów Rafineryjnych i Pe
trochemicznych. Z kpt. Longinem 
Hućko zastanawiamy się nad sy
tuacją... Widzimy łunę oraz około 
20-metrowej wysokości słup og
nia i unoszące się gęste kłęby 
dymu wokół instalacji, urządzeń 
jak  też rurociągów przesyło
wych Reformingu II w Wydzia
le Procesów Katalitycznych. Słu
ży on do uszlachetniania ben
zyn, czyli podnoszenia liczby ok
tanowej, a także odsiarczania 
olejów napędowych i otrzymy
wania różnego rodzaju gazów.

Dochodziła godzina 1 w nocy, 
w środę (8 stycznia br.), gdy 
rozprzestrzeniający się błyskawi
cznie ogień wokół pieca nr S-201 
zauważvł operatorowy — Janusz 
Michalski. Natychmiast powia
domił zakładową straż pożarną. 
Na miejsce szalejącego żywiołu 
udało się dziewięć wozów bojo
wych. Niestety, niezbędna oka
zała się pomoc. Wezwano więc 
jednostki zawodowej straży po
żarnej Komendy Rejonowej w 
Płocku. Pełniący w tym czasie 
służbę oficer dyżurny Wojewódz
kiego Stanowiska Kierowania — 
mł. chor. Janusz Żugan zadecy
dował o wysłaniu do Petroche
mii czterech samochodów gaśni
czych.

W urządzeniach przetwórczych 
pieca Reformingu II znajduje 
się w sumie 80 ton benzyn i 
olejów — oznajmiają nam bodą
cy Już na miejscu pożaru Ko
mendant Wojewódzki Straży Po
żarnych w Płocku — płk Adam 
Kasprzyk oraz mjr Hilary Ja-

nuszczyk. Armaturę Instalacji 
wypełniają też inne produkty 
palne jak na przykład gaz opa
łowy, gaz wodorowy, gaz płyn
ny i siarkowodór. Oprócz tego 
w pobliżu usytuowanych jest 
sześć zbiorników przeznaczonych 
do składowania benzyn — każdy 
o pojemności 1000 metrów sześ
ciennych. Wokół znajdują się 
również reaktory, pompy, kom
presory. Uszlachetnianie benzyn 
oraz hydroodsiarczanle olejów 
napędowych odbywa się pod ciś
nieniem 26 atmosfer i w tempe
raturze przekraczającej 500 sto
pni Celsjusza. Zagrożenie jest 
więc ogromne. Potrzebna jest 
przede wszystkim rozwaga i do
świadczenie. Chwila dekoncen
tracji może spowodować eksplo
zję pieca, który cały ogarniają 
płomienie.

Obserwujemy sprawne działa
nia strażków. W pewnym mo
mencie dochodzi niespodziewanie 
do awarii hydrantu usytuowane
go w odległości zaledwie 10 
metrów od płonącego pieca. Zbyt 
duże ciśnienie wody, wynoszące 
około 12 atmosfer wyrywa z zie
mi urządzenia. Fontanna tryska 
na wysokość 6 metrów; Słychać 
nawoływania... Trzeba natych
miast zmniejszyć ciśnienie, by 
nie doszło do uszkodzenia innych 
hydrantów. Obniżono je o około 
4 atmosfery.

W trakcie walki z żywiołem 
zapada też decyzja o wezwaniu 
dodatkowych Jednostek, stano
wiących tzw. odwód. Stosowne 
decyzje za pomocą specjalnych 
łączy telekomunikacyjnych prze
kazuje pełniąca służbę w płoc
kiej komendzie — p lu t Jolanta 
Kuznecka. Przed budynek Re
jonowej Straży podjeżdżają wozy

bojowe zawodowej straży z 
Przedsiębiorstwa Eksploatacji 
Rurociągów Naftowych „Przy
jaźń”, Zakładowej OSP z Fa
bryki Maszyn Żniwnych oraz za
wodowa jednostka PKP z pobli
skiego Trzepowa

Najpierw akcją gaśniczą w 
Petrochemii dowodzi chor. Le
szek Górecki. Po 20 minutach 
przejmuje odpowiedzialne zadanie 
komendant Zakładowej Straży — 
płk Jan Szrajber. W pełnej go
towości, mający do swej dyspo
zycji odpowiedni sprzęt, są spe
cjaliści z Centralnej Stacji Ra
townictwa Chemicznego MZRiP. 
Na decyzję czekają ubrani w 
żaroodporne i gazoszczelne kom
binezony z butlami ze sprężo
nym powietrzem na plecach.

Na szczęście udaje się płonący 
piec skutecznie wypełnić gaśni
czym azotem. Szybko następuje 
lokalizacja ognia. Płomienie za
czynają przygasać pod osłoną 
warstwy piany odcinającej 
dopływ tlenu do palących się 
instalacji ł urządzeń. Teraz po
zostaje niepewność — czy doj
dzie do termicznego wstrząsu, 
który spowoduje eksplozję roz
grzanego pieca? Chwile nerwo
wego oczekiwania... Ale nic groź
nego nie zaczyna się dziać pod
czas schładzania...

Kolejno jednostki wracają do 
baz. Zostają na miejscu tylko 
dwa wozy bojowe MZRiP, któ
rych załogi polewają piec wodą

Około godziny 3.40 strażacy 
kończą akcję gaśniczą. Wraca
my do płockiej jednostki. Ko
mendant Rejonowej Straży — 
por. Krzysztof Kosztowny nad
zorujący przebieg działań wraz 
z innymi pożarnikami spokojnie 
już oczekuje na meldunek z 
Petrochemii. Wreszcie zostaje po
dany: wybuch ognia nastąpił na 
skutek wycieku produktów ro
popochodnych z wężownicy pie

ca. Pożarem objęty był obszar 
wynoszący 20 metrów kwadrato
wych, o kubaturze 160 metrów 
sześciennych. W walce z żywio
łem brało udział przeszło trzy
dziestu strażaków. Do wspoma
gania ich w każdej chwili przy
gotowana była piętnastoosobowa [ 
załoga z płockiej komendy, cze
kająca w samochodach ustawio
nych na specjalnym parkingu 
kombinatu. Zużyto 1200 metrów 
sześciennych środków gaśni
czych, w tym wykorzystano pięć 
prądów wody i piany.

Szczegółowe straty, jak rów
nież przyczyny określi specjalna 
komisja. Wiadomo tylko, iż są 
wielomilionowa, biorąc pod u- 
wagę zniszczone urządzenia oraz 
konieczność wyłączenia z produ
kcji jednego z pieców. Zmęczeni 
strażacy zastanawiają się nad 
tvm — czyżby ogniowe fatum 
zaczęło ciążyć nad Petrochemią. 
Przecież w sobotę (4 stycznia br.) 
wybuchały bardzo groźne pożary. 
Najpierw kilka minut po godzi
nie” 7 rano zaczęły palić się rea
ktory Polipropylenu I, zaś o go
dzinie 13 spalił się kontener, w 
którym była butla gazowa z pro- 
panbutanem oraz inne wyposa
żenie strawione przez płomienie. 
Straty osiągnęły miliardowe su
my.

Mając na względzie te fakty, 
wniosek nasuwa się jeden — 
Mazowieckie Zakłady Rafineryj
ne 1 Petrochemiczne znajdują 
się w złym stanie technicznym. 
Urządzenia oraz instalacje i ru 
rociągi przemysłowe wymagają 
solidnych remontów i moderni
zacji. Jeśli to nie stanie się zbyt 
szybko, to istnieje realne zagro
żenie tragedii, której ofiarami 
może paść wiele tysięcy osób z 
Płocka, liczącego około 130 tysię
cy mieszkańców.

BOGUSŁAW BURACZYNSKI

W SPRAWIE POLICYJNEJ IZBY DZIECKA

BUSKO, CORAZ B L IŻ E J
W ciągu jednego tylko mie- Dziecka, a przecież nie powinno, wraca do domu I wszystko się 

siąca 11-letni Ariel i jego W nim musi znaleźć się miejsce ncina, tak jakby już nie kradł- 
rówieśnica Violetta doko- d!a dzieci z rodzin patologicz- A on kradnie dalej, ale z domu 

nali dwunastu włamań i kra- nych, a  nie nieletnich przestę- nie ma już oddźwięku. W jed-
dzieży towarów o wartości prze pców. ne3 z tokich rodzin — ojciec
kraczającej 15 min zł. Dwa im Orędownikom utworzenia Izby siedzi w zakładzie karnym, mai- 
udowodniono, do pozostałych zarzucano niejednokrotnie, że ka jest sprzątaczką, a  w domu 
dziesięciu, nie zgłoszonych poli- będzie ona tymczasem aresztem dywany, komputery,, video. I z 
cji przez poszkodowanych, sami dla nieletnich. Mówił o tym na- cssego?
się przyznali. Taką kwotą i doro- wet na jednej z konferencji pra- Kolejnym, niepokojącym zja- 
sły by nie pogardził. Ta młodo- sowych były minister spraw wiskiem, obserwowanym przez 
ciana para to nie odosobnionv wewnętrznych, Henryk Maje- policjantów zajmujących się 
przypadek, podobnych jest dużo, wski. A przecież'spraw a wyglą- „melatami jest zgłaszanie przez 
dużo więcej. Niektórzv dochodzą da zupełnie inaczej. Policyjna rodziców ucieczek dzieci. Ta- 
do dwudziestu włamań, a krad- Izba Dziecka ma być miejscem, kich zgłoszeń jest nawet kilka 
ną tak długo, dopóki nie zostaną w którym nieletni ma przebywać dziennie. vVarto tu zastanowić 
zatrzymani przaz policje. po popełnieniu przestępstwa do się ntid przyczynami. Namawia-

—• Nie ma praktycznie nocy — czasu podjęcia w stosunku do ne wciąż do kradzieży dziecko 
stwierdza aspirant — Zencn niego decyzji przez sąd. Nawet może mieć przecież dosyć takie- 
Chyliński z Wvdziału ds. Nielet- w rozporządzeniu ministra spraw go życia, tym bardziej że za 
nich KRP w Płocku — podczas wewnętrznych z dnia 7 maja każdym prawie razem trafia na 
której nie byłby zatrzymany 1983 roku jest napisane, że „Iz- policję. Tam płacze, obiecuje 
nieletni na włamaniu, ale chodzi ba zapewnia doraźną opiekę poprawę. Może mieć także do
łu  o tych przyłapanych. A jaka całkowitą i właściwe warun.u syc alkoholizmu i złego prowa- 
jest liczba tych, którym chwilo- wychowawcze nieletniemu, co o o dzenia się rodziców, 
wo się udaje? Są tacy, którzy którego istnieje uzasadnione W czasie nocnego patrolu z 
mieszkają gdzie indziej, grasują przypuszczenie, że popełnił czyn policją, w którym uczestniczy- 
w  Płocku, a powinni przebywać karalny, a zachodzi uzasaamona łam, dostaliśmy informację od 
w zakładzie wychowawczym je- obawa ukrycia się lub zatarcia oficera dyżurnego o pojawieniu 
szcze gdzie indziej. Zgodnie z śladów czynu”. się w mieście nieletniej, przeby-
prawem powinienem przesłuchać A jak jest w rzeczywistości ? wającej na ucieczce z zakładu
takiego nieletniego w obecności Nieletni zatrzymany na włama- wychowawczego. Jej matka cały 
rodziców. I  jak mam to zrobić? niu o pierwszej w nocy i prze- czas pisała skargi do sądu, prze- 

Sygnalizowany tak często na wieziony na komendę siada i ciwko dziewczynie zostało 
łamach naszego tygodnika brak pisze: nie będę składał żadnych wszczęte postępowanie. Gdy we- 
Policyjnej Izby Dziecka utrudnia wyjaśnień do czasu przybycia szliśmy do mieszkania, 41-letnia 
pracę nie tylko policji. Przestę- moich rodziców- Na komendzie matka nieletniej odbywała wła- 
pczość nieletnich w porównaniu zostać nie może, Pogotowie pę- śnie stosunek płciowy z 20 lat 
z ubiegłym rokiem zwiększyła ka w szwach, z konieczności młodszym od siebie mężczyzną, 
się wielokrotnie. Odczuwają to jest więc odstawiany do domu. Naprzeciw łóżka, na którym od- 
także sędziowie Wydziału Ro- W takich sytuacjach policjanci bywała się miłosna orgia sie- 
dzinnego i Nieletnich Sądu Re- często narażeni są na niewybre- dział inny młody mężczyzna, 
jonowego w Płocku, zasypywani dne ataki ze strony rodziców, Zapewne się przyglądał. Na pe- 
tomami przybywających wciąż którzy wszczynają awanturę, że wno też niejednokrotnie świad- 
spraw. I są bezsilni. nieletni został zatrzymany tak kiem takich scen była córka.
_ przestępczość nieletnich późno, a policja zakłóca im spo- Takie sytuacje zdarzają się

rośnie i będzie wzrastała — kój i niestety, w świetle prawa często i są tylko jedną z wielu 
przekonuje sędzia Małgorzata mają rację. Nie trzeba chyba przyczyn wkraczania nieletnich 
Michalska — jest to między łn- tłumaczyć, jak w podobnych na drogę przestępczej działalno- 
nymi związane z działalnością przypadkach pomocna byłaby ści, rosnącej w oszałamiającym 
szkól. Ograniczona liczba godzin Policyjna Izba Dziecka. tempie. Bezsporne jest, że ogra-
sprawia że nczniowie nie m ają Starym chyba jak świat pro- niczyć ją może utworzenie Poli-
zajecia ’w  obecnej sytuacji w blemem jest namawianie nielet- cyjnej Izby Dziecka, 
k ra ju ," w pogoni za pieniędzmi nich do kradzieży, a czasami Z ustawy o nieletnich wynika, 
także’rodzice nie m ają czasu za- wręcz żądanie, przez dorosłych, że Izbę taką tworzy minister 
jąć sie dziećmi. Popełniają ewl- . ^  Ł ^ Ł spraw wewnętrznych na wniosek
dentne biedy wychowawcze. W — W wielodzietnych rodzinach komendanta wojewódzkiego 
wydział© * jestem od 1982 roku. patologicznych — mówi Zenon policji. Najpierw problem rozbi- 
Kiedyś było inaczej, teraz to są Chyliński — dzieci popełniają jał się o brak odpowiedniego 
naprawdę zdemoralizowane, wul- przestępstwo na polecenie doro- pomieszczenia, choć na naradzie 
garnę dzieciaki. Podczas mojego słych. Jeden kradnie dopóty, do- rocznej w KRP na początku sty- 
mtmologu, skierowanego na sali póki nie zostanie zamknięty w cznia ubiegłego roku prezydent 
sądowej do jednego nieletnsego. zakładzie, potem każą następne- Andrzej Drętkiewicz chciał już 
ten właśnie nieletni popatrzył na mu. Tak marnują po kolei wszy- wręczać klucze do tej Izby, w 
mnie i powiedział: niech już stkie dzieciaki. Kraść każą i tej chwili brak jest środków na 
pani lepiej pisze. Mus! być takie wujkowie. Jak nieletni kradł 1 sfinansowanie przedsięwzięcia, 
miejsce, gdzie umieścimy nielet- przyniósł do domu, to było do- — Pomieszczenia, które do- 
niego, aby nie mógł prowadzić brze, a jak nosił wujkowi, to tychczas nam przedstawiono — 
przestępczej działalności. W tej było źle i mamusia przyszła na stwierdził komendant wojewódz- 
chwilł Pogotowie Opiekuńcze skargę, że wujek namawia go ki policji w Płocku, inspektor 
działa tak jak Policyjna Izba do kradzieży. Potem nieletni Maciej Książkiewicz — nie na

dawały się do wykorzystania, by
ły nie do przyjęcia, a ostatnie 
pomieszczenie po przedszkolu 
wymaga tak dużych nakładów 
finansowych na remont, że na 
dzień dzisiejszy nas nie stać. Po
winienem postawić wszystkie 
radiowozy na kołki, nie płacę 
należności. W ostatnim okresie 
powstało ponad 4 mld zaległości. 
Ratujemy się, jak możemy, prze
suwając środki po to, by ten 
policjant w ogóle był w radio
wozie widoczny. Policyjna Izba 
Dziecka rzeczywiście jest w Pło
cku potrzebna i myślę, że pierw
szoplanowym zadaniem 1892 ro
ku będzie znalezienie środków 
na adaptowanie przeznaczonego 
na jej utworzenie pomieszczenia. 
Myślę również, że w tym roku 
powołamy komitet, który dopro
wadzi do szczęśliwego utworze
nia tej Izby, gdyż dalsze utrzy
mywanie takiej sytuacji przy 
wzroście przestępczości nielet
nich jest dla nas niekorzystne. 
Zdajemy sobie sprawę również 
z tego, jak dalece trzeba będzie 
zabezpieczyć izbę w sensie ka
drowym i znaleźć odpowiednich 
ludzi. Sprawa w tym roku po
winna zostać załatwiona, ale na 
wszystko są potrzebne pieniądze. 
Dobrymi chęciami i dobrymi po
mysłami można zrobić tylko 
część roboty.

— Chodzi tu jeszcze o udział 
Urzędu Miasta — dodał podinsp. 
Waldemar Mysiak, kwatermistrz 
wojewódzki policji. — Powstanie 
Policyjnej Izby Dziecka leży w 
naszym interesie, ale Urząd 
Miasta powinien partycypować 
w kosztach jej utworzenia i u- 
trzymania. Władze miasta tłuma
czą, że jest to sprawa nie tylko 
Urzędu Miasta, bo wykracza po
za jego granice, ponieważ Izba 
będzie obsługiwać całe wojewó
dztwo, a może nawet i większy 
rejon. Ale wydaje mi się, że 
udział Urzędu Miasta w kosz
tach utworzenia Izby powinien 
być bezsporny.

Finansową pomoc w utworze
niu Policyjnej Izby Dziecka de
klarują także prywatni właści
ciele sklepów, m.in. z ul. Króle
wieckiej i Miodowej. Oni mają 
już dosyć włamań, dokonywa
nych przez nieletnich. Jak twier
dzą policjanci z wydziału — jest 
wiele sposobów na uzyskanie pie
niędzy, trzeba tylko do nich do
trzeć. Najważniejsze jest utwo
rzenie Izby. Jest przecież wiele 
instytucji, które mogą pomóc, 
które kupno komputerów w ra
mach pomocy dla rodzin mogą 
zastąpić czekiem z odpowiednią 
kwotą. I będzie to na pewno z 
pożytkiem dla całego społeczeń
stwa, któremu na razie pozosta
je nadzieja, że sprawa utworze
nia Policyjnej Izby Dziecka rze
czywiście w tym roku zostanie 
sfinalizowana.

KATARZYNA ZALEWSKA

W „ÓSEMCE”
DBAJĄ O ZĘBY

Co skutecznie przekona dziecko o 
potrzebie codziennego mycia zę
bów, ograniczenia słodyczy i 
przełamie lęk przed stomatolo
giem? W Szkoła Podstawowej nr 
8 w Płocku wymyślono, ża znacz
nie lepszy od pogadanek będzie 
teatrzyk kukiełkowy (na zdjęciu). 
Ciastaczkowy potwór, którego roz
bolał ząb od zjadania nadmiernej 
ilości słodyczy, pod koniec bajld 
zamienia się w potwora owocowo- 
irnarehewkowago, sumienni© szo
rującego ząbki dwa razy dziennie 
Oiasteczkowy potwór w ciągu pół 
godziny wykonuje zadanie z za
kresu profilaktyki stomatologicznej 
na „6”.

Pomysł zrodził! się w szkolnym 
gabinecie dentystycznym, prowa
dzonym przez dr Barbarę Kacer. 
Realizacja jest dziełem pracującej 
w świetlicy pani Grażyny Staszew
skiej, plastyka Leszka Stanisław
skiego i siedmiorga zdolnych pią- 
toklasistów. Z zadaniem poradzili 
sobie wyśmienicie. Spektakl z u- 
działem pluszowych zwierzątek, 
szczotki 1 pasty do zębów, zakoń
czony konkursem, który sprawdza 
i utrwala wiadomości, powinien 
być koniecznie powtórzony. Przyda 
się zarówno szkolnym pierwszakom 
jak i dzieciom z przedszkoli.

Przy okazji wizyty w „óse®^ 
od pani dyrektor Ireny KorycjctfJ
dowiedzieliśmy się o innych  ̂ ^  
mach pomocy stomatologicznej ^  
dzieci z tej szkoły. Dzięki nl*Ls- 
płatnie przekazań emu szkole 
konałermu preparatowi 
mają lakowane bruzdy, co 
piecza przsd próchnicą. Lakowa g 
od trzech lat wykonują ucze«a “ 
Studium Medycznego. Efekty > . 
widać. Zęby, które zostały 
temu zabiegowi skutecznie 
się przed zepsuciem. Tak skut®*̂  
nie, ża psują szkolne statysty11̂  

Słuchaczki Studium Medycz® ^  
które odbywają tu praktyki, 
snej inicjatywy podjęły się 
prowadzenia ćwiczeń korygaj^;^ 
wady zgryzu. Potrzebuje ich 
dzieci z tej szkoły, a tak tfU 
zaszczepić w nich nawyk nic 
noszący widocznych od razu r®* 
tatów. gir

Zarówno wicekurator Teresa 
rzelany, jaik i zajmująca się ow* 
tą zdrowotną w płockim ZOZ ^
lia Kamińska były pełne usńa  ̂
dla pracy, jaką wykonuje siC 
„ósemce” na rzecz zdrowych 
bów u ucznia.

Fot S.

KOMUNIKAT ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

Oddział w Płocku Informuje, że w 
związku z wejściem w żyde usta
wy z dnia ld października 1991 r. 
o zatrudnieniu i berarobociu (DzU 
nr 106, poz. 457), do opłacania 
składek na Fundusz Pracy od 1 
grudnia 1991 r. zobowiązane zosta
ły:
— osoby prowadzące działalność 

gospodarczą oraz osoby z nimi 
wsp ółpr acu j ące,

— osoby wykonujące pracę na 
podstawie umowy agencyjnej 
lub umowy zlecenia oraz osoby 
z nimi współpracujące,

— osoby kontynuujące ubezpiecze
nie po ustaniu obowiązku ubez
pieczenia, ,

—- twórcy i artyści,
— członkowie rolniczych spółdziel

ni produkcyjnych i spółdzielni 
kółek rolniczych,

— adwokaci,
— skazani wykonujący pracę w 

czasie odbywania kary.
Składka na Fundusz Pracy wy

nosi 2 proc. podstawy wymiaru, 
którą stanowi podstawa wymiaru 
składki m  ubezpieczenie społeczne.

Składkę na Fundusz Pracy opła
ca się za każdy miesiąc, za który 
nalicza się składkę na ubezpiecze
nie społeczne i rozlicza się oraz 
wpłaca do Oddziału ZUS w try
bie i terminie obowiązującym dla 
składek na ubezpieczenie spo
łeczne.

Składkę na Fundusz Pracy nale
ży odrębnie wykazać w deklaracji 
rozliczeniowej, a w przypadku 
osób prowadzących działalność go
spodarczą i osób z nimi współpra
cujących, osób kontynuuj ących u- 
bezpieczesnle po ustaniu obowiązku 
ubezpieczenia oraz twórców i ar

tystów, na odwrocie blańk> 
książeczki wpłat składek na 
pieczenie społeczne. Od ni et 
nowych wpłat składek na Fuflh[cr, 
Pracy nalicza się odsetki za ^  
kę na zasadach ogólnych. m

Ponadto z dniem 29 HstoP8' z 
1991 r. weszła w życie ustawa 
dnia 16 października 1991 »• 0 
zmianie niektórych przepisów 
ubezpieczeniu społecznym 
110, poz. 474), która wprowa^2 
następujące zmiany:
— obowiązek ubezpieczenia 

wykonujących pracę na P°y9 ^  
Wie umowy agencyjnej 
mowy zlecenia nieprzerWf 
przez okres co najmniej 
do i,

— rozszerzenie obowiązku ube®P 
czernią osób wykonujących P;n,

cgelcę na podstawie umowy 
cyjnej lub umowy

fil*

również na osoby wykond’̂ . 
tę pracę na rzecz aieufip0̂ *  
nionych zakładów pracy » ^  
rzecz osób fizycznych oraz 
osoby z nimi współpracując®'^, 

Obowiązkowi ubezpieczenia z 
tulu wykonywania umowy 
cyjnej lub umowy zlecenia 
podlegają osoby, które:
— nie ukończyły 18 lat,
— są równocześnie pracowni*3̂  

w wymiarze czasu pracy r“, 
niższym niż połowa w ym iata , 

obowiązującego w danym zaV
dzie, pfW

— mają ustalone prawo do etfwy,. 
tury lub renty, chyba że
szą wniosek o objęcie ttbe®P 
czeniom,

— są objęte odrębnymi przep ij., 
w zakresie zaopatrzenia ©m®', 
talnego lub ubezpieczenia 
łecznogo.

„ZERÓWKOWY” SZOK
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

(dla jednej znalazł się etat w szkole, 
gdyż miała przygotowanie muzycz
ne), a do pracy przywrócono pa
nie z przedszkola z kolei.

„Każdy powinien odczekać swo
ją kolejkę” — dyrektor przytacza 
słowa prezydenta Drętkiewicza, 
które mają być pocieszeniem dla 
zwalnianych nauczycielek. ' 

Niemal bezboleśnie przebiegła 
operacja „zerówkowa” zaledwie w

Dzieci pozostały w szkole w t  | 
samych pomieszczeniach i z , t-v .jy 
samymi nauczycielkami. Zmie£ \ 
się tylko zasady egzystencji lu.‘ei 
„zerowych” w szkole. NauczyCJ?fl 
jest wynajmowany 1 opłacany J e 
składek rodziców, pomieszczę^ 
zostanie spłacone pracą na rZ"j| 
szkoły. Składka wynosi 80 tyS- ^ 
miesięcznie. Poproszono jednoc^ t 
nie o przywrócenie 4 godzin, i, 
które skrócono program od wr2fi[, 
nia. Dzieci korzystają ze świe  ̂ e

jednej czy dwóch szkołach. Na cy. Jedyny problem to bezpł^)
pewno w SP nr 10, gdzie „ze 
rówki,, pozostały na swoim miej
scu. Dyrektor Krzysztof Szymański
wszystkie zasługi przypisuje ro
dzicom.

„Miałem 3 oddziały, w których 
uczyło się 74 dzieci. Byłem za
skoczony godną podziwu postawą za pół roku wróci znów w te f jj 

- -  —•— me mury. Przychyla się do op1*1rodziców, którzy już na pierwszym 
zebraniu jednomyślnie podjęli de
cyzję — zrobimy wszystko, by 
oszczędzić dzieciom tego szoku. 
Interweniowali przez 2 tygodnie 
zarówno u wiceprezydent Jolanty 
Krzemińskiej, jak u pani wice
kurator Teresy Gorzelany. 30 
grudnia odbyli ostatnie spotkanie, 
na którym zapadły wiążące de
cyzje”.

głoszonej przez wielu moich ^  
mówców, że tego szoku

obiady dla tych, którzy do 
pory z nich korzystali.

Zdaniem dyrektora jest to 
lepsze wyjście dla 6-letniC|" 
dziecka. Dziecka, któremu w tra  ̂
cie roku szkolnego zafundoW^ 
stresującą przeprowadzkę, a

było uniknąć nie tylko w „Ĉ J  
siątce”. Po prostu na okres P 5 
roku zmienić tylko płatników , 
od września dopiero robić 
towne przeprowadzki. ,.ję

Czy ten pośpiech komukolw 
się opłacił?

MAŁGORZATA BIALI#1*
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f&T a<*er często trafiają do na- 
|e b  fzej redakcji interwencje 

ludzi, którzy zostali n e- 
przychyinie potraktowani 

przez właścicieli i sprzedawców 
placówek handlowych. A my? My 
możemy co najwyżej ostrzec klien
tów przed sklepem X i to wła
ściwie juz wszystko. Ostatnio Mi
nisterstwo Przemysłu i Handlu 
opublikowało materiał, z którego 
jednoznacznie wynika, że konsu
ment jest chroniony prawem 
Otrzymaliśmy go z Wydziału Ini
cjatyw Gospodarczych Urzędu 
Miejskiego w Płocku. W ewentu
alnym sporze ze sprzedawcą może 
stanowić ostateczny argument, dla
tego, jak sądzę, warto o nim pa
miętać!

OCHRONA

CO SPRZEDAWCA POWINIEN?
•— spełnić wszelkie przewidzia

ne prawem warunki prowadzenia 
działalności gospodarczej, a w 
szczególności przepisy budowlane, 
sanitarne, przeciwpożarowe i do
tyczące ochrony środowiska;

— oznaczyć na zewnątrz swą 
siedzibę (zakład, sklep, stoisko). 
, a tablicy informacyjnej musi zna
leźć się nazwa firmy, imię i na
zwisko właściciela bądź sprzedaw
cy oraz zwięzłe określenie rodza
ju prowadzonej działalności gos
podarczej ;

— dostosować godziny sprzedaży 
do ogólnie przyjętych w gminie 
fw Płocku 10—18);

posługiwać się legalizowany
mi wzorcami i przyrządami po
miarowymi;

— wyraźnie oznaczyć cenę towa- 
rti. Sprzedawca musi ją obniżyć, 
k:edy pogorszy się jakość towa- 
ru lub zmaleje jego masa, ilość, 
objętość;

--- w razie potrzeby załączyć in- 
•tnikcję dotyczącą sposobu korzy
stania z towaru 1 wszelkie inne 
dokumenty (karty gwarancyjne, 
certyfikaty ltp.);

— obsłużyć poza kolejnością oso
by niepełnosprawne, kobiety z wi

doczną Ciążą, dzieckiem do lat 3 
lub dzieckiem niespełnosprawnym;

wystawić na żądanie konsu
menta rachunek, stwierdzający do
konanie sprzedaży towaru.

k upiłeś to w a r  w adliw y?

Sprzedawca jest odpowiedzialny 
względem konsumenta z tytułu 
rękojmi za wady, jeżeli sprzedał 
mu towar wadliwy.

Jeżeli w domu ujawnisz uster
ki swojego zakupu, nie jesteś bez
silny i skazany na łaskę właści
ciela sklepu Możesz według włas
nego wyboru domagać się od 
sprzedawcy jedne-go z następują- 
cych świadczeń z tytułu rękojmi: 

odstąpić od umowy sprzedaży. 
Konsument zwraca towar z wada
mi, a sprzedawca musi zwrócić 
klientowi pień ądze, jakie zapłacił, 
wymienić towar na nowy lub usu
nąć wady na własny koszt w cią
gu 14 dni;

— żądać wymiany wadliwego to
waru na towar wolny od wad.
To konsumenckie prawo dotyczy 
towarów zastępowalnych, produ
kowanych seryjnie (samochody, 
pralki, lodówki, telewizory itp.). 
Sprzedawca nie ma prawa żądać 
od konsumenta dopłaty z racji 
tego, że cena towaru niewadliwe
go jest wyższa niż towaru zwró
conego, wymienionego;

— domagać się usunięcia wady 
towaru. Przepis ten dotyczy tzw. 
rzeczy niezastępowalnych, czyli 
oznaczonych co do tożsamości. 
Sprzedawca jest jednocześnie wy
twórcą tego towaru. Konsument 
powinien wyznaczyć sprzedawcy 
odpowiedni termin do wykonania 
naprawy z zagrożeniem, że po 
upływie tego terminu od umowy 
odstąpi.

Konsument traci swe uprawnie
nia z tytułu rękojmi, jeśli nie 
zawiadomi sprzedawcy o wadzie 
towaru w ciągu miesiąca od jej
wykrycia. Te terminy nie doty
czą wad artykułów spożywczvcb, 
które należy zgłaszać natychmiast.

Sprzedawca nie może odmawiać 
realizacji uprawnień konsumenta 
ze względu na zaprzestanie pro
dukcji lub importu określonego 
towaru. Nie może także uchylać 
ŝ ę od odpowiedzialności przez po- 
wołanie się na zagraniczne pocho
dzenie towaru. Importując towar 
musi bowiem przejąć na siebie 
ochronę praw konsumenta w od
powiednim zakresie, wg przepi
sów prawa polskiego.

Sprzedawca może udzielić kon
sumentowi na piśmie gwarancji 
co do jakości sprzedanego towa
ru. Klient będzie miał wówczas 
dodatkowo uprawnienia gwarancyj
ne. Istnieje wykaz 266 grup asor
tymentowych towarów, na które 
producenci uspołecznieni zobowią
zani są z mocy prawa udz elić 
gwarancji. Sprzedając towar z te
go wykazu, sprzedawca m u s i  
udzielić gwarancji przy sprzedaży.

PIH POMOŻE!

W przypadku odmowy dobro
wolnego zaspokojenia roszczeń z 
tytułu rękojmi, gwarancji bądź 
odszkodowawczych, konsument 
może dochodzić swych praw na 
drodze sądowej. Powództwo na 
rzecz konsumenta powinny wyta
czać następujące organizacje u- 
prawnione przez ministra spra
wiedliwości :

— związki zawodowe
— Federacja Konsumentów w 

Warszawie, tel. 27-85-05
— Związek obrony Konsumen

tów w Łodzi, tel. 33-93-60
Niezadowolony klient może też 

o swej krzywdzie powiadomić wła
ściwe organy kontroli — okręgo
wy inspektorat Państwowej In
spekcji Handlowej lub urząd skar
bowy.

SPRZEDAWCA ZA KRATKAMI?

Tak. tak! Kara aresztu, ograni
czenia wolności lub grzywny może 
być nałożoną na nierzetelnego 
handlowca. Tymi sankcjami za

grożone są następujące wykrocze
nia, uderzające w konsumenta:

— naruszenie przepisów o dniach 
i godzinach otwierania placówki 
(grzywna do pól miliona zł);

— nieprzestrzeganie zasad sani
tarnych, zwłaszcza w zakresie u- 
trzymania higieny sprzedaży, ubio
ru pracowników (grzywna);
. wprowadzanie do sprzedaży 
towarów spożywczych, zabronio
nych w handlu obwoźnym (grzywna) ;

—- oszukiwanie nabywcy co do 
uości, wagi, miary, gatunku, ro
dzaju lub ceny towaru bądź usługi; M

— stosowanie nierzetelnych, nie- 
legalizowanych narzędzi pomiaro
wych •

— ukrywanie przed nabywcą to
warów na zapleczu sklepu lub 
odmowa sprzedaży (grzywna);

umyślna usuwanie z towaru 
oznaczeń ceny, daty produkcji, 
przyda tneśo do spożycia, znaku 
jakości, gatunku, pochodzenia itp.;

— przeznaczenie do sprzeuażv 
towaru z trwałym oznaczeniem ce
ny, terminu przydatności do spo
życia, daty produkcji, jakości itp. 
lub towaru niewłaściwie oznaczonego ;

naruszanie obowiązku uwi
daczniania cen — grzywna lub na
gana ;

— odmowa wystawienia rachun
ku za wykonane świadczenie, 
sprzedaż, wbrew przepisom usta
wy o zobowiązaniach podatkowych 
(grzywna do 250.000 zł). Tej samej 
karze podlega ten, kto wystawia 
rachunek niezgodny z rzeczywisto
ścią, podając fałszywe dane.

Uwaga sprzedawcy! Podejmując 
się profesjonalnej działalności go
spodarczej w zakresie handlu, 
bierzecie na siebie ryzyko tej 
działalności. Nabywając cd wytwór
cy towary — przejmujecie pełną 
odpowiedzialność wobec konsumen
ta za ich jakość. Brak odpowied
nich umów z dostawcą-producen- 
tem nie zwalnia was z tej od
powiedzialności.

O tym także przypomina wam 
dokument Ministerstwa Przemysłu 
i Handlu.

LISTY DO REDAKCJI

DZIEJE
PRASY PŁOCKIEJ

W „TP” z dnia 5 stycznia 1932 roku ukazutc się dokończenie bar
dzo ciekawego artykułu „Dzieje prasy płockiej', który niestety za* 
wierał kilka nieścisłości. Ponadto bardzo szczupło został przedsta
wiony okres działalności podziemnej który ma istotny wpływ na 
dorobek regionalnej historii tego okresu. F odeń ze wam. ażeby ujaw
nić zakurzone kartki historii należałoby p zaprowadzić rozmowy * 
wieloma działaczami podziemia lat 1981—89, a nadto poszperać w za
konspirowanej jeszcze „bibule ’, wówczas dokładnie można byłooy 
napisać antologię okresu. .

Z preprowadzonycb przeze mnie rozmów i przeglądu dostępny n 
zbiorów udało mi się to w części. Pragnę Dizedstawic ■ uzupe. 
artykuł Wiesława Końskiego, który podią> się tak trudnego 
matu.

„Miody Konfederata” — organ młodzieżowy Konfederacji Polski 
Niepodległej. Redaktorem naczelnym był Jacek Pawłowicz, pi_ "
szy numer ukazał się w październiku 1981 roku. W dniu og -- 
nia stanu wojennego 13 grudnia zostały zarekwirowane przez 
matryce 3 numeru.

„Serwis Informacyjny Solidarności” — pismo Grupy Samooo y 
Społecznej. Redaktorem naczelnym była Eliza Jadczak. li 
numer ukazał się w styczniu 1962 roku.

„Petrochemia” — pismo Komisji Zakładowej NSZZ „Sohtarn • 
Pierwszy numer ukazał się w styczniu 1982 roku. Na pum erze to. J* 
w roku 1983 pismo zostaje zawieszone w  .

„Solidarność Płock” — pismo Tymczasowego Komitetu 
na^wczego regionu płockiego, Pierwszy numer ukazał się na wt ę 
1982 roku, wyszło kilka numerów. Tr„«iłołii

„My Solidarność — Płock'’ — czasopismo Tymczasowego K- ni 
Koordynacyjnego. W dniu 22 kwietnia 1982 roku ukazał się pierw 

a następny w maju, _ .oW.« ,
„Solidarność Region Płocki” — pismo Komitetu Oporu Społeczne 

go NSZZ „Solidarność” — regionu płockiego. Ukazywało się w 
ku 1932. Druk metodą powielaczową.

„Wolny Strzelec” — pismo o charakterze regionalnym. P,e . ; 
numer ukazał się 1 grudnia 1983 roku. Drukowane na ?oęzątK« 
przez Elizę Jadczak i Teresę Piechocką. W maju 1984 r. zakończy 
pierwszy etan wychodzenia pisma z chwilą aresztowania obu P 
Numer następny wznawia Jan Chmielewski. .,

„Legionista * — związane z grupą młodzieżową o tej MirnU ' , 
zvue, która od 1984 roku tą samą nazwą sygnowała ulotki, r o > 
pisma A-5. Ukazał się jeden numer. Redaktorem naczelnym był 
nusz Stolarski.

„Informator głodujących” — biuletyn okazjonalny. W 
m.m. komunikaty, oświadczenia, notka historyczna o proteście s 
dowym jaki odbył się w kwietniu 1985 roku w Glogowcu k. Kuma.

_■ „ Oprać.:
MILENA GURDA-JAROSZEWSKA

SPORT
p i ł k a r z e

PETROCHEMIA: Marszałek, Gó
ral — Dworek 11, Kisiel 2, Sobo
lewski 1, Mokrzki 6, Klucznik 5, 
Unlżycki 0, Wróblewski 3, Michals
ki 5, Niedzielski 2.

Trener: Marek Motyczyński. Kar
ne minuty — 10.

POGOŃ: Rosiński Starzyński — 
Jędrzej 8, Bił 1, Pietras I. Kedra 
1, Wieczorek 0, Ciężki 1, Markow
ski I. Piechowicz 6, Tobołewski 1, 
Niedźwiecki 2.

Karne minuty — 6. Trener: Ja- 
nlsz Szymczyk.

Sędziowali: Arkadiusz 1 Leszek 
Soł odko wie z Warszawy. Widzów 
1400.

Goście tylko do 9 min. spotka

nia zdołali nawiązać równą walkę 
z drużyną Petrochemii. Potem go
spodarze już nie dali szans prze
ciwnikowi stale powiększając prze
wagę. W 50 min. spotkania .Tarek 
Dworek strzelił 500 bramkę dla Wi
sły w tym sezonie. Bardzo dobrze 
bronili Artur Góral i Andrzej Mar
szałek.

<j.)

A oto wszystkie wyniki: Petro
chemia — Pogoń (Z.) 35:22 (18:10), 
Fablok — Śląsk 24:32 (11:13), War
szawianka — Grunwald 19:23 
(12:13), Pogoń (Sz.) — Wybrzeże

Zagłębie 26:29

35:39 (19:15). Sokół Unia 27:24 
(16:11), Miedź — Grunwald (RS) 
27:21 (10:8), Hutnik — Stal 42'36 
(18:14), Iskra - ~
0 S:13).
1. Wybrzeże
2. Śląsk
3. Petrochemia
4. Pogoń (Sz.)
5. Grunwald
6. Fablok
7. Warszawianka
8. Pogoń (Z)
9. Hutnik

10. Sokół
11. Zagłębię
12. Miedź
13. .Unia

30:6
27:9
28:10
24-12
23:13
16:20
16:20
15:21

22:14
20:16
15:21
13:21
12-24

508—431569—470
507—456
490—452 
463—430 
400—415 
412—441 
410—460 
531—487 
415—415 
433—47.9 
423—441 
443—502

14. Grunwald (RS) 11:25 456—517 
13- Iskra 10:26 461—500
1S- Stal 3:28 420 493

Dla formalności podamy, że w 
środowym meczu rozegranym w ze
szłym tygodniu w Płocku ZKS Pe
trochemia pokonała Fablok 30:22 
(11:9), a bramki zdobyli: Dworek 
— 3. Kisiel, Sobolewski, Klucznik 
i Michalak po 4, Uniżycki — 2. 
Mokrzki — 7.

(rom.)
• .............. h m  i   mmmmmm

TENiS STflEOWy
SPÓŁDZIELCA WYGRYWA

Wyniki spotkań w tenisie stoło
wym uzyskane w ostatniej koleice- 
Alchem — Włókniarz 8:2, Siarka 
- A Z S  AWF 7:3, Sta? -  Zofiów- 

j ba 5:5, Wanda — Motor 4:8, Og
niwo — Spółdzielca 2:8. 

i 1. Alchem
2. Siarka
3. Stal
4. Spółdzielca
5. Wanda
6. Zofiówką
7. Motor
8. Włókniarz
9. Oimiwo 

10. AZS

21 -3 
21:3 
17:7 
14:10 
13:11 
1 2 : 1 2  
11:13 
7:17 
2:22 
2:22

80—40
89—31
72—43
69—51
58—62
67—53
61—59
43—7733—PO
31—89
(rom.)

Regionalny
Informator'

PŁOCK
Teatr Dramatyczny im. J. Sza

niawskiego, ud. Nowy Rynek 11, 
tel. 260-71: 21.01, goidiz. 17 — Jest 
miłość za nic. 22.01. godz. 11 — 
Jest miłość za nic; gociiz. 17 — 
Już się wieczór jaik tragarz po
chyla. 23.01, godz. lii — Jest mi
łość za nic; godc. 17 — Już się 
wieczór jak tragarz pochyla. 26.01, 
godz. 16 — Calineczka.

Muzeum Mazowieckie, ul. Tum
ska 2, tel. 244-91: ekspozycja sta
ła „Secesja”, „Ikonografia 1 kul
tura Płocka”, „Wyroby z metalu 
finm warszawskich”. Wystawa cza
sowa „Zegary ze zbiorów płockich 
kolekcjonerów”. 29.01, godz. 17 w 
sali wykładowej odczyt doktora 
Tadeusza Baraniuka, kustosza Mu
zeum Mazowieckiego, pt. „Prze
bierańcy zapustni na Mazowszu — 
poszukiwaniu rodowodu”. Wykład 
adresowany jest do osób zainte
resowanych historią kultury wsi 
mazowieckiej i tradycją ludową. 
Muzeum czynne od wtorku do so
boty w godz. 9—15, niedziela 10— 
1’5. w poniedziałki nieczynne.

Muzeum Diecezjalne, ul. Tum
ska 3a, teł. 226-23. W związku ze 
zmianą ekspozycji muzeum nie
czynne.

Biuro Wystaw Artystyoznvch, ul. 
Nowy Rynek 11, tel. 289-92: wy
stawa ze zbiorów własnych.

Płocka Orkiestra Kameralna, ul.
Kol-gia.lna 23, tel. 289-17: 24.01,
Kódz. 10 i 11.30 dla młodzieży 
szkolnej oraz 17.30 koncert otwar- 
t v z  Okazji 15-leoia Płockiej Or
kiestry Kameralnej. W programie

przeboje Johanna Straussa i sy
nów, z udziałem solistów; Graży
na Mądroch — sopran, solistka 
Operetki Warszawskiej, Kazimierz 
Kowalski — bas, solista Teatru 
Wielkiego w Łodzi, Stanisław No
wicki i Tadeusz Niećko — dyry
genci. Cena biletów: 30 tys. nor
malny, 15 tys. zł — ulgowy. Kon
cert odbędzie się w sali Teatru 
Dramatycznego.

Ośrodek Kultury MZRiP, ul.
Wieczorka 41, tel, 277-38 : 27.01,
godz. 11 — Przyjaciele z małego 
ekranu — projekcja bajek dla 
dzieci. 28.01 godz. 11 — Sport tó 
zdrowie — zabawy w plenerze.

Klub Międzynarodowej Prasy I 
Książki, pl. Narutowicza 5, tel. 
246-40: 21.01 godz. 18 — Otwarcie 
wystawy Płockiego Towarzystwa 
Fotograficznego w 47 rocznicę wy
zwolenia Płocka. 3.02, godz. 17 — 
Impreza artystyczna pt. „Leczy
my humorem” z udziałem Hanki 
Bielickiej, Cezarego Szczypiorskie
go i Tadeusza Woźniakowskiego 
Bilety w cenie 35.000 zł do na
bycia w księgarni i czytelni 
KMPŁK.

Młodzieżowy Dom Kultury, u!
Tumska 9, tel. 228-30 : 22.01, godz. 
17 — Dedykacje dla babci i dzia
dka — dziecięcy program artysty
czny. 25.01 — Rajd „Zima ’92” -  
udział w rajdzie koła turystycz
no-krajoznawczego MDK „Pie
chur”. W każdą solbotę w godz. 
11—13 odbywają się giełdy kom
puterowe, siprzedaż Oraz wymiana 
programów, wiedzy, ciekawostek.

Klub Inteligencji Katolickiej, ul. 
Mostowa 1: 22.01, godz. 17 — Na

bożeństwo do Miłosierdzia Boże
go w kaplicy Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia (Stary Rynek 14). Se
kretariat Klubu czynny w każdy 
piątek w godz. 16—17 przy ul. Mo
stowej 1.

Poradnia Psychologiczno-Religij-
na przy katedrze płockiej czynna 
w godz. 17—19. Porad udzielają: 
w poniedziałki — psycholog, we 
wtorki — instruktorka poradnic
twa rodzinnego, środy — lekarz, 
czwartki — prawnik, piątki — 
ksiądz, soboty — przedstawiciel 
grupy hospicyjinej. Te same oso
by, w dni jak wyżej, czekają przy 
katolickim telefonie zaufania nr 
264-20 w godz. 10—17.

Telefon zaufania nr 282-91 (dla 
ludzi z problemem alkoholowym) 
czynny codziennie w godz. 7—20.

Apteki; do 27.01 (godz. 8 rano) 
dyżury nocne i świąteczne pełni 
apteka przy ul. Wolskiego 6.

Kino „Przedwiośnie”, ul. Tum
ska 5. teł. 225-65 : 21—27.01, godz. 
11, 17.30, 20 — Ptaszek na uwięzi 
x- komedia sensacyjna prod. USA.

KUTNO
Muzeum Regionalne, pl. mar

szałka J. Piłsudskiego 21, tel. 
479-64: ekspozycja stała ..Wnętrza 
eklektyczne” prezentuje dwa wnę
trza — gabinet i galerię ucneblo 
wane dziełami sztuki z II poi 
XIX w. Wystawa czasowa pt. 
„Starej pocztówki czar...” przed
stawia dawną polską pocztówkę w 
kilku działach tematycznych: świą
teczną — Boże Narodzenie, histo- 
ryczno-pa/triotyczną, miasta pol
skie, satyrę. Muzeum czynne co
dziennie z wyjątkiem poniedział
ków w godz. 10—16.

Oddział Muzeum „Bitwy nad 
Bzurą”, Park Wiosny Ludów. tel. 
331-41: ekspozycja stała „Bitwa 
nad Bzurą” prezentuje militaria, 
dokumenty, falerystykę, mundury i 
zdjęcia i sztandary. Muizeum czyn
no codziennie oprócz poniedział- 

J  poświątecznych w godz. 10—10.
Kino „Polonia”, tel. 424-58 : 22- 

26.01 — Odwet — USA 1. 1S. 27—
3 tL t  Ucieczka z planety Małp” 
— USA 1. 15.

Płocka Agencja Artystyczna 
PART organizuje w niedzielę 
2 lutego br. koncert Państwo
wego Zespołu Pieśni I Tańca 
„Śląsk” pod dyrekcją Stanisła
wa Hadyny. Jeden tylko wys
tęp odbędzie się w hali „Che
mika” przy ul. Kobylińskiego 
w Płocku o godz. 17. Przed
sprzedaż biletów w „Orbisie” 
(ul. Jachowicza 47, przy tea
trze) w godz. 10—16,

SIERPC
Ratusz: „Biblia w sztuce ludo

wej” l „Sierpecłcie wspomnienia” 
^wystawy czynne codziennie o- 

prócz poniedziałków w godz. 8—  
16, w środy 10—16.

Biblioteka przy ratuszu: księgo-1 
zmor z zakresu historii sztuki — 
czynna codziennie oprócz niedziel 
w godz. 8—16, w środy 10—16.

Dom Kultury: 21.01, godz. 17 — 
F£ n w^eo. 22.01, godz. 17 -  Film 
wideo. 25.01. godz. 17-21 -  Dys
koteka dla młodzieży. 28.01. godz. 
17 — Film wideo.

Skansen czynny codzienni •  w 
godz. 9—14.

Za zmiany w programie reda
kcja nie pomost odpowiedzialności.

Opr. w s

I' ormat pisma A-4. Został wydany przez Legionistę. w
„Orlęta” -  pismo Federacji Młodzieży Walczącej -  płocK‘ 

mer pierwszy ukazał się 1 września 1986 roku. Pismo przez amgi 
okres zmieniało winietę, układ kolumn i rubryk oraz format* 
dawało je działające prężnie w FM W wydawnictwo iin y jj 
Lwowskich, które z czasem wydało cztery kolejne pisma FM w w 
płockich szkołach średnich. Redaktorem naczelnym i szefem wy
dawnictwa pozostał Dariusz Stolarski. Od 28 numeru „Orlęta swy 
się organem młodzieżowym Polskiej Partii Niepodległościowej. 
W kwietniu 1990 roku ukazał sie ostatni 40 numer pisma, jednego * 
nielicznych czasopism w powojennej Polsce reprezentujących nur* 
myślenia sięgający do stuletniej tradycji polskiego ruchu narodowo- 
-nieoodległościowego.

„Gazeta Podziemna” — sygnowana przez Solidarność Ziemi Kut
nowskiej. Pierwszy numer ukazał się 1 grudn.a 1986 roku Format, 
pisma A-5. Ostatni numer wyszedł w roku 1989.

„Wiarus” — pismo Konfederacji Polsk- N!ej.odległej. Ukazały się 
dwa numery, pierwszy w styczniu 1987 roku. Redaktorem naczelnym 
byt Jacek Pawłowicz.

„Biuletyn Informacyjny” — pismo Międzyzakładowego Robotnicze
go Komitetu Solidarności regionu płockiego. W kwietniu I9B7 uka
zał się jedyny' numer i zostało wydane przez wydawnictwo ’m. 
Orląt Lwowskich. Format pisma A-4, dwukartkowy. Drukowany me
todą powielacza denaturowego. ,

„Robotnik Mazowiecki” — pismo Polskiej Partii Socjalistyczny i 
wydawane przez Wydawnictwo im Matyldy Kietkowskiej. Rena-^o- 
rem naczelnym jest Jacek Pawłowicz. Pierwszy numer ukazał się 
15 stycznia 1988 roku.

„Solidarność Ziemi Płockiej” — pismo Solidarności regionalnej. 
Ukazywało się ono przez cały okres działalności podziemnej w ter
minach nieregularnych. Od maja 1939 roku stało się miesięcznikiem.

„Solidarność Płocka” — czasopismu Płockiej Radv Solidarności. 
Pierwszy numer ukazał się w czerwcu 1988. Numer 6 ostatni wy
szedł w marcu 1989 roku z chwilą rozwiązania się PRS 

„Wolny Tor” — pismo zakładowe Tajnego K<mite1u Kolejarzy w 
Płocku. Pierwszy numer oisma ukazał ?ie jesienią 1988 roku* wy
szło kilka numerów. Redaktorem naczelnym był Longin Cackow
ski. ’ ,

„Akcja” — organ organizacji młodzieżowej Polskiej Partii Socja
listycznej. Ukazał się jedyny numer we wrześniu 1988 roku. Pismo 
formatu A-4.

„Petrochemia” — niezależne pismo pracowników płockiej Petro
chemii. W dniu 1 grudnia 1988 nastaoilo wznowienie ukazywaniu się 
pisma.

„Bizonowe Eeho” — pismo NSZZ „Solidarność” pracowników Fa" 
biyki Maszyn Zmwnycl . Ukazało się kilka numer5w. pierwszy na 
początku grudnia 1938 roku.

„Forum Obywatelskie” — biuletyn informacyjny działaczy ° 
samej nazwie. Numer pierwszy ukazał sie 3 grudnia 1988 roku.

„Socjalista” — organ Polskiej Partii Socjalistycznej — frakcja Ja
na Józefa Lipskiego. Redaktorem naczelnym bvł Longin Garkówski, 
iiujner pierwszy ukazał się na początku r^ku 1989 i wychodził do 
końca tego roku. Drukowany metodą sitodruku. , .

„Forum Obywatelskie” — biuletyn mformaeyjnv działaczy o ieJ 
samej ^nazwie. Numer pierwszy ukazał się 3 grudnia 1988 r„ku* 

„Socjalista’' — organ Polskiej Partii Socjalistyczne! — frakcja Jfl- 
na Józefa Lipskiego. Redaktorem naczelnym był Longin Garkowsrt. 
Numer pierwszy ukazał się na początku roku 1939 i wychodź do 
końca tego roku. Drukowany metodą sitodruku.

„Nienodlegla” — organ Polskiej Partii Niepodległościowej. W ht- 
.ym 1989 roku ukazał się pierwszy numer. Pismo jest nieregularni- 
kierrt i ukazuje się do dziś. Redaktorem naczelnym jest Jan Chmie
lewski. * f J

„Biuletyn strajkowy” — ukazał się 15 marca 1989 roku w czasie 
stiajku pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego 
w Płocku. Format pisma A-5, wydrukowany przez .Socjalistę” me
todą sitodruku.

„Małachowiak” — pismo szkolne FMW. Numer pierwszy ukazał 
SIt? 1 f le tn ia ,  2-28 kwietnia. 3—4 z datą 31 maja — 14 czer
wca 1989 r. Stałym mottem pisma były słowa „Prawdę można 
uciskać,, ale nie zdławić”. Redaktorami naczelnymi byli Ralosław 
Pietrzak i Sławomir Rejmanowski.
i ,

„Jagielloniak”, Jctóry od numeru 3 nosił nazwę .Jagiellończyk** — 
pismo szkolne FMW. Numer pierwszy ukazał się w dniu 29 marca*

8 “  23 maja, a 4 ukazał się w dniu 15 czerwc* 
1989 roku. Redaktorami naczelnymi byli Andrzej Nowakowski ł Mur
em Jeżewski. Format pisma A-4, pisany w szpaltach.

„Elektryk” — pismo szkolne FMW. Numer pierwszy ukazał się w 
maju 1989, drugi — kilka dni później i ukazał się też numer spec
jalny. Redaktorem naczelnym był Jacek Niedzielski. Pismo kolporto
wane było w Zespole Szkół Elektrycznych w Płocku. Format A-4.

~  pis? °  smolne FMW. kolportowane było w Ze- 
„rti16”1 oZ jy<ih w p*ocku- Ukazał się jedyny numer na jesieni 1989 roku. Redaktorem naczelnym był -Tacek Niedzielski.

Narodów" ~  organ Unii Młodzieży Rady-
A-4 W h e r o i n  maon',P£WSt?ń sPo,sko “  xrz''« kajdany”. Format
rym był Marek ^  ”UmtT' Red,Worem

„ J. ^  Przedstawia się — Jeszcze niepełna 
nalnej prasy niezależnej w latach 1981—1990, lista tytułów regio-

le£reTktóraPI?aSS ? niert*d0uładnI ch inf(ormacji, zbiorów prasy nieza- 
o oraśie Potrzebne do opracowania antologii tego okresu

DARIUSZ STOI ARSKł

TiUOÓNIK PŁOCKI ST R .»



CHCIAŁABYM BYC MARCHANDEM..
Z BOŻENĄ ŚLIWIŃSKĄ —  dyrektorem Kura 

Wystaw Artystycznych w  Płocku, rozmawia LENA  
SZATKOWSKA.

— Kiedy zapytałam tzw. prze
ciętnego plocczanina, co chciałby 
mieć w swoim mieście, nie wy
mieni! żadnej profesjonalnej pla
cówki kultury ani Instytucji arty
stycznej, Jedyne co utkwiło w pa
mięci mojego rozmówcy to impre
zy folklorystyczne w amifteatrze. 
Tajemnicą poliszynela jest rów
nież fakt, że inne płockie placów
ki kultury walczące o przetrwanie 
ze względów finansowych niechęt
nym okiem patrzą na piękny salon 
sztuki. Ma pani zatem dużo szczę
ścia, czy to sukces?

— Sukces — to chyba za wiele. 
Niewątpliwie spotkała mnie w ży
ciu- ta przyjemność, że mogę robić 
co chcę i co lubię. _ Zdaję sob<e 
jednak sprawę, że nigdy do końca 
nie zrealizowałam tego co chcia
łam W grę wohodaiły najczęściej 
pieniądze, ale w ramach otrzymy
wanych środków sądzę, że przez te 
10 lat istnienia galerii me było 
wystaw, których bym się wstydzi
ła Na Inaugurację działalnościw 
nowym lokalu (wystawa rzeźbv 
Gustawa Żemły) przyjechało wielu 
tak wybitnych łudzi. Dostaliśmy 
życzenia i gratulacje. Otwarcie ta- 

.kiej galerii artyści potraktowali 
lako sukces polskiej plastyki, 
przyjeżdżają tera® także i ogląda
ją lokal nie tając, że spotkaliby 
Ue chętnie z płocką publicznością 
po raz drugi. Czują się tutaj do
wartościowani.

Galeria jest placówką elitarną, 
tak jak cała kultura. Cńa wcale 
nie musi być masowa.

_ jab  zatem widzi pani funkcję
współczesnej galerii sztuki? Czy 
jest to smutny salon z wiszącymi 
martwymi obrazami, po którym 
snuią się panie minujące ekspo- 
ir>ków, czy może kramik rozmaito- 
ści ? Jest to przede wszystkim in
stytucja, która upowszechnia sztu
kę plastyczną. To, że do tej pory 
jesteśmy na budżecie wojewody, 
umożliwia mi luksus proponowania 
rzeczy ambitnych, niekomercyj
nych. Nie 'mam nic przeciwko 
sprzedaży. Ideałem byłoby, gdyby 
to co pokazujemy można było 
sprzedać Dla mnie rzeczą nad
rzędną jest pokazywanie naszym 
gościom i młodzieży szkolnej war
tości iakie niesie wsoółczesna sztu
ka, stwarzanie możliwości kontak
tów artystów z odbiorcą. Chciała
bym soróbować rozszerzyć pro
gram. Mamv już instrument, więc 
może w przyszłości będzie to 
miejsce spotkań inteligencji płoc
kiej.

— Usiłuje być pani także mar
chandem... \

— Otworzyliśmy kącik sprzeda
ży. Prowadzimy sprzedaż rzeczy 
drobnych, raczej bibeloty, małe i 
niedrogie. Mimo tego nasza pub

liczność ciągle jeszcze nie oswoiła 
się z cenami, utyskując na drożyz
nę dzieł sztuki. Zachęcałabym do 
wstąpienia na ulicę Mazowiecką w 
Warszawie, by zobaczyć ile artyści 
muszą płacić choćby za farby. Ma
my bardzo ładne pejzażyki oraz 
różne małe rzeczy do mieszkania i 
na prezent.

— Malarstwo powstaje przecież 
po to, by towarzyszyć nam w ży
ciu.— Tak, ale nasze pokolenie jest 
nauczone, że dzieło sztuki znajduje 
się wyłącznie w muzeach i gale
riach. Poza tym ciągle nie mamy 
pieniędzy. Tańsza jest grafika, do 
której zachęcam. Na całym świę
cie ludzie, którzy mają ambicje a 
ni© mają pieniędzy, kupują właś
nie grafikę. Można ją przecież po
wiesić w każdej firmie czy biurze, 
a nic tak nie podnosi ■ splendoru 
wnętrza jak kolekcja sztuki. Wi
działam w Sieradzu bardzo ładne 
obrazy stanowiące wyposażenie 
sklepu. Dobry obraz jest w cenie 
fotela do biura.

Płock niechętnie wydaje pienią
dze na dzieła sztuki. Ci, którzy je 
posiadają, albo inwestują w swoje 
firmy, albo nie mają potrzeby. Na
tomiast nasza stała widownia: 
młodzież, nauczyciele, inteligencja, 
przychodzą i wzdychają, że kupili
by ale nie maja za co. Zanim 
powstanie normalny rynek sztuki 
upłynie trochę czasu i może on się 
okazać trudny dla placówek kultu
ry.

— To budzi największy niepokój 
pracowników kultury, nie wiedzą 
oni, które placówki zechce finan
sować miasto. Na pewno me u- 
trzyma dotychczasowej ilości.

— Nie było dotąd żadnej sity po
litycznej ani społecznej, która 
stwierdziłaby, że kultura jest nie
ważna, tylko że budżet nie ma 
pieniędzy. Gościliśmy niedawno w 
Płocku wiceministra Jagiełłę. Po
wiedział, że intencją wszystkich 
jest chronić kulturę, ale skoro nie 
ma pieniędzy więc ministerstwo 
opracowało taką koncepcję, w 
myśl której finansowaniem kultu
ry powinny zająć się organy wiar 
dzy terytorialnej co jest w zasa
dzie słuszne. Na miejscu najlepiej 
wiedzą co chcą mieć u siebie, co 
jest potrzebne miastu.

— Jubileuszowa wystawa „Nasz 
świat” cieszy się dużą frekwencją, 
jest interesująca i ciekawie za
aranżowana,

— Nasza obecna ekspozycja to 
spojrzenia na dorobek i historię 
Biura Wystaw Artystycznych. Pre
zentujemy na niej prace z naszej 
kolekcji. Motywem przewodnim 
wystawy jest stosunek artysty, 
człowieka obdarzonego przecież 
wielką wrażliwością do problemów 
otaczającego nas świata. Widać jak

artyści pojmowali swój czas, wy
darzenia polityczne i społeczne. 
Nasi stali widzowie spotkają tu 
czołówkę polskiej plastyki. Więc 
choćby osłuchani© się z ich naz
wiskami ważne jest dla młodzieży. 
Kto ma większe ambicje może po
rozmawiać o technikach malar
skich...

— Stalą widownię BWA tworzą 
dzieci i młodzież. Jakie formy 
kontaktów proponuje pani szko
łom?

— BWA od początku prowadziło 
działalność oświatową. Nie robimy 
tyle lekcji ile robi muzeum, ale

ją się problemy wychowawcze i 
nie ma harmonijnego kontaktu ze 
sztuką aż do matury. Nasza mło
dzież jest młodzieżą bardzo 
skrzywdzoną przez niedobre usy
tuowanie przedmiotów artystycz
nych w szkole.

— Jak układają się kontakty ga
lerii z płockim środowiskiem plas
tycznym?

— Dawniej przy korzystniejszych 
warunkach finansowych wyglądało 
to .trochę inaczej. Mogliśmy doko
nywać zakupów, więc mamy bar
dzo ładną kolekcję płockich auto
rów. Zawsze jesteśmy otwarci na

_ Jurka Mroza. Miał wernisaż w
Paryżu 1 zebrał znakomite, recen
zje. Okazało się. że ten typ ma
larstwa zupełnie ..nie bierze” 
Niemców. Zostaliśmy zaproszeni do 
zorganizowania wystawy w Darm
stadt, BWA na pewno nie bedzie 
stać na taką ekspozycję. To zależy 
ile miasto nam pomoże. Przygoto
wujemy wystawę, której tematem 
byłby Płock widziany i przez płoc
kich artystów, ale i prace znako
mitych plastyków z zewnątrz.

Co mnie wprawia w tremę to 
fakt. że oni mają świetny sprzęt 
ekspozycyjny. Zazdroszczę im choć
by znakomitych ram.

— Jakie wystawy będzie można 
obejrzeć w najbliższym czasie?

—- Zaczniemy wystawa bardzo a- 
wangardową, mianowicie pokażemy 
rzeźbę Romana Woźniaka, płoc- 
czanina, adiunkta Warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych Robi on 
bardzo piękną karierę. Druga wy
stawa to będzie debiut młode! ma
larki, absolwentki krakowskiej 
akademii nani Izabeli Bill Maluje 
barwne, duże płótna, inspirowane 
podróżami artystycznymi. Do tej

pory pokazywałam coś, co już jest 
sprawdzone, ale od czasu do czasu 
może komuś pomogę w debnicie 

Potem będzie wystawa dla wszy
stkich -  kwiaty oani Danieli Ko- 
pydłowskiej — uzmysławiająca na 
ile człowiek niszczy i kreuje przyro
dę. I wreszcie w kwietniu autorka, 
którą od dawna miałam w planach 
— malarstwo Marii Anto, naszej 
znakomitej artystki. Być może li
da mi się pokazać wvstawe Bek
sińskiego Byłoby to ukoronowanie 
moich marzeń. Rozmawiałam też z 
Antkiem Fałatem i Dwurnikiem. 
Obie panie: Kopydłowska i Anto 
marzą żeby katalogi były koloro
we. Chciałabym więc znaleźć spon
sorów. Do tej pory wspomógł nas 
Bank Bydgoski, opłacając katalog 
do wystawy Rychlickiego Ostatnią 
ekspozycję sponsorowała firma 
„Undtech”. Mam nadzieię że moją 
wypowiedź przeczytają inni chętni 
sponsorzy. Jesteśmy otwarci na 
wszystkie propozycje.

— Dziękując za rozmowę życzę 
interesujących wystaw i licznych 
sponsorów.

Fot. S. Bąkiewicz

P P  „PO Ł M O Z B Y T ” 
w  T o ru n iu

zawsze bardzo chętnie witamv 
młodzeż. Proponuję godzinę wy
chowawcza jako lekcję kontaktu 
ze sztuką, Przychodzą też nauczy
ciele poloniści, szczególnie ze szkół 
podstawowych i wtedy wycieczka 
do galerii jest okazją do ćwiczeń 
w mówieniu i pisaniu. Z tego po
wstaje albo opowiadanie, albo re
cenzja czy opis. Czasem nauczy
cielka wprowadza opis ną podsta
wie dzieła sztuki, prawdziwego, a 
nie z albumu. Czasami udaie s ę 
zaprosić płockich artystów na spot
kanie z młodzieżą. Zawsze jesteś
my gotowi do obejrzenia wspólnie 
z młodzieżą aktualnej wystawy, ale 
proszę o wcześniejszy kontakt te
lefoniczny. Poza tym mamy bardzo 
ładne zbiory slajdów, _ albumów i 
możemy zrobić lekcje dotyczące 
sztuki w każdym okresie. Robiliś
my też konkursy. W tej chwili 
mamy konkurs dla dzieci ze szkół 
podstawowych. Po wystawie ilu
stracji Zbigniewa Rychlickiego. 
Korci, mnie, żeby zrobić coś dla 
szkół średmeh. U nas wychowanie 
przez sztukę jest aużo łatwiej pro
wadzić z dziećmi, później pojawia-

wszelkie propozycje wystaw i z 
niewielkimi wyjątkami nasi artyś
ci mieli wystawy indywidualne 
Chciałabym w tym roku zrobić 
prezentację płockiej plastyki. Po
moc obiecała pani wiceprezydent 
Jolanta Krzemińska, głównie przy 
wydaniu katalogu z wystawy. 
Dawniej robiliśmy plenery i bar
dzo chciałabym do tej formy wró
cić. Po to choćby, by pobyć raz.em, 
podyskutować, wymienić doświad
czenia, Środowisko jest małe, więc 
można byłoby zaprosić trochę osób 
z zewnątrz, z Mińska Białoruskie
go na przykład tych wspaniałych 
ludzi, których poznałam przy oka
zji wystawianych tam naszych 
prac. Także z Darmstadt. Taki ple
ner mógłby odbyć się w okolicach 
Płocka.

— Czy będzie kontynuowana
współpraca z Darmstadt?

— Sądzę, że tak. W grudniu 
była u nas w tej sprawie pani Li
liana Palesch. Po prezentacji prac 
Darmsztadzkiej Secesji nie mam 
kompleksów. Istnieje jednak coś 
takiego jak gustv Ja pokazałam 
artystę, którego mam w zbiorach

o g ł a s z a

P R Z E T A R G  NIEOGRANICZONY 
w termie ofert

NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI USŁUGOWEJ

PAWILONU HANDLOWO-USŁUGOWEGO NR 9 
w Sierpcu, u!. Kościuszki 5.

Bliższych informacji udziela dział organizacji i przekształ
ceń własnościowych, tel. 220-39.

Ofertv z ceną należy składać w siedzibie zarządu przed
siębiorstwa. w Toruniu, przy ul. Poznańskiej 152, pok. 402, 
w godz. 7—15, w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się 
niniejszego ogłoszenia.

Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo swobodnego wy
boru oferenta oraz unieważnienie przetargu bez podania 
przyczyn.

SA-32

I
$

1S sfSSSfSSfSSfSSS/SfSSSSSSSSSSSSSSSSSSf.SS.fSSSSJSSJSSSSSSSSSSSSł

S P R Z E D A M :
W Y P O S A Ż E N IE  

ZAKŁADU 
ŚLUSARSKO- 

-MECHANICZNEGO 
w t y m :

A nożyce uniwersalne 
A  zgrzewarki jednopunktowe 
A zgrzewarki wielopunktowe 
A beczki 50001 i .3000 1 
A konstrukcję stalową 

hali o po w. 100 m kw.
A drobny sprzęt.
P łock , u l. C h ab ro w a  31.

004172

FIRMA „M A J K P O L ”

PRZYJMUJE
ZAMÓWIENIA

na wykonanie plandek

na wszystkie typy 
samochodów.

Płock , u l. Tuwima 25, 
tel. 31-825.

004169

MARIAN CHUDZYŃSKI

• • •

rzed kilku laty Instytut
U  Wydawniczy „Pax” wydał
&  niezwykle interesującą książ

kę Barbary Petroźolin-Skc- 
wrońskiej pt. „Przed tą nocą”. 
Książka przedstawia sytuację spo
łeczno-polityczną w Warszawie w 
latach poprzedzających wybuch 
powstania styczniowego 1863 roku. 
W czasie wydarzeń warszawskich 
1361 roku padli zabici i ranni. Zo
stała ogłoszona żałoba narodowa 
i organizowano nie kończące się 
manifestacje religijno-narodowe za 
poległych.

Masowy udział w manifestacjach 
brali także mieszkańcy Płocka, na
rażeni na różnego rodzaju szyka
ny ze strony urzędujących tu gu- 
bernialnych władz carskich. Z za
chowanych dokumentów dowiadu
jemy się, że już z początkiem 
marca 1861 r. w kościołach płoc
kich śpiewano pieśni zakazane. Na 
wyraźne życzenie władz admini
strator diecezji płockiej ks. To
masz Myśliński wydał 12 marca 
1861 r. odezwę do duchowieństwa 
świeckiego i zakonnego, by „czynnie 
wpływało na uspokojenie miesz
kańców', tudzież prowadziło do 
zaufania w sprawiedliwość władz 
krajowych”. Mimo to w dniu 9 
(21) kwietnia odegrano zakazany 
hymn (zapewne „Boże coś Pol
skę") w kościele o.o. reformatów 
pod wezwaniem św. Jana Chrzci
ciela.

W kwietniu 1361 r. nieznany 
sprawca rozbił w kaplicy Gimna
zjum Gubernialnego (obecnie Li
ceum Małachowskiego) tablicę ku 
czci byłego ucznia, kpt. Adolfa 
Brochoćkiego, który zmarł z ran 
odniesionych w czasie obrony Se
wastopola w okresie wojny krym- 
g]ę;ej.

Wczesn ej jeszcze, bo w marcu 
1SS1 r. władze carskie w Płocku, 
obawiając się zgromadzeń mło
dych ludzi, nakazały zamknięcie 
resursy. . 10C1

W początkach maja 1861 r. ge- 
nerał-lejtnant Szepielow polecił 
władzom Magistratu m. Płocka 
wezwać znaczniejszych: obywateli 
oraz starszych zgromadzeń rze
mieślniczych i zobowiązać _ ich 
„iżby wpływem sw-oim* 1 starali się 
położyć koniec zakazanym p.eś-

niom”. Zebrani w magistracie oby
watele odmówili współdziałania z 
władzą, co więce3: „zażądali spi
sania oddzielnego protokołu, do 
którego wnieśli zażalenie, za 
wszelki współudział obywateli i 
cechów w zapobieganiu śpiewom 
zakazanym jest zbyteczny, skoro 
czuwanie nad tym władzy wojsko
wej i policyjnej przechodzi nawet 
zakres przyzwoitości”,

już od petowy kwietnia ooo- 
wiązywał w Płocku zakaz nosze
nia oznak żałoby narodowej, zas 
od lipca . można było  ̂ zwolnic 
urzędnika zs służby państwowe] 
„za nieprzepisowe ubrania patrio
tyczne”. ,

W czerwcu 1861 roku w Płocku 
wyłowiono trupa z Wisły. Uznano 
go za rzekomą ofiarę wypaokow 
warszawskich i zorganizowano ma
nifestacyjny pogrzeb. .

W tym samym miesiącu cioszio 
do głośnych wydarzeń przed ko
ściołem farnym św. Bartłomieja. 
30 czerwca pełniący obowiązki na
czelnika guberni płockiej i części 
warszawskiej generał-major Boz- 
now nakazał stawić się u siebie 
organiście Janickiemu, który o- 
śmielił się w czasie zakazanego 
śpiewu wiernych akompaniować 
na organach. Ludzie zebrani na 
nieszporach w kościele, nie będąc 
pewni czy organista nie zostanie 
aresztowany, odprowadzili go przed 
dom Rożnowa. Naczelnik nakazał 
zgromadzonym tłumom rozejść się. 
Wówczas część ludzi _ skierowała 
się ponownie pod kościół farny, 
gdzie zaczęła śpiewać „Boże coś 
Polskę”. W pieśni tej, jak w so- 
czswce skupiały się pragnienia 
zgromadzonych przed farą płocką 
Polaków...

Dla przywrócenia porządku w 
okolicach Starego Miasta Rożnow 
wysiał patrol wojska. To dopiero 
skłoniło zebranych do rozejścia się. 
Wielu uczestników manifestacji 
zostało aresztowanych i osadzonych 
w twierdzy modlińskiej.

W tych trudnych,, pełnych nie
pokojów czasach władze wojsko
we uznały, że winę za powtarza
jące się wciąż manifestacje patrio
tyczne w Płocku ponoszą władze 
cywilne, opozycyjnie nastawione 
do akcji pacyfikacyjnej. Dlatego

też na przełomie czerwca i lipca 
1861 r. usunięto ze stanowiska gu
bernatora cywilnego płockiego_ — 
Ignaąego Bońkowskiego. Na jego 
miejsce mianowano generała-nia- 
jora Eugeniusza Rożnowa. Wkrót
ce społeczeństwo płockie mocno 
odczuło skutki nowej nominacji. 
Już 20 lipca Rożnow wydał roz
porządzenie wprowadź ijące zbio
rową odpowiedzialność za udział 
w manifestacjach patriotycznych.  ̂

imo surowych zarządzeń, 
w Płocku wciąż śpiewano 
zabronione hymny. 3 sierp
nia 1861 r. po odprawieniu 

mszy galowej (prawdopodobnie w 
katedrze) uczestnicy nabożeństwa 
zamiast „Te Deum laudamus” za
śpiewali znowu „Boże coś Polskę”. 
Tego było już za dużo. Rożnow 
„wściekał się ze złości, wybiegł 
wymyślając prezydentowi, inni 
urzędnicy w głupiej postawie przy
patrywali się sobie”. Władze aresz
towały organistę, ale groźne 
„wzburzenie” zmusiło do uwolnie
nia go.

Kolejne obchody patriotyczne 
wyznaczono na 12 sierpnia, tj. w 
rocznicę podpisania unii polsko- 
litewskiej 1385 r. Mimo stanow
czego zakazu władz carskich, a 
także zakązu administratora die
cezji ks. Myśliński ego, uroczyste 
nabożeństwa za pomyślność Oj
czyzny odbyły się w trzech ko
ściołach płockich. Wówczas wojsko 
rosyjskie otoczyło kościoły i nie 
pozwoliło nikomu z nich wycho
dzić. Dopiero interwencja ks. My- 
śiińskiego u Rożnowa spowodowa
ła, że "pozwolono mu osobiście 
wyprowadzić z kościołów uczest
ników nabożeństw,

W pierwszej połowie września 
1881 r. przypadało aż ldlka waż
nych świąt państwowych. 11 wrze
śnia obchodzono dzień imienin ca
ra Aleksandra II. W płockich ko
ściołach miały się odbyć modły 
w intencji cara. Zgodnie z in
strukcją naczelnika wojennego 
Rożnowa, płocki prezydent Bog- 
lewski wydał polecenie wysłania 
do tutejszych kościołów po kilku 
umiejących pisać rewirowych i do
zorców policyjnych.  ̂ Do katedry 
skierowano ich sześciu, zaś do fa
ry i kościoła o.o. reformatów — po 
dwóch. Ponadto w katedrze pełnił 
dyżur sam prezydent Boglewski 
oraz miejscowy inspektor policji. 
Natomiast przed katedrą stało 
dwóch policjantów, którzy zatrzy
mywali niektóre osoby „mogące 
czynić dystra-kcję” w czasie na
bożeństwa. Jednocześnie policjanci 
upominali wchodzących do kate

dry, aby nie śpiewali zakazanych 
pieśni, gdyż mogą ich spotkać su
rowe kary: „Wszystko to jednakże 
— donosił prezydent gubernatoro
wi — okazało się bezużyteczne
i zebrane kobiety w przednich ła
wach, po prawej stronie kościoła, 
po skończonej mszy rozpoczęły 
pieśń »Boże coś Polskę«”.

W październiku 1861 r. władze 
carskie wprowadziły w Królestwie 
Polskim stan wojenny. Wówczas 
to z rozkazu Rożnowa w nocy z 
18 na 19 października zostało are
sztowanych około 50 osób, naj
bardziej czynnych uczestników 
płockich manifestacji patriotycz
nych. Dla aresztowanych sprawia
no nazajutrz „sądny dzień”. Wie
lu aresztowanych, a zwłaszcza mło
dych. osmagano rózgami, nie wy
łączając kobiet. Od tego czasu 
płockiego satrapę nazywano nowym 
„paszą Janiny”.

Również rok następny — 1862 
był niespokojny w Płocku i w 
jego najbliższych okolicach. Bu
rzyła się młodzież Gimnazjum 
Męskiego Płockiego. Chłopi w wie
lu wsiach odmawiali odrabiania 
pańszczyzny.

końcu 1862 roku powstała 
płocka organizacja powstań
cza. Pierwszym komisarzem 
województwa płookiego zo

stał mianowany Edward Rolski, 
zaś funkcję naczelnika wojskowe
go województwa płockiego pełnił 
do 24 stycznia 1863 r. Konrad 
Błaszczyński (pseudonim Bończa, 
nazywany też Tomaszewskim). Po 
nim stanowisko to obejmie Zyg
munt Padlewski. Pierwszym na
czelnikiem cywilnym wojewódz
twa płockiego został Wojciech 
Zegrzda, zaś powiatu płockiego 
(do lutego 1863 r.) — Henryk
Grotus. Natomiast Ferdynand Flo
rian Tyszka do 22 stycznia 1863 r. 
był pierwszym naczelnikiem mia
sta Płocka.

W planach powstańczych ważne 
miejsce wyznaczono województwu 
płockiemu oraz Płockowi. Tu bo
wiem po opanowaniu miasta 
przez powstańców miał się prze
nieść i ujawnić Rząd Narodowy.

Podobnie jak w Warszawie, 
część poborowych z Płocka zagro
żonych branką udała się w po
bliskie lasy gostynińskie, a także 
w okolice Drobina, gdzie ludzie 
zaangażowani w działalność po
wstańczą starali się im zapewnić 
kwatery w pobliskich wioskach. 
Do partii powstańczych 20 stycz
nia wymaszerowała grupa uczniów 
płockiego gimnazjum gubernialne
go. „Dzieci płockie** skierowały

się w okolice Ciólkowa koło Wy
szogrodu, gdzie miały się połączyć 
z partią „dzieci warszawskich”. 21 
stycznia 1863 roku odbyła się w 
Raciążu narada powstańczych na
czelników powiatowych oraz do
wódców oddziałów w wojewódz
twie płockim. Podczas narady o- 
mówiono plany działania na noc 
z 22 na 23 stycznia.

W pamiętną noc styczniowa oko
ło godziny 1 w nocy rozdzwoniły

się dzwony płockich kościołów, 
wzywające ludność do udziału w 
powstaniu. Jak pisze autor pa
miętnika — Zbigniew Chądzyński: 
„Noc napadu była tak ciemna, iż 
przedmiotów o kilka kroków od
ległych rozpoznać było niepo
dobna”.

Niestety, wybuch powstania w 
Płocku nie spełnił nadziei na 
opanowanie miasta przez płocczan
— powstańców roku 1863.

Pulcheria z Mazowieckich Maliszewska-Ferjaszewska (siostra 
Juliana Mazowieckiego), rozpoczęła manifestacje religijno-narodowa 
w Płocku. Siedziała 5 miesięcy w więzieniu, gdzie ociemniała.

Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku

TY JDNIK PŁOCKI STR. 6



TYLKO MMI BYŁ OGZGIWY
f  NBP PRZYGOTOWUJE DENOMINACJĘ
~  b e z b o l e s n a  w y m i a n a  
*  w y d r u k o w a n o  n o w e  p i e n i ą d z e

v n , Nle ,otrzymaliśmy jeszcze ja
kichkolwiek poleceń a także pi- 

ustaIeĄ dotyczących na 
Przykład odpowiednich przeliczni- 

Pro?ent°wych. Niewykluczone 
3 unak jest, że niebawem może 
nąstąpić denominacja złotówek — 

,ie., 2a Podczas rozmowy na- 
w«inik^ iWydziału Kasowo-Skarbo- wego Okręgowego Oddziału Naro- 

wego Banku Polskiego w Płoc- 
jwllb.~ *fla Wasiak. — Najpierw 
nusi zostać powołany prezes NBP. 
r_ ecnie pełn.ący tylko funkcję tę 
pasowo Andrzej Topiński nie 
tT z®, P0d^ c stosownej decyzji. 
Łagodnienia także zależą od no- 
* ^  rządu, czy i kiedy zdecydu- 
J na tę finansową operację. 
favfJemn'CQ państwową stanowi 
ZvnJr.v,C° trzyTna,ne 3est w maga- 
\V:nHCk modlińskiej twierdzy...
Bank ”pr i J ylko’ że Narodowy 
mioil«P°̂ skl ma tam sw°je po- 
wi 2czema- Z drugiej strony dzi
do .”kPpsP;i,acy3ne” podejście 

bardzo istotnego z punktu 
nion-o^la sP°iccznego problemu 
ko *5zne.So. Denominacja to krót- 
banknnłVI*lC ,T  zmniejszenie na 
6t0 "?Aack kllkP zeŁ czyli n°we 
kł-ri 2 °-tyc i może być na przy- 
wf dzisiejszemu miliono-
toji d° te§° dojdzie — oznaj- 

a naczelnik z płockiego banku 
cusk; prZew;duje się wzór fran- 
B:In( jugosłowiański reformy.

,P" pros!“ - iWjpn banknoty będą przez pe-
W v m  aSK-funkcjonowały w ryn- N mJ . °1b,e?u równocześnie.
W:e llWie. sP°ie^zeństwo do
nn wcześniej o wprowadze- 
riowi? :°Kminacji- Nie może to sta- 
ciażh-.r '^b iiego  zaskoczenia cho- 
racir,’7 r  teg0 względu, iż ta ope- 
\v■'r̂ r, inan^owa może być wpro- 
Wiec n L za zą°d  ̂ Sejmu. Tak 
dzie £°dczas jednej z sesji bę- , 
d2pn_ zostać przeprowa-
iny‘ . debata nad sensem refor- 
zaś l„ ewentualnymi korzyściami, 
U chw aręPnie P°djęta stosowna
ni^nokńfn T̂ . denominacja budzi 
Wymiąć’ Największy strach przed 

odczuwają ludzie star

szego pokolenia, którzy podobne 
operacje przeżyli już kilkakrotnie 
tracąc swoje oszczędności, Wymia
ny pieniędzy mają bowiem to do 
siebie, że są najczęściej nieekwi- 
walentne. Są najprostszym sposo
bem na zmniejszenie ilości pie
niądza w obiegu, w tym tzw. brud
nego i zlikwidowanie inflacji przy
najmniej na jakiś czas.

W Polsce, licząc od początku II 
Rzeczypospolitej, trzykrotnie wy
mieniano pieniądze. W 1924 roku 
Władysław Grabski podjął się wy
miany marki na złotówkę. Była to 
jedyna w naszej historii wymiana 
ekwiwalentna. Nim Władysław 
Grabski dokonał tego finansowego 
kroku, wcześniej ustabilizował sta
rą walutę, zmniejszył deficyt bu
dżetowy. Wymiana pieniędzy była 
w tym przypadku jednym- z wie
lu pociągnięć reformatorskich, słu
żących umocnieniu pieniądza. Zło
tówka została od tego czasu ściśle 
powiązana z rezerwami walut ob
cych i złota.

Kolejną wymianę przeprowadzo
no już po drugiej wojnie świato
wej. Zamiast złotych krakowskich, 
rubli radzieckich i marek niemiec
kich, miały obowiązywać ' bilety 
PKWN. Nadmiar pieniądza będą
cego w obiegu zlikwidowano pro
stym sposobem. Po prostu dorosła 
osoba mogła wymienić tylko SCO 
marek niemieckich lub złotych 
krakowskich odpowiednio w rela
cji 1:2 i 1:1. Ruble w relacji 1:1 
wymieniano bez ograniczenia. Jak 
później szacowano, z obiegu wy
cofano w ten sposób około poło
wę pieniędzy. Dzięki temu możli
wa była duża emisja nowego pie
niądza, pozwalająca początkowo 
na bezinflaęyjne sfinansowanie 
odbudowy kraju.

Ale starszemu pokoleniu naj
bardziej utkwiła w p?.mięci wy
miana złotówki w 1950 roku. W 
ciągu jednej jesiennej nocy nie
którzy ludzie stracili praktycznie 
wszystko. Za gotówkę krążącą w 
obiegu płacono w relacji 100:1, 
płace i ceny przeliczono w rela
cji 100:3. W rezultacie wartość 
zasobów pieniężnych ludności spad

ła o około 70 procent. Stalinow
ska władza liczyła, że dzięki tej 
operacji budżetowej będ-ie mogła 
prowadzić dalej bezinflacyjną po
litykę gospodarczą. Nakłady inwe
stycyjne i zbrojeniowe były jed
nak tak ogromne, że inflacji, nie
stety, nie udało się uniknąć...

Jak uczy doświadczenie wielu 
krajów, wymiana pieniędzy nie 
zawsze jest skuteczna. Często bo
wiem pociąga za sobą straty wy
nikające chociażby z ogromnych 
kosztów emisji, a dodatkowo w 
przypadku niepowodzenia podwa
ża zaufanie do narodowej waluty. 
W- krajach Ameryki Łacińskiej, 
gdzie ostatnio najczęściej wymie
niano pieniądze, tego typu opera
cje finansowe n'c nie dawały. 
Tylko na krótko stabilizowały pie
niężną sytuację.

Nieekwiwalentną wymianę trud
no teraz sobie wyobrazić. Zubo
żałe społeczeństwo w Polsce po 
prostu nie zniosłoby ciosu wymie
rzonego przez demokratycznie wy
braną władzę. Wymiana pieniędzy, 
aby odniosła dalekosiężny skutek, 
musi być przy tym bardzo dobrze 
przygotowana. Nie może ograni
czać się tylko do zmiany nomi
nałów. Równocześnie muszą być 
przeprowadzone gruntowne refor
my gospodarcze likwidujące nsd- 
m.erne wydatki budżetowe, ma
jące na celu działania umożliwia
jące ukręcenie łba inflacji. Jed
nak u nas w kraju, na razie, te 
warunki jeszcze do tej pory nie 
zostały spełnione. Wręcz przeciw
nie, chaos i symptomy anarchii 
oraz bankructwa przedsiębiorstw, 
a także wyrastające wręcz lawino
wo bezrobocie hamują dokonanie 
tej operacji finansowej, której 
ewentualne negatywne skutki, z 
którymi należy się liczyć, jeszcze 
bardziej pogrążą kraj w destabi- 
1'zaćji społeczno-gospodarczej oraz 
politycznej. Zapewne władze cen
tralne zdają sobie z tego sprawę, 
dlatego też zwlekają z miejmy 
nadzieję, bezbolesną wymianą 
pieniędzy.

BOGUSŁAW BURACZYNSKI

DLACZEGO m i e s z k a m y  n a  u l . p a t r o n a t u  z m s ?

OWE
M  tego bukietu 

Plocczan i ^  Puckiego i czynów 
nist0rj-n. dodad Jeden wycinek z 
dln • * Prosić o nadanie nazwy 
. H „ S ,  ‘“ b Placu w Placku: 
ców j slWa Grabskich — obroń- 
Błock OU,a 1918/19«. Uważam, że 
uczció <jWa ,Praw° i obowiązek 
ma nft,  w»ch bohaterów, o ile nie 
szedł c uHcy ich imienia. Nad- 
*aP0mn1^ni”â U7yŹS2y’ aby nie byli

Pieta hllwa , siq dzień wi2VtV Pa’ 
tz<'dk0J Z V kPnui* się roboty po- 
jazdu 6' Ostała się trasy prze- 
dalszń przern*rszu itp. Jednak w 
kuje ^  Ĉ 9U zbyt wolno porząd- 
blice l^ , naztvy ulic. Wiszą ta- 
Zdaje °kresu realnego socjalizmu. 
są *pbie sprawę z kosztów, ale 
bić...” zrniany, które trzeba zra

ni. "j y.' Wcieszkańcy budynku przy 
tażam,.łCnneJ w B U oku, nie wy
ższe j zyedy na zmianę nazwy 
toia2R, j cłL Zmiana nazwy ulicy 
Potrze0 y <S1̂ . 2 Poniesieniem nie- 
nien ie)/lyCk kosztów oraz utrud- 
kurnent ]° ,Postaci zmian w do-

*

Kyrmninm d zm y potrzeby utrzy- 
gen. pr„. pbdal nazwy ulicy im. 

lcła Świerczewskiego...”.
, *  '

aby nowe nazwy 
nich , arc‘a młodzież szkół śred- 

rzriach konkursu...".

? l c S 0S : ‘ Kom sji ds. Nazew- 
ka Der> . 1 c Rady Miejskiej Płoc- 
Wy5rai,nie-ie od podobnych listów. 
Ocznych1 ŷ*-ko kilka charaktery- 
tów. ^jJ1’ an°nimowych fragmen- 
buci2; f,J,ana nazewn.ctwa wciąż 
Boisk;. m?c ê mjeszkańców. Całej 
osad.-* rriast i miasteczek, wsi i

trzebmi5 ludzka jest taka, że po- 
°d>'eastv„.rt'kornńensaty> szybkiego 
cbęci.& długo tłumionej nie-
ski, ńnh!latfc’g0 run^f mur berliń- 
Pornnik 4lijZnei dekapitalizacji uległ 
kaia 2 Klawego Feliksa. Zni- 
miejsc a lbardziej eksponowanych 
dó\y pamiątki epoki rzą-
kolej rzec2ln‘Stycznycł1, Taka
k^órzy Zrn'an om'ja tylko tych, 
ilość ro7s2aJr.bowab wystarczającą 
de to sby zastanowić się,
ńich ; Sz4l-Uje? Znaleźli się wśród 
bada dz:P ' Cy. radnk za co wy_ Dęliśmy Opatr. ności. Unik-

Publicznego zdzierania 
ganńP7rj ! r '‘owanyCh tablic, bała- 
ńą zm zbyt pochop-
>'k'jsce t  adres 'w itp. W to 
■ °niisie Powołano kilkuosobową 

£ os. Nazewnictwa Ulic,

i która prowadząc konsultacje, opra
cowała już pewną propozycję 
zmian nazw 18 ulic.

— Otrzymaliśmy dużo korespon
dencji, z różnych środowisk — 
mówi przewodniczący komisji, rad
ny Józef Gutowski. — M.in. z 
Polskiego Towarzystwa Turystycz
no-Krajoznawczego. Z „Petr obu
dowy” dotarła do nas prośba o 
utrzymanie alei Roguckiego. Piszą 
osoby prywatne, nieraz ostro kry
tykując radę za to, że do tej 
pory te ulice nie zostały zmienio
ne. Jest również pismo Płockiego 
Towarzystwa Muzycznego im. Lach
mana, prosząc aby jedna z ulic 
w Płocku nosiła imię dr. Marcina 
Kamińsk.ego. Mamy protest miesz
kańców ul. Jesiennej. W pierw
szej wersji zamierzaliśmy przy
wrócić dawną jej nazwę: ul. Po
wstańców 1863 roku, po rozpa
trzeniu protestu wycofaliśmy się 
z tej zmiany. Jest propozycja pa
rafii św. Wojciecha, aby frgment 
ul. Gościniec na osiedlu Pod olszy- 
ce-Południe nazwać imieniem tego 
wielkiego śwętego, jako że zbliża 
się jubileusz jego męczeńskiej 
śmierci. Dotarło do nas pismo 
Światowego Związku Żołnierzy Ar
mii Krajowej, podpisane przez 
wszystkie stowarzyszenia komba
tanckie, z prapcozycją aby jedną 
ze znaczących ulic nazwać al. Jó- 
cefa Piłsudskiego. Ta prośba komba
tantów zostanie uwzględniona pod
czas najbliższej sesji Rady Miasta, 
W Płocku są dwie ulice Gierzyń- 
skiego. Jedna — osiedlowa — po
zostanie bez zmian. Natomiast dru
ga, dwupasmówka biegnąca przez 
wiadukt do Brzeźnicy, otrzyma 
imię Marszałka.

Powstała pewna koncepcja do
konania zmian. Nie jest ona osta
teczna. Jeżeli ktoś z państwa ma 
inny pomysł, może podzielić się z 
nim z redakcją „TP” bądź biu
rem Rady Miasta.

Ulice, których nazwy mają być 
zmienione w pierwszej kolejności:

Świerczewskiego —- Słoneczna 
(powrót do starej nazwy) s

Obrońców Stalingradu — Obroń
ców Westerplatte;

a t  Roguckiego — al. Jana Pawła 
II;

Rewolucji Kubańskiej — prezy
denta Ignacego Mościckiego;

Patronatu ZMS — S. Żerom
skiego ; v

Związku Walki Młodych — I.J. 
Paderewskiego;

Związku Młodzieży Polskiej — 
ks. Jerzego Popiełuszki;

Gościniec — św. Wojciecha.
Ulice, zmieniane w II kolejno

ści:
Słoneczna (w Borowiczkach) — 

ks. Władysława Skierkowskiego 
(słynny płocki etnograf);

Gwardii Ludowej — królowej
Jadwigi;

Buczka — Władysława Jagiełły;
Wieczorka — Kazimierza Wiel

kiego;
Kwiatka — Szeroka (powrót do 

starej nazwy);

Graniczna, .(od ..Wyszogrodzkiej., 
do Wisły Jana Wacława Czar
nowskiego (pierwszy dyrektor i 
twórca Zakładu Energetycznego);

Gagarina — Antoika Gradow
skiego (mały bohater wojny 
obronnej 1920 r.);

Armii Ludowej — kard. S. Wy
szyńskiego;

Jakubowskiego — Andrzeja Mał- 
kowsk.ego (twórcy skautingu na 
Mazowszu Płockim).

Komisja niejako w odpowiedzi 
na wiele propozycji — przypom
niała, że jest już w mieście ul. 
Bohaterów Płocka 1920 roku. Mia
sto szanuje w ten Sposób pamięć 
wszystkich żołnierzy wojny obron
nej 1920 roku.

Są propozycje zmian, pomysły, 
plany... Dlaczego zatem wciąż -je
szcze mieszkamy przy ulicy Pa
tronatu ZMS, spacerujemy po nie
chlubnej Ludowej Gwardii? Otóż 
wszystko rozbija się o pieniądze. 
Zarząd Miasta w odpowiedzi na 
jedną z interpelacji wyliczył sza
cunkowy koszt zmiany nazw 
owych osiemnastu ulic. Wyszło ni 
mniej, ni więcej, tylko 584 min 
zł. Ponad pół miliarda, które moż
na by przeznaczyć na przedszko
la. opiekę społeczną czy inne po
trzeby mieszkańców. Ten problem 
spędzał sen z oczu członków ko
misji, którzy stanęli przed pro
blemem: ęzy dokonywać zmian 
przy tak ogromnych lukach w 
budżecie? Tak duże koszty wyni
kają z konieczności korekt w 
mapach -geodezyjnych, adresach, 
wpisach do dowodów osobistych. 
Trzeba to wszystko organizować, 
wysyłać zawiadomienia, it.p. Gi
gantyczna, kosztowna robota...

Komisja ds. Nazewnictwa Ulic 
zwróciła się do pozostałych komi
sji rady z prośbą o opinię w tej 
sprawie. Nadeszły jednoznaczne 
odpowiedzi. Nikt nie chce zmian 
źa wszelką cenę. Są konieczne, ale 
należy dokonywać ich sukcesywnie, 
w miarę napływu środków do 
budżetu miasta. Może nawet za
czynać od mniej zamieszkanych 
ulic, te są bowiem najtańsze.

— Jest to bardzo poważna spra
wa. Wiele osób kieruje się emo
cjami. A i ależy do tego podcho
dzić bardzo rozsądnie i rozważnie, 
biorąc pod uwagę także koszty 
ponoszone przez miasto — mówi 
przewodniczący komisji.

Przypbmnę jeszcze, że nad pro
pozycjami nowych nazw pracowa
li następujący radni, członkowie 
komisji: Józef Gutowski — prze
wodniczący, Zenon Dylewski, Igna
cy Sobczak, Hanna Wit-Paszta. 
Oprócz nich, spoza rady, Sławo
mir Salka — kierownik Działu 
Geodezji i Gospodarki Gruntami i 
Karol Garncarek — doradca z 
zewnątrz, jako osoba zaproszona. 
Ich praca nie jest jeszcze zakoń
czona 1 ostateczna, nadal czekają 
na listy i opinie mieszkańców.

MILENA GURDA-JAROSZEWSKA

O d czasu do czasu wszyscy 
tęsknimy za baśnią. I dzieci 
wychowane na wideoclipach 

oraz komputerach, 1 także 
dorośli zmęczeni szarym światem 
organizowanym przez mass-media. 
Powracamy do baśni jak do za
czarowanego, irracjonalnego świa
ta, w którym co prawda toczy się 
odmienna walka dobra ze złem 
lecz niezmiennie zakończona zwy
cięstwem dobra. Nikogo już nie 
trzeba przekonywać, że baśń roz 
ładowuje kompleksy, leczy stresy 
chroni przed lękiem. Dodaje dziec
ku odwagi wypływającej ze szczę 
śliwego zakończenia.

Baśnie należałoby dziecku opo
wiadać. Ale kto ma na to czas? 
Teatry przypominają sobie od 
czasu do czasu, gdzieś tam na mar
ginesie wielkiego repertuaru, o 
najwdzięczniejszym widzu, który 
Drzyjmio wszystko co zaproponuje 
scena. Nie zapominajmy jednak o

PTASIA
finale przedstawienia Calineczka 
(Katarzyna Wieczorek) porzuci 
swojego zamorskiego księcia, by 
na skrzydłach jaskółki wrócić do 
mamy „która najlepiej cię zrozu
mie i pocieszy cię w zmartwie
niu”. Takie jest przesłanie _ tej 
adaptacji.. Czy bohaterka wróciła, 
dzieci nie wiedzą...

żyscr Andrzej Wałden _ jest 
być może wrażliwym^ inter
pretatorem, ale z miernego 
pana Staropolskiego nie 

można było wydobyć wszystkich 
znaczeń ’ i sensów And er sen owsk i e j 
baśni. Sprawę ratowały świetne 
scenografia i nieco gorsza muzyka 
odkupione z teatru w Olsztynie. 
Naturalistyczne kostiumy żab)

kostium, ale wiedziona patrio
tycznym obowiązkiem decyduj* 
się wracać do kraju. Cóż, Star 
polski dopisał Andersenowi zakoń
czenie zgodne z oczekiwaniami 
dziecięcej widowni, trochę rodOńi 
z Konopnickiej, która Pr  ̂
mniej ma tę zasługę, z<* p o r 
wała dzieciom baśń. Nie uiemy 
czy bohaterka podróżować będą* 
tradycyjnie na grzbiecie J 
(z tymi samymi nmbezpiec ..- 
stwami), czy nauczona _ d0jWaf* 
czeniem zażąda ©d księcia Pojazdu 
kosmicznego. Coś takiego pojąima 
się w ostatniej scenie. .^fMeżme 
od środka komunikacji J*^-- • ■ 
przekonani, że i wszy
skończy się dobrze.

Szerszenie walczą z Żaholem. Kto zwycięży?

tym, że wczesna edukacja teatral
na przyniesie rezultaty w postaci 
dojrzałego odbiorcy sztuki teatru. 
Doświadczeni realizatorzy . wiedzą 
że dla dzieci trzeba robić spektakl 
dobrze, a nawet lepiej w-edług 
sprawdzonej receptury: stranna re 
żyseria, wrażliwość plastyczna i 
kunszt aktorski. Jak było w Płoc
ku?

Teatrowi Płockiemu udało się 
przed laty zrobić kilka spektakli 
dziecięcych, nie będących działal
nością uboczną... czy drugorzędną.. 
Mam na myśli choćby „Czarodzieja 
ze Szmaragdowego Grodu” Franka 
Bauma czy Andersenowską „Kró
lową Śniegu”. Teatr im. J. Szania
wskiego powrócił znów do klasy
ki baśniowej jaką niewątpliwie 
jest „Calineczka”, utwór jak więk
szość u Andersena bardziej dla do
rosłych niż dla dzieci, traktujący 
o przygodach naiwnego dziecięcia 
wykorzystywanego bezczelnie
przez otoczenie.

Maciej Staropolski, według któ
rego jest płocki soektakl, napisał 
swoją wersję baśni bardzo w ce
lu dydaktycznym. Ciosy, które 
spadają na bohaterkę — sierotkę, 
wynikają z opuszczenia mamy. W

szerszeni i muzyki wywołały żywą 
reakcję na widowni, a niezłe u- 
kłady choreograficzne wymagały 
nielada popisów od zespołu aktor
skiego, który w tym względzie 
zdał egzamin. Jakkolwiek w pierw 
szym akcie są kawałki ładnego 
teatru, choćby scena w królestwie 
ciotki Myszotk* (Zdzisława Pielec- 
ka-Piórkowska) i Kretowskiego 
(Jerzy Bielecki) to po przerwie 
nastrój zanika w ogólnym zgiełku.

Otóż zaczyna się. w drugim ak* 
cle prawdziwa rewia rodem ?. 
Broadwayu (niech się dzieci przy
zwyczajają) Wśród kwiatowej de
koracji, odstającej od kostiumów, 
pojawiają się ogromne schody, a 
na nich roztańczone hałaśliwe raj
skie ZOO: kolorowe papugi, fla
mingi i tukany. Furorę wśród ma
łej publiczności zrobił jednak paw 
prezentujący ogromny, majesta
tyczny ogon. Paw nie mówił nic i 
nie mógł także tańczyć. Pewnie ? 
tych względów „niemy” debiut 
nowego członka zespołu aktorskie
go teatru nie został odnotowany 
w programie. A szkoda.

Rewia trwa długo. Chwała ak
torom. ' Oczarowana Rroadwayem 
bohaterka zmienia trzykrotnie

Fot. Waldemar Lewandowski

Dziecko przecież kupi 
Zaprowadźmy je więc na 
jeśli nie mamy czasu czytać. 
przecież młody odbiorca uyńw- 
nym obserwatorem i na pewno 
powie, czego mu w spektaklu z*' 
brakło. Recenzje najmłodszych bę
dziemy publikować.

LENA SZATKOWSKA

P.S. Premierę poprzedził werni
saż prac plastycznych dzieci Z Og
niska plastycznego Młodzieżowe?0 
Domu Kultury pod kierunkiem 
Marii Sieczkowskiej. Wszyscy fna* 
li goście premierowi otrzymali sł®* 
dycze z Fabryki Czekolady „Edbol 
w Żychlinie.

Teatr Dramatyczny im. J. Sza
niawskiego w Płocku: Maciej Sta
ropolski „Calineczka” według baśni 
Hansa Christiana Andersena. Reży
seria Andrzej Wałden, muzyk* 
Czesław Łukowice, scenograf** 
Alicja Kuryło, choreografia Prze
mysław Śliwa, przygotowanie wo
kalne Stanisław Psarski, asystent 
reżysera Dariusz Sysz. premier* 
12 stycznia 1992 r.

MEDYCYNY WSCHODUW  tym kąciku chcemy pomóc 
fam w rozwiązywaniu nie
których problemów zdrowot
nych za pomocą stawiania dia

gnozy samemu sobie. Posłużą temu 
proste sposoby stosowane w me
dycynie chińskiej. Wypracowała 
ona system diagnostyczny pozwa
lający zaobserwować nawet naj
subtelniejsze zaburzenia, które w 
przyszłości (nawet niekiedy dopie
ro za kilka lat) mogą rozwinąć się 
w chorobę. Znając potencjalne 
niebezpieczeństwo wystarczające 
wcześnie, można mu w porę za
pobiec, stosując odpowiednią die
tę, harmonizując zaburzenia ener
getyczne, które dzięki temu nie 
przeniosą się na płaszczyznę ma
terialną, czyli nie staną się kon
kretną chorobą. Jak więc widać, 
jest to diametralnie inne podej
ście niż w medycynie zachodniej 
nastawionej na diagnozowanie do
piero wtedy, gdy konkretny na
rząd jest już zaatakowany.

Według Chińczyków istnieje 
pięć żywiołów, którym przypisane 
są odpowiednie narządy wewnętrz
ne człowieka.

ŻYWIOŁ DREWNA — WĄTROBA

ontroluje ona i oddziałuje 
na różne części ciała. Wątro
ba kontroluje czy napięcie 
mięśni, ścięgna, paznokcie, 

emocje i łzy. Oznacza to, że zanim 
dojdzie do choroby wątroby, zmia
ny następują w tych wymienio
nych częściach ciała. Tak więc np 
zapalenie spojówek, które dla niko
go na Zachodzie nie ma żadnego 
związku z wątrobą, dla lekarza 
chińskiego jest ważnym sygnałem. 
Również oznakami kłopotów z wą 
trobą jest światłowstręt albo trud
ności w prowadzeniu samochodu 
nocą.

W przypadku gdy wątroba nie 
posiada wystarczającej ilości krwi 
mogą występować skurcze w rę
kach i nogach. Zbyt częste łama

nie się paznokci świadczy o defi
cycie płynów związanych z wątro
bą. Mimo że u kogoś mogą poja
wić się takie obaj wy, to badanie 
wątroby przez lekarza zachodnie
go niczego może w niej nie wy
kazać.

Bardzo ważną metodą diagnos
tyczną są również emocje. Niektó
rzy ludzie łatwo denerwują się i 
złoszczą, nie mając konkretnego 
powodu do gniewni są ciągle agre
sywnie nastawieni. Oznacza to. że 
coś nie jest w porządku w ich 
stosunku do żyda i zarazem w 

, wątrobie i pęcherzyku żółciowym 
Będą się jakby huśtać uomiędzy 
całkowitą depresją a niezwykłym 
podnieceniem. Osoby cierpiące na 
alergię wiosenną są również bar
dzo niestabilni emocjonalnie.

Inny przykład dotyczy kobiet.

Jeśli przed rozpoczęciem men
struacji zaczynają zachowywać się 
histerycznie — stanowi to typowy 
objaw nadmiernie pobudzonej wą
troby.

Są np. ludzie mający całkowici# 
suche oczy, które w ogóle nie kta* 
wią. Okulista zleci krople do o* 
czu. a Chińczyk leki na wątrobę.

Tych wczesnych objawów, po*- 
walających wykryć zmiany choro
bowe w wątrobie, nie wyleczy się 
tabletkami ogólnodostępnymi. Zli
kwidować je można za pomocą 
akupresury (masaż odpowiednich 
receptorów), diety i odblokowania 
przepływu energii przez merydi*- 
ny.

W następnym numerze — nerki- 

MIROSŁAW BRZEZIŃSKI
iWBBaartraaraara m ge ssiwbbwbs*1̂

ZARZĄD MIASTA PŁOCKA 

o g ł a s z a

p r z e t a r g  o f e r t

na:

t. 30-letnIą dzierżawę nieruchomości, położonej przy nl- 
Wyszogrodzkiej (Podolszyce Południe), dz. nr cwid. 
524/2. o pow. 1.3633 ha, pod zabudowę stacji benzynowej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

3. nieruchomość położoną przy ul. Wieczorka 13 — »Sło- 
neczko”, dz. nr ewid. 474/1, o pow. 457 m kw., budynek 
użytkowy, o kubaturze 3600 m sześć., pow. użytkowej 
693 m kw.

Oferty pisemne należy składać 
w URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA 

Stary Rynek 1, pok. nr 70,

do dnia 7 lutego 1992 r., do godz. 12.
3A-28

<■«» MBŁim
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DOMOWE KURACJE
WZMACNIAJĄCE

Klftriusz Kozłowski zaleca ia ia- 
fco wspomagające nadwątlone siły 
arganizmu w chorobach nowctwo
rowych. Zioła przydatne w lecze
niu onkologicznym przedstawimy w 
kolejnych numerach.

Kii pszczeli
Rozpuszczony w spirytusie w 

stosunku 1:1 (np. 10 dag spirytusu 
na 10 dag kitu) należy pić dwa ra
zy dziennie na cukier po 5 do 30 
kropli jednorazowo. Osadzająca się 
na dnie gęsta zawiesina jest dos
konała na raka skórv, hemoroidy, 
niektóre egzemy, nadżerki j grzy
bice. Należy nią smarować chore 
miejsca.

Uwaga! Przed zastosowaniem ki
tu pszczelego należy sprawdzić czy 
pasz?organizm nie jest uczulony 
na jego działanie. Robimy to po
przez wcześniejsze posmarowanie 
początkowo małej powierzchni cia
ła.

Sok * kapusty kiszonej
Do picia nadaje się jedynie ka

pusta przyrządzona domowymi 
sposobami bez dodatkowych sub
stancji chemicznych. Najlepiej wy
pijać jedną szklankę soku dzien
nie. Soku z kapusty kiszonej nie 
powinny' stosować osoby z chorą 
wątrobą.

Sok z aloesu
Najlepsze działanie odnosi płyn 

B części miodu, części wina czer

wonego gronowego i części: soku z 
aloesu. Pić dwa raizy, dziennie ły
żeczkami po 50 gramów jednorazo
wo.

Otręby pszenne
Gotowane i zaparzane wypijać 

trzy razy dziennie po szklance.

Nafta oczyszczona bezzapachowa 
tzw. nafta apteczna

Wypijać 30 kropli raz dziennie 
lub 15 kropli dwa razy dziennie.

Spirytus bursztynowy

Bursztyn nie szlifowany zalewa
my spirytusem tylko do wysokości 
gdy warstwa bursztynu znajdzie 
się pod płynem. Tak zalany bur
sztyn powinien odstać nie krócej 
niż dwa tygodnie. Następnie nale
ży go zlać i podawać wewnętrznie 
po uprzednim rozpuszczeniu w 
płynie, (woda. herbata, kompot) 
Wykorzystany bursztyn można za
lać ponownie spirytusem po roz
drobnieniu. Czynność tę można 
powtórzyć trzykrotnie.

Nalewka skuteczna przy nowo
tworach wywołanych wirusem. Li
kwiduje również gronkowca złocis
tego, lambie i inne bakterie uod
pornione na antybiotyki.

Stosować trzy razy dziennie do 
30 kropli.

Uwaga! Przed zastosowaniem na
leży przeprowadzić próbę na uczu
lenie.

(mg.j)

JUK 
UŁAŃSKI

Przebój tegorocznego sylwe
stra w „Petropoly” może stać 
się ozdobą stołu u państwa w 
domach. Wyłącznie dla czytelni
ków „TP \  szef kuchni Andrzej 
Kosiński poleca potrawę, którą 
można serwować na zimno, jak 
i na gorąco-' Podczas sylwestro
wej nocy podano juk ułański w 
galarecie i smakował wybornie.

Składniki: 1,10 kg schabu su
rowego bez kości, 20 dag paszte
tu, 10 dag zmielonej wątroby 
(wieprzowej bądź drobiowej), 
20 dag pokrojonych pieczarek 
surowych lub podduszonych, 20 
dag koncentratu pomidorowego, 
30 dag pokrojonej i podduszonej 
cebuli, 20 dag smalcu, 5 dag po
krojonej drobno czerwonej pa
pryki konserwowej, sól, pieprz 
do smaku.

Ponadto należy usmażyć dwa 
omlety, każdy z 1 jaja.

Przygotowanie: Schab rozbić 
na prostokątny płat. Z pozosta
łych składników sporządzić 
farsz, mieszając je dokładnie. 
Nafaszerować nim schab, kładąc 
na wierzch 2 omlety . Zawinąć 
w rulon, włożyć w gazę, zesznu
rować, ' jak szynkę. Gotować w 
wodzie z warzywami około 1 
godziny. Po ugotowaniu wyjąć, 
przycisnąć obciążoną deseczką 
aż do wystudzenia. Następnego 
dnia poporcjować. ’ Można poda
wać na zimno, w galarecie, tak
że na gorąco z sosem pomidoro
wym, ziemniakami, zestawem 
surówek bądź buraczkami na 
ciepło lub kalafiorem. Smaczne
go.

(mab.)

/ ’ m l
Z  SALONU IWONA

Dziś kolejna z nieco ekstrawagan- komuś fryzurka ta bardzo podoba 
ckich fryzur. Najlepsza dla tych się, włosy ma tylko dość krótkie 
pań, które właśnie postanowiły zre- to też nie należy z niej rezygno- 
zygnowąć z długich włosów i za- wać. Kosmyk można po prostu 
fundować sobie krótką fryzurę. O przymocować, tyle ze dość solidnie, 
tym, że miały długie przypominać by nie odpadł #  tańću. 
będzie jeden długi kosmyk. Jeśli

ROŚLINY W NASZYM DOMU

MOTO-PORADY

JESZCZE 0 ŚWIATŁACH

0
CYTRYNA

prócz zwykłej symaptii do 
rośliny każdy marzy o po
siadaniu własnych tj. wy
hodowanych przez siebie 

owoców. Spośród wielu gatunków 
roślin cytrusowych najczęściej spo
tykane to: cytryna, grapefruit, po
marańcza. Ich środowiskiem natu
ralnym jest południowo-wschodnia 
Azja, Chiny i Półwysep Indochiń- 
ski.

Na stanowiskach naturalnych cy
tryna jest drzewem owocowym, 
nieco podobnym do śliwy, o zawsze 
zielonych, skórzaśtych liściach 
Drzewa cytrusowe tworzą małe. 
koliste, gęste korony. Na młodych 
pędach wyrastają kolce, najpierw 
miękkie, potem twardniejące. W 
środowisku naturalnym rośliny 
kwitną przez cały rok, dlatego na 
jednym drzewie można spotkać 
jednocześnie kwiaty i dojrzałe owo
ce. .

Cytryn nie należy rozmnażać z 
nasion gdyż wyrastają wtedy o- 
gromne rośliny, ale nigdy ' nie 
kwitną. Cytrynę, którą kupić moż
na w  kwiaciarni to najczęściej Ci- 
trus limonia ponderosa. specjalna 
odmiana cytryny karłowatej, której 
zaletami są: łatwe rozmńażanie we

getatywne i szybkie wchodzenie w 
okres owocowania (w drugim roku 
po rozmnożeniu).

W Polsce ta odmiana cytryny 
została rozpowszechniona dzięki 
prof. S.Ą. Pieniążkowi i współpra
cownikom z Instytutu Sadownic
twa i Kwiaciarstwa w Skierniewi
cach.

Ukorzenione sadzońki stawiamy w 
miejscu najcieplejszym i najsilniej 
nasłonecznionym. Zimą (od grud
nia do lutego) najlepiej rośliny te 

przetrzymywać w temperaturze oko
ło 10°C. Podlewać wodą o tempe
raturze pokojowej — w czasie 
wzrostu obficie. zimą znacznie 
mniej Co roku lub co dwa lata 

cytrynę przesadzamy do nieco więk
szej doniczki. Latem nawozimy co 
10—14 dni jednym z nawozów wie
loskładnikowych.

Cytryny mogą kwitnąć już w 
drugim roku po rozmnożeniu, na
wet kilka razy w ciągu roku. Aby 
mieć pewność, że cytryna zawiąże 
owoc. trzeba. w czasie kwitnienia 
zapylić słupek* ńvlkiem z tego sa
mego lub innvch kwiatów. Pyłek 
nanosimy palcem lub małym pę
dzelkiem. Zabieg ten należy wyko
nać na drugi dzień po rozchyleniu 
się płatków. Dojrzały owoc uzysku
jemy: (w zależności od temperatu
ry) w 6 do 12 miesięcy po kwit
nieniu.

Ód Naczelnika Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Wojewódz
kiej Policji otrzymaliśmy wyjaś
nienie dotyczące naszej propozycu 
— światła cofania jako światła cło 
jazdy dziennej — .,TP” nr 50/91.

„W załączniku nr 2 do rozporzą
dzenia zawarte są warunki szcze
gółowe etat. świateł zewnętrznych 
pojazdów samochodowych..."
(przyp. red. podstawowe warunk! 
zamieść liśmv; w . TP” nr 50/91).

„Róznorządź-mie to jako projek 
nie jest w obecnej chwili obowią 
żujące ale warunki techniczne zo 
stały opracowane na podstawi, 
międzynarodowych regulaminów 
Europejskiej Komisji Gospodar
czej:

W związku Z powyższym produ
cenci lamp świateł do jazdy dzien
nej powinni stosować się do ww. 
warunków f uzyskać na dany wy
rób świadectwo kwalifikacji jakoś
ci/Z Instytutu Transportu Samo
chód owego.

Stwierdza się, że wielu użytkow
ników montuje różne lampy i u- 
rzadzenia elektryczne. trakłuiąc v  
jąko światła . do jazdy dziennej nie 
•pełniające. ww. warunków.

W związku z tym, policjanci w 
przypadku stwierdzenia nieprawi
dłowości, powinni pouczać kierują
cych, że do momentu wejścia w 
życie ww rozporządzenia światła 
do jazdy dziennej będą musiały 
spełniać warunki przewidziane 
przepisem”.

Od redakcji:
Warunki techniczne zawarte w 

projekcie rozporządzenia mogą u- 
lec zmianie, choć prawdopodobni 
to nie nastąpi. Zmierzamy przecież 
ku Europie.

Lampy świateł cofania otrzyma
ły już świadectwo kwalifikacji ja
kości, a że dodatkowo spełniają 
wszystkie warunki zawarta w pro
jekcie rozporządzenia dot. świateł 
do jazdy dziennej, ponowna kwa
lifikacja to uiż tylko formalność

Jest to jeszcze jeden przykład 
na to, że wydając rozporządzeni-) 
postąpiono dokładnie odwrotnie 
Czy nie wygodniej byłoby dla 
zmotoryzowanych i policjantów by 
najpierw określono warunki tech 
niezne świateł do jazdy dziennej, 
a w ślad za tym wprowadzono o- 
bowiązek używania świateł?

ALBERT

PSYCHOZABAWA

DLA DWOJGA
Mało jest kobiet (a także mężczyzn), które nie uważałyby, 

znają swojego partnera na wylot. Czy tak jest rzeczywiście? 
Nasz test powinien rozstrzygnąć wątpliwości. Jeśli dobrze zna‘ 
my swego partnera nietrudno będzie odgadnąć jak zachowa sW 
w przytoczonych poniżej sytuacjach. Test rozwiązują dwie osobY* 
Po rozwiązaniu należy policzyć ile odpowiedzi była zgodnych*

1. Pan je obiad w restauracji. Kelner przyniósł zamówić*1* 
danie. W sosie pływa mucha. Co robi pan?. <

a) wola kelnera i prosi go o przyniesienie innej porcji
b) wściekły wyławia z sosu muchę, po czym potrawę zjada
c) robi kelnerowi awanturę, woła kierownika.
2. Jedziecie we dwoje .autobusem, macie miejsca siedzące. 

Wsiadają dwie panie: jedna młoda i atrakcyjna, druga starsza- 
Mąż ustępuje starszej miejsca i przy tym sobie myśli...

a) i tak niedługo wysiadamy
b) wolałbym ustąpić miejsca tej młodszej, ładna babka
c) nic nie myśli, wstaje automatycznie, bo tak jest wychowany-
3. W czasie wieczornego spaceru spotykacie kilku . podpitych 

wyrostków, którzy was zaczepiają. Co robi mąż?
a) grozi im wezwaniem policji
b) przyspiesza kroku, usiłując wyminąć chuliganów
c) wdaje się w bijatykę
d) krzyczy, wzywając pomocy.
4. Zbiłaś niechcący wazon, który mąż lubił, ponieważ był to 

prezent od jego matki. Jak zachowa się Twój pan?
a) powie z uśmiechem — trudno, zdarza się...
b) zrobi Ci awanturę
c) powie: chwała Bogu, że nie ja to zrobiłem
d) jest zdania, że zrobiłaś to umyślnie
e) poskarży się smutnym głosem: a tak lubiłem ten wazon...
5. Mąż wrócił z pracy późno, jest zmęczony. Prosisz go, ahtf 

zaniósł do magla ciężką torbę z bielizną. Co Ci odpowie?
a) daj mi spokój, nie widzisz, że jestem zmęczony
b) chętnie — ale za chwilę
c) ojej, akurat dzisiaj muszę to zrobić?
6. On otrzymał niezwykle atrakcyjną propozycję, która, b.v<* 

może, nigdy się już nie powtórzy. Zaproponowano mu wyjazd 
na roczne stypendium (kontrakt) za granicę. Nie może zabrać 
ze sobą żony ani dziecka. Jaką podejmie decyzję?

a) zgodzi się z entuzjazmem
b) odmówi wyjazdu
c) nie odmawia, ale podejmuje starania, by mógł zabrać ro- 

dzjnę
d) rezygnuje z wyjazdu, ale nie przestaje narzekać i mówić « 

swym poświęceniu.
7. Mały chłopiec rzuca śnieżkami i trafia Twego pana. Jaka 

jest jego reakcja?
a) idzie dalej, nie zwracając uwagi na ten incydent
b) uśmiecha się do malca ze zrozumieniem
c) idzie dalej, wygłaszając uwagi o złym wychowaniu dzisiej' 

szych dzieci
d) sam robi śnieżkę i rzuca w chłopca.
8. Mąż wygrał w toto-lotka dużą sumę. Nie pytając go o zda

nie idziesz do biura podróży i opłacasz wycieczkę zagraniczna 
dla Was obojga. Co powie mąż, gdy go o tym zawiadomisz?

a) zapyta przerażony: upadłaś na głowę?
b) będzie zły, że nie zapytałaś go o zdanie
c) uzna to za świetny pomysł
d) zrobi awanturę, mówiąc że są ważniejsze wydatki
e) zagrozi rozwodem, je;*.i nie wycofasz pieniędzy.
9. Rano przyrzekłaś mężowi, że zrobisz mu na kolację jego 

ulubioną potrawę. Miałaś dużo nieprzewidzianej roboty, nie zdą" 
żyłaś. Co powie mąż jeśli zamiast ulubionej potrawy dostanie 
na kolację kanapki z serem?

a) nie powie ani słowa, ale cały wieczór będzie „nadęty”
b) będzie ciężko obrażony, bo uważa, że on jest ważniejszy od 

wszelkich zajęć
c) uspokaja Cię słowami: nie szkodzi, jutro też będzie mi sma

kowało
d)  ̂ odsuwa kanapki i oświadcza, że wychodzi z domu, żeby 

zjeść coś smacznego.

ROZWIĄZANIE:

Jeśli liczba zgodnych odpowiedzi wynosi co najmniej 7 to: 
znasz go bardzo dobrze! Nie przeceniasz go, ani też nie doce
niasz. Znasz jego wady i zalety. Wydaje się, że umiecie rozmai 
wiać ze sobą poważnie i szczerze.

4 6 zgodnych odpowiedzi: jeśli jesteście narzeczonymi lub bar
dzo młodym małżeństwem to sprawa jest jasna. Nie poznaliście 
się jeszcze dostatecznie. Jeżeli jesteście jednak razem już długo, 
to znacie się za mało. Może nie staracie się zrozumieć, może 
któreś z Was jest naturą skrytą, która poznać trudno. Tak czy 
owak, mogą Was spotkać różne niespodzianki.

1—3: to zadziwiające! Nic prawie nie wiecie o sobie, nie znacie 
swj-ch charakterów. Może to miłość uczyniła Was ślepymi, a 
może  ̂ własny egoizm? Zajęci sobą, własnymi przeżyciami i spra
wami nie „macie .głowy” do myślenia o partnerze, wczuwania 
się w1 jego psychikę. No cóż, bywają i takie stadła...

PRAKTYCZNA GOSPODYNI

(Pani 9/14/91)

CZYSZCZENIE RĘKAWICZEK

—  Czy nadal jesteś zachwycona faktem , 
m ożem y już swobodnie podróżować ?..

ze

Rękawiczki z irchy lub świń
skiej skóry możemy prać w my
dlanej wodzie. Najlepiej naciąg
nąć je na ręce i prać tak, jak
by myło się ręce. Miejsca bar
dzo zabrudzone można potrzeć 
miękką szczoteczką.

Po wypraniu rękawiczki do
kładnie płuczemy. Do ostatniego

płukania dodajemy troszeczkę 
gliceryny, aby rękawiczki za 
chowały miękkość i elastyczność 
Suszymy rozkładając je na ręcz* 
niku/ W czasie suszenia dobrz< 
jest dwa, trzy razy w pewnycl 
odstępach czasu nałożyć rękawi* 
czki na ręce, by po wyschnięci* 
nie były sztywne i miały odpo
wiedni kształt.

TYGODNIK PŁOCKI STR. 8
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ROŻNE
Transport ciężarowy 
tel. 295-61

004093
PIECZĄTKI - Płock ul. Biel
ska 61, ul. Grodzka 1. Tanio, 
fachowo, solidnie. Zapra
szamy od 9,00 do 17,00.

004096
Prywatny Gabinet USG, 
ginekolog czwartki 16- 
18,soboty 10-12, Chirurg 
wtorki 11-13, piątki 16-18. 
Płock, Tysiąclecia 10 
/k/"Jubilata7,
Informacje 33-503.

004073

Francuski, włoski - lekcje, 
tłumaczenia Kutno tel.474-09

k-1/92
Serwis te lew izorów  ra
dzieckich. Płock 1-go Maja 
4/15 tel.240-75.

004111

Gabinet Ginekologiczny prze
niesiony na ul. Tysiąclecia 10 
/obok 'Jubilata*/: dr Bladowska
- pon., wtorek 16-18, dr Białecki
- środa 15.30-17,czwartek 
18-19.30.

004100

Bóle nóg, kręgosłupa, głowy 
usuwam akupresurą, masa
żem. Płock, Lachmana 2.

004112

Zespół Muzyczny. Bale, 
wesela. Tel. 238-29.

004115

Bezbolesne ultradźwiękowe 
usuwanie kamienia nazębne- 
go oraz zabezpieczanie zębów 
przed próchnicą. Płock, Sza
rych Szeregów 16, IX p. 
Przyjęcia: piątek, sobota.

004116

Magister korepetycje: mate
matyka, fizyka. Płock 273-51.

< 004113

Prowadzenie ksiąg przycho
dów i rozchodów. Prowadzenie 
spraw kadrowych małych 
spółek. Płock tel. 263-54.

004121

Pieczątki - Płock, Tumska 6. 
Tanio, szybko, solidnie. 
Zapraszamy.

003992
TV  - service, 299-05, StypTkT

003872
Anteny - 209-76.

003880

Naprawa telewizorów. 
Płock 366-17.

003685

Przesfrajanle - naprawa TV, 
video, SAT. TELEGAZETA - 
montaż. Tel. 321-97 
Tarczyński.

004012
Videof$imowan!e, Gasecki 
229-69.

' 003875
Videofi3mowanie Łagodziń- 
ski 226-78.

003333
Płytki lastrykowe o wym. 
20x20, 25x12,5 , 25x25, 
35x35 cm w różnych kolo
rach, parapety, stopnie 
schodowe poleca Zakład 
Betoniarski Maszewo Duże 
11 k/Płocka, tel. 209-21.

0040
71

Naprawa i przeróbka kuchni 
gazowych. Płock tel. 242-74.

004037

Glazura, terakota, boazeria, 
kleje w sklepie, Kwiatka 22.

004038
Videofilmowanie Hasiuk. 
Płock tel. 34-383

004050

ALARMEX - nowoczesne za
bezpieczanie pojazdu. 269-57.

004057

Naprawa telewizorów Adamski 
teL 218-75.

004122

Żaluzje "TOMEX“ Płock tel.
338-55

004069

Posiadam do wynajęcia po
mieszczenie 70 m kw. w rejonie 
Podolszyce Pł. Płock 330-39

004120Atrakcyjna zachodnia odzież 
używana po niskich cenach w 
sklepie przy ul. Armii Krajowej 
/Targowisko Podolszyce 
Północ/.

004126

Posiadam do wynajęcia pow. 
62 m kw. Płock, ul. Dworcowa 
30

004161

Wydzierżawię pomieszczenie 
60 m kw. 257-51

004162
Zakład Szklarski: tanio, szybko 
i solidnie. Dariusz Herba, 
Płock, Zielona 63, tel. 249-47 

004127
Wykonam sadzonki pomido
rów i ogórków szklarniowych. 
Płock, tel. 328-69

004183
Mozaika dębowa 60.000,-zł. 
Płońsk, Wieczorków 32/31, 
Koźniewski po 16,00. Zamó
wienia.

004128

Filmowanie - niskie ceny.
Tel. 286-24

004167

MEDIN • Lekarze specjaliści • 
medycyna Dalekiego Wscho
du. Leczenie kamicy żółciowej, 
nerkowej /bezoperacyjne/, im
potencji, niepłodności, łysienia 
typu męskiego, powiększanie, 
ujędrnianie biustu metodą nie- 
operacyjną i niehormonalną. 
78-91-37 Łódź, adres kore
spondencyjny Łódź 1, prze
gródka 1 /koperta zwrotna/

SA-14

Naprawa pralek automatycz
nych, piecyków gazowych. 
Płock 348-55

004168

Angielskiego wyuczę szybko i 
łatwo osobę dobrze sytuowa
ną. Dojeżdżam. Tel. 276-45

004170

Domowe nauczanie historii. 
Kutno tel. 351-51

K-9/92

Naprawa pomp hydroforo
wych, inne usługi ślusarskie. 
Płock - Radziwie 
ul.Dobrzykowska 45

004135

Własnościowe M-5 zamienię 
na M-3. Kutno tel. 338-26

K-11/92

Zamienię garaż na osiedlu 
Batorego na garaż w centrum 
/ulice: Warszawskie Przedmie
ście, Wyszyńskiego, była War- 
dów itp/. Kutno tel. 421-12 
po 18-tej.

K-13/92

COPI - FLEX 
Płock Grodzka 11 

tel. 265-1 a 
oferuje 

kserokopiarki Rozsyłanie informatorów. 
Wysokie dochody. Informacja 

gratis - koperta, 2 znaczki. 
Miszewska, Bydgoszcz 1, 
box 255.

K-14/92

Nowo otwarte SOLARIUM za
prasza na opalanie twarzy i ca
łego ciała. Płock ul. Tysiąclecia 
10,1 piętro.

004138 Wykonuję boazerie, terakotę, 
glazurę, malowanie oraz tape
towanie szybko i tanio.
Tel. grzecznościowy 263-66 
od 16-18

004173

Zatrudnię na stałe pracowni
ka, który samodzielnie popro
wadzi fermę lisów. Płock, 
Mickiewicza 23/126 po 18,00

004141

Uczciwi błyskawicznie zarobią 
100.000.000 zł. Koperta + zna
czek. Machała Edward, Wiś
niewo 38, 09-545 Kiernozia.

004143

Posiadam do wynajęcia po
mieszczenie 70 m kw. w rejonie 
Podolszyce Pł. Płock 330-39

, 004120

Wynajmę pawilon. Płock 
271-74

004178
Vldeo?Slmowan5e, Płock  
359-65

004143

KUPNO
SPRZEDAŻOpryskiwacze ciągnikowe 

400’, 10m, rurki kwasowe 
lub węże ciśnieniowe, gwa
rancja na 12 miesięcy. 09- 
402 Płock, Otolińska 18b, 
te!. 233-00 lub 33-650.

004149

SPRZEDAM 2 ha z budynkiem 
mieszkalnym, okolice Łącka. 
Tel. 238-19 po 18,00

004030

ZAMIENIĘ m-4 /pow 58/ w Kut
nie na Płock. tel. 252-44 wew.
234

004151

SKLEP “GRETA" z używaną 
odzieżą z Zachodu zaprasza 
codziennie od 9,00 do 17,00. 
Ceny konkurencyjne. Raz w 
tygodniu dostąwa towaru. 
Płock, Wyszogrodzka 38.

004079
WYDZIERŻAWIĘ sklep przy 
ul.Wyszogrodzkiej 38. Płock 
36-639.

004154 SPRZEDAM tanio 3,10 hą du
że budynki gospodarcze, mu
rowany duży dom. 
Płock-Podolszyce naprzeciw
ko kościoła. Waśniewska. Wia
domość godz. 10-17

004086

ZAMIENIĘ mieszkanie 
w Elblągu 4 pokoje na 
podobne w Płocku, 
tel 213-78

004155

DROBIN. W Ośrodku Zdrowia 
we wtorki od godz. 15,00 
przyjmuje lekarz chorób 
wewnętrznych specjalista 
reumatolog
dr med. J. Łuszczewska-Król

004156

SPRZEDAM działki budowla
ne w Rogozinie. Binkowski 
Lech, Rogozino 59

004132

SPRZEDAM śrutownik bijako- 
wy tanio, maszynę do cięcia 
metalu, tel. 243-59

004134Dr med. J. Łuszczewska - Król 
reumatolog: poniedziałki i 
czwartki od godz. 16,00. Płock, 
ul. Północna 30 m 31 /przy 
dworcu PKP/, tel. 288-35

004157

SPRZEDAM tylny most do 
STARA 200, przedni most 
STAR 244, skrzynię biegów i 
wiele Innych części zamien
nych. Wojciech Puternicki, Bu
dy Kaleńskie gm. Szczawin 
Kościelny.

004142

WYSZOGRÓD. W każdy piątek 
w Ośrodku Zdrowia od godz. 15,00 lekarz chorób wewnętrz
nych specjalista reumatolog dr 
med. J. Łuszczewska - Król

004158

SPRZEDAM urządzenie do 
produkcji płytek chodniko
wych 35x35 cm, kocioł parowy 
EW-6 oraz samochód STAR 28 
skrzyniowy. Maszewo Duże, 
tel. 209-89

004144

Zamienię mieszkanie M-3 
/38 m kw./ na większe.
Płock tel. 32-033

004159

SPRZEDAM dwa kotły warzel
ne o zasilaniu elektrycznym, 
pojemność 1501. Bar Mleczny,
Tumska 5, tel. 295-21

004145

SPRZEDAM po cenie okazyj
nej STARA skrzyniowego z wy
wrotem i silnikiem SW400. 
Płock 34-501 po 18,00.

004150

SPRZEDAM działkę 20 arów w 
Zaździerzu nad jeziorem Cie- 
chomice oraz działkę budowla- 
ną 15a z dokumentacją i 
pozwoleniem na budowę do
mu jednorodzinnego. Jan 
Drzewiecki, Zaździerz gm. 
Łąck.

004153

SPRZEDAM mieszkanie M-3, 
39 m kw. Płock te!. 231-60

004180

SPRZEDAM tanio M-4 /48/. 
Płock, te!. 283-95

004164

M-5 W PŁOCKU sprzedam lub 
zamienię na nieruchomość do 
10 km od Płocka. Teł. 299-58

004166

SPRZEDAM M-3 /48 m kw./ w 
Sierpcu lub zamienię na 
Gdańsk. Tel. Gdańsk 058-57- 
31-41 wieczorem.

S-2/92

SPRZEDAM DOM piętrowy w 
Sierpcu ul.Czwartaków 10. 
Wiad. tel. 54 Jeżewo. W rozli
czeniu może być mieszkanie 
własnościowe..

S-3/92

SPRZEDAM PAWILON hand
lowo-usługowy w stanie suro
wym. Sierpc tel. 75-38-97

S-5/92

Pilnie SPRZEDAM przedpłatę 
126p. Kutno 478-57, godz. 17-
19

K-10/92

SPRZEDAM ciągnik JUMZ- 
6M. Mirosław Lewański, 
Witonia 185, tel. 237

K-12/92

SPRZEDAM: cegła biała mała 
i duża, Akerman, cegła Max, 
okna trzyskrzydłowe, wapno 
proszkowe. Płock tel. 313-34

________  004171

SPRZEDAM skuter biały Sim- 
pson nowy, Płock, Miodowa 
10/2
_________________________C04175

SPRZEDAM pawilon 75 m kw. 
Płock 324-15
________________  004177

SPRZEDAM M-3 własnościo
we, Płock 2S1-47

004179

ZGUBY
10 stycznia 1992r. w Dobrzy- 
kowie zgubiono kasetę video 
nagraną ze ślubu i uroczysto
ści weselnej /znalazca proszo
ny jest o zwrot za 
wynagrodzeniem na adres: 
Sierpc tel. 75-10-60.

S-4/92

S* Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Handlowe "LABOR* 

J.P. Gołębiowscy 
Płock, ul. 11-go Listopada 6, 

tel. 237-30
poleca:
SI usługi w zakresie mechaniki 

pojazdowej /FSO, Polonez,
Fiat 126p oraz zachodnie/

■  części zamienne, akcesoria. 
Prowadzimy sprzedaż hurtową 
i detaliczną
EB oleje, kosmetyki do samochodów 

krajowych i zagranicznych.
Czynne w godz. 8,00 -18,00.

SA-18

WAGI SKLEPOWE 
mechaniczne, nowe, 

legalizowane 
z roczną gwarancją.

CENY ZDECYDOWANIE 
KONKURENCYJNE, 

również hurtowo.

Płock, ul. Płoskiego 4/5 
tel. 212-52

po godz. 16.

004021

Nowe polskie
telewizory kolorowe

za 2,8 min!
Części zamienne do 
telewizorów polskich 

i radzieckich

Szczegóły w sklepie KTV 
Płock, ul. I Maja, 

Pawilon 31 /Manhattan/
0041521

Spółdzielnia 
Usług Rolniczych 
w Białej k/Płocka

posiada do wynajęcia:
M  spycharka

gąsiennicowa DT-75 
I I  koparki gąsiennicowe 
H  ciągniki z przyczepami 
Ceny konkurencyjne, 
tel. 132-10.

yy .......SA-2y )

Fabryka Mierników i Komputerów

"E R A"
Zakład w Gostyninie

odda w dzierżawę
samodzielny obiekt produkcyjno-biurowy zlokali
zowany w Gostyninie przy ul. 18 Stycznia 7 a.

Szczegółowe informacje w FMiK "ERA”
“ Gostynin, ul. Płocka 3 7 ,  t e l .3 3 - 8 1 .  ■

SA-2(

Fundacja Naukowa 
im. prof. Taylora

OŚRODEK  
INFORMATYK!
Płock, Ai. Jachowicza 2/4 

Tel. 263-88, 365-80

Zamierzasz ukończyć kurs komputerowy? 
Umiesz równocześnie zarządz ać swoją firmą? 
PRZED PODJĘCIEM DECYZJI SPRAWDŹ 

£E N Y  NASZEJ OFERTY.
SA-22

ZARZĄD MIEJSKI
w SIERPCU  , __

ogłasza konkursy na dyrektorów:
1/ Biblioteki Miejskiej w Sierpcu 
2/ Domu Kultury w Sierpcu 
3/ Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sierpcu

Termin składania ofert do dnia 15 lutego 1992r. w sekretariacie 
Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul.Piaśtowska 11.
Zainteresowani winni pisemnie przedstawić własną koncepcję 
kierowania jedną z wymienionych placówek, dołączając 
% 9 I świadectwo pracy i jego ocenę Ichodzi 

o dotychczasowe miejsce zatrudnienia/.
Dodatkowych informacji udziela się pod 
 ̂nr tel. 75-26-85    .......... . SA-27

^Zarząd  Mazowieckiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Płocku

oferuje do sprzedaży 
na oś. Podolszyce Północ:

Lokale mieszkalne - wyposażone w licz
niki wszystkich mediów:

kat. M-3 o pow. 48,34 m kw. - szt. 3,

■ cena 217,53 min z ł . ,
fil kat. M-4 o pow. 59,83 m kw. - szt. 4,

cena 269,235 min zł. —
®  [H Koszt 1 m2 p.u. mieszkań wynosi 4,5 min zł. ®

■ Uwaga: przy zakupie nowych mieszkań kwota odli- tn 
czana jest od dochodu zmniejszając płacony przez |g  
wszystkich podatek dochodowy.

H 11. Lokale handlowo-usługowe |
dowolnej branży. —

fi □ Koszt 1 m" p.u. lokali wynosi 5 min zł. !
■  Powierzchnia lokalu od 74,31 m2 do 78,10 m2 

- ilość 5 szt.
III. Lokal o pow. 1641 m kw.

/ / piętro, winda towarowa, piwnice/
Lokalizacja - kompleks LKU oś. Między torze.
CU Koszt 1 m kw. p.u. lokalu wynosi 2,1 min zł.

Bliższe dane do uzyskania w biurze MSM, ul. Gie- 
rzyńskiego 17 w Dz. Członkowsko-Mieszkanio- 
wym lub Dz. Inwestycji, tel. 36-874 lub 36-070^

1’ X  U  J U i i I  i i i .  ^ J  > C iv  • S T R .

> 1



■*r

kapustę czerwoną
cebulę

z przeznaczeniem na export skupuje
Sp. C. "HAWEK" z Łodzi;
Informacje: Góra św. Małgorzaty 
k/Łęczycy, teł. 24

Urząd Gminy
w Brudzeniu Dużym

sprzeda lub w ydzierżaw i
4-segmentowy budynek mieszkalny 

w całości lub segmentami 
£sy'każdy segment p.o 110 m kw./.

^ SA-13

■ s

70
lat

tradycji
Informujemy:
o przedłużeniu terminu ubezpieczenia samochodów 
w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialno
ści cywilnej OC do dnia 31 stycznia 1992 r.
Szczegółowych informacji udzielają biura WARTY !

ZADZWOŃ ZAPYTAJ !

Proponujemy również ubezpieczenia AC i NW.

Udzielamy zniżek za bezwzpadkową jazdę 
do 60% - OC i 40% - AC.

Honorujemy zniżki nabyte u poprzednich ubezpieczycieli. 
Zniżki za autoalarm do 10%.

UWAGA:
ROZSZERZENIE UBEZPIECZENIA NA ZAGRANICĘ 
z 70% zniżką!

Z A P R A S Z A M Y !
T U i R WARTA Oddział w Łodzi ul. Piotrkowska 99, 
teł. 32-89-59,37-14-43. F i l i a  w Piotrkowie Tryb.
Al. 3 Maja 4, teł. 47-26-02.
Pł O C k, Biuro Turystyczne " ODYS " ul. Bielska 51 A, 
teł. 267-63.
Automobilklub Płocki, Al. Jachowicza 2, teł. 236-75.
PBP " ORBIS ", ul. Jachowicza 47, teł. 229-83.
"FELIXIAH, ul. Tumska / Dom Handlowy /.
BTU M EUROPA * ul. Kochanowskiego 35, tel. 286-22.
Sierpc, JOL-TOUR, ul. Świętokrzyska 45, tel. 75-48-80 
Kutno - UPU " WARTA" ul.Żółkiewskiego 2, tel. 351 -74 
Asekuracja, ul. Barlickiego 43, tel. 478-11.
JOL -TOUR, ul. Sowińskiego 9 tel. 473-80.
Gosty nin, WPT "WISŁA", ul. Floriańska 23, tel. 30-47.

Z " WARTĄ WARTO !
SA-1 >

DLA BABCI
"Dziś masz oczy j uż nie takie jasne
jak kiedyś, gdy mnie w ręce brałaś uśmiechnięta.
Tyle dni złotych i dobrych, rodziło się, gasło, 
a tyle już dni nie pamiętam..."

. / Edward Szymański /
Wraz z tym wierszem perzesyłamy Kochanej Babci 
CELINIE GURDA życzenia długich lat w zdrowiu, 
szczęściu i pogodzie ducha... wnuczka

M ilena z Mężem, wnukowie: M arcin i Paweł.

Najukochańszej Babuni 
Jan in ie  Kociubińskiej
życzenia siły, zdrowia, radości 
i uśmiechu aby każdy dzień 
przynosił dobrą nowinę 
wnuki: Małgosia i Jaś

Kochanej Babci Pani 
Jadwidze Kołodziejskiej
wszystkiego co najlepsze 
z okazji Dnia Babci życzą 
Rafał, Norbert, Paweł 
i Tomek.

Babci Bąkiewicz i Babci Dziuk dużo zdrowia
życzy

Ania i M ichał Bąkiewicz

Kochanym Babciom
Bogusławie Ożarowskiej i Sabinie Stępień

zdrówka, pogody ducha i zawsze ciepłego uśmiechu
życzy Filip

Młodej Parze HANNIE 
CZAD i KRZYSZTOFOWI 
KANI którzy wbrew prze
strodze przyjaciół a sobie ku 
szczęściu postanowili zwią
zać swe iosy.
Wytrwałości i wielu 
wspólnych lat

życzy Ewa

Panu Profesorowi 
Henry kowi Konopce 
serdeczne życzenia 
imieninowe składają 
koleżanki, koledzy 
i grono przyjaciół

Nowo otwarta

KWIACIARNIA
Kutno, ul. Podrzeczna 5, teł. 343-00

ipoleca
K W I A T Y

cięte, doniczkowe i sztuczne
- doniczki, odżywki i znicze

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ, 
SZEROKI ASORTYMENT

.Przyjmujemy zamówienia na;
- wieńce

'- wiązanki ślubne i okolicznościowe

kosze kwiatowe z dostawą 
do domu

Ceny niskie.

ZAPRASZA SZ.P. KLIENTÓW 
FACHOWA OBSŁUGA

K-15/921

Miejski Z ak łitf " Wodociągów T Kanalizacji >*♦ 
<%»[ w Płocku, ul. Gagarina 11

j f  ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż:

❖  □  - samochód U A Z 469B, nr fabr. 307832, 
rok pr. 1979, cena wyw. 5.670.000,-

lH - samochód Star A28, nr fabr. 06137, 
rok pr. 1970, cena wyw. 10.495.000,-

Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 1992r.’
>*o godz. 10,00 na bazie Przedsiębiorstwa 

§s>*przy ul. Górnej 56.

JL* Przystępujący do przetargu powinni wpłacić 
X w ad iu m  w wysokości 10 %  ceny wywoławczej do 
^ g o d z .  9,00 w kasie Przedsiębiorstwa 

ul. Gagarina 11, pokój nr 16. 
r Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia 
p rzetargu  lub wycofania pozycji bez podania 
.przyczyn.

Przychodnia Rehabilitacyjno - Lekarska-  
przy SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW «

"NOWATOR”
w Płocku ul. Dworcowa 2

o r g a n i z u j e  seanse przygotowujące 
kobiety w ciąży do porodu w ramach 

“SZKOŁY RODZENIA”

Jednocześnie proponujemy prowadzenie

■ leczenia rehabilitacyjnego przewlekłych 
schorzeń narządu rodnego u kobiet.

Dla osób, które zechcą korzystać z naszych 1 1  
usług, informacji i zapisów dokonuje ^

■ rejestracja Przychodni Spółdzielni Inwalidów g 
“NOWATOR" tel. centrali 220-11 wew. 230. ■

n  , Hm Z dniem 15 stycznia 1992r. świadczymy

■ usługi inhalacji dróg oddechowych dla m  
wszystkich grup wiekowych w zakresie profila H  
ktyki i leczenia - rewelacyjne mieszanki, lecze
nie oparte na komponentach zachodnich, a 
także z leków powierzonych.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lutego 
1992 roku we wszystkie dni wolne od pracy 
można korzystać z przyjęć lekarza w naszej 
Przychodni w godz. 9 - 1600,

OFERUJEMY CENY KONKURENCYJNE.
SA-5

SALETRA AMONOWA
Zakłady Azotowe Włocławek

Fabryczny Punkt Sprzedaży 
! Gostynin ul. Zamkowa 18 
(tel. 40-76
CENY FABRYCZNE

EINHELL W POLSCE
Pełnomocnik producenta 

"EINHELL AG"
poszukuje stałych odbiorców 

j ^  * następujących towarów:

- urządzenia spawalnicze, elektronarzędzia, alar
my, kompresory i urządzenia pneumatyczne, ele
ktronarzędzia ogrodowe, sprzęt weekendowy itp.

GWARANCJA - SERWIS
EXPORT- IMPORT

Kosiba Adam, ul. Krzyżowa 36B 
44-200Rybnik 
teł. 0-36 222-00
___lub__________

L 44-200 Rybnik . A
1 $zkolna6  tel/fax 0-36 265-66 J  

AKWIZYCJA: PŁOCK teł. 282-83.
004125

ffS S S fS S fS S /JS S S S S S fS S S S S S fS S S S fS S S S fS S S S fS S ff/r/ V / / / / / w  
§ —

, BYDGOSKIE 5
KONSORCJUM J
KAPITAŁOWO- 

INWESTYCYJNE S.A. 
INSTYTUCJA 
FINANSOWA 

wyspecjalizowana 
w transferach kapitałów.

V *

A  Masz wolne środki finansowe,
▲ Inwestycyjne.

A Szukasz dobrej inwestycji? 
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS —  

absolutna dyskrecja.
GWARANTUJEMY Klientom od powierzonego kapitału 

wysokie zyski Uczone w stosunku rocznym.
Od kapitałów przeliczanych

i f  3-miesięcznycb — 42 procent 
★  6-miesięcznycb — 49 procent 

★  9-miesłęcznycb —' 54 procent 
★  12-miesięcznych — 62 procent 

OFERUJEMY różne formy I sposoby inwestowania kapi
tałów, także indywidualne.

PROWADZIMY również doradztwo finansowe I wszelkie 
Inne usługi związane z obrotem kapitałowym, a także 
powiernictwo majątkowe.

PRO W ADZISZ W ŁA S N Y  INTERES,
MASZ KŁOPOTY ZE ZDOBYCIEM ŚRODKÓW 
LUB CHCESZ JE DOBRZE ZAINWESTOWAĆ 

PRZYJDŹ DO NAS —
JESTEŚMY DO TWOICH USŁUG.

Płock, uL Dworcowa 2 „NOWATOR", tel. 271-10.

Z a p r a s z a m y

w godz. 0—15, środa w godz. 11—17.
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ZARZĄD MIASTA KUTNA
f  ogłasza konkurs na stanowlską^

DYREKTORA MUZEUM 
, REGIONALNEGO W KUTNIE.
Kandydaci przystępujący do konkursu 
powinni spełniać następujące warunki:
-wykształcenie wyższe - kierunkowe /historia, historia 
sztuki, archeologia, etnografia/
- staż pracy minimum 5 lat, w tym co najmniej 3 lata 
w placówce muzealnej
doświadczenie w pracy muzealnej

- predyspozycje kierownicze i zdolności organizacyjne
- dobry stan zdrowia
- wiek do 45 lat
Oferty składane przez kandydatów 
powinny zawierać:
- pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z przedstawieniem 
propozycji funkcjonowania i rozwoju w 50-tysięcznym 
mieście Muzeum Regionalnego
- życiorys z przebiegiem pracy zawodowej i społecznej
- odpis dokumentów stwierdzających posiadane 
wykształcenie oraz ewentualne inne dokumenty 
stwierdzające kwalifikacje zawodowe

- kwestionariusz osobowy z fotografią
- krótką informację o zainteresowaniach i osiągnięciach 

kandydata
- zaświadczenie o stanie zdrowia
- wg uznania kandydatów inne dokumenty i materiły 

świadczące o przydatności na stanowisku dyrektora
muzeum.
Oferty należy składać w Wydziale Ogólno- 
Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Kutnie, 
$9-300 Kutno, PI. Piłsudskiego 18 w terminie 
do 15 lutego 1992.
O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci 
zostaną powiadomieni indywidualnie. Dla osoby 
zamiejscowej istnieje możliwość otrzymania 
w ciągu 12 miesięcy mieszkania służbowego. 
Informacje telefoniczne: Urząd Miejski 
te!. 422-05, Muzeum Regionalne teS. 479-64.

SA-24

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanaiizacji

' w Kutnie

zatrudnili pracowników:
■  inżyniera inżynierii środowiska o specjalności 

- urządzenia sanitarne z uprawnieniami budowlanymi 
B  inżyniera elektryka z uprawnieniami budowlanymi 
B inżyniera budownictwa ogólnego z uprawnieniami 
B ińżynierów lub techników ze znajomością zagadnień 

w procesie przygotowania i realizacji inwestycji. 
Proponujemy ciekawą, dobrze płatną pracę. 
Oferty należy składać w siedzibie Przedsiębior
stwa, Kutno, ul. Przemysłowa 4

Dział Organizacyjno-Pracowniczy.
_____________________________________ SArggJ

Spółdzielnia Rolniczo-Usługowa?
w Staroźrebach w likwidacji

oferuje do sprzedaży 
nieruchomość o pow. 0,90 ha zabudowaną, ogrodzo
ną, wyposażoną w dystrybutor, zbiornik paliwa, budy
nek biurowy oraz pomieszczenia magazynowe w 
miejscowości Żochowo.

Szczegółowe informacje pod 
n r tel. Staroźreby 56 w godz. 7 ,0 0  - 15 ,00 i

004165.

. Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji

w Kutnie

oferuje do sprzedaży w formie przetargu 
1/ kocioł do asfaltu lanego typ KAP-1S00E, nr silnika 

36619, nr podwozia 235, rok pr. 1981, 
cena.wyw. 20 min zł

2/ walec statyczny typ NU-10UH, nr silnika 84307, 
nr podwozia 3420064, rok pr. 1974,~ 

cena wyw. 80 min zł
3/ STAR, nr rej. PLA-134K typ W-28, nr podwozia 
27069. rok prod. 1972, cena złomu użytkowego. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Przedsiębior

stwem Kutno, ul. Przemysłowa 4, tel. 428-44.
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^ — Tępienie książkowych moli jest łatwiejsze niż opryszków,
S Płaszcza zaś, jeśli korzystają oni z diabelskiej protekcji.
0 . Czyżbyś się natknął na czarowników? — z sarkazmem, ale
N * 1 zainteresowaniem spytał antykwariusz
S — Bo ja wiem .. Ta sprawa ma pewne aspekty, których zna- 
\  ffen*a n'e umifc:rn dociec i dlatego przyszedłem do ciebie. Na cio- 
8 tej dziewczyny znaleźliśmy trzy krzyżujące się nacięcia no- 

-ern tworzące trójkąt, przed rokiem zaś taki sam znak znajdo- 
L vyał się na innych zwłokach, także dziewczyny. A co gorsze. 
S Ityderdziliśmy w aktach dawnych spraw również patę takich
K Przypadków, na które jednak wówczas nie zwrócono uwagi. A do
^ c'go wszystkie te ofiary zginęły skutkiem uduszenia. ■
N — Obecnie znów pojawiło się to samo znamię?
^ ~~Tak, a sprawa została poruezona właśnie ranie. Daleko mijjjj ' ^go powodu od zachwytu, tym bardziej że jak dotąd nie uda- 
^ 3 s^ . wykryć sprawcy tych poprzednich morderstw, skąd należy
C vnosić, że działa nadal. Obawiam' się więc, czy wkrótce nie
o najdziemy kolejnych zwłok.

— I znów dziewczyny? A wiec to zbrodnie na tle seksualnym? 
S; — Najtrudniejsze do wykrycia, bo tego rodzaju motyw pozba- 
N ,v-a śledztwo elementu który zwykle w znacznej mierze ułat-
N 'la dotarcie do sprawcy...
W ' Czekaj że... Coś sobie przypomniałem.' — Żwirski z oży- 
^ p-IGfni8m przerwał przyjacielowi. — O znaczenie takiego samego 
N na 3uż mnie pytał! Prosił też o udostępnienie źródeł
0 tyczących czarnej magii! A więc 1 on zakładał że ta sprawa 
^ ka^2C°^ wspólnego z czcicielami szatana! To był jakiś dzienni-
$ r — Brat Palik, franciszkanin z Niepokalanowa? — od razu dó- 
S royslB się Poszwa,
o — A więc go znasz?!
^ Wv~ ?}yszalem 0 nim... *— mruknął zdawkowo sierżant, jednak 
k po a^nie zaabsorbowany usłyszaną wiadomością. Dopiero więc 
V} ___ck w iłowym milczeniu spytał:
X T  2 n także dopytywał się o znaczenie tego piętna?
£ Tak — i to z wielkim przejęciem! Swoje zaciekawienie
X tyPrawiedliwiał właśnie obawą dz;ałania jakiejś szatańskiej sek- 
K k! musi wykryć — jak gorąco zapewnił — w imię wal-
V siłami zła!
K ^  Nie powiedziałeś mu, że od tego są władze śledcze?
\  Mawiał się. że dochodzenie oficjalne takiej możliwość n!*
jS g.a Za dostatecznie poważną, by brać ją pod uwagę!
X ^ eo2ant uśmiechnął sie nieznacznie.
X tybawa nie pozbawiona słuszności... Ale ja nie należę do
X na lVn'z°wanych funkcjonariuszy, a to chyba dlatego, że cierpię 
Sl nie n2^rn!ar wyobraźni i Ze szkodą zresztą dla służby, którą peł- 
kS drX Toteż ten ślad biorę pod uwagę i mam zamiar ruszyć tą\ UIogą...
X ^  B°piero ruszyć?
X dziedzina nie jest mi tak obca jak ci się zdaję... —
^ ter-^na* s'6rżant dopijając swoje piwo. — Od dawna mnie in-

-sowała — dorzucił odstawiając pustą szklankę. Przytrzymał

ja przez pewien czas i w zamyśleniu wpatrywał się w błyski 
światła na szkle. Po chwili uniósł wzrok, spojrzał na przyjaciela 
i rzucił z wyrzutem: — Widzisz chyba, że pusta? Czy mam 
przynosić własne?

— Nie szkodziłoby... — Zwirski sięgnął po kolejną butelkę. — 
Wówczas miałbym z ciebie jakiś pożytek, bo jak dotąd zawracasz 
mi tylko głowę!

— Możesz sobie zrzędzić! — burknął z irytacją Poszwa. ' — 
Znaczenie tego piętna to sprawa dla mnie ważna! Co oznacza 
i dlaczego sprawca kreśli je na ciałach swoich ofiar?

— Nudzi mnie to, bo muszę się powtarzać! Jak już powie
działem temu dziennikarzowi, moim zdaniem, jest to element 
pentakli któregoś z demonów. W całości są one dość skompli
kowane, więc zbyt trudne do odtworzenia zwłaszcza przy użyciu 
noża. Drugą ewentualnością jest mniej prawdopodobna możliwość 
posłużenia się tym znakiem jako swego todzaju rysunkowym 
amuletem mającym chronić sprawcę przed pościgiem, a więc w 
obecnych czasach przed śledztwem. Nie stanowi on prośby, lecz 
polecenie, wręcz nakaz dla demona, do którego jest skierowany. 
W takie możliwości między innymi wyposaża czarna magia swo
ich kapłanów.

— O pentaklu wspomniał mi także Iglicki...
— A więc byłeś i u niego?
— Tak, a pan profesor odesłał mnie do ciebie. Widać sam nie 

miał ochoty na udzielanie mi informacji? — zastanowił się 
sierżant.

— Albo też uznał, że lepiej od niego znam ten zakres ludz
kich wierzeń i nadziei... — z nutą chełpliwości rzucił antykwa
riusz.

—• Mówiąc o wierzeniach nie wykluczasz zatem adoracji dia
błów? — kpiąco zauważył Poszwa. — Wierzysz więc, że dzia
łają?

— Należysz chyba do wyznawców katolickiego kościoła? — ta
kim samym tonem odpowiedział mu Żwirski.

— Czyżbyś w to wątpił?
— A przeciek jednym z jego dogmatów jest istnienie piekła 

jak i jego władców! Czyżby twoja wiara nie była tak bardzo zu
pełna? Zatem może także rtie wierzysz w moc egzorcyzmów?!

— Ależ aiel — gorąco zaprotestował sierżant. — Boże mnie 
uchowaj!

— Zatem tak jak przyjmujemy pojęcia dobra i zła. tak mu
simy przyjąć istnienie Boga jako personifikacji dobra oraz szata
na jako wyraziciela zła!

— Łatwiej przychodzi wyobrażanie ich sobie jako abstrakcji.
— I to z abstrakcji rodziłoby się poprzez tysiąclecia tyle zbrod

ni, przelanej krwi, niesprawiedliwości, podstępnych knowań i 
ludzkich krzywd?! — 7 przejęciem zawołał antykwariusz. —
1 tylko abstrakcyjne wyobrażenia natchnęły tylu ludzi do mę
czeńskich śmierci vt imię miłości i wiary, wyrzekania się do
czesnych dostatków szczęścia dla pełnienia swoich misji? Chy
ba przyznasz, że nie wystarczą do tego jakieś tam mgliste po
jęcia o Bogu 1 szatanie! Nie są oni bowiem tworem ludzkiej 
wyobraźni, lecz rzeczywistymi, zupełnie realnymi siłami. Może je
dynie w innych postaciach niż my to sobie w naszej naiwnej 
wierze wyobrażamy, my, karzełkowie myśli, jeśli chodzi o zro
zumienie zasad ustanowionych przez jakąś nieznaną moc, której 
prawom podlegamy!

Po tej gwałtownej wypowiedzi starego antykwariusza zapano
wało milczenie, bo ten jeszcze wysapywal emocję z jaką wygło
sił swój wywód, Poszwa zaś nie odzywał się, zamyślony nad 
usłyszanymi tezami. Spytał więc dopiero po chwili:

— Sądzisz, te muszą zatem istnieć i wykonawcy tych praw, 
skłaniający ludzi do czynów plamiących ich dzieje? Istnieje jed
nak dana człowiekowi wolna wola w wyborze...

— Skoro ma on taką możność, muszą wiec także istnieć i ja
kieś presje w kierunku jego dokonania Domyślam się jednak, 
że chciałeś raczej zasięgnąć mojej opinii co do słuszności śledzt
wa Sprzecznego z waszą rutyną! A więc założenia o Istnieniu 
sprawcy działającego przy pomocy środków zaczerpniętych z czar
nej magii?

— Chodzi mł głównie o sposoby stosowane przez czarna magie 
jak i ich praktyczną skuteczność. Czy 'słotnie 1est aż tak groźna?

— Niestety jest groźna. Zależy to jednak od stopnia wtajem-
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Poziomo: 1) kosmetyk niezbęd
ny zimą, 5) amok nie tytko dla 
Nowozelandczyka, 7) zwrot właś- 

, ci wy danemu językowi, nie dają
cy się przetłumaczyć, 8) iskra w 

' języku angielskim, 9) sucha, upal
na pogoda, 10) popularny chwast 
polny i ogrodowy, 13) zabawa po
legająca na podrywaniu szpulki za 
pomocą sznurka, 14) otrzymał je 
Jagiełło przed bitwą, 19) odbitki 
na światłoczułym papierze, wyko
nane dla celów korektorakich, 20) 
hiblijny brat, 21) skłonność, dąż
ność w określonym kierunku.

Pionowo: 1) brak wiary, 2) zasło- 
| n.y, portiery, 3) kierował najpopu- 
; Iamlejszym pojazdem w czasie 0- 

kuipacjd, 4) inaczej Fisia Pończo- 
szanka, 5) bajkowe potwory zieją
ca ogniem, 6) soleniaantka z 16 
czerwca, 11) Kościuszki w Krako
wie, 12) brunatny płyn amtysep- 
tyetzny, 15) uchwyt w obrabiarce, 
16) moneta równa 1/100 dolara, 17) 
ziemski raj, 18) popularne w kar
nawale.

Czytelnicy, którzy w ciągu 10 
dni od daty ukazania się numeru

nadeślą pod adresem redakcji 
(Płock, Stary Rynek 27) r32W5̂ *^ 
nia na kartkach pocztowym * 
piskiem „Krzyżówka nr 4 v'sr!  
mą udział w losowaniu nagrofl 
książkowych.

Rozwiązanie krzyżówki nr
Poziomo: 1) termosfera, 6) Ci**, 

8) galwanizacja, 9) telazobeton, 1«J) 
NoŁre, 11) basen, 12) panda, 13) 
zwada, 14) obwodnica, 13) ©Kran, 
21) sos, 22) kątomierz, 23) masur, 
24) sofa, 25) agronomia.

Pionowo: 1) Tygodnik Płocki, «5 
religioznawstwo, 3) oranżeria, *) 
Faial, 5) olcha, 6) chaberta, 7) sko* 
lopendra, 11) biznesmen, 15) dum- 
ka, 16) Irena, 17) Aszur, 19) rowmtt 
20) nerka.

Za prawidłowe rozwiązanie krzy
żówki nr 1 nagrody książkowe wy*.
losowali:
BARBARA BRUDZYNSKA.
09-407 Płock, ul. Lachmana 
ZOFIA KARWOWSKA zam. 09-4M 
Płock, ul. Szarych Szeregów 
STANISŁAWA Piasecka zam. K®* 
bylniki 09-455 Główczyn

H O R O S K O P
Baran — (21.03—20.04)
Najbliższy tydzień przyniesie 

wiele niespodzianek i to nie tyl
ko miłych. Przyjmij to ze spoko
jem i nie okazuj niezadowolenia. 
Dla poprawienia nastroju wybier2 
się na bal w towarzystwie Bykń 
Pamiętaj o urodzinach Strzelca 
Kup choćby książkę.

Byk — 21.04—21.05)
Tydzień pracowity w pracy i w 

domu. Nieoczekiwany przypływ 
gotówki pozwali Ci na zrealiz iwa
nie wielu marzeń. Wydawaj jed
nak rozsądnie. W sprawach uczu
ciowych umocnisz dotychczasowy 
związek z Panną. Dobry dzień — 
środa.

Bliźnięta — (22.05—21.06)
Podróż, którą zaplanowałeś na 

wtorek okaże się miła, ale nie jes
teś przyzwyczajony do pokonywa
nia tak dużych odległości. Skutki 
tej podróży odczujesz w sobotę 
Nawet na bal karnawałowy nie 
będziesz miał ochoty. Przyjazny 
znak — Rak.

Rak — (22.06—22.07)
Już na początku tygodnia roz

wiążesz sprawy finansowe za po
mocą wysokiej premii w pracy. 
Warto było uczc wie popracować. 
W sprawach serca atmosfera wza
jemnej miłości zrozumienia. Na 
zakupy najlepszy p ątek. W nie
dzielę ważny teiefon od B,rz. ica. 

Lew — (23.07—22.08)
Nawet nie przypuszczałeś Ż3 

sprawy przybiorą taki obrót Naj
ważniejsze, że wsztstKo się uda
ło. Warto czasem komuś zaufane
mu powierzyć własne problemy. 7 
Bykiem spędzisz wiele przyjem
nych chwil. Udana podróż vr "naj
bliższą niedzielę.

Panna — (23.08—22.09)
W środę nieoezeki wana podróż 

służbowa. Popsuje Ci wszyslkT 
plany, ale nic na to nie poradzisz 
Sprawy są na tyle ważne, że nie 
możesz odwołać. Zna jomość. z 
Wodnikiem okaże się trwała i in

teresująca. W sobotę otrzymasz m.*
ły upominek. Dobry dzień -**
czwartek,

Waga — (23.09—23.10)
Szczególnie we wtorek bądź 

strożny w wypowiadaniu swoi™ 
opinii 1 sądów. Niechcący r*.awaB 
możesz urazić najbl-ższą sercu 0* 
sobę, a chyba tego nie chcesz. ™ 
p;ąt.ek otrzymasz większą «*tmi 
pieniędzy. Poprawi Ci to zapewne 
humor.

Skorpion — (24.10—22.11)
Nadeszła właściwa pora na P°" 

dojmowanie poważnych decyzji 
zwłaszcza tych dotyczących mie*** 
kania. Ale nie żyj tylko problem** 
mi. Korzystaj z nadarzającej 
okazji wizyty u Raka. Będziee* 
mógł s:ę zrelaksować i zapomnieć 
o wielu sprawach.

Strzelec — (23.11—21.12)
Zbyt mało czasu poświęcasz f®* 

dżinie. Nie zdziw się, kiedy otrzy*1 
masz negatywną odpowiedź n» 
swoją prośbę. Przy dobrej organ!* 
zacji pracy wiele możesz zmienić- 
Koziorożec zasługuje naprawdę n* 
wiięcej szacunku. '

Koziorożec — (22.12—26.01) 
Kłopoty finansowe popsuły Cl 

•wszystkie plany. Z wyjazdu w gó
ry nic nie wyjdzie 1 trzeba się * 
tym, niestety, pogodzić. Jeśli bę
dziesz oszczędzał, letni urlop wszy
stko wynagrodzi. Póki co ciesz t'6 
każdym dniem, bo powodów do ra
dości me brakuje.

Wodnik -  (21.01—20.02)
Sprawy domowe postaw na pier

wszym planie, ale w pracy też sta
raj się być na czas. Przełożeni 
mają do Ciebie wiele zastrzeżeń, 
więc nie pogarszaj sytuacji. Kar* 
nawałowy bal w towarzystwie By* 
ka zrelaksuje Cię i doda sił.

Ryby — (21.02—20.03)
Pamiętaj o rachunkach 1 

zawsze na czas. Później się dener
wuj esz i tracisz niepotrzebnie pie
niądze. Powodów do oszczędzania 
Ci nie brakuje. Na pewno marzy 
Ci się zmiana 6amoęhodiu. Nie za
niedbuj zdrowia. Wizyta u lekarza 
okaże się potrzebna.

PORADY PANNY ADY
EWO, CZEKAM 
NA CIEBIE

Pod koniec ubiegłego roku na 
dyskotece w płockiej kawiarni po
znałem uroczą dziewczynę. Była z 
koleżankami, ale właśnie Ona po
dobała mi się najbardziej. Od ra
zu wiedziałem — dziewczyna, o 
której marzyłem. Ładna, zgrabna, 
kulturalna, miła,

Chodziliśmy ze sobą kilka ty
godni. Było nam razem dobrze. 
Nie kłóciliśmy się, chociaż często 
mieliśmy inne zdanie. Wydawało 
mi się, że i Ewie na mnie zależy. 
Planowaliśmy wspólny wyjazd w 
góry. Rozmawiałem już nawet w 
pracy o urlopie.

Wydarzyło się jednak coś nie
oczekiwanego. Ewa na umówione 
spotkanie nie przyszła. Pomyśla
łem. że może coś się stało. Nie 
zadzwoniła z wyjaśnieniem. Na
stępnego dnia ja chwyciłem za 
słuchawkę i wykonałem telefon. 
Wyczerpującej odpowiedzi nie 0- 
trzymałem. Wiedziałem jedno, że 
wszystko co powiedziała nie jest

prawdą. Na koniec powiedział*J 
się do mnie odezwie, potrzeba; 
trochę czasu.

Czekam hiecierpliwie już kill 
dni. Gdy tylko zadzwoni tęlefć 
biegnę z biciem serca, że to w!f 
śnie Ona dzwoni. Niestety cierpli 
wość moja już się wyczerpała N 
chcę utracić Ewy, ale 1 ambicja fl 
nie pozwala, aby iść do Niej o  
raz jeszcze zadzwonić.

Co mam zrobić? Jak postąpi' 
Bardzo mi na Ewie zależy.

Tom*
Od Ady: Jak wynika 2 TwojeS 

listu miłość przyszła nieoczekiw* 
nie 1 tak samo odeszła. I chyba ni 
na to nie możesz poradzić SP!‘ 
raczej znajomość z Ewą na strat? 
Trudno będzie się z tym pogodzi' 
ale czas okaże się najlepszy* M 
karstwem.

TYGODNIK PŁOCKI STR. U



TVP
■ 21.01.— 27.01.1992 R.

PROGRAM I

8.00 ,,Dzień dobry” — po
ranny magazyn rozmaitości

9.00 Wiadomości poranne
9.10 „Domowe przedszkole”
9.35 „Gotowanie na ekranie” 

magazyn kulinarny
10.00 „Jak cudne są wspom

nienia” (1) — „Podwójne ży
cie” serial prod. polskiej (7 od
cinków, r, prod. 1977 — 55 min.)

11.50 Wiadomości 
12.00—16.00 — Telewizja Edu

kacyjna
12.00 Agroszkola
12.30 „Dzień, w którym zmie- 

Kił sig wszechświat" — serial 
dok.

13.20 Fizyka — drgania me
chaniczne

13.50 „Co, jak i dlaczego?” — 
„Jak zbudowana jest nasza 
„Ziemia?” — serial popularno
naukowy

14.00 Chemia
14.30 „Świadkowie przeszło

ść!”
. 14.50 Przygody kapitana Re- 
tno

15.05 „Sezam”
15.20 „Świat chemii”
15.50 Klub midi
1.6.00 Studio 7 proponuje
16.15 Dla dzieci: „Tik —Tak” 
; oraz film z serii: przygo

dy kaczorka Kwaka” (4)
, 17.15 Teleexpress
17.35 „Narodziny firmy” (5)
18.00 Family album — ame

rykański kurs języka angiel
skiego

18.20 „W Sejmie i Senacie”
18.35 „Królik Bugs przed-

Ctąwia” serial animowany
19.00 Skarbonka Jacka Kuro

nia
19.15 Dobranoc „Pif i Herku

les”
19.30 Wiadomości
20.05 Największe wydarzenia 

XX wieku” — Daleki Wschód 
— film dok; prod. fran.

21.00 „Listy o gospodarce”
21.30 „Siódemka” w „Jedyn

ce” ,
22.30 Wiadomości wieczorne
22.50 „Giełda pracy — giełda 

rzans”
23.20 BBC

PROGRAM II

7.30 Panorama
7.35 „Rano”
8.00 „Gazeta domowa”
8.10 „Telewizja biznes”
8.33 „Denver — ostatni Di

nozaur” — „Denver sensa
cja telewizji” serial animowa
ny.

9.00 „Świat kobiet” maga- 
eyn

925 „Pokolenia” — serial
prodykcj USA

9.45 „Rano”
10.00 CNN
10.10 Język francuski (rspe-

tycja lekcji 9—12)
10.40 Język angielski (15)
16.25 Powitanie
15.30 Panorama
16.40 „Pokolenia” — serial

prod. USA
17.05 Przegląd kronik filmo

wych ,
17.35 „Pod wspólnym da

chem” — „Liścik” — ser.al
pro-d. franc.

18.00 Program lokalny
18.30 Moja modlitwa
18.50 „Sztuka świata zachod

niego” — serial dok.
19.20 „Rozmowy o rzeczynie- 

pośpolitej”
19.30 Język angielski (15)
20.00 „lion stop kolor” — 

magazyn
21.00 Panorama
21.20 Sport
21.39 „Ekspres reporterów”
22.00 „Vincęnt, i Tlieo” (3) — 

geriai prod. ang.
22.50 '„Recydywa — recydy

wiści” — program publ.
24.00 Panorama

serial

Eduka-

PROGRAM I

8.00 „Dzień dobry”
9 00 Wiadomości poranne
9.10 „Domowe przedszkole”
9.35 „Giełda pracy — giełda 

szans”
10.05 „Dynastia” —‘

prod. USA
11.50 Wiadomości
12.00 -16.00 Telewizja 

cyjna
12.00 Agroszkola
12.30 Teatr wiecznie żywy — 

Juliusz Słowacki „Kordian”
14.10 Blok sztuki
15.30 Uniwersytet Nauczyciel

ski
16.00 Studio 7 proponuje
18.15 Kino nastolatków „Wy

chowawca” (19) — serial prod. 
USA

16.40 „Trzy, cztery, start”
17.15 Teleexpress
17.35 Mistrzostwa Polski w 

Tańcu Towarzyskim
17.50 „Klinika zdrowego czło

wieka”
18.30 „Rewizja nadzwyczajna” 

na”
18.55 „Zielona Unia” — pro

gram redakcji rolnej
19.15 Dobranoc „Niesforny

misiaczek”
19.30 Wiadomości 
20 05 ..Dynastia”

prod. USA 
2100 Studio sport 

*iwa Europy w Łyżwiarstwie 
Figurowym — Lozanna 92 —

program dowolny par aporto
wych

22.00 Studio „Temat”
22.30 „Szumy, zlepy, ciągi** (5)
22.55 Wiadomości wieczorna
23.20 BBC

PROGRAM H
7.30 Panorama
7.35 „Rano”
8.09 „Gazeta domowa”
8.10 „Telewizja biznes”
8.35 „Ulisses 31” — serial 

prod. fran.
9.00 „Świat kobiet” — maga-

gazyn
9.25 „Pokolenia” — serial 

prod. USA
9.45 „Rano”
10.00 CNN
10.10 Język niemiecki (15)
10.40 Język angielski (45)
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
15.40 „Pokolenia” ■— serial 

prod. USA
17.00 Losowanie zakładów 

gier liczbowych Totalizatora 
Sportowego

17.05 Magazyn ekologiczny
17.30 „Allo, allo” (10) — se

rial prod. ang.
18.00 Program lokalny
18.30 „Era nuklearna” (3) — 

„Większy efekt za mniejsze 
pieniądze” — serial dok.

19.30 Język angielski (45)
20.00 Twinkle Brothers i inni
20.40 Kawałek Polski w ob

cym kraju
21.00 Panorama
21.20 co tobie nie' miło” 

— film fab.' prod. USA (rok 
prod.. 1972 — 72 min.)

22.30 Sport
22.40 „Lwów” — filmy dok.
24.00 Panorama

PROGRAM I
8.00 „Dzień dobry”
9.00 Wiadomości poranne
9.10 '„Domowe przedszkole”
9.35 „Przyjemne z pożytecz

nym”
10.00 „Na krawędzi mroku” 

(5) — serial sens. prod. ang.
10.50 „Po sześćdziesiątce” — 

magazyn ,
11.50 Wiadomości
12.00—16.00 Telewizja Eduka

cyjna
12.00 Agroszkola
12.35 „Cudowna planeta” (6)
13.30 Zwierzęta świata „Bez

cenna przyroda” (IG)
14.00 „Ginąca przyroda” (8) 

— serial dok. prod. węg.
14.35 Mieszkamy w Polsce — 

Pojezierze Kaszubskie
15 00 Zwierzęta świata „Bez

cenna przyroda” (20)
15.30 Bios znaczy życie
16.00 Studio 7 proponuje
16.15 Dla młodych widzów: 

„Kwant”
17.15 Teleexpress
17.35 „Telemuzak” — maga

zyn muzyki rozrywkowej
18.05 „Laboratorium” — „O

czyste niebo”
18.25 „Podróże do Polski” — 

reportaż
i8.45 Magazyn katolicki (roz

ważania o sakramencie
chrztu)

19.15 Dobranoc „Dziwny świat 
kota Filemona”

19.30 Wiadomości
20.05 „Na krawędzi mroku* 

(5) — serial sensacyjny prod 
ang.

21.00 Studio sport Mistrzo
stwa Europy w Łyżwiarstwa 
Figurowym — Lozanna ’92 — 
progrom dowolny solistów

22.20 „Pegaz”
22.50 W adomoścl wieczorne
23.10 Family album
23.35 BBC

PROGRAM II
7.30 Panorama
7.35 „Rano”
8.00 „Gazeta domowa”
8.10 .Telewizja biznes”
8.35 „Łebski Harry” — serial
9.00 Transmisja obrad Sejmu
13.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 „Pokolenia” serial prod, 

USA
17.05 Publicystyka
17.35 „Ci niegrzeczni chłop

cy” (4) — serial prod. aiig. •
18.00 Program lokalny
18.30 Wieczór u Mariana 

Brandysa
19.30 Język francuski (rep. 1. 

9—12)
20.00 Stud o sport Mistrzo

stwa Europy w Łyżwiarstwie 
Figurowym — Lozanna ’92 — 
program dowolny solistów

21.00 Panorama
21.20 Studio Teatralne Dwój

ki” Zbigniew Herbert „Powrót 
pana Cogito”

22.25 Sport
22.40 Wieczory z Tadeuszem 

Kantorem (5)
23.49 Pasmo hipermultime- 

dialne Marcina K.
24.09 Panorama

P

serial 

Mistrz o-

PROGRAM I
8.00 „Dzień dobry”
9.00 Wiadomości poranne
9.19 ..Domowe przedszkole”
9.35 „Szkoła dla rodziców”
10.00 „Bill Cosby show” -  

seria) prod. USA
11.50 Wiadomości
12.00 18.00 Telewizja Eduka

cyjna
12.00 Agroszkola
12.30 Saga rodzinna
13.05 Eko — lego
13.25 Nerwice — .... i co pan 

na to oanie Freud
13,45 „Extra” (3) — serial

dok.
14.25 Jeśli nie Oxford, to co?
14.50 Telewizja Edukacyjna

15.08 Byś tutaj
15.30 U»!w®zayt«t Nauczy ciel

ak*
16.00 Studia T proponuje
16.15 Dla najmłodszych „Ciu

chcia”
17.15 Teleexpresa
17.35 „Piłkarska kadra cze

ka”
17.45 „W kinie 1 na kasecie'”
18.10 „Bill Cosby show” — 

prod. USA
18.35 „Raport”
19.00 „Refiex”
19.15 Dobranoc: „Bouli”
19.30 Wiadomości
20.05 „Szpieg doskonały" (2) 

— serial prod. angielskiej

PROGRAM I
Program dnia 
„Wieści”
„Rynek — agro”
„Na zdrowie” 
Wiadomości poranne 
„Ziarno”
„5—101—15’

10.35 „Wojownicze żółwie Ni- 
nja” — serial animowany

10.55 „Kaliber ’92” — maga
zyn wojskowy

11.20 „Szkoła pod żaglami” 
Wiadomości 
„Z Polski rodem”
„My i świat” 
„Siódemka” w Jedyn-

7.30 
7.35 
8.00
8.30 
8.50 
9.00 
9.25

11.50
12.00
12.40
13.00

21.00 Studio sport Mi
strzostwa Europy w Łyżwiar
stwie Figur ówjtra — Lozanna 
’82 i— program dowolny par 
tanecznych

22.00 „Polskie Zoo”
22.10 Zespół „Zapis” przed

stawia
22.50 Wiadomości wieczorne
23.10 Wieczór konesera „E- 

eha mrocznego imperium” — 
film dokum. prod. niemiecko* 
francuskiej (r. prod. 1990 — 87 
min.)

PROGRAM II

7.30 Panorama
7.35 „Rano”
8.00 „Gazeta domowa”
8.10 „Telewizja biznes”
8.35 „Lucky Lukę” — serial 

anim. prod. fran.
9.00 Transmisja obrad Seimu 

RP
18.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 „Pokolenia” -

prod. USA
17.05 „Na morskim
17.30—21.00 Program 

nalny
21.00 Panorama
21.20 „Zdarzyło się w Trze

ciej Rzeszy” (.3) — seria! prod. 
USA

22.10 Sport
22.20 Zaproszenie do 

Stu
23.20 „Dżemma” — 

rosyjskiej piosenkarki
24.00 Panorama

serial

szlaku”
regio-

Teatru

recital

13.30 „U siebie” — magazyn 
mniejszości narodowych

14.00 Walt Disney przedsta
wia „Kacze opowieści” — „Cał
kiem nowe życie” (4)

15.15 „Czas rodzin”
15.45 „Kto się boi szkoły”
16.25 „Skarbiec”
16.55 Katolicki magazyn mło

dzieżowy
17.15 Teleespress
17.33 Studio sport —- Mistrzo

stwa Europy w Łyżwiarstwie 
Figurowym —- Lozanna ’92 — 
Program dowolny solistek

18.20 „Angielska limuzyna” 
.(2) — serial prod. fran.

18.15 Dobranoc „Berta”
19.30 Wiadomości
20.00 „Polskie Zoo”
20.15 „Fodt Loose” — film 

fab. prod. USA (107 min.)
22.00 „Godzina szczerości”
23.00 Wiadomości wieczorne
23.20 Sportowa sobota
23.45 Senator (2) — film fab. 

prod. USA (91 min.)
PROGRAM II

7.30 Panorama
7.35 „Bellona”
8.00 „Ulica Sezamkowa” — 

program dla dzieci
9.00 Magazyn telewizji śnia

daniowej
9.30 „Współomdlały szczezł w 

rzerzuchach” — relacja z Q- 
gólnopolskiego Konkursu Orto > 
graficznego w Katowicach —

10.00 CNN
10.10 „Ona” — magazyn dla 

kobiet
10.40 „Tacy sami” — pro

gram w jeżyku migowym
11.00 Polska Kronika Filmo

wa
11.10 Akademia polskiego fil

mu: „Orzeł” (r. prod. 1953 — 
110 min.)

13.09 Zwierzęta świata: „Bez
cenna przyroda” (19) — „Saqu- 
aro — strażnik, pustyni” ez, 1 
— film dok.

13.30 ..Klub Yupnies?” — pro
gram dla młodzieży

14.00 Wzrockowa lista prze
bojów Marka Niedźwleckiego”

14.30 Sport . — koszykówka 
zawodowa NBA

\  . . . . . .O ■ ; 0  . • ■
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15.20 Program dnia 
15.23 „Camerata 2” — maga

zyn muzyczny 
16.05 „6 z 49”
16.25 Losowanie

gier liczbowych 
Sportowego

16.30 Panorama 
16.40 „Próba

teleturniej
zakładów

Totalizatora

zaślubin’
film fab. prod. ang. (r. prod. 
1933 — 79 min.)

18.00 Program lokalny
18.30 Magazyn „102” — je

stem za...
19.00 „Seans filmowy” — pro

gram Ewy Banaśzkiewicz
19.30 Grupa Costa — recital
20.00 Portret kompozytora
21.00 Panorama
21.20 „Słowo na niedzielę”
21.25 „Bez znieczulenia” — 

program Wiesława Walendziaka
21.40 „Pierścień Skorpiona” 

(3) — serial prod. ang.
22.40 „Rocknoc”
24.00 Panorama

PROGRAM I
7.55 Program dnia
8.00 „Tydzień”
8.00 „Teleranek”
10.00 „Spit Macphee” (6) — 

serial prod, australijskiej
10.25 „Lunapark” — program 

trójw.ymiarowy
10.30 „Świat odkrywany” (7)

— serial przyr. prod. USA
11.20 „Notowania”
11.45 Telewizyjny koncert ży

czeń
12.15 „Jaworzniacy” — woj

skowy program dok.
12.40 Teatr dla dzieci: Bole

sław Leśmian „Opowieść o 
królu Wysp Hebanowych”

13.40 „Strażniczka” — — film 
dok.

14.10 Magazyn „Morze”
14.30 „Pieprz i wanilia”
15.10 „Telewizjer”
15.30 Studio sport — Mi

strzostwa Europy w Łyżwiar
stwie Figurowym — Lozanna 
92 — pokazy mistrzów

17.15 Teleexpress
17.35 „Anno Domini 91” cz. 1

— przegląd wydarzeń muzycz
nych roku 1991

18.10 „Paradise —■ znaczy 
raj” — „Taniec duchów” — se
rial prod. USA

19.00 Wieczorynka — Walt 
Disney przedstawia „Chip i 
Dale”

19.30 Wiadomości
20.05 „Ryzykant” (13 — ost.)

— serial prod. ang.
20.55 Teletombola 111 — tele

wizyjna loteria fantowa
21.53 Sportowa niedziela
22.15 „7 dni — świat”

PROGRAM II
7.30 „Przegląd tygodnia” (dla 

niesłys2ących)
8.00 „Klementynka” — serial 

animowany
9.00 Film dla niesłyszących:

„Ryzykant” (13 — ost.) — ■ 
rial .prod. ang.

9.50 Program dnia
10.00 CNN
10.20 Program lokalny j
10.50 „Magazyn przechodn<
11.00 „Wvbrańcy Melpome"'j
11.30 Podróże w czas:«

przestrzeni J
12.20 „Zwierzęta wokół “
13.00 Esnress Dimanchs
13.15 „100 pytań do..".” _ ■
13.55 „Rebusy” — teletufllj
14.15 Kino familijne: „SWL 

w, ziemi niczyjej” (6 — o3*’’' 
serial prod. niem. « a

15.20 Godzina z Wiesia^ 
Komasą

16.20 Program dnia
16.30 Panorama L,
16.40 „Do trzech razy sP

ką” — teleturniej
17.10 Studio sport
18.00 „Bliżej świata” j
19.00 „Wydarzenie tygodPÓ
19.30 „Góra szybowcowa ' 

(3,) — fragmenty koncertu 
sień idzie, nie ma na to ra®

20.00 Krzysztof Misona dj™ 
guje

21.00 Panorama ..t<
21.20 „Garść prochu” — Jj, 

fab. prod. ang. (r. prod. 19°" 
114 min.)

23.15 Studio jazzowe

/ P m ń e ó i i a i m

PROGRAM I j
15.20 Uniwersytet nauczycie1'
16.00 Studio 7 proponuje
16.10 Dla młodych widzów

„A vista” /
16.55 „Bros na Wembley” 

koncert zespołu
17.15 Teleexpress a
17.35 Spotkania sentyment^
18.00 Sportowy hit
13.10 Kraje, narody, wydafJ‘ 

nia
13.50 „Alf”
19.15 Dobranoc „Reksio”
19.30 Wiadomości m
20.05 Teatr Telewizji — *

lliam Szekspir „Hamlet”
23.00 Wiadomości wieczór®*,
23.20 Leksykon polskiej rnv1, 

ki rozrywkowej.
0.10 BBC — World Servic« 

PROGRAM II
16.25 Povritan:e
16.30 Panorama
16.40 Sonda
17.15 „Pergamin konfeder^ 

warszawskiej 1573” — film w.
17.35 „Biuro, biuro” (6) — 

rial prod. niem.
18.00 Program lokalny
18.30 Ojczyzna — polszczy*' 
18.45 Mistrzowie współczes1'

go kina
19.25 Zapraszamy do „Dwój*1 

/  19,30 Język niemiecki (16) i
20.00 Sąsiedzi
21.00 Panorama
21.20 Sport _ „
21.30 Perły z lamusa: „Bi*8 

żar” — film fab. prod. USA .
23.40 „Przychodzę” — rec*p 

Piotra Polka

DALSZY CIĄG ZE SIR. II

niczenia stosującego ją maga jak i jego wyposażenia, którego 
głównym elementem jest księga zawierająca odnośne zaklęcia...

— A więc jednak księga! — Dlatego są one tak cenhe i tak 
trudne do zdobycia! — z przejęciem rzucił sierżant. — Zatem 
potwierdzasz wiadomości jakie już posiadam na ten 'temat...

— Tak, księga... — powtórzył Żwirskh - Jest ich kilka, róż
nych autorów i stanowią główne narzędzie do zmuszania potęż- 
r.ycn sił zła do służenia magowi. Są nimi różne demony lub ich

Wysłannicy wcielający się w ludzkie postacie. Siły .„te podług 
twierdzenia gnostyków rządzą materialnym światem, którym wła
da nie Bóg. a unadły anioł Dod nazwa Demiurga. Ma on prze
możny wpływ na człowieka. natomiast jaki zakres nadrzędnej 
władzy Bóg zachował dla siebie tego gnostycy wyraźnie nie 
określają, mówiąc raczej ogólnie o władztwie duchowym. Ton, 
brak ścisłości jest Zrozumiały, jeśli .w^npemy ood uwago, iak 
nic nie wiemy co dzieje się poza .granicą dzieląca nas od tego 
co. „tu” i od tego co ..tam'’...

— A jeśli dzieje się tylko „tu”, a „tam'’ nie ma nic? Jeśli 
śmierć urywając, świadomość człowieka kończy też jego istnie
nie — - przerwał Poszwa.

— Zahaczasz o zagadnienie sensu bytu, jeśli odrzucimy wiarę 
w życie pozagrobowe. To temat beznadziejny, dążąc do rozwiąza
nia tego problemu zużyto już beczki atramentu i stracono mi- 
bnnv słów wciąż jednak nie znajdując przekonywającego wyjaś
nienia. _ Zakładajmy więc lepiej, zgodnie z naszą wiarą, że owo 
„tam” istnieje. Już od zarania swych dziejów człowiek uchwycił 
pojęcie dobra i zła dzięki wrodzonemu mu instynktowi ■ który 
nazwał sumieniem. Jest ono niejako miernikiem moralności czy 
też etyki, czułym zwłaszcza na wartości ujemne. Stąd leż zapew
ne i zrodziły sie z kolei religie, które dla pobudzenia ̂ wyobraź
ni, a tym samvm łatwiejszego upowszechniania wśród prymi
tywnych umysłów, zostały wyposażone w materiał literacki, a 
więc i wersje o niebie i piekle.

— Skąd jednak, jeśli nie z woli Boga, człowiek został obda
rzony tym 'instynktem, który nazywasz sumieniem?

— Powtórnie poruszasz aspekty zbyt rozległych obszarów, jak 
na przykład szukanie odpowiedzi na pytanie skąd pojawił się 
człowiek? Czy drogą biologicznego rozwoju, który u niego po
szedł w kierunku wzbogacenia jego komórek mózgowych, a nie 
skrzydeł, skrzeli lub cćcb obronnych czy też jak głośi prymityw
na, bo przed wiekami powstała, naiwna teza że został stworzony 
od razu z mułu. czy też jak kobieta, z męskiego żebra, co wy
raźnie dowodzi, że ta legenda pochodzi z czasów, kiedy uważana 
była za gatunek podrzędny. Poniechajmy więc dygresji, które od
ciągają nas od naszego, bardziej specjalnego lematu. ,

Ponieważ jego gość tę uwagę zaaprobował milczeniem, -anty-' 
kwariusż ciągnął dalej:

— Wróćmy zatem do problemu nieba i piekła, a raczej przede 
wszystkim do władców piekła. Podług gnostvków rządza światem 
materialnym a więc sa istotnymi panami ziemi, toteż człowiek 
im głównie podlega. Tyle tylko, że posiadatac tak zwaną duszę, 
rie jest pozbawiony opieki Boga, który wyposażając go w owo 
sumienie dał mu też , możność dokonywania wyboru swych czy

nów. Szatan jednak i tę zaporę umie przełamywać wykorzystu
jąc najskuteczniejszą broń, w jaką sama natura wyposażyła wszy- 
sIko co żywe, a mianowicie w nieodparty instynkt utrzymywa
n a  gatunku, łącząc zaspokojenie tego dążenia z cielesną rozkoszą. 
A ponieważ siłom zła chodzi przede wszystkim o deprawację 
ludzkiej duszy, bo ona podlega Bogu, a nie materialnemu świa
tu, którym same władają, przeto obiera najskuteczniejszą ku te
mu drogę, a mianowicie przez wzbudzanie pożądania, wzniecanie 
żądzy, skłanianie do cielesnych uciech, a potem kuszenie do ich 
zaspokajania 1

— Dla mnie to zbyt szerokie ujęcie tematu. Ja muszę przede 
wszystkim; dojść, czy mam do czynienia z pojedynczym sprawcą, 
czy też dzałaniem jakiejś sekty?

— Wówczas miałby miejsce mord zbiotowy, dokonany zapsw'- 
ne, w czasie tak zwanej czarnej mszy, obrządku, który przed pa
ru jeszcze wiekami zdarzał się dość często, zwłaszcza wśród sfer 
arystokracji francuskiej.

— Wymaga jakiegoś odosobnionego miejsca?
— Oczywiście... Jak również i wyboru ofiary. Najczęściej od

powiednio młodej J  ładnej dziewczyny, choć- zdarzała się. że by
ły nimi również dzieci.

— Skoro zatem obecnie zaszło już kilka takich wypadków, na
leży się liczyć, że będą miały miejsca i następne?

— Chyba tak...
— Hm... — Poszwa spojrzał z troska na przyjaciela. — Czek* 

mnie zatem sporo roboty.
— Przynajmniej wiesz, w jakim kierunku należ;; działać.
— Ale jakie przedsięwziąć środki? Sam kierunek to mała!
— To już należy do twojego fachu.
— Odpowiedź warta doradcy! — mruknął ze złością sierżant. — 

Szkolono mnie jednak w działaniu przeciwko kryminalistom a nie 
demonom! Chociaż... zastanowi) się chwilę punkt wyjścia chy
ba będzie taki sam, przede wszystkim ustalenie listy podejrza
nych...

— Jeśli dotąd jej nie masz, zrób to co ryenlej. Poza tym miai- 
bjun dla ciebie pewną radę...

— Ruszyło cię wreszcie sumienie? Gadaj, może wreszcie usły
szę nie jakieś mgliste teorie, a konkretną wskazówkę?!

— Czy konkretną, sam już .ocenisz. Otóż po znalezieniu mie'- 
sca, gdzie mogą odbywać się podobne spotkania czy też obrząd
ki, jak i ustaleniu listy podejrzanych, weź pod uwagę, że po
winna znajdować się wśród nich i osoba ofiary. Wytypowanie 
jej będzie o tyle ułatwione, że jak już powiedziałem powinna 
to być młodą i ładna dziewczyna, godna by zostać przeznaczona 
na uciechę władcy.

— Dziękuję ci stary... — Sierżant sięgnął po kapelusz. — Mi
mo wszystko pokrzepiłeś mnie na duchu... A i piwo też się na 
ten uoał przydało...

— Jeśli zdarzy się coś godnego uwagi, to przychodź... Czasami 
pomaga głośne myślenie, a i szklanka piwa też się znajdzie...

Edyta poprawiła sobie pod głową kolorową poduszkę, a ponie
waż przy tym ruchu odsłoniła nogę aż ponad kolano, przykryła 
ją połą szlafroka i, zauważyła kpiąco:

— Tokujesz już cd dłuższego czasu... Czy istotnie tak ci 
spodobała?

się

— Dziwisz się? — Baczmara podszedł do okna, uchylił nieco 
firankę i chwilę obserwował ulicę zanim się obrócił bv znów 
rozpocząć wędrówkę p>o pokoju. — To doprawdy smakowity ką
sek! ,

— Sięgnij raczej po inny. Bufet jest sowicie zaopatrzony...
Igor zaprzestał wędrówki, zagłębił sie w jeden z obszernych

foteli ? -z lekkim uśmieszkiem spoirzał na wyciągnięta n a . oto
manie Edytę. ,

~  To brzydka- zaborczość, moja kochana... Widzę, że jestem 
opóźniony ze swoim zainteresowaniem?

— No powiedzmy...

(cd n)
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