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Polska oświata magiczną datę 
1 stycznia 1996 r. ma już za sobą. 
Od tego dnia, zgodnie z posta
nowieniami wynikającymi z 
obowiązujących ustaw, szkoły 
podstawowe i średnie winny 
przejść pod zarząd samorządów 
gminnych.

Obawiali się tego wszyscy 
zainteresowani. Przez wiele 
tygodni prowadzone były liczne 
konsultacje i jeszcze w począt
kach grudnia samorządowcy do 
końca nie wiedzieli, jakimi środ
kami będą dysponowali. Mieli 
wprawdzie zagwarantowane co
miesięczne subwencje, jednak do
kładniejsze wyliczenia pozwoliły 
ustalić, iż zabraknie pieniędzy na 
wszystkie wydatki związane z 
funkcjonowaniem szkól, a zwła
szcza na spłaty długów.

Zwolennicy przejmowania 
szkól przez gminy twierdzą, że 
wreszcie kuratorium przestanie 
zajmować się cieknącymi dacha
mi, czy nieczynnymi kaloryfera
mi, a skoncentruje się jedynie na 
sprawach merytorycznych i pro
gramowych.

Zmniejszeniu ma ulec liczba 
pracowników pionu finansowe
go kuratorium z korzyścią dla 
metodyków. To oni będą służyć 
radą merytoryczną, a sprawy 
administrowania szkołą pozo
stawione zostaną gminnym sa
morządom i dyrektorom.

W płockim Kuratorium Oświa
ty trwa obecnie proces podpisy
wania stosownych umów z sa
morządami poszczególnych 
gmin. Nie wszyscy czekali z 
przejęciem szkół do tego roku. 
W gminie Biała Stara uczyniono 
to już przed dwoma laty. Wów
czas również i tu występowały 
obawy, czy cały proces przejęcia 
placówek będzie odbywał się 
bez zakłóceń. Czy starczy pie
niędzy na realizację związanych 
z tym zadań?

- Generalnie z decyzji, jaką podję
liśmy dwa lata temu jesteśmy zado
woleni - powiedział wójt Białej Sta
rej Sławomir Wawrzyński. - Wiele 
spraw zostało uregulowanych. Sub
wencja, jaką otrzymywaliśmy, była 
wystarczająca na zaspokajanie bie
żących potrzeb.

Temat przejmowania szkół 
przestał być w Starej Białej tema
tem dyżurnym. Na remonty 
szkół przez okres dwóch lat pie
niądze pochodziły i tak z budże
tu gminy, dlatego dziś samorzą
dowcy są tu niemal w komforto
wej sytuacji. Mają pod zarządem 4 
szkoły podstawowe: dwie nowe i 
dwie wyremontowane. Zdaniem 
wójta błędem było odwlekanie w 
czasie decyzji o przejmowaniu 
szkół, bo i tak do tego doszło, a dwa 
lata w  funkcjonowaniu budyn
ków już nie najnowszych to okres 
bardzo długi.

Pozytywnie do przejmowa
nia szkół nastawieni są radni z 
Drobina. Podpisano z Kurato
rium porozumienie, na mocy 
którego od 1 stycznia przejęto 4 
szkoły i trzy punkty filialne.

- Wprawdzie szkoły te przejęliśmy 
dopiero teraz, ale praktycznie uczyni
liśmy to już znacznie wcześniej - po
wiedział burmistrz Stanisław 
Wojtiuk. - To z naszego budżetu fi- 
mnsowane były przeprowadzone w 
szkołach prawie wszystkie remonty.

Subwencje otrzymał Drobin 
w ostatnich dniach grudnia 
ubiegłego roku. Z dokładnych 
obliczeń wynika, że na pełną re
alizację nowych zadań zabraknie 
ok. 14 proc. potrzebnych fundu
szy, czyli ok. 2 mld starych zło
tych. Zwrócono się - podobnie jak 
w innych gminach - do Minister
stwa Finansów o przyznanie do
datkowych środków na ten cel.

dokończenie na str. 7

Drożej za psy, parkingi i nieruchomości

Miłość kosztuje
Na dwa dni przed Sylwestrem zebrali się po raz 32 płoccy rajcy, 
aby uchwalić ostatnie w minionym roku podwyżki. Ojcowie mia
sta spieszyli się już chyba do noworocznych przygotowań, bo 
sesja - jak nigdy - skończyła się około godziny 15.00.

Najwięcej wątpliwości wzbu
dził projekt uchwały określającej 
roczne stawki podatku od nieru
chomości. Ratusz zdecydował 
się na maksymalne stawki po
datku określone w Rozporzą
dzeniu M inistra Finansów z 
dn. 13 grudnia 1995 r. Radni 
je zaakceptow ali poza jedną.
Na wniosek radnego Stanisła
wa Skowrońskiego nie wzrasta 
podatek od budynków niemie
szkalnych lub ich części, nie 
służących do prowadzenia dzia
łalności gospodarczej. Wyniesie, 
tak, jak dotąd 2,21 zł od m. kw.
(Ratusz proponował 2,87 zł od m 
kw.)

Rajcy zadecydowali, że właści
ciele budynków mieszkalnych za
płacą w tym roku za ten luksus 
0,23 zł od m kw. pow. budynków 
związanych - z prowadzeniem 
działalności gospodarczej - 8,61 
zł od m kw., budynków gospo

darczych do pow. 12 m kw. - 1,65 
zł od'm kw.

Prezes ZW Związku Emerytów 
i Rencistów, radny Stanisław Fa- 
bisiak zaproponował, aby w usta
wie zapisać 50 proc. ulgę dla eme
rytów. - Znam emerytów, którzy 
mieszkają samotnie, nie prowadzą 
żadnej działalności gospodarczej i 
nie wynajmują nikomu po cichu 
pomieszczeń na taką działalność. 
Podejrzewanie wszystkich o nie
uczciwość jest nadużyciem - ape
lował z trybuny.

Propozycja wywołała poruszenie 
wśród członków Zarządu Miasta. - 
Taka ulga oznacza niższe o 3,5 mld 
wpływy do kasy miejskiej. Uchwała 
przyjęta w proponowanym przez 
nas brzmieniu nie wyłącza przecież 
stosowania ulg podmiotowych. Wy
starczy z takową prośbą zwrócić się 
do urzędu - mówił prezydent Da
riusz Krajowski-Kukiel.

dokończenie na str. 4

Podwyżkowy 
prezent

Początek roku to okres pod
sumowań, bilansów osiągnięć i 
ewentualnych strat. To również 
czas wielkiej nadziei, że kolejny 
rok będzie lepszy od poprze
dniego, a przynajmniej nie gor
szy. Z telewizyjnych ekranów 
opowiadano nam, jaki to dobry 
był rok miniony, jak drgnęło w 
gospodarce, jak wzrósł dochód 
w przeliczeniu na jednego mie
szkańca...

Na pozór wszystko prezentu
je się wspaniale, ale już od 1 sty
cznia znowu sprowadzono nas 
na ziemię. Średnio o 14 procent 
wzrosły ceny urzędowe energii 
elektrycznej i gazu przewodo
wego. Podwyższono również ce
ny energii cieplnej i ciepłej wody 
średnio o 5 procent. Zaplanowa
no jeszcze w tym roku dwie 
podwyżki wody i centralnego 
ogrzewania: w kwietniu o 8 pro
cent i w październiku o dalsze 5.

Wzrosła również cena, jaką 
płacimy za luksus posiadania 
odbiornika radiowego i telewi
zyjnego. Za używanie obu tych 
urządzeń miesięcznie zapłacimy 
7 zł, za samo radio - 2,40 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem 
ministra finansów wzrosły rów

nież z dniem 1 stycznia stawki 
podatku od środków transportu. 
Maksymalny podatek od samo
chodów osobowych o pojemno
ści do 900 cm wyniesie 48 zł, a 
właściciele pojazdów z silnikiem 
powyżej 2500 cm pojemności bę
dą musieli zapłacić 990 zł.

W tym roku czekają nas także 
trzy kolejne podwyżki cen le
ków.

Powąli przyzwyczajamy się 
do tego, iż z nowym rokiem 
zmuszani jesteśmy wydawać co
raz więcej pieniędzy. Pozostaje 
mieć nadzieję, że poziom pod
wyżek cen nie przekroczy w 
sposób drastyczny wzrostu po
ziomu miesięcznych dochodów.

(dap)
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Złote gody
Po Świętach Bożego Narodze

nia 27 grudnia 1995 r., w płoc
kim Urzędzie Stanu Cywilnego 
9 par obchodziło jubileuszowe 
uroczystości, związane z 50-le- 
ciem pożycia małżeńskiego: 
M aria i Tadeusz Chrostowscy - 
zasłużeni dla płockiej kultury, 
Alicja i K azim ierz Grządzielo- 
wie, Kazim iera i Józef Kar
waccy, Czesława i M ieczy
sław Kosińscy, Anna i Euge
niusz Korytkowscy, Czesława 
i Stanisław  Prośniewscy, Ed
m und Wierzba (bez małżonki 
Marianny, która nie przybyła z 
powodu choroby), Bronisława i

Tadeusz Zalewscy oraz Eugenia 
i Zygmunt Zalewscy (patrz 
zdjęcia). Dla nich zagrał Marsz 
Weselny. W oczach kobiet poja
wiły się łzy. Wzruszenia nie kryli 
też panowie, z czułością spoglą
dający na swoje małżonki, tak 
urocze w tym przepięknym 
dniu.

Życzenia złożyła dostojnym 
jubilatom kierowniczka Urzędu 
Stanu Cywilnego - Daniela Cha- 
niecka i zadedykowała im frag
ment wiersza Antoniego Słonim
skiego. Wiceprezydent miasta 
Zygmunt Buraczyński przeka
zał dyplomy z życzeniami i gra-

Duńskie
doświadczenia
Od kilku już lat tematem 

społecznego zaintereso
wania jest bezrobocie. 

Urzędy pracy prowadzą wiele 
działań, mających na celu zmniej
szenie ilości osób pozostających 
bez zatrudnienia. Dużym powo
dzeniem i zainteresowaniem cie
szą się wszelkiego rodzaju kursy, 
pozwalające znaleźć pracę w no
wym zawodzie.

Stale poszukuje się nowych 
form walki z bezrobociem. W 
tym celu polskie ministerstwo 
pracy podpisało umowę z mini
sterstwem pracy Danii. Na jej 
podstawie do naszego kraju 
przybędą specjaliści, którzy 
szkolić będą tzw. pośredników 
pracy, mających kontakt z firma
mi oferującymi zatrudnienie.

Jak powiedział dyrektor 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
- Piotr Chała, Płock nie został 
w ybrany do współpracy w tym 
zakresie przez przypadek. W 
naszym rejonie występuje sto
sunkowo wysoka stopa bezro
bocia, porównywalna ze śred
nią krajową. Do realizacji tego 
programu wybrano zaledwie 
dwa województwa: płockie i 
skierniewickie. Wprawdzie nie
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tulacjami od byłego Prezydenta 
Rzeczypospolitej Lecha Wałęsy 
oraz Prezydenta Płocka Dariu
sza Krajowskiego-Kukiel.

Odbyło się odznaczenie me
dalami, a później szanowni go
ście, zgodnie z tradycją, wznieśli 
toast szampanem. Tadeusz 
Chrostowski, w imieniu męż
czyzn, dziękował wszystkim żo
nom za miłość, tolerancję, du
chową obecność w trudnych 
chwilach i pomoc, a także za wy
chowanie dzieci.

Kolejna podobna uroczystość 
odbędzie się jutro - 10 stycznia 
1996 roku. Wszystkim jubilatom 
najlepsze życzenia składa Reda
kcja Tygodnika Płockiego.

Katarzyna Gąsiorowska 
fot. St. Bąkiewicz

Zagadkowa
śmierć

W czwartek, 5 stycznia w go
dzinach wieczornych policja 
otrzymała informację, że w mie
szkaniu, w bloku przy ul. Łuka- 
siewicza znajdują się zwłoki 
mężczyzny.

Ustalono dane personalne de
nata, którym okazał się 50-letni 
lokator tego mieszkania. Na cie
le stwierdzono liczne obrażenia, 
które pozwalają przypuszczać, 
że zgon nie był naturalny. Fakty
czne jego przyczyny ustalone 
zostaną podczas badań patologi
cznych i prowadzonego docho
dzenia.

dap.

Bez PIT-ów
Tylko do 15 stycznia 1996 r. 

można składać oświadczenia 
zobowiązujące płatnika (firmę, 
instytucję, zakład pracy), aby w 
naszym imieniu dokonał roczne
go rozliczenia podatkowego. Jest 
to równoznaczne ze złożonym 
zeznaniem podatkowym. Osoby, 
które nie uczynią tego w poda
nym terminie, będą zobowiąza
ne do indywidualnego rozlicze
nia się w Urzędzie Skarbowym.

dap.

Nowa parafia

idą za tym dodatkowe środki 
pieniężne, ale jak oceniają w 
U rzędzie Pracy praktyczna 
pomoc jest również bardzo 
cenna.

Duńczycy pracować będą w 
Płocku przez półtora roku. W 
tym czasie zajmą się weryfika
cją i rozwojem strategii działa
nia urzędu oraz przeszkolą po
średników pracy. Ich zadaniem 
będzie utrzym ywanie konta
któw z pracodawcami oraz w y
szukiwanie firm, które oferują 
zatrudnienie. Już w lutym, w ra
mach szkolenia do Danii wyje- 
dzie osiem osób na tygodniowe 
seminarium.

Zdaniem dyrektora Chały 
współpraca polsko-duńska ma 
przyczynić się do usprawnienia 
funkcjonowania rejonowych 
urzędów pracy i w konsekwen
cji do zmniejszenia liczby bezro
botnych.

Czy rzeczywiście przyniesie 
to spodziewane efekty dziś 
trudno powiedzieć. Wszystkie 
jednak działania, zmierzające 
do poszerzenia rynku pracy, 
niewątpliwie są słuszne i po
trzebne.

dap.

W niedzielę 17 grudnia ub. roku ordynariusz Diecezji Płockiej ks. 
biskup Zygmunt Kamiński poświęcił nowo wybudowaną kaplicę, 
na Skarpie.

Parafia pod wezwaniem Św. Ducha powstała z podziału dwóch, 
skupiających wiernych z dzielnic Skarpa, Miodowa i częściowo Sta
ry Rynek. Dotąd uczęszczali oni do kościołów Św. Jadwigi i Fary.

Parafię obsługiwać będzie trzech księży, którzy w programie pra
cy duszpasterskiej przyjęli m.in. tworzenie zespołów charytatyw
nych, katechetycznych i wychowawczych. Dla tej dzielnicy jest to 
szczególnie ważne.

(1)

Pionierskie seminarium
W Sannikach odbyło się seminarium dla osób zamierzających w 

przyszłości pracować w sektorze pozarządowym. Uczestniczyli w 
nim przedstawiciele organizacji sannickiej i sierpeckiej. Organizato
rem było Centrum Wspierania Biznesu w Płocku.

Program obejmował przeszkolenie uczestników w zakresie kom
petentnego, profesjonalnego opisania wniosku o dotację czy darowi
znę zgodnie z oczekiwaniami fundatorów, właściwego przedstawia
nia własnych argumentów oraz przekonywania darczyńców, w jaki 
sposób sporządzać wiarygodny budżet.

Seminarium odbyło się w Sannikach po raz pierwszy, a liczny 
udział uczestników świadczy o konieczności organizowania podo
bnych spotkań w przyszłości.

(dap)

Czyste Słubice
W ostatnich dniach ubiegłego 

roku oddano w Słubicach nową 
oczyszczalnię ścieków. Jej budo
wa trwała dwa lata i kosztowała 
około 10 mld starych złotych. 
Przepustowość oczyszczalni wy
nosi 150 metrów sześciennych 
na dobę, 30 procent ścieków bę
dzie dowożonych z pobliskich 
wsi.

- W 70 procentach oczyszczalnia 
będzie pracować na ściekach bieżą
cych - powiedział wójt Euge
niusz Rudzki. - Jest to dla gminy 
niewątpliwy sukces, bo dziś ścieki 
są wielkim problemem. Dowożenie

ich do innych miejscowości znacz
nie zwiększało koszty, a wylewanie 
ich do lasu czy rowów w sposób 
znaczący degradowałośrodowisko.

Dodatkowo w gminie Słubice 
zaplanowano też budowanie 
małych przydomowych oczysz
czalni ścieków. Dzięki tym in
westycjom gmina ma szansę być 
jedną z najczystszych w woje
wództwie.

(dap)

___ &
Napad

W Murkowie, gm. Mała Wieś, 
do posesji Krzysztofa S. wtargnęło 
pięciu mężczyzn. Pobili gospodarza 
i jego żonę. W wyniku podjętych 
czynności funkcjohariusze ustalili 
sprawców. Okazali się nimi miesz
kańcy Wyszogrodu, Warszawy i in-. 
nych miejscowości. Wszyscy trafili 
za kratki.

Libacja
W Gostyninie przy ul. 3 Maja, w 

jednym z mieszkań podczas alkoho
lowej libacji doszło do potężnej 
awantury. Trzech mężczyzn pobiło 
37-letniego mieszkańca Gostynina, 
który z urazami głowy przewiezio
ny został do miejscowego szpitala.

Zwłoki na cmentarzu
W Romartowie, gm. Witonia, na 

starym cmentarzu poniemieckim 
znaleziono zwłoki 82-letniego mie
szkańca tej gminy. Intensywne śle
dztwo prowadzi policja.

Nie dojechał
W Józefowie, gm. Szczutowo, 

kierujący samochodem osobowym 
marki Audi 47-letni mieszkaniec 
Torunia wpadł w poślizg i uderzył 
w drzewo. Po przewiezieniu do 
szpitala w Sierpcu zmarł.

Potrącił pieszego
W Sierpcu, na ul. Piastowskiej, 

kierujący Fiatem 126 p nie zacho
wał należytej ostrożności i na przej
ściu dla pieszych potrącił 66-letnią 
mieszkankę Sierpca, którą z obraże
niami ciała przewieziono do szpita
la.

Chcieli się napić
W Kutnie, przy ul. 1 Maja, 

dwóch nieznanych mężczyzn pobiło 
66-letniego mieszkańca Kutna. 
Skradli mu 7 zł, 2 marki niemieckie 
oraz butelkę wódki. Pieniądze za
pewne wydadzą na zakąskę.

Na gorącym uczynku
W Płocku, przy ul. Jachowicza, 

na niestrzeżonym parkingu przy 
Hotelu Płock, funkcjonariusze poli
cji zatrzymali 17-letniego miesz
kańca Płocka, który podejrzany jest 
o wybicie szyby w samochodzie 

• osobowym Volvo i kradzieży radio
odtwarzacza wartości 200 zł.

Po węgiel i kompot
W Łęczycy, przy ul. Zachodniej, 

do piwnicy należącej do Adeli S. 
włamał się nieznany sprawca. 
Skradł stamtąd 150 kg węgla oraz 
przetwory owocowo-warzywne 
wartości 60 zł.

, Cyklop bez kół
W Gąbinie, przy Nowym Rynku, 

mężczyzna skradł dwa kompletne 
koła od maszyny rolniczej Cyklop 
na szkodę Stanisława C. Wartość 
kół oceniono na 400 zł. W wyniku 
podjętych czynności ustalono 
sprawcę - okazał się nim 44-letni 
mieszkaniec Gąbina.

Odnaleziony maluch
W Lipowcu, gm. Żuromin, fun

kcjonariusze policji odnaleźli Fiata 
126 p, skradzionego przed Sylwe
strem w Zawidzu na szkodę Zyg
munta O. Pojazd wrócił do właści
ciela.

Terrorysta
W Sierpcu, przy ul. Piasto

wskiej, do kiosku spożywczego 
PSS wtargnął zamaskowany męż
czyzna. Po sterroryzowaniu kierow
niczki sklepu zabrał z kasy 1000 zł 
oraz 7 butelek wódki, po czym od
dalił się w nieznanym kierunku.

dap.

s§ KUPON
uprawniający do uzyskania

bezpłatnej porady prawnej

u naszego prawnika w 
każdą środę w godz. 15x-16*° 

II piętro, pok. 36

W związku ze śmiercią naszego Kolegi 

JANA BOGUCKIEGO
pracownika Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych 

“Przyjaźń" w Płocku

wyrazy serdecznego współczucia składają Rodzinie 
Dyrekcja, Rada Pracownicza, Związki Zawodowe 

wraz z całą Załogą
SA-13.
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Uwaga! Atakuje wirus grypy!
Większości z nas przytrafi się tej 

zimy choroba wirusowa, jak nie 
zwykłe przeziębienie, to grypa. 
Trudno w to uwierzyć, ale to właś
nie one - wirusy - stanowią w 
dwóch trzecich powód nieobecności 
w pracy i w szkole, czyli więcej ani
żeli wszystkie inne choroby razem 
wzięte. Wbrew potocznym mniema
niom, można sobie z nimi w dużym 
stopniu poradzić, a - jak przestrze
gają epidemiolodzy - szczyt zacho
rowań wystąpi na przełomie lutego i 
marca.

Skąd się biorą przeziębienia?
Kiedy osoba przeziębiona kaszle i 
kicha, drobiny wody i śluzu zawie
rające wirus przeziębienia wydosta
ją się z nosa i ust z prędkością ok. 
150 km/godz! Jeśliś nieszczęśliwym 
trafem stanął obok kogoś takiego, 
istnieje ryzyko, że wraz z wdycha
nym powietrzem owe drobiny 
przedostaną się do twego organi
zmu, powodując zaziębienie. Zimą, 
gdy znacznie częściej przebywamy 
w nagrzanych dusznych pomiesz
czeniach, zarazki mają znakomite 
warunki do rozwoju.

Zapalenie gardła, bóle głowy, 
łzawienie oczu, zatkany nos - cała 
gama dolegliwości, jednym słowem 
- czujemy się fatalnie. Jak to się 
dzieje, że ich przyczyną jest tak mi
kroskopijnych rozmiarów orga
nizm, wirus, który można zobaczyć 
dopiero w kilkumilionowym powię
kszeniu? .

Wirusy są par excellence paso
żytami; atakują komórki żywych 
istot, opanowują je wskutek gwał
townego rozmnażania, co objawia 
się u ludzi chorobą. Wirusy atakują 
nas na różne sposoby - wdychamy 
je wraz z drobinami wydostającymi 
się podczas kaszlu i kichania, przez 
pocieranie oczu rękami, lub też po
łykamy je w pożywieniu i wypija
nych płynach.

Czy nie ma na nie sposobu?
Czujemy się okropnie, idziemy do 
lekarza, a ten jedyne co ma do po
wiedzenia to to, że nic nie można 
zrobić, “siedzi” w nas wirus i tyle... 
Zna to prawie każdy. Nie należy 
jednak sądzić, iż chce nas spławić i 
łatwo to wyjaśnić: trudno leczyć 
choroby wirusowe lekami, gdyż 
niełatwo dobrać taki, który by dany 
wirus zwalczył, nie niszcząc przy 
tym zaatakowanej komórki, zaś 
antybiotyki działają tylko na bakte
rie. Wprawdzie lekarze przepisują 
antybiotyki w przypadkach choroby 
wirusowej, ale to dlatego, by zapo
biec wtórnemu zakażeniu bakteryj
nemu, co najczęściej dotyczy pa
cjentów wysokiego ryzyka - cier
piących na poważne, przewlekłe 
schorzenia.

Osobom takim oraz starszym lu- 
. dziom ze wszech miar zaleca się

szczepienia przeciw grypie, najle
piej przed nadejściem zimy. Szcze
pionki mogą sobie kazać zaordyno
wać i ci, którzy nie lubią, bądź nie 
mogą chorować. Szczepienie polega 
na wstrzyknięciu odpowiedniej da
wki nieaktywnych wirusów w celu 
pobudzenia systemu immunologicz
nego do wytwarzania przeciwciał.

Czyżby grypa!? Symptomy mo
gą wystąpić w ciągu 24 godzin po 
zetknięciu się z wirusem. Grypa 
może powalić nawet osoby sprawne 
i zdrowe, zaś w przypadku osób 
osłabionych i starszych - może być 
wymagana hospitalizacja. Gorą
czka, obolałość mięśni i samopo
czucie momentami bliskie omdlenia 
- to pospolicie spotykane objawy; są 
wyrazem walki wirusa z systemem 
immunologicznym. Podwyższona 
temperatura to jeden ze sposobów 
samoobrony organizmu przed infe
kcją, ponadto gorączka pomaga zni
szczyć “najeźdźców”- Stan zapalny 
też pełni rolę ochronną, bo wskutek 
wzmożonego obiegu krwi, do miej
sca infekcji docierają limfocyty - 
substancje ochronne mające wirusa 
pokonać. A i kaszel to rzecz normal
na, bo głównym celem wirusa są 
komórki tchawicy - to one chronią i 
nawilżają drogi oddechowe.

Atak grypy trwa zwykle 7 - 1 0  
dni, a jeszcze przez parę tygodni 
człowiek się czuje “wykończony”.

Wtórne zakażenie jest po
wszechnie spotykanym efektem po
wikłań pogrypowych - może wy
wiązać się zapalenie ucha, oskrzeli, 
zapalenie płuc, a nawet zapalenie 
opon mózgowych. Dlatego też waż
ne jest, aby sporo wypoczywać i dać 
sobie czas na dojście do siebie 
przed podjęciem codziennych obo
wiązków.

Przeziębienia nadchodzą trze
ma falami: jesienią, w środku zimy 
i wczesną wiosną. Jak dowodzą 
przeprowadzone w Arktyce bada
nia, przyczyną przeziębień wcale 
nie są niskie temperatury, stanie w 
przeciągu, czy przemoczenie nóg. 
Zimą przeziębiamy się częściej dla
tego, że więcej przebywamy wtedy 
w ogrzanych, dusznych pomiesz
czeniach, przez co bardziej jesteśmy 
narażeni na kontakt z wirusami, któ
re w tych warunkach doskonale się 
rozwijają.

Najczęściej zapadają na przezię
bienie dzieci w wieku przedszkol
nym, średnio 6 - 1 2  razy w roku, 
rodzice małych dzieci - 6 razy, po
zostali dorośli - 2 - 3 razy. Przezię
bienie trwa na ogół nie dłużej niż 
tydzień, bywa jednak, że za katar 
bierze się przewlekły nieżyt nosa - 
alergię wywołaną zanieczyszczenia
mi atmosferycznymi, stąd wiele 
osób sądzi, że cierpią na chroniczne 
przeziębienie.

Choć na przeziębienie nie ma le
karstwa, to wiele można zrobić w 
celu zmniejszenia podatności na 
nie. Należy więc często myć ręce, 
by nie wetrzeć wirusa do nosa lub 
do oczu, a także - zwiększyć dawkę 
ćwiczeń fizycznych. Badania dowo
dzą bowiem, że osoby regularnie 
uprawiające ćwiczenia fizyczne są o 
wiele mniej podatne na zaziębienia.

Jak  zawczasu pozbyć się prze
ziębienia? Pogląd, że na zwykłe 
przeziębienie nic nie można pora-

Dzień 3 i 4 - Przyjmuj po 1-ej 
tabletce co dwie godziny.

Dzień 5, 6 i 7 - Zażywaj po 
jednej tabletce rano i wieczorem.

Jak szybko wyzdrowieć? Przez 
pierwsze trzy dni nie używać cu
kru - obniża on zdolność organi
zmu do zwalczenia infekcji, posił
ki jadać niewielkie - post pobudza 
system immunologiczny. Nie 
pal!!! Organizm palacza nie radzi 
sobie z usuwaniem zakażonego 
śluzu - tytoń niszczy witaminę C

dzić, a co najwyżej złagodzić jego 
objawy, jest nieprawdziwy. Oto trzy 
proste sposoby, pozwalające skrócić 
okres jego trwania, a nawet po
wstrzymać jego rozwój.

1. Działaj. Nie czekaj aż za
czniesz kichać - gdy tylko spostrze
żesz u siebie objawy przeziębienia, 
podejmij działanie.

2. Inhalacje. Ten staroświecki 
środek, właściwie stosowany, łago
dzi objawy u 70 % cierpiących 
osób. Dużą miskę napełnić gorącą 
wodą (o temp. ok. 43° C, by para 
nie była zbyt gorąca), pochyliwszy 
nad miską głowę okrytą szczelnie 
ręcznikiem, wdychać parę przez 30 
min. Zabieg powtórzyć po godzinie, 
ponowić po upływie kolejnej godzi
ny. Gdyby symptomy się utrzymy
wały, powtórzyć nazajutrz - rano i 
wieczorem. Warto zainwestować w 
aparat do inhalacji - daje stały do
pływ pary.

3. Zaatakuj witaminą C. Wita
mina C, zażywana w odpowiednich 
dawkach, jest sprawdzonym środ
kiem zwalczającym przeziębienie - 
najlepsze są tabletki 500 mg (lub sa
szetki do rozpuszczenia w wodzie). 
Oto skuteczny plan działania:

Dzień 1 - przy pierwszych sym
ptomach bólu gardła weź 1 g wita
miny C.
• Następnie co godzinę zaży

waj po 1-ej tabletce.
• Idąc spać, weź dwie tabletki.

Dzień 2 - Co godzinę zażywaj
po 1-ej tabletce.

(jeden papieros - ok. 25 mg) i upo
śledza funkcje immunologiczne or
ganizmu. Kładź się wcześnie spać - 
podczas snu wydzielane są silne 
związki podnoszące odporność.

No, i dajże sobie czas na wydo
bycie się z choroby. Kiepskie samo
poczucie po ataku grypy może się 
utrzymać jeszcze jakiś czas, dlatego 
tak ważne jest, ażeby powrót do co

dziennych obowiązków następował 
stopniowo.

Gdy poczujesz się lepiej, zjadaj 
lekkie posiłki, złożone ze świeżych 
warzyw i sałatek, a także dużo świe
żych owoców. Warto pamiętać o 
soi, która stanowi źródło doskonałe
go białka i pozwala przyspieszyć 
proces zdrowienia. Antyoksydanty 
wspomagają zwalczanie skutków 
choroby wirusowej, więc oprócz 
witaminy C zażywaj codziennie 
multiwitaminę i związki mineralne.

Bądź w ruchu, np. w formie 
krótkich spacerów, aby na po
wrót stopniowo przywyknąć do 
wysiłku. Rzucenie się raptowne 
w wir pracy lub podjęcie forsow
nego treningu może opóźnić pro
ces zdrowienia.

Ataki łagodnych form depresji 
po przebyciu grypy lub innych 
chorób wirusowych - to normalne; 
nastrój podniosą ci kąpiele i masa
że z wykorzystaniem aromatotera- 
pii, szczególnie olejki eteryczne z 
rozmarynu i szałwii. Do olejku- 
bazy, rip. migdałowego, trzeba do
dać parę kropli i wlać do kąpieli, 
lub wetrzeć w skórę. Jeśli masz 
obolały, łuszczący się nos, ulgę 
przyniesie ci odrobina bezwonne- 
ga kremu nawilżającego.

Pij wiele płynów. Oto skutecz
na kompozycja: sok ze świeżo wy
ciśniętej cytryny lub limony i 
szczyptę soli wymieszać z 1 łyżką 
stołową glukozy rozpuszczonej w 
ok. 600 ml wody stołowej, pić co 
godzinę ok. 250 - 300 ml.

Oprać. Mariusz Trawiński 
(tłumaczenie z "Family Circle") 

fot. St. Bąkiewicz

Komunikat Sanepidu
Grypa jest chorobą zakaźną 

wywołaną przez wirusy grypy. 
Pierwsze objawy to dreszcze, bó
le głowy, suchy kaszel, a nastę
pnie wysoka temperatura, ból 
mięśni, ogólne niedomagania, 
nieżyt górnych dróg oddecho
wych. Podwyższona temperatu
ra ciała i ogólne objawy trwają 
około 3 dni, przez dalsze 3 dni 
trwać może nieżyt dróg odde
chowych a kilkanaście dni ka
szel i ogólne osłabienie.

Źródłem zakażenia jest czło
wiek - zarazek wydalany jest 
wraz z wydzieliną z nosa i gard
ła. Wirus szerzy się drogą powie- 
trzno-kropelkową lub kontakto
wą. Wrotami zakażenia są drogi 
oddechowe. Zaleca się:

1. Przestrzeganie zasad hi
gieny osobistej przy kichaniu, 
kaszlu, mówieniu (np. zasłania

nie ust chusteczką), częste my
cie rąk, korzystanie z własnego 
ręcznika.

2. Unikanie zjazdów, zebrań, 
przebywania w zatłoczonych 
pomieszczeniach.

3. Poprawę kondycji fizycz
nej organizmu poprzez:

- dostarczanie organizmowi 
zwiększonej ilości witamin 
spożywanych w postaci suró
wek, owoców, naturalnych so
ków; zalecane też jest zwię
kszenie ilości płynów podawa
nych do picia;

- spożywanie pełnowartościo
wego białka zawartego min. w 
mleku, serze, chudym mięsie;

- unikanie przemęczenia i 
zapewnienie odpowiedniej ilo
ści snu, pamiętając o wietrzeniu 
pomieszczeń w ciągu dnia i 
przed snem;

- unikanie przechładzania 
organizmu, ma to znaczenie 
szczególnie wśród dzieci, u któ
rych ruchliwość z natury dopro
wadza do przegrzania i spoce
nia ciała;

- właściwe, stosowne do wa
runków atmosferycznych ubie
ranie się, pamiętając o nakryciu 
głowy.

4. W przypadku wystąpienia 
objawów chorobowych należy 
zgłosić się do lekarza i zastoso
wać izolację domową, szczegól
nie chodzi o dzieci - nie wysyła
nie ich do placówek oświato
wych.

Grypy nie należy lekcewa
żyć, ponieważ nie leczona może 
mieć powikłania, groźne szcze
gólnie dla małych dzieci i osób 
starszych.

Epidemia? - chyba nie
Jedni twierdzą, że epidemia grypy objęła również miasto Płock, inni, że 

stan zdrowia mieszkańców Płocka wskazuje jedynie na zwiększenie ilości 
zachorowań grypopodobnych, których nie można absolutnie utożsamiać ze 
zjawiskiem epidemii.

Jednak w płockich przychodniach procent pacjentów skarżących się na 
objawy charakterystyczne dla grypy jest nadal niemały i jak na razie w 
większości nie wykazuje wyraźnej tendencji spadkowej. Jedynie w Przy
chodni Rejonowej nr 1 mieszczącej się przy ul. Reja stwierdzono zmniej
szającą się liczbę pacjentów z takimi objawami. Kierownicy większości 
przychodni rejonowych w Płocku stwierdzili jednoznacznie, że zachorowa
nia, które potocznie nazywane są grypą, nie są nią tak naprawdę. Są to 
schorzenia grypopodobne objawiające się najczęściej infekcjami górnych 
dróg oddechowych, podwyższoną temperaturą (ale nie aż tak wysoką, która 
wskazywałaby na grypę), wzmożonym kaszlem itp. Kierownik Przychodni 
Rejonowej przy ul. Miodowej Arkadiusz Sławiński ze spokojem stwier
dza: - W Płocku nie ma epidemii grypy. Nic wprawdzie nie wskazuje na to, 
aby ilość pacjentów z objawami grypopodobnymi się zmniejszała, ale rów
nież nie można mówić o tendencji wzrostowej. Więcej takich przypadków 
mieliśmy zaraz po Nowym Roku, ale to chyba wynik tego, że przez święta 
przychodnie były zamknięte. Nie ma powodów do obaw, a tym bardziej do 
paniki. Dajemy sobie radę. Ja w tej chwili na przykład czytam sobie gazetę, 
bo nie mam pacjentów.

Całkowicie odmienną opinię usłyszeliśmy natomiast od pani Joanny 
Panek z Przychodni przy ul. Czwartaków: - Około 90% naszych pacjentów 
to pacjenci z objawami grypowymi. Nie przyjmujemy nawet wszystkich tych, 
którzy do nas się zgłaszają, bó nie jesteśmy w stanie tego robić. Część 
odsyłamy do innych przychodni. Uważam, że są powody do niepokoju.

Wśród kierowników płockich aptek opinie też są zróżnicowane, choć 
przeważającą większość stanowią te spokojne, zdystansowane, mówiące: 
wszystko jest w porządku, większość ludzi wykupuje lekarstwa ze wzglę
dów profilaktycznych. W aptece przy Kobylińskiego dowiedzieliśmy się 
jednak, że mieszkańcy Płocka ulegli ogólnej panice i masowo wykupują 
rozmaite środki.

W płockich aptekach istnieją trudności szczególnie z zakupem witaminy 
C, jak wiadomo również hurtownie nie posiadają jej na zbyciu. Poza tym 
płocczanie masowo wykupują takie środki lecznicze, jak:, rutinoskorbin, 
skorbolamid, multiwitamina, syropy od kaszlu, krople do nosa, Echinacea. 
Niewielkim powodzeniem natomiast cieszą się np. szczepionki przeciw 
grypie.

(ana)
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Miłość kosztuje
dokończenie ze str. 1

Skarbnik Gminy, Barbara Szur- 
gocińska miała wątpliwości, czy raj
cy w ogóle mogą wprowadzać do tej 
uchwały jakieś ulgi. W odpowiedzi 
radny Józef Gutowski z Płockiego 
Ruchu Samorządowego przedstawił 
akt prawny uprawniający do stosowa
nia ulg dla emerytów i rencistów.

Apele kilku radnych nie znalazły 
zrozumienia u pozostałych, którzy 
zaprezentowali zdecydowanie ryn
kowe podejście do zagadnienia.

Masz samochód - to płać
Od nowego roku na wszystkich 

parkingach strzeżonych, prowadzo
nych przez miasto, obowiązują jed
nakowe opłaty. 40 zł za abonament 
miesięczny zapłacą zarówno klienci 
parkingu przy Miodowej, jak rów
nież Rembielińskiego-Przemysło- 
wej i Armii Krajowej. Ujednolice
nie opłat zaproponował w imieniu 
Komisji Skarbu i Budżetu radny Ja
kub Chmielewski: - Jeżeli kogoś 
stać na samochód, to stać i na opła
ty - powiedział. Ceny parkowania

będą wzrastać co pół roku, zgodnie 
z ogłoszonym przez prezesa GUS 
wskaźnikiem wzrostu cen za towary 
i usługi konsumpcyjne.

Posiadacze psów zapłacą za swe
go pupila (lub pupili) po 20 zł rocz
nie. - Komisja Gospodarki Miejskiej 
zaopiniowała projekt uchwały pozy
tywnie. Miłość kosztuje - powiedział 
na sesji radny z SLD Grzegorz Li- 
chomski. Rajcy wprowadzili 50- 
procentową ulgę w opłacie za jedne
go psa dla emerytów i rencistów 
prowadzących samodzielnie gospo
darstwo domowe.

Nowa przychodnia
Już wkrótce dzieci z Międzyto

rza nie będą musiały szukać porady 
lekarskiej u pediatrów przychodni 
przy ul. Kolegialnej 47. Zarząd 
Miasta na 6 lat wynajął od Mazo
wieckiej Spółdzielni Mieszkanio
wej pomieszczenia na mini-przy- 
chodnię w budynku położonym 
przy ul. Piłsudskiego 31.

Projekt, nim przeszedł, wywołał 
gorącą dyskusję. - Położenie jest

wyjątkowo niefortunne, lekarze bę
dą w słuchwakach słyszeć hałas 
przejeżdżających samochodów za
miast serca dziecka - oponował le
karz i radny Paweł Wyrębkowski. 
Rajcy uznali jednak, że lepszy hałas 
niż podróżowanie z chorym dziec
kiem z Międzytorza na Rogatki 
Warszawskie. Może słusznie.

Uchwały “półkowniki”
Rajcy - po namiętnej dyskusji - 

zakazali używania materiałów 
pirotechnicznych w miejscach 
publicznych na terenie miasta. 
Strzelać wolno tylko w Sylwestra, 
Nowy Rok i Niedzielę Wielkanoc
ną - z zachowaniem zasad bezpie
czeństwa. Trzeba mieć przy tym 
skończone 18 lat. “Kto narusza 
przepisy postanowień niniejszej 
uchwały podlega karze grzywny 
wymierzonej w trybie oraz na zasa
dach określonych w prawie o wykro
czeniach” - zapisali rajcy.

Najwięcej wątpliwości miał An
drzej Rokicki z SLD: - Prosiłbym 
radnych, żeby takich “półkowników” 
nie uchwalać. To, że zakażemy nie spo
woduje tego, że ludzie przestaną strze
lać. To taka sama chybiona uchwała 
jak z piciem alkoholu - mówił.

Innego zdania był Franciszek 
Jaszczak: - Lepsza uchwała taka, 
niż żadna, I za nią dziękuję zarządo
wi. Wyobraźmy sobie taką sytuację. 
Nieletni chłopak rzuca starszej ko
biecie petardę pod nogi. I co ona 
ma zrobić? Teraz będzie przynaj
mniej podkładka do interwencji - 
stwierdził.

Na zakończenie sesji radni po
wołali 10-osobową doraźną Komisję 
Inwentaryzacyjną do przeprowadzenia 
spisu mienia Przedsiębiorstwa Energe
tyki Cieplnej w Płocku. Jej szefową 
została Anna Pawlak z SLD. 

Interpelacje
Przed końcem roku rajcy nie

wiele interpelowali. Radny Li-

chomski poruszył sprawę terenu 
przy ul. 3 Maja. - Wynajęliśmy ten 
plac pod warunkiem prowadzenia 
parkingu strzeżonego. Tymczasem 
jest tam prawie złomowisko. Proszę 
o interwencję, bo taki teren w środ
ku miasta nie jest dobrą wizytówką 
- mówił radny.

Barbara Lewandowska z
SLD w ystąpiła  z wnioskiem  o 
interw encję w  spraw ie p rze
dłużającego się rem ontu Szpi
tala W ojewódzkiego. - Czy 
miasto może współuczestniczyć 
w kosztach tych prac? - pytała 
radna.

Milena Gurda
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GÓRAL, FILOZOF, KAPŁAN
Rozmowa z ks. prof. Józefem Tischnerem.

- Poeci i kapłani zawsze lubi
li góry o szczytach sięgających 
nieba i jaskiniach ginących w  
wiecznym mroku ziemi. Bo w  
górach Bóg jest najbliżej. Czy 
na Podhalu łatwiej jest się mod
lić?

- Tak, choćby z przyczyn tech
nicznych. Ale łatwiej jest i grze
szyć. Te sprzeczności albo raczej 
te przeciwieństwa zawsze cho
dzą w parze. Modlitwa ludzi gór 
jest szczególna, zawsze wiąże się 
z jakimś poczuciem własnej god
ności. Kiedy np. zbójcy wracali z 
łupem z Luptowa (czyli ze Sło
wacji) i pościg za nimi szedł, to

Stąd w  chrześcijaństwie jest taka 
zasada, że im wyższe dobro, 
tym większa wolność. Im czło
wiek staje wobec dóbr niższego 
rzędu, tym jego wolność się 
zmniejsza. Np. gdy jest głodny 
trudno mu nie jeść. Ale gdy staje 
wobec sprawiedliwości, to może 
postąpić tak albo inaczej. Nie 
musi być sprawiedliwy, choć po
winien. Tak samo z prawdo
mównością. Nie musi być pra
wdomówny, choć powinien..

- ...i nie musi wierzyć, choć 
powinien?

- Tak. Kiedy staje wobec Boga 
niczego nie musi, ale wszystko

| "Pieśń o miłości. Miłość, staro jak świat. Miłość, mocniejsza |
%jako śmierć. Tak się godo, że ludzie pragnę miłości. Może to i | 
|  prawda. Ale prawdę jest i to, że ludzie boję się miłości. Nie |  
|  wiedzę; ka ich poprozuadzi, ka doprowadzi. Nie trza się tego bać. | 
|  Miłość jest w  muzyce. Ja kiedy usłyszę muzykę, to ja że rosnę." |

(z góralskich komentarzy ks. Tischnera | 
do muzyki zespołu z Łopusznej) I

sewsa
oni się bardzo szczerze modlili i 
nie ma się co dziwić, bo każdy 
by się wtedy modlił. Choć ta gó
rale zbojóją, ale pan Bóg ni może 
-ich opuścić, bo by ich było szko
da, jakby zginęli...

- Czy mam rozumieć, że gó
rale są narodem wybranym i 
mają świadomość własnej wy
jątkowości?

- Chciałbym powiedzieć, że 
na pewno mają świadomość te
go, że się do nieba nadają. Czy to 
jest świadomość nieludzka, nie 
sądzę. Mocno jednak podkre
ślam, że jest to dorobek ich kul
tury, a nie natury. To nie ma nic 
wspólnego z rasą, nacjonali
zmem, to bierze się po prostu z 
poczucia wolności.

- A poczucie wolności jest 
większe w górach, niż gdzie in
dziej...

- Stanowczo tak. 7
- Jak to się przejawia?
- Przejawia się to rozmaicie...
- Tylko nie chciałabym stwo

rzyć wrażenia, że mitologizuje- 
my tutaj górali...

- A ja tam mitologizuję, i to 
całkiem jawnie. Nie mam w tej 
dziedzinie oporów. Z tym, że 
moja mitologizacja tym się różni 
od innych, że to ona jest jedynie 
słuszna. A gdzie leży istota spra
wy? Wolność wyraża się naj
pierw i przede wszystkim po
przez tworzenie kultury. Nie jest 
prawdą, że ona jest źródłem 
swawoli. W kulturze góralskiej 
dwie wartości są ściśle związa
ne: wolność i wierność. Wbrew 
pozorom nie są to pojęcia sprze
czne. Tylko bowiem ludzie wol
ni mogą być naprawdę wierni. 
Wierność to nie przyzwyczajenie 
tylko wybór wartości na dobre i 
złe.

- W tym momencie chciałoby 
się zapytać, prawie tak jak piąty 
prokurator Judei, czym jest 
Wolność?

- Gdyby nie Biblia to Europa 
nie miałaby pojęcia wolności. 
Nie znała go Grecja...

- Wolności jako możliwości 
wyboru?

- Jako możliwości radykalne
go wyboru. Grecja miała świado
mość, że może wybierać środki 
do celu, ale cel leży poza wybo
rem. Jeśli człowiek np. spotka 
absolutne piękno, traci wolność. 
To tak, jak chłopak, kiedy spotka 
dziewczynę. Jeśli oczywiście jest 
ona absolutnym pięknem... A 
jest.

Chrześcijaństwo przyniosło 
ideę wolności nawet wobec ce
lów. Na miejscu piękna staje do
bro. A dobra nie można inaczej
osiągnąć, jak tylko przez wybór.

może. Tę relację odkrywam tak
że w kulturze ludowej, góral
skiej.

- Góral, kapłan, filozof. Pro
szę o dokonanie autointerpreta- 
cji. Kim jest ksiądz przede 
wszystkim?

- Patrząc tak na moją codzien
ną robotę, to niewątpliwie na 
pierwszym miejscu jestem filo
zofem. Filozof to ktoś taki, kto 
cieszy się, jeśli może powiedzieć 
komuś, że nie ma racji. Obudze
ni najczęściej nie są zadowoleni. 
Ale taki to już nasz los. Jedni 
usypiają, inni muszą ich budzić. 
Moje kapłaństwo jest w tle tego

to chyba coś z tego jest. Ale - 
podkreślam - nie za często... 
Chciałem jeszcze zaznaczyć, że 
kapłaństwo - w moim przypad
ku - nie jest sprzeczne z poczu
ciem wolności, ale jest ściśle z 
nim związane. Tzn. gdybym nie 
był księdzem, w tych czasach, ja
kie były, to nie miałbym takiego 
stopnia wolności, jaki mam. A 
więc znowu motyw podhalański 
wraca. Na to pytanie - kto naj
pierw? - bardzo trudno odpo
wiedzieć. Jest tyle dróg do Boga, 
ilu ludzi. Tak samo tyle form ka
płaństwa, jak i kapłanów. Naj
ważniejsze jest, żeby pozwolić 
każdemu, aby był księdzem na 
sobie właściwy sposób.

- Proszę księdza, napisał 
ksiądz, że w duszy każdego 
człowieka istnieje przyrodzone 
pragnienie Boga. I jest ono 
źródłem władzy Kościoła nad 
człowiekiem. Tak jak choroba 
daje swoistą władzę nad pa
cjentem lekarzowi. "Czy ludzie 
Kościoła potrzebują jeszcze in
nej władzy nad człowiekiem - 
innej od tej, jaką daje naturalne 
pragnienie Boga? Kościół, gdy 
nie miał władzy, okazało się, że 
ma władzę; oby nie przytrafiło 
się coś odwrotnego, że mając 
władzę, utraci władzę." Skąd 
ksiądz wiedział przed trzema 
laty, co się stanie?

- Te słowa są dosyć często cy
towane.. .

- To mnie akurat nie dziwi.
- Poniekąd tak się w istocie 

stało. Istnieje coś takiego jak 
przegrzanie materiału. Dobrze 
jest, jak się materiał grzeje do od

wszystkiego jako służba Dobrej 
Nowinie. Ale to jest trochę tak: 
członkowie zespołu z Łopusznej 
są ludźmi wierzącymi, ale ich 
wiara nie jest deklaratywna. Ra
czej wyraża się w przywiązaniu 
do Dobrej Nowiny. I chyba coś 
podobnego jest ze mną. Jeżeli 
kapłaństwo polega na tym, żeby 
się od czasu do czasu poświęcać,

- Ale takie diagnozy nie 
przynoszą księdzu dużej popu
larności...

- To nie o to chodzi. Byłoby 
absurdalne, gdybym ja - jako fi
lozof - mówił rzeczy, które każ-

Księdz Józef Tischner czuje się jak człowiek zespołu z Łopusznej. Kiedy 
oni mnie potrzebuję ja jestem, a kiedy ja ich potrzebuję oni sę - mówi z 
satysfakcję.

powiedniego poziomu, ale jak 
się przegrzeje, to jest źle. Myślę, 
że ten materiał, jakim jest ducho
wieństwo - nie mówię: całe - 
uległ przegrzaniu. No i wtedy 
zamiast ufać sile Słowa i racji, 
które Słowo niesie, niektórzy 
sięgnęli po coś innego. Wydawa
ło się im, że to będzie więcej. 
Okazało się, że to jest mniej.

Ks. prof. Józef Tischner 
urodził się w 1931 r.w  Starym 
Sączu. Ten człowiek;- wielkiej 
mądrość i i otwartego serca to 
prawdziwie krew z krwi i kość 
z kości Podhala. Jego nieżyjący 
już rodzice byli nauczycielami, 
matka pochodziła z Jurgowa na 
Spiszu, a ojciec - ze Starego 
Sącza. Wychował się nad Du
najcem. Obecnie mieszka w 
Krakowie. Jest kapelanem 
Związku Podhalan, prezesem 
wiedeńskiego M tędzy narodo
wego Instytutu Nauk o Czło
wieku, profesorem Wydziału 
Filozofii Papieskiej Akadem ii 
Teologicznej i Wydziału Reży
serii PWST w Krakowie. Od 
lat współpracuje z "Tygodni
kiem Powszech n ym ", po
wszechnie jest uważany za ety
ka "Solidarności", głównie za 
sprawę zbioru esejów pod ta
kim tytułem. Autor wielu ksią
żek na tikowych i p ublicystyćz- 
nych, współautor pozycji, uz
nanej przez "Politykę" za 
książkę roku 1995, czyli zaini
cjowanej przez Jacka Żako
wskiego rozmowy z Adamem 
Michnikiem "Między Panem a 
Plebanem"...

dy inny może powiedzieć. Ja nie 
twierdzę, że mam rację, ale czę
sto, niestety, ją mam. Czasem 
czuję się jako ten, który kracze. 
W Polsce, jak się przepowiada 
nieszczęście, to zawsze się 
sprawdza.

- A jak coś pozytywnego...
- ...to rzadko.
- Jest ksiądz autorem pojęcia, 

które zrobiło zawrotną karierę. 
"Homo sovieticus" - to określe
nie człowieka postkomunisty
cznego, "umoczonego" w totali
taryzmie, bo "nie możną płynąć 
przez rzekę i się nie zamoczyć". 
Ów "sowczłek", wychowany w  
niewoli, boi się wolności i 
odpowiedzialności. Jedni bar
dziej zdają sobie sprawę z tych 
uwarunkowań, inni mniej. Sło
wem, czy to "homo sovieticus" 
wybrał kandydata SLD na pre
zydenta?

- Moim zdaniem tak.
- A dlaczego, gdyby ksiądz 

zechciał to sprecyzować?
- Na ile rozumiem, to rzeczy

wiście jest posiew neosowiety- 
zmu. Sprawa wygląda tak. Są w 
życiu jakby dwie wartości, o któ
re ludzie się biją: wolność i chleb. 
Jedni twierdzą, że najpierw ma 
być chleb, a potem będziemy ga

dać o wolności. Inni znowu 
twierdzą, że najpierw ma być 
wolność, a potem będziemy ga
dać o chlebie. Myślę, że opcja 
Kwaśniewskiego, to była pier
wsza opcja.

- Czyli najpierw chleb, a po
tem wolność?

- Tak. A jej błąd polegał na 
tym, że jak historia pokazuje - 
kiedy nie ma wolności, to w  koń
cu i chleba brakuje.

- A czy nie jest tak, że ludzie 
po prostu tęsknią za zgrzebnym 
socjalizmem: mało, po równo, 
bez wysiłku i bez myślenia?

- Myślę, że jest w tym pewna 
tęsknota do nieodpowiedzialno
ści, a więc i do niewinności. Do 
przekonania, że jestem niewin
ny. Mam tyle powodów, żeby 
robić głupstwa, iż w gruncie 
rzeczy one mnie uniewinniają. 
To, że człowiek chce być nie
winny, to jest w istocie coś do
brego. Gorzej, kiedy winny 
chce być niewinny. W tedy ma
my do czynienia ze świadomo
ścią zakłamaną. W obecnej sy
tuacji najistotniejszy w pojęciu 
"homo sovieticus" wydaje mi 
się ten punkt, że "byt określa 
świadomość". W Polsce trzeba 
zdecydowanie postawić na za
sadę odwrotną, że świadomość 
określa byt. Tzn. najpierw meb
lowanie głów, praca nad wolno
ścią sensowną, a potem będzie 
można zmienić także warunki 
pracy.

- Ale nie popiera ksiądz teo
rii, że ten kto głosował na 
Kwaśniewskiego popełnia 
grzech ciężki i podobnych ab
surdów.?

- Nie, tego nie można rozpa
trywać w tych kategoriach. W 
końcu iluzje nie są grzechem. 
Natomiast istnieje problem roze
znania i rozprawiania się z tymi 
iluzjami. Nie wypowiadam się 
tu na temat SLD, jakie ono na
prawdę jest. Mniej ważne jest to, 
jakie ono jest w rzeczywistości 
od tego, co sobie ludzie o nim 
wyobrażają. Myślę, że w tej sfe
rze także czekają nas liczne nie
spodzianki. Pamiętajmy o tym, o 
czym pisze np. Prus w "Lalce" - 
ilu ludzi po upadku Napoleona 
czekało na powrót Napoleona...

- Definicji międzyludzkiej 
solidarności każe ksiądz szukać 
u św. Pawła. "Jeden drugiego 
ciężary noście, a tak wypełnicie 
prawo Boże"... Co stało się z tą 
polską wspólnotą?

- To jest rzeczą niezwykle cen
ną, że w Polsce te wszystkie 
przemiany dokonują się bez roz
lewu krwi. Ale nie dokonują się 
bez wzajemrtego poniżania i za
wstydzania. Był taki czas, że 
"Solidarność" zawstydzała ko
munistów. Potem przyszedł 
czas, że komuniści zawstydzili 
"Solidarność". Teraz mamy 
czas, że jedni zawstydzają d ru 
gich jednocześnie. Po każdej ta
kiej fali wzajemnych zawsty
dzeń pozostaje w duszy i pa
mięci jakaś rana. Ludzie 
oddalają się od siebie, Polska 
staje się coraz bardziej popęka
na. Nie wiem, czym się to skoń
czy. Nie jest wykluczone, że w 
najbliższym okresie będziemy 
mieli propozycję budowania od
rębnych cmentarzy...

- Dla kogo?
- Dla jednych i dla drugich. 

Bo z czasem okaże się, że nie 
chcą leżeć pod tą samą ziemią. A 
jednak ziemia będzie ta sama. Bo 
to będzie polska ziemia...

- Dziękuję bardzo za rozmo
wę

Rozmawiała: Milena Gurda
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notowanie 123 z dnia 05.01.1995

I
1

I I  I I I
11 11 Queen Heaven for everyone

2 1 2 Robert Chojnacki Budzikom śmierć
3 2 9 Maanam Po prostu bądź
4 17 3 Bonnie Raitt & Bryan Adams

5 15 6 Varius Manx
Rock Steady 
Zamigotał świat

6 22 11 Def lepard When love & hate

7 24 3 Kasia Kowalska
collide 
New York

8 4 13 Roxette
State of mind 
You

9 5 8 Janet Jackson
don't understand me 
Runaway

10 40 2 Queen A winter' s tale
11 23 5 Tina Turner Golden eye
12 N 1 Farben Lehre Portrety
13 9 11 Elton John Blessed
14 7 8 Justyna Steczkowska Dziewczyna Szamana
15 6 6 Ali 4 One This arms
16 8 9 Celine Dion Pour Que

17 10 9 Madonna
Tu M'aime Encore 
YouTl see

18 21 5 The Beatles Free as a bird
19 20 8 Bajm Dzień za dniem
20 18 7 Enya Anywhere is

I - ten tydzień
II - ubiegły tydzień
III - ilość tygodni na liście

Listę Przebojów Radia Puls w każdą sobotę od 16.05 do 
19.00 prezentują Darek Kryszak i Irek Wypych. Na listę moż
na głosować na kartkach pocztowych (ul. Otolińska 25, 09- 
400 Płock) lub telefonicznie (64-19-83).

Sylwestrowe 
zabawy z ogniem

Sylwester pod Ratuszem 
wcale nie był upojny. I to za 
sprawą zgromadzonej na placu 
młodzieży, która nie wiadomo 
skąd wyniosła błędne pojęcie o 
zabawie. Obserwując młode po
kolenie płocczan dojść można 
było do jednego wniosku: dla 
niego dobra zabawa musi ozna
czać huk, świst, ryk i wrzask; 
okrzyki radości muszą łączyć się 
z okrzykami strachu. Dopiero 
jest radocha, kiedy ktoś dostanie 
w głowę, w oko lub w ucho, kie
dy ktoś starszy zwróci uwagę 
lub zniecierpliwionym głosem 
rzuci cierpką uwagę.

Pod Ratusz młodzież poprzy- 
chodziła z workami petard. I sa
mo to nie byłoby takie godne po
tępienia, gdyby swoich "skar
bów" małolaty nie rzucały pod 
nogi tańczącej i bawiącej się star
szej części mieszkańców. A tak - 
trzeba było co chwila spoglądać 
w górę czy jakiś ognisty pocisk

nie wyląduje na głowie lub na 
innej części ciała. Petardy rze
czywiście sprawiały dzieciakom 
niemałą radochę, szczególnie 
tym, którzy bawili się w wię
kszych i liczniejszych grup
kach. A policja? Owszem, była 
obecna na placu. Owszem, nie 
była bezradna, tyle tylko, że 
panom na służbie nie bardzo 
chciało się wychodzić z radio
wozów, co było o tyle uzasa
dnione, że mróz panował trza
skający. Może myśleli sobie, że 
petardy to nic strasznego, mo
że chcieli dać pobawić się płoc
kiej młodzieży, może... Taka za
bawa nie każdemu była w 
smak, a na pewno nie podobała 
się jednemu z ochroniarzy, który 
"zarobił" petardą w oko. Nie 
wiemy dokładnie, jak skończyła 
się cała impreza, ale .... śmiertel
nych ofiar nie było.

(ana)

Moje prawo do istnienia
Drogi Czytelniku, jeśli masz 

problemy z pewnością siebie, 
czujesz się gorszy od innych, to 
niezależnie od wieku proponuje
my Ci ćwiczenie, które pomoże Ci 
uwierzyć, że masz prawo do ist
nienia tak, jak każdy człowiek. Tre
ning asertywności wykorzystali
śmy z książki Piotra Fijewskiego 
"Jak rozwinąć skrzydła".

Prawo do istnienia to prawo 
podstawowe. Przyjrzyjmy się teraz, 
jak pojmuje to prawo wielu z nas:

• Nie daję sobie prawa do ist
nienia.
"Nie mam prawa istnieć. Mo

je przyjście na świat było pra
wdopodobnie niechciane i przy
padkowe. Jestem wyłącznie cię
żarem dla innych. Często myślę, 
że chciałbym przestać istnieć."
• Daję sobie prawo do istnienia, 

jeśli udam, że nie istnieję. 
"Moja strategia życiowa to

bycie bezszelestnym duchem. 
Zajmować jak najmniej miejsca, 
jak najdelikatniej chodzić po zie
mi, żeby nie hałasować. Jak naj
mniej mówić, żeby nie przeszka
dzać. Być zawsze w cieniu. Być 
niezauważalnym."
• Daję sobie prawo do istnie

nia, jeśli inni mi na to po
zwolą.
"Przepraszam, że żyję. Muszę 

się ładnie uśmiechać, żeby obła
skawić innych. Muszę się przy
podobać. Być może wtedy ten 
świat mnie zaakceptuje".
• Daje sobie prawo do istnie

nia, o ile na to zapracuję. 
"Moje istnienie na tym świę

cie to służba na rzecz kogoś lub 
czegoś. Jestem od tego, żeby się 
poświęcać. Mogę istnieć, dopóki 
stać mnie na świadczenie usług i 
posług".
• Daje sobie prawo do istnie

nia zawsze w pierwszej ko
lejności.
"Ja, moje prawo do istnienia, 

mój rozwój, moje potrzeby i 
przyjemności muszą być zawsze 
na pierwszym miejscu, niezależ
nie od praw i potrzeb innych.
• Daję sobie prawo do istnie

nia.
"Jestem na tym świecie i mam 

prawo tu być. Mam prawo ist
nieć i akceptuję to, niezależnie 
od tego na ile i komu jestem po
trzebny i co inni myślą o mnie i 
moim istnieniu. Mam prawo do

własnych potrzeb i przyjemno
ści, podobnie jak inni ludzie. 
Mam prawo do korzystania ze 
swoich osobistych praw. Mam 
prawo do robienia tego, czego 
chcę, dopóki nie rani to kogoś in
nego. Mam prawo do obrony 
własnej godności, nawet jeśli to 
kogoś rani, dopóki moje intencje 
nie są agresywne, czyli skiero
wane przeciwko drugiemu czło
wiekowi. Mam prawo do przed
stawiania inriym moich próśb i

oczekiwań, dopóki uznaję, że 
druga osoba ma prawo odmó
wić."

Ćwiczenie

Jestem słoniem
W pewnych sytuacjach życio

wych powyobrażaj sobie, że jesteś 
słoniem. To ćwiczenie nie jest żar
tem z ciebie, choć będziesz je mógł 
potraktować jak miłą. zabawę. Za
nim przedstawimy na czym ono po
lega, opowiemy ci trochę o słoniu.

Słoń istnieje w sposób mocny i 
jednoznaczny, nie budzący wąt
pliwości. Inni muszą liczyć się z 
jego istnieniem: słoń jest wielki 
(zajmuje sobą dużo miejsca), 
słoń jest bardzo ciężki (jest du
żym obciążeniem), słoń jest po
wolny (zajmuje sobą dużo czasu). 
Słoń jest tym, kim jest mimo reakcji 
innych (nie jest uległy), słoń jest 
niezgrabny w działaniu (inni mogą 
się niecierpliwić), słoń ma kształty 
niezbyt proporcjonalne (inni mogą 
nie akceptować jego urody), tylko 
słoń ma trąbę (inni mogą nie apro
bować jego oryginalności), słoń ma 
grubą skórę (inni mogą być niezado
woleni, że nie zoczuwa się w wystar
czający sposób w ich potrzeby i nie 
spełnia ich oczekiwań). Słoń nie 
jest agresywny, ma łagodne usposo
bienie, jest roślinożerny. Słoń po
trafi bronić siebie i swoich praw, 
jest dobry i pomocny, jeśli inni go 
dobrze traktują; słoń ma wielką siłę, 
o której wie on i inni, słoń używa 
siły tylko wtedy, gdy jego podsta
wowe interesy są zagrożone.

A teraz instrukcja:
To ćwiczenie trzeba wykonać 

poza domem. Wszystkie etapy

nie powinny ci zająć więcej niż 
godzinę - półtorej. Zapoznaj się 
teraz z ćwiczeniem oraz zasada
mi obowiązującymi przy jego 
wykonaniu.

Etap 1
Pójdź na ruchliwą ulicę w go

dzinach szczytu. Przespaceruj 
się chodnikiem na odcinku 3Q0 - 
500 m, idąc cały czas przed sie
bie i nie schodząc z linii prostej. 
Powtarzaj w myśli zdanie: "Je
stem słoniem".

Etap 2
Wsiądź do tramwaju lub au

tobusu, w którym jest tłok. Po
czekaj, aż zwolni się miejsce i 
zajmij je. Posiedź co najmniej 
pięć minut. Powtarzaj w myśli 
zdanie: "Jestem słoniem".

Etap 3
Wejdź do zatłoczonego pojaz

du tylnym lub przednim wej
ściem. Przejdź z jednego końca 
pojazdu na drugi. Nie rezygnuj 
ze swojej trasy. Powtarzaj w my
śli zdanie: "Jestem słoniem".

Etap 4
Wejdź do sklepu z kosmety

kami lub atrakcyjnymi ubrania
mi. Twoim zadaniem jest zajęcie 
sobą sprzedawcy. Masz kapry
sić, przebierać, przymierzać 
ubrania lub wąchać kosmetyki i 
w efekcie... nic nie kupić. Zajmij 
sobą uwagę sprzedawcy przez 
co najmniej pięć minut. Pamiętaj 
o powtarzaniu zdania: "Jestem 
słoniem".

Etap 5
Wejdź do dowolnego sklepu, 

w którym jest kolejka. Gdy doj
dziesz do lady spróbuj - tak jak 
w poprzednim ćwiczeniu - ka
prysić, aż do chwili gdy zniecier
pliwi się sprzedawca lub kolejka. 
Możesz coś kupić wyłącznie 
wtedy, gdy uznasz, że naprawdę 
tej rzeczy potrzebujesz. W in
nym wypadku nic nie kupuj. Pa
miętaj o zdaniu: "Jestem sło
niem" .

Wskazówki
W etapie 1-3 możesz spotkać 

się z osobą niepełnosprawną, 
małym dzieckiem, kobietą w cią
ży, kimś starym lub chorym. Te 
osoby nie mają takich możliwo
ści jak Ty. W tym sensie nie są w 
tym zadaniu Twoimi "równymi 
partnerami". Przed przystąpie
niem do ćwiczenia sam ustal, 
osobom jakiej kategorii "ustą
pisz świadomie" (a nie "uleg
niesz"). Jednak jeśli ulegniesz, 
powtórz dany etap jeszcze raz.

Celem tych ćwiczeń nie jest 
nauczenie Ćię "rozpychania się", 
a tylko pełniejszego czucia swo
ich naturalnych praw osobis
tych. Pamiętaj o słowie "prze
praszam", ale używaj go rozsąd
nie, tylko wówczas, gdy 
naprawdę będziesz miał za co 
przepraszać.

Jeżeli mieszkasz w małej 
miejscowości, w której nie ma 
tramwajów i zatłoczonych ulic, 
możesz wybrać się do pobliskie
go miasta lub zrealizować po
szczególne etapy nieco zmienia
jąc instrukcję.

Jeżeli jakiś etap ćwiczenia Ci 
nie wyjdzie, doznasz poczucia 
własnej porażki, lub sztuczności 
własnego działania, powtórz 
ćwiczenie nawet 8 - 1 0  razy, aż 
do momentu, w którym bę
dziesz z siebie choć trochę zado
wolony.

Podajemy Ci najprostszy spo
sób, w  jaki możesz mierzyć po
ziom zadowolenia z własnego 
działania.

Życzymy powodzenia.
Opr. Katarzyna Gąsiorowska

Skala zadowolenia z siebie:
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
niezadowolenie nijakość zadowolenie
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“Szczęście” kobiet
Według badań, opinii, marzeń i powszechnych sądów idealna kobieta powinna być wykształcona, 
samodzielna i stanowcza, a swoją wiedzę ma zużytkować w sposób mądry, by stopniowo wspi
nać się po kolejnych szczeblach kariery zawodowej, politycznej i społecznej. W dodatku dobrze 
byłoby, gdyby obok wymienionych przymiotów odznaczała się urokiem osobistym, inteligencją, 
poczuciem humoru. W domu natomiast, wykonując drugi 1ub trzeci etat, nie może zapomnieć o 
starannym wyglądzie zewnętrznym.

Życie tworzy jednak całkiem od
mienne scenariusze, a nasze realia 
są okrutne i surowe wobec pań: w 
co piątej rodzinie kobieta jest bita 
przez swego męża, najczęściej al
koholika, którego broni prawo, ja
ko ofiarę choroby - nie ma nato
miast podstaw prawnych biorą
cych w obronę kobietę, a znający 
sytuację poszkodowanej sąsiedzi - 
najczęściej milczą. 1 tylko nielicz
nym kobietom udało się uzyskać 
rozwód i wyeksmitować deli
kwenta z mieszkania. Większość 
żyje w piekle, z którego się nie 
wychodzi.

Kobiety rzadziej bywają szefa
mi, szybciej się starzeją. Zmęczo
ne codzienną walką o byt nie mają 
ochoty rodzić dzieci. Według ba
dań GUS-u gwałtownie maleje 
wskaźnik urodzeń. Jeśli szkoły 
średnie właśnie pękają w szwach, 
to do podstawówek zapukał niż, a 
nauczycielom klas 1-3 już zajrzało 
w oczy widmo bezrobocia. Mimo 
tego w Płocku wciąż kształci się 
specjalistów nauczania początko
wego, ale to już odrębne zagadnie
nie...

Faktem jest, że wiele polskich 
rodzin zbliża się do upragnionego 
dobrobytu, ale dużo więcej, a 
przede wszystkim kobiety - matki 
rodzin, stają codziennie wobec 
braków, trudności i niedostatków.

Taki był bilans naszych, kobie
cych spraw w końcówce Mię
dzynarodowego Roku Kobiet 
(1995).

W grudniu miała miejsce w sie
dzibie TNP (w sali im. Tadeusza 
Gierzyńskiego) sesja poświęcona

dokończenie ze str. 1
Samorządowcy z Drobina do 

przejęcia szkół przygotowywali 
się znacznie wcześniej. Zwróco
no się m.in. do Sanepidu i Pań
stwowej Straży Pożarnej z pro
śbą, aby po przejęciu szkół nie 
atakowano o to, by natychmiast 
usunąć wszystkie usterki, czy 
niedociągnięcia. Nie ma po pro
stu na to wystarczającej ilości 
pieniędzy. Jak powiedział bur
mistrz, z nowej sytuacji zadowo
leni są również nauczyciele, któ
rzy widząc przychylność urzędu 
są spokojni o swoją przyszłość.

Umowę o przejęciu trzech 
publicznych szkół podstawo
wych z płockim Kuratorium 
przedstawiciele gminy Nowy 
Duninów podpisali 29 grudnia 
1995 r. Następnego dnia na kon
to Urzędu wpłynęła subwencja, 
pozwalająca w pierwszych 
dniach stycznia na wypłacenie 
pensji pracownikom oświaty.

- Nie robiliśmy żadnych redu
kcji. Przejęliśmy całą oświatę wraz z 
obsługą - powiedziała sekretarz 
gminy Teresa Szymańska. - 
Otrzymaliśmy ju ż  sygnały z 
dwóch szkół, że opał im się koń
czy.

Zdaniem pani sekretarz, są 
pewne obawy, że przyznawane 
co miesiąc pieniądze będą 
niewystarczające. Konieczny jest 
remont kapitalny szkoły w Li- 
piankach, w której naukę pobie
ra ok. 70 uczniów. Można będzie 
wygospodarować nieco środ
ków z uwagi na to, że w Duni
nowie jest nowa szkoła i póki co,

roli kobiety w rodzinie i życiu pub
licznym. Pomysłodawcom czyli 
Radzie d/s Rodziny przy wojewo
dzie płockim udało się zgromadzić 
kobiety reprezentujące różne 
opcje i rozmaite poglądy na temat 
swojej roli w rodzinie, środowisku, 
społeczeństwie.

Referaty wprowadzające do 
dyskusji panelowej wygłosiły m. 
in.: Jolanta Banach - pełnomoc
nik d/s Kobiet i Rodziny w URM, 
Maria Wilczek z Polskiego 
Związku Kobiet Katolickich, Ewa 
Kowalewska - dyrektor polskiego 
Oddziału Humań Life Internatio
nal Europa - prowadząca także 
dyskusję, w której udział wzięły 
znane płockie panie, piastujące 
znaczące stanowiska i przedstawi
cielka Rady Miasta - Maria Pę- 
szyńska. Naradę uświetniła obe
cność panów: wicewojewody Ma
riana Rodzenia, radnego 
Kazimierza Cieślika oraz prezesa 
Jakuba Chojnackiego.

O polityce prorodzinnej pań
stwa, którą wcześniej postulowała 
Solidarność, mówiła minister Jo
lanta Banach. Znajdzie to od
zwierciedlenie w znowelizowa
nym Kodeksie Pracy, który m. in. 
wprowadza uprawnienia dla oboj
ga rodziców. Na zasadzie ugody 
będą mogli odtąd korzystać z 
przysługujących im praw. Według 
pani minister niektóre tzw. upraw
nienia kobiety, obróciły się prze
ciwko niej i prawo do pracy zawo
dowej przekształciło się w tzw. 
drugi etat, co odbija się negatyw
nie na zdrowiu i samopoczuciu, 
zwłaszcza że nie ma usług na

nie wymaga remontu. Działania 
samorządu zmierzać będą do te
go, aby właściwa nauka i wy
chowanie uczniów nie zeszło na 
plan dalszy, pod presją spraw 
gospodarczych.

Na terenie gminy Brudzeń 
funkcjonuje 8 szkół podstawo
wych. Nie podpisano jeszcze 
umowy z Kuratorium, gdyż 
przyznawana dotacja liczona 
jest na jednego ucznia, stąd trwa 
prawdziwa walka o personel po
mocniczy.

- Subwencja oświatowa przyszła 
ostatniego dnia grudnia, co pozwo
liło wypłacić pracownikom oświaty 
należne im pobory - powiedział 
wójt Michał Jarzyński. - Zwróci
liśmy się o dodatkowe dotacje m.in. 
na opał, energię, telefony, jednak li
czyć się trzeba z tym, że utrzymy
wanie szkół odbywać się będzie ko
sztem ograniczania innych gmin
nych zadań i inwestycji.

Obawy samorządowców są 
uzasadnione. Jak sami twierdzą, 
nikt tak do końca nie wie, jak po
winien i jak będzie funkcjono
wać nowy system zarządzania 
oświatą. Informacja w tym za
kresie jest niepełna.

2 stycznia 1996 r. o godzinie
8.00 placówki oświatowe otwar
ły swoje podwoje i chyba nikt z 
uczniów i nauczycieli nie za
uważył, że uczą się i pracują w 
nowej, samorządowej szkole. 
Może to dobry znak, że obyło się 
to bez fanfar, w atmosferze spo
kojnej, codziennej pracy.

Dariusz Pawlikowski

rzecz gospodarstw domowych.
Ośrodek Badań Społeczno - 

Prawnych Uniwersytetu Warsza

wskiego przeprowadził sondaże, z 
których wynikają następujące pra
wdy: w 90 procentach właśnie ko
bieta czuje się odpowiedzialna za 
rodzinę, ale już 60 procent panów 
bierze udział w wychowaniu dzieci 
i organizacji czasu wolnego, a 50 
procent rodzin wspólnie podejmuje 
decyzje finansowe. W skali maso
wej nie ma jeszcze partnerstwa. I 
tak: w 70 procentach rodzin żona 
dysponuje kasą, mężowie tylko w 1 
procencie, a 25 procent prowadzi 
kasy otwarte. Przeważnie funkcjo
nuje tradycyjny model rodziny ro
botniczej - mąż pozostawiając całą 
kwotę pieniężną żonie, otrzymuje 
przydział w naturze lub w gotówce. 
Jeśli mąż traci pracę, zwiększa się 
wysiłek kobiety, bezrobocie ude
rzyło przede wszystkim w kobietę.

120 organizacji kobiecych po
wstałych po 1989 roku stara się 
pomóc w przełamywaniu barier. 
Coś się już zmieniło - 35 procent 
pań zasiadało w parlamencie, a po 
roku 94 kobiety stanowią 13,4 
ogółu posłów i senatorów.

Biblioteka im. Zielińskich Towa
rzystwa Naukowego Płockiego ob
sługiwała w latach 60-tych przede 
wszystkim licealistów - powiedzia
ła pani dyrektor Anna Ostro
wska. - Płock był wtedy miastem 
róż i emerytów.

Stopniowo zaczęły powsta
wać punkty konsultacyjne wy
ższych uczelni. Przybywali stu
denci studiów zaocznych. Dzię
ki nim czytelnia stawała się 
coraz bardziej żywa. W 1971 r. 
została wpisana w rejestr biblio
tek naukowych.

Ma charakter ogólnohumani- 
styczny, znajdują się w niej prze
de wszystkim  pozycje z zakre
su: historii, literatury. P onad
to biblioteka przez cały czas 
poszerzała swoje zbiory, do
stosowując je do aktualnych 
potrzeb. Dzisiaj dyrekcja kon
centruje się na zakupie podrę
czników akadem ickich z dzie
dziny praw a, ekonomii, także 
medycyny. Istniejące przy 
Politechnice księgarnie akade
mickie, mieszczące się w gm a
chach przy ul. Łukasiewicza i 
Jachowicza, pomagają w zaopa
trywaniu biblioteki w podręcz
niki.

Rozwijająca się w latach 90- 
tych Szkoła Wyższa im. Pawła

Mężczyźni wyborcy wybierają jed
nak mężczyzn. Może winą jest w 
jakimś sensie mała solidarność ko
biet wobec siebie, prawdopodobnie 
brutalność walki politycznej kolidu
je z wrażliwością i delikatnością ko
biet. Wyborcy nie mają zaufania do 
kobiet i nie głosują na nie.

Według Marii Wilczek naturą 
kobiety i jej zasadniczym powoła
niem jest szczególny udział w 
tworzeniu cywilizacji i kultury 
miłości. Jeśli kobieta godzi się na 
aborcję, wybiera antywartości, 
wprowadza w fundamenty życia

społecznego agresję i śmierć - za
miast miłości. Powołaniem każdej 
kobiety jest macierzyństwo, ofiaro
wanie dziecku najlepszego losu, a 
twierdzenie, że macierzyństwo i 
wielodzietność wpływają niekorzy
stnie na szansę rozwoju kobiet, jest 
mitem. Najważniejszą twórczością 
kobiety jest wychowanie, poświęce
nie czasu dziecku w szczególnie 
ważnym dla jego rozwoju okresie 
od 1 roku do 5 lat. Wtedy matka 
powinna być w domu. W przeciw
nym wypadku mamy do czynienia z 
tragicznymi skutkami: zwiększa się 
ilość przestępstw nieletnich, dzieci 
głęboko samotnych, a wskutek złe
go odżywiania obniża się poziom 
zdrowia dzieci. Pojawia się patolo
gia ukryta- wszyscy w domu są głę
boko samotni, narasta poczucie ob
cości i w takiej atmosferze wycho
wuje się dziecko.Jego matka myśli 
jak się realizować poza obowiązka
mi zawodowymi.

Ewa Kowalewska z Polskiej 
Fundacji Ruchów Obrony Życia, 
podzieliła się refleksją z pekiń-

Włodkowica tworzy głównie 
własną bibliotekę, poszerza księ
gozbiór ekonomiczny. Studenci

Dział Zbiorów Specjalnych 'Bib
lioteki, magazyn starych druków.

prawa czy pedagogiki nie mają 
jednak tutaj pełnego zaplecza 
naukowego. Zapotrzebowania 
studiujących zostały więc w zna
cznym stopniu zrealizowane 
przez "starą, dobrą" Bibliotekę 
Zielińskich. Szkoła Włodkowica

skiej konferencji w sprawie kobiet. 
W czasie obrad zarysowała się bar
dzo poważna konfrontacja postaw i 
poglądów. Silna grupa radykalnych 
feministek wystąpiła z programem 
zmiany definicji rodziny, promocji 
praw dzieci kosztem praw rodzi
ców. Najwięcej kontrowersji wzbu
dziło żądanie zalegalizowania 
związków o różnych orientacjach 
seksualnych, czemu przeciwstawiła 
się grupa kobiet wierzących z całe
go świata, nie tylko katolickich. 
Ostatecznie przyjęto zapis potwier
dzający prawo rodziców do wycho
wywania dzieci, chroniący wartości 
etyczne i religijne każdego narodu. 
W końcowym dokumencie użyto 
jednak sformułowania, że rodzina 
może występować w różnych for
mach, co daje możliwość wielora
kiej interpretacji. Według zgodnych 
opinii dominowała w Pekinie kon
frontacja postaw moralnych. Gdy 
zaczęto wspominać o pomocy fi
nansowej, okazało się, że bogate 
kraje Unii Europejskiej głoszące ra
dykalne, feministyczne poglądy, nie 
chcą nikomu niczego fundować.

Ostatecznie potwierdzono rów
nież ustalenia z Kairu, że aborcja 
nie może być traktowana jako me
toda planowania rodziny. Według 
badań prowadzonych prez Instytut 
Eliota, obejmujących setki kobiet, 
które poddały się aborcji - 90 pro
cent z nich straciło szacunek dla 
samych siebie, 60 procent - trapiły 
myśli o samobójstwie, 50 procent 
zaczęło pić alkohol lub używać 
narkotyki, tyle samo przeżywało 
uraz poaborcyjny.

W dyskusji ścierały się trzy sta
nowiska: dążenie do pełnej aktyw
ności zawodowej kobiet, funkcja 
żony i matki jako główne zadanie 
kobiety oraz trzecie, godzące obie 
role.

Głos zabrały panie: Anna Ko
zera, Maria Owsik - Rada d/s 
Rodziny przy wojewodzie płoc
kim, Krystyna Łątka - Wojewó
dzki Urząd Pracy, lekarz pediatra 
Maria Rybicka, Grażyna Cieślik 
- Polski Komitet Pomocy Społecz
nej, Anna Markiewicz - Zespół 
Opieki Społecznej, Leonarda 
Mejer - Liceum im. Marszałka 
Stanisława Małachowskiego. 
Sprawną organizację sesji'zapew
niła pani Elżbieta Przybylska z 
Urzędu Wojewódzkiego.

Radny - Kazimierz Cieślik 
poinformował o powstaniu Ra
dy d /s  Rodziny przy Sejmiku 
Samorządowym woj. płockiego.

Lena Szatkowska

przekazała bibliotece środki, 
wspomagając tym samym jej 
działalność. Księgozbiór jest też 
uzupełniany dzięki sponsorują
cym władzom miejskim i woje
wódzkim, bankom oraz osobom 
prywatnym.

Mechanizm ten spowodował, 
że Biblioteka Zielińskich stała się 
jedną z 39-ciu najbardziej zna
czących w Polsce. Doskonale 
współdziałają ze sobą koniecz
ność i potrzeba. - Na tego typu 
prestiż trzeba sobie zasłużyć. To nie 
tylko jakość i wielkość zbiorów (250 
tys. woluminów), to przede wszy
stkim oczekiwania i potrzeby użyt
kowników wpłynęły na rozwój bib
lioteki. Bez nich nie mogłaby ona 
istnieć - powiedziała dyr. Ostro
wska. W roku 1995 odwiedziło 
czytelnię 16,5 tysiąca użytkowni
ków.

W związku z ciągłym posze
rzaniem zbiorów, dobudowywa- 
ne jest nowe skrzydło, w którym 
znajdują się magazyny (3000 m 
kw.) Jak już informowaliśmy na
szych Czytelników, Komitet Ba
dań Naukowych w Warszawie, 
przekazał na ten cel dla Towa
rzystwa Naukowego Płockiego 
20 miliardów (starych) złotych.
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Mamo, po prostu bądź z nami...
Od tamtego zdarzenia mi

nęły cztery lata. Łukasz 
mimo, że miał wtedy trzy 

i pół roku, pam ięta dobrze m at
kę i ten dzień kiedy po prostu 
musiała odejść. Mały chło
pczyk pamięta, jak matka cała 
drżąc od płaczu i tłumiąc łka
nie zakładała kurtkę. Stało 
przy niej dwóch policjantów. 
Odwróciła się jeszcze na chwilę 
-i skinęła dzieciom dłonią. Oczy 
miała pełne łez.

Łukasz stał przy wersalce, ści
skając pluszowego królika z obe
rwaną łapką. Starszy od niego o 
trzy lata Marek i o cztery lata Ma
riola pamiętają równie dobrze to 
pożegnanie z matką. Płakali tak 
bardzo, że nie potrafili wydobyć z 
siebie żadnego głosu...

Po aresztowaniu Danuty Z. 
wychowaniem trójki dzieci zajęła 
się wtedy jej 68-letnia matka. Spra
cowana, zniszczona chorobą, 
utrzymująca się z niewielkiej ren
ty po mężu, który zginął w wy
padku samochodowym. Jadwiga 
S. opowiada ze łzami w oczach: 
"Danusia wyszła za mąż 14 lat te
mu. Jej mąż Andrzej skończył za
wodówkę i właśnie dostał pracę w 
MZRiP. Udało mu się, bo jakoś 
wyreklamował się z wojska."

Zaraz po ślubie zamieszkali 
razem z matką Danusi, gdyż 
czuła się bardzo samotna po tra
gicznej śmierci męża.

Andrzej zarabiał dobrze. Da
nusia dostała pracę w sklepie. 
Niczego im właściwie nie brako
wało. Zresztą Danka nie miała 
dużych wymagań. Nie pragnęła 
niczego i nic więcej ponad to co 
miała, co Andrzej mógł jej dać. 
Matka cieszyła się ich udanym 
małżeństwem. Czekała na wnu
ki. Pierwszy raz Andrzej przy
szedł pijany przed Wigilią, dwa
naście lat temu. Przyprowadzili, 
a właściwie przywlekli go kole
dzy. Był bez butów. Rano urzą
dził awanturę, że nie ma butów i 
że tak w ogóle ma z...ane życie. 
Nie przebierał w słowach. Zmie
szał z błotem swoją żonę i jej 
matkę. Nie przepuścił nawet

nieżyjącemu teściowi, którego 
przecież nigdy nie znał.

Była to Wigilia. Obie przeba
czyły. Może rzeczywiście miał 
prawo do takich nerwów...

Andrzej żył coraz bardziej 
"nerwowo", bo pił częściej. Wy
rzucono go z pracy, właśnie za 
wódkę. Zaczął przyprowadzać 
do mieszkania kolegów. Obie 
siedziały wtedy cicho w. pokoju 
matki. Jednak wierzyły, że coś go 
w końcu zmieni.

Pierwszy raz uderzył ją, gdy 
była w szóstym miesiącu ciąży. 
Uderzył pięścią prosto w twarz. 
Później bicie stało się rutyną. Bił 
częściej i do krwi. Krew pobu
dzała w nim agresję i odwagę do 
ataków. Lubował się w jej krzy
ku i płaczu. Odmawiał z dzikim 
wyrazem oczu litości, o którą 
prosiła matka. Nie zwracał uwa
gi na krzyki dzieci.

Gdy Danusia była z drugim 
dzieckiem w ciąży, Andrzej 
zniknął gdzieś na trzy miesiące. - 
Modliłam się do Boga żeby nigdy 
nie wrócił - wyznaje pani Jadwiga 
S. - Nie zoysłuchał mnie. Może 
dlatego, że modliłam się o jego 
śmierć. Tak, chciałam by umarł. 
Nie mogę zrozumieć do dzisiaj 
dlaczego on żył i katował nas, a 
mój mąż, który był dobry, zginął 
tak straszną śmiercią.

Prawie ośmioletni Łukasz 
przytula się do babci...

"Zięć był dziwnym człowiekiem. 
Jednego dnia katował, drugiego dnia 
błagał i przepraszał na kolanach. 
Później już tylko pił, bił i maltretował 
Danusię, dzieci i mnie. Dzieci budzą 
się do dziś w nocy i krzyczą. Groził, że 
nas otruje, udusi, spali. Nie myślały
śmy wtedy normalnie. Bałyśmy się. 
Ale najgorsze było przede mną - opo
wiada p. Jadwiga.

- Danusia poszła po urodzeniu 
najmłodszego Łukasza do pracy. 
Pewnego dnia i ona wróciła pijana. 
Rano następnego dnia płakała tak 
bardzo, że nie mogłam patrzeć. Pró
bowałam jej tłumaczyć. Wszystko 
na nic. Ginęła w oczach. Czasem 
tylko w jej torebce znajdowałam pu
stą butelkę po wódce.

Tamto zdarzyło się w pierwszych 
dniach grudnia, w sobotę. Danusia 
nie poszła do- pracy. Koleżanka po
prosiła ją o zamianę. Wszystko pro
wadziło do zguby... Córka wypiła 
mniej więcej trzy kieliszki wódki. 
Piła do lusterka. Nakarmiłam dzieci

i postanowiłam pojechać z nimi na 
cmentarz, do dziadka, wypłakać się 
na jego grobie. Dzieci były już pra
wie ubrane, gdy do mieszkania 
wpadł zięć. Rzucił się na Danusię 
jak lew. Potrącił mnie i pchnął Ma- 
riolkę na szafę. Mała uderzyła się 
dotkliwie i zaczęła płakać. Usłyszała 
to córka. Wyjrzała z kuchni. W tej 
chwili chwycił ją zięć. Bił na oślep. 
Próbował ją dusić. Dzieci płakały i 
krzyczały. Próbowały mi pomóc od
ciągnąć go od matki. Rozjuszony 
uderzył mnie w twarz i rozciął mi

prawą część czoła nad okiem. Krwa
wiłam.

Wtedy Danusia nadludzkim wy
siłkiem krzyknęła do mnie: "uciekaj 
z dziećmi". W chwilę potem zakłuła 
go kuchennym nożem. Nie stazoiała 
oporu, gdy przyszła policja. Niczemu

nie zaprzeczyła. Nie próbowała się 
bronić, opierać. Odeszła spokojnie, 
choć ze łzami w oczach. Gdy spytano 
ją dlaczego to zrobiła odpowiedziała: 
"Broniłam dzieci, matki i siebie".

Danusia dostała 10 lat, osą
dzona z artykułu 148 Kodeksu 
Karnego, czyli za zabójstwo. Od
siedziała już cztery lata. W cza
sie rozprawy wykazała skruchę: 
"Żałuję, bo zabiłam człowieka".

Pani Jadwiga pokazuje zdję
cie młodej, uśmiechniętej dziew
czyny. Dzieci są do niej bardzo po

dobne. Każdego roku w grudniu 
dzieci i matka Danuty Z. odli
czają jeden rok. Dla nich puste 
miejsce przy wigilijnym stole ma 
szczególną wymowę. Pod zielo
ną choinką św. Mikołaj zawsze 
zostawia prezenty i dla mamu
si...

Dzieci nigdy nie wspominają 
ojca. Tylko niedawno najstarsza 
Mariola powiedziała" "Nienawi
dzę ojca za to, co zrobił nam i 
mamusi. To on powinien cier
pieć, nie m y".

Piszą listy do matki, asystują 
w wysyłaniu paczek. Odwiedza
ją ją, gdy tylko im wolno. "Nasze 
życie zacznie się dopiero wtedy, 
gdy córka wróci. Mam 68 lat. Je
stem chora, ale wytrwam. Dam so
bie radę. Robię to dla niej. Dzieci 
uczą się dobrze. Tylko Marek ma 
kłopoty, ponieważ się jąka. Ale on 
też bardzo się stara. Mały Łukasz 
w tym roku pójdzie do I komunii. 
Cała trójka napisała list do Miko
łaja: Chcemy tylko mamy! Mamo, 
po prostu bądź z nami" - kończy 
opowieść p. Jadwiga.

Prawo z całą powagą potrakto
wało Danutę Z. Zabiła. Była win
na. Lecz tak naprawdę ofiarą tego 
dramatu nie jest zamordowany 
Andrzej Z. Ofiarami są dzieci, jej 
matka i ona sama. Na zawsze od
ciśnięte zostało na nich piętno ojca 
oprawcy, męża kata.

Każdy przeżywa inaczej swo
je życie, ma swoje problemy. 
Każdy może przeżyć tragedię. 
Nasz los nie jest nam znany. Pa
miętajmy w tych szczególnych 
dniach o tej rodzinie, o Danucie 
Z. spędzającej swoje jeszcze nie 
ostatnie święta w więzieniu.

Statystyka odnotowuje wiele 
przypadków osób, które zamor
dowały ojca, męża - oprawcę ro
dziny. Prawo potraktowało je 
zgodnie ze swą literą. Ale gdzie 
było wcześniej? Dlaczego nie za
działało, aby nie dopuścić do tra
gedii? Teraz, gdy rodzina jest roz
dzielona, napiętnowana, poniżo
na, prawo zimne jak lód dalej 
strząsa swe piórka. Cieszy się swą 
literą. Puszy się swą powagą.

Szkoda tylko, że nie ma nic 
wspólnego ze społecznym od
czuciem sprawiedliwości...

KAMA

Dane statystyczne na zimno 
odnotowują przypadki maltreto
wania, znęcania się pijanych sza
leńców nad żonami i rodzicami. 
Czasem udaje się takiego kata 
osaczyć i prawo może zadziałać, 
spowodować osadzenie go w 
więzieniu, ale nigdy nie dłużej 
niż na 3 do 5 lat.

Po odbyciu kary kat wraca do 
rodziny i wszystko zaczyna się 
od nowa. Bicie, maltretowanie fi
zyczne i psychiczne, gwałty, a 
prawo jest powolne. Nie bardzo 
kwapi się zadośćuczynić mimo 
tego, że czas nagli. Odnosi się 
wrażenie, iż ono chroni bandzio
rów. Procedura i postępowanie 
dochodzeniowe, gromadzenie 
dowodów, spisywanie zeznań, 
szukanie świadków, konfronta
cje ... trwają miesiącami.

Maltretowana rodzina wzy
wana na posterunek policji w ce
lu składania zeznań i wyjaśnień, 
zawsze wraca w szpony kata, 
który czuje się bezkarnie i na tyle 
bezpiecznie, że gwiżdże sobie z 
policji i prawa. Natomiast policja 
zamiast sprawnie zająć się istotą 
oskarżenia i osobą kata, doszu
kuje się w oparciu o jego kłamli
we i tchórzliwe zeznania afer w 
rodzinie, która jest już dostatecz
nie szykanowana, poniżona i na
piętnowana.

Dla dobra sprawy i ludzi, któ
rych tragiczny przypadek i hi
storia głęboko zapadła mi w ser
ce, nie podaję żadnych konkret
nych szczegółów. Sądzę jednak, 
że osoby odpowiedzialne za los 
tej rodziny wezmą sobie te sło

/

Kat prawu nie kłania się...
wa pod rozwagę. Mam na myśli 
szczególnie prokuraturę, która, 
jak sądzę, w granicach prawa 
może zrobić jednak dużo więcej 
i bardziej efektywnie! Choćby 
dlatego, że takich rodzin, jak ta, 
jest dużo.

Przyczyną tragedii tej rodzi
ny jest pijaństwo ojca, który pra
ktycznie pił od zawsze. Dwoje 
dorosłych dzieci nie pamięta ani 
jednego dnia, w którym ich oj
ciec był lub mógł być trzeźwy. 
Pił zawsze. Chyba nigdy nie 
przestawał. Nie obchodziło go 
czy dzieci mają co jeść i czy mają 
buty na zimę. Przepijał wszy
stko. Wynosił z domu. Przepił 
nawet zgromadzone materiały 
na budowę domu.

Z czasem zaczął bić żonę. Bił 
ją, bo sprawiało mu to przyje
mność. Czuł się panem. Wyry
wał włosy razem ze skórą, wyła
mywał i wykręcał ręce. Wysoki, 
barczysty, zaprawiony do bija
tyk, kopał i okładał żonę, która 
sobą osłaniała i broniła dzieci 
przed katem. Przez lata zastra
szona, terroryzowana groźbami 
i katowaniem, nie zgłaszała poli
cji żadnej z awantur. Potem za
częła uciekać z dziećmi do sio
stry. Czasem po prostu przed 
siebie. Dziś nie wie, jak wytrzy
mała te kilkanaście lat. Co ją 
trzymało? Co dawało jej siły?

Aż wreszcie coś pękło. Zebra
ła na tyle odwagi, by spróbować

uwolnić się spod tej katowskiej 
ręki.

Lekarz internista spisał obdu
kcję i pouczył co ma dalej robić. 
Były to ciężkie chwile. W końcu 
udało się. Kat dostał pierwszy 
wyrok za maltretowanie i znęca
nie się nad rodziną. Jeden rok. 
Wrócił i wszystko zaczęło się od 
nowa. Tylko teraz do bicia dołą
czył pogróżki. Była to nauka wy
niesiona z więzienia.

Dostał kolejny wyrok. Tym 
razem półtora roku. W tym cza
sie udało się przeprowadzić roz
wód i uzyskać nakaz eksmiSj 
jednak bez podziału majątku. 
Dlatego po powrocie z więzienia 
kat zamieszkał w jednym domu 
razem ze swoją byłą żoną i pra
wie dorosłymi dziećmi. Spokój 
trwał może miesiąc. Potem 
awantury i pobicia nasiliły się. 
Kat wybuchał agresją z tak ogro
mną siłą, że matkę i dzieci para
liżował strach. Policja wzywana 
na pomoc reagowała opieszale, a 
jej interwencje sprawdzały się je
dynie do ustnych upomnień. 
Zdarzało się, że pobita kobieta 
biegnąca po pomoc na posteru
nek policji, zastawała drzwi za
mknięte, mimo, że policjanci 
mają - a raczej powinni mieć - 
dyżury przez całą dobę.

W końcu sprawa trafiła do 
prokuratora, lecz zgodnie z pro
cedurą odesłano ją na posteru
nek w gminie R. Z dokładnością

co do jednej kropki postępowa
nia rozpoczęto dochodzenie. Kat 
wzywany na przesłuchania nie 
zgłaszał się w wyznaczonych 
terminach. Wyznaczano ze stoic
kim spokojem następne. Znów 
się nie zgłaszał. Wreszcie za któ
rymś razem podczas przesłucha
nia wyznał policjantom, jak na 
spowiedzi, że jest prawie święty, 
a prawdziwym bandziorem jest 
... jego syn, który prawdopodob
nie pracuje na czarno i jeszcze na 
dodatek miga się od służby woj
skowej.

"Gorliwa" policja chwyciła w 
lot okazję. Wezwano chłopaka 
na przesłuchanie, aby ustalić czy 
to prawda (oczywiście podczas 
rutynowego przesłuchania nie
zbyt przebierano w ' środkach). 
Komendant zamiast zająć się 
osobą faktycznego przestępcy, 
zamarzył sobie wykrycie afery, a 
już na pewno błyskawiczny 
awans. Oczywiście posterunek 
policji w R. nie wykazał nawet 
minimum dobrej woli, by pomóc 
maltretowanej rodzinie i zapew
nić im bezpieczeństwo. Nato
miast komendant zarzucił im, że 
niezbyt często meldowali o za
chowaniu ojca i byłego męża.

Dla komendanta nieistotne 
chyba było, że kat - przestępca 
był już dwukrotnie karany z te
go samego artykułu za znęcanie 
się, że teraz podlega to zakwa
lifikowaniu do recydywy.

Czas w maltretowanej rodzinie 
nie mierzy się na dni i noce, tylko 
na spokój i na strach, na awanturę 
i kopniaki. Na ciszę, łzy i krzyk. 
Pada pytanie: ile można wytrzy
mać? - Ile trzeba znieść by być do
prowadzonym do ostateczności?

Po jednej z awantur matka 
usłyszała od syna przysięgę. "Ma
mo, ja go zabiję! Przyrzekam, za
biję go!". Ostrzegła go, że jak to 
zrobi dostanie wyrok z artykułe- 
mi 148 KK za zabójstwo. Kat już 
martwy, tym bardziej pozostanie 
bezkarny i nieuchwytny wobec 
prawa. 19-letni młody mężczy
zna, maltretowany i niszczony ty
le lat przez kata, ofiara przestę
pstwa popełnianego systematycz
nie przez ojca zbrodniarza, gdzieś 
w więzieniu może będzie odsia
dywał wyrok. Może nawet 20 lat...

Cierpieć będzie matka, sio
stra, a kat...?

Przerażający jest fakt, że pra
wo jest tak beznadziejne w tych 
sprawach. Chroni katów, opraw
ców. Doszukuje się sposobów 
złagodzenia kary, skrócenia jej. 
Głaszcze przestępców, układa 
się ze zbrodniarzami, którzy 
kpią sobie z prawa. Sprawiedli
wość chodzi różnymi drogami. 
Zbyt krótko i zbyt szaro żyjemy, 
by móc czekać na sprawiedli
wość boską. Wszyscy domaga
my się prawa, które byłoby dla 
nas, a nie na odwrót.

Domagamy się policji chronią
cej społeczeństwo, nie stojącej tyl
ko na straży litery prawa, ale i jego 
ducha.

KAMA
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Ognista zemsta
O tym, jak ludzka zawiść mo

że okazać się tragiczna, mieli 
okazję przekonać się mieszkańcy 
jednego z bloków przy ul. Luka
sie wieża w Płocku.

Edward J. i Józef N. mieszkali 
w jednym budynku. Również 
obaj pracowali w tym samym 
przedsiębiorstwie. Od dłuższe
go już czasu dochodziło między 
nimi do wielu scysji i licznych 
nieporozumień.

Wracając z działki któregoś 
dnia na jesieni ub. roku Edward 
J. spotkał przed sklepem Józefa 
N., będącego w towarzystwie 
znajomego Mariana M. oraz kilku 
innych mężczyzn. Edward J. za
trzymał się przy nich, aby poroz
mawiać ze znajomym. Nie zdążył 
jednak tego uczynić, gdyż otrzy
mał mocny cios pięścią w twarz 
od swojego sąsiada. Po tym incy
dencie Józef N. z kolegą oddalili 
się. Aby wyjaśnić nieporozumie
nie Edward J. poszedł za nimi. 
Rozmowa nie przyniosła rezulta
tu, a jedynym jej efektem były ko
lejne ciosy, jakie Edward J. otrzy
mał od obu panów.

W tej sytuacji, obawiając się 
bardziej dotkliwych razów, wró
cił do swojego mieszkania. Tam 
też zaczął zastanawiać się nad

Gdzie
masz
kasę?

Jerzemu I. na długo pozosta
nie w pamięci pobyt w Płocku. 
Zwykle wracał na noc do domu, 
jednak tego feralnego dnia zasie
dział się nieco dłużej u swojej 
znajomej. Czas płynął szybko, 
wypity alkohol dawał o sobie 
znać.

Była trzecia w nocy, kiedy po
stanowił wrócić do swojej miej
scowości. Nie miał jednak już 
autobusu, więc do rana zamie
rzał spacerować ulicami nocne
go Płocka. Trafił na ul. Tumską. 
Tu, na ławce w pobliżu Horte- 
ksu, spotkał znajomego, z któ
rym wypił pół litra wódki. Gdy 
skończyli picie, a kolega po
szedł do dom u, Jerzy poszedł 
do pobliskiego sklepu, kupił 
butelkę piwa, wrócił na ławkę i 
zasnął.

Obudził się w momencie, gdy 
poczuł, że ktoś ściąga mu z ręki 
zegarek. Otworzył oczy i do
strzegł czterech mężczyzn. Jeden 
z nich siedział na ławce, pozo
stali stali w  pobliżu. Gdy zega
rek był już w ręku napastnika, 
Jerzy I. wstał i próbował uciec. 
W tym momencie otrzymał cios 
pięścią w  twarz. Przewrócił się 
i usłyszał pytanie - gdzie masz 
kasę? Poczuł, jak w yszarpnięto 
mu portfel, w  którym miał 
440.000 zł (starych). Otrzymał 
jeszcze mocne kopnięcie, po 
czym sprawcy uciekli. Jeden z 
nich na chwilę wrócił i ponow 
nie uderzył go w  twarz. Okula
ry, które miał na nosie spadły na 
chodnik.

Zamiast do domu Jerzy I. tra
fił na policję, tam opowiedział o 
całym zdarzeniu. W wyniku 
podjętych czynności funkcjona
riusze zatrzymali jednego ze 
sprawców. Był nim ten, który 
zdjął z ręki Jerzego I. zegarek. W 
momencie zatrzymania sprawca 
miał go przy sobie.

Karany już za podobne czyny 
Bogusław S. przyznał się do kra
dzieży, zaprzeczył natomiast, że 
pobił poszkodowanego.

dap.

sposobem zrewanżowania się 
sąsiadowi za pobicie i wcześniej
sze krzywdy, jakie ten mu wy
rządził. Doszedł do wniosku, iż 
w ramach zemsty... podpali mie
szkanie sąsiada. Pomysł ten wpro
wadził w życie jeszcze tego same
go dnia. Wieczorem, zabrał ze so
bą słoik z rozpuszczalnikiem, 
przeszedł piwnicą do klatki scho
dowej, w której mieszkał Józef N. 
Przez pomyłkę, polał rozpusz
czalnikiem wycieraczkę innego 
mieszkania i podpalił, będąc prze
konanym, iż jest to właśnie lokal 
jego prześladowcy. Na szczęście 
ogień zgasł samoczynnie, a spa
liła się jedynie wycieraczka.

W związku z tym, iż pier
wsza próba nie powiodła się Ed
ward J. konsekwentny w swym 
działaniu, postanowił podpalić 
sąsiada następnego dnia. Wybrał 
do tego porę nocną, kiedy wszy
scy mieszkańcy spali głęboko. 
Tak jak poprzedniego dnia, Józef 
N. ze słoikiem w ręku przeszedł 
piwnicą do sąsiedniej klatki i 
tym razem wybrał już odpo
wiednie drzwi. Polał je dość ob
ficie rozpuszczalnikiem, podpa
lił i nie zauważony przez niko
go, wrócił do własnego 
mieszkania.

Ogień rozprzestrzeniał się 
niezwykle szybko. Wkrótce 
przybyła straż pożarna i przy
stąpiła do akcji gaśniczej, którą z 
uwagą obserwował Edward J.

Akcję ratowniczą ukończono 
o piątej rano. Edward J. opuścił 
swoje mieszkanie, pojechał do 
znajomego, na którego działce 
pili alkohol. Tam też Edward J. 
został zatrzymany przez policję.

W wyniku pożaru Józef N., 
który doznał rozległych oparzeń 
II i III stopnia całego ciała, po
niósł śmierć. Żona jego Anna N. 
odniosła obrażenia w postaci 
oparzeń II stopnia stóp oraz opa
rzeń I stopnia obu rąk i głowy. 
Częściowemu zniszczeniu uleg
ło wnętrze mieszkania oraz jego 
wyposażenie na łączną kwotę 
około 10 tys. złotych.

Zatrzymany Edward J. przy
znał się do zarzucanego mu czy
nu. Zaprzeczył jednak, aby jego. 
zamiarem było pozbawienie ży
cia Sąsiada. Podczas kolejnego 
przesłuchania zmienił zeznania 
twierdząc, że zarzucanego mu 
czynu nie popełnił.

O jego winie i ewentualnej 
karze wkrótce zadecyduje sąd.

dap.

Niebezpieczny
tunel

Przejście podziemne przy 
dworcu kolejowym w Kutnie do 
bezpiecznych nigdy nie należa
ło. Wielokrotnie zanotowano tu 
przypadki rozboju, połączonego 
niekiedy z kradzieżą. Możliwość 
stosunkowo szybkiej ucieczki 
ściąga w to miejsce podejrzane 
typy nie tylko z samego Kutna. 
Pośpiech podróżnych wykorzy
stywali ci, którzy właśnie tu szu
kali łatwego zarobku.

Pewnego letniego popołud
nia w ub. roku ok. 17.30 prze
chodził tędy Zdzisław P. wraca
jąc do domu. Wchodząc po scho
dach do wyjścia z tunelu, 
zauważył schodzących w dół 
czterech mężczyzn. Po chwili 
otoczyli go - dwóch stanęło 
przed nim, a dwaj pozostali po 
jego prawej i lewej stronie. Zdzi
sław P. cofnął się do ściany, oba
wiając się podchodzących do 
niego mężczyzn.

Jeden z napastników zdjął z 
głowy Zdzisława P. kapelusz i 
podrzucał go do góry, a nastę
pnie założył na w łasną głowę. 
Drugi z m ężczyzn, stojący 
tw arzą do napadniętego, za
żądał od niego papierosa. 
Gdy Zdzisław  P. stw ierdził, 
że jest niepalący, kolejny na
pastn ik  dom agał się w ydania 
pieniędzy. Kiedy zaatakow a
ny pow iedział, że pieniędzy 
nie ma w ów czas jeden z m ęż
czyzn stojący z boku, chwycił

go za rękę wykręcając ją do ty
łu, drugą zaś swoją dłoń włożył 
do w ew nętrznej kieszeni m ary
narki Zdzisław a P. Ten próbo
w ał się wyrwać. W tedy drugi 
napastn ik  wykręcił mu do tyłu 
drugą rękę oraz w ym ierzył w 
tw arzpotężnycios.

Zdzisław  P. został dokład
nie obszukany. Zrabowano 
mu portfel z dokum entam i i 
pieniędzm i w kwocie 70 zł. 
N ałożono mu kapelusz na 
głowę i spraw cy odeszli. O ca
łym zdarzeniu Zdzisław  P. 
pow iadom ił funkcjonariuszy 
z Kom isariatu Kolejowego Po
licji. W spólnie z nimi udał się 
na pobliską ulicę, gdzie 
w śród mężczyzn siedzących 
na ławce rozpoznał trzech 
spraw ców  napaści. Jeden z 
nich, w idząc zbliżających się 
policjantów  uciekł, a dwaj 
pozostali, będący pod w p ły 
w em  alkoholu, zostali za
trzym ani.

Nie przyznali się do zarzu
canych im czynów twierdząc 
zgodnie, iż w czasie zdarze
nia przebyw ali w  innym  rejo
nie miasta, gdzie spożywali 
alkohol, a na ławce spotkali się 
przypadkowo. Jak wykazało do
chodzenie, sprawcy tego napa
du odbywali już karę pozbawie
nia wolności za podobne wykro
czenia.

dap.

Zagrożenie narkomanią
W ostatnich latach nasiliło się zjawisko uzależnienia młodzieży 

od narkotyków, zwłaszcza w dużych ośrodkach miejskich - tak wy
nika z badań przeprowadzonych m.in. przez pełnomocnika woje
wody d /s  profilaktyki i uzależnień Helenę Ambroziak. W czerwcu 
1994 r. zajęła się ona badaniami ankietowymi, w  celu zgromadzenia 
wstępnych danych o zjawisku narkomanii w  woj. płockim. Przeba
dała młodzież szkół średnich oraz uczniów klas siódmych szkół 
podstawowych. W grudniu 1995r. uzupełniła informacje w  szkołach 
zawodowych woj. płockiego.

Anonimową ankietę wypełnili uczniowie z 24 szkół zawodowych 
woj. płockiego w wieku 16 lat (I klasa). Helena Ambroziak sprawdzi
ła, jaki jest rozmiar stosowania środków inicjacyjnych tj. papierosów 
i alkoholu oraz wykazała, że środki inicjacyjne często otwierają dro
gę do używania następnych, silniejszych substancji odurzających, w 
tym narkotyków. Ankietowanych było 742 uczniów, w tym 202 
dziewczęta i 540 chłopców.

Wśród badanej młodzieży 620 ankietowanych zadeklarowało 
przynależność do rodzin pełnych tj. około 83,5 proc. ogółu. Wśród 
odpowiedzi na stan rodziny było nieważnych sześć ankiet.

Na pytanie: czy w ciągu ostatnich 30 dni piłaś jakiś napój alko
holowy? - 348 badanych, czyli 46,9 proc. ogółu odpowiedziało twier
dząco. Alkoholu używało 273 (50,5 proc.) chłopców i 75 dziewcząt 
(37,2 proc.) ogółu badanych. Na pytania uzupełniające o częstotli
wość picia alkoholu w ciągu ostatnich 30 dni 1 - 2 razy: twierdząco 
odpowiedziało 299 osób, 3 razy i częściej: 49.

Na pytanie: gdzie najczęściej pijesz alkohol? - odpowiedzi "we 
własnym domu" udzieliło 69 osób, w tym 29 chłopców i 40 dziew
cząt; "w kawiarni, restauracji" odpowiedziało: 134 badanych, w tym 
119 chłopców i 15 dziewcząt. Na ulicy i w parku piło alkohol 67 
badanych, w tym 61 chłopców.

Na pytanie: czy w ciągu ostatnich 30 dni paliłeś papierosy? -177
badanych, tj. 23,8 proc. ogółu, odpowiedziało twierdząco. Papierosy 
paliło 140 chłopców (25,9 proc.) i 37 dziewcząt (18,4 proc.) ogółu 
badanych. Jeden - dwa razy w ciągu ostatnich 30 dni paliło 70 osób, 3 
razy i częściej 107 osób.

Z analizy procentowej wyników badań widać wyraźnie, że około 
47 proc. badanej młodzieży w ciągu ostatnich 30 dni używało alko
holu. Częściej niż 3 razy w ciągu ostatńiego miesiąca alkohol spoży
wało ok. 7 proc. ankietowanych. Prawie 14 proc. więcej chłopców niż 
dziewcząt częściej pije alkohol. Więcej niż 1 /5 badanych w  ciągu 
ostatnich 30 dni paliła papierosy. Okazjonalne palenie ( 1 - 2  razy w 
m-cu) miało miejsce w przypadku ponad 9 proc. respondentów, na
tomiast ponad 14 proc. badanych paliło papierosy częściej niż trzy 
razy w ostatnim okresie. Tylko ok. 5 proc. chłopców więcej niż 
dziewcząt pali papierosy częściej niż trzy razy w miesiącu.

Na pytanie: czy kiedykolwiek w życiu używałeś jakieś środki 
odurzające? - odpowiedzi twierdzącej udzieliło 30 osób tj. 4,0 proc., 
w tym 23 chłopców, tj. 4,3 proc. ogółu badanych chłopców oraz 7 
dziewcząt, tj. 3,5 proc. ogółu badanych dziewcząt.

Odpowiedzi "Nie, ale myślałem o tym" udzieliło 47 badanych 
(6,3 proc.), w tym 36 chłopców oraz 11 dziewcząt.

Na pytanie: czy proponowano Ci użycie środków odurzających? 
- 86 badanych (11,6 proc.) ogółu udzieliło odpowiedzi twierdzącej, w 
tym 74 chłopców (13,7 proc.) ogółu chłopców oraz 12 dziewcząt (5,9 
proc.) ogółu dziewcząt.

Na pytanie: o rodzaj i częstość używania poszczególnych środ
ków odurzających - 0,7 proc. badanych przyznało się do brania "od 
czasu do czasu" środków uspokajających i tabletek nasennych, w 
tym 0,7 badanych chłopców i 0,4 proc. badanych dziewcząt.

- kleje - rozpuszczalniki używa 1,4 proc. badanych (w tym wyłą
cznie 1,8 proc. chłopców),

- marihuanę (trawę) pali ok. 1,5 badanych (w tym chłopcy 1,9 
proc.). Ponadto 0,9 proc. badanych wymieniło alkohol, 0,7 proc. pa- 
nadal i LSD oraz opary benzyny (tylko chłopcy) i 0,4 proc. wymieni
ło haszysz, "proszki uspokajające".

Pojawienie się w większych miastach "dealerów", rozprowadza
jących narkotyki wpływa na ich upowszechnienie. Dotychczas 
wszelkie formy nakłaniania do wzięcia środków odurzających ogra
niczały się tylko do kontaktów koleżeńskich, wąskich grup, specyfi
cznych elit młodzieżowych, zwanych subkulturami.

Narkotyki proponowano prawie 12 proc. badanej młodzieży. Za
chęcano wzięciem "za darmo" ponad 7 proc. badanych, w  tym ok. 8 
proc. chłopców i 4,5 proc. dziewcząt, najczęściej oferowano marihu
anę (trawę), a także amfetaminę (4 przypadki), haszysz (3 przypad
ki), oraz inne środki. Około 9 proc. badanych wie, gdzie można 
kupić narkotyk, a 8,5 proc: wie od kogo można je kupić. Rozmiar 
problemu w środowisku młodzieży szkół zawodowych obrazują 
również dane wskazujące, że ok. 16 proc. badanych zna osobiście 
osoby stosujące środki odurzające, a ponad 15 proc. zna te osoby z 
widzenia.

Na pytanie: według Ciebie, z jakich powodów młodzi ludzie 
najczęściej sięgają po narkotyki? - z udzielonych odpowiedzi odpo
wiednio procentowo wynika:

- z ciekawości - 31,8 proc. chłopców, 30,5 proc. dziewcząt
- z powodu osobistych problemów - 26,1 proc. chłopców, 29,6 

proc. dziewcząt
- nacisk, namowa innych -11,4 proc. chłopców, 11,1 proc. dziewcząt
- "szpan" - 30,6 proc. chłopców, 28,7 proc. dziewcząt.
Inne podawane powody sięgania po narkotyki ("odlot totalny, 

moda, wpływ filmów, strach przed życiem, wybieranie innego świa
ta") zdają się sugerować, że podstawowe powody sięgania po narko
tyki - to problemy egzystencjalne współczesnej młodzieży, przeży
wane bardzo indywidualnie.

W zakresie znajomości problemów narkomanii w  dalszym ciągu 
występuje "głód informacyjny". Młodzież na pierwszym miejscu 
stawia profilaktykę uzależnień, ale akcentowała też wyraźnie po
trzebę "karania" sprzedawców narkotyków. Osobnymi problemami 
są: sposoby spędzania wolnego czasu, relacje z rodzicami i humani
styczna funkcja szkoły. Młodzież jest otwarta na rzetelną wiedzę 
oraz na działania profilaktyczne z zakresu zdrowego stylu życia i 
zróżnicowanych form spędzania wolnego czasu. Pojawia się jak bu
merang problem zajęć pozalekcyjnych, działalności sportowej i kul
turalnej.

Katarzyna Gąsiorowska
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Miłość to nie igraszka Czasu
Nie ma miejsca we wspólnej dwojga serc przestrzeni 
Dla barier, przeszkód. Miłość to nie miłość, jeśli,
Zmienny świat naśladując sama się odmieni 
Lub zgodzi się nie istnieć, gdy ktoś ją przekreśli.
O, nie: to znak, wzniesiony wiecznie, nad bałwany,
Bez drżenia w twarz patrzący sztormom i cyklonom - 
Gwiazda zbłąkanych łodzi, nieoszacowanej 
Wartości, choćby pułap jej zmierzył astronom.
Miłość to nie igraszka Czasu...

William Szekspir na pewno lepiej niż ja potrafi powie
dzieć o trwałości uczuć, które pomogły zwyciężyć nie
jedną trudność. Dlatego dedykuję fragment jego sonetu 
moim wspaniałym rozmówcom: Eugenii i Zygmuntowi 
Zalewskim, którzy jako mąż i żona przeżyli 50 lat ("to 
jest pół wieku przecież!"). Nie zawsze było słodko, jak 
sami wspominają, ale razem zdołali umknąć przed ży
ciowymi pułapkami i zwalczyć, co złe. Państwo Eugenia 
i Zygmunt są dowodem, że nie zawsze szczęście z nas 
szydzi i odwraca głowę. Wystarczy po prostu bardzo 
chcieć i być pewnym swoich uczuć, by uśmiechnęło się 
przychylnie. W życie państwa Zalewskich nigdy nie za
kradł się fałsz ani obłuda, dlatego przetrwali.

Spójrzmy na nich my młodzi, którzy boimy się prze
grać z losem, martwimy o swoją przyszłość i widzimy ją 
w czarnych barwach. Szczególnie, że czasy takie smutne 
i jakby przeciwne romantycznym naturom...

icłck

Eugenia była śliczną dziewczyną, Zygmuntowi spodo
bała się od pierwszego wejrzenia. Obydwoje byli wtedy 
tacy młodzi: ona miała szesnaście, on dziewiętnaście lat.

Eugenia słyszała o Zygmuncie, który robi pierścionki 
i obrączki. Pierścionek to było coś, każda panna chciała 
mieć choć jeden, ale nie każda mogła sobie na niego 
pozwolić. Eugenia po dziewczęcemu marzyła o pier
ścionku, pragnęła też poznać Zygmunta, ciekawił ją - 
taki zdolny człowiek... I poznała wreszcie, zupełnie 
przypadkowo. Szła na randkę ze swoim chłopcem, po

drodze spotkała kolegę i Zygmunta. Zapoznał ich ten 
kolega, a Zygmunt od razu poprosił, żeby poszła z nim 
na spacer. Kiedy zobaczyła, że chłopak, który miał na nią 
czekać, zrezygnował i skierował swoje kroki w inną stro
nę, poczuła się urażona i zgodziła się spacerować z Zyg
muntem. Tak to się chyba zaczęło - trochę z przekory.

- Ujęła mnie tym, że kiedy chodziliśmy po parowie nagle 
schyliła się i pocałowała mnie w policzek, a potem kiedy ja 
próbowałem zrobić to samo, nie pozwoliła. Długo musiałem się 
starać zanim uzyskałem zgodę - wspomina pan Zygmunt. - 
Eugenia to była moja pierwsza dziewczyna.

icick

Nie śmiem o ust słodycze 
Lub o uśmiech cię błagać,
By przez takie zdobycze 
Pychy w sobie nie wzmagać.

Wzrok twój w proch mnie nie zetrze,
Gdy wyznam ci nieśmiało:
Chcę całować powietrze,
Co ciebie całowało.

"fcfck

Na ślubnym kobiercu stanęli dopiero po kilku latach 
"chodzenia". Pan Zygmunt podarował żonie w prezen
cie ślubną suknię - białą i cudowną, tym piękniejszą, że

sam na nią zapracował, sprzedając wykonywane przez 
siebie pierścionki. Suknią, jak na ówczesne czasy, była 
bardzo droga - kosztowała 4 tysiące złotych. Sam pan 
Zygmunt poszedł do ślubu w pożyczonym garniturze i 
butach. Byli wtedy bardzo biedni, ale zaraz po ślubie 
zamieszkali sami. Znajoma odstąpiła im pokój w swoim 
mieszkaniu. Zajmowała za duży metraż i obawiała się 
kłopotów ze strony władz.

- Mam taki pogląd, że każde młode małżeństwo, wkraczając 
we wspólne życie, powinno mieszkać samodzielnie. Wtedy mo
że się dotrzeć. Wszystkie problemy są rozwiązywane wspólnie 
i zostają w domu - mówił pan Zygmunt.

- To rzeczywiście był pomysł męża, żebyśmy zamieszkali 
razem. Bardzo dobrze, że o to zadbał - potwierdza pani Euge
nia.

Chociaż naprawdę nie było łatwo: pan Zygmunt dużo 
pracował i pani Eugenia wciąż zostawała sama, czasami 
złościła się, choć wiedziała, że pieniądze są potrzebne - 
w domu nie mieli nawet firanek. Kupili je dopiero, gdy 
koleżanka pożyczyła im "trochę forsy" - wspomina pani 
Eugenia.

"Mck

- W niecały miesiąc po urodzeniu pierwszego dziecka - syna 
Andrzeja, mąż miał wypadek.

- To prawda, pracowałem wtedy w Państwowym Przedsię
biorstwie Naprawy Maszyn Rolniczych w Płocku. Któregoś 
dnia jeden z ciągników zaczął się palić. Pod nim stało wiaderko 
z płonącą benzyną i pomyślałem, że jeśli usunę to wiaderko, 
pożar skończy się. Tak też zrobiłem i zacząłem płonąć.

- To była wielka tragedia: w domu maleńkie dziecko, któ
re musiałam karmić co kilka godzin, w szpitalu mąż, który 
potrzebował pomocy. Miał popalone ręce i nie mógł sam 
jeść. Biegałam do szpitala trzy razy dziennie.

- Lekarz powiedział mi, że nie będę miał rąk. Nawet 
pogodziłem się z tą myślą. Kiedy zmieniali mi opatrunki 
pytałem - dlaczego mam takie białe miejsca ? - To są kostecz
ki - odpowiadał doktor.

- Jeden z lekarzy zaproponował mężowi leczenie przez 
ściąganie poparzonej skóry, ale mąż się nie zgodził, bo to 
bardzo bolało. Dlatego wciąż robili opatrunki i to dało dobre 
rezultaty.

- Kiedy ordynator powiedział, że nie odejmą mi rąk, 
przeżyłem moje największe szczęście...

irick

Siedem lat temu, 14 grudnia, na dzień przed 88 uro
dzinami swojej mamy i dziesięć dni przed Świętami, pa
ni Eugenia złamała nogę. Szła wtedy do kościoła, pośli
znęła się i upadła. Ktoś zadzwonił do pana Zygmunta, 
który wsiadł w samochód i przyjechał po żonę. Okazało 
się, że nawet nie można jej podnieść. Bolało ją w biodrze 
i prawie się nie ruszała. Mąż jednak ułożył ją w samo
chodzie (nabawił się wtedy przepukliny) i zawiózł do 
szpitala. W szpitalu nikt nie chciał po nią zejść. Pielęg
niarka poradziła, by zawieźć żonę do pokoju lekarskiego 
na wózku. Tak zrobił.

Wspomina: - Było mi tak żal, kiedy dwóch młodych leka
rzy nawet się nie podniosło, by pomóc mi położyć żonę na 
szpitalnym łóżku. Sam dźwigałem ją, a oni dotknęli nogę w 
kilku miejscach, orzekli, że nic jej nie jest i kazali wrócić do 
domu. Podjechaliśmy wózkiem na prześwietlenie i tam dopiero 
pani była bardziej uprzejma. Okazało się, że Niusia ma złama
ną nogę w biodrze. Leżała na wyciągu, poszła na operację...

Po powrocie do domu nie mogła chodzić, zastanawiałem się 
jak jej pomóc i skonstruowałem wózek. Dzięki niemu mogła się 
myć, szykować śniadania. To było bardzo dużo dla niej.

Pojechaliśmy na prześwietlenie. Okazało się, że operowana 
noga jest o kilka centymetrów krótsza. Kiedy żona zapytała - 
ile? - nie powiedziałem jej prawdy - e! - jakiś centymetr tylko. 
Myślałem, co zrobić. Oglądałem' w telewizji program o tym, 
jak w jednym z wrocławskich szpitali terapeuci wyciągali krót
sze nogi, przytwierdzając do nich ciężarki. Zrobiłem podobnie. 
Wziąłem but od łyżew, w obcasie wywierciłem otwór i podwie
siłem 18-to kilogramowy ciężarek. Żona najpierw nie chciała 
na tym ćwiczyć, ale później posłuchała mnie. I muszę powie
dzieć, że była bardzo uparta i wytrwała. Noga wydłużyła się.

Jak mojej żonie działo się coś złego, wtedy najlepiej mogłem 
okazać jej swoją miłość.

icfck

Skoro to wszystko, co światem się zowie,
Zrodził przypadek, zderzając atomy 
Tak długo, aż się ruchliwe ich mrowie 
Złożyło w kształt niewidomy - 
Gdzież kryję się powody 
Mojej miłości i twojej urody?
( ...)

Skorośmy z ziemi lepieni nikczemnie 
I nigdy niebo nas nie kołysało,
Z jakich diamentów, z jakiej terrae lemniae 
Sę oczy twe i ciało?
Czy też ty jedna zgoła
Zstąpiłaś z nieba bym poznał anioła?

Pani Eugenia to natura trochę swawolna, jest pełna 
energii - bardzo lubi tańczyć. Pan Zygmunt raczej spo
kojny i opanowany - kocha grę w brydża i samochody 
(posiada prawo jazdy wszystkich kategorii). Ich wspól
nym hobby jest podróżowanie. Odkąd zostali małżeń
stwem co roku wyjeżdżali na urlop, najczęściej do Zako
panego, czasami nad morze. Na wczasach zawsze dużo 
czasu poświęcali chodzeniu po zakupy, ponieważ w cią
gu roku nigdy nie mieli na to czasu.

Z okazji 50 - lecia ślubu państwo Zalewscy pojechali 
do Kołobrzegu oraz na wycieczkę do Lourdes - to była 
ich wspaniała przygoda. Poza tym podczas wakacji, gdy 
wyjadą, mają więcej czasu dla siebie.

Pan Zygmunt w ciągu roku to pracoholik. Teraz co 
prawda jest na emeryturze, ale i tak ma wiele zajęć... Bez 
przerwy dłubie coś z zięciem w warsztacie. Ostatnio ku
pił rozbity samochód i odremontował go dla swojej żo
ny. Auto wygląda jak nowe. Widziałam!

Ich wielkim szczęściem są także udane dzieci i wnu
ki. Państwo Zalewscy mają dwoje dzieci i czworo wnu
ków: syn Andrzej skończył Technikum Samochodowe i 
prowadzi własny Zakład Mechaniki Pojazdowej w  Jab
łonnie pod Warszawą, córka Maria skończyła polonisty
kę na Uniwersytecie w Toruniu, pracuje w Wojewódzkiej 
Bibliotece Publicznej przy ulicy Kościuszki.

Są też zadowoleni z własnych osiągnięć. Pan Zyg
munt przez jedenaście lat był członkiem komisji egzami
nującej czeladników i mistrzów rzemiosła. Dzisiaj jest 
Członkiem Honorowym. Poza tym otrzymał wiele od
znaczeń za swoją rzemieślniczą pracę. - Do dzisiaj wszy
scy mówią na mnie Mistrzu - mówi z wielkim w zrusze
niem. Pan Zalewski opracował w 1993 r. trzeci z kolei 
Katalog Norm Czasowych na Usługi Rzemiosła Moto
ryzacyjnego. Żona czasami była zła na niego: - Ładna 
pogoda, chciałoby się pojechać do lasu, a. on pisze i pisze. 
Widać jednak, że jest dum na z męża. A pan Zygmunt 
z żony: pokazuje dyplom, który otrzymała za udział 
w występach chóru kościelnego. Pani Eugenia do dziś 
biega pośpiewać w chórze. - Nie ma tam młodych chło
paków, więc nie jestem zazdrosny - śmieje się pan Zyg
munt.

Małżonkowie zawsze mieli do siebie zaufanie.
- Dawno, dawno temu - wspomina pani Eugenia - Zyg

munt wrócił do domu nad ranem. Gdzie ty byłeś? - spytałam. 
A on mi na to: czy ja już nie mam prawa do męskiej rozrywki ? 
Tak mnie wtedy rozśmieszył, że już o nic nie pytałam i do 
dzisiaj nie wiem co to za męska rozrywka (podejrzewamy oby
dwie, że pewnie gra w brydża).

Może to właśnie dzięki zaufaniu i gorącej wierze pań
stwo Zalewscy są tak szczęśliwi.

- Moja miłość dojrzewała wraz z upływającym czasem, teraz 
zmieniła się, przerodziła w przyjaźń - mówi pani Eugenia.
- Gdybym miał jeszcze raz się urodzić, wybrałbym to samo 
życie, które przeżyłem ze wszystkimi jego troskami i trud
nościami. Taki jestem szczęśliwy - powiedział pan Zyg
munt.

Katarzyna Gąsiorowska
PS. Dziękuję państwu Zalewskim za ciepłe przyjęcie, za

ufanie i wspaniałą rozmowę. W artykule wykorzystałam wier
sze: fragment sonetu 116 ‘Miłość to nie igraszka czasu - 
Williama Szekspira, "Do Elektry" - Roberta Ełerricka, "Odę 
Epikurejską" - Johna Hallu.

Zdjęcia z archiwum domowego państwa Zalewskich.
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PROGRAM TELEWIZYJNY 9.01 ■ 15.01.90
W TOREK

PROGRAM I
6.00 Kawa czy herbata? 7.45 V.l. P. - 
rozmowa Jedynki 8.00 “Albert - piąty 
Muszkieter”[10/26] “Szpieg” - serial 
anim.prod.francusko - kanadyjskiej 8.30 
Szóstka na szóstkę - teleturniej 9.00 
Wiadomości 9.10 Mama i ja- program 
dla mamy i trzylatka 9.25 Gimnastyka - 
Mamo, tato pobaw się ze mną 9.30 Do
mowe przedszkole 9.55 Porozmawiaj
my o dzieciach 10.00 “Most Brookliński” 
[21 ,22] - serial prod. USA 10.50 Muzy
czna Jedynka 11.00 Giełda pracy, gieł
da szans 11.20 Poradnik wekslowy >
11.30 Klub Samotnych Serc 11.50 Sto 
lat - magazyn ubezpieczeń społecznych
12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes
12.15 Magazyn Notowań 12.45 Tele- 
komputer 13.00 “Niebo pełne samolo
tów” 72/ - film dok. prod. kanadyjskiej
13.30 Z lamusa techniki 13.45 Przyby
sze z Matplanety - Pierwszy rozkaz z 
Matplanety 14.15 Metro - podziemne 
miasto IV 14.30 Laboratorium 14.50 
Program dnia 15.00 Stajnia... 15.30 
“Nowe przygody Czarnego Księcia” 
[28/52] - serial prod. australijski 16.00 
Dla młodych widzów - Teatr jak życie
16.25 Dla dzieci :Tik - Tak 16.50 Kalen
darium XX wieku 17.00 Teleexpress
17.20 Oko w oko 18.00 “Panna z mokrą 
głową” [5/6] “Podróże do krainy marzeń”
- serial prod. 7VP 18.30 Sensacje XX 
wieku - Zamach na papieża IV 19.00 
Wieczorynka 19.30 Wiadomości 20.10 
“Dzień pamięci poległych” - film fab. 
prod. USA 21.50 Puls dnia 22.10 Sej- 
mograf 22.20 Ludzie, władza, pieniądze
23.00 Wiadomości 23.20 Boskie i ce
sarskie 23.45 Sztuka niesztuka - Czego 
nie było u nas 0.05 Tani program o po
ezji -.Piotr Pawiak 0.15 Korzenia 0.45 
Klub Samotnych Serc /powt./ 1.05 Vi- 
deofashron /powt./ 1.25 Program pub
licystyczny

PROGRAM I!
7.00 Panorama 7.10 Sport telegram
7.20 Poranny magazyn Dwójki 7.50 
Akademia Zdrowia Dwójki 8.00 Pro
gram lokalny 8.30 “Fitness Club” [17/26]
- serial prod.TVP /powt./ 9.00 Świat ko
biet 9.30 “Każdą chwilę dzieciom” “Ro
dzice inni niż wszyscy” I2J - film dok. 
prod. francuskiej 10.00 Salonowe poty
czki - Kasia Kowalska - program dla 
dzieci 10.25 Familiada - teleturniej 
/pow t./10.50 “Podróże w czasie i prze
strzeni” “Sztuka Meksyku” [2] -"Słońce 
Azteków" - serial dok. prod. meksykań
skiej 11.50 Studio sport - NBA Action
12.10 Studio sport - M.Ś. w kic-boxingu
12.50 Akademia zdrowia Dwójki /powt./
13.00 Panorama 13.20 “Zakazana mi
łość” [81/127] - serial prod. wenezuel- 
sko-hiszpańskiej 14.05 Pozytywka - in
formator rockowy 14.40 Muzyczne no
wości Dwójki 14.55 Powitanie 15.00 
“Biały Kieł” [1] “Nowy dom” - seria! prod. 
kanadyjskiej 15.30 Studio sport - ze 
sportowego archiwum 16.00 “Dopóki 
żyje ostatni świadek” - film dok. 16.30 “5 
x 5" - Wygrajmy razem- teleturniej 17.00 
Magazyn przechodnia 17.10 W cieniu 
Kremla - Skarby cudze i własne 17.35 
W okolice Stwórcy - pr.red.katoiickiej
18.00 Panorama 18.10 Program iokainy
19.05 Koło fortuny- teleturniej 19.35 Sa
lonowe potyczki - Kasia Kowalska - pro
gram dla dzieci /powt./ 20.00 Ognisko z 
Elitą - program kabaretowy 20.50 Sport
- telegram 21.00 Panorama 21.30 Po
gotowie ekologiczne 2 21.45 Reporte
rzy Dwójki przedstawiają 22.05 "Powie
działa: Nie" - film fab. prod. USA 23.40 
“Dziady i Dziady” - program artystyczny
0.10 Panorama 0.15 “Zakały" - film fab. 
prod. rosyjskiej '

TV POLONIA
6.55 Dzień dobry z Polski 7.00 Panora
ma 7.10 Dzień dobry z Polski 9.00 Wia
domości 9.10 Program dnia 9.15 Przy
grywka ode. 6 /osM - Wszystko dobre, 
co się dobrze kończy - serial dla mło
dych widzów 9.45 Muzyczna Skrzynka 
Te!eexpressu (powt) 10.15 Janosik 
odc.1 /13/ - “Pierwsze nauki”, serial TYP
11.15 Blok programów edukacyjnych
12.00 Wiadomości 12.10 Program dnia
12.15 CZARNE, BIAŁE IW  KOLORZE: 
Piątka z ulicy Barskiej - film fabularny

produkcji polskiej (powt.) 14.15 Tydzień 
prezydenta 14.25 Rozmowa dnia 14.55 
Program dnia 15.00 Panorama 15.20 
“Ludzki świat” - program redakcji kato
lickiej 15.50 Ekspress reporterów 16.20 
Gość TV Polonia 16.30 Historia - współ
czesność 17.00 Teleexpress 17.15 “Ciu
chcia” - program dla dzieci 17.45 Muzy
czna Jedynka 18.15 Droga odc.4 /6/ - 
“Pasażer z nożem w kieszeni”, serial 
TVP 19.15 Dobranocka 19.30 Wiado
mości 20.00 MdM, czyli Mann do Mater
ny, Materna do Manna - program rozry
wkowy 20.30 Chimera - magazyn arty
styczny 21.00 Panorama 21.30 
TEMIDA: Strzały o świcie - film TVP
22.50 Program na środę 22.55 Prze
gląd publicystyczny 23.55 Źródła: mu
zyka rodzima 0.25 Panorama

PO LO NIA 1
6.00 “Jolanda” - serial 6.45 “Posterunek 
przy Hill Street” - serial 7.45 Teleshop 
8.10 Filmy animowane dla dzieci 9.50 
MacGyver 10.40 “Maria” - serial USA
11.30 “Drużyna specjalna” - serial 12.20 
Filmy animowane dla dzieci 14.00 
“MacGyver” • serial 14.40 “Maria” - se
rial 15.35 Teleshop 16.00 Filmy animo
wane dla dzieci 17.30 “MacGyver - se
rial USA” - serial USA 18.20,23.35 “Ma
ria” - serial 19.10, 0.20 “Drużyna 
specjalna” - serial 20.00,1.00 Film fab. 
21.50, 3.00 T & T 22.20, 3.30 “Jeden + 
dziesięć” - serial USA 22.45, 4.40 Peł
nym gazem - magazyn 23.15 Sport 3.50 
“MacGyver" - serial

POLSAT
7.00 HaloGralMy 7.20 YelYelYe 7.30 
Kalambury 8.00 Strachy z Transylwanii, 
ode. 17 8.20 Klub Lady Fitness 8.30 
Webster 9.00 Prawo Burke’a 10.00 Za 
wszelką cenę 11.00 W drodze 11.30 
Barbara Radziwiłówna - film polski
13.00 Przygody Leona H. - program 
rozrywkowy 13.30 Sztuka sprawiedliwo
ści 14.00 Twój lekarz 14.30 Link Journal
15.00 HaloGralMy 15.25 YelYelYe!
15.30 Grand Prix 16.00, 18.45, 19.50 
Informacje 16,15 Pamiętnik nastolatki
16.45 I wszyscy razem - serial 17.15 
“Kalambury” - program rozrywkowy
17.45 “Skrzydła” - serial 18.15 Kabaret - 
program rozrywkowy 18.55 “Misja Eure
ka” - serial USA 20.05 “Powrót do Ede
nu II” - serial austral. 21.00 Brygada z 

■Acapulco, 22.00 Informacje i biznes in
formacje 22.25 Dolina lalek - serial
22.50 Magazyn sportowy 23.50 “Prawo 
i pięść” - film polski

W O T 51
9.00 Retransmisja TV-Polonia 14.05 
Gazeta telewizyjna WOT 14.15 Powita
nie i program dnia 14.25 Rozmowa dnia 
(powt.) 15.00 Telewizyjny Kurier War
szawski 15.10 Kowboje z Krowigrodu - 
film anim. USA 15.35 Dzieci i piosenki - 
serial 16.00 Witajcie nowi - serial 16.30 
Po lekcjach: Na sportowo czyli zdrowo
16.45 Teleturniej Warszawski, cz. I 
16.55 Komunikaty i ogłoszenia 17.00 
Telewizyjny Kurier Ursynowa 17.10 Te
leturniej Warszawski, cz. li 17.20 “CrystaP 
- serial 17.55 Sprawa dnia 18.05 Dziś w 
programie 18.10 Telewizyjny Kurier War
szawski 18.40 Pytanie do wojewody 18.45 
Reportaż dnia 19.00 Autopanorama 19.15 
Sprawa do załatwienia 19.20 Co, gdzie, 
kiedy? 19.30 Darek daedziech - film dok. 
prod. polskiej 20.00 Wynajmę pokój - dra
mat obyczajowy prod. polskiej 21.45 Te
lewizyjny Kurier Warszawski 22.00 Roz
mowa dnia 22.30 Prawnicy - serial 
23.20 Warszawski Magazyn Wojskowy 
23.40 Motowot ode. 17 00.15 Gazeta 
Telewizyjna WOT

ŚRODA

PROGRAM 1
6.00 Kawa czy herbata? 7.45 V.I.P. - 
rozmowa Jedynki 8.00 “Moda na su
kces’  [172] - serial prod. USA 8.30 Małe 
obracanie groszem - ekonomia dla dzie
ci 8.45 Dzieci dzieciom - program muzy
czny dla dzieci 9,00 Wiadomości 9.10 
Mama i ja - program dla mamy i trzylat
ka 925  Gimnastyka - Na co dzień 9.30 
Domowe przedszkole 9.55 Porozma
wiajmy o dzieciach 10.00 “Siawa " 
[42/46] - serial prod. USA 10.50 Muzy
czna Jedynka 11.00 Poradnik petenta
11.15 Ryby i rybki 11.30 Życie moje -

program Małgorzaty Snakowskiej 12.00 
Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.15 
Magazyn notowań 12.40 Opowieści 
Dziwnoluda - Mój pies 12.55 Bliżej sztu
ki - balet 13.15 Dwie strony obrazu - 
program Moniki Małkowskiej o malarzu, 
Janie Dobkowskim 13.25 Spotkania z 
literaturą - Ryszard Krynicki - “Nasze 
życie chce żyć” widowisko poetyckie
13.55 Zgadnij! Wykaż się! 14.00 Mi
strzowie - Elżbieta Stefańska 14.25 Lu
men 2000 - film dok.prod.USA 14.50 
Program dnia 15.00 Kraina łagodności - 
program poetycko - muzyczny 15.30 
“Moda na sukces” [172] - serial prod. 
USA /powt./16.00 Dla młodych widzów: 
Raj 16.25 Dla dzieci: Baw się z nami
16.50 Kalendarium XX wieku 17.00 Te- 
leexpress 17.20 Miliard w rozumie - te
leturniej 17.50 Z kamerą wśród zwierząt
- Domowe oceanarium 18.10 “Bank nie 
z tej ziemi” “Łowicki łącznik” - serial 
prod. TVP 19.00 Wieczorynka 19.30 
Wiadomości 20.10 “Stacja Arktyczna 
"Zebra" - film fab.prod.USA 22.30 Puls 
dnia 23.00 Wiadomości 23.15 “ Odwet”
- film fab. prod.pólskiej 0.50 Publicysty
ka kulturalna

PROGRAM II
7.00 Panorama 7.10 Sport telegram
7.20 Poranny magazyn “Dwójki” 7.50 
Akademia Zdrowia “Dwójki" 8.00 Pro
gram lokalny 8.30 “Wszystko, tylko nie 
miłość”[24/28] - serial prod. USA 9.00 
Świat kobiet 9.30 “Skarby azjatyckiej 
kultury” - “Siwa, Wisznu, Brahma” serial 
dok. prod.japońskiej 10.05 Truskawko
we studio - program dla dzieci 10.30 Z 
pamiętnika mej duszy /powt./ 11.20 
Szansa na sukces 12.15 Muzyczne no
wości Dwójki 12.30 Mój mały świat - 
program Haliny Miroszowej 12.50 Aka
demia Zdrowia Dwójki /powt./13.00 Pa
norama 13.20 “Królowie rzeki”[1/2] - film 
prod. australijskiej 15.00 Powitanie
15.05 “Gargantua”/13 -ost/ - serial 
prod.francuskiej 15.30 Pejzaże wsi pol
skiej 16.00 Zwierzęta wokół nas - Podaj 
łapę 16.30 5 x 5 - Wygrajmy razem - 
teleturniej 17.00 Seans filmowy 17.30 
Impresje z lat 80.17.55 Losowanie gier 
liczbowych Totalizatora Sportowego
18.00 Panorama 18.10 Programy lokal
ne 19.05 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.35 Truskawkowe studio - program 
dla dzieci 20.00 Odjazdy’95 - koncert 
zespołu “Hey” 20.50 Sport telegram
21.00 Panorama 21.35 Ekspres repor
terów 22.05 Studio Teatralne Dwójki 
Zbigniew Herbert “ Jaskinia filozofów”
23.35 Zjawisko - Topor 0.05 Panorama
0.10 Lekcja mistrzowska - J. Bashmet

TV POLONIA
6.55 Dzień dobry z Polski 7.00 Panora
ma 7.10 Dzień dobry z Polski 9.00 Wia
domości 9.10 Program dnia 9.15 “Ciu
chcia" - program dla dzieci (powt.) 9.45 
“Krzyżówka szczęścia” - teleturniej 
(powt.) 10.15 “Droga odc.4/6/ - "Pasa
żer z nożem w kieszeni" 11.15 Blok pro
gramów edukacyjnych 12.00 Wiadomo
ści 12.10 Program dnia 12.15 TEMIDA: 
Strzały o świcie - film TVP 13.35 “Histo
ria - współczesność" (powt.) 14.05 Za
proszenie (powt.) 14.25 Rozmowa dnia
14.55 Program dnia 15.00 Panorama
15.20 Raj - program redakcji katolickiej
15.50 Historia 16.20 Gość TV Polonia
16.30 Reportaż o tematyce polonijnej
17.00 Teieexpress 17,15 “Krzyżówka
szczęścia” - teleturniej 17.45 Sport z sa
telity: Siatkarska Liga Mistrzów
(mężczyźni): AZS Częstochowa - AS 
Cannes 19.15 Dobranocka 19;30 Wia
domości 20.00 KOMEDIANCI: Twarze 
Teatru po 20 latach - Zofia Walkiewicz - 
program dokumentalny 20.30 “Old Jazz 
Meeting Iława 95 - Gwiazdy 21.00 Pa
norama 21.30 KOBIETA PO POLSKU: 
Lucyna - film fabularny produkcji pol
skiej 22.45 Program na czwartek 22.50 
Kołysz mnie - Martyna Jakubowicz cz.2 
- program rozrywkowy 23.25 Dziady i 
dziady - reportaż 23.55 NOCE Z MUZY
KĄ: Recitale laureatów - Rika Miyatani
0.35 Panorama

POLONIA 1
6.00 “Jolanda' - serial prod. argent 6.45 
Świat sportu 7.15 Pełnym gazem 7.45 
Teleshop 8.10 Filmy animowane dla 
dzieci 9.50 “MacGyver” - seria! 10.40 
“Maria" - serial 11.30 “Drużyna specjal
na’  - serial USA 12.20 Filmy animowa
ne dla dzieci 14.00 MacGyver - sery

ang. 14.40 Świat sportu 15.10 Pełnym 
gazem 15.35 Teleshop 16.00 Filmy ani
mowane dla dzieci 17.40 “MacGyver” - 
serial 18.20 “Maria” - serial 19.10 “Dru
żyna specjalna” - serial 20.00,1.10 Film 
fab. - film USA 21.50, 22.45, 3.00, 3.50 
MacGyver - serial 23.35 Maria - serial 
argentyński 0.20, 4.40 “Drużyna spe
cjalna” - serial USA

POLSAT
7.00 HaloGralMy 7.20 YelYelYe - pro
gram muzyczny dla dzieci 7.30 Kalam
bury - program rozrywkowy 8.00 Grand 
Prix, ode. 17 - serial 8.20 Klub Lady 
Fitness 8.30 Skrzydła - serial 9.00 Misja 
Eureka, ode. 6/24 - serial amerykański
10.00 “Za wszelką cenę” - telenowela 
brazylijska 11.00 Jesteśmy 11.30 Disco 
relax 12.25 “Prawo i pięść” - Polska
14.05 Maski - magazyn rozrywkowy
14.30 4x4 - magazyn motoryzacyjny
15.00 HaloGralMy 15.25 YeiYeiYe!
15.30 “Czarodziejka z księżyca” 16.00 
Informacje 16.15 Link Journal - moda
17.15 Kalambury - program rozrywkowy 
USA 17.45 Grace w opałach - serial
18.15 Gra o wszystko... z Billem Cosby
18.45,19.50 Informacje 18.55 “Dallas" - 
serial 20.05 Airwolf - serial 21.00 “Gli
niarz i prokurator” - serial 22.00 Infor
macje i biznes informacje 22.25 Dolina 
lalek - serial 22.50 Plus Minus - pro
gram publicystyczny 23.20 Sztuka spra
wiedliwości - magazyn prawniczy 23.50 
Motowiadomości 1.20 Audio GraiMy

WOT 51
9.00 Retransmisja TV-POLONIA 14.05 
Gazeta telewizyjna WOT 14.25 Rozmo
wa dnia 15.00 TKW 15.10 Telewizyjny 
Kurier Warszawski 15.10 Kot rozrabiaka 
“Powiedz ser” - serial 15.35 Timberwo- 
od i przyjaciele, ode. 5/1316.00 Piętna
stolatki - serial 16.30 Po lekcjach: Me
gabajt, ode. 816.45 Teleturniej warsza
wski 16.55 Komunikaty i ogłoszenia
17.00 Telewizyjny Kurier Ursynowa
17.10 Teleturniej Warszawski cz. li
17.20 “Crysta!” - serial 17.55 Sprawa 
dnia 18.10 Telewizyjny Kurier Warsza
wski 18.40 5 minut dla Posła 18.45 Re
portaż dnia 19.00 Warszawski Magazyn 
Historyczny 19.20 Co, gdzie, kiedy...?
19.30 Czyste szaleństwo - serial 20.00 
Spender “Tańcz dziewczynko” - serial
21.00 Moda i okolice (powt.) 21.15 U 
lekarza 21.30 Porady prawne 21.40 
Program na czwartek 21.45 Telewizyjny 
Kurier Warszawski 22.00 Rozmowa 
dnia 22.30 “Kapitan Sowa na tropie”, 
“Termos” - film prod. polskiej 23.00 Re
portaż 23.15 Darz Bór ode. 19 23.55 
Gazeta telewizyjna WOT

CZW ARTEK

PROGRAM!
6.00 Kawa czy herbata? 7.45 V.I.P. - 
rozmowa Jedynki 8.00 “Różowa pante
ra” 181 - serial anim. prod.USA 8.30 Ko
lory - program dla dzieci 9.00 Wiadomo
ści 9.10 Mama i ja - program dla mamy i 
trzylatka 9.20 Gimnastyka buzi i języka
9.30 Domowe przedszkole 9.55 Poroz
mawiajmy o dzieciach 10.00 “Prawnicy 
z Miasta Aniołów" [22/30] - serial krymi
nalny prod. niemieckiej 10.50 Muzyczna 
Jedynka 11.00 Gotowanie na ekranie - 
magazyn kulinarny 11.20 To jest łatwe - 
oczko w prawo... oczko w lewo 11.30 
Kwadrans na kawę 11.45 Żyć bezpiecz
niej 12.00 Wiadomości 12.10 Agrobi
znes 12.15 Magazyn notowań 12.40 “3- 
2 -1 kontakt. Burza w mózgu. Cala pra
wda o wpływie narkotyków na mózg 
człowieka” - serial prod.USA 13.05 Wińs
ka zdrowego człowieka 13.25 “Robinso
nowie” 13.45 “Zwierzęta świata . Ostat
nie wolne łososie" - serial prod. kanadyj
skiej 14.15 Brzuch 14.30 Przez lądy i 
morza - Marokańskie ksary 14.50 Pro
gram dnia 15.00 Potop popu - magazyn 
muzyczny 15.30 “Max Glick”[5/26] “Ze
gar życia” - serial prod. niemieckiej
16.00 Dla młodych widzów : Gawęda 
muzyczna mistrza - Krzesimir Dębski
16.25 Dla dzieci: Do góry nogami 16.50 
Kalendarium XX wieku 17.00 Tełeex- 
press 1720 Fiimidło- magazyn filmowy 
17.40 Klinika zdrowego człowieka - Wi
rus pod mikroskopem 18.05 Tata Ma
jor” [29/50] - serial komediowy prod. 
USA 18.30 Magazyn katolicki 19.00 
Wieczorynka 19.30 Wiadomości 20.10

“Nietykalni” [4/6] - serial sensacyjny 
prod. USA 21.00 Wieczór publicystycz
ny 22.20 Diariusz - magazyn rządowy
22.30 Pegaz - tygodnik kulturalny 23.00 
Wiadomości gospodarcze 23.15 Minia
tury : Teresa Michałowska “Średniowie
cze” 23.20 "Meteory. Katakumby nie
biańskie” - film dok. prod. angielskiej 
0.15 “Latający Holender" - film fab. 
prod.rosyjskiej

PROGRAM II
7.00 Panorama 7.10 Sport telegram
7.20 Poranny magazyn Dwójki 7.50 
Akademia Zdrowia “Dwójki” 8.00 Pro
gram lokalny 8.30 “Dzieciaki, kłopoty i 
my”[26/52] - serial prod. USA 9.00 Świat 
kobiet 9,30 “Świat, który nie może zagi
nąć” - “Zimorodki” - film dok. prod. ang.
9.55 “Pan Magoo” - serial animowany 
prod.USA 10.00 Klub pana Rysia - pro
gram dla dzieci 10.25 Kabaret “CIACH”
11.10 Stan Borys... - pisze pamiętnik ar
tysty 12.00 Dozwolone od lat 40 12.50 
Akademia zdrowia Dwójki /pow t./13.00 
Panorama 13.20 “Królowie rzeki” /2- 
ost./ film fab.prod.australijskiej 15.00 
Powitanie 15.05 “Dookoła świata z Wil- 
lym Fogiem” [26 -ost.] - serial anim. 
prod. hiszpańskiej 15.30 Studio sport: 
TV Moto Sport 16.00 Animals 16.30 5 x 
5 - wygrajmy razem - teleturniej 17.00 
“Raport w 900 sekund”: “Czy Rosjanie 
tęsknią za imperum”, - film dok. 17.15 
“STASI w PRL” - film dok. 17.40 “Naj
piękniejsze miejsce” - film dok. 18.00 
Panorama 18.10 Programy lokalne
19.05 “Jeden z dziesięciu” - teleturniej
19.35 Klub Pana Rysia - program dla 
dzieci (powt.) 20.00 Pytania o Polskę
20.50 Sport telegram 21.00 Panorama
21.35 “Powrót nad Brazos” [ 2/4] - 
“Kuźnia” - serial prod.USA 23.05 “I 
znów zapudłowali mnie, czyli piosenki z 
gułagu” 23.40 Paryskie spotkanie z Di
ną Wierny 24.00 Panorama 0.05 Źródła
- muzyka rodzima

TV POLONIA
6.55 Dzień dobry z Polski 7.00 Panora
ma 7.10 Dzień dobry z Polski 9.00 Wia
domości 9.10 Program dnia 9.15 Pol
skie ABC - program dla dzieci (powt.)
9.45 Muzyczna Jedynka (powt.) 10.15 
“Stawka większa niż życie” odc.5 - 
“Ostatnia szansa” - serial TYP 11.15 
Blok programów edukacyjnych 12.00 
Wiadomości 12.10 Program dnia 12.15 
KOBIETA PO POLSKU: Lucyna - film 
fab. prod. polskiej 13.30 “Dante z Wila
mowic” - film dokumentalny Doroty La- 
tour 14.15 “Sejmograf - magazyn parla
mentarny 14.25 Rozmowa dnia 14.55 
Program dnia 15.00 Panorama 15.20 
Magazyn Katolicki 15,50 Historia 16.20 
Gość TV Polonia 16.30 Przegląd Kronik 
Filmowych 17.00 Teleexpress 17,15 
WOW ode. 12/13/ - Weekend na wzgórzu
- serial dla młodych widzów, scen. i reż. 
Jerzy Łukaszewicz 27 17.45 Muzyczna 
Skrzynka Teieexpressu 18.15 Królowa 
Bona odc.8 /121 - serial TVP 19.15 Dobra
nocka 19.30 Wiadomości 20.00 STUDIO 
KONTAKT 20.45 Dziennik TV - program 
satyryczny Jacka Fedorowicza 21.00 Pa
norama 21,30 CZWARTKOWY TEATR 
SATELITARNY: Kochankowie z Klasztoru 
Yaldemosa , 22.55 Program na piąlók
23.00 Helena Mądaniec i Katarzyna Sob
czyk - program rozrywkowy 23.30 “Prze
widująca służba” (2) - film dokumentalny 
0.10 “Kontrabasista” - program rozry
wkowy 0.30 Panorama

POLONIA 1
6.00 “Jolanda” - serial 6.45 “Drużyna 
specjalna” - serial USA 7.45 Teleshop
8.10 Fikny animowane 9.50 “MacGyver"
- serial 10.40 “Maria” 11.30 “Drużyna 
specjalna" 12.20 Filmy animowane dla 
dzieci 14.00 “MacGyver - seria* 14.40 
“Maria* - seria! ang. 15.35 Teleshop
16.00 Filmy animowane dla dzieci 17.30 
“MaeGyver” - seria! USA 1820 “M ała” -

' seria! 19.10 “Drużyna specjalna’  - serial 
20.00, 1.10 Film tabularny 21.45, 3.00 
T&T 22.15, 3.30 ‘Jeden + dziesięć’  - 
seria! 22.45, 3.50 “MacGyver” 23.35.
5.10 “Maria" - serial 020 ,4 .40  ‘ Drużyna 
specjalna” - serial USA

POLSAT
7.00 HaloGralMy 7 20  YelYelYe! - pro
gram muzyczny 7 20  Kalambury 8.09 
“Czarodziejka z  księżyca" - serial 8 20  
Klub Lady Fitness 8 2 0  Grace w opa
łach 9.00 “Dallas” - serial
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10.00 “Za wszelką cenę” - brazylijska 
telenowela 11.00 Kuba zaprasza 11.30 
Pamiętnik nastolatki - magazyn mło
dzieżowy 12.00 W drodze - magazyn 
redakcji programów religijnych 12.30 
Link Journal - magazyn mody 13.00 
Czas na naturę 13.30 Plus Minus 14.00 
Magazyn 15.00 GaloGralMy 15.20 
YelYelYe! - program muzyczny 15.35 
Grand Prix - serial 16.00, 18.45, 19.50 
Informacje 16.15 Tylko dla dam 16.45 I 
wszyscy razem - serial 17.15 Trzy kwa
draty - próg. rozrywkowy 17.45 Webster 
- serial 18.15 Sztuka informacji 18.55 
“Jastrząb atakuje” - serial USA 19.50 
Informacje 20.05 “Nieustraszony" - se
rial 21.00 “Z ostatniej chwili” - serial
22.00 Informacje i biznes informacje
22.25 Życie jak sen - serial 22.50 Plus 
Minus - program publicystyczny 23.50 
Gilette World Sport Special 0.20 Prosto 
z Hollywood 0.50 Turbo Trans GralMy

WOT 51
9.00 Retransmisja TV Polonia 14.05 
Gazeta telewizyjna WOT 14.15 Powita
nie i program dnia 14.25 Rozmowa dnia
15.00 Telewizyjny Kurier Warszawski 
15.10 Szmaciaki - serial anim. 15.20 W 
jałowcowej dżungli - serial anim. 15.30 
W Bucikowie - serial 15.35 Spotkania z 
Afryką 16.00 Miód i pszczoły - serial
16.30 Po lekcjach - Muzyka Grajmy z 
Panem Czesławem - lekcja 9 16.45 Te
leturniej Warszawski 16.55 Komunikaty 
i ogłoszenia 17.00 TV Kurier Pragi Pół
noc 17.10 Teleturniej Warszawski, cz. II 
17.20 “Crystal” 17.55 Sprawa dnia
18.05 Dziś w programie 18.10 Telewi
zyjny Kurier Warszawski 18.40 5 minut 
dla Senatora 18.45 Reportaż dnia 19.00 
Nasze zwierzęta 19.20 Co, gdzie, kie
dy...? 19.30 Wielkie przestępstwa XX 
wieku, ode. 2/26 20.00 “Ekstaza"- dra
mat psych. prod. czechosłowackiej 
21.15 Festiwal Muzyki - Łańcut ’95
21.45 Telewizyjny Kurier Warszawski
22.00 Rozmowa dnia 22.30 Męski strip- 
tiz 23.05 Spotkania - Skowron Show
23.25 Warszawskie Kino Dokumental
ne: “Biała broń” 00.15 Gazeta Telewizyj
na WOT

P IĄ T E K

PROGRAM I
6.00 Kawa czy herbata? 7.45 V. I. P. - 
rozmowa Jedynki 8.00 “Moda na su
kces" [173] - serial prod. USA 8.30 
Bractwo przygody i zabawy - program 
dla dzieci 9.00 Wiadomości 9.10 Mama 
i ja - program dla mamy i trzylatka 9.25 
Domowe przedszkole Przedszkolny 
koncert życzeń 10.00 "Star Trek - stacja 
kosmiczna” [2/20] - serial s-f prod. USA
10.45 Muzyczna Jedynka 11.00 Od nie
mowlaka do przedszkolaka 11.15 Zrób 
to tak, jak my - Pilotka na zimę 11.30 U 
siebie 12.00 Wiadomości 12.10 Agrobi
znes 12.15 Magazyn Notowań 12.40 “O 
człowiek I” Bądź z nami 12.45 Jesień - 
jasna i wiosenna - Sama jestem pamiąt
ką - 13.05-Szkoła niejedno ma imię - 
Wideomania 13.10 Innowacje edukacyj
ne - Twórcze szkoły 13.30 Bądź z nami
13.35 Teleplastikon 13.50 Firma 14.05 
Tu jest ojczyzna - Królewskie łowy
14.20 Bądź z nami 14.25 Jeśli nie Ox- 
ford, to co ? - informacje 14.35 Seks 
wizja: Dać życie 14.50 Program dnia
15.00 Muzyczna Jedynka 15.30 “Moda 
na sukces” [173] - serial prod. USA 
/pow t./16.00 Dla młodych widzów: Riff
16.25 Dla dzieci: Ciuchcia 16.50 Kalen
darium XX wieku 17.00 Teleexpress
17.20 “Tata, a Marcin powiedział...” - 
Polska norma 17.30 Goniec - tygodnik 
kulturalny 17.45 Test - magazyn konsu
menta 18.05 Randka w ciemno - zaba
wa ąuizowa 18.50 Żulu Gula - program 
satyryczny Tadeusza Rossa 19.00 Wie
czorynka 19.30 Wiadomości 20.10 
“Bronco Billy” film fab. prod.USA 22.05 
Puls dnia 22.20 WC kwadrans 22.45 
MdM, czyli Mann do Materny, Materna 
do Manna 23.15 Wiadomości 23.30 
Około północy - program Marcina Ky
dryńskiego 24.00 “Tęcza Almy" - kome
dia obyczajowa 1.30 Goniec-tygodnik 
kulturalny/powt./

PROGRAM II
7.00 Panorama 7.10 Sport telegram
7.20 Poranny magazyn “Dwójki” 7.50 
Akademia zdrowia “Dwójki” 8.00 Pro
gram lokalny 8.30 “Pełna chata” (25/ - 
serial komediowy prod. USA 9.00 Świat 
kobiet 9.30 “Świat, który nie może zagi
nąć” - “Piżmowoły powróciły na Alaskę” 
- serial dok.prod. angielskiej 9.55 “Pan 
Magoo” - serial animowany prod.USA

10.00 Co jest grane - program dla dzieci
10.25 Teatr Telewizji Franciszek Ziejka 
“Traugutt” 11.55 Classic - Electronic
12.15 Krystyna Feldman - portret aktor
ki 12.50 Akademia Zdrowia Dwójki 
/powt./ 13.00 Panorama 13.20 “Złoto 
Alaski” [2/13] “Żywcem pogrzebani” - 
serial prod.polsko - niemiecko - rosyj
skiej 14.15 Clipol 14.45 Muzyczne no
wości Dwójki 14.55 Powitanie 15.00 
“Wilczek” 131 - “Wymarzona wilczyca” - 
serial anim. prod. USA 15.30 Lalamido, 
czyli porykiwania szarpidrutów 16.00 
Studio sport - NBA 17.00 30 ton - lista, 
lista, lista przebojów 17.30 “Pełna cha
ta” 1251 - serial komediowy prod. USA 
/pow t./18.00 Panorama 18.10 Program 
lokalny 19.05 Gra - teleturniej 19.35 Co 
jest grane - program dla dzieci/powt./
20.00 Adwersarium 20.50 Sport tele
gram 21.00 Panorama 21.35 Halo we
ekend 21.40 Niby na serio - program 
rozrywkowy 22.15 “Ostatnia odsłona” - 
film fab. prod. angielskiej 24.00 Panora
ma 0.05 Gwiazdy muzyki - David Byrne 
w Warszawie

TV POLONIA
6.55 Dzień dobry z Polski 7.00 Panora
ma 7.10 Dzień dobry z Polski 9.00 Wia
domości 9.10 Program dnia 9.15 WOW 
ode. 12/13/ - Weekend na wzgórzu - se
rial dla dzieci, scen. i reż. Jerzy Łuka
szewicz (powt.) 27 9.45 “Krzyżówka 
szczęścia” - teleturniej (powt.) 10.15 
Królowa Bona ode. 8 /12/ - serial TVP
11.15 Blok programów edukacyjnych
12.00 Wiadomości 12.10 Program dnia
12.15 WSPOMNIEŃ CZAR: “Młody las”
- film archiwalny prod. polskiej 13.30 
“Przewidująca służba" (2) - film doku
mentalny (powt.) 14.15 “Diariusz" - ma
gazyn rządowy 14.25 Rozmowa dnia
14.55 Program dnia 15.00 Panorama
15.20 Poezjo, jakie twoje imię? - pro
gram kulturalny 15.45 5 - 10 -15 - pro
gram dla dzieci i młodzieży 16.25 Gość 
w TV Polonia 16.30 Magazyn kulturalny
16.45 Auto - Moto - Klub - magazyn 
sportow motorowych 17.00 Teleexpress
17.15 Tajemnice Wiklinowej Zatoki 
odc.4 Ul - “Powódź” - serial animowany 
dla dzieci 17.45 “Krzyżówka szczęścia”
- teleturniej 18.15 Spółka rodzinna ode. 
19 /ost/ - serial TVP 18.45 Listy od wi
dzów 19.00 Hity satelity 19.20 Dobrano
cka 19.30 Wiadomości 20.00 Czad Ko
mando na trasie - program muzyczny
20.30 Sentymanty: wieczór XII - “Kobie
ty po remoncie” - program rozrywkowy
21.00 Panorama 21.30 Modrzejewska 
odc.3 Ul - “Czerniowce”, serial TVP
22.45 Program na sobotę 23.00 “Pałer”
- magazyn wibracji muzycznych 23.30 
KINO NOCĄ: I skrzypce przestały grać - 
film fabularny produkcji polskiej 1.25 
Panorama 1.55 Wieczór z Alicją

POLONIA 1
6.00 “Jolanda” 6.45 “Posterunek przy 
Hill Street” - serial 7.45 Teleshop 8.10 
Filmy animowane dla dzieci 9.50 “Mąc- 
Gyver” - serial 10.40 “Maria” - serial
11.30 Posterunek przy Hill Street - se
rial 12.20 Filmy animowane dla dzieci
14.00 “MacGyver” - serial 14.40 “Maria”
- serial anim. 15.35 Teleshop 16.00 Fil
my animowane 17.30 MacGyver - serial
18.20 “Maria” - serial 19.10 “Posterunek 
przy Hill Street” - serial 20.00, 1.10 - 
Film fab. 21.50, 3.00 Film fab. 22.45 
Świat sportu 23.35, 5.10 “Maria” - serial 
0.20,4.40 “Posterunek przy Hill Street” - 
serial

POLSAT
7.00 HaloGralMy 7.20 YelYelYe 7.30 
Trzy kwadraty - program rozrywkowy
8.00 Gran Prix, ode. 20 8.20 Klub Lady 
Fitness 8.30 Webster - serial 9.00 Ja
strząb atakuje - amerykański serial
10.00 Za wszelką cenę - serial 11.00 
Tylko dla dam 11.30 Plus Minus 12.00 
4x4 - magazyn motoryzacyjny 12.30 
Sztuka sprawiedliwości - magazyn pra
wniczy 13.00 Magazyn sportowy 14.00 
Motowiadomości 14.30 Pamiętnik na
stolatki - magazyn młodzieżowy 15.00 
HaloGralMy 15.20 YelYelYe! 15.30 Rit- 
chie Rich, ode. 32 16.00 Informacje
16.15 Kuba zaprasza 16.45 I wszyscy 
razem, ode. 70/101 - amerykański serial 
komediowy 17.15 Kalambury - program 
rozrywkowy 17.45 Grace w opałach
18.15 Przygody Leona H. - program 
rozrywkowy 18.45 Informacje 18.55 
Statek miłości - serial 19.50 Informacje
20.05 “Strażnik Teksasu” - serial 21.00 
“Na celowniku” - serial 22.00 Informacje
22.15 Biznes tydzień 22.30 “Śnieżny 
lot” - film USA 0.05 Playboy 1.00 Disco 
Relax1.45 Pożegnanie

WOT 51
9.00 Retransmisja TV - Polonia 14.05 
Gazeta telewizyjna WOT 14.25 Rozmo
wa dnia (powt.) 15.00 Telewizyjny Ku
rier Warszawski 15.10 “Przygody małe
go księcia” - serial anim. dla dzieci
15.35 “Obcy ludzie w rodzinie” - serial 
prod. ang. 16.00 Miód i pszczoły - serial
16.30 Po lekcjach: Obrazki - Spotkania 
z kulturą 16.45 Teleturniej Warszawski, 
cz. I 16.55 Komunikaty i ogłoszenia
17.00 TV Kurier Włoch 17.10 Teleturniej 
Warszawski, cz. II 17.20 “Crystal” - se
rial 17.55 Sprawa dnia 18.10 Telewizyj
ny Kurier Warszawski 18.40 5 minut dla 
burmistrza 18.45 Reportaż dnia 19.00 
Wieści z Ratusza 19.20 Co, gdzie, kie
dy...? 19.30 Elaine Paige - Koncert
20.00 “Koleje wojny” - serial prod. ang.
21.00 Sport w WOT 21.20 Moto-Box
21.35 Sprawa do załatwienia 21.45 Te
lewizyjny Kurier Warszawski 22.00 Roz
mowa dnia 22.30 Raport policyjny 22.50 
Sport w WOT 23.00 Seans Warszawski 
00.40 Gazeta telewizyjna WOT

SOBOTA

PROGRAM I
7.00 Proszę o odpowiedź 7.15 Z Polski
7.30 Wszystko o działce i ogrodzie 7.55 
Agrolinia 8.30 “Powrót do przyszło
ści”/?/ -"Puszczanie latawca" - serial 
prod. USA 8.55 Program dnia 9.00 Wia
domości 9.10 Ziarno - program red. ka
tolickiej dla dzieci i rodziców 9.35 5-10- 
15 - program dla dzieci i młodzieży
10.35 Kwant -program popularnonauko
wy oraz “Encyklopedia Galactica” 10.55 
Co wy na to? 11.00 “Tajemnica uzdra
wiania” [5/6] - serial dok. prod, USA
12.00 Wiadomości 12.10 Kraj - maga
zyn regionalnych Oddziałów TVP 12.35 
Koncert Życzeń 13.00 “Zwierzęta świa
ta" - “Ostatnie wolne łososie”/2/ - film 
dok. prod. kanadyjskiej 13.30 Walt Dis
ney przedstawia: - “Alladyn” - “Disney 
Night of Magie” 14.45 Swojskie klimaty
15.25 Rodzina rodzinie 15.45 Swojskie 
klimaty 16.15 “Bill Cosby show” [33/50]
- serial komediowy prod. USA 16.40 
Swojskie klimaty 16.50 Kalendarium XX 
wieku 17.00 Teleexpress 17.25 Nowo
żeńcy - teleturniej 17.55 Swojskie klima
ty 18.05 “Dzień za dniem” [29/39] - se
rial prod. USA 19.00 Wieczorynka 19.30 
Wiadomości 20.10 “Powrót do przyszło- 
ści”lll - film s-f. prod. USA 22.10 Pro
gram rozrywkowy 23.10 Wiadomości 
23.20 Sportowa sobota 23.40 “Lower 
Level” - thriller prod.USA 1.05 “Kraina 
łagodności ” - program poetycko - mu
zyczny 1.35 “Big Man”/2/ - “Boomerang”
- serial prod. włoskiej

PROGRAM II
7.00 Panorama 7.10 Folkowe nuty 7.30 
Tacy sami -"w święcie ciszy 7.50 Spot
kanie z językiem migowym 8.00 “Legen
dy Wyspy Skarbów” 18/ - “Labirynt" - se
rial prod. angielskiej 8.25 Powitanie
8.30 Programy lokalne 9.30 Małe ojczy
zny - reportaż 10.00 “Życie obok nas" - 
“Nasza wielka rodzina” [20] “Galapagos
- żywe laboratorium” - serial dok. prod. 
japońskiej 10.30 Listy z Europy 11.00 
Kino bez rodziców - Spotkanie z Hanną 
Barberą - filmy anim. dla dzieci - “Dwa 
światy” 12/ - serial fantastyczno-przygo- 
dowy prod.australijsko - polskiej 12.00 
Akademia Filmu Polskiego “Aktorzy 
prowincjonalni” - film z 1978 13.50 Stu
dio sport: - Puchar Świata w narciar
stwie alpejskim - zjazd mężczyzn 14.30 
Wydarzenie tygodnia 15.00 “Słów cię- 
cie-gięcie, czyli rebusy Szymona Maje
wskiego” 15.25 Familiada - teleturniej
15.50 “Fitness Club” [18/26] - serial TVP
16.15 Wielka Gra -' teleturniej 17.10 
“Seaquest”/9/ - serial s-f prod. USA
17.55 Losowanie gier liczbowych Totali
zatora Sportowego 18.00 Panorama
18.10 Program lokalny 18.30 7 dni świat
19.05 Gra - teleturniej 19.35 “Szalone 
liczby” - teleturniej dla dzieci 21.00 Pa
norama 21.30 Stawo na niedzielę 21.35 
Camerata 2 - magazyn muzyczny 22.10 
“Gra w kotka i myszkę”[4-ost.] - serial 
prod. angielskiej 23.00 Wieczór z Sze
kspirem - “Miłość , to nie igraszka cza
su” widowisko poetyckie 24.00 Panora
ma 0.05 Wieczór z Śzekspirem: “Sonety 
Szekspira w Starej Galerii”

TV POLONIA
TV Wrocław na antenie TV POLONIA
8.00 Powitanie, program dnia 8.05 Hity 
satelity (powt.) 8.25 Szkoła tańca ludo
wego 8.40 Troskliwe misie - serial ani
mowany dla dzieci 9.10 Ziarno - pro

gram redakcji katolickiej 9.35 BRAWO! 
BIS! 9.45 Sport z satelity; Bieg Piastów 
(1) 10.15 BRAWO! BIS! 11.15 Sport z 
satelity: Bieg Piastów (2) 11.45 BRA
WO! BIS! 12.00 Wiadomości 12.10 
Sport z satelity: Bieg Piastów (3) 12.40 
“Znajomi z ZOO” - program przyrodni
czy Hanny i Antoniego Gucwińskich
13.05 “Bajkowe biuro podróży” 13.30 
“Pociąg do srebra” - reportaż 13.55 
Spotkanie z kobietą roku - Aliną Obid- 
niak 14.10 “Zaczęło się od "Zemsty” - re
portaż 14.40 “Ucieczka od hazardu" - re
portaż 15.10 W piątą stronę świata odc.3 - 
“Paczka z wybrzeża” - serial TVP 15.55 
Prawosławne kolędy śpiewa chór “Okto- 
ich” 16.15 Chrząszcz brzmi w trzcinie
16.30 “Śląska nagroda” 16.55 “Szara ko
lęda” - śpiewa Iza Zając 17.20 Sport z 
satelity: Bieg Piastów (4) 18.15 Stawka 
większa niż życie odc.6 - “Żelazny krzyż’, 
serial TVP 19.10 Piosenki Truskawkowe
go Studia 19.20 Dobranocka 19.30 Wia
domości 20.00 Edyta Geppert w Teatrze 
Muzycznym w Gdyni cz.2 - program roz
rywkowy 20.40 Parada pradziada cz.2
20.55 Wrocław na antenie TV Polonia
21.00 Panorama 21.30 Dwa księżyce - 
film fabularny produkcji polskiej 23.45 
“Ognisko z Elitą” - program rozrywkowy 
0.25 Program'na jutro 0.30 Spirituals 
Singers Band 0.45 Modrzejewska odc.3 
Ul - “Czerniowce”, serial TVP

POLONIA 1
6.00 “Jolanda” - serial 6.45 “Posterunek 
przy Hill Street” - serial 7.45 Teleshop
8.10 Filmy animowane dla dzieci 9.50 
“MacGyver” - serial 10.40 “Maria” - se
rial 11.30 “Posterunek przy Hill Street” - 
serial 12.20 Filmy animowane 13.05 
MacGyyęr - serial 14.00 Pełnym gazem
14.30 Świat sportu 15.00 Film fab.
16.30 Filmy animowane dla dzieci 17.30 
MacGyver 18.20 “Maria” - serial 19.10 
“Posterunek przy Hill Street” - serial 
USA 20.00, 1.10 Film fab. 21.50, 3.00 
Film fab. 23.35, 5.30 “Maria" - serial 
0.20,4.40 “Posterunek przy Hill Street” - 
serial

POLSAT
7.00 Statek miłości - serial 8.00 W dro
dze - program katolicki 8.30 “Moto-my- 
szy z Marsa, ode. 40 - serial 9.00 Can- 
dy-Candy, ode. 13 - serial dla dzieci
9.20 Smakosze rozkosze 9.30 Fashion 
TV - magazyn mody 10.00 Rajska plaża 
- serial 11.00 "Zew chwały", USA 12.40 
“Stazione Termini”, Włochy- USA 14.00 
Oskar - magazyn filmowy 14.30 Tylko 
dla dam - sztuka makijażu 15.00 Maga
zyn 16.00 Informacje 16.15 “Tytani”, 
ode. 1/13 - amerykański serial dok. o 
wielkich, sławnych i bogatych 17.00 As, 
dama, walet - program rozrywkowy
17.55 “Tragedia w Guyanie”, ode. 2/4, 
USA 18.55 Disco Relax 19.50 Informa
cję 20.05 “Bez szans”, USA 23.45 Pley- 
boy 0.45 “W piątek 13-go”, ode. 2/26, 
USA

WOT 51
8.15 Gazeta Telewizyjna WOT 8.35 Ma
gazyn reporterów Telewizyjnego Kuriera 
Województw 8.50 Na działce 9.00 Kawa 
z Marszałkiem 9.10 Nestor - magazyn 
ludzi starszych 9.30 Wiarus 9.50 Pora
dy prawne (powt.) 10.00 Wieści z Ratu
sza (powt.) 10.20 Moto-box (powt.) 
10.40 Zwycięstwo na morzu, ode. 25
11.10 LOOK AHEAD - język angielski
11.45 Autopanorama 12.00 Kolejowe 
przygody wzdłuż Europy - serial 12.25 
Komunikaty i ogłoszenia 12.30 Co, 
gdzie, kiedy... 12.45 Sport w WOT
13.00 Kapitan Sowa na Tropie “Termos” 
(powt.) - film prod. polskiej 13.45 W pa
łacu młodzieży: Gawęda (powt.) 14.00 
Nasze zwierzęta (powt.) 14.20 Tajemni
ce wiklinowej zatoki 14.45 Po lekcjach
15.00 Telewizyjny Kurier Warszawski
15.10 Świat w oczach Allegry 15.35 Ro
ger Odrzutowiec - serial 15.40 Słonica 
Nellie - serial 15.45 Kocham moje mia
sto 16.00 Banda z ulicy Szewskiej ode. 
5/6 16.30 Szok Tiwi 16.50 Telewizyjny 
Kurier Podwarszawski - Nowy Dwór 
Mazowiecki 17.10 Teleturniej Warsza
wski 17.20 “Tak panie premierze” - se
rial 17.55 Karnecik 18.05 Program WOT 
na weekend 18.10 Telewizyjny Kurier 
Warszawski 18.30 Mediator 19.10 Sport 
w WOT 19.25 Komunikaty i ogłoszenia
19.30 Szaleństwo na kółkach - serial
19.50 Gramofon - program rozrywkowy
20.00 Buckeye i blue 21.30 Simple 
Minds - angielski program rozrywkowy
21.45 Sport w WOT 22.00 Gwiazdy Hol
lywood - próg. dok. 22.30 Twórcy o so
bie - Krzysztof Zanussi 0.25 Gazeta te
lewizyjna WOT

NIED ZIELA

PROGRAM I
7.00 Rolnictwo na świecie - Szwajcaria
7.15 Tańce polskie- Cieszyn /1/ 7.30 
Notowania 8.05 Tęczowy Musie Box
8.35 “Droga do Avonlea” [39] “Kłopoty 
Racheli Lyne” - serial prod. kanadyjskiej
9.25 Teleranek 9.50 Tut Turu Company 
- program muzyczny 10.00 Kukułka - 
magazyn aktualności dla dzieci i mło
dzieży 10.15 W Starym Kinie:"Moja 
Gwiazdeczka" - film fab. prod. USA
11.35 Reportaż 12.00 Anioł Pański - 
transmisja modlitwy Ojca Świętego
12.20 Opinie - pr. publicystyczny 13.00 
Wiadomości 13.10 Tydzień 13.40 Mo
rze - magazyn 14.15 Seriale wszech 
czasów “Północ - Południe ” [5/24] - se
rial prod. USA 15.15 Od przedszkola do 
Opola 16.00 Kultura Duchowa Narodu
16.50 Kalendarium XX wieku 17.00 Te- 
leexpress 17.20 Śmiechu warte 17.50 
DTV - program satyryczny Jacka Fedo
rowicza 18.05 “Dr Ouinn” [55] - serial 
prod. USA 19.00 Wieczorynka 19.30 
Wiadomości 20.10 “Po latach w Angel 
Falls” [2/6] - serial prod. USA 21.05 Ka
baret 60-tka przedstawia “Satirical Fic- 
tion” 22.00 Sportowa Niedziela 22.25 
Racja stanu 22.55 Publicystyka kultural
na 23.20 “Kaspar Hauser” - film fab. 
prod. niemiecko-austriacko-szwedzko- 
francuskiej 1.35 Muzyka poważna

PROGRAM II
7.00 Echa tygodnia 7.30 Film dla niesły- 
szących “Po latach w Angel Falls” [2/6] - 
serial prod. USA 8.15 Słowo na niedzie
lę 8.30 Programy lokalne 9.30 Powita
nie 9.35 Komentarz polityczny 10.00 Oj
czyzna - polszczyzna - Pastuchy, pastu
si, pastuchowie 10.15 Ulica 
Sezamkowa - program dla dzieci 11.15 
Teatr dla Dzieci W.Sieroszewski “Bajka 
o żelaznym wilku” 11.50 “Świat się 
śmieje” - komedia prod. rosyjskiej 13.20 
Studio sport - Puchar Świata w narciar
stwie alpejskim - slalom mężczyzn
14.00 “Podróże w czasie i przestrzeni” 
“Wyprawy z National Geographic” 
Podwodne wilki” - serial dok. prod. USA
15.00 Familiada - teleturniej 15.30 
Pr.artystyczny 16.00 “Rozkosze stołu" - 
magazyn kulinarny dla smakoszy 17.00 
“Beverly Hills 90210" [18/41] - serial 
prod. USA 17.50 Halo Dwójka 18.00 
Programy lokalne 18.10 "Przetańczyć 
całą noc..." - karnawałowe hity z Filhar
monii Narodowej 19.05 Gra - teleturniej
19.30 Dzieła Szekspira w animacji “Sen 
nocy letniej” - serial anim. prod. angiel
skiej 20.00 Linia specjalna 21.00 Pano
rama 21.35 “ Ten od serca” - musical 
prod. USA 23.15 Bestsellery Dwójki - 
“Meredith” film dok. 24.00 Panorama 
0.05 Jazz Fair’95 - String Conection

TV POLONIA
8.00 Powitanie, program dnia 8.05 Gio- 
vanni Pierluigi da Palestrina - Offerto- 
rium na I niedzielę oktawy Trzech Króli
8.10 Słowo na niedzielę 8.15 STUDIO 
KONTAKT (powt.) 9.00 Z cyklu “Skarby 
Wielkiego Dorzecza”: “Wizyta” - film po
dróżniczy Z. Adamskiego i A. Korewickie- 
go 9.40 “Mój dom” - program poradnikowy
10.10 Wspólnota w kulturze 10.40 PORA
NEK MUZYCZNY: Koncerty laureatów - 
Rika Miyatani (program w wersji stereo
fonicznej) 11.15 “Skarbiec - magazyn kul
turalno - historyczny 11.45 "Klub odkryw
ców 12.00 Na polską nutę - program dla 
dzieci 12.30 Zamek Eureki - film dla dzieci
13.00 ‘Tata, a Marcin powiedział..” - “Chęć 
zdobycia władzy" 13.05 TEATR FAMILIJ
NY: “Alicja w Krainie Czarów” cz.1, autor: 
Lewis Caroll, przekł. Robert Stiller 13.45 
Spotkania z prof. Wiktorem Zinem 14.05 
‘Wzdłuż ulic, jak wzdłuż snów” - program 
rozrywkowy 14.30 Piraci" - teleturniej
15.00 Podwieczorek przy mikrofonie"
15.50 Program dnia 15.55 BIOGRAFIE: 
Kino Kawalerowicza - film dokumentalny
17.00 Teleexpress 17.15 W krainie Czar
noksiężnika Oza - serial animowany dla 
dzieci 17.45 WSPOMNIEŃ CZAR: U kre
su drogi - film archiwalny produkcji polskiej
18.50 “Polskim sierotom z Litwy” - repor
taż 19.05 Piosenki dla dzieci 19.20 Dobra
nocka 19.30 Wiadomości 20.00 Spotkanie 
z Balladą /1/ - Witajcie w Kopydtowie - 
program rozrywkowy 21.00 PREMIERY 
SATELITY: Miłość z listy przebojów - film 
fabularny produkcji polskiej 22.30 Pro
gram na poniedziałek 22.40 Czar Par - 
turniej par małżeńskich 23.55 Sportowa 
niedziela 0.20 Męski striptiz - program 
Małgorzaty Domagalik 0.50 Panorama
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PO LO NIA 1
6.00 “Jolanda” - serial 6.45 Film dok.
7.15 Świat sportu 8.10 Film dok. 9.00 
Filmy animowane dla dzieci 9.50 “Mac- 
Gyver" - serial 10.40 “Maria” - serial 
11.30 “Posterunek przy Hill Street” - se
rial USA 12.20 Filmy animowane 14.00 
Świat sportu 14.30 Teleshop 15.00 Film 
fab. 16.50 Filmy animowane dla dzieci
17.20 Bez maski - Magazyn dla pań
18.20 Chrono - magazyn sportowy 
19.05 Magnum - serial 20.20 Film dok. 
21.50 MacGyver - serial USA, 22.45,
3.00 Film fab. 0.20 Film dokumentalny
1.10 Magnum - serial 4.40 Film dok.
5.10 “Maria” -serial

POLSAT
7.00 Disco Relax 8.00 Jesteśmy - pro
gram redakcji katolickiej 8.30 Opiekuń
czy duszek - serial 9.00 Candy-Candy, 
ode. 2 - serial dla dzieci 9.20 Smakosze 
i rozkosze 9.30 Maski - magazyn 10.00 
Disco Relax 11.00 Góry przeznaczenia 
- serial kanad. 12.00 “Ucieczka przez 
kontynent” - film USA 13.35 Odyseja - 
serial 14.00 Sztuka informacji 14.30 
Wędrówki myśli - serial 15.00 Benny 
Hill 15.30 Dyżurny satyryk kraju - pro
gram Tadeusza Drozdy 16.00 Infor
macje 16.15 “Ognie śwętego Elma”, 
USA 18.15 Columbo, USA 19.50 In
formacje 20.05 “Na południe” - serial
21.00 “Wszyscy mają się dobrze”, 
Włochy 23.15 Na każdy temat 0.15 
Filmoteka Narodowa: “Pieśniarz War
szawy”, Polska

W O T 51
8.15 Gazeta telewizyjna WOT 8.20 Po
witanie i program dnia 8.30 Halo... Gmi
na 8.50 Moda i okolice 9.05 Warszawski 
Magazyn Historyczny 9.30 “Crystal” 
(powt.) 12.05 Życie w architekturze
12.15 Leksykon katolicki 12.25 Komuni
katy i ogłoszenia 12.30 Co, gdzie, kiedy 
12.45 Sport w WOT 13.00 Religie i ko
ścioły w Polsce 14.00 Nasze zwierzęta
14.20 Warszawa od kuchni (5) 14.35 
Grajmy z panem Czesławem - lekcja 9 
14.50 ZOO bez krat 15.10 Świat w 
oczach Allegry 15.35 Świat przyrody 
16.30 Spotkania - Skowron Śhow 
(powt.) 16.50 Klaps 17.10 Teleturniej

Warszawski 17.20 Nie czekaj - serial 
18.00 Telewizyjny Kurier Warszawski 
18.08 Pogoda na jutro dla Warszawy i 
okolic 18.10 Warszawskie premiery 
18.30 Klub podróżników 19.00 Motowot 
19.25 Komunikaty i ogłoszenia 19.30 
Taki jest człowiek - “Zdradzona” ode. 
1/11 - serial 20.00 Lista polskich prze
bojów - Koncert galowy 21.45 Sport w 
WOT 22.15 Męski striptiz 22.45 Szok 
Tiwi (powt.) 23.07 Życie w architekturze 
(7) 23.15 Westgate, ode. 12/30 00.20 
Gazeta telewizyjna WOT

PONIEDZIAŁEK

PROGRAM I
6.00 Kawa czy herbata? 7.45 V.I.P. - 
rozmowa Jedynki 8.00 “Moda na su
kces” /174/ - serial prod. USA 8.30 Ja
dą, idą dzieci drogą - teleturniej dla 
dzieci 9.00 Wiadomości 9.10 Mama i ja
- program dla mamy i trzylatka 9.25 Do
mowe przedszkole 9.50 Gimnastyka 
oddechowa 9.55 Porozmawiajmy o 
dzieciach - My i nasze dzieci 10.05 “Do
ktor Ouinn” [55] - serial prod. USA 
/pow t./10.50 Muzyczna Jedynka 11.00 
Programik dla zwierzątek 11.20 Małe 
spojrzenie 11.30 Ludzki świat 12.00 
Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.15 
indeks 12.40 Szkoły za Oceanem - 
Prądy i eksperymenty 13.05 Zielonym 
do góry 13.35 Oblicza Austrii “Gdzie 
umiera przeszłość” - film dok. prod. 
austriackiej 14.00 Krajobraz z cisem - 
Storczyki znad Wisły 14.10 I ciało i 
duch - Razem w życiu i sztuce 14.30 
Nisza 14.50 Program dnia 15.00 Dla 
młodych widzów: - Drgawy 15.30 “Mo
da na sukces” /174/ - serial prod. USA 
/powt./ 16.00 Dla młodych widzów : 
Alternativi 16.25 Dla dzieci : program 
historyczny 16.50 Kalendarium XX 
wieku 17.00 Teleexpress 17.20 Forum
- program publicystyczny 18.10 
“Murphy Brown”[45/52] - serial prod. 
USA 18.35 Powidoki Marka Nowako
wskiego 19.00 Wieczorynka 19.30 
Wiadomości 20.10 Teatr Telewizji Peter 
Ustinov - “Foto - Finisz” 21.45 Puls dnia
22.00 Tydzień Prezydenta 22.05 Minia
tury: Stanisław Markowski “Dwór polski”

22.15 MdM, czyli Mann do Materny, Ma
terna do Manna 22.40 Przegląd militar
ny - Ochotnicy 23.00 Wiadomości 23.20 
Mistrzowie kina: - Luchino Visconti - 
“Niewinne” - film fab. prod. włoskiej 1.25 
Przeboje Bogusława Kaczyńskiego

PROGRAM II
7.00 Panorama 7.10 Sport - telegram
7.20 Poranny magazyn Dwójki 7.50 
Akademia zdrowia “Dwójki” 8.00 Pro
gram lokalny 8.30 “Mork i Mindy” [24- 
qst.] - serial komediowy prod. USA 9.00 
Świat kobiet 9.30 “Dzikie horyzonty” 
/12/ “W pogoni za uciekającym latem” - 
serial dok. prod. angielskiej 9.55 “Pan 
Magoo" - serial anim. prod. USA 10.00 
“Krzyżówka 13-latków” - program dla 
dzieci 10.25 Familiada - teleturniej 
/powt./ 10.50 Skrzydła bliżej marzeń
11.20 Wspólnota w kulturze - Profeso
rze Polacco - Andrzej Litwornia 11.55 
Biografie: - “David Wark Griffith” [1/3] - 
film dok. prod. USA 12.50 Akademia 
zdrowia Dwójki /powt./13.00 Panorama
13.20 “Tajny agent” [1/3] - serial prod. 
angielskiej 14.15 Clipol 14.45 Muzycz
ne nowości Dwójki 14.55 Powitanie
15.00 “Reboot”[4/13] - “Meduza” - se
rial anim. prod. USA 15.30 Sportowe 
hobby 16.00 Monografia współczes
nego Wojska Pblskiego - Jednostki 
pancerne i zmechanizowane 16.30 
“89 mm od Oskara” - program z udzia
łem Marcela Łozińskiego 17.00 “Ku
bański kryzys rakietowy” /1/ - film dok. 
prod. angielskiej 18.00 Panorama 
18.10 Program lokalny 19.05 Koło for
tuny - teleturniej 19.35 “Krzyżówka 
13-latków” - program dla dzieci 
(powt.) 20.00 “Zdrówko” 131 - serial 
prod. USA 20.30 Auto - magazyn 
motoryzacyjny 21.00 Panorama 21.35 
“Przystanek Alaska” [17/22] - serial 
prod. USA 22.20 Magazyn teatralny
23.00 Maraton trzeźwości 23.35 “Zabi
łem” - film dok. Renaty Mazur 0.05 Pa
norama 0.10 “Matylda Krzesińska” - film 
dok.

TV POLONIA
6.55 Dzień dobry z Polski 7.00 Panora
ma 7.10 Dzień dobry z Polski cd. 9.00 
Wiadomości 9.10 Program dnia 9.15 
Tajemnice Wiklinowej Zatoki ode. 4/7 -

serial animowany dla dzieci (powt.) 9.45 
Krzyżówka szczęścia - teleturniej 
(powt.) 10.15 “Spółka rodzinna” ode. 19 
/ost./ - serial prod. polskiej, (powt.) 
10.45 Blok programów edukacyjnych
12.00 Wiadomości 12.10 Program dnia 
12.15 PREMIERY SATELITY: Miłość z 
listy przebojów - film fab. prod. polskiej 
(powt.) 13.45 Kopalnia “Polska" - repor
taż 14.10 Auto-Moto-Klub - magazyn 
sportów motorowych (powt.) 14.25 Roz
mowa dnia 14.55 Powitanie, program 
dnia 15.00 Panorama 15.20 Filmy z 
Niepokalanowa: “Polskie Loretto” 16.00 
“Skąd idą Skini” - reportaż 16.20 Gość 
TV Polonia 16.30 “Świątek z Piekielni
ka” - film dok. 17.00 Teleexpress 17.15 
Janka ode. 1/15/ - serial dla młodych 
widzów 17.45 Krzyżówka szczęścia - 
teleturniej 18.15 Janosik odc.2 /13/ - 
“Zbójnickie prawa” - serial prod. polskiej
19.00 Zaproszenie 19.20 Dobranocka: 
Opowiadania Muminków - “Coctail Par
ty" - film animowany dla dzieci 19.30 
Wiadomości 20.00 Sportowy tydzień
20.20 Czy nas jeszcze pamiętasz...? - 
program Witolda Pogranicznego 20.40 
“Spojrzenia na Polskę” - program pub
licystyczny 21.00 Panorama 21.30 
CZARNE, BIAŁE I W KOLORZE: Se- 
ksolatki - film fab. prod. polskiej 22.50 
Program na wtorek 22.55 Mistrzostwa 
Zawodowych Par Tanecznych - Grand 
Prix 23.20 Już niepotrzebni - reportaż 
23.55 Camerata 2 - magazyn muzyczny 
0.25 Panorama

POLONIA 1
6.00 “Jolanda” - serial 6.45 “Posteru
nek przy Hill Street” - serial 7.45 Te
leshop 8.10 Filmy dla dzieci 9.50 Film 
dokumentalny 10.40 Magnum - serial
12.20 Filmy animowane dla dzieci
14.00 Film dokumentalny 15.35 Teles
hop 16.00 Filmy dla dzieci 17.30 
“MacGyver” - serial 18.20 “Maria" - 
serial 19.10 “Drużyna specjalna” - se
rial USA 20.00 Film fab. 21.50, 3.00 
Mac Gyver - serial 22.45, 3.50 “Dru
żyna A” - serial 23.35, 5.10 “Maria” - 
serial 0.20, 4.40 “Drużyna specjalna" 
- serial prod. USA 1.10 Film fabular
ny 3.00, 3.50 MacGyver - serial 5.10 
“Maria” - serial

POLSAT
7.00 HaloGralMy 7.20 YelYelYe! 7.30 
Kalambury - program rozrywkowy 8.00 
Riche Rich, ode. 31 8.30 Grace w opa
łach - serial 9.00 “Na południe".- serial 
sensac. 10.00 “Za wszelką cenę", Bra
zylia 11.00 Disco Reiax 12.00 As, da
ma, walet - program rozrywkowy 13.00 
Jesteśmy - program katolicki 13.30 Tyl
ko dla dam 14.00 Oskar - magazyn fil
mowy 14.30 Kuba zaprasza 15.00 Halo
GralMy 15.20 YelYelYeł 15.30 Strachy 
z Transylwanii, ode. 18 16.00 Informa
cje 16.15 “Czas na naturę” - magazyn 
medycyny naturalnej 16.45 “I wszyscy 
razem” - serial USA 17.15 Kalambury - 
próg. rozrywkowy 17.45 Webster, ode. 
61 18.15 "Pomoc domowa” - serial 
amerykański 18.45 Informacje 18.55 
“Prawo Burke'a” - serial 19.50 Informa
cje 20.05 “Zawiedzione zaufanie”- USA 
“Wielkie manewry” - Francja 22.00 In
formacje i biznes informacje 22.25 “Ży
cie jak sen” - serial amerykański 22.50 
Magazyn 23.50 Na każdy temat 0.50 
Turbo Trans GralMy

WOT 51
9.00 Retransmisja TV Polonia 14.05 
Gazeta telewizyjna WOT 14.15 Powita
nie i program dnia 14.25 Rozmowa dnia
15.00 Telewizyjny Kurier Warszawski 
15.10 “Maluchy” - serial 15.35 “Król Ar
tur i rycerze okrągłego stołu” - animowa
ny serial 16.00 “Miód i pszczoły” - serial 
16.30 Po lekcjach: W Pałacu Młodzieży 
- pracownia scenografii 16.45 Teletur
niej Warszawski 16.55 Komunikaty i 
ogłoszenia 17.00 Telewizyjny Kurier Żo
liborza 17.10 Teleturniej Warszawski cz. 
II 17.20 “Crystal” - serial 17.55 Sprawa 
dnia 18.10 Dziś w programie 18.10 Te
lewizyjny Kurier Warszawski 18.40 Py
tanie do prezydenta 18.45 Reportaż 
dnia 19.00 Warszawski Magazyn Woj
skowy 19.20 Co, gdzie, kiedy ...? 19.30 
Rytmy przyrody - serial dokumentalny
20.00 “Czerwone i czarne” - serial 20.55 
Poza rok 2000, ode. 9/26 21.45 Telewi
zyjny Kurier Warszawski 22.00 Rozmo
wa dnia 22.30 “Detektywi”, ode. 17/18
23.00 Patrol miejski 23.15 Nocne studio 
Marii Czarneckiej 23.45 Tele-Sprint- 
Sport 00.10 Gazeta Telewizyjna WOT

PŁOCK
TEATR DRAMATYCZNY im. J.

SZANIAWSKIEGO, ul. Nowy Rynek 11, 
tel. 62-60-71:14.01. godz. 16 - Królowa 
śniegu - premiera, 16,17 i 19.01. godz.
9 i 11,30 - Królowa śniegu. 18.01. godz. 
11,30, 12,30 i 17,30 - koncerty Orkie
stry Kameralnej.

MUZEUM MAZOWIECKIE, ul. Tum
ska 2, tel. 62-44-91: nieczynne z powo
du remontu.

SPICHLERZ, ul. Kazimierza Wiel
kiego 11 b, 62-25-95: czynny codziennie 
(oprócz wtorków) w godz. 10-15: wysta
wa “Grenlandia dzisiaj” . Od 15 do 
29.01. czynna wystawa pokonkursowa 
“Nasze Boże Narodzenie” (prace ma
larskie, szopki, maski kolędnicze wyko
nane przez uczniów płockich szkół pod
stawowych).

MUZEUM DIECEZJALNE, ul. Tum
ska 3a, tel. 62-26-23: wystawy stałe oraz 
czasowa “Dobra nowina” Zbigniewa 
Jóźwika. Muzeum czynne codziennie 
oprócz poniedziałków w godz. 10-15, nie
dziele 11-16.

PAŃSTWOWA GALERIA SZTUKI,
ul. Nowy Rynek 11, tel. 62-89-82:

do 11 stycznia czynna wystawa 
“Adam Mickiewicz - Ballady i romanse 
(ilustracje)”.

PŁOCKA ORKIESTRA KAMERAL
NA: w Teatrze Płockim - 18.01. godz. 
11,30 i 12,30 (koncerty szkolne) oraz 
godz. 17,30 - koncert wieczorny. Wśród 
wykonawców Grażyna Brodzińska (so
pran), Jolanta Żmurko (sopran), Andrzej 
Morka (tenor), dyrygent - Stanisław No
wicki oraz Chór Akademicki Szkoły Wy
ższej im. P. Włodkowica. W programie 
najsłynniejsze arie i duety operowe i 
operetkowe. Sprzedaż biletów: Kole
gialna 23, tel. 62-89-17.

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA, ul. Kościuszki 6: czynna 
wystawa poświęcona twórczości duń

skiej pisarki Karen Blixen oraz wystawa 
“Czas porażki, czas nadziei”. W każdy 
piątek godz. 17 - spotkania członków 
Klubu Fantastyki. Dział Zbiorów Spe
cjalnych -11.01. godz. 15,30 - wieczór 
kolęd; Filia nr 1: 9.01. godz. 14 - kon
kurs na najciekawszą maskę balową; 
Filia nr 7: codziennie (prócz czwartków) 
w godz. 13-16 - zajęcia świetlicowe. Filia 
nr 13: w poniedziałki w godz. 16-17 - spot
kanie z bajką.Oddział dla dzieci: w po
niedziałki i wtorki o godz. 14 - zajęcia 
świetlicowe; 12.01. godz. 14 - konkurs pla
styczny na plakat przeciwalkoholowy.

BIBLIOTEKA im. Zielińskich TNP, 
PI. Narutowicza 8: wystawa “Malarstwo 
i konserwacja dzieł sztuki Ewy i Jacka 
Waśko ze zbiorów Biblioteki TNP”. 
v DOM KULTURY, ul. Tumska 9, tel.
62- 95-12:14.01. godz. 17 - koncert Alo
szy Awdiejewa z zespołem. Bilety do 
nabycia w siedzibie DK.

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, 
ul. Tumska, tel. 62-28-30: Do 31 stycz
nia czynna pokonkursowa wystawa pla
styczna “Najładniejsza karta świątecz
na”. 10.01. godz. 17 - warsztaty muzy
czne, 13.01. godz. 11 - zabawa 
choinkowo-noworoczna z konkursami. 
Od poniedziałku do piątku w godz. 9,30 
- 20,00 - zajęcia dla dzieci i młodzieży 
w 70 sekcjach i kołach zainteresowań.

OGRÓD JORDANOWSKI (Rogatki 
W-wskie) zaprasza codziennie w godz. 
13-18, w soboty 9-14 na zajęcia rekre
acyjne i świetlicowe pod opieką nauczy
cieli - instruktorów.

GALERIA a.r.t., ul. Rybaki 7, tel. 63-
63- 03 - wystawa prac Jarosława 
Kuźmińskiego (udostępniana na kontakt 
telefoniczny).

OGRÓD ZOOLOGICZNY, ul. War
szawska 30, tel. 62-41-63: czynny co
dziennie od godz. 9 do zmierzchu.

KINO “PRZEDWIOŚNIE”, ul. Tum
ska, tel. 62-25-65: do 11.01. godz. 13 i 
20 - Zabójcy, USA od lat 15, godz.

10.30.15.15 i 17,30-Złotooki.
KINO “SFINKS”: do 11.01. godz.

15.15 - Zabójcy, USA od lat 15, godz.
17.15 i 19,30 - Neli, USA od lat 15.

KUTNO
MUZEUM REGIONALNE, PL

Marsz. J. Piłsudskiego 21, tel. 54-79-64: 
w salach Ratusza czynna wystawa stała 
“Wnętrza eklektyczne” oraz czasowa 
“Tradycyjne rybołówstwo ludowe". Mu
zeum czynne codziennie (prócz ponie
działków i dni poświątecznych) w godz. 
10-16.

MUZEUM BITWY NAD BZURĄ,
Park Wiosny Ludów, tel. 53-31-41: Wy
stawa stała “Bitwa nad Bzurą” czynna 
codziennie oprócz poniedziałków w 
godz. 10-16.

KUTNOWSKI DOM KULTURY, ul.
Żółkiewskiego 4, tel. 54-21 -37, 53-30-64: 
czynny codziennie w godz. 8-20, w nie
dziele 15-20.

GOSTYNIN
DOM KULTURY, tel. 20-14: czynna 

poplenerowa wystawa prac GTPTP. Za
praszamy do wzięcia udziału w konkur
sie jednego zdjęcia pt. “Święta Bożego 
Narodzenia na wesoło”. Termin nadsy
łania prac do 15 stycznia 1996r.

SIERPC
MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ,

tel. 75-28-83: czynne codziennie oprócz 
poniedziałków w godz. 8-15, soboty i 
niedziele 8-16. Czynna wystawa “Boże 
Narodzenie na Mazowszu” (aranżacja 
wnętrz w 10 chałupach).

RATUSZ, tel. 75-28-26: czynna wy
stawa “Puszcza Biała i jej kultura” połą
czona z projekcją filmu. Ratusz czynny 
z wyjątkiem poniedziałków i dni poświą
tecznych (od wtorku do czwartku) w 
godz. 8-16, piątki 8-18, soboty 14-18 i 
niedziele 10-14.

DOM KULTURY, ul. Piastowska 37,

Nr 2 . 9 stycznia 1996

tel. 75-24-93: wystawa prac poplenero
wych. Kawiarnia “Kulturalna” czynna w 
godz. 16-20.

ŁĘCZYCA
MUZEUM REGIONALNE, ul. Za

mkowa: ekspozycje stałe oraz wystawa 
czasowa “Śpiewacy pól, lasów i łąk”.

BIELSK
GMINNY OŚRODEK KULTURY, ul.

Glinki 1, tel. 61-55-74: czynny wtorki, 
środy, czwartki godz. 11-19, piątki i so
boty 11-20.

KROŚNIEWICE
MUZEUM im. J. DUNIN-BORKO- 

WSKIEGO, PI. Wolności 1 - unikalna 
kolekcja malarstwa, wyrobów rzemiosła 
artystycznego, militaria, numizmaty, pa
miątki po wielkich Polakach. Czynne od 
wtorku do piątku oraz w niedziele w

WAŻNE TELEFONY
POGOTOWIE

WODOCIĄGOWE
Płock 62-68-89, Gostynin 33- 

66, Kutno 54-74-61 do godz. 15 i 
351-89 po godz. 15, Łęczyca 26-
76, Sierpc 75-28-01.

POGOTOWIE 
CIEPŁOWNICZE 

Płock 62-43-80, Gostynin 27- 
69, Kutno 53-32-22, Łęczyca 34- 
81, Sierpc 75-21-61.

POGOTOWIE 
ENERGETYCZNE 

Płock 62-34-60, Gostynin 27-
77, Kutno 54-24-40, Łęczyca 20- 
69, Sierpc 75-21-61. 991 - bez
płatny numer telefonu dla Pło
cka, Gostynina, Kutna, Łęczycy, 
Sierpca

POGOTOWIE GAZOWE
Płock 62-24-38. 

INFORMACJA PKS
Płock 62-57-35, Gostynin 26- 

49, Kutno 54-28-06, Łęczyca 25- 
94, Sierpc 75-29-51.

godz. 10-16 (w soboty i poniedziałki nie
czynne).

OPORÓW
ZAMEK, tel. 18-22 - czynny co

dziennie w godz. 10-15,30.

Za zmiany w programie redakcja nie 
ponosi odpowiedzialności.

opr.(dr)

DYŻURY APTEK
Płock - do 15.01. - Kolegialna 

1, od 15.01. - Wolskiego 6
Gostynin - do 14.01. - Jana 

Pawła, od 15.01. - Plac Wolności
Kutno - do 14.01. - Sienkiewi

cza, od 15.01. - Wilcza,
Sierpc - do 14.01. - Jana Paw

ła, od 15.01. - Traugutta

INFORMACJA PKP
Płock 62-37-52, Gostynin 20-16, 

Kutno 53-39-74, Łęczyca 34-32 (w 
godz. 6-19) i 27-46 po godz. 19, 
Sierpc 75-32-16.

TELEFON ZAUFANIA 
w Płocku

dla ludzi z problemem alko
holowym nr 62-82-91 czynny w 
godz. 7-20. “W” - 62-40-76 czyn
ny codziennie w godz. 18-19 (in
formacje o chorobach przenoszo
nych drogą płciową i AIDS). 

Poradnia
zdrowia psychicznego:
62-85-52 w godz. 8,00 - 14,00, 

czwartki: 14,00 - 20,00.
INFORMACJA 

O PRYWATNYCH 
USŁUGACH MEDYCZNYCH

- 63-61-29 (czynna całą dobę)

HOSPICJUM PŁOCKIE
Płock ul. Bielska 19
dyżury w każdą środę
w godz. 16.00-18.00
tel. 63-14-06, 62-46-64,62-36-79
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Niech żyje bal!
Podczas karnawałowych szaleństw rodzicom i opiekunom spędza sen z powiek wiecz
nie ten sam problem: jaki strój balowy wymyślić dla swojej pociechy, żeby nie wymagał 
dużego nakładu pracy, wielkich wydatków i był atrakcyjny. Oto najprostsze pomysły:

Neptun
Zawiązujemy na tasiemce lub 

sznureczku pocięte paski karbo
wanej bibułki (krepiny), wstąże
czki albo włóczki. Przygotowane 
w ten sposób ozdoby umieszcza
my wokół talii, szyi, przy nad
garstkach rąk i wokół nóg. Gdy 
dodamy trójząb i koronę wycięte 
z tektury, mamy przebranie 
władcy mórz. Tak samo przy
gotowujemy strój wojownika 
afrykańskiego, przycinając jedy
nie nieco krócej paski bibułki. 
Maskę, tarczę i dzidę wycinamy 
z tektury, oklejając ją kolorowy
mi wycinkami z papieru, na 
przykład z ilustrowanych czaso
pism.

Dobra
wróżka

jest jeszcze do niego czarna cza
peczka ze zrolowanych rajstop 
albo czarnej krepiny, do której 
doczepiamy czułki z czarnego, 
podwójnie złożonego papieru. 
W środek można włożyć cienki 
drucik. W podobny sposób mo
żemy zrobić kostium biedronki, 
naklejając lub przyszywając do 
czerwonego tła czarne kropki.

Strój królewski
Otrzymamy go naszywając 

na przód oraz boki wykroju bia
łą flanelę. Może też być doklejo
na biała wata, na której zazna
czamy "gronostajowe" cętki, 
specjalnym stemplem, wyciętym 
z ziemniaka i moczonym w tu
szu kreślarskim. Koronę robimy 
z tekturki, a berło z tłuczka do 
kartofli, owiniętego srebrną fo
lią.

Wielki Wezyr
Z resztek tkaniny po naszym 

podstawowym wykroju, układa
my turban na głowę. Zdobimy 
go broszkami, spinkami lub pió
ropuszem z pociętego kolorowe
go papieru. Na przodzie szaty 
wezyra można naszyć duże ceki
ny, imitujące drogocenne kamie
nie. Do ręki wkładamy wa
chlarz, czyli kolorowy kartonik 
złożony w harmonijkę. Wąsy, 
brodę i brwi malujemy korkiem 
nadpalonym nad płomieniem 
świecy.

To zaledwie kilka z wielu po
mysłów na karnawałowe kostiu
my. Zachęcam do wymyślania 
kolejnych łub kopiowania tych 
zapamiętanych z własnego dzie
ciństwa.

Do tej balowej kreacji wystar
czy duża spódnica, np. mamy, 
podciągniętą pod pachy i zwią
zaną na ramionach wstążeczka
mi. Z przodu przypinamy ko
kardę, a na głowę wróżki nakła
damy czapkę - rożek, sklejoną z 
papieru i ozdobioną na czubku 
kawałkami starej firanki. Dół 
czapki obszywamy kolorowymi, 
skręconymi wstążeczkami do 
ozdobienia kwiatów. Nie może 
oczywiście zabraknąć czaro
dziejskiej różdżki.

Klown
I ten kostium nie wymaga 

specjalnych nakładów. Potrzeb
ne jest za duże ubranie, które dla 
lepszego efektu podtrzymujemy 
w  kilku miejscach, np. nad ko
stkami, gumką-recepturką. Pod 
szyją - obowiązkowa mucha z 
chustki w groszki albo inne 
wzorki, w  ręku - laseczka dziad
ka albo kijek owinięty bibułką. 
Na głowę małego klowna wkła
damy zrolowaną czarną pończo
chę, do której doczepiamy u do
łu skręconą włóczkę z poprutego 
swetra. Mogą też być skręcone 
wstążeczki z kwiaciarni. Na no
sie umieszczamy połowę piłe
czki ping-pongowej z dwiem a 
dziurkam i, przez które prze
wlekamy nitkę lub żyłkę, by 
zawiązać je z tyłu głowy. Doda
jemy charakterystyczny maki
jaż po spraw dzeniu czy kosme
tyk nie spowoduje u dziecka 
uczulenia.

Coś
fantazyjnego

Proponuję kilka ubiorów we
dług tego samego wykroju - eli
psy. Materiał kroimy zależnie od 
wysokości dziecka i projektowa
nej długości kostiumu. Prosto- 
kąd tkaniny składamy na pół 
(długość stroju) i ścinamy rogi 
boczne. Mniej, gdy chcemy mieć 
kształt ębliżony do koła, więcej, 
gdy do elipsy. Pośrodku wycina
my otwór na głowę. To podsta
wa, reszta zależeć będzie od na
szej inwencji. Jeśli materiał oz
dobimy różnokolorowymi 
kołami lub elipsami, otrzymamy 
np. kostium motyla. Potrzebna

Biżuteria 
z modeliny

Proponuję biżuterię, którą każda z nas może wykonać sama - 
klipsy wisiorek i broszkę z modeliny. Przydadzą się na karnawałowe 
okazje, i nie tylko.

Najpierw mocno ugniatamy modełinę i formujemy z niej podkład 
o wybranym kształcie (np. koła lub kwadratu). Przygotowane 
wcześniej zaciski do klipsów i zapięcia broszek mocujemy od razu 
na spodzie podkładu. Wierzch klipsa lub broszki rzeźbimy (np. igłą), 
albo nakładamy na podkład ulepione z modeliny wzory. Gotowe 
klipsy możemy za pomocą pędzelka pokryć złotkiem bądź sreber- 
kiem artystycznym. W modełinę można też oprawiać kamienie i 
szklane paciorki. Gotowe wyroby wypalamy w  piekarniku, przy 
temperaturze nie wyższej niż 120tf C, przez 10 m inut

Pamiętajmy
o

1. Stajemy swobodnie z wy
prostowanymi przed siebie ra
mionami. Głowa uniesiona do 
góry. Wykonujemy głęboki 
wdech. Następnie wydychamy 
wolno powietrze uginając lekko 
nogi w  kolanach i wypychając 
do przodu miednicę. Przez cały 
czas pamiętamy o wyprostowa
niu pleców. Ćwiczenie powta
rzamy 8 -1 0  razy.

sylwetce
2. Siadamy na podłodze ze 

skrzyżowanymi nogami. Dłonie 
opieramy na głowie. Wdech. 
Przy wydechu tułów wolniutko 
przekręcamy w prawą stronę i 
zatrzymujemy na chwilę. To sa
mo w lewą stronę. Ćwiczenie 
powtarzamy 4 razy.

3. Siadamy na podłodze. 
Unosimy lekko nogi do góry. 
Zaczynamy energicznie praco-
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Czy umiesz przeżywać 
swą radość?

Jeśli chcesz sprawdzić, czy potrafisz w pełni i do końca 
przeżywać stany radości, odpowiedz na poniższe pytania 
zgodnie z pierwszą myślą, jaka przyjdzie Ci do głowy. Nie 
poddawaj cenzurze własnych odpowiedzi, nie ma tu bo
wiem wyborów dobrych lub złych, są tylko Twoje. Po 
wypełnieniu skali zapoznaj się z wynikami i pomyśl sobie 
trochę o tym, co właśnie pojawiło się w Twojej głowie, 
gdy czytałeś/aś

1. Nie pamiętam już, kiedy w 
moim sercu gościła prawdziwa 
radość?

TAK? NIE
2. Radość, moim zdaniem, to 

tylko ulotne drobne momenty 
szarego, codziennego życia.

TAK? NIE
3. Potrafię na co dzień przeży

wać drobne sprawy w sposób 
pełen radości.

TAK? NIE
4. Z uwagi na pewne wyda

rzenia w moim życiu, które mia
ły miejsce w przeszłości, nie po
trafię w  pełni odczuwać radości.

TAK? NIE
5. Słońce, niebo, woda, las - 

napawają mnie prawdziwą ra

dością i wywołują we mnie 
szczególny stan, trudny do opi
sania.

TAK? NIE
6. Często śmieję się, żartuję, 

ale w  mej duszy nie ma radości.
TAK? NIE
7. Są wokół mnie tacy ludzie, 

w  których obecności przeżywam 
nie tylko satysfakcję, ale i głębo
ka radość z faktu ich istnienia.

TAK? NIE
8. Potrafię zadbać o to, aby co 

jakiś czas mieć okazję nie tyle na 
drobne przyjemności, ale by 
przeżyć coś, co daje mi poczucie 
pełnej radości.

TAK? NIE
9. Umiejętność przeżywania 

prawdziwych radości mam wpi
saną w charakter i dziękuję tym, 
którzy mnie tak ukształtowali.

TAK? NIE
10. Czuję radość, gdy są obok 

bliskie mi osoby, czuję radość,
s gdy wiedzie mi się pomyślnie,

ale gdy tego nie ma, wypełnia 
mnie pustka.

TAK? NIE

OBLICZE WYNIKÓW:
Za odpowiedzi TAK na wszy

stkie pytania parzyste (nr 2, 4, 6, 
8,10) oraz NIE na pytanie niepa
rzyste (1,3, 5,7, 9) uzyskujesz po 
10 punktów. Za inne odpowie
dzi punktów nie uzyskujesz. Za 
odpowiedź NIE WIEM (?) przy
dziel sobie po 5 punktów. Oblicz 
sumę wszystkich punktów.

WYNIKI:
65 - 100 p k t: Gdyby były 

szkoły radości, w  pełni można 
by Tobie powierzyć funkcję mi
strza. Potrafisz w  pełni przeży
wać radość, wiesz, czym ona jest 
i jak o nią zadbać. Umiesz rów
nież ją wyrażać, co jest szczegól
ną własnością cechującą niewie
lu. Twój świat w Tobie i otaczają
cy Cię wokół jest pełniejszy i 
kolorowy dzięki tej właściwości. 
A gdy przeżywasz te chwile, 
promieniujesz swą siłą, często 
użyczając jej innym.

35 - 60 pkt.: Są takie dni i 
chwile, wobec których nie ma 
wątpliwości, iż radość zawład
nęła Twoim sercem. Obok 
otwartej wrażliwości posiadasz 
umiejętność rozpoznania i przy
jęcia tych doznań. Ale mądrość 
Twej duszy i czas zwykle ukazu
ją Ci, że zdolność przeżywania 
radości jest nadal w  Tobie nieza
chwiana?

0 - 3 0  pkt.: Czy tylko fakty i 
słowa są źródłem Twoich uczuć 
przyjemnych? Czy racje i argu
menty nie przesłaniają czegoś 
ważnego w odruchach Twojego 
serca? Czy śmiech i zabawa wy
starczają Ci nadal, aby uznać je 
za prawdziwą radość obecną w 
Twoim życiu? Czy dotychczaso
we próby rozchmurzenia Twojej 
duszy nie zawiodły Cię już wy
starczająco?

Odpowiedź na takie pytania 
być może ułatwi Ci dalszą drogę 
w kierunku umiejętności prze
żywania prawdziwej radości.

waćram ionam i, u ginającje w  ło
kciach, i nogami, uginając je w 
kolanach. Pamiętamy o rytmicz
nych wdechach i wydechach.
Powtarzam y ćwiczenie 16razy.

4. Stajemy w rozkroku z ręko
ma uniesionymi do góry i sple
cionymi dłońmi. Wykonujemy 
wdech. Przy wydechu przechy
lamy tułów w prawo. Znowu 
wdech. Przy wydechu tułów 
przechylamy tym razem w  dru
gą stronę. Ćwiczenie powtarza
my 4 razy.

5. Klękamy i w  tej pozycji 
opieramy się mocno na podło

dze. Następnie ugiętą w kolanie 
prawą nogę wyrzucamy energi
cznie jak najdalej do tyłu. To sa
mo powtarzamy z lewą nogą. 
Wykonujemy 16 razy.

6- Kładziemy się na podłodze 
na prawym boku. Podpieramy 
się na łokciu. Prawą nogę ugina
my w  kolanie i wyrzucamy wy
soko do góry.

Następnie odwracamy się na 
drugi bok i powtarzamy to samo 
Z lewą nogą. Wykonujemy ćwi
czenie 16 razy zmieniając układ 
ciała.
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Oczu oczarowanie

'rastara Bazylika Katedralna ożywiła się góralskimi strojami i pięknymi kolędami.

W ostatnim dniu Płockiego Kolędowania wystąpił góralski zespół im. Ludwika 
Łojasa “Łopuśnianie” z Łopusznej koło Nowego Targu. Zagrali tak, że aż ciarki 
chodziły po krzyżu, a dusza rwała się do Dzieciątka. Tylko pieśń żywa, pieśń 
ludowa przechowała ślad dawnej świętości. Owego misterium grozy i fascyna
cji, Boga dalekiego, a jednocześnie oswojonego, bo: nagiego, głodnego, bez
domnego. Dawno stara płocka Katedra nie słyszała takiej muzyki, dawno nikt 
nie sypał w niej ziarnem na szczęście.

Biskup Płocki ks. Zygmunt Kamiński serdecznie dziękował góralom z Łopusznej za świetny występ

Położona nad Dunajcem i li
cząca ok. 200 budynków wieś Ło
puszna ma wielkie tradycje. Po 
przeciwnej stronie rzeki stoi ko
ściółek zbudowany w ok. 30 lat po 
bitwie pod Grunwaldem. Nieopo
dal jest dworek Tetmajerów. Mało 
kto wie, że w Łopusznej powstał 
pierwszy "tatrzański" tekst w lite
raturze polskiej "Dziennik z po
dróży do Tatrów" romantyka Se
weryna Goszczyńskiego.

35-osobowy zespół prowadzo
ny przez Stanisławę Szewczyk, 
pedagoga z Łopusznej, obchodził 
niedawno 20-lecie istnienia w obe
cnej formule. Jest w nim młodzież 
ze starszych klas szkół podstawo
wych, są i studenci, którzy dojeż
dżają z Krakowa, wierni dziecię
cym fascynacjom.

- Mamy nawet jedno zespołowe 
małżeństwo i dwoje dzieci - mówi 
niezwykle sympatyczna pani 
Stanisława, która przyjechała do 
Płocka z córką Lidką Kamoń - 
solistką ("śpiewam od dziecka ") i 
dwójką własnych uroczych 
wnucząt. Lidka prowadzi w No
wym Targu jeszcze jeden zespół 
z młodszymi dziećmi.

Ks. prof. Tischner przyjechał 
z nimi do Płocka, bo czuje się du
chowym ojcem zespołu. Jego 
współzałożycielami jeszcze 
przed wojną byli jego rodzice, 
sam stawiał w nim pierwsze 
kroki. Teraz zawsze służy swoim 
"dzieciom" pomocą, uczestniczy 
w koncertach, zapowiada albo 
tylko oczy syci ich krasą, śpie
wem, muzyką..: Nagrał razem z 
nimi bardzo piękną kasetę. - Nie 
waham się powiedzieć, że to elita 
młodzieży góralskiej. Tak się teraz 
układa, że kiedy oni mnie potrzebują 
ja jestem, a kiedy ja ich potrzebuję, 
oni są. Nagrałem np. z nimi trzy 
spośród "Siedmiu grzechów głów
nych po góralsku" - mówi.

Zespół wręcz zniewala auten
tyzmem, nie sprawia przykrego 
wrażenia "cepeliady". Widać, że 
młodym podhalańczykom to tę
skne śpiewanie sprawia wielką 
radość, jest sposobem na życie, 
metodą ocalenia kulturowej od
rębności. Nie kryją wielkich 
umiejętności wokalnych i tane
cznych. Serca płocczan podbiła 
obdarzona rzadkim, pierwszym 
głosem blondynka Małgosia

Chowaniec i drobny 14-letni 
Szymek, skrzypek, tancerz i 
śpiewak.

Katedra w niemal ostatni 
dzień starego roku była wypeł
niona. Płocczanie przyszli posłu
chać kolęd i mądrego słowa księ
dza profesora, który na tę okazję 
wystąpił w góralskim stroju z 
parzenicami i zawadiackim ka
peluszu. Nie żałowali. Usłyszeli, 
że "kto do szopki przychodzi, ten 
sprawiedliwy w sercu..." A zresztą 
nie rpusieli nadmiernie myśleć, 
wystarczyło być i wczuć się w 
jasną melodykę góralskiej kolę
dy. "Bo...narodził się Jezus... Jest 
właśnie Noc Betlejemska, pora zdzi
wienia, oczu oczarowania i modli
twy, a nie pora filozofii, więc może 
lepiej nie szukajmy zrozumienia".

Milena Gurda
Trzydniowe Płockie Kolędowanie 

w Katedrze zawdzięczamy płockie
mu Domowi Kultury, Kurii Diece
zji Płockiej i Urzędowi Miasta. Ks. 
Andrzejowi Leleniowi w sposób 
szczególny dziękuję za umożliwie
nie mi spotkania z ks. prof. Józefem 
Tischnerem.

Zdjęcia J. Waćkowski



Magnetyzm tańca

Próba młodszej grupy

- Co przed chwilą tańczyliście? - 
na sali zapada grobowa cisza, z któ
rej wyrywa się nagle jakiś głos: - 
Skrzyżowanie - odpowiada któryś z 
10-latków. Instruktor marszczy czo
ło, widać nie jest zadowolony z od
powiedzi: - Skrzyżowanie? O skrzy
żowaniu dróg to słyszałem, ale o fi
gurze tanecznej, która tak by się 
nazywała - nie - gromi chłopca, któ
ry wyskoczył z niewłaściwą odpo
wiedzią. Próba jednego z płockich 
klubów tańca towarzyskiego trwa 
dalej. Marek Owsik - instruktor 
wnikliwie obserwuje to, co dzieje 
się na sali. Wydaje się, że nie jest 
zadowolony z efektu, choć laik po
wiedziałby, iż dzieciaki nieźle się 
ruszają. Marek jednak, po zatańcze
niu przez “maluchy” sekwencji 
układu, beszta: - W takim tempie, to

jesteśmy w stanie zatańczyć pokaz 
na Dzień Dziecka, a nie za tydzień. 
Próba generalna uwzględnia całość 
programu przygotowywanego przez 
klub tańca na jedną z płockich im
prez kulturalnych. Wykorzystane w 
nim zostały umiejętności zarówno 
młodszej grupy klubowej, skupiają
cej dzieci 6 - 12 lat oraz starszej, w 
skład której wchodzą dzieci i mło
dzież w wieku 13-21 lat. Przekrój 
wiekowy członków klubu jest więc 
dość szeroki, “staż taneczny” zaś 
wcale nie tak duży. Niektórzy tań
czą dopiero od kilku miesięcy, a po
trafią niemało. Klub Marka Owsika 
“wychował” już 2 utytułowane pary
- Wicemistrzów Okręgu w kategorii 
do 10 lat oraz Mistrzów Okręgu.

Pytani o Płock
- wzruszają ramionami

W Płocku nie istnieje tzw. trady
cja tańca towarzyskiego. Jeżeli 
można mówić o niej, to na pewno o 
tradycji tańca ludowego, zapocząt
kowanej i z dużym powodzeniem 
kontynuowanej przede wszystkim 
przez znany zespół “Dzieci Płocka”. 
Ludzi współczesnych “ludowizna” 
jednak coraz mniej pociąga, nabory 
do zespołów są coraz skromniejsze. 
Młodzież interesuje rap, techno i 
wszelkie ich odmiany. Taniec towa
rzyski też podoba się wielu. Przypu

szczać należy, iż w Płocku również 
spotkałby się z większym zaintere
sowaniem, gdyby tylko było nieco 
więcej możliwości poszerzenia swej

wiedzy praktycznej w tym kierun
ku. Tymczasem istnieją tylko 2 klu
by tańca towarzyskiego. Można za
pisać się też na podstawowy kurs, 
ale między nami mówiąc, daje on 
niewiele, a umiejętności tam zdoby
te szybko się zapomina.

Na temat przyczyn niewielkich 
możliwości rozwoju zainteresowań 
tańcem towarzyskim w Płocku 
można by dyskutować. Marek 
Owsik postrzega problem następu
jąco: - Obserwuję brak poparcia tej 
formy tanecznej ze strony instytucji 
kultury, a przede wszystkim ze stro
ny władz lokalnych. A przecież do
bre, zdolne osoby - takie w Płocku 
są, jestem o tym przekonany - mo
głyby doskonale reprezentować 
miasto na zewnątrz. Instruktorzy 
płoccy nie ruszają zazwyczaj formy

tańca towarzyskiego, przypuszczam, 
że dlatego, iż potrzebna jest duża 
siła przebicia. Są problemy np. ze 
zdobywaniem klas, a głównie z od
powiednią salą. Zadem płocki dom 
kultury nie jest w stanie udostępnić 
sali do prowadzenia klubu tańca to
warzyskiego, ponieważ taką salą 
nie dysponuje. Dlatego moje zajęcia 
odbywają się na szkolnej sali gi
mnastycznej.

Na przeszkodzie do rozwinięcia 
w Płocku tej działalności kultural
nej, jaką jest taniec towarzyski stoją 
więc m.in. przyczyny obiektywne. 
Można jednak je ominąć lub poko
nać, wystarczy odrobina inicjatywy 
i chęci. Płoccy intruktorzy tańca al
bo są konformistami, albo nie pasjo
nuje ich taka działalność. Dlatego 
aby zaspokoić potrzeby lokalnego 
społeczeństwa trzeba sprowadzać 
instruktorów z zewnątrz i płacić im 
za “usługi”. Również dlatego polski 
tancerz, zapytany o Płock wzrusza 
ramionami.

Pamiętajcie 
o biodrach

Próba trwa dalej. Tancerze na 
okrągło powtarzają ten sam schemat 
kroków i figur: jive, cha - cha - cha, 
rumba... - Krok posuwisty, pamiętaj
cie o biodrach, znowu nie zdążyły
ście powrócić na czas do partnera,

obrót Aśka - sypią się uwagi. I zno
wu wszystko powtarzać trzeba od 
nowa. Dziewczyny i chłopcy mimo 
zmęczenia ćwiczą wytrwale. Nawet

przerwy poświęcają na dopracowa
nie figur. Wszystko przecież musi 
być jak należy - równo, zgodnie z 
muzyką i ustalonym programem.

Trzeba pamiętać co zrobić, w 
którym miejscu i w jaki sposób. 
Trzeba przede wszystkim pamiętać 
o odpowiedniej postawie ciała: gło
wa do góry, brzuch i pośladki 
wciągnięte, ramiona opuszczone. 
Każdy taniec ma swój charakter i 
specyfikę: przy rumbie należy pa
miętać o płynności ruchów, przy tan
gu koniecznie przypomnieć sobie, jak 
skrada się kot. Cha cha cha, jive to 
dynamika. Znajomość zasad i pod
staw poszczególnych tańców daje 
określoną wiedzę, ale samo z siebie 
nie czyni tancerzy mistrzami, trzeba 
mieć ponadto odrobinę “bożej iskry”, 
poczucie rytmu w sobie oraz oczy
wiście wyczucie rytmu. Nade wszy
stko trzeba dużo ćwiczyć.

Zaczyna się 
od podglądania

Fascynacja tańcem zaczyna się 
od podglądania. Anetka Chojna
cka w klubie tańczy rok: - O klubie 
powiedziała mi koleżanka. Przyszłam, 
zobaczyłam, że fajnie się tańczy i 
układy są fajne. Zostałam. Moja sio
stra też się zapisała, ale na razie nie 
tańczy, bo szuka partnera. Uczestni
czyłam już w 3 turniejach: w Ostro
łęce, Łodzi i Płocku. Bardzo lubię 
występować w ładnych strojach. 
Anetka w przyszłości chciałaby zo
stać wielką tancerką. Jej partner - 
Jarek Wydrzycki: - Wiedziałem co 
to jest taniec towarzyski, bo ogląda
łem go w telewizji. Mój brat też tań
czył, ale zrezygnował, bo był za ni
ski. Te układy, które mamy w klubie

na razie nie są trudne, dopiero 
później będą problemy. Jarek i Ane
ta chodzą dopiero do drugiej klasy.

10-latek Jacek Chęciński jest 
już wicemistrzem okręgu: - Za
cząłem chodzić do klubu za namową 
dziewczyn, które ogłosiły w naszej 
klasie zapisy. Na turnieju w Ostrołę
ce, gdzie zdobyłem tytuł tańczyłem 
walca angielskiego, ąuick stępa, 
cha chę, jive i poleczkę. Trochę 
trudno było, bo startowało aż 26 
par, ale jakoś się udało. Gdybym 
mógł, do końca życia zawodowo 
zajmowałbym się tańcem.

Jacek, Jarek i Anetka należą do 
młodszej grupy tanecznej prowa
dzonej przez p. Marka.

Zapewne trudno jest prowadzić 
zajęcia z “maluchami”. Trzeba 
znaleźć złotą metodę - taką, która 
maksymalnie zainteresowałaby ich 
zajęciami a jednocześnie nie po
zwoliłaby na chaos na próbach. 
Wiadomo bowiem powszechnie, że 
dzieci są żywiołowe i wymagają od
powiedniej dyscypliny. Marek 
Owsik twierdzi, że taki środek zna
lazł i będąc świadkiem jego prób 
można przypuszczać, że mówi pra
wdę. W pewnym momencie dzie
ciaki zapomniały się; ćwiczyła 
właśnie starsza grupa, a one nie 
miały co ze sobą zrobić. Zaczęły 
więc biegać, z krzykiem wciskać się 
na leżące pod ścianą sali gimnasty
cznej materace. Nagle usłyszały

gromki krzyk instruktora. Zamilkły 
w ułamku sekundy.

- Największy szok przeżyłem, kie
dy dziecko mi się po raz pierwszy 
rozpłakało - opowiada Marek o 
swoich doświadczeniach. - Nie 
umiało zatańczyć jakiegoś kroku. 
Potem podeszło do mnie i przytuliło 
się. Od tamtej pory wiem, że z dzieć
mi trzeba dużo rozmawiać. Tłuma
czę więc im, że z nauką tańca jest 
jak ze szkołą: raz się umie lepiej, a 
raz gorzej. Mam też dla nich nagro
dy za dobre sprawowanie i sumien
ne ćwiczenie - jeśli zachowują się 
odpowiednio, pokazuję im nowe, 
atrakcyjne figury. To je mobilizuje. 
Akceptują ten sposób prowadzenia 
zajęć. Opowiem jeszcze o jednym 
doświadczeniu. Podszedł do mnie 
kiedyś 7 - latek i powiedział: “Będę 
chodził na zajęcia, bo mama mi ka
że, ale nie będę się uczył tańca. ” 
Poprosiłem mamę na rozmowę i wy
jaśniłem, jak sprawa wygląda. Za
proponowałem, że za rok, jak syn 
będzie chciał, może się do mnie 
zgłosić. Różne zdobywam więc do

świadczenia i staram się z nich wy
ciągać wnioski.

Wyrazić uczucia 
bez słów

Starszą grupę płockiego klubu 
tanecznego stanowią nastolatki. Dla 
ludzi w tym wieku charakterystyczny 
jest podobno konflikt płci, a jedno
cześnie niemałe zainteresowanie płcią 
przeciwną. Chłopcy przedrzeźniają 
jedne dziewczyny, starają się o

Tomasz Praski i Joanna Skierska 
-  Mistrzowie Okręgu w tańcach 
standardowych

względy innych, dziewczęta bywają 
często aroganckie. Dorastająca mło
dzież lubi szpanować.

Nastoletni członkowie klubu są 
nieco inni. Rzuca się w oczy ich wię
ksza dojrzałość emocjonalna, bardziej 
pozytywne nastawienie chłopców w 
stosunku do dziewcząt i odwrotnie. 
Nie słychać kłótni, a już mowy nie ma 
o wzajemnym przedrzeźnianiu się czy 
czymś podobnym. Asia Skierska - 
zdobywczyni tytułu Mistrza Okręgu:
- W tańcu towarzyskim można dosko
nale pokazać swoje uczucia bez 
udziału słów: kocham, szanuję, lubię. 
Partnerzy wyrażają swój stosunek do 
partnerki poprzez jej prowadzenie w 
tańcu: stanowczo i zarazem delikat
nie. To jest niezwykłe.

Marek Owsik wypowiada podo
bne uwagi: - Można się nauczyć nie 
tylko określonych kroków i figur, ale 
również wzajemnego szacunku do 
siebie, zasad współdziałania i 
współżycia. Partnerzy wiedzą, że 
muszą się opiekować partnerkami. 
Partnerki są świadome tego, że ma
ją być ozdobą w parze. Poza tym 
taniec rozwija ogólną sprawność 
ruchową. Ktoś, kto ćwiczył taniec 
towarzyski potrafi wszystko zatań
czyć i z każdą partnerką.

Młodzież opowiada o swoich pier
wszych doświadczeniach z tańcem.

Asia: - Doszłam do grupy po 3 
miesiącach. Najpierw nie zdałam 
egzaminu na kurs, ale pan Marek 
stwierdził, że da mi szansę, bo wie- 
dzi, że bardzo chcę tańczyć.

Tomek: - Chciałem się zapisać 
na rap. Dowiedziałem się, że pier
wsze zajęcia odbędą się w Domu Te
chnika. Okazało się, że była to le
kcja tapca towarzyskiego. Spodoba
ło mi się i zostałem.

Piotrek: - Musiałem nauczyć się 
walca wiedeńskiego, bo miałem być 
świadkiem na ślubie. Zacząłem tań
czyć w listopadzie, w grudniu były 
Mistrzostwa Okręgu.

Wszyscy zgodnie twierdzą, że 
lubią wspólnie spędzać czas, a 
szczególnie wyjeżdżać w Polskę. 
“Zawsze jakiś temat sobie znajdzie
my” - mówią.

Próba dobiega końca. Ponad 2 
godziny niemałego wysiłku, kilka
dziesiąt kropel potu nie poszło na 
marne - układ został dopracowany. 
Wszyscy się rozchodzą do własnych 
domów, do bieżących zajęć. Pytam 
Marka Owsika o praktyczne korzy
ści, jakie przynosi nauka tańca to
warzyskiego. Odpowiada:

- Myślę, że umiejętności, które 
nabywa się w klubie przydać się mo
gą każdemu, niezależnie od wieku. 
Od 3 tygodni uczę parę 40-latków. 
Postanowili oni złamać zasadę od
poczywania z nogami na fotelu i za
cząć odpoczywać czynnie. W przy
szłym roku chcę pokazać ich umie
jętności na turnieju. Znam ludzi, 
którzy chętnie rozpoczęliby naukę, 
ale wstydzą się. Mówi się, że nauka 
tańca towarzyskiego na nic się nie 
przydaje np. na dyskotekach. To nie
prawda. Teraz na dyskotekach tań
czy się bardzo często indywidualnie, 
figury z tańca towarzyskiego z po
wodzeniem można wykorzystywać. 
Osobiście wolę tańczyć z partnerką, 
czuć jej bliskość. Partner, który 
umie poprowadzić, poprowadzi każ
dą dziewczynę, nawet taką, która w 
ogóle nie umie tańczyć.

Agnieszka Kaniewska

Próba starszej grupy klubu. Na pierwszym planie Mistrzowie Okręgu

Członkowie Klubu w komplecie

Marek Owsik - instruktor demonstruje jedną zfigurjwe
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Rover 111 SLi

Angielski Maluch
W płockim salonie firmy Ro- 

ver, od kilku dni, można oglądać 
jeden z dwóch najmniejszych sa
mochodów tej marki czyli Rover 
111 SLi. Jest on następcą pro
dukowanego wcześniej metro i, 
jak to zwykle w takich przypad
kach bywa, ma wiele cech swoje
go poprzednika. Metro znany 
także jako Rover 100 był produ
kowany z niewielkimi zmianami 
przez prawie piętnaście lat.

W ubiegłym roku pojawił się 
model 111, który zastąpił tego 
popularnego w Anglii malucha. 
Nowa 111 została opracowana 
zgodnie z obowiązującą modą, 
preferującą obłe kształty nadwo
zia. Przednia część pojazdu 
wyraźnie przypomina modele 
serii 200 i 400. Na masce umiesz
czono dwa efektownie wygląda
jące wloty powietrza. Kształt tyl
nych lamp jest podobny do sto
sowanych w samochodach 
francuskich tej klasy. We wnę
trzu uwagę zwracają dobrze wy
profilowane fotele, trójramienna 
kierownica z poduszką powie
trzną i wygodne przełączniki ze
spolone. Razi natomiast umiesz
czenie uchwytu otwierania ma
ski silnika od strony pasażera (w 
wersji angielskiej kierownica jest 
po prawej stronie) i nieco kancia
sta tablica wskaźników. Trzeba 
jednak przyznać, że obrotomierz 
i bogaty zestaw kontrolek to w 
tej klasie aut dodatki, za które 
trzeba zazwyczaj dopłacić. Ro- 
ver oferuje je w wersji podsta
wowej, podobnie jak immóbi- 
liser czy wspominaną wcześniej 
poduszkę powietrzną. Bez do
płaty są też przyciemniane szy
by i dzielone tylne oparcie. O ile 
jednak z przodu jest sporo miej
sca na nogi, to nie mogą tego po

wiedzieć pasażerowie siedzący z 
tyłu. Szczególnie po odsunięciu 
do końca przednich foteli.

DANE TECHNICZNE:
SILNIK: aluminiowy, serii K 
pojemność: 1120 ccm 
moc: 60 KM przy 5700

obr/m in
maksymalny moment obro

towy: 90 Nm przy 3900
obr/m in.

SKRZYNIA BIEGÓW: pię- 
dobiegowa

ZAWIESZENIE: 
przód i tył: hydropneumaty

czne typu Hydragas
przód: wahacze i stabilizatory 
tył: wahacz wzdłużny

W bagażniku wyposażonym 
w małą lampkę, mieści się pod 
podłogą koło zapasowe oraz 
podnośnik i klucz do kół. Prze
strzeń bagażowa jest dość duża,

a nisko kończąca się tylna klapa 
ułatwia załadunek cięższych 
przedmiotów.

Mały Rover ma nietypowe 
zawieszenie. Zamiast popular
nych sprężyn śrubowych i amor
tyzatorów Anglicy wyposażyli 
auto w zawieszenie hydropneu-

HAMULCE: 
przód: tarczowe 
tył: bębnowe 

■ WYMIARY: 
długość: 3570 mm 
szerokość: 1560 mm 
wysokość: 1380 mm 
rozstaw osi: 2270 mm 
pojemność bagażnika: 230 li

trów
ZUŻYCIE PALIWA: 
średnio: 6, l i n a  100 km 
PRĘDKOŚĆ MAKSYMAL

NA: 155 km/ h
PRZYSPIESZENIE: od 0 do

100 km /h  -14,8 sek.

matyczne. Dzięki tej innowacji 
przód samochodu nie ma ten
dencji do nurkowania w czasie 
gwałtownego hamowania, a 
szybsze pokonywanie zakrętów

Rover 111 SLi to angielski "maluch"...
fot. St. Bąkiewicz

nie stanowi dużego problemu. 
Hydropneumatyka oznacza tak
że mniejsze tendencje auta do 
podsterowności.

Ogólnie Rover adresuje swój 
model 111 SLi raczej do ludzi ce
niących sobie niezawodność au
ta i jego właściwości trakcyjne 
oraz bogate wyposażenie stand
ardowe. Zwolenników nie zrazi 
z pewnością sylwetka nadwozia,

nawiązująca swoim kształtem 
do modelu 100 czy też nieco 
kanciasta deska rozdzielcza. Ro- 
ver serii 111 jest konkurentem 
dla: opla corsy, renault clio, ci
troena AX, oraz peugeota 106. 
Czy Anglik podoła tej konkuren
cji? Wszystko wskazuje na to, że 
zdobędzie grono wiernych zwo
lenników.

Zapłać podatek
Przypominamy, że od 1 stycznia obowiązują nowe stawki podatku dro

gowego, który, niestety, trzeba zapłacić. W przeciwnym razie prędzej czy 
później odszukają nas w rejestrze pracownicy Wydziału Finansowego 
Urzędu Miasta i bez litości przyślą zawiadominie o zapłaceniu zaległego 
podatku wraz z odsetkami. Lepiej więc nie czekać, aż do naszych drzwi
zapuka komornik.

Niestety, mimo wielu projektów i zapewnień, także w tym roku podatek 
drogowy nie został wliczony w ceny paliw. Dlatego też niezależnie czy przeje- 
dziemy samochodem w ciągu roku 3 czy 30 tys. km zapłacimy taki sam 
podatek drogowy. Na szczęście jego płatność można rozdzielić na dwie raty (I i 
II półrocze). Tradycyjnie już stawki podatku drogowego uległy podwyższeniu. 
Dla porównania: w 1995 roku za auto z silnikiem o pojemności 1400 ccm 
płaciliśmy 87 zł. Żeby od nadmiaru pieniędzy nie przewróciło się nam w 
głowach, w tym roku za ten sam samochód trzeba już wyłożyć 114 zł.

Nie ma też różnicy w opłatach w zależności od wieku pojazdu, co wiąże 
się w 85 proc. z jego stanem technicznym. Nadal nie muszą płacić podatku 
drogowego przejeżdżający przez Polskę obywatele Wspólnoty Państw Nie
podległych. To nic, że przewożą codziennie ciężarówkami, tony samocho
dowego szmelcu i innych towarów, psując nawierzchnie naszych dróg. Za 
sąsiadów ze Wschodu zapłacimy sami, jak przystało na prawdziwych przy
jaciół. I tak publiczną tajemnicą jest, że pieniądze wpływające z tego tytułu 
do kas gmin są przeznaczane prawie w całości na inne, bardziej szlachetne 
cele niż naprawa zniszczonych jezdni.

Poniżej podajemy obowiązujące w tym roku stawki podatku dro
gowego:
motorowery: 9 zł
motocykle od 51 do 350 ccm: 30 zł
samochody osobowe z silnikami 
o pojemności do 900 ccm: 48 zł
od 901 do 1300 ccm: 90 zł
od 1301 do 1500 ccm: 114 zł
od 1501 do 1600 ccm: 180 zł
od 1601 do 1800 ccm: 282 zł
od 1801 do 2000 ccm: 474 zł
od 2001 do 2500 ccm: 732 zł
(wyjątek stanowią samochody marki Warszawa, za które ustalono 
podatek w wysokości: 114 zł)
powyżej 2501 ccm: 990 zł

Wieści z motoryzacyjnego świata

Szutry nie były mocną stronę załogi: Ficoń - Mieszkowski...
fot. Polifarb Cieszyn S.A.

Finał rajdowego pucharu cinquecento

Sikora jedzie do 
Monte Carlo

W rozgrywanym niedawno w Hiszpanii II Finale Europejskiego Pucharu 
Cinquecento wystartowały trzy polskie załogi. Znani z udziału w ostatnim 
rajdzie Monte Carlo Jackowie: Sikora i Ściciński, Mariusz Ficoń ze 
Sławomirem Mieszkowskim oraz Damian Gielata z Maciejem Bara
nem. Niestety, nasi reprezentanci w konkurencji z załogami z Włoch, Hisz
panii, Niemiec, Holandii i innych krajów europejskich nie wypadli zbyt 
dobrze. W ostatecznej klasyfikacji trzydniowych zawodów, pierwszą pozy
cję zajęli Włosi: Nicola Caldani z pilotem Giovannim Bernahccinim.

Najlepsza polska załoga (Sikora i Ściciński) była dopiero dwudziesta. 
Na 27 pozycji znalazł się Mariusz Ficoń, a debiutant Gielata zajął 45 
miejsce.

Tradycyjnie już najlepsza załoga z każdego kraju weźmie udział, na 
koszt Fiata, w rajdzie Monte Carlo, który rozpocznie się już w tym miesią
cu. Liczymy, że dwaj Jackowie zajmą w nim równie wysoką lokatę, jak w 
zeszłym roku. Wtedy to udało im się wywalczyć 37 miejsce w klasyfikacji 
generalnej. Trzymamy kciuki.

kolumnę opracował Michał Jackiewicz

DAEWOO 
W PŁOCKU

W zeszłym roku, jak grzyby po deszczu, 
powstawały w Płocku nowe salony samocho
dowe. Toastom i przemówieniom nie było koń
ca. Przypomnijmy, że w naszym mieście są już 
oficjalni dealerzy takich marek jak: fiat, seat, 
nissan, fso, citroen, łada, suzuki, opel, peugeot, 
renault, toyota i rover. Klienci mają więc spory 
wybór i mogą trochę pogtymasić, zanim zdecy
dują się na zakup nowego auta. Na coraz wy
ższym poziomie są też stacje obsługi, choć 
zdarzają się czasem tzw. eksperymenty, w ra
mach których testuje się syntetyczny olej silni
kowy wlewając go do...skrzyni biegów.

Nic jednak nie zapowiada, by zapoczątkowa
ny w zeszłym roku salonowy boom został prze
rwany. Jak poinformowano nas w prężnie działają
cej firmie Trident, już pieiwszego lutego rozpocz
nie się sprzedaż aut koreańskiego koncernu 
Daewoo, który w zeszłym roku wszedł przebojem 
• na polski rynek. Salon jest już praktycznie gotowy.

Podpisanie umowy z warszawską Fabryką 
Samochodów Osobowych oraz rozpoczęty, w lu
belskiej Fabryce Samochodów Ciężarowych, 
montaż modelu nexia, pozwalą przypuszczać, że 
nie na darmo mówi się o Korei jako coraz bardziej 
liczącym się na Świede producencie samocho
dów. Oprócz montażu nexii w Lublinie, niebawem 
także w Warszawie ma się rozpocząć montowanie 
większego modelu espero. Do końca jednak nie 
wiadomo, czy nie będzie tam powstawać mniejszy 
model Daewoo - popularny tico. Jeszcze nie 
wszyscy polscy kierowcy zdążyli obejrzeć obecną 
ofertę koncernu, a już mówi się o wprowadzeniu 
za kilka miesięcy ich następców. Noszą one robo
cze nazwy: T100, J 100 i V100. 0 pierwszym z 
nich, mającym zastąpić nexię, angielska prasa 
specjalistyczna pisała już w połowie zeszłego ro
ku. Na razie jednak w Polsce montowana jest 
nexia, czyli unowocześniona wersja opla kadetta.

W ofercie znajdą się dwie wersje nadwozio- 
we: czterodrzwiowy sedan oraz trzy- i piędo- 
drzwiowy hatchback. Obie zostaną wyposażo
ne w silnik o pojemności 1498 ccm rozwijający 
moc 75 lub 90 KM. Nie wiadomo jednak do tej 
pory, jaką cenę ustali producent na te pojazdy. 
Należy się spodziewać, że na początku będzie 
ona promocyjna. Czy płocczanie polubią kore
ańskie auta? Przekonamy się o tym niebawem.

FSO SEDAN
O pół roku wcześniej rozpocznie się sprzedaż ostatniej odmiany polone

za czyli modelu sedan. FSO przyspieszyło termin wprowadzenia go na 
rynek prawdopodobnie z obawy przed coraz liczniejszą konkurencją w tej 
klasie aut. Mieliśmy okazję testować ten pojazd podczas Międzynarodowe
go Samochodowego Sympozjum Sportowo - Turystycznego Dziennikarzy, 
które odbywało się w Straszęcinie koło Dębicy. Do testów FSO udostępniła 
dziennikarzom poloneza sedana 1.6 G LI16 V.

Wrażenia z jazd tym autem nie były najgorsze, ale kilka poważnych 
mankamentów (np. umieszczony pod zbyt ostrym kątem lewarek zmiany 
biegów) zadecydowały, że ocena końcowa odbiegała znacznie od celującej. 
Sceptycy twierdzą nawet, że poloneza nie można porównywać z żadnym 
innym samochodem. Podczas konferencji prasowej dyrektor FSO - An
drzej Tyszkiewicz zapowiedział, iż cena sedana będzie oscylować wokół 
25 tys. zł. Jednak przez ostatnie kilka miesięcy wiele się zmieniło i być 
może cena będzie zupełnie inna. Znane są przecież ostatnie kłopoty fabryki 
ze sprzedażą modelu caro, co zaowocowało nawet obniżką ceny żerańskie- 
go produktu. Rynek samochodowy w Polsce jeszcze na długo, zdaniem 
specjalistów, pozostanie rynkiem cen. Tylko od zasobności portfela klienta 
będzie zależało, czy wybierze poloneza, czy też wóz zachodni. Jak wynika 
z licznych obserwacji, potencjalni klienci odłożyli decyzję o zakupie auta w 
cenie powyżej 20 tys. zł i czekają na rozpoczęcie sprzedaży daewoo nexia. 
Przy założeniu, że różnica cenowa między sedanem a nexią nie będzie zbyt 
duża, zwycięzcą tego pojedynku nie zostanie raczej polonez sedan.

Sedan przypomina z boku wyroby szwedzkiego Volvo
foŁFSO
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OGŁOSZENIA DROBNE
RÓŻNE

ŻALUZJE poziome i piono
we. Najtaniej, ul. Morykonie- 
go 5/56, tel. 638-423. •

011361

AUTO-GAZ LOVATO!
Już od 950 zł. PHU 

“MOTO-KRAM”
06-450 Glinojeck, tel. 154.

011382a

NAPRAWA 
lodówek, zamrażarek, 

pralek automatycznych. 
Bieńkowski, tel. 636-758.

011409

LOMBARD “CENTUŚ” - 
Jachowicza 27 

(Cech Rzemiosł)
- tel/fax 62-62-39. 

POŻYCZKI POD ZASTAW.
SA-330

LOMBARD - KOMIS 
“AMICUS” - Płock, 

Grodzka 15, tel. 62-82-72. 
Pożyczki pod zastaw, 
złoto, broń, artykuły 

przemysłowe. 
Zapraszamy 

od 10,00 do 18,00, w 
soboty od 10,00 do 14,00.

SA-331

MASZYNOPISANIE
(komputerowe).

Płock, ul. Grodzka 15, 
tel. 62-82-72.

SA-331/1

OSOBY (małżeństwa) zain
teresowane dodatkowym do
chodem zapraszamy na nie- 
obowiązującą rozmowę kwa
lifikacyjną. Wiadomość pod 
telefonem 63-18-84 w godz. 
20,30 - 22,00.

011479

CYKLINOWANIE - 
77-15-86.

011504/1

WIDEOFILMOWANIE - te
lewizyjna jakość. Roszko, tel. 
62-28-34. oii529
USŁUGI komputerowe, 
skład, reklamy video, tłuma
czenia. Roszko, tel. 62-28-34.

011529a

PIECZĄTKI - tanio! ksero + 4 
kolory. Art. biurowe, druki 
VAT, folie, litery samoprzyle
pne, kalkulatory. Płock, ul. 
Bielska 61, tel. 64-36-72.

SA-336

GINEKOLOG lek. med. Mi
ra Szymanowska przyjmuje 
wtorki, czwartki godz. 16,00 - 
17,00, piątki 11,00 - 12,00. 
Płock, Otolińska 7 m 13, tel. 
62-55-27. SA-508

NAPRAWA telewizorów. Tel. 
62-99-05 - Stypik.

011540

“IZA”
- usługi towarzyskie 
(zapewniamy lokal). 

62-24-42.
011547

NA SPOTKANIE z zielarza
mi Aliną i Eligiuszem Kozło
wskimi zapraszamy do Pło
cka 20 stycznia 1996r. Infor
macje i zapisy: Płock, tel. 
631-432.

011574

EXPRESOWA naprawa 
protez zębowych.

Tel. 62-46-96.
011578

ABSOLUTNIE 
bezkonkurencyjna 

całodobowa Agencja 
Towarzyska “Wiola”. 

63-67-50. Nowe twarze.
011592

CYKLINOWANIE (220V) -
tel. 62-71-33. 011594

YIDEOFILMOWANIE
64-34-81. 011602

HOMEOPATYCZNE 
leczenie dorosłych 
i dzieci. Gabinet - 

ul. Kobylińskiego 6, 
wtorki 16,00 -17,00, 

tel. 635-709.
011605

ZNANI olsztyńscy 
zielarze - Alina i Eligiusz 

Kozłowscy będą 
przyjmować w Skrwilnie 

13 stycznia 1996r. 
Zapisy: Skrwilno, tel. 160.

S-144/95

KURSY samochodowe 
wszystkie kategorie. OSzK - 
W. Osiński, Płock, ul. Kościu
szki 26, tel. 64-54-15; 635-133. 
Rozpoczęcie - 10.01.1996r.
godz. 16,00.

011610

MALOWANIE, tapetowanie,
układanie glazury. Tel. 64-27-51.

011611

MALOWANIE, tapetowanie,. 
zakładanie boazerii, paneli. 
Tel. 64-35-19. 011612

DOMOWE naprawy telewi
zorów. Adamski - tel. 64-33-10.

011626

NAPRAWA telewizorów - 
62-32-84. on63o

KURSY samochodowe - Li
ceum Ekonomiczne. Rozpo
częcie 9.01.96r. godz. 16,00. 
Tel. 62-50-99. 011637

ZESPÓŁ muzyczny "Mel- 
ton" - wesela, bale. Płock, 
64-10-20, 8,00 -17,00.

011638

MAGISTER - korepetycje: 
matematyka, fizyka, chemia. 
Płock, 627-351.

011639

KREŚLENIE na ploterze - 
615-536. oii643

MAGISTER matematyki - 
egzaminy ósmoklasistów. 
Płock, tel. 628-321.

011649

KOREPETYCJE z matematy
ki. Tel. 62-81-81.

011651

KOREPETYCJE - angielski. 
Tel. 636-318. oii656
FIRMA komputerowa BAZA 
poszukuje pracownika na 
stanowisko sekretarki - 3/4 
etatu. Wymagana biegła zna
jomość budowy i obsługi 
komputera. Kontakt osobisty 
lub telefoniczny w godzinach 
17,00 - 18,00 w siedzibie fir
my przy ul. Jachowicza 18, 
tel. 64-75-09 z dyrektorem dr 
inż. Dariuszem Nowaliń- 
skim.

011659

KURSY:
* podstawowy kurs 

komputerowy - 
10.01.96r.

* językowe
(angielski i niemiecki)
* prawa jazdy kat. “B” 
(młodzież do lat 19-tu

• zniżka)
* palaczy kotłów c.o.
* kierowców wózków 

akumulatorowych
i spalinowych

* prowadzenia ksiąg
podatkowych 

* inspektorów ochrony 
p/pożarowej

* obsługa suwnic, 
podnośników

samochodowych
* BHP - dla kadry 

kierowniczej i służb bhp
* kroju i szycia oraz 

szkolenie podatkowe - 
zmiany w podatkach w 
1996 roku. “WUR-POL” 

Płock, ul. Gradowskiego 5/7, 
tel. 62-01-54, 62-50-78.

011648

YTDEOFILMOWANIE
Płock, tel. 61-23-95.

011660/1

AUTORYZOWANY 
serwis PREDOM - 

TERMET Świebodzice: 
naprawy gwarancyjne i 

pogwarancyjne. 
Montaż i doradztwo 

kompleksowe, 
wykonawstwo instalacji 
sanitarnych i gazowych. 

OFERUJEMY również 
wszystkie typy kotłów i 

części zamiennych. 
Ciecierski Tomasz, Płock, 

ul. Konopnickiej 9, 
tel. 630-176.

011662

ZAPRASZAM panów cało
dobowo - Paola, 64-51-76.

011665

BUDOWA i remont piecy 
kaflowych. 

Przybysz Mirosław, 
ul. K. Wielkiego 26, 
Płock, tel. 64-75-32.

011668

MALOWANIE, tapetowanie, 
kasetony, glazura. Tel. 6245-97.

011669

USŁUGI stolarskie. Tel. 
634-565.

011670

KURSY komputerowe:
- podstawowy

- drugiego stopnia
- księgowość 

komputerowa.
Firma “MAGISTER”, 
Płock, tel. 63-57-87.

011671

PROWADZENIE ksiąg po
datkowych. Biuro podatko
we M. Majewski, J. Ogono
wski, Płock, Tumska 6, tel. 
62-31-90, 63-57-87.

011671/1

STOLARSTWO 
- remonty.

Solidnie. VAT.
Tel. 64-59-52.

011673

EKSKLUZYWNA 
Agencja Towarzyska 

“Kotka” zaprasza: 
63-74-38.

011673/1

MALOWANIE, tapetowanie, 
zakładanie boazerii, paneli. 
Tel. 64-35-19.

011674

R U P ^ O
S P R Z E D A Ż

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 

“ALMAR”, Płock, 
ul. Dobrzykowska 495 
(za działkami) poleca: 
materiały budowlane: 

stał żebrowaną, gładką, 
blachę ocynkowaną, 

styropian, wełnę 
mineralną, cement, 

wapno, siporex, cegłę, 
papę, lepik, bitgum oraz 

nawozy mineralne, 
węgiel, koks, a także 

bloczki fundamentowe, 
pustaki betonowe, kręgi, 

krawężniki, obrzeża 
trawników. Prowadzimy 

również skup złomu 
stalowego. Dysponujemy 
transportem. Zapraszamy 

w godz. 7,30 -17,00, 
soboty 7,30 -13,00.

Tel. 64-33-11.
SA-417

SPRZEDAŻ piecyków gazo
wych. Płock, Wyszogrodzka 
71, 62-42-74.

011512

PRZYJMUJĘ zamówienia na 
sadzonki pomidorów na ma
rzec. Marek Andrysiewicz, 
Kutno - Dudki 11, tel. 54-27-30.

K-165a

SPRZEDAM domek parte
rowy z działką 350 m kw. 
w Płocku. Wiadomość: tel.
63- 23-08.

011584/1

SPRZEDAŻ działek budow
lanych w Ciechomicach. Tel.
64- 14-52.

011588

SPRZEDAM gospodarstwo
rolne o po w. 12,26 ha wraz z 
budynkami. Barbara M ura
wska, Nagórki - Olszyny,
09-210 Drobin, woj. płockie.

011622/1

SPRZEDAM w Płocku 0,4 ha 
w całości lub na działki bu
dowlane. Tel. 64-25-59.

011634

KUPIĘ MERCEDESA 207D,
rocznik 1983 do 1985, krótki, 
niski, przeszklony. Płock, tel. 
63-15-27 po 19,00.

011641

ISSA - Biuro Nieruchomości - 
poszukujemy ofert. Kutno, 
Królewska 16, tel. 533-554.

K-168/95

KUPIĘ maszynkę do robie
nia siatki (ręczną lub elektry
czną). Tel. 62-09-24 wieczo-

SPRZEDAM C-385, 1979r., 
pług czteroskibowy, opryski
wacz lOm, podbieracz do 
"Bizona". Sławomir Zieliń
ski, Kurów 17, gm. Oporów.

K-169/95

PILNIE SPRZEDAM działkę 
rekreacyjną 800 m kw. z bu
dynkiem rekreacyjnym w
budowie w Sendeniu Małym. 
Tel. 38-89 Gostynin po 15,00.

011653

SPRZEDAM STARA 200 i 
przyczepę D-50 oplandeko- 
waną. Ziębiński Roman. Bli-
C h O W O . 011654

SPRZEDAM dom mieszkal
ny z pawilonem handlowym
w Płocku. Tel. 62-62-63.

011655

SPRZEDAM 5 ha we wsi 
Grotowice. Kutno, 54-24-63.

K-171/95

SPRZEDAM ciągnik Zetor
7211, 1989r., stan bardzo do
bry. Portalski Andrzej, Unie- 
jewo 7, tel. 61-26-17.

011657

AUTO KOMIS "Pod Topola- 
mi" - Bielska 60 (Lotnisko) i 
Kolejowa 3 (Radziwie - sta
dion). OFERUJEMY kredyty 
i kupno na raty już od 10% w 
skali roku. Uwaga! Za wsta
wione auta nie pobieramy
żadnych opłat. Tel. 64-59-85.

011661

SPRZEDAM mieszkanie M-4,
II piętro, Podolszyce Północ. 
Tel. 63-50-01.

011661/1

SPRZEDAM nowy trzypoko
jowy dom wraz z rozpoczętą 
budową domu dużego na 
działce 8-arowej ogrodzonej 
(światło, siła, woda) w Białej 
Osiedle. Tel. 62-86-07.

011662/1

KOMIS 
RTV, AGD
KOMPUTERY

i inne
Grodzka 9, tel. 64-51-53

SA-20

SPRZEDAM: Avię A-31 fur
gon, ład. 3,5 t, r. prod. 1990 i 
1991; Stara 1142 furgon, r. 
prod. 1990; Renault M-140 
furgon, dł. 9 m, ład. 7t, r. 
prod. 1992; ciągnik rolniczy 
prod. NRD moc 120 KM; 
przyczepa Budamobil, ład. 
lOt. Tel. 62-24-07, 62-93-99 do 
godz. 16,00. oii663
SPRZEDAM nowy dom z 
wygodami (wodociąg, gaz 
ziemny) na działce 693 m kw, 
ogrodzona. Malesa Danuta, 
09-440 Staroźreby, ul. Ko
ścielna 41, tel. 63-48-18.

011663/1

SPRZEDAM samochód 
Toyota Corolla, 

trzydrzwiowa, biała, 
1994 rok prod., 

27.000,-zł.
Tel. 64-68-86, 64-52-14 
w godz. 10,00 -18,00.

011664

PAWILONY, kioski (kre
dyt) - producent, tel. (0-22) 
786-17-18.____________ sa-16
BECZKĘ aluminiową 4,5 tys. 
litrów i beczkowóz 4,5 tys. 1 
SPRZEDAM. Trzciniec 7, gm.
Bedlno, tel. 85-29-48 po 17-tej.

011666

SPRZEDAM gospodarstwo 
9,71 ha wraz z budynkami.
Wiadomość: Jan Kawałek, Ciół- 
kówko, 09-451 Radzanowo.

011667
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to znacznie m niej 
niż proponują inni
Wystarczy tylko chcieć, 
żeby mieć samochód.

Wymień swój stary samochód 
na nowy*

Koszty manipulacyjne liczone od wartości samochodu. 
O ferta specjalna -  ogran iczona ilość k o n tra k tó w !

Tumska, tel. 64-75-26SALON INFORMACJI AUTO SYSTEMU FSO: PŁOCK p i Narutowicza/ ul.

Siat C/f
na samochód

RADIO
TAXIPETRO
ZAPRASZA - ZNIZKA 50%

Taxi osobowe i bagażowe
Realizujemy wszelkie zamówienia 

PT Klientów

SPRZEDAŻ - LEASING - AUTORYZOWANY SERWIS

POLONEZ Caro
P O L O N E Z  "fruck: r  V k w l 1  E f t i  I I U v l V

c m  FABRYCZNI ■ RATY BAZ ŻYRANTÓW - WSZYSTKO W AUTOSALOHIC

f> GLAZURA
>  TERAKOTA
► GRESY
Bezpośredni importer z Wioch 

wyłączny dystrybutor w woj. płockim 
Zrzeszenia

SMOV CISA-CERDISA 
INDUSTRIE

MONTECCHl CERA MICHĘ

Nowe wzory 2 razy w miesiącu

Płock, Przemysłowa 19 
teł. 64-57-15

S e r d e c z n ie  z a p r a s z a m y
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A id  KONSORCJUM
ul. Stawki 2, INTRACO 1( 31  piętro ), 00-193 Warszawa, 
tel. 635-89-33, 635-19-02, 635-12-60, fax 635-60-86

D E K O R C F s.c .

SPRZEDAM gospodarstwo 
rolne 16 ha, nowe zabudowa
nia. Zygmunt Toruniewski, 
Polesie, 09-500 Gostynin.

G-1/96

SPRZEDAM Skodę 125L, rok 
1989, cena 7.800,- zł, przebieg 
34.000. Tel. 75-38-82.

S-1/95

SPRZEDAM ciągnik 
rolniczy U-902, 

tel. Kutno 521-791.
K-1/96

Przedsiębiorstwu-om SPRZE
DAM 6 ha ziemi. Biała Nowa, 
tel. 62-09-82.

011672

SPRZEDAM ciągnik C-360, 
stan bardzo dobry. Przyby
szewski Tadeusz, Piastowo, 
09-200 Sierpc.

S-2/96

Miejski Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej w Płocku 

ogłasza
nieograniczony przetarg w ruchu 

na najem lokali użytkowych, który odbędzie 
się w dniu 30 stycznia 1996 roku o godz. 10,00 

w Spółdzielczym Domu Kultury 
przy ul. Krzywoustego 3.

Wadium w wysokości pięciokrotnego czynszu liczonego 
od ceny wywoławczej można wpłacać w kasie Zakładu przy 
ul. Polnej 7 lub na konto w BGŻ O / Płock nr 861005-9364-321.

UWAGA: od września 1995r. obowiązuje nowy regula
min przetargu i nowe warunki umowy.

Przypominamy o składaniu przed przetargiem zaświad
czeń z ZUS i US.

Przetarg może być odwołany bez podania przyczyn.
Materiały przetargowe dostępne są w Miejskim Zakładzie 

Gospodarki Mieszkaniowej w Płocku, ul. Polna 7, pokój nr 12.
SA-18

= = = = = = £ I

AUTO SALON - Płock, Rembielińskiego 10, tel. 62-13-54

MOŻLIWOŚĆ WYMIANY W ROZLICZENIU STAREGO SAMOCHODU (WSZYSTKIE MARKI)

3

a

0000000

Komputery BAZA już w Płocku
-najnow sze  techno log ie  
-dw a lata gw arancji 
-precyzja w ykon an ia  
-fachow y se rw is
-najtańsze drukarki Hew lett-Packard

Płock ul. Jachowicza 18 tel./fax 64-75-09

B AZA  PC

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A.

PROPONUJEMY PAŃSTWU

NOWE AUTO-CASCO
w trzech zróżnicowanych cenowo wariantach ubezpieczenia:

WARTA STANDARD

WARTA SERW IS

WARTA EKSPRES

To zespół doskonale znanych i z powodzeniem 
stosowanych dotychczas rozwiązań

Eliminuje wszystkie formalności, a naprawa 
dokonywana jest bezgotówkowo

Wypłata odszkodowania dokonywana jest na 
podstawie wyceny najpóźniej w 10 dni od daty 
zgłoszenia szkody i dokonania oględzin

| i| |  Ubezpieczenie CASCO ważne na całą Europę, • 
bez dodatkowej składki •

Atrakcyjny system zniżek:

10% dla nowych samochodów
15% za posiadanie ważnej polisy 0C
20-50% za. bezszkodową jazdę
5% dla ubezpieczających się w WARCIE po raz pierwszy

Filia w Płocku, ul. Tumska 20 - tel. 62-46-78,64-39-37 

Przedstawicielstwo w Gostyninie, ul. Wojska Polskiego 27 - tel. 28-54 

Przedstawicielstwo w Kutnie, ul. Barlickiego 2 - tel. 54-28-57 

Przedstawicielstwo w Łęczycy, ul. 1 Maja - tel. 35-63 

Przedstawicielstwo w Sierpcu, ul. Narutowicza 2 - tel. 75-54-37 

Przedstawicielstwo w Żychlinie, ul. 3 Maja 3 - tel. 851-068

UWAGA U! ZMIANA ADRESU
Informujemy naszych Szanownych Klientów, 

że od Nowego Roku siedziba Płockiego Oddziału "WARTY"

mieści się przy ul. Tumskiej 20a

SUPER RADIO TAM

640-777
czynny całą dobę

szybko - tanio - solidnie
bezpłatny dojazd do klienta 
z a k u p y  na te le fo n

■



HISZPAŃSKI TEMPERAMENT - NIEMIECKA PRECYZJA

KONTYNGENT ’96

Ibiza - już od 26.200 zł* 

Cordoba - już od 31.800 zł* 

Toledo - już od 38.500 zł*

AUTO BARCELONA DEALER: TRIDENT, Płock, Rembielińskiego 10, tel. 62-13-54

CENA wg bieżącego kursu marki tj. 1,72 zł

(tlINVEST - LEASING” s.c.
Płock, ul. Bielska 57A 

S . a i  tel/fax 62-08-37

i
♦

i♦
i♦
i♦
i
♦
i
♦
%
♦*

'nr
♦

I♦a
♦a♦a♦a♦a♦a

Zarząd Główny 
Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP

wynajmie
dom wolno stojący,

podpiwniczony o pow. 314 m2 dwukondygnacyjny oraz 
2 budynki parterowe (garaże) o łącznej powierzchni 166 m2, 

media: światło, woda, kanalizacja, c.o. lokalne.

Całość znajduje się na ogrodzonej działce o pow. 1.499 nV 
położonej w Kutnie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 14.

Cena wynajmu - do uzgodnienia.
Bliższych informacji udziela Zarząd Wojewódzki 

Związku OSP RP w Płocku, ul. Otolińska 25, tel. 62-27-93.
SA-14

Zapraszamy
do nowego punktu sprzedaży w Płocku

ul. KILIŃSKIEGO 6
BEZPŁATNY SERWIS OGUMIENIA

STOMIL- OLSZTYN S.A., CENTRA S.A. - POZNAŃ 
TC DĘBICA S.A., PZL - SĘDZISZÓW

oraz firmy G O O D fY E A R

OPONY
AKUMULATORY 
FILTRY

BIEŻNIKOWANIE OPON
osobowych, ciężarowych, rolniczych, dostawczych

AUTORYZOWANY
DEflLER

0  Płock,
Stary Rynek 2 7, 

m m M  tel/fta 62-77-66

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w PŁOCKU

ogłasza przetarg nieograniczony 
na najem lokali użytkowych.

Przetarg odbędzię się w dniu 30 stycznia 1996r. o godz. 
12,00 w Spółdzielczym Domu Kultury w Płocku przy ul. 
Krzywoustego 3.

Wadium w wysokości trzykrotnego czynszu liczonego 
od ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Zakładu 
przy ul. Polnej 7 lub na konto w BGŻ O/Płock nr 861005- 
9364-321.

UWAGA: od września 95r. obowiązuje nowy regulamin 
przetargu i nowe warunki umowy.

Przypominamy o składaniu przed przetargiem za
świadczeń z ZUS i US.

Materiały przetargowe dostępne są w MZGM - ul. Polna 7, 
pokój nr 12.

Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny.

Kutnowskie Zakłady Drobiarskie “EXDROB” S.A.
w Kutnie, ul. Mickiewicza 70

ogłaszają przetarg nieograniczony na sprzedaż n/w środka transportowego:

1. Samochód osobowy Polonez Caro 1,5 GLi, rok budowy 1992, 
nr podw. 537580, cena wywoławcza 8.200,-zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 stycznia 1996r. w świetlicy Zakładu o godz. 10.00.

Jeżeli przypada dzień wolny od pracy, przetarg odbędzie się w następnym dniu roboczym.
Uczestnicy przetargu winni wpłacić w kasie Zakładu wadium w wysokości 10% ceny wywoław

czej najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9.00. Do zaoferowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 
w wysokości 22%.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny 
nabycia równej co najmniej ceny wywołania.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone po 
dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zarachowane na 
poczet ceny, jeżeli uchyli się od zawarcia umowy, wadium również przepada na rzecz sprzedawcy.

Zakład nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.
Zakład zastrzega sobie odstąpienie od przetargu bez podania przyczyn.
Pojazd można oglądać codziennie w godz. od 10.00 do 14.00.

SA-21

F IR M A  HANDLOWO-USŁUGOW A

T /P  - T oP
SERWIS - SPRZEDAŻ 
OGUMIENIA NOWEGO

UŻYWANEGO I BIEŻNIKOWANEGO DO SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH, CIĘŻAROWYCH, TIR, CIĄG. ROLNICZYCH

- Wulkanizacja ogumienia
- Wyważanie komputerowe kół (wszystkie typy)
- Nacinanie bieżnika
- Skup opon do bieżnikowania
- Naprawa sprzętu turystycznego
- Naprawa kół: ciągniki, koparki, fadromy, itp.
- Prostowanie felg

Z A P R A S Z A M Y
109-421 PŁOCK - N1EGŁ0SY, ul. Sierpecka 2, tel. 64-51-52 I 
Czynny: w godz. 8,00 -18,00, soboty godz. 8,00 - 14,00 |

Urząd Skarbowy w Sierpcu

podaje do publicznej wiadomości,
że dnia 19 stycznia 1996r. o godz. 9.00 w Urzędzie Skarbowym ul. Piastowska 42 

odbędzie się sprzedaż z licytacji n/wym. ruchomości:

- samochód Volkswagen Transporter ciężarowo-osobowy, nr rej. PBI-1502, nr 
nadw. WV 277725 ZHH 102535, wartość szacunkowa 14.500,-zł.

- podest wiszący kompletny, rok budowy 1990, udźwig 300 kg, wciągarki 
ręczne typ WR-3000/35, wartość szacunkowa 1.500,- zł.

Cena wywoławcza w /w ym . ruchomości wynosić będzie 3 /4  wartości szacunkowej.
Osoby przystępujące do licytacji zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 10% 

wartości szacunkowej w Urzędzie Skarbowym do godz. 8.45 w dniu licytacji.
Powyższe ruchomości oglądać można w dniu licytacji.
O ile licytacja wyznaczona na dzień 19.01.1996r. nie dojdzie do skutku, II licytacja odbę

dzie się w dniu 22.01.1996r. o godz. 9.00.
Ruchomości, które nie zostaną sprzedane w I i II licytacji organ egzekucyjny sprzeda z 

wolnej ręki po cenie określonej przez ten organ.
Urząd zastrzega sobie prawo unieważnienia licytacji bez podania przyczyny.
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BLACK & DECKER
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Świąteczna oferta specjalna

Zapraszamy codziennie w godz. 8-16, sobota 8-13

PRZEDSIĘBIORSTW O PRODUKCYJNO-HANDLOW E
(t HURTOWNIA NARZĘDZI

Płock, ul. Kostrogaj 5, 
tel. 62-80-00, tel/fax 64-06-10

- elektronarzędzia najnowszej generacji

- 2 lata gwarancji

- najniższe ceny

wiertarka 430 W 
lewe, prawe obroty 
udar
elektr. regulacja obrotów
199 zł+ VAT

:

$

jDziękujemy 
iza życzenia

Serdecznie dziękujemy za życzenia Świąteczne i 
Noworoczne, które nadesłali nam:

Wojewoda Płocki - Krzysztof Kołach 
Przewodniczący Sejmiku Samorządowego Woje

wództwa Płockiego - Michał Boszko
Prezydent Miasta Płocka - Dariusz Krajowski-Kukiel 
Prezes Zespołu Oświatowo-Konsultacyjnego “Pro

fesor”, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica - dr 
Zbigniew Kruszewski

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie 
Elektroland-Dominet
Zarząd Regionalnej Rozgłośni Radiowej Polskiego 

Radia w Warszawie - “Radio dla Ciebie” S.A. 
Stowarzyszenie “SALOS” z Woźniakowa 
Komendant Wojewódzki Policji w Płocku - insp. 

mgr Maciej Książkiewicz
Przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego 

NSZZ “Solidarność” - Krzysztof Zywer
Poseł na Sejm RP - Henryk Kisielewski wraz z 

rodziną
Komendant Wojewódzki PSP w Płocku - bryg. inż. Hi

lary Januszczyk
Zakład Przetwórstwa Mięsa “Peklimar”
Jadwiga i Marek Cebulscy z kina “Przedwiośnie” 
Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Płocku 
J. i S. Machowscy z pracownikami z ASO RENAULT 
Trident s.c.
Panorama Firm '

Krokus
Współwłaściciele i Pracownicy IT-POL Auto - DE

ALER FIAT
Diskau Advertising Ltd
Dyrekcja, Wychowawcy i Wychowankowie z Do

mu Dziecka Bratoszewo 
Petrochemia Płock S.A.
Zakład Wydawnictw i Reklamy “IWANOWSKI” 
Dyrekcja i Pracownicy Scan-Holiday 
Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w 

Płocku - Bożenna Strzelecka
Dyrektor Oddziału Powszechnej Kasy Oszczędno

ści Bank Państwowy w Płocku - Andrzej Mejer 
Gazeta Wyborcza
Przewodniczący Komitetu Obchodów 650-lecia 

Praw Miejskich Bydgoszczy - dr Henryk Sapalski 
Pracownicy i Dyrekcja COPI-FLEX RICOH 
“Ruch” S.A. w Warszawie - Oddział Mazowsze, 

£espół w Płocku
“INVEST-LEASING” s.c.
FUJI COLOR
Dyrektor Płockiego Oddziału Pierwszego Komercyj

nego Banku S.A. w Lubjinie - mgr Barbara Czerwińska 
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Wiesław 

Kossakowski
Mieszkańcy, Pracownicy, Dyrekcja Domów Pomo

cy Społecznej w Miszewie i Zakrzewie
Dyrekcja Rejonowego Urzędu Poczty w Płocku

:*:*x*>k*:««*k*x

Soboty robocze w Urzędzie Miasta Płocka
Na podstawie Zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1995 roku 

w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1996 roku, informuje
my mieszkańców Płocka, iż soboty robocze dla Urzędu Miasta Płocka w 1998 roku przypada
ją w pierwszą sobotę każdego miesiąca, w następujących terminach: 6 stycznia, 3 lutego, 2 
marca, 13 kwietnia, 11 maja, 1 czerwca, 6 lipca, 3 sierpnia, 7 września, 5 października, 16 
listopada, 7 grudnia.

Z  re d ak c y jn e j p o c z ty

Jesteśmy
wdzięczni...

DROGA REDAKCJO!
Zwracamy się z gorącą prośbą, 

aby za Waszym pośrednictwem po
dziękować Firmie CARGILL PA
SZE SA - Wytwórnia Pasz w Sier
pcu, za okazaną pomoc finansową 
naszej szkole. Przekazane środki 
umożliwiły nam wyposażenie pra
cowni w sprzęt, który w znacznym 
stopniu poprawił warunki funkcjo
nowania szkoły.

Wraz z podziękowaniem pra
gniemy przesłać najlepsze życzenia 
świąteczne i noworoczne Panu Pre
zesowi JERZEMU LEŚNIE
WSKIEMU oraz całej załodze.
Z wyrazami szacunku wdzięczni 
Rada Pedagogiczna oraz uczniowie 

Liceum Ekonomicznego w  
Staroźrebach

Wspólnie śpiewano kolędy i "Polskie kwiaty"

Połączyło ich 
wspólne cierpienie

Wspominali tamte wigilie sprzed 
50 lat. Obóz koncentracyjny. Kol
czaste druty. Esesmani z karabinami 
gotowymi do strzału i ujadające bez 
przerwy psy. Stłoczeni w obozo
wych barakach łamali się czarnym 
chlebem, dzielili przyniesionymi 
ukradkiem pieczonymi kartoflami...

Przed rokiem było ich 600, dziś 
pozostało zaledwie 300, byłych 
więźniów obozów koncentracyj
nych. Na spotkanie wigilijne, zor
ganizowane przez Harcerski Zespół 
Pieśni i Tańca “Dzieci Płocka” 
przybyło zaledwie sto osób.

Miejsce uroczystości nie jest 
przypadkowe. Twórca zespołu druh 
Wacław Milkę sam był więźniem 
hitlerowskiego obozu. A i czas był 
szczególny. To 50 rocznica wyzwole
nia spod okupacji. Tak jak przed laty 
uczestnicy spotkania zamiast opłat
kiem dzielili się czarnym chlebem i 
jedli pieczone “w mundurkach” kar
tofle. Były życzenia i łzy. Była też 
pamięć o tych, którzy odeszli...

- Połączyły nas wspólne cierpie
nia w tych okrutnych latach wojny - 
powiedział Wacław Milkę. - Na na
sze spotkanie nie mogli przyjść 
wszyscy. Nie pozwalał im na to ich 
stan zdrowia. Ale dzwonili, składali 
życzenia i mimo nieobecności byli z 
nami myślą i całym sercem.

Wszystkich tych ludzi łączy jakaś 
niewidzialna nić, niewidzialna siła, 
mająca swój początek we wspólnych 
obozowych przeżyciach. Rozrzuceni 
niemal po całym święcie w tych świą
tecznych dniach w miarę możliwości 
starają się być razem.

Dla młodszego pokolenia dziele
nie się czarnym chlebem może być 
niezrozumiałe, ale dla nich ma to 
znaczenie szczególne, nieprzemija
jącą wartość symbolu.

Uroczystość zaszczycili swą obe
cnością wicewojewoda Marian Ro
dzeń, duszpasterz kombatantów ks. 
Wacław Gapiński, przedstawiciele 
wojska i środowisk kombatanckich.

“Dzieci Płocka” przedstawiły 
okolicznościowy program, a wspól
nie śpiewane kolędy i “Polskie 
kwiaty” dopełniły wzruszającej ca
łości.

- Takie spotkania wypływają z si
ły ducha - powiedział druh Wacław 
Milkę.

Dariusz Pawlikowski
fot. J. Waćkowski

Polskie kwiaty 
Śpiewa ci obcy wiatr, 
zachwyca wielki świat, 
a serce tęskni.
Bo gdzieś daleko stąd, 
został ojczysty dom.
Tam jest najpiękniej.

Tam właśnie teraz, 
rozkwitły kwiaty, 
stokrotki, fiołki 
kaczeńce i maki.
Pod polskim niebem 
w szczerym polu wyrosły, 
ojczyste kwiaty
w ich urodzie, zapachu jest Polska.

Żeby tak jeszcze raz, 
ujrzeć ojczysty las 
pola i łąki. 
i do matczynych rąk, 
przynieść z zielonych łąk, 
rozkwitłe pąki.

Bo najpiękniejsze, 
są polskie kwiaty, 
stokrotki, fiołki, 
kaczeńce i maki.
Pod polskim niebem, 
w szczerym polu wyrosły, 
ojczyste kwiaty
w ich urodzie, zapachu jest Polska.

Śpiewa Ci obcy wiatr, 
tułaczy głos Cię gna, 
hen gdzieś po świecie.
Zabierz ze sobą w świat 
zabierz z rodzinnych stron, 
mały bukiecik.

Weź z tą piosenką . 
bukiecik kwiatów, 
stokrotki, fiołki, 
kaczeńce i maki.
Pod polskim niebem 
w szczerym polu wyrosły, 
ojczyste kwiaty
w ich urodzie, zapachu jest Polska.

(autor nieznany)

Na stole nie zabrakło ziemniaków w "mundurkach". W skupieniu jeaz\ 
(od lewej): Alojzy Pająk, Czesława i Kazimierz Pieńkos, Mieczysława i 
Stanisław Jakubowscy.

OPONY
WULKANIZACJA

czynne codziennie 8.00 - 20.00 
soboty 9.00 -15.00

HURT - DETAL
*P IRELL I *SE M P E R IT  
* STO M IL *M ICH EL IN
* G 0 0 D Y E R  *TC DĘBICA 
•CONTINENTAL *D U N L0 P

- komputerowe wyważanie kół
- montaż ogumienia
- naprawa ogumienia
- prostowanie felg

F A K T U R Y  VAT  

N A J N IŻ S Z E  C E N Y

Płock ul. Obrońców Płocka 9 
tel/fax 62-75-49 

tel. kom. 090-250-714



Bezkrwawa wojna
Rozmowa z Mirosławem Grabarczykiem, szachistą, aktualnym wicemistrzem Polski: 
seniorów, w szachach aktywnych i drużynowym, Mistrzem Międzynarodowym.

- Jest Pan najbardziej utytuło
wanym z płockich zawodników. 
Proszę nam opowiedzieć, skąd 
wzięło się zainteresowanie tą dys
cypliną sportu?

- W szachy nauczył mnie grać 
ojciec, kiedy miałem chyba 11 lat. 
Często grywałem z dziadkiem, 
podobała mi się ta dyscyplina 
sportu. W tym czasie uprawiałem 
kilka dyscyplin. Razem z kolega
mi ze Szkoły Podstawowej nr 12 
wygraliśmy turniej piłki nożnej 
juniorów do lat 12 organizowany 
przez ZKS Wisła Płock, a ja zosta
łem królem strzelców. Poza tym 
grałem w koszykówkę. Trudno mi 
się było zdecydować, którą dyscy
plinę wybrać.

- W jaki sposób rozpoczęła się 
przygoda z szachami?.

- Do klubu “Tumy 67" Płock za
pisał się mój brat Bogdan i on mnie 
namówił na granie, ale amatorsko. 
Tak było przez około 5 lat, dopiero 
przed 7 laty zdecydowałem się po
traktować szachy poważnie. Na po
czątku jedynie myślałem o tym, bo 
poziom wcale mnie nie uprawniał 
do optymizmu.

- W jaki sposób podejmuje się 
decyzję o poświęceniu się jednej 
dyscyplinie sportu, kiedy to nastą
piło?

- Nie wiem właściwie jak to się 
stało. Zaintrygowała mnie specyfi
czna rywalizacja na płaszczyźnie 
psychologicznej. To bardzo wciąga, 
kiedy ma się do pokonania około 
300 zawodników. Chyba właśnie ta 
fascynująca rywalizacja miała naj
większy wpływ na moją decyzję.

- Kiedy zaczął Pan osiągać 
pierwsze sukcesy?

- Na początku nie było żadnych 
sukcesów. Pojawiły się dopiero w 
1990 roku, kiedy to wywalczyłem 
tytuł Mistrza Polski juniorów do 
lat 19. Potem dużo grałem w tur
niejach, ale bez sukcesów. W 1992 
roku awansowałem do finałów 
Mistrzostw Polski, a rok później w 
Częstochowie wywalczyłem tytuł 
wicemistrza Polski seniorów. Wte
dy miałem największe szanse na 
złoto, niestety, zaprzepaściłem je.

- Na czym to polegało?
- W szachach jest takie pojęcie 

- wygrana pozycja. Ja nie potrafi
łem tego wykorzystać. Miałem du
żo takich momentów. Wtedy po
trzebna była dogrywka, w której 
do złotego medalu startowało 
czterech zawodników. Zająłem II 
miejsce. Potem zanotowałem spo
ro dobrych wyników, w dużych tur
niejach. W gronie ponad 200, 300 
osób zajmowałem pierwsze miej
sca. W 1994 roku wywalczyłem Mi
strzostwo Polski w grze błyskawi
cznej.

- Na czym polega gra błyska
wiczna?

- Cała partia trwa 10 min., na 
rozegranie zawodnicy mają po 5 
min. Trzeba w tym czasie wygrać. 
Przekroczenie czasu też jest po
rażką. Taka gra wymaga refleksu i 
szybkiego podejmowania decyzji. 
W tym samym roku zająłem IV 
miejsce w Mistrzostwach Polski, 
sukcesu nie udało mi się powtó
rzyć. Poza tym dwukrotnie z dru
żyną Płockiego Towarzystwa Sza
chowego wywalczyłem awans do I 
ligi. Teraz drużyna jest na IV miej
scu w I lidze. W 1995 roku wywal

czyłem trzy tytuły wicemistrzów 
Polski: seniorów, w szachach
aktywnych i drużynowe w szachach 
błyskawicznych.

- Gra w szachy to głównie sie
dzenie przy stoliku. Na czym więc

polega pana trening?
- Głównie na analizie własnych 

partii. Zwykle przeglądam swoje 
partie z turniejów i analizuję błędy. 
Poza tym trzeba dużo czytać facho
wej literatury. Mam w domu sporą 
bibliotekę, więc jest co analizować.

- Czy w treningu szachisty nie 
potrzeba trenera?

- Potrzeba, ale nie każdemu za
wodnikowi. Na pewno potrzeba go 
młodemu szachiście, który nie jest 
jeszcze ukształtowany. Ja nigdy 
nie miałem trenera z prawdziwego 
zdarzenia.

- To dotyczy samej gry. A co 
się robi, żeby wysiedzieć przy 
stoliku przez kilka godzin trwa
nia turnieju?

- Oczywiście potrzebny jest je
szcze trening kondycyjny. Ja z re
guły biegam, ale zawodnicy mają 
różne sposoby na rozładowanie 
napięcia i wyeliminowanie stre
sów. Jest to konieczne, choć oczy
wiście nie można takiego rozru
chu porównać z treningiem przed
stawicieli innych dyscyplin. Żeby 
wysiedzieć tyle godzin, trzeba 
mieć niezłą kondycję. Rzecz jasna 
są także szachiści, którzy tylko 
grają i nie interesuje ich kondycja 
fizyczna, ale nie doprowadzi to ich 
do większych wyników.

- W powszechnym obiegu wy
stępuje pojęcie: refleks szachisty i 
zwykle określa się tak człowieka 
powolnego. Czy Pan się z tym zga
dza?

- Akurat partie błyskawiczne za
przeczają takiemu określeniu. Tam 
trzeba wykonywać szybkie posunię
cia, około 60 w ciągu minuty. Jest to 
możliwe dzięki wytrenowaniu i 
umiejętności szybkiego podejmo
wania decyzji. Przecież jeden ruch 
wraz z zastanowieniem się, to uła
mek sekundy. Ale są także szachi
ści, którzy potwierdzają to stwier
dzenie. W końcu to czasem partie

trwają 6, 7, nawet 8 godzin. Wtedy 
każde posunięcie poprzedzone jest 
bardzo długim namysłem i kalkula
cją.

- Szachy teoretycznie są grą, w 
której można wyliczyć wszystkie

możliwości. Jest określona liczba 
figur i pól. A zatem można prze
widzieć każdą sytuację z szachow
nicy.

- Jednak nie, są komputery sza
chowe i one nie są w stanie wyli
czyć ilości możliwości. Zresztą 
komputery przegrywają z człowie
kiem, są zbyt słabe. Liczba możli
wości jest skończona, ale tak wiel
ka, że ani maszyna, ani człowiek, 
nie są w stanie tego ogarnąć. Sza
chy mają długą tradycję i jeszcze 
nie było takiego geniusza, który 
by posiadł całą wiedzę.

- Jak wiele partii rozegrał 
Pan w swojej karierze i czy zda
rzyło się rozegrać je w podobny 
sposób?

- Poważnych partii rozegrałem 
ponad 3 tysiące. Pozycje debiuto
we, czyli pierwsze posunięcia zda
rzały mi się oczywiście bardzo 
często, natomiast zakończenie, 
nigdy. Każdy szuka swoich włas
nych, nowych dróg.

- A czy udaje się wykorzysty
wać literaturę? Ot ktoś już kie
dyś rozegrał rewelacyjną partię, 
została ona opisana. Czy można 
się taką partią posłużyć, żeby za
skoczyć rywala?

- Można, ale, niestety przeciw
nik też zna literaturę i też stara się 
wykorzystywać swoją wiedzę. 
Chyba że chodzi o jakieś zapo
mniane już rozegrania. Wtedy cza
sem można wykorzystać jakiś ele
ment.

- Czy Pan pamięta wszystkie 
swoje rozegrane partie?

- Sporo, a przynajmniej te naj
ważniejsze, pamiętam. Ale nie ma 
potrzeby pamiętać, zawsze przecież 
można zajrzeć do notatek.

- Podobnie brydżyści pamięta
ją i rozpamiętują swoje rozda
nia...

- Jak wiem, to około 80 % sza
chistów jest brydżystami. W wol

nych chwilach dla odpoczynku za
wodnicy sięgają po karty. Znam by
łego szachistę, który teraz odnosi 
sukcesy w bry.dżu.

- Czy Pan poświecił się tylko 
szachom, czy ma Pan jeszcze czas 
na pracę zawodową? Czy z sza
chów da się wyżyć?

- Trzeba bardzo dobrze grać, by 
wyżyć z gry w szachy, a pogodzić 
grę i pracę jest niemożliwością. 
Szachy zabierają bardzo dużo cza
su. Zresztą wygląda to tak samo 
jak z każdym innym sportem wy
czynowym. Organizowanych jest 
wiele turniejów aktywnych, gdzie 
trzeba wygrywać, wtedy otrzymu
je się nagrody. Do tego dochodzi 
pomoc klubu, który finansuje wy
jazdy. Przydałby się sponsor, ale 
dobrze, że choć klub pomaga. Naj
ważniejsze są jednak nagrody w 
turniejach.

- Czy Pan wykorzystuje kom
puter do swojego treningu?

- Są różne szkoły na ten temat.

Ja na razie mało korzystam z kom
putera. Ale jest to najbardziej profe
sjonalna forma treningu. Czasem 
sprawdzam na komputerze warian
ty, ale jest to tylko maszyna, bez 
cech czysto ludzkich, bez intuicji i 
sprytu, liczy się tylko chłodna kal
kulacja. W grze w szachy jednak, w 
pojedynkach z komputerem wygry
wa człowiek, bo może sobie pozwo
lić, na niekonwencjonalne roz
wiązanie.

- Jakie cechy powinien posia
dać szachista?

- Myślę, że wrodzony talent, 
chociaż najlepsi trenerzy twierdzą, 
że talent to tylko 1%, reszta to 
ciężka praca. Do tego trzeba do
dać odpowiedni charakter, wy
trwałość i smykałkę do wszystkie
go.

- A czego szachy uczą?
- Już Napoleon powiedział, że 

szachy to wojna, tyle że bezkrwa-, 
wa. Jeśli chodzi o życie, to dużo 
nauczyć nie mogą, choć jest to 
specyficzna wojna, batalia, gdzie 
wszystko jest przemyślane. Na
tomiast dzięki tej grze można 
wyrobić w sobie cierpliwość, 
wytrwałość, pokorę, szacunek 
dla siebje i przeciwnika oraz 
umiejętność rywalizacji.

- Czy czuje się Pan wyróż
niony tym, że jest Pan w czo
łówce szachistów w kraju? W 
końcu to grze tej oddawali się 
mędrcy tego świata, wodzowie, 
przywódcy...

- Szachy to gra królewska, 
co prawda każdy może się na
uczyć grać, ale tak się złożyło, 
że właśnie w szachy grali lu
dzie, którzy przeszli do histo
rii. Kolebką tej gry są Indie, 
tam odbywały się pierwsze tur
nieje. Teraz potęgą w tej dyscy
plinie jest Rosja.

- Czy ma Pan swojego szacho
wego idola?

- Każdy szachista powinien 
mieć jakiś wzór, wzorować się na 
partiach tego człowieka, podzi
wiać jego mistrzowskie posunię
cia. Moim wzorem jest obecnie 
Karpow, były Mistrz Świata.

- Mówił Pan o literaturze fa
chowej. Czy któraś z rozegra
nych przez Pana partii trafiła 
już do literatury?

- Tak, nawet kilka. Najważniej
szą publikacją o szachach jest ju
gosłowiański “Informator”, w któ
rym drukowane są najlepsze partie 
z całego świata. Drukowane były 
głównie moje partie przegrane z 
czołowymi szachistami, ale raz 
została zamieszczona także partia 
wygrana.

- Jak długo gra się w szachy? 
Kiedy przychodzi koniec karie
ry? •

- Wyczynowo można grać na
wet do schyłku życia. Arcy- 
mistrz Polski Migel Najdorf, 
przed wojną wyemigrował do 
Argentyny, był czołowym sza
chistą nawet w wieku ponad 70 
lat. Moim zdaniem jeszcze wię
kszym fenomenem jest Wiktor Kor- 
cznoj, który ma 64 lata i nadal wy
grywa, a co jeszcze ważniejsze, za
chwyca swoją grą.

- Czy w tej dyscyplinie konie
czne jest prowadzenie higienicz
nego trybu życia?

- Teoretycznie tak, zresztą tak 
było w latach siedemdziesiątych 
czy osiemdziesiątych, teraz tylko 
mały procent szachistów dba o swo
je zdrowie. Większość jest nałogo
wymi palaczami, a w przerwach 
wychodzą nie tylko na papierosa, 
ale także na lampkę koniaku. Takie 
kierunki pojawiły się dopiero teraz, 
w latach dziewięćdziesiątych. Jest 
to pewne zaprzeczenie tego, czego 
można się spodziewać po zawodni
kach w dyscyplinie, gdzie świeży 
umysł odgrywa największą rolę. A 
jednak szachiści, mimo tego że 
niektórzy z nich sporo piją, osią
gają rewelacyjne wyniki. Jest to 
paradoks, który bardzo trudno wy
tłumaczyć.

- Nie rozmawialiśmy jeszcze o 
kobietach w tej dyscyplinie spor
tu. Przecież akurat w szachach, 
panie dają sobie radę bardzo do
brze i kto wie czy wkrótce nie od
biorą panom prymatu?

- Tak, fenomenem są siostry 
Polgar. Od początku ojciec przy
gotowywał je tak, by wygrywały z 
mężczyznami. Najmłodsza ma 
około 19 lat, ma ranking 2630 i 
jest chyba na 19 miejscu w świe-* 
cie. Do I miejsca jednak jej jesz
cze trochę brakuje. Niezaprzeczal
nym sukcesem takiego postawie
nia sprawy jest wzrost 
zainteresowania szachami kobie
cymi w świecie. W Polsce jest tak
że wiele utalentowanych kobiet, 
choćby Agnieszka Brustman, Kry
styna Dąbrowska - Mistrzyni 
Świata do 20 lat i wiele młodych 
zawodniczek. Myślę jednak, że 
potrzeba co najmniej pokolenia, 
żeby panie rzeczywiście miały 
szansę na walkę o tytuł najlepsze
go szachisty świata.

- Jaki jest Pana najbliższy cel 
do osiągnięcia?

- W ciągu najbliższych dwóch 
lat chciałbym wywalczyć tytuł 
arcymistrza. Mam nadzieję, że mi 
się to uda.

- Proszę na zakończenie roz
mowy powiedzieć, gdzie mogą 
zgłaszać się młodzi ludzie, któ
rzy zdecydują się uprawiać tę 
dyscyplinę sportu?

- Najlepiej skontaktować się z 
Płockim Towarzystwem Szacho
wym, tel. 634316, z prezesem An
tonim Krzywkowskim. Treningi z 
młodymi zawodnikami prowadzi 
świetny rosyjski szkoleniowiec 
Michaił Kisłow, który trenował 
niegdyś juniorów ZSRR.

- Dziękuję za rozmowę i ży
czę sukcesów w następnyym 
sezonie.

Rozmawiał: 
Michał Jankowski

Z lewej Mirosław Grabarczyk podczas Mistrzostw Polski w pojedynku z Leszkiem Węglarzem. Warszawa 95.
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Ryszard Remień przygotowuje 
się “do lotu W  głębi jego poczyna
nia obserwuje niedowierzając Jacek 
Przybylski. •

Markowi Jakóbczakowi wyraźnie 
służy płocki klimat...

- Panie trenerze, długo jeszcze? 
zdaje się pytać Jacek Ziółkowski

II trener Petrochemii Grzegorz 
Wenerski. Na treningu w czasie po
trzeby może zastąpić każdego za
wodnika.

Piłka nożna: Trening w zim owej scenerii

Petrochemia 
już z “Tygrysem”

Po miesięcznej przerwie piłkarze płockiej Petrochemii wznowili 
treningi. Na boisko po raz pierwszy wybiegli we wtorek 2 stycznia.

Już pierwsze zajęcia sportowe wzbudziły zainteresowanie widzów. Płoc
kim kibicom brakuje w zimie piłki nożnej, więc mimo przejmującego zim
na kilkanaście osób śledziło poczynania swoich ulubieńców. A że w zespole 
pojawiło się sporo nowych twarzy, co chwila dawano upust przypuszcze
niom, który to Jakóbczak, a który Dąbrowski, i.t.d.

W drużynie Petrochemii pojawiło się większość zapowiadanych przez 
“Tygodnik Płocki” piłkarzy. Nie wszystkich można było jednocześnie spotkać 
na treningach, bowiem przez cały tydzień zawodnicy jeździli do Warszawy w 
celu przeprowadzenia specjalistycznych badań wydolnościowych.

Na pierwszym treningu byli m.in. obecni “nowi” ze Stalowej Woli: 
Jakóbczak i Dąbrowski, Jarosław Gierejkiewicz z Jagiellonii Białystok, 
Jacek Ziółkowski z Lecha Rypin, Rafał Szczytniewski z Kujawiaka Włocła
wek, Michał Piusiński, Sebastian Ostrowski z II drużyny Petrochemii. Na
stępnego dnia pojawili się jeszcze: Ryszard Remień z Lecha Poznań i 
dawno nie widziany na stadionie przy ul. Gwardii Ludowej Artur Wyczał- 
kowski.

Jakóbczaka - tu podpowiedz dla kibiców - stosunkowo łatwo odróżnić. 
Charakteryzuje się wysokim wzrostem oraz nieco dłuższymi niż u pozosta
łych piłkarzy blond-wło&ami. Dąbrowskiego, co naturalne, spotkać można 
obok niego. Łatwo też wyłowić z tłumu Jacka Ziółkowskiego, a to z tego 
powodu, że ma obecnie sporą nadwagę, około 10-12 kilogramów. Już 
tam trener Wojno na pewno pomoże mu tę wagę zrzucić... Jarka Gierej- 
kiewicza spotkać można najczęściej na bocznym boisku, prowadzącego 
trening indywidualny z piłką. Chłopak dochodzi już do siebie po kontu
zji. Cieszy fakt, że z klubem wreszcie przeprosił się Artur Wyczałko- 
wski. Po okiem trenera Wojny ten chłopak może się jeszcze dużo na
uczyć. Ryszard Remień w pierwszym momencie może się niektórym 
mylić z... Pawłem Miąszkiewiczem (zresztą niektórzy kibice już komento
wali powrót Pawła). Zawodnik poznańskiego Lecha przypomina nieco po
sturą i wzrostem “Małego”. Koledzy w Petrochemii wołają na niego “Ty
grys”. Ten przydomek “przyflancował” z Poznania i rozprzestrzenił wśród 
płockich kolegów Jacek Przybylski, też przecież były zawodnik poznań
skiego Lecha. “Tygrys” to zawodnik, po którym wszyscy w Płocku wiele 
sobie obiecują. Nieprzypadkowo przecież w Lechu był motorem napędo
wym całej drużyny.

Teraz pozostaje czekać do 8 marca, kiedy to wyjazdowym pojedynkiem 
z Jeziorakiem Iława zainaugurowane zostaną wiosenne pojedynki Petroche
mii, które zakończą się, w co chyba nikt nie wątpi, awansem “Petry” do I 
ligi. Oczywiście o tym, co robią płoccy piłkarze, będziemy na bieżąco 
informować. Kto bowiem wytrzymałby do wiosny bez wieści o ukochanej 
drużynie. Tym bardziej, że przed Petrochemią sparingowe spotkania, w 
których sparingpartnerami będą m.in. tak znane zespoły jak Lech Poznań, 
ŁKS Łódź czy Arnika Wronki.

Choć do meczu z Jeziorakiem pozostało jeszcze dwa miesiące, już teraz 
wielu kibiców szykuje się na ten wyjazd, by zobaczyć w akcji “nową” 
drużynę. Jedni wybierają się autokarami, inni pociągiem, jeszcze inni będą 
korzystać z prywatnych samochodów. Niestety, wielu jest takich, którzy nie 
mają możliwości skorzystania z żadnego z tych środków. W związku z tym 
mamy prośbę do tych kibiców, którzy dysponują własnym środkiem loko
mocji, wybierają się do Jezioraka, a mają jeszcze wolne miejsca w swoim 
aucie. Zgłaszajcie się do “Tygodnika”, a my postaramy się na bieżąco 
publikować te oferty. W ten sposób więcej będzie “naszych” na stadionie w 
Iławie, a i kierowcom samochodów przyjemniej będzie podróżować, jeśli 
podczas jazdy będzie z kim porozmawiać. Jeszcze raz zachęcamy do konta
ktu z nami te osoby, które będą chciały zabrać pasażerów do swojego 
samochodu.

Zdjęcia Stanisław Bąkiewicz

Kibiców nie odstraszył nawet sypiący śnieg.

Timur" (Wiesław Wojno) i jego drużyna

Idzie "stara gwardia". Od lewej: Mirosław Milewski i Andrzej 
Przerada.

Do noszenia i zawieszania siatki zapędzono “młodych". I słusz
nie...

Artur Wyczałkowski powrócił do Petrochemii i od razu uśmiech zagościł 
na jego twarzy...

I Pływalnia zaprasza
Trener Wojciech Ostrzycki |

oraz MMKS “Jutrzenka” Płock 
organizują nabór do sekcji pływackiej j 

dzieci 9- i 10-letnich. j
Zapisy przyjmowane są na basenie 

przy Al. Kobylińskiego
I w poniedziałki i środy od godz. 16.45. J

P iłka  ręczn a

Płocczanie pokazali się w Łodzi
Szczypiorniścł Wybrzeża 

Gdańsk zwyciężyli w  finale Mi
strzostw Polski makroregionów 
w kategorii juniorów młod
szych, jaki odbył się w hali Ani- 
lany w  Łodzi. W decydującym 
meczu gdańszczanie zwyciężyli 
reprezentację Łodzi 23:14. W ze
spole Łodzi grali głównie piłka
rze płockiej Petrochemii oraz Ło
dzianki.

Najbardziej zacięty pojedy
nek turnieju odbył się pomiędzy 
Łodzią i Warszawą. W drugiej 
połowie tego spotkania warsza
wianie kilkukrotnie wychodzili 
na prowadzenie, ostatecznie 
mecz zakończył się wynikiem 
19:19. Tuż przed końcem tego 
spotkania przy stanie 19:18 dla 
Warszawy Marek Przybysze
wski z Petrochemii nie strzelił

karnego. Na szczęście chwilę 
później do stanu 19:19 doprowa
dził ten właśnie zawodnik.

Najwięcej bramek dla Łodzi 
zdobył w tym spotkaniu Michał 
Skórski z Petrochemii. Dobrą 
skutecznością popisali się także 
inni płoccy zawodnicy: Marek 
Jagodziński oraz wspomniany 
wcześniej Przybyszewski.
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POZIOMO: 1/ owocowy symbol dobrych interesów, 5 / imię au
tora "Nany", 7 / wodzirej wśród drobiu, 8 / francuska rzeka, 9/ 
przypinana kokarda balowa, 10/ imię polskiej noblistki, 13/ rów z 
wodą otaczający zamek, 14/ jedna z konkurencji w podnoszeniu 
ciężarów, 19/ ozdoba przypinana do sukienki lub bluzki, 20/ ruch 
ręki towarzyszący mowie, 21 /  zuchwałość, bezczelność.

PIONOWO: 1/ dowcipna gra słów, 2 / dwukołowy wóz zaprzę-

✓  żony w czwórkę koni, 3 / nie tyl
ko dziewczęce zabawki, 4 / ka
mień półszlachetny, 5 / narzutka 
futrzana, 6 / inaczej Troja, 11/ 
dawna miara objętości ciał syp
kich, 12/ wróżba, 15/ masówka, 
16/ stopień, ocena, 17/ hiszpań
ska rzeka, 18/ biała na brzozie.

Czytelnicy, którzy w ciągu 10 
dni od daty ukazania się nume
ru nadeślą na adres redakcji 
(PŁOCK, STARY RYNEK 27) 
rozwiązania na kartkach po
cztowych z dopiskiem "KRZY
ŻÓWKA nr 2" wezmą udział w 
losowaniu nagród książko
wych.

Rozwiązanie krzyżówki nr 51:
Poziomo: 1/ kubek, 5/ klon, 7/ 

Alina, 8/ Zulus, 9/ kałamarz, 10/ 
osika, 13/ próg, 14/ klamra, 19/ tra
ktor, 20/ kino, 21/ krakowiak.

Poziomo: 1/ koziołek, 2/ Balbin- 
ka, 3/ kaskader, 4/ miał, 5/ karma, 6/ 
opera, 11/ kratki, 12/ ogórek, 15/ 
Luis, 16/ mrok, 17/ Atma, 18/ lato.

Za prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki nr 51

nagrody książkowe wylosowali:

1 / Krzysztof Gębala,
zam. 09-500 Gostynin, ul. Cza
pskiego

2 / Arkadiusz Bodęga, 
zam. 09-213 Gozdowo, ul. Kwia
towa

3 / Monika Seliwiak,
zam. 09-409Płock, ul. Czwartaków

LISTA PRZEBOJÓW NR 165
1. PREHISTERIA 3 CZYLI 

CO DINOZAURY LUBIĄ NAJ
BARDZIEJ /PREHYSTERIA 3/

prod. U SA  1995, komedia, reż: Julian 
Bree, wyst: Fred Willard, Whitney Ande
rson dystr: ITI

Pięć miniaturowych dinozaurów, które 
przyszły na świat spóźnione o 60 milionów 
lat, znów uciekło swemu opiekunowi. Tym 
razem trafiły na pole golfowe, o które spór 
toczą dwaj bracia. Hal nigdy nie stosował 
reguł fair play, toteż udało mu się zawład
nąć niemal cafym terenem. Thomasowi zo
stało yiku poletko do mini golfa, ale i tego 
skrawka chce go pozbawić chciwy brat. I 
nawet by mu się udało, gdyby nie jego bra
tanica Ella, która postanowiła bronić rodzin
nej firmy do ostatka. Ma zresztą oddanych 
sojuszników - pięć małych prehistorycz
nych gadów, które wprost uwielbiają golf!

2. OBSESJA GLINIARZA
prod. U SA  1995, sensacyjny, reż: Ja

mes Lemmo, wyst:Daniel Baldwin, Linda 
Forentino, dystr: V IS I0 N

Las Vegas - miasto marzeń! Kasyna, 
kluby, bary, nocne lokale i... morderstwo 
striptizerki. Rita, prowadząca śledztwo w tej 
sprawie, wśród rzeczy ofiary znajduje zdję
cie swojego dawnego partnera z pracy, Sa
ma. Gorący romans, który kiedyś łączył 
tych dwoje przerwała tragiczna śmierć za
zdrosnego męża Rity. Obowiązki służbowe 
zmuszają dziewczynę do odwiedzenia by
łego kochanka. Przekonana, że dawna na
miętność wygasła, nie spodziewała się, że 
pożądanie powróci i powoli na nowo zacz
nie nimi władać. Tymczasem pojawia się 
kolejna ofiara. Ślad znów prowadzi do Sa
ma...

3. DZIKA WODA /WHITE 
MILE/

prod. USA, sensacja, reż: Robert But
ler, wyst: Peter Galagher,Robert Loggia, 
dystr: B E ST  FILM

Dan Cutler, ambitny i wymagający 
szef agencji reklamowej w Los Angeles, 
wie co zrobić, żeby jego personel stał się 
monolitycznym, stuprocentowo skutecz
nym zespołem ludzi lojalnych, oddanych i 
gotowych do podjęcia każdego zawodo
wego wyzwania. Takim pewnym sposo
bem jest wspólna wyprawa łodzią z za
miarem pokonania żywiołu - rozszalałych 
nurtów nie ujarzmionej rzeki. Podejmuąc 
śmiały zamiar nie wie, na jaką próbę wy
stawi tych, którym uda się przeżyć trage
dię w piekielnych odmętach.

4. WŁADCY MARIONETEK 
/THE PUPPET MASTER/

prod. U SA  1995r thriller ,reż: Stuart Or- 
me, wyst: Donald Sutherland, Erie Thal, 
dystr: IM PER IAL

Mrożący krew w żyłach thriller fantasty
czno-naukowy na podstawie powieści Rober
ta A. Heinleina. Grupa wysoko wyspecjalizo
wanych rządowych agentów dokonuje szo
kującego odkrycia - w pobliżu 
prowincjonalnego miasteczka wylądowało 
UFO. Kosmici kontrolują ciała i umysły mie
szkańców manipulując nimi jak marionetka
mi. Naukowcy rozpoczynają poszukiwania 
bazy wypadowej nieproszonych gości...

5. AKADEMIA RUCHU /MO- 
VING YIOLATIOS/

prod. USA, komedia, reż: Neal 
Israel, wyst: John Murrary, Jennifer 
Tilly, dystr: IMPERIAL

Twórcy “Akademii Policyjnej” 
ukazują tym razem przedstawicieli 
sił porządkowych w roli instrukto
rów nauki jazdy. Młodzi uczestnicy 
kursu nic sobie nie robią z autoryte
tu szkoleniowców. Na lekcjach, któ
re traktują jak wielką zabawę, popi
sują się brawurą, przyprawiając 
wszystkich o nerwowe bicie serca. 
Pełen akcji i humoru film obfituje w 
błyskotliwe gagi.

Interesujące zapowiedzi
- QUIZ SHOW - noioy film Ro

berta Redforda

nominacja do Oscara'94 za 
najlepszy film.

premiera video: styęzćn 1996
- UKOCHANY URWIS 3 

/PROBLEM CHILD 3/
premiera video: styczeń 1996
- WICHRY NAMIĘTNOŚCI 
Najnowszy film z udziałem

Brada Pitta i Anthony Hopkinsa 
premiera video: styczeń 1996 
Dział sprzedaży poleca 
Bajki rysunkowe, filmy dla 

dzieci i dorosłych, filmy krajo
znawcze, przyrodnicze, eduka
cyjne, hobbystyczne.

Szczególnie polecamy
ATLANTIS - to morska opera z 

niesamowitą ścieżką dźwiękową 
Erica Serra, to zbiór najciekawszych 
scen zarejestrowanych w najpięk
niejszych podwodnych zakątkach 
świata

POPRAWINY - DRUGA GA
LA PIOSENKI BIESIADNEJ 

KRÓL LEW - bajka animowana

Firma ’VIDEO - MIG’ 
zaprasza do wypożyczalni 
kaset ’VIDEO - CENTRUM’ 
w Płocku, ul. Tumska 13, 

tel. 647 519.

UIDE0 nr i
KUPON 1651
Pytanie konkursowe:

Twórcy "MOYING VIOLA- 
TIONS" mają na swym koncie 
jeszcze głośniejszą komedię 
"AKADEMIĘ POLICYJNĄ" 
składającą się z wielu części. 
Podaj ilość wszystkich części 
"AKADEMII POLICYJNEJ" 
oraz pełen tytuł części ostatniej.

Czytelnicy, którzy w ciągu 10 
dni od daty ukazania się numeru 
nadeślą na adres redakcji (Płock, 
Stary Rynek 27) odpowiedzi na 
kartkach pocztowych z naklejo
nym kuponem, wezmą udział w 
losowaniu filmu na kasecie vi- 
deo.

Kasetę za prawidłową 
odpowiedź z listy przebojów nr 
163 otrzymuje:

Monika Źielińska 
ul. Baczyńskiego 
09-409 Płock
Po odbiór nagrody zaprasza

my do redakcji.

H O R O S K O P
21.03-20.04 f l  HłNjH 23.09-23.10

Masz do zrobienia kilka waż
nych rzeczy, nie zwlekaj więc i 
nie odkładaj ich na koniec tygo
dnia. W sobotę goście, niespo
dziewany ich przyjazd zburzy 
porządek i plany, ale też stanie 
się miłą chwilą oddechu. Nie 
przegap nocnego kina.

£ ZWM
Jakiś przyjemny incydent na 

początku tygodnia sprawi, że 
będziesz w doskonałym humo
rze, nawet sprzeczki nie potrafią 
Cię wyprowadzić z równowagi. 
Telefon od Wodnika upewni Cię, 
że kocha i tęskni, nie pozwól by 
czekał zbyt długo na Twoją wi
zytę. Zdrowie trochę będzie 
szwankować po świątecznym 
folgowaniu, uważaj.

m Ź fllĘ n  22M-2
Sukces wspaniały i pełny, nie

bawem przekonasz się, że Twoje 
wysiłki zostały docenione. No
wy rok powitasz z nadzieją, że 
kłopoty, które Cię trapią miną i 
na pewno tak będzie. Postaraj się 
być bardziej wyrozumiały dla 
Raka, ma kłopoty. Może posłu
żysz mu radą.

i  U l  22.06-22.07
Zakochasz się, ale niezbyt 

szczęśliwie, więcej będzie kłopo
tów niż autentycznej radości, ale 
do tych wniosków dojdziesz po 
dłuższym czasie. W sprawach fi
nansowych nieoczekiwana po
prawa, tylko nie wydaj wszy
stkiego jednego dnia.

%  L lfi!  25.07-22.08
Możesz spodziewać się spad

ku, będzie to dla Ciebie dużym 
zaskoczeniem, ale też i powodem 
do radości. Pomyśl czy nie uda się 
załatwić kilku ważnych spraw w 
czasie jednego wyjazdu, to prze
cież całkiem realne. List do Strzel
ca ciągle nie napisany.

i  M 9 $ L  25.08-22.00
Interesuje się Tobą pewien 

Koziorożec, bardzo chciałby, aby 
udało mu się nawiązać znajo
mość, jest pod wrażeniem jakie 
na nim zrobiłeś. Może właśnie 
sobotnie popołudnie wykorzy
stasz, aby Twój czar stał się jesz
cze większy. Pomyśl o tym.

Oj, ktoś będzie próbował za
kpić z Ciebie, ale obierze złą me
todę i nic z tego nie wyjdzie zo
stanie po prostu ośmieszony. Nie 
Ty poniesiesz porażkę, tylko 
Twój wróg, może to nauczy go, 
czegoś i pomoże zrozumieć, że 
takim działaniem nie osiągnie 
celu.

i^ sw ęiw i 2110-22.11
Uda Ci się dokonać jakiegoś 

interesującego zakupu i to nie
oczekiwanie. Postaraj się by i 
Waga miała w tym swój udział i 
wsparła finansowo. Dla wrogów 
miej uśmiech na twarzy, przyja
ciół dobieraj staranniej, bo łatwo
0 pomyłki.

$  25.11-21.12
Ważna chwila w Twoim ży

ciu, otworzą się nowe, nieznane 
dotąd możliwości. Zastanów się
1 rozważ wszystko, zanim podej
miesz decyzje wiążące. Skorzy
staj też z doświadczeń Raka, 
miał podobne problemy i chęt
nie się podzieli.

$  KPZIO m pŻEC 22.12-2

Interesuje się Tobą ktoś, ko
go znasz z widzenia, do tej po
ry nie miał odwagi nawiązać 
rozmowy. Bardzo mu na tym 
zależy. Postaraj się, by jeśli 
spotkacie się w sytuacji tow a
rzyskiej, zrozumiał, że jesteś 
mu przychylny.

|  W ( M [ ą  21.01-20.02

Serce Ryb bije dla Ciebie, ale 
są nieśmiałe i nie potrafią wy
znać tego co czują, dlatego będą 
starały się szukać różnych wy
biegów, zresztą niepotrzebnych. 
Pozwól im na to, przecież to 
ogromna frajda, gdy ktoś o nas 
walczy i zabiega.

o w  21.02-20.05
Inne zajęcia przesłonią te naj

ważniejsze, dlatego tydzień bę
dzie trochę nerwowy. Pod koniec 
tego okresu jednak odzyskasz 
formę, będziesz znowu w swoim 
żywiole, no i dobrze, i tak trzeba, 
masz przecież tyle do zrobienia, 
a czasu mało.


