
Każdy(a) z nas może być mistrzem(ynią) szyku i elegancji
czytaj na str. 14
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SMIECIARECZKA
Pani Czesia w zasadzie nie musiałaby chodzić po śmietnikach. Ale poranne i wieczorne 
eskapady wciągają jak narkotyk. Czasem wędruje po Starym Mieście, ale czasem wsia
da w czerwoniak i jedzie na występy gościnne, do Radziwia, Imielnicy, na Trzepowo.

Stara kobieta, którą pewnego 
wieczoru spotykam na płockiej 
ulicy z wózkiem pełnym tektury 
niechętnie godzi się na rozmo
wę. Długo muszę ją przekony
wać, aż w końcu: Zgoda, ale bez 
żadnych szczegółów. - Mam na 
im ię... powiedzmy... Czesia.

Nazywałam ją więc Czesią, 
do końca nie wiedząc, czy to jej 
prawdziwe imię.

Siedzimy w niewielkim mie
szkaniu w jednym z lepiej utrzy
manych budynków Starego Mia
sta. Telewizor, dwa telewizory, 
oba czarno-białe. W jednym nie 
ma pokręteł, drugi ma pokaźne 
dziury w obudowie. Na tym z 
dziurami leży wytworna, baweł
niana serwetka i stoi wazonik z 
jodłowymi gałązkami. - Oba zna
lazłam na śmietnikach - pani Cze
sia gładzi je ręką, jak ukochane 
koty. - Dobrzy ludzie mi pomogli i 
naprawili, teraz grają i mam kon
takt ze światem - mówi.

- A po co pani aż dwa? - nie 
mogą się oprzeć pytaniu.

dokończenie na str. 4
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Niektóre miejskie śmietniki to dla wielu osób składnice prawdzizoych 
skarbów. Niestety, czasami sq to jednocześnie jedyne źródła utrzymania.

Fot. Jan Waćkowski

Nowe odliczenia 
od podatków

Nadszedł kolejny rok, kiedy 
swoje zeznania podatkowe skła
dać będziemy w Urzędach Skar
bowych. Podatek dochodowy 
jest osobistym podatkiem każde
go dorosłego obywatela.

W przypadku małżonków ist
nieje możliwość, podobnie jak 
w latach poprzednich, łączne
go rozliczenia się z fiskusem. 
Można tego dokonać, jeżeli u 
obojga istnieje nieograniczony 
obowiązek podatkowy, mał
żeństwo trwa cały rok podat
kowy oraz istnieje małżeńska 
wspólnota majątkowa. O podat
kowanie działalności gospo
darczej przez jednego z mał
żonków w formie karty podat
kowej lub ryczałtu nie stanowi 
przeszkody do wspólnego opo
datkowania dochodów, na zasa
dach ogólnych.

Istnieje również preferencyj
ny sposób obliczania podatku 
przez osoby samotnie wycho
wujące dzieci pod warunkiem, 
że przez cały rok podatkowy

osoba ta wychowywała samot
nie małoletnie dziecko.

Istnieją dwa sposoby rozli
czania się z Urzędem Skarbo
wym. Jeden za pośrednictwem 
płatnika, drugi to indywidualne 
złożenie zeznań podatkowych w 
Urzędzie. Płatnik dokonujący 
rocznego rozliczenia może uwz
ględnić wydatki podatnika na 
składki na rzecz organizacji do 
których przynależność jest obo
wiązkowa oraz na dokształcanie 
i doskonalenie zawodowe po
datnika. Limit na 1995 r. ustalono 
w wysokości 720 złotych. Winien 
także uzwględnić wszystkie przy
sługujące nam preferencje z racji 
dojazdu do pracy na podstawie 
imiennych okresowych biletów 
miesięcznych.

Podatnik składający indywi
dualnie zeznanie ma możliwość 
skorzystania ze wszystkich odli
czeń, które przewiduje ustawa o 
podatku dochodowym od osób 
fizycznych.

dokończenie na str. 4

TECHNIKA BIUROWA I SKLEPOWA
KOPIARKI, TELEFAKSY, CENTRALE I TELEFONY, 

MASZYNY DO PISANIA, ZUCZARKII TESTERY
KASY FISKALNE IRĘJESTRUJĄCE, WAGI, 

METKOWNICE, DRUKARKI KOMPUTEROWE
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE AKCESORIA KOMPUTEROWE

MESKONP 63 3 9  85 SERYICE

CUKROW NIA 
B0R0W ICZKI

SPÓŁKA AKCYJNA
09-408 PŁOCK, PI. W. WITOSA 1 

te l. 62-52-81, fax 62-52-85, tlx  83541

Słodka okazja!
Już od 20 listopada! Tylko w sklepach firmowych!

możesz znaleźć w opakowaniach 1 i 10 kg

prezent ŚWIĄTECZNY
upoważniający do bezpłatnego nabycia art. spożywczych.
Zapraszamy do Sklepów Firmowych:

* ul. Bielska • targowisko miejskie

p f ‘

* PI. W. Witosa 1
* ul. Bielska 30/3
* ul. Bielska 51

Większe ilości cukru kupić można bezpośrednio w Cukrowni
Z NAMI ŻYCIE JEST SŁODKIE

SKORY 
DLA 

RODZINY

WIELKA WYPRZEDAŻ
SKÓRY PROSTO OD PRODUCENTA

KURTKI MĘSKIE I DAMSKIE 
KOŻUCHY
KAMIZELKI, RAMONESKI 
KURTKI MOTOCYKLOWE 
SPODNIE JEANSOWE

TERAZ KUPISZ 
DO

BU TY

50TANIEJ

PIĄTEK, SOBOTA, NIEDZIELA
ZA P R A S Z A M Y  m  20 .01 2 1 .0 1

W GODZ. 10.00-20.00
D l  A A l f  ul. Rem bielińsklego 6a 
r i i U W l l  tel. (0-24) 64 75 03



Nowy
bliźniak

Płock ma piąte już miasto siostrzane. Po Darmstadt w Nie
mczech, Fort Wayne w USA, Forli we Włoszech i Możejkach na 
Litwie zaprzyjaźniliśmy się z Nowopołockiem na Białorusi. - Uma
wiające się strony niniejszym ustanawiają partnerstwo miast w celu zapezo- 
nienia współpracy w zakresie kultury, nauki, sportu i współpracy oficjalnej 
pomiędzy mieszkańcami i organizacjami oraz w celu rozwijania zozaje- 
mnych stosunków pomiędzy narodami obu stron - czytamy w tekście 
Porozumienia. Wśród wielu innych znalazł się tam również dość 
osobliwy zapis o tym, że oba miasta zobowiązują się zorganizować 
raz na dwa lata wymianę delegacji radnych. Koszty pobytu poniesie 
strona przyjmująca, natomiast koszty podróży goście.

maga

Polski Teatr ze Lwowa 
w Płocku

Z inicjatywy dyrektora Wy
działu Spraw Obywatelskich UW 
- Natalii Kalinowskiej-Witek w 
dniach 20 i 21 stycznia w Płocku 
gościć będzie Polski Teatr Ludo
wy ze Lwowa. Zespół zaprezen
tuje publiczności płockiej dwa 
widowiska: w sobotę 20 stycz
nia o godzinie 18.00 "Randkę z 
Hemarem" opartą na tekstach 
Mariana Hemara, znanego lwo
wskiego poety i autora tekstów 
kabaretowych lat trzydziestych, 
oraz w niedzielę 21 stycznia 
również o 18.00 "Szopkę Lwo
wską" złożoną z pastorałek i ko
lęd pisanych przez poetów lwo
wskich z okazji Świąt Bożego Na
rodzenia.

Przedstawienia odbędą się w 
Płockim Teatrze Dramatycznym. 
Tam też można nabywać bilety 
na spektakle.

Lwowski Zespół Teatralny 
powstał na przełomie lat 
1957/58 przy Obwodowym Do
mu Nauczyciela we Lwowie z 
inicjatywy polonisty, wielkiego 
miłośnika polskiej literatury i te
atru - Piotra Hausvatera. W ma

ju 1993 roku w pałacu Rady Mi
nistrów w Warszawie zespołowi 
temu minister spraw zagranicz
nych RP prof. Krzysztof Skubi
szewski wręczył Dyplom Uzna
nia za wybitne zasługi dla Kul
tury Polskiej w świecie. Po 35-ciu 
latach swego istnienia i pracy 
Polski Teatr Ludowy we Lwowie 
ma w dorobku 50 premier i 
ponad 600 występów.

Dwutygodniowe tournee w 
październiku 1993 roku w An
glii uwieńczyło dotychczasowe 
osiągnięcia lwowskich artystów, 
podejmujących ambitną próbę 
kontynuacji sławnej tradycji te
atralnej Lwowa. Zespół mimo 
kłopotów a nawet przejściowych 
prześladowań zawsze był najle
pszym ambasadorem polskości 
poza granicami naszego kraju.

Przyjazd tego zespołu do Pło
cka jest dla nas wielkim wyda
rzeniem i prawdziwym świętem.

Zysk z biletów (w cenie 6 zł) 
przeznaczony będzie w całości 
na rzecz Polskiego Teatru Ludo
wego we Lwowie.
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Teatr Dramatyczny w Płocku, 

ul. Nowy Rynek 11, 
teł. 62-66-71 w. Ż2 , 30  lub 62-48-46

Bilety w  cenie 6 i 4  zl 
do nabycia w  kasie Teatru
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Dzięki widocznej na zdjęciu ofiarnej pracy podczas odśnieżania chodni
ka, nogi przy Bibliotece Wojezuódzkiej podobno złamać nie sposób...

Otwarte drzwi w Renault

Śmiertelne zaczadzenie
Śmiertelnemu zaczadzeniu 

uległy trzy dziewczynki w wie
ku: rok, dwa i pięć lat, w drew
nianym budynku w Słupii, gm. 
Szczutowo. Do tragedii doszło w 
czasie, kiedy matka dziewczy
nek przebywała poza domem. 
Reanimacja podjęta w sierpec- 
kim szpitalu nie przyniosła re
zultatu, lekarz stwierdził zgon.

Czekoladowy łup
W Wojszycach gm. Bedlno 

nieznani sprawcy zatrzymali sa
mochód ciężarowy marki Liaz, 
przewożący wyroby cukrowni
cze z "Wedla" do Ostrowa. 
Zmusili oni kierowcę do wyjścia 
z pojazdu, samochodem osobo
wym wywieźli go kilkanaście ki
lometrów dalej i przykuli do 
drzewa. Znalazł go po kilku go
dzinach przechodzący tamtędy 
rolnik. Po ładunku, ciężarówce i 
sprawcach ani śladu.

Wisielec
W Piątku, przy ul. Zgierskiej 

powiesił się we własnym domu 
49-letni Józef H. Sprawę wyjaś
nia policja.

Drink z nieznajomymi
W Kutnie przy ul. Teatralnej 

25-letni Waldemar H. spożywał 
alkohol w barze z przygodnie 
poznanymi kobietą i mężczyzną. 
Po wyjściu na zewnątrz został 

,  napadnięty i pobity, a następnie 
stał się lżejszy o 1000 zł.

Tradycyjnie już, jak co roku, 
między 19 a 21 stycznia, odbędą 
się Dni Otwartych Drzwi Rena
ult. W województwie płockim 
koncesjonerem firmy jest Stani
sław Machowski, który zapra
sza wszystkich do odwiedzania 
firmy mieszczącej się w Górach 
koło Płocka. W ciągu trzech dni 
trwania imprezy jak zwykle bę
dzie można wylosować samo
chód i wiele innych, cennych na-

W Płocku jest obecnie 389 
ulic. Tak wynika przy
najmniej z dokumentu 

przyjętego niedawno przez 
radnych. Ustalili oni nazwy 
ulic zgodnie ze sporządzo
nym wykazem. Dokum ent ten 
budzi bardzo rożne skojarze
nia. Płockie ulice zostały w y
prane ze wszelkich akcentów, 
które mogłyby się, Boże broń, 
kojarzyć z kom unizm em . Nie 
wiem doprawdy, jak ocalała 
ul. Gwardii Ludowej i Franci
szka Zubrzyckiego. Albo po
ety Stanisława Ryszarda Do
browolskiego. Też był niezu
pełnie prawomyślny. A jak 
można było zostawić ulicę 
Czerwonych Kosynierów, to 
ja już zupełnie nie rozu
miem...?

Ulic "historycznych" jest 
jednak w Płocku zdecydowa
nie mniej. Przeważają neutral
ne nazwy: Łamana, Krzywa, 
Raczkowizna (czy to znaczy, 
że kiedyś były tam raki?), 
Kręta, Sielska, Zaścianek. 
Przynajmniej ich mieszkańcy 
czują się bezpiecznie i mają 
pewność, że nie będą musieli

uprawniający do uzyskania

bezpłatnej porady prawnej

u naszego prawnika w 
każdą środę w godz. IS^-1620 

II piętro, pok. 36

gród. Będą też konkursy dla 
dzieci i inne atrakcje.

Przypomnijmy, że w zeszłym 
roku szczęśliwcy wygrali m.in. 
telewizory Thompsona, wycie
czkę do Francji, a dzieci zdobyły 
prawo jazdy na mini twingo Zet. 
W tym roku dni otwarte zapo
wiadają się równie interesująco. 
Ich główną ozdobą będzie z 
pewnością renault megane.

zmieniać dokumentów przy 
każdym politycznym przewro
cie. maga

Dolarowy przekręt
W Kutnie, przy ul. Zamoj

skiego dwóch mężczyzn i kobie
ta, podających się za obywateli 
Bułgarii pod pozorem przepro
wadzenia transakcji handlowej 
wyprowadzili poza miasto 34- 
letnią mieszkankę Kutna i skrad
li jej 1200 dolarów.

Śmierć pod barem
Do Szpitala Miejskiego w Sier

pcu, około północy przywieziony 
został młody mężczyzna, którego 
nieprzytomnego znaleziono obok 
baru " U Wojciecha" w Goleszynie. 
Nie odzyskawszy przytomności 
zmarł. Okazał się nim 35-letni 
Adam K, mieszkaniec Goleszyna.

dap.

. X
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu

28 grudnia 1995r. zmarł były Lekarz Wojewódzki

dr WŁADYSŁAW PASŁAWSKI
Pogrzeb odbył się 3 stycznia 1996r. w Otwocku. 
Pozostanie w naszej pamięci jako szlachenty Czło

wiek i wzorowy Lekarz.
Dawni współpracownicy

f  Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wzięlf 
udział w ostatniej drodze naszego ukochanego 
OJCA i DZIADKA

Ś.P.
EUGENIUSZA W YSOCKIEGO

oraz okazali nam wiele serca i pomocy w bolesnych 
chwilach

składają pozostający w smutku 
Córki i Syn z rodzinami

Szanownemu Panu 
dr Bogdanowi Śmigielskiemu

z-cy Ordynatora Kardiologii WSzZ
serdeczne podziękowanie za długoletnią troskliwą 
opiekę lekarską nad naszym ukochanym OJCEM

EUGENIUSZEM WYSOCKIM
składają Córki i Syn z rodzinami

0116S4

Ulica Miła
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Rozlosowano nagrody wartości 10 min starych zł

Rozwiązanie krzyżówki świątecznej
W dniu 11 stycznia br. odbyło 

się w naszej redakcji z udziałem 
dyr. Tadeusza Pazury z ZOK 
"PROFESOR" losowanie nagród 
wśród Czytelników, którzy na
desłali prawidłowo rozwiązane 
hasło krzyżówki świątecznej 
"Profesor i Włodkowic to sym
bole nowoczesnego nauczania". 
A oto siódemka szczęśliwców:

1. Józef Kossowski, zam. 09- 
200 Sierpc, ul. Jana Pawła II - ra
diomagnetofon

2. Krzysztof Gębala, zam. 09- 
500 Gostynin, ul. Czapskiego - 
aparat fotograficzny

3. Anna Fortuna, zam. Chle- 
bowo, 09-452 Blichowo - robot 
kuchenny

Nowe ubezpieczenie emerytalne PZU “Życie5

4. Weronika Krzemińska,
zam. 09-458 Podgórze - żelazko

5. Elżbieta Witkowska, zam. 
09-210 Drobin, ul. Padlewskiego 
- sokowirówka

6; Regina Jankowska, zam. 
09-530 Gąbin ul. Kościuszki - ra- 
dio-budzik

7. Paweł Janikowski, zam. 
09-400 Płock, ul. Miodowa - wa
ga łazienkowa.

Wszystkich wymienionych 
Czytelników zapraszamy do re
dakcji (Płock, Stary Rynek 27) po 
odbiór nagród.

Na zdjęciu: "Sierotka Marysia" 
czyli dyrektor Tadeusz Pazura z 
"Profesora" w trakcie losowania 
szczęśliwych kart.

Pogodna Jesień
Odkąd wydolność obowiązko

wego i wspartego autorytetem pań
stwa systemu emerytalnego stanęła 
pod znakiem zapytania, pojawiło się 
na polskim rynku dużo alternatyw
nych propozycji. Najpewniejszą z 
nich jest nowy emerytalny program 
Powszechnego Zakładu Ubezpie
czeń na Życie SA “Pogodna Jesień”.

Jest to grupowe ubezpieczenie 
emerytalne, które zapewni pewny 
dochód na stare lata. Sam określisz 
jaką składkę i jak długo chcesz pła
cić. Sam wybierzesz osobę lub oso
by, które chcesz uposażyć. Sam 
ocenisz, czy wolisz tzw. dożywotnią 
rentę, czy jednorazową olbrzymią 
wypłatę. W dodatku Twoją składkę 
może płacić pracodawca.

Tyle dobrego w jednym - w 
grupowym ubezpieczeniu emery
talnym “Pogodna jesień” Po
wszechnego Zakładu Ubezpieczeń 
na Życie SA!

Do ubezpieczenia może przystą
pić każda osoba, która ukończyła 15 
lat, na stałe zamieszkała w Polsce, 
będąca:
• pracownikiem zatrudnionym 

przez ubezpieczającego na 
podstawie umowy o pracę,

pienia do ubezpieczenia. Musi mieć 
inne cele działalności.

Deklaracja
Warunkiem przystąpienia człon

ka grupy do ubezpieczenia jest wy
pełnienie stosownej deklaracji. W 
deklaracji możesz wskazać kilku 
uposażonych (osoby fizyczne lub 
prawne) i określić procent świad
czenia, jaki ma być przyznany każ
demu z nich.

Odpowiedzialność PZU “Życie” 
rozpoczyna się z chwilą wpłynięcia 
na konto PZU pierwszej składki. 
Istnieje również możliwość - w ra
zie rozwiązania umowy o pracę - 
indywidualnego ubezpieczenia.

Składka
Składki opłacane są okresowo w 

terminach i w wysokości ustalonych 
w polisie. Składki mogą być opłaca
ne przez:

- ubezpieczającego. Tak, tak - 
twój pracodawca może zrobić Ci 
prezent, fundując Ci emeryturę. 
Przekonaj szefa, że jesteście tego 
warci! W dodatku pracodawca mo
że wliczyć to w koszty uzyskania 
przychodu,

"Proponujemy klientom produkt, który nazwaliśmy "Pogodna je- 
\ sień". Że składki płaconej przez klienta nie potręcamy ani złotego na 
i pokrycie ryzyka życiowego. Ze składki tej inwestujemy zaś nie mniej niż 
\ 95 proc. Kwota ta przeliczana jest na jednostki udziałowe, których war- 
\ tość zmienia się zgodnie z rytmem naszej polityki inwestycyjnej. Sq 
| zakłady pracy, dla których jesteśmy w stanie zainwestować nawet 100 
\ proc. składki, jednak pod pewnymi warunkami. Dane o pracownikach 
i przekazywane sq nam na dyskietce, realizowany jest jeden przelew ban- 
| kowy. Jest to zatem kzuestia wprowadzenia tych danych do naszej sieci 
informatycznej. Koszty takiej operacji sq minimalne.

Są to ubezpieczenia, w których nie ma miejsca na prowizję, bo 
są zbierane za pośrednictwem naszej sieci. Staramy się inwesto
wać wszystkie pieniądze powierzone nam przez klientów. W 
przypadku ubezpieczeń życiowych z funduszem inwestycyjnym 
nasze koszty są stałe" - tak ocenia "Pogodną jesień" Władysław 
Jamroży, p.o. prezesa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na 
Życie SA

powołania, wyboru, miano
wania, spółdzielczej umowy 
o pracę lub umowy-zlecenia,

• członkiem rolniczej spółdziel
ni produkcyjnej,

• osobą wykonującą pracę na
kładczą na podstawie pise
mnej umowy z zakładem pra
cy jako nakładcą,

• właścicielem lub współwła
ścicielem prywatnego zakła
du pracy,

• osobą zrzeszoną w stowarzy
szeniu lub innej organizacji. 
Ubezpieczającym może być za

kład pracy, osoba prowadząca dzia
łalność gospodarczą i zatrudniająca 
inne osoby, zrzeszenie, fundacja lub 
inna sformalizowana organizacja 
(np. parafia, zakon). Jedynym ogra
niczeniem jest to, że grupa przystę
pująca do ubezpieczenia nie może 
być zawarta jedynie w celu przystą-

• ubezpieczonego czyli przez 
Ciebie,

• ubezpieczonego i ubezpie
czającego czyli przez Ciebie i 
Twojego szefa - w określo
nych częściach.
Wysokość składki jest dowolna. 

Składka Twoja może być inna niż 
kolegi. Jedynym ograniczeniem jest 
minimalna składka wpłacana w ska
li roku przez grupę, ustalana na po
ziomie zapewniającym pokrycie ko
sztów administracyjnych.

Wpłacone składki PZU “Życie” 
mądrze zainwestuje, a dochody z te
go tytułu zasilą odpowiednio ra
chunki udziału poszczególnych 
ubezpieczonych.

Wypłaty
W razie zgonu ubezpieczonego 

uposażonemu wypłacane jest świad
czenie w wys. sumy ubezpieczenia i

dodatkowa kwota w wys. 10 proc. 
rachunku udziałów, obliczonej przy 
wycenie Funduszu; (jej maksymal
ną stawkę ustali PZU “Życie”).

W przypadku dożycia przez 
ubezpieczonego wieku emerytalne
go ubezpieczony po złożeniu sto
sownego wniosku na druku PZU 
“Życie” otrzymuje świadczenie 
emerytalne równe wartości ra
chunku udziałów, ustalonej przy 
wycenie Funduszu, najbliższej po 
zakwalifikowaniu świadczenia do 
wypłaty.

Możesz swoje pieniądze odebrać 
w.formie:
• natychmiast płatnej renty 

znajdującej się w ofercie PZU 
"Życie",

• wypłaty jednorazowej. 
Przyjmuje się, że wiek emery

talny dla kobiet wynosi 60 lat, dla 
mężczyzn - 65. Można jednak 
złożyć wniosek o zmianę wieku 
emerytalnego. Przy czym wiek 
emerytalny może przypadać naj
wcześniej po dwóch latach od 
wpłacenia pierwszej składki za 
ubezpieczonego. Przy obniżeniu 
wieku emerytalnego nie można 
żądać wypłaty świadczenia w for
mie jednorazowej.

Możesz także wykupić swoje 
ubezpieczenie, ale jesteś jedynym 
uprawnionym do tego. Dopusz
czalne są trzy formy wykupu:
• coroczny częściowy wykup w 

wys. 10 proc. wartości ra
chunku udziałów,

• częściowy wykup przekra
czający granice wykupu coro
cznego,

• wykup całkowity.
Prawo do wykupu nie przysługu

je przez dwa pierwsze lata od wpła
cenia składki.

Gdzie idą Twoje pieniądze? 
Składki wpłacane przez ubezpie
czającego są gromadzone na indy
widualnych rachunkach udzia
łów, tworzonych dla każdego 
ubezpieczonego. Stan rachunków 
jest wyrażany liczbą udziałów 
jednostkowych w Funduszu. War
tość udziału jednostkowego jest 
jednakowa dla wszystkich ubez
pieczonych i ustala się ją przy 
każdorazowej wycenie Funduszu.

Wartość rynkową Funduszu wy
znacza wartość instrumentów ryn
kowych, wchodzących w jego 
skład. Wszelkie operacje związane 
z wypłatą Twoich pieniędzy nie 
przekroczą 21 dni.

Czy już się zdecydowałeś? 
Tak? To dobrze! Nie będziesz ża
łował. Wszelkie informacje uzy
skasz w inspektoratach Po
wszechnego Zakładu Ubezpieczeń 
na Życie SA na terenie całego wo
jewództwa.

(Ma)
SA-3.9

FHU KEN - KRYŚ
Płock ul. Kostrogaj 6, tel/fax 64 47 15

Oferuje w ciągłej sprzedaży
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- kapcie damskie
- kapcie męskie
- kapcie dziecięce
- obuwie sportowe
- obuwie tekstylne
- trampki męskie
- tenisówki damskie I n,.
- tenisówki dziecięce
- kurtki ,,

Hurtownia czynna:
w godzinach 8.00 -17.00

soboty od 8.00 -14.00Zapraszam y

“INVEST- LEASING”
Płock, ul. Bielska 57A 

'S.C.ł tel/fax 62-08-37

LEASING OPERACYJNY
- środki transportu
- wszelkie maszyny i urządzenia
- sprzęt komputerowy

NAJTAŃSZA OFERTA!!!

■ X*

PŁOCKI
UNIWERSYTET

LUDOWY
PŁO C K , ul. K ilińsk iego  12 b lok 14 

(teren po byłe j je d n o s tce  w o jskow e j)

ORGANIZUJE
KURSY SPECJALISTYCZNE:

administrator sieci komputerowej 

(Jp informatyki r w zakresie programowania 

dla dzieci i młodzieży znających 

podstawy obsługi komputera 

CiP księgowości komputerowej - mały biznes 

kursy kwalifikacyjne języków obcych 

cJP kursy przygotowawcze dla lektorów 

języków obcych (język angielski)

Po zdaniu egzaminu zapewniamy pracę.

Szczegółowych 
informacji 

udziela g jf= j  
Sekretariat 

w godz. 8.00 - 20.00 
tel./fax 64-72-35

M ...N A D A  C! SZYBKOŚCI
"LTL" 2 0  - 8 4 3  L u b lin  
u l.B rac i W ie n ia w s k ic h  5 
te l . / f a x  (0 -8 1 ) 71 0 6  8 8  
te l . |0  81 ) 71 6 8  0 6

Z A P R A S Z A M Y  DO N A S ZE G O  
P R Z E D S T A W IC IE L S T W A  P RZY:

f{{~*  P I E R W S Z Y  K O M E R C Y J N Y

VwJl B A N K  S .A .
0 9 - 4 0 0  P ł o c k
ul Kazim ierza W ie lk iego 13 
te t . (0 -2 4 )  6 4  51 16

LJEA
ś ro d kó w  t ra n s p o r tu  

k o m p u te ró w  
m a s z y n  i u r z ą d z e ń  

l ip :r w  yp o sażen ia  
linii technologicznych

Nr 3 16 stycznia 1996 Tygodnik Płocki 3

■



SMIECIARECZKA
dokończenie ze str. 1

- No jak to po co? Mogę teraz 
oglądać dwa programy naraz. I nie 
muszę rozstawać się z porucznikiem 
Colombo, żeby oglądać pana Łobo
dzińskiego we 'Wiadomościach" - 
odpowiada.

Pani Czesia rzuca jeszcze kil
ka przykładów takich krzyżó
wek. Przy okazji dostaje się “re- 
dachtorom we Warszawie", ukła
dającym program. - Jak to może 
być, żeby ludzi, którzy mają tylko 
jeden telewizorek przyjemności po
zbawiać... - wyrzeka.

Lubi telewizję
Pierwszy raz zobaczyła tele

wizor, kiedy przyjechała za mę
żem do Płocka. A jak kupili swój
- oczu nie mogła od.niego ode
rwać. Strach pomyśleć, co by by
ło gdyby pani Czesia znalazła je
szcze z parę "pudeł".

W mieszkaniu, na honoro
wym miejscu wisi portret ślubny 
pani Czesi. Ona - piękna i mło
da, wyretuszowana, nawet po
liczki czerwienią się od kredki. 
On - zażywny, w ąsaty jego
mość, widać, że sporo od niej 
starszy. -10  lat, kochana, 10 lat - 
pani Czesia zdaje się odgady
wać moje myśli. - Dobry czło
wiek był, o mnie dbał mocno, cho
ciaż na początku było nam ciężko 
w życiu. Dostał robotę tutaj w kot
łowni, a ja, co było zv domu sie
dzieć, też poszukałam sobie pracy
- wspomina.

Pani Czesia pracowała jako 
woźna “w bardzo porządnej insty
tucji". Podobało się jej, bo roboty 
nigdy się nie bała. W jednym 
miejscu do emerytury - prawie 
40 lat. Pamięta 76 r. - jak ludzie 
szli pod komitet. I 80-ty, i 81. Do 
"Solidarności" zapisała się jako 
jedna z pierwszych. Zapłaciła za 
to utratą pracy. - Wymyślili, że 
stałam się niezdolna. A oni jacy 
zdolni - mówi.

Mąż już wtedy nie żył
- Rak. Prawie na rękach mi 

umarł, bo w szpitalu już go nie 
chcieli - tłumaczy mi pani Czesia. - 
Imała się różnych zajęć. To wte
dy zainteresowała się śmietnika
mi. - Kiedyś nie było tak, jak teraz. 
Ludzie nad każdą rzeczą zastana
wiali się trzy razy, zanim wyrzucili
- mówi. Potem przywrócili ją do 
pracy. - Ale to nie to samo, jakaś 
zadra i ból w człowieku zostaje - do
rzuca pani Czesia. Długo nie po
pracowała, odeszła na emerytu
rę, jak tylko nadarzyła się okazja.

- Sama pani teraz tu mieszka?
- Sama jak kołek. Tylko te maszy

ny - znów gładzi telewizory.
- A dzieci?

- Raz byłam w ciąży
- Akurat dużo pracy mieliśmy w 

domu, w instytucji. Nie oszczędza
łam się, nikomu nie powiedziałam. 
Poroniłam. Mąż, kiedy trochę stanę
liśmy na nogi namawiał mnie na 
drugie, nawet adoptowane. Nic z te
go. Bałam się dzieci z innego ciała, a 
swoich już nie mogłam mieć.

- Teraz żałuję, Ale za stara je 
stem, a poza tym kto da dzieciaka 
kobiecie, która łazi po śmietni
kach

- Śmieciarce?
- Śmieciareczcze - to brzmi o 

zoiele milej. Tak nieraz myślę o sobie.
- Wiesz dziecko - pani Czesia 

nagle nachyla się i czuję słodka- 
wy zapach starości - Mam prawie 
400 zł miesięcznie, emerytura, tro
chę po mężu. Właściwie to ja nie 
muszę latać po tych śmietnikach. Ja 
to jestem taka arystokracja śmietni
kowa. Bo wielu chodzi z nędzy, z 
głodu - czasem nawet potrafią się 
bić o strefy wpływów.

- To dlaczego pani to robi? Z 
nudów? Z potrzeby?

- Z przyzwyczajenia.
Od pięciu lat niemal dzień w 

dzień idzie w miasto. Znają ją

pracownicy MZGK, robotnicy 
spieszący na szóstą do pracy.

Nie miałam dotąd pojęcia, ile 
rzeczy można

znaleźć
na śmietnikach...

Pani Czesia z dumą wyciąga 
spod stołu kartonowe pudło. - O, 
tego misia trzymam dla dzieci sio
stry, to co, że nie ma jednego oka - 
przyszyjemy oba - wyjaśnia. Buty 
- w kartonie ma kilka rodzajów. 
Nie wszystkie pasują jeden do 
drugiego, ale to zdaje się nie 
przeszkadzać pani Czesi. Jakieś 
rękawiczki, rozprute lalki, pra
wdziwa graciarnia. - Trafiają się 
też meble, pralki, lodówki. Nieraz 
jak coś ja znajdę, to daję cynk śmiet
nikowej biedocie niech zabiorą - 
opowiada.

Pani Czesia pilnie gromadzi 
znaleziony papier i butelki. Pa
pier ma wymierną wartość - mo
ja rozmówczyni pokazuje ręką 
na antresolę w łazience, która od 
góry do dołu zastawiona jest 
równo poukładanymi rolkami 
papieru toaletowego. A butelki - 
butelki wymienia na gotówkę. 
Gdzie? - Różnie: zo sklepach, w ba
rach pilonych. Wszędzie mnie znają - 
mówi. Za "butelki" kupuje w ta
niej jatce jedzenie dla bezdo
mnych psów i kotów. - Na Gwiazd
kę kupiłam im trochę ryby i zrobiłam 
wspaniałą ucztę - chwali się.

Sąsiedzi tolerują słabość pani 
Czesi. Nie pali, nie pije, nie 
awanturuje się po nocach, a że 
czasem coś z fajansu przywle
cze...? - Tylko ten pan z parteru ka
zał mi raz pójść do psychiatry. Aleja 
nie poszłam, bo i po co? - szare, oto
czone zmarszczkami oczy pani 
Czesi uśmiechają się do mnie.

Pewnie, przecież nie jest wa
riatką. Ona tylko co rano wędru
je po śmietnikach...

Milena Gurda

Nowe odliczenia 
od podatków

dokończenie ze strl
Wszystkie ulgi, z jakich ko

rzystaliśmy rozliczając się za rok 
1994 zostały utrzymane. Obec
nie wprowadzono dodatkowe 
preferencje, z których możemy 
skorzystać. Są to darowizny 
m.in. na cel oświatowy, nauko
wy, ochrony zdrowia, kultury fi
zycznej i sportu, kultu religijne
go, działalności charytatywno- 
opiekuńczej. W porównaniu z 
rokiem 1994 różnica polega na 
tym, że mogą być odliczane da
rowizny na rzecz osób fizycz
nych z zachowaniem celu wska
zanego w ustawie oraz przy po
siadaniu dokumentu, z którego 
wynika, że obdarowany przyjął 
darowiznę na ten cel i na niego 
go przeznaczył.

Wysokość darowizny łącznie 
nie może przekroczyć 15 procent 
dochodu. Darowizny podlegają 
opodatkowaniu w oparciu o 
ustawę o podatkach od spadków 
i darowizn. W przypadku, gdy 
kwota darowizny przekroczy 
kwotę wolną od podatku, obda
rowany zobowiązany jest poin
formować o tym Urząd Skarbowy 
i zapłacić podatek od tej różnicy.

Nie czas na protest
Z Bożeną Czartoryjską, przewodniczącą Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ “Solidarność” Regionu Płockiego 
rozmawia Dariusz Pawlikowski.

- Jak Pani ocenia sytuację w 
służbie zdrowia?

- Jaka jest kondycja służby 
zdrowia, każdy wie. Może tro
chę podniosły się płace lekarzy i 
jest to w jakiś sposób odczuwal
ne. Dotyczy to lekarzy w ZOZ- 
ach, bo np. na Winiarach lekarze 
tego nie odczują. W szpitalach, 
gdzie jest dużo dyżurów to pie
niądze, które w innych jedno
stkach mogą pójść na płace tam 
idą na dyżury i wciąż jest ich 
mało. U nas nigdy nie będzie do
brze. Przy każdej podwyżce do
stajemy tabelę płac i moje odczu
cie jest takie, że jest tylko dużo 
szumu a mało pieniędzy. I nic się 
nie dzieje, w tym, by rzeczywi
ście podwyżka była odczuwalna 
dla służby zdrowia, nie mcjwiąc 
o personelu średnim, który pra
ktycznie pracuje za darmo. Każ
da pielęgniarka musi mieć pię
cioletnią szkołę zawodową 
ewentualnie dwuletnią, pom atu
ralną, potem dochodzą kursy. 
Idzie na to mnóstwo pieniędzy. 
Potem siedzą dziewczyny na 
bezrobotnych urlopach, bo nie 
ma dla nich miejsc pracy.

One w ten sposób tracą, bo 
jak nie pójdą do pracy po szkole 
to później coraz trudniej 
odnaleźć im się w zawodzie. Za
raz po szkole człowiek jest naj
bardziej wartościowy i pracuje 
najbardziej wydajnie.

- Jakie Pani widzi rozwiąza
nie tego problemu?

- Ta kadra, która pracuje w tej 
chwili jest kadrą dobrą. Zlikwi
dowano wiele miejsc pracy per
sonelu średniego. Ci, którzy zo
stali mieli nadzieję, że podniosą 
się im zarobki, bo przecież tą

pracę jednak wykonują. Nic jed
nak z tego nie wyszło. Np. le
karz, który przyjmuje pacjentów 
niekiedy z trzech rejonów, otrzy
muje za to groszową wprost pre
mię. Mamy ją zapewnioną tylko 
wtedy, kiedy ktoś jest na zwol
nieniu lekarskim. Jak nie ma

zwolnień, nie ma rezerw. I takich 
rezerw brak jest w całej służbie 
zdrowia. Na to nie ma rozwią
zań.

- Na czym więc miałaby po
legać reforma służby zdrowia?

- Jaka reforma? Wszy
scy narzekają, wszyscy 
wiedzą, że jest źle, ale 
nikt nie widzi konkret
nych rozwiązań. Jak 
można uzdrowić coś, co 
jest takim molochem jak 
resort służby zdrowia. 
Jak ma pan prywatny za
kład, można go reformo
wać w dowolnym kie
runku, w naszej sytuacji 
jest to niemożliwe.

- Czy brąna jest pod 
uwagę całkowita odpłat
ność za usługi medycz
ne?

- To jest dobre i niedo
bre. Na pewno mieliby
śmy więcej pieniędzy i ja 
bym to odczuła w swojej 
własnej kieszeni. Ale te 
pieniądze nie mogłyby 
pójść na jedną tylko ko
mórkę, bo przecież my 
nie pracujemy samo

dzielnie. Do tej pracy potrzebne 
jest współdziałanie całego pionu 
diagnostycznego. Żaden lekarz, 
żadna pielęgniarka nie jest w 
stanie pracować samodzielnie. A 
te służby również liczą na pie
niądze. Więc to nie rozwiąże te
go problemu.

- 1 dlatego organizujecie pro
testy?

- Koledzy z Regionu często 
zarzucają nam, że jak są jakieś 
protesty czy strajki, to od nas jest 
mało osób. Nie mamy takiej 
świadomości, że możemy zakład 
zamknąć i zastrajkować. Nawet, 
jeśli były takie sytuacje, kiedy 
trzeba było coś zorganizować, to 
było wtedy wiele sprzeciwu, bo 
taka jest już specyfika tego za
wodu.

Wszelkie zmiany pracowni
kom służby zdrowia niewiele 
dają. Kiedy poprawią się warun
ki pracy w szpitalu, to na tym 
korzysta pacjent. Otrzymaliśmy 
podwyżki, które wywołały wiele 
szumu. Ja przed podwyżkami, 
po zrobieniu opłat mogłam jesz
cze przeżyć tydzień, a po pod
wyżkach brakuje mi na same op
łaty. To są właśnie takie realia.

- Przesunięcie środków z in
nych województw spowodowa
ło zapowiedź akcji protestacyj
nej związku?

- Ja jestem zaskoczona, że do
piero teraz się mówi o akcji pro
testacyjnej. O tym, że będą prze
sunięcia wiadomo było już w li
stopadzie. Wszyscy o tym 
wiedzieli i wtedy był czas na 
strajkowanie. Teraz jesteśmy o 
krok przed zatwierdzeniem bu
dżetu i jest to już musztarda po 
obiedzie. Co to nam da? To nie 
czas na protesty i strajki.

- Dziękuję za rozmowę.

Darowizna podzielona została 
na trzy grupy. Do pierwszej zali
czono najbliższą rodzinę (rodzice, 
dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, 
wnuki) i ustalono kwotę wolną od 
podatku w wysokości 6100 zło
tych. Do drugiej grupy należy ro
dzina dalsza i kwota wolna od po
datku wynosi 4600 złotych. Kwo
ta wolna od podatku w trzeciej 
grupie, czyli darowizna dla osób 
obcych wynosi 3100 złotych.

Jeżeli przedmiot darowizny 
mieści się w kwocie wolnej od po
datku umowa nie wymaga rejestra
cji w Urzędzie Skarbowym. Daro
wizna w tej wysokości nie podlega 
podatkowi dochodowemu.

Kolejną ulgą podatkową, 
wprowadzoną przy rozliczeniach 
za 1995 rok jest odliczenie ko
sztów związanych z dojazdem 
dzieci własnych i przysposobio
nych do szkół podstawowych, za
wodowych i średnich, publicz
nych i niepublicznych położonych 
poza miejscem stałego zamieszka
nia na podstawie imiennych bile
tów miesięcznych.

Odliczyć od podatku docho
dowego można wydatki na spła
tę kredytów mieszkaniowych 
zaciągniętych przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową na budownictwo 
mieszkaniowe do 31 maja 1992 r.

Na 1995 r. limit odliczeń wy
nosi 11.340 zł. Możemy również 
dokonać odliczeń na zakup lite
ratury fachowej oraz wydaw
nictw, przyrządów i pomocy na
ukowych, a także sprzętu kom
puterowego, które mają związek 
z wykonywaną pracą, a osoba po
zostaje w stosunku pracy.

Rodzaje przyrządów i pomocy 
naukowych zawiera wykaz umie
szczony w Rozporządzeniu Mini
stra Edukacji Narodowej z 6 mar
ca 1995 r. i ogłoszonego w Dzien
niku Urzędowym Nr 25 z 1995 r.

Wydatki te muszą być udoku
mentowane rachunkiem uprosz
czonym od podatnika nie korzy
stającego ze zwolnień VAT.

Wydatki na literaturę i wydaw
nictwa fachowe mogą być udoku
mentowane również rachunkiem 
imiennym, wystawionym przez 
podatników korzystających ze 
zwolnień podatkowych. Mogą 
być to również dowody wpłat. Li
mit odliczeń na ten cel to 720 zło
tych. Przy zakupie przyrządów i 
pomocy naukowych w kwocie 
wyższej podatnik ma prawo do
konać odliczenia różnicy w nastę
pnych dwóch latach podatko
wych. Odliczeniu w przyszłym 
okresie nie podlegają wydatki na 
zakup programów komputero
wych i wydawnictw fachowych.

- Osoby korzystające z odliczeń 
są zobowiązane do przechowy
wania dokumentów stwierdzają
cych podstawę do odliczenia z 
podatku przez okres 5 lat - po
wiedziała Teresa Morze, zastę
pca naczelnika Urzędu Skarbo
wego w Płocku.

Dariusz Pawlikowski
fot. Tomaz Niesłuchowski
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W zgodzie z naturą
Z Tomaszem Wesołowskim, przewodniczącym Zarządu Regionu Płockiego Polskiej Par
tii Zielonych rozmawia Dariusz Pawlikowski.

- Na czym polega opozycyjność 
PPZ?

- Opozycyjność naszej partii 
swymi korzeniami sięga lat osiem
dziesiątych. To wówczas powstała 
organizacja, której głównym zada
niem była rzeczowa walka z ogólnie 
pojętą degradacją naturalnego śro
dowiska człowieka. Podejmowane 
działania.miały na celu ochronę te
go, co dla człowieka jest dobrem 
największym. Stąd znane już akcje 
protestacyjne, chociażby przeciwko 
budowie elektrowni atomowej w 
Żarnowcu i tamy w Czorsztynie.

- Czy słowo partia w Waszej 
nazwie ma wymiar polityczny?

- Dziś trudno w życiu codzien
nym uciec od tego co potocznie na
zywamy polityką. Polityka prze
cież, to nie tylko tak nasilona ostat
nio walka o stołki, zajmowanie 
eksponowanych stanowisk, ale 
przecież to również nasza codzien
ność, zdrowa żywność, czyste po
wietrze itd. Bez działań sensu stric- 
to politycznych zapewnienie tego 
byłoby niemożliwe. Tak popularna 
dziś ekologia to przecież również 
polityka. Od decyzji na najwy
ższych szczeblach zależy właściwe 
wcielanie jej w życie. W naszych 
działaniach dużo czasu poświęcamy 
sprawom społecznym, aktywnej 
walce z bezrobociem i wszystkim 
tym, które bezpośrednio dotyczą 
człowieka i jego problemów. Nie 
zawsze udaje nam się nasze zamie
rzenia wcielać w życie, ale taka już 
jest specyfika codzienności.

- Mieszkamy w rejonie dość 
specyficznym...

- Masz tu na myśli oczywiście 
płocką Petrochemię i jej wpływ na

środowisko. Niewątpliwie znajduje 
się ona na liście krajowych trucicie
li. I to smutne.. Pocieszającym jest 
jednak fakt, że zakład ten robi 
wszystko, by zminimalizować skut
ki negatywnego oddziaływania na 
środowisko. A to już cieszy. Są to 
przede wszystkim inwestycje pro
ekologiczne, które w niedalekiej 
przyszłości dadzą konkrety efekt. 
Trucie jednak, to nie tylko Petroche
mia. To tony spalin unoszące się nad 
miastem. Narastający z tygodnia na 
tydzień ruch wymaga komplekso
wych rozwiązań komunikacyjnych, 
łącznie z nową przeprawą mostową 
przez Wisłę. To również sieć obwod
nic, które w sposób znaczący rozładu
ją ruch przez centrum miasta. Wiedzą 
o tym decydenci. Są plany, które od 
wielu lat pozóstają planami na papie
rze, schowanymi głęboko w sejfach. 
Im więcej czasu upływa tym bardziej 
pamięć o nich ulega zatarciu.

- Czy oznacza to, że nie macie 
żadnego wpływu, na podejmowa
nie decyzji w tym zakresie.

- Jest garstka zapaleńców - spo
łeczników, którzy próbują wdrożyć 
w życie właściwe rozwiązania 
komunikacyjne. Jednym z nich jest 
inż. Włodzimierz Serafimowicz, 
człowiek, dla którego szacunek i 
sympatia nie wynika z jego cech 
zewnętrznych, ale z ogromnej fa
chowości graniczącej wręcz z fana
tyzmem w dążeniu do tego co do

bre, korzystne i słuszne. Takich lu
dzi będziemy zawsze popierać bez 
względu na ich polityczną przyna
leżność. Dla nas liczy się facho
wość, a nie koneksje i układy.

- Przez szereg lat byłeś pracow
nikiem WDDM odpowiedzialnym

finansowych, jakie przeznaczane są 
na ten cel. Chociaż nie mając pie
niędzy też można zrobić wiele, jak 
się chce i potrafi.

- Czy to oznacza, że osoby odpo
wiedzialne za to są dyletantami?

- Bez komentarza.

- Uciekasz od odpowiedzi. 
Przecież z pomieszczeń PSL zosta
liście wyrzuceni. Zarząd Regionu 
PPZ nie ma stałej siedziby?

- Niezupełnie tak. To przede 
wszystkim brak środków finanso
wych na pokrycie stosownych zo
bowiązań.

- Czy wiązało się to z przej
ściem Szefa Zarządu Krajowego 
PPZ posła Wiesława Kossako
wskiego do innej opcji politycz
nej?

- Absolutnie nie. PSL było, jest i 
mam głębokie przekonanie, że na
dal będzie naszym sojusznikiem i 
żadne polityczne konfiguracje nie 
będą stanowić przeszkody w dalszej 
współpracy na rzecz propagowane
go, ogólnie ujmując zdrowego spo
sobu życia.

- Ostatnie tygodnie to prawdzi
wy polityczny kociokwik. Jako 
szef regionu PPZ jak oceniasz to 
wszystko?

- Jako szefowi regionu leży mi 
na sercu to, co dla mieszkańca na
szego województwa winno być 
priorytetem - czyste środowisko i do
bre zdrowie. Jesteśmy partią, która to 
promowała, promuje i promować bę
dzie. W żadne polityczne “pierepałki” 
włączać się nie będziemy.

- Wojewoda płocki jest z PSL. 
Macie z tym ugrupowaniem do
bry kontakt. W czym pomógł 
Wam Wojewoda?

- W niczym. Nawet, kiedy ob
chodzono “Dni Ziemi” to ich organi
zacja spoczęła na naszych barkach. Z 
urzędu nie otrzymaliśmy, niestety, 
żadnej pomocy. Mam jednak nadzie
ję, że w przyszłości się to zmieni.

- Dziękuję za rozmowę.

Czysta woda i piękny krajobraz to także instrumenty gry politycznej

m.in. za ochronę środowiska w 
Płocku. Jak widać środowisko to 
nie jest aż tak krystaliczne...

- Jest to problem złożony. Przede 
wszystkim brak wystarczającej licz
by fachowców. Ważną rzeczą jest 
również dobór rzetelnych i facho
wych wykonawców. Nie bez zna
czenia jest również ilość środków

- Przejdźmy do rzeczy zgoła in
nych. Jak wygląda współpraca z 
Polskim Stronnictwem Ludowym?

- Jesteśmy otwarci na wszelkie 
formy współpracy oczywiście z 
każdym, komu bliskie są idee na
szego programu. Myślę, że w na
szym działaniu nie powinniśmy 
mieć żadnych wrogów.

Co tam panie w polityce...
Od ściany do ściany
Rozmowa z Henrykiem Kisielewskim, posłem na Sejm RP II kadencji, członkiem Sejmo
wej Komisji Spraw Zagranicznych.

- Czy brak poparcia PSL dla 
kandydatury prezydenta - elekta w 
II turze wyborów nie oznacza de 
facto początku końca koalicji? Tym 
bardziej, że już wcześniej bywało 
pomiędzy koalicjantami rozmaicie?

- Wyciąganie zbyt daleko sięga
jących wniosków byłoby w tym przy
padku przejawem skrajnej antydyplo- 
macji. Wytrawny polityk, jak wiado
mo, nigdy nie mówi “nigdy”. Myślę 
też, że koalicja przez ponad dwa lata 
zanotowała jednak sporo sukcesów. Z 
pewnością było ich więcej, niż 
doraźnych kontrowersji. Niemniej 
jednak, od początku właściwie było 
wiadomo, że często będzie pomiędzy 
nami dochodzić do polemik meryto
rycznych, podyktowanych różnicami 
programowymi, przede wszystkim na 
polu gospodarczo-społecznym. Tak 
się bowiem dziwnie składa, że SLD 
momentami wbrew swemu oficjalne
mu szyldowi jest bardziej liberalna, 
niż nawet część partii mieniących się 
centroprawicowymi, chadeckimi itd. 
Od frakcji liberalnej, moim zdaniem 
w Sojuszu dosyć silnej, bardziej wra
żliwe społecznie okazuje się chwilami 
nie tylko PSL, ale chociażby ... KPN.

Z tego wynika, że Sojuszowi nie 
udało się dotychczas w pełni zawła
szczyć tej “lewicowości”, która 
przez społeczeństwo utożsamiana 
jest z wrażliwością społeczną, po
winnościami socjalnymi państwa, 
osłoną najuboższych, rozsądnie 
przeprowadzaną prywatyzacją itd.

W Sojuszu dochowano się paru 
kapitalistów i tym ludziom pewnie 
bardziej po drodze, niż z nami, by
łoby z frakcją liberalną Unii Wolno
ści. Poza tym to ich wyznawanie 
teorii monetarystów, hołdowanie 
teoriom MFW bierze się, tak przy
puszczam, po części z kompleksów: 
ci ludzie nie chcą być dłużej uważa
ni za postkomunistów, robią więc 
wszystko, aby być wzorowymi 
kapitalistami. Chwilami tylko nie
pokoi mnie, że są przy tym niepom
ni na potencjalne koszty społeczne 
tej “poprawy wizerunku.”

- Ale jednocześnie słychać głosy, 
tak wewnątrz SLD, jak i PSL, że

cieniem na przyszłość tej koalicji 
kładzie się chociażby długotrwały, 
ostentacyjnie niejako nagłaśniany 
spór pomiędzy ministrem prze
kształceń własnościowych Kacz
markiem z Sojuszu, a waszym po
słem Pękiem.

- Ja bym bez przesady uznał ów 
spór za ponadpersonalny, nawet za 
ponadpartyjny. Minister Kaczmarek, 
zdaje się, nie chce w niczym ustępo
wać swym liberalnym poprzednikom 
na tym stanowisku, p.p. Balcerowi
czowi oraz Lewandowskiemu. Poseł 
Bogdan Pęk nie jest tymczasem prze

ciwnikiem powszechnej prywatyza
cji, a jedynie opowiada się za pro
społecznym zminimalizowaniem 
kosztów tej operacji. Jej rozgrywa
nie bowiem za wszelką cenę, byle 
jak najprędzej, byłoby eksperymen
tem przeprowadzanym bez znieczu
lenia na żywym organ iźmie.

Do czego prowadzi bezkrytycz
nie traktowana reforma a la Balcero

wicz, udowadnia po dziś dzień cho
ciażby sytuacja wsi, przetwórstwa 
rolno-spożywczego itd. Sposób ka
sacji PGR-ów, próby podobnego 
potraktowania niezbędnych dla wła
ściwego funkcjonowania rolnictwa 
BGŻ-ów i Banków Spółdzielczych, 
także sposób traktowania rencistów 
i emerytów przez gabinet premier 
Suchockiej, to wszystko aż nadto 
uwidocznia, jak niektórzy “reforma
torzy” gotowi są traktować najbar
dziej bezbronne grupy społeczeń
stwa. I na to peeselowska większość 
parlamentarna nigdy nie wyrazi zgo

dy, ponieważ byłoby to zdradą na
szego elektoratu.

- Ale to, panie pośle, właśnie 
spora część waszego potencjalnego 
elektoratu oddała ostatnio głosy na 
p.p. Wałęsę i Kwaśniewskiego. Wal
demar Pawlak był koniec końców 
dopiero tą trzecią postacią...

- I tutaj kłania się nasz, jako par
tii chłopskiej, błąd. PSL nie doceni

ło roli środków masowego przekazu. 
Po wyborach parlamentarnych we 
wrześniu 1993 roku, kiedy już Walde
mar Pawlak został premierem, właści
wie przez cały czas przeciw jego ga
binetowi była prowadzona kampania 
negatywna. Jednocześnie szermowa
no demagogicznymi teoriami, jakoby 
to właśnie gabinet lidera PSL po
wstrzymywał reformy, bronił Polskę 
przed napływem nowoczesnych tech
nologii, przed pełną integracją ze 
strukturami europejskimi. Nic bar
dziej błędnego!

Jednakże w sytuacji, gdy 80-90 
proc. czwartej władzy sprzyja 
mniej, lub bardziej otwarcie “refor
matorom” z UW - i częściowo SLD, 
ludziom zagubionym w nowej rze
czywistości naprawdę łatwo zrobić 
wodę z mózgu.

Wieś oszukano podczas kampa
nii prezydenckiej sugerując cho
ciażby, że rząd Pawlaka zrobił dla 
niej mniej, aniżeli rzeczywiście 
mógł. Ponadto zasugerowano chło
pom, iż wybór Aleksandra Kwaś
niewskiego na prezydenta przynie
sie powrót polityki rolnej z epoki 
Gierka, do oczywistych preferencji 
dla rolnictwa. I znowu nic bardziej 
fałszywego! Tak się nie stanie, gdyż 
to dopiero byłoby zaprzeczeniem 
wszelkich regułom zdrowej ekono
mii! Zdezorientowany, atakowany 
ze wszech stron fałszywymi infor
macjami naród, po prostu jeszcze 
ten raz uwierzył złotoustym, zawo
dowym propagandzistom. Tym wię
ksze będzie z czasem, obawiam się, 
społeczne rozczarowanie... Ale być 
może naród potrzebuje takiej 
otrzeźwiającej lekcji?

- A gdyby prezydentem został 
jednak Waldemar Pawlak?

- Panie redaktorze, Waldemar 
Pawlak jest młodym politykiem 
przyszłości - i z pewnością na tych

wyborach jego życiowa droga się 
nie kończy. Bardzo chciałbym, aby 
prezydentura Aleksandra Kwaśnie
wskiego okazała się owocna dla 
Polski, gdyż społeczeństwo jest co
raz bardziej zmęczone obciążaniem 
go kosztami reform.

Można natomiast obawiać się, 
czy prezydent nie będzie otoczony 
pewnym politycznym ostracy
zmem? Nie można też wykluczyć, 
że polska centroprawica, która po 
raz kolejny wzięła zimny prysznic, 
nareszcie wykaże zdrowy rozsądek 
i zjednoczy się. Gdy do tego by do
szło, po przyszłych wyborach do 
parlamentu możemy mieć zupełnie 
inny układ polityczny: tak parla
mentarny, jak i gabinetowy.

- Czyli głosy, że coraz częściej 
spoglądacie wyczekująco na pra
wicę nie są nieuzasadnione?

- Widzi pan, ta koalicja miała 
ogromną szansę być w pełni nor
malna: parlament miał niezakłóce- 
nie, skutecznie pracować przez peł
ną kadencję, miały być stabilne rzą
dy, itd. I sądzę, że taka szansa ciągle 
istnieje. My przynajmniej do końca 
będziemy starali się być lojalni wo
bec partnera koalicyjnego. Spór w 
istocie nie dotyczy przecież nad
rzędnych celów, ale jedynie prowa
dzących do nich środków.

Jeżeli natomiast chodzi o nasze 
potencjalne związki z centroprawicą, 
to jeszcze za wcześnie o nich mówić 
wprost, skoro koalicja nadal pracuje.

Jedynie prywatnie słyszałem z 
ust poważnego polityka prawicy su
gestię, jakoby potencjalnej współ
pracy z PSL nie wykluczali nawet 
ludzie zgrupowani wobec Jana Ol
szewskiego. To by świadczyło o 
tym, że kompromisy ponad podzia
łami, kompromisy dla dobra Polski 
są możliwe. Jak powiedziałem na 
początku rozmowy, wytrawny poli
tyk nigdy nie mówi “nigdy”. Tym 
bardziej, jeśli polityki nie traktuje li 
tylko jako sposobu na własną karie
rę, ale jako służbę społeczną.

- Dziękuję za rozmowę.
rozmawiał: 

Tomasz Szatkowski

Poseł Kisielewski jest miłośnikiem sportu, szczególnie piłki nożnej. Na 
zdjęciu - pierwszy od lewej, na stadionie ZKS Pettrochemia (11 września 
1995) podczas spotkania: Petrochemia kontra Parlament RP

fot. J. Waćkowski
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notowanie 124 z dnia 13.01.1995
I
1

II
4

III
4 Bonnie Raitt & Bryan Adams

2 1 12 Queen
Rock Steady 
Heaven for everyone

3 5 7 Varius Manx Zamigotał świat
4 7 4 Kasia Kowalska New York State of mind
5 2 3 Robert Chojnacki Budzikom śmierć
6 10 3 Queen A winter's tale
7 6 12 Def lepard When love & hate

8 3 10 Maanam
collide

Po prostu bądź
9 11 6 Tina Turner Golden eye

10 N 1 Edyta Górniak i K. Antkowiak Pada śnieg
11 6 14 Roxette You don't

12 12 3 Farben Lehre
understand me 

Portrety
13 9 9 Janet Jackson Runaway
14 16 6 The Beatles Free as a bird
15 13 12 Elton John Blessed
16 26 5 The Symbol Gold
17 22 11 Harlem Hedone
18 27 6 Fun Factory Celebration
19 N 1 Izabela Trojanowska I stało się
20 15 7 Ali 4 One This arms

Nowości: 

26 N 1 Maanam Twist
33 N 1 George Michael Jesus to a child
40 N 1 For Dee Sobie sami

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 można głosować 
na kartkach pocztowych (ul. Otolińska 25, 09-400 Płock) lub telefoni
cznie (64-19-83).

Więcej luzu
Szkoła jest coś warta, jeżeli od

grywa jakąś znaczną lub istotną 
rolę w życiu kulturalnym, sporto
wym, artystycznym danego mia
sta, regionu, województwa. Jej 
wartość nie powinno się określać 
jedynie taki wskaźnikami jak: 
ilość osób, które dostały się na 
studia, na poszczególne uczelnie, 
liczba szóstkowych czy piątko
wych maturzystów. To może i ma 
jakieś znaczenie, a może nie ma 
żadnego. Weźmy piątkowego ma
turzystę, który swój nienaganny 
wynik egzaminu dojrzałości za
wdzięcza w dużym stopniu ścią
gom, podpowiedziom, szczęściu, 
sympatii oceniających go. Znamy 
przecież takie przypadki i wiemy, 
że wcale nie stanowią one kurio
zum życia współczesnego liceali
sty. Za przykład równie dobrze 
może posłużyć też taki, który z 
kolei swoją dobrze zdaną maturę 
napisał a i owszem “z głowy”, ale 
po 2, 3 miesiącach wakacji wszy
stkie mądrości, które wkuwał dnia
mi i nocami wywietrzały mu szybko 
i nawet znaczny ślad po nich nie 
pozostał. Co za pożytek może być z

takiego wzorowego ucznia i szó- 
stkowego maturzysty? Nauczył się, 
bo kazali, teraz już nie każą, a więc 
po co ma wysilać się “na inteligen
cję”?

Swego czasu swą bujną młodość 
spędzałam w zaściankowej szkół
ce. Ani nikt w niej specjalnie nie 
przykładał się do nauki, ani nie 
dbał o piątki w indeksie, ani nie 
martwił się, że oblał jakiś egza
min. Zawsze bowiem istniała 
szansa poprawy. Jak pamiętam, 
nigdy na przerwach między wy
kładami nie mówiło się o ćwicze
niach domowych, sprawdzianach, 
egzaminach. Żyło się czymś zgoła 
innym: twórczością. Obmyślało
się albo scenariusze spektakli, al
bo program koncertów, aranżacje 
piosenek, albo choreografię przed
stawień... Trwano w nieprzerwa
nym wymyślaniu czegoś oryginal
nego, zajmującego, czegoś, co by 
było świadectwem naszego talentu 
i zaangażowania. Co kilka miesię
cy na deskach sceny miejscowego 
domu kultury jakaś grupa z naszej 
szkoły miała swój dzień. I wcale 
grupa nie musiała oznaczać grupy

Szkolne gazetki
Przez kilka kolejnych nume

rów będziemy na naszych ła
mach prezentować szkolne ga
zetki, wydawane przez młodych 
kolegów - dziennikarzy ze szkół 
podstawowych. Za naszym po
średnictwem nastąpi wymiana 
wspólnych doświadczeń i pomy
słów. Spróbujemy też przepro
wadzić krótkie wywiady z 
dziennikarzami i wydawcami na 
temat ich pracy.

W dzisiejszym numerze 
przedstawimy pisma ze Szkół 
Podstawowych nr 16 i 8.

czanowską i Monikę Schodo-
wską, dział wywiadów, nad któ
rym patronat sprawują M agda
lena Mielczarek i Olga Płocka, 
dział poetycki Niny Figiel i 
Małgorzaty Makowskiej,
ponadto rubryki: sportowa, hu
moru, konkursowa, muzyczna 
oraz dział: obserwujemy świat. 
Opracowaniem plastycznym
zajmują się siostry Adriana i Ka
mila Kędzierskie.

Z udostępnionego numeru 
podobał nam się "Wywiad z Na
uczycielem" - panią Heleną Ja-
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gazetka nosi tytuł "Młodzi Re
porterzy". Redaktorem naczel
nym jest Kamila Kędzierska, a 
jej zastępcą Artur Podsiadły. 
Nad całością czuwa nauczyciel
ka pani mgr Czaplińska. Pisem
ko pojawia się dość regularnie, 
jest formatu A-4, o bardzo boga
tej zawartości. Znajduje się tutaj 
dział szkolnych wiadomości pi
lotowany przez Aleksandrę Ka-

klasowej. Mieszaliśmy się między 
sobą, poznawaliśmy, jednoczyli
śmy. To było o niebo więcej warte 
niż wkuwanie zasad metodycznych, 
mechanizmów obronnych z psycho
logii czy sposobów współżycia w 
społeczeństwie. Nie deprecjonuję 
wartości teoretycznej wiedzy me
todycznej, psychologicznej czy 
socjologicznej - twierdzę, że my 
akurat nie odczuwaliśmy na co 
dzień potrzeby jej znajomości. 
“Szkółka” była czymś więcej niż 
zwykła szkoła - była lekcją życia, 
wyzwoliła wyobraźnię, nauczyła 
zaanagażowania, pasji, wiary we 
własne talenty (każdy ma jakieś), 
szacunku do kultury i sztuki oraz 
pracy w zespole. Chciałoby się 
wrócić do takiej szkoły...

Nasze płockie licea są za
mknięte w swoich ścisłych ramach 
programowych i organizacyjnych. 
Same z siebie nie potrafią wyzwo
lić z uczniów tej fascynacji, rado
ści uczenia się, pragnienia ciągłe
go powracania w stare szkolne ła
wy. Ich mury są zimne, 
nieprzyjemne, ich metody paraje- 
zuickie, ich prawa przywodzą na 
myśł prawa faryzeuszy - prawa 
oparte o literę, a nie o ducha.

Agata Jasieńska

cukowicz, który drukujemy ni
żej:

"Urodziła się na Podlasiu i 
młodość spędziła w bliskości la
sów i stawów. I tam skończyła 
większość szkół. Teraz jest 
jednym  z nauczycieli w naszej 
szkole i to właśnie z Heleną 
Jacukowicz - nauczycielką te
chniki przeprow adziliśm y 
skrom ny w yw iad, który w po
goni za panią Heleną doszedł do 
skutku.

- Jak Pani ocenia swoje lata 
szkolne i co pani wniosła z nich 
do życia?

- Sądzę, że cała wielkość życia 
to wiedza. Uczyłam się bardzo 
długo. Skończyłam Liceum 
Ogólnokształcące i 6 lat studiów. 
Na Uniwersytecie Śląskim zdo
byłam tytuł magistra wychowa
nia technicznego. Ciągle dosko
naliłam się kończąc różne kursy 
eksperymentalne tj. instruktor
ski z mechaniki i elektroniki. 
Sześć lat temu doskonaląc się da
lej, po dwuletniej pracy, zrobi
łam drugi stopień specjalizacji 
zawodowej z techniki. W każ
dym zawodzie trzeba ulepszać 
swój warsztat pracy, gdyż w in
nym wypadku nie nadążasz za 
rozwojem cywilizacji.

- Czy posiada Pani inne 
osiągnięcia?

- Tak - mam kilka wydaw
nictw pedagogicznych dla na
uczycieli tj. "Mały poradnik z 
elektroniki", "Prace wytwórcze 
z metalu" i inne. Kilka lat temu 
byłam doradcą techniki dla wo
jewództwa płockiego, stąd te 
wydawnictwa.

- Jak ocenia Pani uczniów w 
szkole?

- Tamci byli sentymentalni i 
zdyscyplinowani, Ci pełni tem

peramentu i pomysłowości. Jest 
wielu uczniów bardzo ambit
nych i jest też wielu takich, któ
rzy spoczywają na laurach. Ja 
natomiast w pracy staram się 
być sumienna, obowiązkowa i 
punktualna.

- Co by zmieniła Pani w 
szkole?

- Marzę o nowoczesnej szkole 
polskiej, twórczej. Pragnę, aby 
nauka ucznia kończyła się w 
szkole (uczeń też człowiek i po 
lekcjach powinien odpocząć) i 
aby między uczniem i nauczy
cielem nie stawiać muru.

- Co Pani robi w wolnych 
chwilach?

- Jeśli już je znajdę, to maluję i 
piszę wiersze."

Ze Szkoły "Ósemki" udało 
nam się pożyczyć aż dziesięć 
num erów gazetki z ostatnich 
kilku lat. Pismo wydawane jest 
w związku z uroczystościami. 
Redagowane przez uczniów i 
nauczycieli, dawniej nosiło na
zwę "Zefirek", teraz "Jubilat
ka". Znajduje się w nim wiele 
artykułów twórczych: o szkol
nych kołach zainteresowań, 
bibliotece, przeczytanych
książkach, trochę rozważań 
psychologicznych i ekologicz
nych. To ze wszech miar gazetka 
pedagogiczna!

Zdecydowaliśmy się zamie
ścić, na naszych łamach, artykuł 
nauczycielki Marzeny Kowal
skiej "Czy musi tak być"? :

"Coraz cęściej w życiu mło
dych ludzi występują zjawiska 
budzące niepokój opinii społecz
nej. Należą do nich: wczesne po
rzucanie nauki, ucieczki z domu, 
nadużywanie alkoholu, narko
mania, popełnianie przestępstw, 
zachowania agresywne tj. wan
dalizm i inne. Postanowiłam po
znać przyczyny, objawy, skutki i 
rozmiary występowania tych 
zjawisk na terenie naszej szkoły. 
Badaniami objęłam wszystkich 
uczniów klas I - VIII (447 osób).

Wyniki badań były dla mnie 
ogromnym zaskoczeniem. Oka
zało się, że znaczna część ucz
niów naszej szkoły (57,5 proc.) 
ma trudności w przystosowaniu 
się do warunków życia społecz
nego (w domu, szkole, na pod
wórku). Większość dzieci nie po
trafi odnaleźć swojego miejsca w 
domu rodzinnym; unika konta
ktu z rodzicami lub popada z ni
mi w konflikty; nie wywiązuje 
się ze swoich domowych obo
wiązków.

Wielu uczniów ma trudności 
w nawiązywaniu i utrzymywa
niu więzi z koleżankami i kole
gami; sprzeczki, awantury, wy
zwiska są często ich udziałem. 
Dzieci te są nielubiane, nie
akceptowane, postrzegane jako 
samolubne i egoistyczne.

Znacznie mniejsza jest grupa 
uczniów, którzy niesystematycz
nie uczęszczają do szkoły, osią
gają bardzo słabe wyniki w na
uce, popadają w konflikty z na
uczycielami.

Niepokojący jest fakt, że w 
naszej szkole są uczniowie, któ
rzy oszukują, uciekają z domu, 
ze szkoły, dokonują kradzieży, 
demoralizują młodszych kole
gów przez picie alkoholu, pale
nie papierosów; uczniów, któ
rych agresja skierowana jest za
równo przeciwko otoczeniu, jak 
i im samym.

Tego typu zachowania wyni
kają głównie z negatywnej sytu
acji rodzinnej. Wpływają na nie 
również niepowodzenia szkol
ne. Innych przyczyn możemy się 
tylko domyślać. Brak zaufania 
do nauczycieli ogranicza w zna
cznym stopniu poznanie powo
dów nieprzystosowań. Dlatego 
tak bardzo ważne jest, by ucz
niowie uwierzyli, że nauczyciele 
pragną i mogą im pomóc.

zebrała
Katarzyna Gąsiorowska
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- Ileś lat temu nikt poważnie 
nie traktował orkiestry. Postrze
gano ją jako twór powstały od
górnie wraz z utworzeniem wo
jewództwa. Teraz widzowie za
pełniający niemal w stu 
procentach salę koncertową, 
kształtują o tej instytucji dobrą 
opinię.

Jak udało się Pani "kupić" 
odbiorcę?

- Szczerze mówiąc nie wie
rzyłam w to na początku. Mia
łam chwile wątpliwości, przeży
wałam mocno niepowodzenia, 
ale skupienie wokół orkiestry 
dużego grona melomanów było 
moim najważniejszym celem. 
Nie myślałam o siedzibie dla dy
rekcji i administracji, jak pani 
widzi, bardzo skromnej. Krępu
jące byłoby to dla mnie, gdyby w 
tym pomieszczeniu znajdowały 
się np. piękne meble, a sala na 
koncertach świeciłaby pustkami.

Pieniądze na kulturę nie są 
ogromne. Zależało mi przede 
wszystkim na sprowadzeniu do 
Płocka dobrych wykonawców. 
Nikt pewnie nie wyobraża sobie 
jak trudne, jak często krępujące 
są rozmowy z osobami sporej 
rangi, aby za niższe niż się spo
dziewali gaże, zaśpiewać czy za
grać w Płocku.

- A jednak przyjeżdżają, by
wystąpić w koncercie z "pro
wincjonalną" orkiestrą. Przypo
mnijmy nazwiska niektórych 
instrumentalistów: Halina
Czerny-Stefańska z córką Elż
bietą, Konstanty Andrzej Kul
ka, Piotr Paleczny, Waldemar 
Malicki, Krzysztof Jakowicz z 
synem Jakubem i wokalistów: 
Andrzej Hiolski, Kazimierz Ko
walski, Paweł Skałuba, Ale
ksander Teliga, Andrzej Kali
nin, czy Grażyna Brodzińska. 
Jakie argumenty zwyciężają?

- Być może w skromnym sto
pniu posiadam jakiś talent me
nadżerski, chociaż nigdy nie 
uczyłam się reklamy.

Ja te wszystkie rozmowy 
przeprowadzam "od serca". W 
momencie, kiedy byłam przeko
nana, że orkiestra już naprawdę 
może zagrać zupełnie dobrze, nie 
peszyły mnie zdziwienie i pobła
żliwy uśmiech moich rozmówców. 
Zdarzało mi się nie raz słyszeć - to 
w ogóle w  Płocku jest orkiestra? 
Odpowiadałam pewnie, że jest i w 
dodatku taka, z którą pan czy pani 
bez obawy może wystąpić, a ja nie 
wstydzę się proponowania każdej 
rzeczy, jeśli tylko będzie na nią od
powiednia obsada.

A dowodem, że jest dobrze, 
niech będzie wykonanie "Bole
ra" w zeszłym roku, czy Gers
hwina i Bernsteina na dużą ob
sadę orkiestrową.

- ... przy tej niedobrej aku
styce dla muzyki w gościnnej 
sali teatru?

- Jeszcze wtedy nie mieliśmy 
ekranu akustycznego, na które
go realizację czekałam długo. 
Zainstalowanie go na scenie te
atru znacznie poprawiło akusty
kę i wygląd sceny.

- Zaczęła pani od repertuaru 
lżejszego, zachęcającego do słu
chania muzyki, narażając się na 
niezadowolenie melomanów?

- To był mój pomysł, w cza
sach jeszcze solidarnościowych,
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Całym sercem jestem z orkiestrą
Rozmowa jubileuszowa z Hanną Witt-Pasztową, dyrektorką Płockiej Orkiestry Kameralnej.
kiedy byłam w komisji kultury 
przy wojewodzie płockim. Przy
chodziłam na próby i sugerowa
łam, by orkiestra zamiast grać 
symfonie Szostakowicza i Betho- 
wena przy pustej sali, zaczęła 
może od repertuaru trochę skro
mniejszego, ale w  dobrym wy
daniu. Stopniowo dodając rze
czy większe.

W ciągu tych moich sześciu 
lat i w ogóle w okresie działalno
ści orkiestry kilka razy powsta
wały teorie, by ją rozwiązać. Jeśli 
w ogóle mówiło się o skreśleniu 
czegokolwiek, zawsze były to al
bo teatr, albo orkiestra. Mam 
bardzo niemiłe wspomnienia 
sprzed pięciu laty, gdy na jed
nym z posiedzeń Komisji Kultu
ry usłyszałam, że trzeba przyj
rzeć się działalności orkiestry i 
teatru pod kątem sensu ich fun
kcjonowania w mieście. Mam 
nadzieję, że te teorie odeszły już 
w przeszłość.

A wracając do repertuaru i 
poziomu. Mogło się zdarzyć,

przyznaję, chyba ze trzy razy, 
gdy czekałam, kiedy koncert 
skończy się, z różnych wzglę
dów. Każdy zarzut, że tak nie 
powinnam, że należy trzymać 
się klasycznego repertuaru, bo 
jest tu szkoła muzyczna, odpie
rałam argumentami. Uczniowie 
SM uczęszczają skromnie na na
sze koncerty. Gdyby było duże 
zainteresowanie, zapropono
walibyśmy więcej czegoś innego. 
Proszę pamiętać również, że nie 
jest to Filharmonia, czyli rodzaj 
orkiestry, obok którego istnieją 
inne, różne zespoły więc można 
grać rozmaitą muzykę. My jeste
śmy od grania muzyki wszela
kiej. W tej chwili nie będę sięgać 
do godzinnej Symfonii Mahlera 
czy "wyczynów" Schónberga, 
do tego się nie zabieram.

- Wykształcenie muzyczne, 
słuch i styl to atuty dyrektora. A 
bycie kobietą przeszkadza czy 
pomaga?

- Mnie to nie przeszkadza. W 
życiu moim wszystko się jakoś 
dobrze układa. Zal mi jedynie, 
że w sejmie jest tak mało kobiet 
w porównaniu z krajami skan
dynawskimi. Zbyt mało kobiet 
ma równie łatwe dojście do pre
stiżowych stanowisk.

- Koncerty orkiestry łączą się z 
nazwiskami dyrygentów: Irith 
Gabriely, Tadeusz Niecko, An
drzej Knap, Stanisław Nowicki, 
Henryk Debich. Od kilku sezo
nów "króluje" Jacek Boniecki.

- Pan Jacek Boniecki jest bar
dzo ważną osobą, bez której to 
wszystko może by się nie udało, a 
może nasza orkiestra potrzebowa
łaby jeszcze dwóch lat, by dojść do 
tego poziomu. Właśnie od dwóch 
lat z przyjemnością słucham płoc
kiej orkiestry bez wcześniejszych 
obaw i niedosytu.

Pana Bonieckiego wynala
złam przypadkiem. Po odejściu

Stanisława Nowickiego nie mie
liśmy stałych dyrygentów. Jacek 
Boniecki miał zastąpić na kon
cercie w Płocku kolegę. Przyjechał 
na miesiąc przed swoim dyplo
mem i był to jego pierwszy profe
sjonalny koncert. Mieliśmy wów
czas jeszcze dwóch współpracują
cych z orkiestrą dyrygentów, ale 
kiedy tylko była możliwość, za
praszałam pana Jacka. Jest to czło
wiek nieprawdopodobnie praco
wity i nigdy nie zmęczony. Podo
ba mi się ogromnie jego energia, 
stosunek do pracy i organizacja 
czasu pracy. W pewnym okresie 
jeździł pomiędzy Sopotem, gdzie 
mieszka z rodziną, a Wrocławiem, 
Płockiem i Łodzią, do której został 
"kupiony" właśnie u nas podczas 
koncertu przez pana Kazimierza 
Kowalskiego. Jest to bardzo mło
dy dyrygent (27 lat), ale z do
świadczeniem z każdego typu 
orkiestrą. Przy tym to człowiek 
bardzo kulturalny. Po tylu su
kcesach mógłby być zarozumia
ły i pewny siebie, tymczasem

wciąż dąży do doskonałości i 
jest w nim wiele szacunku dla 
innych. On czuje doskonale róż
norodną płocką publiczność. 
Naprawdę w ostatnich dwóch 
latach dzięki niemu zauważalnie 
podniósł się poziom orkiestry.

- W Płocku także wypatrzył 
tego świetnego dyrygenta Bo
gusław Kaczyński. Czy po su
kcesach w Teatrze "Roma" bę
dziemy jeszcze oglądać pana Ja
cka z płocką orkiestrą?

- Jako dyrektor muzyczny i 
dyrygent Teatru "Roma" ma 
bardzo dużo pracy. W tygodniu 
przed jubileuszem będzie krążył 
między Warszawą a Płockiem. 
Zdaję sobie sprawę, że zaanga
żować tak wziętego dyrygenta 
będzie coraz trudniej.

"Roma" jest placówką, która 
ma w tej chwili chyba jedną z

najlepszych orkiestr w Polsce. 
Nastąpiła reorganizacja zespołu. 
Muzycy otrzymali angaże do
piero po przesłuchaniach kon
kursowych.

- Czy w płockiej orkiestrze 
istnieje taka możliwość doboru 
zespołu?

- Być może trzeba będzie kie
dyś coś takiego zrobić. Dlaczego 
ja nie mogę z takiego sposobu 
skorzystać? Na tym terenie zo
staliśmy jako jedyni. Przestała 
bowiem istnieć m.in. orkiestra 
we Włocławku i jedna z orkiestr 
łódzkich. Jest u nas jednak spora 
grupa muzyków mieszkających 
w Płocku. Nie mogę ich odsunąć 
na rzecz jakiejś gwiazdy jeżdżą
cej dotąd po świecie, która nie
oczekiwanie postanowiła osiąść 
na chwilę w Płocku.

Wolałabym dojść do tego w 
sposób odwrotny, aby miejscowi 
muzycy widzieli cel w byciu naj
lepszymi instrumentalistami. To 
jest trwały wkład w kulturę mu
zyczną Płocka i pozostanie w tym 
mieście. Byłam zawsze przeciwna 
w pokazywaniu na uroczysto
ściach ludzi z zewnątrz.

- A jednak ta grupa miejsco
wych muzyków jest taka sama 
od początku, od momentu zało
żenia orkiestry.

- To mnie smuci, że ich liczba 
nie wzrasta. Z każdego opusz
czającego Szkołę Muzyczną ro
cznika nie można znaleźć dwóch 
osób, które w płockiej orkiestrze 
pozostaną. Nie ma dużej grupy 
instrumentalistów zainteresowa
nych pracą na miejscu. Część ab
solwentów SM studiuje, część 
zarabia w inny sposób, może 
mniej satysfakcjonujący lecz 
przynoszący finansowe korzy
ści. Myślałam nawet o formie 
stypendiów muzycznych dla 
uczniów, którzy zdecydowaliby 
się pozostać w Płocku i grać w 
orkiestrze. Proszę sobie wyobra
zić, że nasz flecista dojeżdża z 
Włocławka, choć w szkole istnie
je od lat klasa fletu.

- Dobry muzyk orkiestrowy to...
- Musi dużo ćwiczyć. Ważna 

jest odpowiednia ilość dobrze 
zorganizowanych prób z dyry
gentem. Praca codzienna muzy
ków jest nieprawdopodobna. Po 
dwóch tygodniach niegrania in
strumentalista musi zaczynać 
prawie od początku.

- Dlaczego nie ma nagrań?
- To bardzo trudna sprawa. 

Nagranie nie było moim celem 
ani marzeniem. Moglibyśmy się 
tylko pokusić o prezentacje Hof
fmana, ponieważ był związany z 
Płockiem albo Flotowa, darm- 
sztadzkiego kompozytora, ze 
względu na kontakty obu miast.

Może do tego kiedyś dojdziemy. 
W tej chwili rejestrujemy nasze 
koncerty na kasety dla potrzeb 
dokumentacyjnych. Za nagra
niami nie tęsknię. Kiedy sama 
kupuję płytę, wybieram najle
psze wytwórnie nagrań.

Nagrania to też kwestia mo
dy. Urodzi się jakaś dziewczynka, 
zaśpiewa trzy piosenki, napiszą jej 
jeszcze ze dwie, pośpiewa mniej 
lub bardziej chropowatym gło
sem, bez szkolenia i już jest gwiaz
dą, takie osoby nagrywa się.

- Od 1 stycznia Orkiestra 
jest instytucją samorządową, 
jakiej zmiany spodziewa się 
pani?

- Oznacza to, jak sądzę, pew
nego rodzaju trudności. Urzęd
nicy wojewódzcy znali naszą 
strukturę, sposób pracy, potrzeby 
i współpraca układała się bardzo 
dobrze. Wszystkie pomysły, które 
z panem Bonieckiem przedsta
wialiśmy pani dyrektor Kalino- 
wskiej-Witek były akceptowane.

Wojewoda żegnał mnie sło
wami optymizmu. Wyraził prze
konanie, że idziemy na "wię
kszy garnuszek" jak to określił. 
Mnie nie chodzi o większe pie
niądze, niech one będą tylko sta
łe i pewne, bez załamań.

- Koncert Jubileuszowy w 
czwartek 18 stycznia zapowiada 
się interesująco?

Zamiarem moim było 
przedstawienie takiego repertu
aru i wykonawców, którzy 
szczególnie podobali się w ostat
nich latach. Chciałam połączyć 
musical, operetkę i operę. Tak się 
złożyło, że wykonawcy musicalo
wi nie mogą przyjechać, pozosta
nie więc opera i operetka. Będzie 
prowadził koncert pan Jacek Bo
niecki. Przyjedzie także i zadyry- 
guje Straussem pan Stanisław No
wicki, który przez wiele lat był 
kierownikiem artystycznym i dy
rygentem i układał cały ten profil 
orkiestrowy. Zaśpiewa Grażyna 
Brodzińska ze swoim stałym part
nerem panem Bogusławem Mor
ką i pani Jolanta Zmurko, niezwy
kły sopran koloraturowy. Chciała
bym przedstawić najbardziej 
łubiane utwory orkiestrowe, w 
tym te, które ja szczególnie lubię: 
E. Elgara i Bernsteina.

- Marzenia?
- Kiedyś bardzo związana by

łam ze szkoła. O orkiestrze my
ślałam jako ważnym epizodzie 
w moim życiu. Teraz sytuacja się 
zmieniła. Całym sercem jestem z 
orkiestrą.

- Dziękuję za rozmowę, ży
czę kolejnych wspaniałych lat 
"z panią muzyką".

Lena Szatkowska
fot. Jan Wackówski

P ł o c k *  O s k i  e s t r a  K a m e r a I n a  
dynyqujE JaceIc BoniecIu

CZĘŚĆ I

1. E.ELGAR - Marsz Pomp and Circumstance op. 3 9  nr /  D-dur

CZĘŚĆ OFICJALNA

2. J.STRAUSS -
Perpetuum moki/e
Gościnnie dyryguje Stanisław Nowicki

3. F.LEHAR - Aria Jestem zakockana z operetki Piękny je s t świat
Grażyna Brodzińska

4. C.BIXIO - Piosenka neapolitańska Parta m i d'amore
Bogusław Morka

5. F LEHAR - Duet Usta mi/czą dusza śpiewa z operetki Wesoła wdówka
Grażyna Brodzińska 
Bogusław Morka

6. W. A.MOZART - Aria Królowej Nocy z opery Czarodzie/ski Fłet
Jolanta Źmurko

7. S.MONIUSZKO - Mazur z  opery Straszny dwór
Kameralny Chór Akademicki
Szkoły Wyższej im. P.Włodkowica w Płocku

CZĘŚĆ II

1. L.BERNSTEIN - Suita z musicalu W est Side Story

2. I.KALMAN - Aria Gry/ cyganie z operetki łfrakina Marica
Bogusław Morka

3 J OFFENBACH - Aria ze śmieckem  z operetki Ca Pericko/e
Grażyna Brodzińska

4 1 KALMAN - Duet Jakże mam c i Wytłumaczyć z operetki
Księżniczka czardasza 
Grażyna Brodzińska 
Bogusław Morka

5. G VERDI - Ckór niewołników z opeiy Ałakucco
Kameralny Chór Akademicki

6. G. VERDI - Aria Violetty z opery Traoiata
Jolanta Żmurko

7. G VERDI - Duet łikiam o..............  z opery Traoiata
soliści i chór z towarzyszeniem orkiestry

Od lewej: Irith Gabriely, Jacek Boniecki, Hanna Witt-Pasztowa, Andrzej 
Kalinin.
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My, tej ziemi gospodarze
Nie przypadkiem w sali ćwi

czeń zespołu "Dzieci Płocka" 
wisi na ścianie duży portret 
Oskara Kolberga. Ten zasłużony 
miłośnik folkloru zebrał ponad 
12.500 pieśni, ponad 550 bajek i 
1710 przysłów.

Wacław Milkę jest jak Kolberg 
- zbiera, ocala, chroni - upowsze
chnia to, co w polskiej tradycji 
ludowej najcenniejsze, narodo

wego ducha. Dlatego zespół 
"Dzieci Płocka" powinien być na 
prawach szczególnych. Traktowa
ny z estymą, jaką otacza się nieli
cznych świątkarzy ludowych.

A tymczasem wstrzymane, 
zostały prace remontowe przy 
nowej, nareszcie własnej siedzi
bie zespołu, który przed dwoma 
laty otrzymał od władz miasta 
dawny klub "Filip". 350 osób,

tyle liczy aktualnie zespół, cu
dem mieści się w jednej salce i 
ciasnej garderobie. Ta jedna sala 
jest jednocześnie terenem prób i 
występów. A jednak dzieciaki 
wciąż garną się do tańca i śpie
wu. W okresie świątecznym 
ciągną do druha Wacława liczni 
goście. Tylko tutaj bowiem go
spodarze wspólnie z gośćmi 
śpiewają kolędy, albo stare, pięk
ne pieśni wojskowe. Tu najpięk
niej brzmi ludowa pastorałka, 
wykonana przez najstarszą gru
pę chłopców, tych z "Mazura".

W ostatnią sobotę młodzi 
płoccy kolędnicy podejmowali 
kombatantów. Z inicjatywy Po
rozumienia Organizacji Komba
tanckich (płocki ewenement), 
zgromadzili się u druha Wacła
wa i Bogdana "chłopcy malowa
ni" z różnych pól bitewnych II 
wojny światowej. Najliczniejszą 
grupę stanowili żołnierze Armii 
Krajowej, czując się jak u siebie, 
ponieważ Harcerski Zespół Pieś
ni i Tańca "Dzieci Płocka" jest 
honorowym członkiem AK.

Frekwencja nadzwyczajna. 
Mimo śniegu, gołoledzi panowie 
nie zawiedli. Panie kombatantki 
zdecydowały się jednak zostać 
w domu, by ratować honor płci 
pięknej. Jerzy Mossakowski 
przybył z 14-letnią wnuczką 
Ewą, której pasją jest historia II 
wojny światowej.

Wzruszający moment dziele
nia się chlebem niejednemu z 
obecnych wycisnął łzy. Marek 
Gajewski - przewodniczący 
płockiego Porozumienia Organi
zacji Kombatanckich, witając ze

Inny świat
Ich świat różni się od naszego. Nie ma w nim zawiści i obłudy. 
Jest za to, wbrew wszelkim pozorom i przekonaniom, dużo ra
dości. Oni pragną, żeby śmiać się razem z nimi. Reagują zawsze 
spontanicznie: nie kryją swoich uczuć. Głośno protestują, jeśli 
coś im się nie podoba. Nie mają też obciążeń, by wyrażać za
chwyt. Ludzie upośledzeni umysłowo - żyją wśród nas, w swoim 
własnym, niedostępnym dla nas świecie.

branych nawiązał do idei pojed
nania, której symbolem był po
błogosławiony przez księdza ka
pelana Ziemieckiego - chleb. Po
wiedział m.in. Nas nie różnią 
znaczki w klapach. Ci, którzy złoży
li na ołtarzu wolności swoje życie, 
do tej Polski prawo mieć muszą.

Zwracając się do artystycznej 
młodzieży, wyraził życzenie, by 
nie dano jej przeżywać tych do
świadczeń, które były udziałem 
jego pokolenia.

W imieniu organizacji AK, 
życzenia kombatantom złożył 
Leszko Woyno, a w imieniu 
Kombatantów RP płk. Antoni 
Jelec, który zaapelował jedno
cześnie o pamięć dla najstar
szych kombatantów, żołnierzy z 
wojny 1920 r. Pozostało ich w 
woj. płockim 40-tu.

W spotkaniu udział wzięli: 
wicewojewoda Marian Rodzeń, 
prezydent Płocka Zbigniew 
Krajowski-Kukiel, wiceprezy
dent Zygmunt Buraczyriski. 
Kombatanci zaprosili także po

przednią ekipę, z 
wisku Jolantę Krzemińską i An
drzeja Drętkiewicza. Gościem 
honorowym wieczoru była pani 
Irena Liszka, prezes Polonii w Lu
ksemburgu. Jej zawdzięcza zespół 
wakacyjny pobyt i koncerty.

Oby następna choinka i 
wspólne śpiewanie kolęd odbyły 
się już w nowym domu, a 
dziewczęta i chłopcy z zespołu 
mogli zatańczyć na dużej, włas
nej scenie.

Piosenkę kolędników “Czy co 
dacie, czy nie dacie miłosierną ręką" 
dedykuję więc rajcom z ratusza 

i bogatym zakładom płockim, 
które jakoś nie kwapią się doto
wać kulturę.

(lesz)
Od redakcji: Podajemy numer 

konta, na który można przekazy
wać wpłaty, które, miejmy nadzie
ję, pozwolą dla "Dzieci Płocka" 

'wybudować własną siedzibę na 
50-lecie Zespołu: Zespół Jednostek 
Budżetowych Nr 10 w Płocku, 
PBG o/Płock 34007-749-131.

Ten zegar stary...
Najgorszy jest los budzików, odzywają się w najbardziej nieodpowiedniej porze. I cho
ciaż niezawodnie przypominają, że pora wstać, nikt nie jest im za to wdzięczny - wręcz 
przeciwnie. Znakiem naszych czasów nie jest więc wydzwaniający kuranty zegar pana 
Moniuszki, lecz szlagier rockowego muzyka, który ogłosił “budzikom śmierć”, przynaj
mniej do południa.

Dla nich zostały utworzone w 
Płocku warsztaty terapeutyczne. 
Zajęcia prowadzone są w bu
dynku przy ul. Kochanowskie
go, od 15 grudnia. Uroczyste 
otwarcie odbędzie się dopiero 23 
stycznia. My jednak dotarliśmy 
tam wcześniej, znanymi sobie 
ścieżkami.

O uruchomienie warsztatu 
postarała się pani prezes Stowa
rzyszenia dla Propagowania Ro
li i Miejsca Osób z Upośledze
niem Umysłowym w społeczeń
stwie - "Jestem", Mirosława 
Klinger. Pieniądze przekazał 
Państwowy Fundusz Rehabilita
cji Osób Niepełnosprawnych - 
oddział w Płocku, który zaspo
kaja również podstawowe po
trzeby uczestników. Poza tym 
pomagają sponsorzy.

Na zajęcia przychodzi 15 
osób w wieku od 15 do 32 lat, 
wskazanych przez Miejski Ośro
dek Pomocy Społecznej. Chęt
nych jest o wiele więcej, dlatego 
pani Klinger wraz z kierowni
kiem warsztatów Pawłem Mar
kiewiczem, starają się o otwarcie 
drugiego obiektu dla kolejnych 
40 chorych.

Codziennie, z wyjątkiem so
bót i niedziel, trwa terapia od 
godz. 7.45 do 15.45. Sześć godzin 
przeznaczone jest na pracę, po
zostały czas ńa odpoczynek, re
kreację.

Wszyscy podzielili się na trzy 
grupy, w  zależności od upodo
bań, zamiłowań i zdolności. Wy
konują różne zadania, obmyślo
ne przez instruktorów w trzech 
pracowniach: zabawkarsko -
plastycznej, tkacko - dziewiar
skiej, stolarsko - ceramicznej.

Panuje tutaj naprawdę wspa
niała atmosfera: 3 młodych in
struktorów, ciepłych i wyrozu
miałych, prowadzi zajęcia z 
zaangażowaniem. Chłopcy, w 
pracowni stolarskiej, wykonują 
śliczne deski do krojenia, półecz
ki, kwietniki. Pomysły podsuwa 
i pomaga w ich realizacji "szef" 
Krzysztof Podraska.

W stolarni jest bardzo wesoło. 
Przychodzi tu sześciu chłopa
ków w wieku od 17 do 32 lat.

Mają ciekawe osobowości, są 
pełni radości życia i chętni do 
pracy. Krzysiek powiedział, że 
najbardziej mobilizuje ich sym
boliczna wypłata ok. 90 zł mie
sięcznie. Tylko Marian zrezyg
nował, stwierdził że jest za cięż
ko, poza tym ciągle się kurzy, a 
on musi mieć czyste ręce.

Za dwa miesiące chcą zorga
nizować kiermasz i sprzedać 
swoje wyroby. Ostatnio kupili 
piec do wypalania gliny, marzą 
jeszcze o WYPALARCE DO 
DREWNA, która w Płocku jest 
niedostępna! (Prosimy wszy
stkich o pomoc w poszukiwa
niach wypalarki).

Dziewczyny wyszywają - naj
częściej aniołki, poza tym wyko
nują ozdoby z modeliny, wyci
nają, czasem malują. Ich opie
kunka Maria Marciniak 
opowiadała: - Bardzo bałam się tej 
pracy. Nie byłam pewna, czy podo
łam. Ale teraz jestem bardzo zado
wolona. Te dzieciaki mają swój 
świat. Ich radości są proste i bardzo 
dla nich ważne. Normalny człowiek, 
jeśli kupi sobie rower, pragnie samo
chodu. Wciąż jest nienasycony, za
wsze odczuwa brak. A  im tak nie
wiele potrzeba do szczęścia. Poza 
tym bardzo spontanicznie wyrażają 
swoje uczucia, nie są ograniczeni 
żadnymi konwenansami: płaczą i 
śmieją się, gdy mają na to ochotę. 
Niedawno, kiedy przyszedł do nas 
ksiądz, Ania krzyknęła na jego wi
dok: a dlaczego on jest taki łysy!?.

Kiedy uczyłam dziewczęta nawle
kać igłę, i jednej z nich udało się to 
zrobić po ok. 15 minutach, rzuciła mi 
się z radości na szyję. Nie czuję się 
zmęczona, a nawet odpoczywam tutaj.

Paweł Markiewicz zawsze 
powtarza, że najważniejsze jest 
dobro dzieciaków.

Katarzyna Gąsiorowska
PS. Chcę podziękować Arko

wi ze stolarni, który zgodził się 
zaśpiewać dla mnie "Radio Ga 
Ga" - zespołu Queen oraz "Aleją 
Gwiazd" - Zdzisławy Sośnickiej. 
Pragnę też "powiedzieć" wszy
stkim Czytelnikom, że Klau
diusz marzy o tym, by na świe
cie nie było wojen...

Mistrz Bogusław Stanko- 
wski z ul. Jerozolimskiej napra
wia tylko zegary mechaniczne: 
te na rękę i rzadko dziś noszone 
zegarki z pozytywką, które kie
dyś obowiązywały eleganckich 
panów. Ale najbardziej lubi 
"arystokrację", czyli zegary wi
szące, w drewnianej szafce - 
obudowie, często bogato 
rzeźbionej. Takie cacka były pod 
koniec XIX w. już dziełem maso
wym, produktem głownie nie
mieckich fabryk. Stary zegar
mistrz mówi o nich "szwarcwal- 
dy" - tak nazywali je ojciec i 
dziadek.

Pan Stankowski jest pozna
niakiem. Gdyby nie wojna, pew
nie po ukończeniu małej matury, 
kontynuował by naukę, może 
studia techniczne. Jako najstar
szy z rodzeństwa przejął jednak 
po wczesnej śmierci ojca obo
wiązki żywiciela rodziny, trady
cję zegarmistrzowską także.

Do Płocka przyjechał w 1956 
r. ze Wschowej, dokąd ich wy
siedlił okupant. Były perypetie z 
kolejnymi lokalami, aż wreszcie 
osiadł w małym warsztacie przy 
ul. Jerozolimskiej. Już prawie 30 
lat zaprzyjaźniony z mechani
zmami, odwiedzany przez sta
łych klientów. I o dziwo, no
wych także nie brakuje.

Stary zegarmistrz wierzy, że 
jego zawód przeżyje jeszcze 
swój renesans a powracająca 
moda na antyki obejmie również 
stare zegary. Taki, chociaż jeden 
powinien się znaleźć w każdym 
domu. Najlepiej - żartuje - od- 
dziedziczyć zegar po babce An
nie. Przyjemnie będzie opowia
dać gościom jego długo historię.

Można także kupić, lecz to drogi 
nabytek. W prywatnych gale
riach, w "Desie" kosztują od 300 
zł do 7.000 zł.

Zegar może być ozdobą każ
dego wnętrza. Świetnie funkcjo
nuje w M-3 i w jednorodzinnym, 
wolnostojącym domu nad płoc
kim zielonym jarem. Wnosi kli
mat ciepła i przytulności, bo sta
re zegary mają duszę, a z wie
kiem stają się solidniejsze, 
mądrzeje. Tak jak ludzie.

- Nie wszyscy jednak lubią 
stare zegary. Ich nieustanne tika- 
nie, czasami głosy kukułki od- 
działywują niekorzystnie na 
zszarpane nerwy współczesne
go człowieka - mówię.

- Czy czuje się pani lepiej ze 
świecącym i gadającym nie
ustannie ekranem telewizyj
nym? - pyta pan Stankowski.

Cóż, mogę go w każdej chwili 
wyłączyć - ripostuję.

Pan Stankowski radzi jednak, 
aby raczej nie manipulować sa
memu przy mechanizmach, co 
najwyżej zatrzymać wahadło, a 
przy jakimkolwiek przenosze
niu koniecznie zdjąć wahadło i 
obciążniki. Stary zegar, tak jak 
człowiek wymaga specjalistycz
nej konsultacji. Powinien przejść 
co jakiś czas badania kontrolne, 
oczywiście u zegarmistrza. Na
wet najlepszy werk trzeba umyć 
i nasmarować, a jeśli lupa mi
strza dostrzeże ślady zużycia się 
mechanizmów trzeba je w porę 
wymienić, najlepiej na oryginal
ne. Znawcy zegarów twierdzą, 
że wymiana mechanizmu na 
kwarcowy zabija duszę zegara.

Co jakiś czas w maleńki za
kład zegarmistrzowski pana Bo

gusława uderzają fale burzowe. 
Kończy się umowa wynajmu lo
kalu i kwaterunek przysyła in
formujące o tym pismo. Dotąd 
pisał podania o przedłużenie, a 
władza uwzględniała jego pro
śby. Tempora muntantor (czasy 
się zmieniają). Obecnie, wszy
stkie pozostające w gestii miasta 
lokale wystawione zostały na 
przetarg.

Pan Bogusław nie lubi tego 
słowa. To tak jakby jego samego 
oddawano na licytację. Martwi 
się, że odpadnie, przegra w kon
frontacji z młodymi, rzutkimi 
przedsiębiorcami.

Pismo które otrzymał, mówi 
wprawdzie, że zostanie zacho
wana dotychczasowa branża, 
lecz zgodnie z uchwałą Rady 
Miasta z dn. 24 października 
1995 r. lokal musi być wystawio
ny do przetargu w ruchu. Zanim 
to nastąpi trzeba wpłacić wa
dium i dostarczyć odpowiednie 
zaświadczenie. To wszystko wy
maga sił i czasu. Najstarszy pło
cki zegarmistrz (56 lat w zawo
dzie) chciałby popracować choć
by do końca wieku, jeśli pozwoli 
zdrowie.

Miejmy nadzieję, że Wydział 
Eksploatacji Budynków te ży
czenia uwzględni. Dla normal
nego funkcjonowania miasta po
trzebne są usługi, nie tylko han
del, który zdom inował nawet 
pomyślaną dla drobnego rze
miosła antypodkowę. Potrzeb
ny jest szewc, pralnia, magiel i 
punkty, w których nie czuła
bym się intruzem oddając ma
kulaturę.

Lena Szatkowska
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Podpalił
celę

Tomasz C. mimo swoich 
dwudziestu lat już wszedł w 
konflikt z prawem. Nie chciał 
pogodzić się z decyzją prokura
tora o umieszczeniu go w Zakła
dzie Karnym w Łęczycy.

Pełniący służbę na jednym z 
oddziałów wychowawca około 
godz. 17.40 zauważył, że w jed
nej z cel, w której przebywali 
więźniowie, wybuchł pożar. Po 
otwarciu drzwi zobaczył palącą 
się w kącie stertę gazet. Cela była 
zadymiona. Nadpalone były 
drzwi i drewniana podłoga. Sam 
przystąpił do gaszenia pożaru. 
Żaden z czterech przebywają
cych mężczyzn nie kiwnął na
wet palcem, by pomóc funkcjo
nariuszowi.

Widząc duży wysiłek wycho
wawcy, a samemu nie mając 
czym oddychać, jeden z nich 
próbował wypchnąć siatkę w 
oknie pomieszczenia. Przesłu
chiwani później zeznali, iż spali i 
nie zauważyli, jak doszło do po
wstania pożaru.

Do jego rozniecenia przyznał 
się Tomasz C. Tego dnia, pod

czas wydawania kolacji około 
godziny 17.00 opuścił on celę i 
pobiegł pod inną, znajdującą się 
w końcu korytarza. Krzyczał 
przy tym dość głośno - "zaczy
namy teraz dym". Stojąc przy 
celi, w ręku trzymał nóż. Na pró
by podjęte przez oddziałowego 
stał się agresywny i używał or
dynarnych słów. Oddziałowy 
powiadomił dowódcę zmiany. 
Gdy przybyli inni funkcjonariu
sze, Tomasz schował nóż do tyl
nej kieszeni spodni. Został mu 
on później odebrany podczas 
przeprowadzonej kontroli osobi
stej.

Przesłuchiwany w sprawie 
tego incydentu nie przyznał się 
do zarzucanego mu czynu. Za
przeczył, że używał słów wul
garnych i obelżywych. Twierdził 
także, że nóż przez cały czas 
trzymał w tylnej kieszeni spod
ni.

Prokurator nie dał wiary tym 
wyjaśnieniom i skierował spra
wę do Sądu.

dap.

Dla
pieniędzy

W godzinach przedpołudniowych 15-letnia Anna M. wracała ro
werem ze sklepu spożywczego w Sobowie. Zrobiła tam zakupy, a 7 
zł reszty włożyła do portmonetki i schowała do reklamówki.

Po przejechaniu około kilometra zaczepił ją Rafał J. Stanął w ten 
sposób, że dalsza jazda rowerem była niemożliwa. Zażądał od niej 
wydania pieniędzy. Gdy odmówiła uderzył ją otwartą ręką w twarz. 
Ania chwyciła się za głowę, a napastnik wyrwał jej rower i rekla
mówkę. Wyjął z niej butelkę z piwem i uderzył nią dziewczynkę w 
głowę. Zostawił napadniętą na drodze, a sam rowerem odjechał w 
kierunku Brudzenia.

Po kilku godzinach został zatrzymany przez funkcjonariuszy po
licji. Przyznał się do kradzieży, jednak zaprzeczył, że pobił dziew
czynkę. Na salę sądową przyjedzie z aresztu.

(dap)

Oddaj
pieniądze
Grzegorz L. z kolegą Je

rzym M. zakładali dach u 
znajomych w jednej z 

podpłockich miejscowości. Po 
skończonej robocie w pobliskim 
sklepie kupili pół litra wódki i 
postanowili ją wypić w przy
drożnym rowie. W czasie kiedy 
opróżniali butelkę, pod sklep 
przyjechał ich znajomy. Zaprosi
li go do wspólnej biesiady.

Czas szybko mijał, a ilość wy
pitego alkoholu dawała o sobie 
znać...

Postanowili, że odprowadzą 
Jerzego M. do domu. Ponieważ 
ten ostatni najwyraźniej opadł z 
sił i przewrócił się do rowu, obaj 
kompani pozostawili go tam.

Razem poszli w dalszą drogę. 
Nie zauważyli nawet, że w ślad 
za nimi szedł Edmund G. Wi
dząc, że piechurzy idą nader 
chwiejnym krokiem, postanowił 
ich zaatakować. Pierwszy cios 
otrzymał kierowca ciągnika.

Ten się przewrócił, ale szybko

wstał i uciekł. Następnie zaata
kowany został Grzegorz L. Gdy 
upadł sprawca przeszukał mu 
kieszenie. Grzegorz próbował 
się wyrwać, ale silne kopnięcia 
sprawiły, że zrezygnował z tego 
zamiaru. Nie przestając kopać 
Edmund G. domagał się od leżą
cego Grzegorza pieniędzy. Sta
nął butem na jego szyi tak, że 
leżący tracił oddech. Do atakują
cego przyłączyła się również ko
bieta z mężczyzną. Teraz już we 
troje kopali pokrzywdzonego. 
Kazali mu się rozebrać, a gdy 
odmówił zdarli z niego ubranie i 
pobili tak, że stracił przyto
mność.

Następnego dnia Grzegorz L. 
wskazał sprawcę rozboju i Ed
mund G. został zatrzymany. W 
toku postępowania przygoto
wawczego nie przyznał się do 
zarzucanego mu czynu.

dap.

Nr 3 16 stycznia 1996

Atak
zza d rze wa
Była dziewiąta wieczorem, 

kiedy Jerzy S. z kolegą Ja
nem S. udali się do baru 

piwnego przy ul. Oporawskiej 
w Kutnie. Jedno piwo i wódka 
nie-zabrały im wiele czasu. Je
rzy S. poszedł do domu. Gdy 
przechodził w pobliżu krza
ków zauważył tam sylwetkę 
mężczyzny. Po minięciu drze
wa poczuł silne uderzenie w 
tył głowy. Cios był tak silny, że 
Jerzy S. przewrócił się na zie
mię. Gdy próbował wstać, 
otrzymał potężnego kopniaka 
w twarz.

Poczuł, jak napastnik prze
szukiwał mu kieszenie spodni 
oraz zdjął z ręki zegarek. Gdy 
podniósł głowę zobaczył Miro
sława K., a w odległości ok. 10 
metrów drugiego, nieznanego

mężczyznę. Mirosława K. znał 
już od kilku lat. Wcześniej ra 
zem pracow ali w jednej fir
mie. M irosław K. dość często 
pożyczał od Jerzego S. pienią
dze, ale zawsze jakoś zapom i
nał ich oddać.

Gdy sprawca zorientował 
się, że został rozpoznany, ra
zem z kolegą zbiegł z miejsca 
zdarzenia. Późnym wieczorem 
Jerzy S. wrócił do domu pobity 
i zakrwawiony.

Następnego dnia o napaści 
powiadomił policję. Wkrótce 
sprawca Mirosław K. został za
trzymany. Nie przyznał się do 
napadu na Jerzego S. twierdząc 
równocześnie, że to ten ostatni 
niedawno pobił go i nawet groził 
pozbawieniem życia.

(dap)

Na
skróty
W godzinach rannych 

Wincenty .K. pojechał 
do Sierpca. Tego dnia 

miał stanąć na komisji lekar
skiej celem przyznania mu gru
py inwalidzkiej. Badania prze
dłużyły się nieco i dopiero oko
ło godziny 18 wracał z 
sąsiadem do domu. Po drodze 
zatrzymali się przy sklepie spo
żywczym. Zapewne stan zdro
wia pana Wincentego nie był 
taki zły, bo postanowili z kole
gą, że kupią coś mocniejszego.

Jak postanowili, tak zrobili. 
Pół litra na dwóch było trochę 
za mało, bo gdy kolega poszedł 
do domu Wincenty K. wrócił 
do sklepu i kupił jeszcze jedną 
butelkę. Tak zaopatrzony od
wiedził znajomych. Posiedział 
tam nieco, a gdy zrobiło się 
późno orzekł, że czas wracać 
do domu.

Było ciemno, mżył deszcz. 
Aby nie nadrabiać drogi wy
brał skrót, przez pole sąsiada. 
Po przejściu około 200 m e
trów  usłyszał za sobą dziw ny 
hałas. Gdy się obejrzał został 
uderzony pięścią między oczy. 
Zaczęła lecieć mu krew. Po 
chwili otrzym ał kolejny cios w 
tył głowy. Przewrócił się. Był bi
ty i kopany.

Napastnik domagał się pie
niędzy. Wincenty K. powiedział, 
że ma je schow ane w portfelu  
w kieszeni spodni. Spraw ca, 
k tóry  zosta ł rozpoznany, ka
zał mu zdjąć spodnie . Zabrał 
w ów czas portfel i odda lił 
się.

W incenty K. podn iósł się i 
sk ierow ał w stronę w łasnych 
zabudow ań . Do dom u jed 
nak  nie doszedł. Ból by ł tak  
silny, że z a p u k a ł do d rzw i 
m ieszkających  n ieo p o d a l 
znajom ych . Z ao p iek o w ali 
się oni sąsiad em  i 
p rz e w ie ź li go do p o g o to w ia  
w S ierpcu , gdzie  u d z ie lo n o  
m u pom ocy  lekarsk ie j. Jesz
cze tego sam ego d n ia  W in
cen ty  pow iadom ił policję.

R ozpoznany  wcześniej na
pastnik został zatrzymany i 
przyznał się do pobicia, ale 
twierdził jednak, że został spro
wokowany.

dap.

Uderzył tylko raz
Piotr S. mimo swoich 18 lat 

może mówić, że życie 
miał niezwykle ciekawe. 

Doskonale zna "uroki" zakła
du poprawczego, gdyż przez 
kilka lat był jego w ychow an
kiem. Głowy do nauki nie 
miał, edukację więc zakończył 
na szkole podstawowej. Kolej
ny epizod z jego życiorysu 
wskazuje, że, niestety, silniej 
działają na niego lekcje pobie
rane na ulicy.

Tego fatalnego dnia Robert A. 
wypił dość dużą ilość alkoholu. 
Wieczorem znalazł się na przy
stanku ZKM przy ul. Sienkiewi
cza w Płocku. Stąd autobusem

miał pojechać do domu. W oko
licach przystanku został zatrzy
many przez mężczyznę narodo
wości cygańskiej, który stał w 
grupie kilku młodych ludzi. 
Zwrócił się do Roberta A. o po
życzenie pieniędzy na alkohol.

Robert wyjął z kieszeni 180 
tys. starych złotych i wręczył 
Cyganowi. Razem z jego kole
gami skierował się przechod- 
niakiem w kierunku ulicy 
Kwiatka.

Robert A. w pewnym mo
mencie został uderzony przez 
Piotra S. pięścią w głowę. Cios 
był tak silny, że upadł na chod
nik twarzą do ziemi. Obecni 
przy zdarzeniu młodzi ludzie

zaczęli bić leżącego Roberta po 
całym ciele. Pokrzywdzony nie 
bronił się, zasłaniając jedynie 
twarz. Napastnicy ściągnęli z 
niego ubranie, a także zabrali 
pieniądze w kwocie 600 zł i do
wód osobisty.

Mimo wypitego alkoholu Ro
bert A. zdołał rozpoznać jednego 
ze sprawców, którym okazał się 
właśnie Piotr S. W wyniku pod
jętych czynności funkcjonariu
sze policji znaleźli u niego skra
dzioną Robertowi A. kurtkę. Za
trzymany przyznał się do 
zarzucanego czynu twierdząc, 
że uderzył tylko raz...

dap.
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Stypendyści Fundacji “Płock”

wspaniałych!Dwóch
Drodzy Czytelnicy! Dzisiaj na 

naszych łamach przedstawiamy syl
wetki tych stypendystów Fundacji 
“Płock”, które do tej pory nigdzie 
nie były prezentowane. Krzysztof 
Wałecki i Paweł Mysera - to mło
dzi zdolni, do których należeć po
winna najlepsza przyszłość. Każdy 
z nich ma inne zainteresowania, 
temperament, osobowość, ale każdy 
na swój własny sposób jest intrygu
jący i interesujący. Przekonajcie się 
sami...

K rz y s z to f  W a łe c k i
Pragnął pływać po morzu - ogro

mnym i niezbadanym, poznać 
chłodny, wilgotny powiew wiatru - 
nie udało się. Czułby się też wspa
niale wysoko ponad ziemią - w bez
granicznej przestrzeni, swobodnej i 
lekkiej. Mógłby przecinać powie

trze samolotem - unosić się i opa
dać, nawet lecieć z zawrotną pręd
kością - nie wiem dokładnie; Krzy
sztof nie chce o tym opowiadać, 
niechętnie werbalizuje swoje ma
rzenia. To przeciąż jego własny 
świat, bardzo osobisty - pełen nie
spełnionych dążeń... Jest uczniem 
piątej klasy Techikum Chemiczne
go. Od sześciu lat zawodniczo zaj
muje się wykonywaniem modeli Ta- 
kiet kosmicznych; rekreacyjnie zaś 
sporządza m.in. modele szybow
ców.

Krzysiek został zgłoszony do 
Fundacji w roku 1993 przez swoje
go instruktora - modelarza Wojcie
cha Krzywińskiego. W 1994 r. 
otrzymał jednorazowe stypendium 
w wys. 2 min (starych) zł. Fundacja 
obiecała też pokrywać koszty zwią
zane z jego wyjazdami na zawody.

Bierze udział w Mistrzostwach 
Polski modeli kosmicznych. Startu
je w grupach juniorów i “seniorów”. 
Od 1992 r. zdobył dwa złote, sześć 
srebrnych oraz jeden brązowy me
dal. W 1994 roku pojechał nawet na 
Mistrzostwa Świata, na których 
indywidualnie zajął IV miejsce w 
klasie makiet i V w klasie makiet 
wysokościowych. To bardzo duże 
osiągnięcie, gratulujemy!

“Wszyscy mają wyobrażenie, że 
modelarstwo jest zabawą dla dzieci, 
ale to nieprawda. Komisja modelar
ska istniejąca przy FAI - Między
narodowej Federacji Lotniczej w 
Paryżu, funkcjonuje na równych 
prawach z komisjami spadochro
niarskimi, balonowymi, samoloto
wymi, szybowcowymi. Ponadto w 
zawodach biorą udział dorośli lu
dzie, najstarszy modelarz - Jan Bu
ry, pochodzi z Poznania i ma 83 la
ta”... - mówił Krzysztof.

Wiemy już, że przygotowanie 
jednego dobrego modelu wymaga 
niezwykłej cierpliwości i precyzji 
(komisja na mistrzostwach ocenia 
dokładność wykonania do dziesią
tych części milimetra!). Przede 
wszystkim potrzebny jest czas - 
400-500 godzin! Właściwie trzeba

poświęcić cały rok, żeby sporządzić 
dwie makiety. Ale Krzysztof z natu
ry niesystematyczny i trochę leniwy 
- jak sam przyznaje, zawsze przed 
zawodami zarywa kilka nocy. Mo
dele przygotowuje w sekcji, miesz
czącej się w Spółdzielczym Domu 
Kultury. To dla niego bardzo istot
ne, że jest takie miejsce, do którego 
może przyjść, spokojnie pracować, 
tu są do dyspozycji odpowiednie 
narzędzia. Uzyskuje też wskazówki 
taktyczne od instruktora - pana Woj
ciecha, a przyjęcie odpowiedniej ta
ktyki na zawodach, to jeden z waż
niejszych czynników wpływających 
na wygraną.

Modelarnia umożliwia ponadto 
wyjazdy na zawody, które są bardzo, 
ważne - wiążą się zawsze z pozna
waniem i zwiedzaniem nowych 
miejsc - Krzysztof uwielbia podró
żować! Poznaje różnych ludzi, za

wiązują się między nimi przyjaźnie, 
następuje wymiana doświadczeń - 
także korespondencyjna.

Krzysiek czyta czasopisma “Mo
delarz” i czeskie “Modelar”, także 
związane z lotnictwem “Skrzydlata 
Polska” i “Lotnictwo” - te gazety

uskrzydlają, budzą zapał, który cza
sem trochę przygasa.

Lubi Juliusza Verne’a oraz ab
surdalny dowcip Mrożka. Chodzi 
na “parowę” - podgląda przyrodę i 
fotografuje ją, ludziom robi zdjęcia

tylko z zaskoczenia. Fotografią inte
resuje się od czterech lat - jest samo
ukiem, wywołuje w domu.

Niechętnie mówi o sobie, bun
tuje się, gdy ktoś próbuje wnikać 
do jego wnętrza i narusza prywat
ność. Staje się wtedy sceptyczny i 
nieufny. Chętnie jednak nawiązu
je nowe znajomości, które wzbo
gacają jego życie. Jest rzeczowy i 
konkretny.

P a w e ł M y s e ra
Wyobraźnia - ten świat niezbada

ny, pełen ludzkich lęków i obaw. 
Człowiek zatopiony w wyobraźnię, 
wsłuchany w nią, poznaje siebie i 
łatwiej wyraża własne udręki np. 
rozpacz czy złość. Ta sama 
wyobraźnia zadziwia czasem nie
zwykłym bogactwem, różnorodno
ścią zakodowanych w niej przeżyć. - 
Człowiek ma w mózgu taki kociołek 
- mówi Paweł.

Od dziecka lubił rysować - jak 
każdy maluch. I pozostał przy swo
im ulubionym zajęciu, które zawsze 
dominowało wśród innych jego 
zainteresowań: rzeźby, fotografii... 
Dzisiaj zajmuje się głównie grafiką. 
Jego prace nie pozostawiają obojęt
nym, robią wrażenie: zdeformowa
ne postaci ludzkie - nie można roz
różnić ich płci, nie uśmiechają się... 
Mają ogromne stopy i opadające 
bezradnie, wydłużone ręce. Odwra
cają się, odchodzą, unoszą głowy w 
ludzkim cierpieniu czy smutku. Na
uczycielom podoba się to co robi 
młody artysta, radzą jednak zająć 
się tematami realistycznymi. Paweł 
szanuje ich zdanie oraz przyznaje 
im rację. Ma świadomość, że musi 
podnosić swoje umiejętności.

Nie wzoruje się na żadnym z 
twórców. Choć przyznaje, że jego 
sztuka nie jest wolna od wpływów i 
naśladownictwa. Czasem, zupełnie 
nieświadomie pojawiają się na jego 
rysunkach “ślady” obcego tworze
nia. - Tylko prace dziecka są czyste, 
niczym nie skażone - twierdzi.

jest pesymistą. Ma w sobie dużo 
nadziei. W większości zadowolony 
z tego co robi, wierzy że osiągnie 
sukces. Jest uczniem klasy czwartej 
Liceum Zawodowego o profilu: re
nowator zabytków architektury.

K. Wałecki (pierwszy z lezoej) z reprezentację Polski na MS'94.
fot. archiwum

mobilizują go do dalszej pracy, Paweł w życiu codziennym nie

Przez dwa pierwsze lata w szkole 
średniej nic nie narysował. - Nie 
wiem nawet dlaczego. Miałem ja
kieś wewnętrzne opory, nagle za
ciąłem się - wspomina. Do pracy 
zdopingował go konkurs, związany 
z 500 rocznicą odkrycia Ameryki: - 
Rysunek, który wtedy wykonałem 
był przeciętny, ale bardzo duży i ko
lorowy - może dlatego wygrał - mó
wi o sobie ze skromnością, jedno
cześnie szczerze.

Fundacja bardzo mu pomogła. 
Paweł został do niej przyjęty, dzięki 
specjalistycznej komisji, która ze
brała się i orzekła, że jego prace są 
dobre. Od tej pory, co miesiąc otrzy
mywał stypendium. Jeszcze kilka 
razy próbował swoich sił w konkur
sach m.in. zilustrował twórczość Bro
niewskiego, ale zrezygnował wresz
cie, bowiem niektóre rysunki zaginęły 
mu i stwierdził, że gra niewarta jest 
świeczki. Przed sobą ma wykonanie 

•pracy dyplomowej i maturę. Pragnie 
studiować grafikę na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
chciałby też skończyć rzeźbiarstwo. 
- Ale wszystko po kolei - zaznacza. 
Jak to jest? - dziwię się - kociołek w 
głowie, porządek w działaniu. To ta
jemnica natury Pawła.

Chciałby, żeby postacie z jego 
rysunków ożyły. Niekoniecznie 
dzięki kamerze czy komputerowi,

ale w jakikolwiek inny sposób. To 
jedno z jego najważniejszych ma
rzeń.

Paweł wydał mi się człowie
kiem niezwykle subtelnym i uczci
wym wobec siebie oraz innych. 
Wielką wartością dla niego jest 
wolność, którą pojmuje nie jako

kołtuńskie rozpasanie, ale m.in. 
możliwość świadomego dokonywa
nia wyborów. Lubi wyjeżdżać do 
lasu, chętnie też obserwuje zabyt
kowe zameczki. Jego miłością są 
również konie - symbole wolności.

Katarzyna Gąsiorowska

Artystyczne warsztaty 
w Domu Kultury

Ferie zimowe urozmaicą mło
dzieży Dom Kultury oraz Woje
wódzki Dom Kultury w Płocku. 
Instruktorzy z tych placówek, w 
dniach od 29 stycznia do 9 lute
go, prowadzić będą warsztaty 
recytatorsko - teatralne oraz pla
styczne, na które serdecznie za
praszają. Impreza jest otwarta 
dla wszystkich chętnych i bez
płatna, ale ilość uczestników, 
niestety, ograniczona.

Zajęcia obejmować będą ele
mentarny trening recytatora - 
aktora: kulturę żywego słowa, 
artykulację, analizę i interpreta
cję tekstu, dobór repertuaru; ani
mację gry i zabawy; naukę ruchu 
scenicznego, taniec twórczy, gry 
i zabawy pantomimiczne.

Renata Mosiołek - instruktor 
d /s  teatru WDK i DK w Płocku, 
poprowadzi zajęcia pod hasłem: 
"Poszukiwanie dźwięku", nato
miast Jerzy Kaszuba - instruktor 
d /s  teatru WDK i DK w Siera

dzu oraz Beata Jaszczak - instru
ktor d /s  plastyki WDK i DK w 
Płocku opracowali warsztat pla
styczny zatytułowany: "Znak w 
przestrzeni". Zainteresowani 
poszerzą swoją wiedzę m.in. z 
zakresu: budowania przestrzeni 
indywidualnej. Godne polecenia 
zdają się być zajęcia Jerzego Ka
szuby, pod zachęcająco brzmią
cym tytułem: "Wędrówka w 
przestrzeni głosu i ciała", we 
wtorek 6 lutego od 11.00 do 
17.00 oraz środę w tych samych 
godzinach.

Inauguracja warsztatów i za
poznanie z programem zajęć na
stąpi 29 stycznia o godz. 18.00 w 
Domu Kultury. Tam też odby
wać się będą wszystkie zajęcia. 
Na zakończenie imprezy, 9 lute
go o godz. 18.00, Wieczór III w 
Klubie Arche i Pracowni Plasty
cznej - Farbiarnia.

/kag/

Krami k teatrzyków 
dziecięcych

Młodzieżowy Dom Kultury 
w Płocku im. Króla Maciusia 
Pierwszego namawia teatry 
dziecięce do wzięcia udziału w 
VII Płockim Kramiku Teatrzy
ków Dziecięcych: Heca'96, który 
odbędzie się w dniach: 13 - 15 
czerwca.

Teatry zobowiązane są do 
przesłania, na adres organizato
ra, (Płock ul. Tumska 9) zgłosze
nia oraz kasety video z nagra
nym spektaklem do 4 maja 
1996r. Rada Artystyczna Krami
ku dokona kwalifikacji do 18 
maja i potwierdzi udział teatrzy
ku w konkursie.

W dniu przyjazdu każdy 
uczestnik, mający zamiar korzy
stać z zakwaterowania i wyży
wienia, musi przedstawić w Biu
rze Organizacyjnym Kramiku 
potwierdzenie wpłaty: 30 zł na 
konto: Komitet Rodzicielski
MDK nr 61519-32476-132 PKO 
Płock. Kwota ta tylko częściowo 
zabezpiecza koszty pobytu ucze
stników, resztę pokrywa organi
zator.

Każdy teatr powinien zapre
zentować jeden spektakl o czasie 
trwania, nie przekraczającym

1/2 godziny, minimalny czas 25 
minut. Czas montażu scenogra
fii i przygotowania grupy na 
scenie nie może przekraczać 15 
minut.

Rada Artystyczna Konkursu 
ustala wcześniej kolejność pre
zentacji teatrzyków na scenie. 
Prezentacje mają charakter 
otwarty. Konkurs rozpocznie się 
13 czerwca 1996r. o godz. 10.00. 
Trzynastego i czternastego 
czerwca o godz. 20.00 odbędą się 
spotkania z instruktorami.

Organizatorzy zapewniają 
niezbędny sprzęt nagłaśniający, 
oświetleniowy oraz specjalisty
czną obsługę. Przedstawienia 
pokazywane będą na dużej sce
nie Teatru Dramatycznego w 
Płocku oraz na scenie MDK.

Jury, przy ocenie spektakli, 
będzie brało pod uwagę: dobór 
repertuaru, ogólny wyraz arty
styczny i sceniczny, inscenizację, 
muzykę, choreografię oraz wy
konanie: kulturę słowa, gest, 
oryginalność pomysłu. Przewi
dziane są m.in. nagrody: Prezy
denta Miasta Płocka, Kuratora 
Oświaty...

/kag/
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PROGRAM TELEWIZYJNY 16.01 ■
W T O R E K

PROGRAM I
6.00 Kawa czy herbata? 7.45 V.I.P. - 
rozmowa Jedynki 8.00 “Albert - piąty 
Muszkieter"[11/26] “Niania królowej” - 
serial anim.prod.francusko - kanadyj
skiej 8.30 Stawa, słówka i półsłówka - 
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 Domowe przedszkole 9.55 
Porozmawiajmy o dzieciach 10.00 
“Most Brookliński” [23 ,24] - serial prod. 
USA 10.50 Muzyczna Jedynka 11.00 
Giełda pracy, giełda szans 11.20 Porad
nik wekslowy 11.30 Videofashion 11.50 
Prawnik domowy 12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes 12.15 Magazyn Noto
wań 12.45 Komputerowa szkoła II - Po
wer Point /I.2 /13.00 “Anatomia mowy” - 
film dok. prod. kanadyjskiej 13.30 Księ
ga niewiedzy - Jak działa mózg ? 13.55 
Joystick 14.15 Atom , gwiazdy, życie - 
Superkomputery 14.30 Czym jest 
...kwant ? 14.50 Program dnia 15.00 
Stajnia... - program rozrywkowy 15.30 
“Nowe przygody Czarnego Księcia” - 
serial prod. australijskiej 16.00 Dla mło
dych widzów Magazyn harcerski 16.25 
Dla dzieci: Tik - Tak 16.50 Kalendarium 
XX wieku 17.00 Teleexpress 17.20 Re
portaż 18.00 “Panna z mokrą głową” [6- 
ost.] “Od pierwszego wejrzenia” - serial 
prod. TVP 18.30 Rewizja nadzwyczajna
- Marszałek “Rola” - bohater czy zdrajca 
? 19.00 Wieczorynka 19.30 Wiadomo
ści 20.10 “Firestorm: 72 hours in Oa- 
kland” - film fab. prod. USA 21.45 Puls 
dnia 22.00 Sejmograf 22.10 Sprawa dla 
reportera 23.00 Wiadomości 23.15 “Jó
zef Garliński” - film dok. 0.10 Nocne 
czuwanie bez butelki 1.10 Gabinet - Ka
yah IM

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 “Fitness Ciub” [18/26]
- serial prod.TVP /powt./ 9.00 Świat ko
biet 9.30 “Każdą chwilę dzieciom...” - 
film dok. prod. izraelskiej 10.00 Wehikuł 
czasu - program dla dzieci 10.25 Fami- 
liada - teleturniej /pow t./10.50 “Podróże 
w czasie i przestrzeni” “Sztuka Meksy
ku” [3] “Splendor Nowej Hiszpanii” - se
rial dok. prod. meksykańskiej 11.50 Stu
dio sport - NBA Action 12.10 Na życze
nie 12.50 Akademia zdrowia Dwójki 
/powt./13.00 Panorama 13.20 “Zakaza
na miłość” [82/127] - serial prod. wene- 
zuelsko-hiszpańskiej 14.10 Clipol - wy
danie specjalne - lllusion Day 14.40 Mu
zyczne nowości Dwójki 14.55 Powitanie
15.00 “Biały Kieł” [2] - “Twardziel” - se
rial prod. kanadyjskiej 15.30 Studio 
sport - Za metą 16.00 Przegląd kronik 
filmowych 16.30 “5 x 5" - Wygrajmy ra
zem - teleturniej 17.00 Magazyn prze
chodnia 17.10 Nasze pieniądze 17.35 
W okolice Stwórcy - Spotkania... - 
pr.red.katolickiej 18.00 Panorama 18.10 
Program lokalny 19.05 Koło fortuny - te
leturniej 19.35 Wehikuł czasu - program 
dla dzieci /powt./ 20.00 Spotkanie z Bal
ladą - Gwiazdka 20.50 Sport - telegram
21.00 Panorama 21.30 Pogotowie eko
logiczne 2 21.45 Reporterzy Dwójki 
przedstawiają 22.05 "Grudniowa panna 
młoda" - film fab. prod. angielskiej 23.30 
“Annę" - program o Annę Sexton, ame
rykańskiej poetce 24.00 Panorama 0.05 
“Zwierzenia” - film fab. prod. USA

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 
Janka ode. 1 /15/ - serial dla młodych 
widzów reż. Janusz Łęski (powt.) 9.45 
Muzyczna skrzynka “Teleexpressu" 
(powt.) 10.15 Janosik odc.2 /13/ - 
“Zbójnickie prawa” - serial prod. polskiej
11.00 Blok programów edukacyjnych
12.00 Wiadomości 12.10 Program dnia
12.15 CZARNE, BIAŁE I W KOLORZE: 
Seksolatki - film fab. prod. polskiej
13.35 “Doktor Piotr z Jaworowa” - film 
dok. 14.15 Tydzień prezydenta 14.25 
Rozmowa dnia 14.55 Powitanie, pro

gram dnia 15.00 Panorama 15.20 W 
okolice Stwórcy - program redkacji kato
lickiej 15.50 Ekspress reportarów 16.20 
Gość TV Polonia 16.30 Historia - współ
czesność 17.00 Teleexpress 17.15 Szó
stka na szóstkę - program dla dzieci 
17.45 Muzyczna Jedynka 18.15 Droga 
ode. 5/6 - “Rysopis uwodziciela” - serial 
prod. polskiej 19.20 Dobranocka 19.30 
Wiadomości 20.00 MdM, czyli Mann do 
Materny, Materna do Manna 20.30 Ma
gazyn teatralny 21.00 Panorama 21.30 
TEMIDA: Powrót po śmierć - film fab. 
prod. polskiej 22.45 Program na środę 
22.50 Przegląd publicystyczny 23.50 
Biały kruk - reportaż o ekranizacji po
wieści Andrzeja Stasiuka 0.20 Panora
ma

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 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 
“Pieśniarz Warszawy” - film polski 12.30 
Reportaż 13.00 Przygody Leona H. - 
program rozrywkowy 13.30 Sztuka 
sprawiedliwości 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 16.451 wszyscy ra
zem - serial 17.15 “Kalambury” - pro
gram rozrywkowy 17.45 “Skrzydła” - se
rial 18.15 Kabaret - program rozrywko
wy 18.55 “Misja Eureka” - serial USA
20.05 “Powrót do Edenu II” - serial au- 
stral. 21.00 Brygada z Acapulco, 22.00 
Informacje i biznes informacje 22.25 
Dolina lalek - serial 22.50 Magazyn 
sportowy 23.50 “Trzy kroki po ziemi” - 
film polski

WOT 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 Zwierzęta z ginącego la
su ode. 1/13 - film anim. prod. ang.
15.35 Dzieci i piosenki - serial 16.00 
Witajcie nowi - serial 16.30 Po lekcjach: 
Na sportowo czyli zdrowo 16.45 Teletur
niej Warszawski, cz. 116.55 Komunika
ty i ogłoszenia 17.00 Telewizyjny Kurier 
Mokotowa 17.10 Teleturniej Warsza
wski, cz. II 17.20 “Crystal” - - serial
17.55 Sprawa dnia 18.05 Dziś w progra
mie 18.10 Telewizyjny Kurier Warsza
wski 18.40 Pytanie do wojewody 18.45 
Reportaż dnia 19.00 Autopanorama
19.15 Sprawa do załatwienia 19.20 Co, 
gdzie, kiedy? 19.30 Pstrągi od Najmro- 
dzkiego - film dok. prod. polskiej 20.00 
“Co mi zrobisz jak mnie złapiesz” - ko
media prod. polskiej 21.45 Telewizyjny 
Kurier Warszawski 22.00 Rozmowa 
dnia 22.30 Prawnicy - serial 23.20 War
szawski Magazyn Wojskowy 23.40 Mo- 
towot ode. 18 00.15 Gazeta Telewizyjna 
WOT

ŚR O D A

PROGRAM I
6.00 Kawa czy herbata? 7.45 V.I.P. - 
rozmowa Jedynki 8.00 “Moda na su
kces” [175] - serial prod. USA 8.30 Tę
czowy Musie Box 9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja - program dla mamy i 
trzylatka 9.25 Gimnastyka - Na co dzień
9.30 Domowe przedszkole 9.55 Poroz
mawiajmy o dzieciach 10.00 “Sława ”

[43/46] - serial prod. USA 10.45 Muzy
czna Jedynka 11.00 Poradnik petenta
11.15 Ryby i rybki 11.30 Spotkanie - 
magazyn osób niepełnosprawnych
12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes
12.15 Magazyn Notowań 12.40 Dzieje 
Zamku Żupnego w Wieliczce 12.55 Bli
żej sztuki - fotografia 13.15 “Santa Cro- 
ce” - reportaż 13.50 Zgadnij! Wykaż się!
13.55 Rody fabrykanckie - Geyerowie 
14.25 Lumen 2000 14.50 Program dnia
15.00 Kraina łagodności - program po
etycko - muzyczny 15.30 “Moda na su
kces” [175] - serial prod. USA /powt./
16.00 Dla młodych widzów: - Raj 16.25 
Dla młodych widzów: Party - Tura - quiz 
muzyczny 16.50 Kalendarium XX wieku
17.00 Teleexpress 17.20 Miliard w rozu
mie - teleturniej 17.45 Z kamerą wśród 
zwierząt - Jubileusz 18.05 “Bank nie z 
tej ziemi”[10] “Dramat małej gastronomii
- serial TVP 19.00 Wieczorynka 19.30 
Wiadomości 20.10 "Najlepszy kumpel" - 
czarna komedia prod. USA 21.45 Puls 
dnia 22.05 “Lata więzienne prymasa 
Wyszyńskiego 1953 - 1956" - film dok.
23.05 Wiadomości 23.20 "Dziewięcioro 
dzieci wdowy" - film fab. prod. włoskiej
0.35 “Andre Malraux" - film dok. prod. 
francuskiej

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”[25/28] - serial prod. USA 9.00 
Transmisja obrad Sejmu w przerwie ok.
13.00 Panorama 14.55 Powitanie 15.00 
“Podróże do wnętrza ziemi z Willy Fog
giem ” [1/26] - serial anim. prod. hisz
pańskiej 15.25 Akademia zdrowia Dwój
ki /powt./ 15.35 Pejzaże wsi polskiej - 
Wizja lokalna 16.00 Zwierzęta wokół 
nas - Podaj łapę 16.30 5 x 5 - Wygrajmy 
razem - teleturniej 17.00 Film dok.
17.55 Losowanie gier liczbowych Totali
zatora Sportowego 18.00 Panorama
18.10 Programy lokalne 19.05 Jeden z 
dziesięciu - teleturniej 19.35 Po rozum 
do głowy - program dla dzieci 20.00 
Spotkanie z Balladą - Gwiazdka 20.50 
Sport - telegram 21.00 Panorama 21.35 
Ekspres reporterów 22.05 Rewelacja 
miesiąca: “Grek Zorba” - baiet do muzy
ki Mikisa Theodorakisa 0.10 Panorama
0.15 Program muzyczny

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 
Szóstka na szóstkę - program dla dzie
ci (powt.) 9.45 Krzyżówka szczęścia - 
teleturniej (powt.) 10.15 Droga 
odc.5/6/ - “Rysopis uwodziciela" - serial 
prod. polskiej 11.15 Blok programów 
edukacyjnych 12.00 Wiadomości 12.10 
Program dnia 12.15 TEMIDA: Powrót 
po śmierć film fab. prod. polskiej 13.35 
“Historia - współczesność” (powt.) 14.05 
Zaproszenie (powt.) 14.25 Rozmowa 
dnia 14.55 Powitanie, program dnia
15.00 Panorama 15.20 Raj - program 
redakcji katolickiej 15.50 Historia 16.20 
Gość TV Polonia 16.30 Reportaż o Po
lonii: “Glialessanesi Polacci” 17.00 Tele- 
express 17.15 Na polską nutę - pro
gram dla dzieci (powt.) 17.45 Krzyżów
ka szczęścia - teleturniej 18.15 
LEKTURY SATELITY: Adam Mickiewicz
- Pan Tadeusz Księga II - Zamek
19.20 Dobranocka: Bajki z mchu i pa
proci - film animowany dla dzieci 19.30 
Wiadomości 20.00 KOMEDIANCI: Ma
ja Komorowska cz.1 - film dok. 21.00 
Panorama 21.30 KOBIETA PO POL
SKU: Jowita - film fab. prod. polskiej,
23.00 Program na czwartek 23.05 “Ba
jor w Buffo” cz. 1 23.30 Skąd ta wrażli
wość - program Katarzyny Suchcickiej
0.05 NOCE Z MUZYKĄ: Recitale laure
atów : Rem Urasin (laureat IV nagrody 
XIII Konkursu Chopinowskiego) (STE
REO) 0.45 Panorama

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

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 8.20 Klub Lady Fitness 8.30 
Skrzydła - serial 9.00 Misja Eureka
10.00 “Za wszelką cenę” - telenowela 
brazylijska 11.00 Jesteśmy 11.30 Disco 
relax 12.25 “Trzy kroki po ziemi” - Pol
ska 14.00 Maski - magazyn 14.30 4x4 - 
magazyn motoryzacyjny 15.00 Halo- 
GralMy 15.25 YelYelYe! 15.30 “Czaro
dziejka z księżyca” 16.00 Informacje
16.15 Link Journal - moda 17.15 Kalam
bury - 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 “Gliniarz i prokura
tor” - serial 22.00 Informacje i biznes 
informacje 22.25 Dolina lalek - serial
22.50 Plus Minus - program publicysty
czny 23.20 Sztuka sprawiedliwości - 
magazyn prawniczy 23.50 Motowiado- 
mości 1.20 Audio Gra!My

WOT 51
9.00 Retransmisja TV-POLONIA 14.05 
Gazeta telewizyjna WOT 14.25 Rozmo
wa dnia 15.00 Telewizyjny Kurier War
szawski 15.10 Kot rozrabiaka - serial
15.35 Timberwood i przyjaciele, ode. 
6/13 16.00 Piętnastolatki - serial 16.30 
Po lekcjach: Megabajt, ode. 9 16.45 Te
leturniej warszawski 16.55 Komunikaty i 
ogłoszenia 17.00 Telewizyjny Kurier Be
mowa 17.10 Teleturniej Warszawski cz. 
II 17.20 “Crystal” - 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 "Twardziel” - serial 21.00 Moda 
i okolice (powt.) 21.15 U lekarza 21.30 
Porady prawne 21.40 Program na 
czwartek 21.45 Telewizyjny Kurier War
szawski 22.00 Rozmowa dnia 22.30 
“Kapitan Sowa na tropie”, “Cichy poko
ik” - film prod. polskiej 23.00 Reportaż
23.15 Klub podróżników (powt.) 23.55 
Gazeta telewizyjna WOT

C Z W A R T E K

PROGRAM I
6.00 Kawa czy herbata? 7.45 V.I.P.-roz- 
mowa Jedynki 8.00 “Różowa pante- 
ra”/9/ - serial anim. prod. USA 8.30 Rzą
dy dzieci, czyli pajdokracja - program 
dla dzieci 9.00 Wiadomości 9.10 Mama 
i ja - program dla mamy i trzylatka 9.20 
Gimnastyka buzi i języka 9.30 Domowe 
przedszkole 9.55 Porozmawiajmy o 
dzieciach 10.00 “Prawnicy z Miasta 
Aniołów” [23] - serial prod. USA 10,50 
Muzyczna Jedynka 11.00 Gotowanie na 
ekranie - magazyn kulinarny 11.20 To 
jest łatwe - oczko w prawo., oczko w 
lewo 11.30 Taki jest świat 12.00 Wiado
mości 12.10 Agrobiznes 12.15 Magazyn 
Notowań - Rok w dzierżawie - Zima - 
Grunt to rodzinka Czwartkowe spotka
nia z przyrodą 12.40 “Burza w móz- 
gu.Cała prawda o wpływie narkotyków 
na mózg człowieka.” 131 - serial dok. 
prod. USA 13.05 Puchalszczyzna 13.35 
Mała, wielka, niebieska kula - Przycią
ganie ziemskie 13.50 Eko - Lego 14.05 
“Zwierzęta świata” “Paradoks pingwina 
cesarskiego” - seria! dok. prod. francu
skiej 14.35 Ptakolub 14.50 Program 
dnia 15.00 Dla młodych widzów Potop 
popu 15.30 “Max Glick”[6/26] - serial 
prod. kanadyjskiej 16.00 Dla młodych 
widzów : Niezwykłe muzea - Muzeum 
Numizmatyki 16.25 Dla dzieci : Król 
zwierząt - quiz przyrodniczy 16.50 Ka
lendarium XX wieku 17.00 Teleexpress
17.20 Filmidło - magazyn filmowy 17.40 
Automania 18.10 “Tata Major” [30/50] - 
serial komediowy prod. USA 18.30 Ma-

22.01.9e
gazyn katolicki 19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości 20.10 “Nietykalni” 
[5/18] - serial prod. USA 21,00 Wieczór 
publicystyczny 22.20 Diariusz - maga
zyn rządowy 22.30 Pegaz - tygodnik 
kulturalny 23.00 Wiadomości gospodar
cze 23.20 “Tego nie było w planie” - film 
dok. prod. kanadyjskiej 0.10 Gabinet - 
Kayah /2/ 0.25 Program artystyczny

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” [27/52] - serial prod. USA 9.00 
Transmisja obrad Sejmu w przerwie ok.
13.00 Panorama 14.55 Powitanie 15.00 
“Pod niebem Afryki” [1/26] “Zaklinacz 
deszczu" - serial prod. USA 15.25 Aka
demia zdrowia Dwójki /powt./15.35 Stu
dio sport: Gwiazdozbiór polskiego spor
tu 16.00 “Foka szara z wybrzeża wyspy 
Sabie” - film dok. prod. francuskiej
16.30 5 x 5 - wygrajmy razem - teletur
niej 17.00 “Krótki film w formie partytu
ry” - film dok. 17.25 “Konie” - film dok.
18.00 Panorama 18.10 Programy lokal
ne 19.05 “Jeden z dziesięciu” - teletur
niej 19.35 Klub Pana Rysia - program 
dla dzieci 20.00 Rzeczpospolita Druga i 
Pół - Ostatki 20.50 Sport telegram
21.00 Panorama 21.35 “Powrót nad 
Brazos” [3/4] - serial prod USA 23.00 
“Między apokalipsą i czytadłem” - roz
mowy z T.Konwickim 23.15 “Gorzeń 
Adama” - impresja poetycka 0.15 Pano
rama 0.20 “John, George i reszta” 121 - 
film prod. USA

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 
Na polską nutę - program dla dzieci 
(powt.) 9.45 Muzyczna Jedynka (powt.)
10.15 “Stawka większa niż życie” ode. 6
- “Żelazny krzyż” - serial prod. polskiej
11.15 Blok programów edukacyjnych
12.00 Wiadomości 12.10 Program dnia
12.15 KOBIETA PO POLSKU: “Jowita” - 
film fab. prod. polskiej 13.45 “Wojciech 
Sadley” - film dok. Elżbiety Dryll-Gliń- 
skiej 14.15 Sejmograf (powt.) 14.25 
Rozmowa dnia 14.55 Powitanie, pro
gram dnia 15.00 Panorama 15.20 Ma
gazyn katolicki 15.50 Rewizja nadzwy
czajna: “Kartoteka” - program Dariusza 
Baliszewskiego 16.20 Gość TV Polonia
16.30 Przegląd Kronik Filmowych 17.00 
Teleexpress 17.15 WOW odc.13/ost./
- serial dla młodych widzów 17.45 Mu
zyczna Skrzynka “Teleexpressu" 18.15 
Królowa Bona odc.9 /12/ - serial prod. 
polskiej 19.20 Dobranocka 19.30 Wia
domości 20.00 Studio Kontakt 20.45 
Dziennik Telewizyjny - program satyry
czny Jacka Fedorowicza 21.00 Panora
ma 21.30 CZWARTKOWY TEATR SA
TELITARNY: William Szekspir - Dwaj 
panowie z Werony 22.55 Program na 
piątek 23.00 “Śpiewa Wojciech Korda” 
cz. 2 - program rozrywkowy 23.30 “Orę
dzie Dialogus Pacem Significat” - film 
dokumentalny 0.20 Panorama

POLONIA 1
6.00 “Jolanda” - serial 6.45 “Drużyna 
specjalna" - serial USA 7.45 Teleshop
8.10 Filmy animowane 9.50 “MacGyver”
- serial 10.40 “Maria” 11.30 “Drużyna 
specjalna” 12.20 Filmy animowane dla 
dzieci 14.00 “MacGyver” - serial 14.40 
“Maria” - serial ang. 15.35 Teleshop
16.00 Filmy animowane dla dzieci 17.30 
“MacGyver” - serial USA 18.20 “Maria” - 
serial 19.10 “Drużyna specjalna” - serial 
20.00, 1.10 Film fabularny 21.45, 3.00 
T&T 22.15, 3.30 “Jeden + dziesięć” - 
serial 22.45, 3.50 “MacGyver" 23.35,
5.10 “Maria” - serial 0.20,4.40 “Drużyna 
specjalna” - serial USA

POLSAT
7.00 HaloGralMy 7.20 YelYelYe! - pro
gram muzyczny 7.30 Kalambury 8.00 
“Czarodziejka z księżyca” - serial 8.20 
Klub Lady Fitness 8.30 Grace w opa
łach 9.00 “Dallas” - serial 10.00 “Za 
wszelką cenę” - brazylijska telenowela
11.00 Kuba zaprasza 11.30 Pamiętnik 
nastolatki - magazyn młodzieżowy
12.00 W drodze - magazyn redakcji pro
gramów religijnych
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12.30 Link Journal - magazyn mody
13.00 Twój lekarz 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 kwadraty - próg. rozrywkowy 17.45 
Webster - serial 18.15 Sztuka informacji
18.55 “Jastrząb atakuje” - serial USA
20.05 “Nieustraszony” - serial 21.00 “Z 
ostatniej chwili” - serial 22.00 Informacje 
i biznes informacje 22.25 “Życie jak 
sen" - serial 22.50 Plus Minus - program 
publicystyczny 23.20 4x4 magazyn 
motoryzacyjny 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 Po
łudnie 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. 3/26 20.00 “Lustrzane odbi
cie”- dramat sens. prod. franc. 21.30 
Tricky - angielski program rozrywkowy
21.45 Telewizyjny Kurier Warszawski
22.00 Rozmowa dnia 22.30 Męski strip- 
tiz 23.05 Ambasadorowie 23.25 War
szawskie Kino Dokumentalne: “Biała 
broń”, “Historia i zabawa” 00.15 Gazeta 
Telewizyjna 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” [176] - serial prod. USA 8.30 Mój 
'program na antenie: Tropami historii
9.00 Wiadomości 9.10 Mama i ja - pro
gram dla mamy i trzylatka 9.25 Domo
we przedszkole Przedszkolny koncert 
życzeń 10.00 “Star Trek - stacja kosmi
czna” [3/20] - serial s-f prod. USA 10.50 
Muzyczna Jedynka 11.00 Od niemowla
ka do przedszkolaka 11.15 Zrób to tak, 
jak my - Kamizelka z lakieru 11.30 Pod 
kreską, czyli jak żyć za... 11.50 Ocalić 
od zapomnienia - Jest Warszawa 12.00 
Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.15 
Magazyn Notowań 12.40 “O człowiek I” 
Bądź z nami - Mity i rzeczywistość
13.00 Szkoła niejedno ma imię - Nie tyl
ko nauczyciel 13.05 Polacy z wyboru - 
Góral z Tokio 13.30 Wiedzieć , znaczy 
żyć / 1 /13.40 Jeśli nie Oxford, to co? - 
informacje 13.50 Książki,które wstrząs
nęły światem “Koran” 14.10 Jesień jas
na i wiosenna “Tutaj jest mi najlepiej” 
14.30 Jeśli nie Oxford, to co? - teletur
niej 14.50 Program dnia 15.00 Muzycz
na Jedynka 15.30 “Moda na sukces” 
[176] - serial prod. USA /powt./ 16.00 
Dla młodych widzów: Fronda 16.25 Dla 
dzieci :Ciuchcia 16.50 Kalendarium XX 
wieku 17.00 Teleexpress 17.20 “Tata, a 
Marcin powiedział..." 17.30 Goniec - 
tygodnik kulturalny 17.45 Test - maga
zyn konsumenta 18.05 Randka w ciem
no - zabawa ąuizowa 18.50 Żulu Gula - 
program satyryczny Tadeusza Rossa
19.00 Wieczorynka 19.30 Wiadomości 
20.10 “Mężczyźni wolą blondynki” - mu
sical prod. USA 21.55 Puls dnia 22.10 
WC kwadrans 22.30 MdM, czyli Mann 
do Materny, Materna do Manna 23.00 
Wiadomości 23.20 Parada pradziada - 
program rozrywkowy 23.30 Program 
publicystyczny 0.10 “W przebraniu mor
dercy” - film fab. prod. USA 1.50 Goniec 
- tygodnik kulturalny

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” [26] - 
serial komediowy prod. USA 9.00 
Transmisja obrad Sejmu - w przerwie 
obrad ok. 13.00 Panorama 14.55 Powi
tanie 15.00 “Wilczek” /9/ - “Szef paczki”

- serial anim. prod. USA 15.25 Akade
mia zdrowia Dwójki /pow t./15.35 Lala- 
mido, czyli porykiwania szarpidrutów
16.00 Studio sport - koszykówka zawo
dowa NBA 17.00 30 ton ! Lista, lista - 
lista przebojów 17.30 “Pełna chata” [26]
- serial komediowy prod. USA /powt./
18.00 Panorama 18.10 Program lokalny
19.05 Gra - teleturniej 19.35 Instalacja - 
program dla dzieci/powt./ 20.00 Wesoło, 
czyli smutno - rozmowy Kazimierza Kut
za o Górnym Śląsku - biesiada XII z 
prof. Marianem Markiem Drozdowskim
20.50 Sport telegram 21.00 Panorama
21.30 Halo weekend 21.40 KOC - komi
czny odcinek cykliczny 22.15 “Dajcie mi 
głowę Alfreda Garcii” - film fab. prod. 
USA 0.10 Panorama 0.15 Gwiazdy mu
zyki -"The Fuli Moon Show - czyli muzy
czna podróż po Ameryce z Robbiem 
Robertsonem"

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 
WOW odc.13 /ost./ - serial dla młodych 
widzów 9.45 Krzyżówka szczęścia - te
leturniej (powt.) 10.15 Królowa Bona 
ode. 9 /12/ - serial prod. polskiej 11.15 
Blok programów edukacyjnych 12.00 
Wiadomości 12.10 Program dnia 12.15 
WSPOMNIEŃ CZAR: “U kresu drogi” - 
polski film archiwalny 13.25 “Orędzie 
Dialogus Pacem Significat” - film doku
mentalny (powt.) 14.15 Diariusz - maga
zyn rządowy 14.25 Rozmowa dnia
14.55 Powitanie, program dnia 15.00 
Panorama 15.20 “Zanussiego portret z 
czasów dzieciństwa” - reportaż 15.35 
Od przedszkola do Opola - program dla 
dzieci 16.20 Gość TV Polonia 16.30 
Magazyn kulturalny 17.00 Teleexpress
17.15 Tajemnice Wiklinowej Zatoki 
odc.5171 “Straszna nora” - serial animo
wany dla dzieci 17.45 Krzyżówka 
szczęścia - teleturniej 18.15 Radio Ro
mans ode. 1 1321 - serial prod. polskiej
18.45 Auto-Moto-Klub - magazyn spor
tów motorowych 19.00 Hity satelity
19.20 Dobranocka 19.30 Wiadomości
20.00 Znaszli ten kraj - teleturniej wie
dzy o Polsce 20.30 “Jutro będzie futr” - 
program rozrywkowy 21.00 Panorama
21.30 Modrzejewska odc.4 /7 - serial 
prod. polskiej 22.55 Program na sobotę
23.00 Pałer - magazyn muzyczny 23.30 
KINO NOCĄ: Męskie sprawy - film fab. 
prod. polskiej 1.10 Panorama 1.40 
Edyta Bartosiewicz - Szok ’n’ show

POLONIA 1
6.00 “Jolanda” 6.45 “Posterunek przy 
Hill Street” - serial 7.45 Teleshop 8.10 
Filmy animowane dla dzieci 9.50 “Mac- 
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 8.20 Klub Lady Fitness
8.30 Webster - serial 9.00 Jastrząb ata
kuje - amerykański serial 10.00 Za 
wszelką cenę - serial 11.00 Tylko dla 
dam 11.30 Plus Minus 12.00 4x4 - ma
gazyn motoryzacyjny , 12.30 Sztuka 
sprawiedliwości - magazyn prawniczy
13.00 Magazyn sportowy 14.00 Moto- 
wiadomości 14.30 Pamiętnik nastolatki
- magazyn młodzieżowy 15.00 Halo
GralMy 15.20 YelYelYe! 15.30 Ritchie 
Rich, ode. 33 16.00 Informacje 16.15 
Kuba zaprasza 16.45 I wszyscy razem, 
ode. 70/101 - amerykański serial kome
diowy 17.15 Kalambury - program roz
rywkowy 17.45 Grace w opałach 18.15 
Przygody Leona H. - program rozrywko
wy 18.45 Informacje 18.55 Statek miło
ści - serial 19.50 Informacje 20.05 
“Strażnik Teksasu” - serial 21.00 “Na ce
lowniku” - serial 22.00 Informacje 22.15 
Biznes tydzień 22.30 “"Milczący morder
cy" - film USA 0.05 Playboy 1.00 Disco 
Relax

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 “Zgadnij jakie to zwierzę”, ode. 
1/12 - australijski serial przyrodniczy
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 
Telewizyjny Kurier Wilanowa 17.10 Te
leturniej Warszawski, cz. II 17.20 “Cry
stal” - serial 17.55 Sprawa dnia 18.10 
Telewizyjny Kurier Warszawski 18.40 5 
minut dla burmistrza 18.45 Telenowyny
19.00 Wieści z Ratusza 19.20 Co, 
gdzie, kiedy...? 19.30 Elaine Paige - 
Koncert cz. II 20.00 “Powikłania” 1/13 
“Nikt nie jest nieśmiertelny” - serial prod. 
kanad. 20.50 TANIA TIKARAM - próg. 
rozrywk. 21.00 Sport w WOT 21.10 Z 
kopyta - zimowy forkenter 21.20 Moto- 
Box 21.45 Telewizyjny Kurier Warsza
wski 22.00 Rozmowa dnia 22.30 Raport 
policyjny 23.00 Seans Warszawski: 
Sex, kłamstwa i Jerzy Kosiński (powt.) - 
film dok. 00.00 Z drugiej strony obiekty
wu 00.40 Gazeta telewizyjna WOT

SO BO TA

PROGRAM I
7.00 Eko - Echo 7.15 Z Polski 7.30 
Wszystko o działce i ogrodzie 7.55 
Agrolinia 8.30 “Powrót do przyszło- 
ści”[9/26] “Żaba dobra na wszystko” - 
serial prod. USA 8.55 Program dnia
9.00 Wiadomości 9.10 Ziarno - program 
red. katolickiej dla dzieci i rodziców 9.35 
5-10-15- program dla dzieci i młodzieży 
10.35 Atom, gwiazdy, życie - Telefon 
gwiesdny i komórkowy /powt./10.50 Co 
wy na to? 11.00 “Świat narciarstwa” - 
film dok. prod. norweskiej 12.00 Wiado
mości 12.10 Kraj - magazyn regional
nych Oddziałów TVP 12.35 Koncert Ży
czeń 13.00 “Zwierzęta świata” “Para
doks pingwina cesarskiego" - film dok. 
prod. francuskiej 13.30 Walt Disney 
przedstawia: - “Alladyn” 14.40 Telewi
zyjny Teatr Rozmaitości “Córka Pigma- 
liona" 15.40 Swojskie klimaty 16.10 “Bill 
Cosby show” [34/50] - serial komediowy 
prod. USA 16.35 Swojskie klimaty 16.50 
Kalendarium XX wieku 17.00 Teleex- 
press 17.25 Nowożeńcy - teleturniej 
17.55 Swojskie klimaty 18.05 “Dzień za 
dniem” [30/39] - serial prod. USA 19.00 
Wieczorynka 19.30 Wiadomości 20.10 
“Ulica Dwudziesta Dziewiąta” - kome- 
diodramat prod. USA 21.50 Zwyczajni - 
niezwyczajni 22.50 Gabinet - Kayah 131 
23.10 Wiadomości 23.20 Sportowa so
bota 23.40 “Egzekutor” - film fab. prod. 
USA 1.15 “Kraina łagodności” - program5 
poetycko - muzyczny 1.40 “Big Man”/3/ 
“Śmiejąca się dziewczyna” - serial prod. 
włoskiej

PROGRAM II
7.00 Panorama 7.10 Folkowe nuty 7.30 
Tacy sami - w świecie ciszy 7.50 Spot
kania z językiem migowym 8.00 “Legen
dy wyspy skarbów” 191 - serial prod. an
gielskiej 8.25 Powitanie 8.30 Programy 
lokalne 9.30 Małe ojczyzny : “...I Twoja 
mowa Cię zdradza” IV 10.00 “Życie 
obok nas” - “Arktyczni myśliwi” 10.30 
Polaków portret własny 11.00 Kino bez 
rodziców - Spotkanie z Hanna Barbera - 
filmy anim. dla dzieci 12.00 Akademia 
Filmu Polskiego “Szansa" film z 1979 
r. 13.35 Program rozrywkowy 14.00 
Wydarzenie tygodnia 14.35 Słów cię
cie, gięcie, czyli rebusy Szymona Ma
jewskiego 15.05 Familiada - teletur
niej 15.45 “Fitness Club” [19/26] - se
rial TVP 16.10 Bogusław Kaczyński 
zaprasza - Muzyczne spotkania ze 
znakiem zapytania 17.05 “SeaOuest” 
/10/ - serial s-f prod. USA 17.55 Loso
wanie gier liczbowych Totalizatora 
Sportowego 18.00 Panorama 18.10 
Program lokalny 18.30 7 dni świat 
19.05 Gra - teleturniej 19.35 “Szalone 
liczby” - teleturniej dla dzieci 20.00 
“Słowa i twarze.Marek Nowakowski"
21.00 Panorama 21.30 Słowo na nie
dzielę 21.35 Chimera 22.15 “Doktor 
Fitz: Szalona kobieta na strychu”[1/2] - 
film prod. angielskiej 23.05 Liczykrupa 
23.45 Kobieta lekarką domową jest - 
program artystyczny 24.00 Panorama 
0.05 “Closterkeller” - Scarlet

TV POLONIA
8.00 Powitanie, program dnia 8.05 Hity 
satelity (powt.) 8.25 Szkoła Tańca Lu
dowego: “Tańcuj z nami - Cieszyn” cz. II

8.40 “Troskliwe misie” - film animowany 
dla dzieci 9.10 Ziarno - program reda
kcji katolickiej dla dzieci i rodziców 9.35 
BRAWO! BIS! 12.00 Wiadomości 12.10 
Znajomi z Zoo: “Pytony” - program Han
ny i Antoniego Gucwińskich 12.35 Kato
wice na antenie TV Polonia 15.10 “W 
piątą stronę świata” ode. 4 - “Gdzie jest 
ojciec” - serial dla młodych widzów
16.00 “Chrząszcz brzmi w trzcinie”
16.15 Listy od telewidzów - program 
Anny Wandy Głębockiej 16.30 Kato
wice na antenie TV Polonia 17.20 
Sport z satelity: I liga koszykówki 
mężczyzn oraz relacja z halowego 
turnieju piłkarskiego 18.15 “Stawka 
większa niż życie” ode. 7 - “Podwójny 
Nelson” - serial prod. polskiej 19.15 Do
branocka 19.30 Wiadomości 20.00 
Upadłe Anioły - program rozrywkowy
21.00 Panorama 21.30 Jańcio Wod
nik - film fab. prod. polskiej 23.10 Ka
towice na antenie TV Polonia 0.30 
Modrzejewska odc.4 /7/ - serial prod. 
polskiej

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 
MacGyyer - 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 - serial dla dzieci 9.20 Sma
kosze rozkosze 9.30 Fashion TV - 
magazyn mody 10.00 Rajska plaża - 
serial 11.00 ”Movie, Movie" - USA 12.45 
“Konwój", cz. 1/2 - USA 13.55 Oskar - 
magazyn filmowy 14.30 Tylko dla dam - 
sztuka makijażu 15.00 Egzamin dojrza
łości 16.00 Informacje 16.15 “Tytani”, 
ode. 2/13 - USA 17.00 As, dama, walet - 
program rozrywkowy 17.55 “Tragedia w 
Guyanie”, ode. 3/4, USA 18.55 Disco 
Relax 19.50 Informacje 20.05 Film tygo
dnia: “Odmiana losu” - USA 23.50 Pley- 
boy 0.50 “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 Ten sam świat - 
magazyn ludzi niepełnosprawnych 9.50 
Porady prawne (powt.) 10.00 Wieści z 
Ratusza (powt.) 10.20 Moto-box (powt.)
10.40 Zwycięstwo na morzu, ode. 3/25
11.10 LOOK AHEAD - język angielski
11.50 Z kopyta (powt.) 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 “Cichy 
pokoik" (powt.) - film prod. polskiej
13.30 U lekarza 13.45 W pałacu mło
dzieży: Pracownia komputerowa
(powt.) 14.00 Nasze zwierzęta (powt.)
14.20 Tajemnice wiklinowej zatoki 
14.45 Po lekcjach 15.00 Telewizyjny 
Kurier Warszawski 15.10 Świat w 
oczach Allegry 15.35 Roger Odrzuto
wiec - serial 15.40 Słonica Nellie - se
rial 15.45 Kocham moje miasto - se
rial 16.00 “Gem, set, mecz” ode, 1/6 - 
serial prod. ang. 16.30 Muzyczny ko
laż 16.50 Telewizyjny Kurier Podwar
szawski - Zalesie, Piaseczno 17.10 
Teleturniej Warszawski 17.20 “Tak pa
nie premierze” - serial 17.55 Karnecik
18.05 Program WOT na weekend
18.10 Telewizyjny Kurier Warszawski
18.30 Warszawa od kuchni - magazyn 
kulinarny 18.45 Pokochać taniec
19.10 Sport w WOT 19.25 Komunika
ty i ogłoszenia 19.30 Szaleństwo na 
kółkach - serial 19.50 Gramofon - pro
gram rozrywkowy 20.00 Duch z przy
padku - film prod. USA 21.45 Sport w 
WOT 22.00 Gwiazdy Hollywood - 
próg. dok. 22.30 Warszawski wieczór 
muzyczny: koncert poświęcony Erico- 
wi Claptonowi 0.25 Gazeta telewizyjna 
WOT

N IE D Z IE L A

PROGRAM I
7.00 Rolnictwo na świecie 7.15 Tańce 
polskie - Cieszyn 121 7.30 Notowania
8.05 Studio pod pięciolinią - magazyn 
muzyczny 8.30 “Droga do Avonlea”/40/
- serial prod. kanad. 9.25 Teleranek 
9.55 Wywiady 10.00 Kukułka 10.15 W 
Starym Kinie “Abbot i Costello spotykają 
niewidzialnego człowieka" - komedia 
prod. USA 12.00 Anioł Pański - transmi
sja z Watykanu 12.20 Opinie - program 
publicystyczny 13.00 Wiadomości 13.10 
Tydzień 13.40 “Pieprz i wanilia” Z wyspy 
na wyspę - Góry, chmury i laury 14.15 
Seriale wszech czasów “Północ-Połud
nie” /6/ - serial prod. USA 15.20 Gabinet
- Kayah - koncert 16.00 Kultura ducho
wa narodu 16.50 Kalendarium XX wieku
17.00 Teleexpress 17.20 Śmiechu war
te 17.50 DTV - program Jacka Fedoro
wicza 18.05 “Dr Quinn”/56/ - serial 
prod. USA 19.00 Wieczorynka 19.30 
Wiadomości 20.10 “Po latach w Angell 
Falls”[3/6] - film fab. prod. USA 21.05 
Akropoland 21.20 Program rozrywkowy
22.00 Sportowa niedziela 22.25 Racja 
stanu 23.00 Bliskie spotkania 23.30 Re
portaż 0.05 “Dłonie, które odpychają” - 
film fab. prod. amerykańsko-tajwańskiej

PROGRAM II
7.00 Echa tygodnia /dla niesłyszących/
7.30 Film dla niesłyszących “Po latach 
w Angel Falls”[3/6] - serial prod. USA
8.15 Stawo na niedzielę/dla niesłyszą
cych/ 8.30 Programy lokalne 9.30 Powi
tanie 9.35 Komentarz polityczny 10.00 
Ojczyzna polszczyzna - Kreska i apo
strof 10.15 Ulica Sezamkowa - program 
dla dzieci 11.15 Opera VOX - muzyka 
poważna dla dzieci 12.00 Perły z lamu
sa “Niewidzialny detektyw” - film fab. 
prod. USA 13.40 Reportaż > 14.10 “Po
dróże w czasie i przestrzeni”: “Wyprawy 
z National Geographic” - “Utracone kró
lestwo Majów” - film dok. prod. USA
15.05 Familiada - teleturniej 15.35 Pub
licystyka kulturalna 16.00 Szansa na 
sukces - Perfect 17.00 “Beverly Hills 
90210719/ - serial prod. USA 17.50 Ha
lo Dwójka 18.00 Programy lokalne
18.10 "Billboards" IV - spektakl baleto
wy do muzyki Prince’a 19.00 Gra - tele
turniej 19.35 Dzieła Szekspira w anima
cji “Makbet” - film anim. prod. angiel
skiej 20.00 Godzina szczerości 21.00 
Panorama 21.35 “Chcę wrócić do do
mu” - film fab. prod. francusko-amery- 
kańskiej 23.20 Bestsellery Dwójki: “Sce
na miłosna” 24.00 Panorama 0.05 Ma
gazyn Jazzowy

TV POLONIA
8.00 Powitanie, program dnia 8.05 Gio- 
vanni Pierluigi da Palestrina - Offerto- 
rium na II Niedzielę po Trzech Królach
8.10 Słowo na niedzielę 8.15 Studio Kon
takt (powt.) 9.00 Polska stacja polarna w 
Hornsundzie - film podróżniczy Ryszarda 
Wyrzykowskiego 9.30 VIP a la carte
10.00 Wspólnota w kulturze 10.30 PORA
NEK MUZYCZNY: Koncerty laureatów 
Rem Urasin gra Koncert f-moll op. 21 Fry
deryka Chopina (STEREO) 11.10 Ignacy 
Jan Paderewski - zarys biografii cz. 1 - 
Droga do sławy - film dok. 11.45 “Strofy 
Krzysztofa” 12.00 Polskie ABC - program 
dla dzieci 12.30 Zamek Eureki - film dla 
dzieci 13.00 “Tata a Marcin powiedział...”: 
‘W  szponach hazardu” - satyryczna przy
powiastka 13.10 Spotkania z profesorem 
Wiktorem Zinem 13.30 "Zjazd gwiazd” 
wyk: “Skaldowie”, 'Trubadurzy”, “Czerwo
ne Gitary”, Maryla Rodowicz i inni 14.30 
Piraci - teleturniej 15.00 TEATR FAMILIJ
NY: “Alicja w Krainie Czarów” (2) autor - 
Lewis Caroll 15.30 Euro-Eco-Meeting - 
Pokaz mody 15.55 Powitanie, program 
dnia 16.00 BIOGRAFIE: Kino, kino, kino 
- film dok. 17.00 Teleexpress 17.15 W 
krainie Czarnoksiężnika Oza /12/ - “Kto 
mówi prawdę” - serial animowany dla 
dzieci 17.40 WSPOMNIEŃ CZAR: Lu
dzie Wisły - film archiwalny prod. polskiej
18.45 Piosenki naszych dziadków 19.20 
Dobranocka 19.30 Wiadomości 20.00 
Spotkanie z balladą I2J - “Witajcie w Ko- 
pydłowie” 21.00 PREMIERY ŚATELITY: 
Życie rodzinne - film fab. prod. polskiej 
22.25 Program na poniedziałek 22.35 
Benefis Jacka Wójcickiego w Teatrze 
STU 23.30 Sportowa niedziela 23.55 
Męski striptiz - program Małgorzaty Do
magalik 0.25 Panorama

12 Tygodnik Płocki Nr 3 16 stycznia 1996



POLONIA 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. 6 - serial dla dzieci 9.20 Smakosze 
i rozkosze 9.30 Maski - magazyn 10.00 
Disco Relax 11.00 Góry przeznaczenia 
- serial kanad. 12.00 “Droga do Ruin”, 
USA - film USA 13.35 Odyseja - serial
14.00 Sztuka informacji 14.30 Dawni 
wojownicy - Żołnierze Faraonów, ode. 
1/13 - USA 15.00 Benny Hill 15.30 Dy
żurny satyryk kraju - program Tadeusza 
Drozdy 16.00 Informacje 16.15 “Bez 
szans” - USA 18.25 Columbo, USA
19.50 Informacje 20.05 “Na południe" - 
serial 21.00 “Switch” - USA 22.50 Na 
każdy temat 23.50 Filmoteka Narodo
wa: “Znachor" - Polska

WOT 51
8.15 Gazeta telewizyjna WOT 8.25 Po
witanie i program dnia 8.35 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 Kawa z mar
szałkiem (powt.) 12.45 Sport w WOT
13.00 Religie i kościoły w Polsce 14.00 
Autopanorama 14.20 Warszawa od ku
chni (6) 14.35 Grajmy z panem Czesła
wem - lekcja 9 14.50 Magazyn ekologi
czny 15.10 Świat w oczach Allegry
15.35 Świat przyrody 16.30 Tele rymy,

PŁOCK

TEATR DRAMATYCZNY im. J.
SZANIAWSKIEGO, ul. Nowy Rynek 11, 
tel. 62-60-71:16,17 i 19.01. godz. 9 i 11,30 
- Królowa śniegu. 18.01. godz. 11,30,
12.30 i 17,30 - koncerty Orkiestry Kame
ralnej. 20.01. godz. 18 - Randka z Hema- 
rem - gościnne występy teatru ze Lwowa,
21.01. godz. 18 - Szopka lwowska. 

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. 
Muzeum czynne codziennie oprócz po
niedziałków w godz. 10-15, niedziele 
11-16.

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

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 poświęconej twórczości duń
skiej pisarki Karen Blixen oraz wystawa 
“Czas porażki, czas nadziei”. W każdy 
piątek godz. 17 - spotkania członków 
Klubu Fantastyki. Filia nr 1: 16.01. 
godz. 14 - Laurki dla babci; Filia nr 7:

ode. 5 16.50 Indeks 17.10 Teleturniej 
Warszawski 17.20 Nie czekaj - serial
18.00 Telewizyjny Kurier Warszawski 
18.08 Pogoda dla Warszawy i okolic 
18.10 Ambasadorowie (powt.) 18.30 
Przechył 23,5 - ode. 1 19.00 Motowot 
19.25 Komunikaty i ogłoszenia 19.30 
Taki jest człowiek - “Koło życia” ode. 
2/11 - seriai 20.00 Historia Amy Fisher - 
dramat prod. USA 21.45 Sport w WOT
22.15 Męski striptiz 22.45 Muzyczny ko
laż (powt.) 23.07 Życie w architekturze 
(8) 23.15 Westgate, ode. 13/30 00.20 
Gazeta telewizyjna WOT

P O N IE D Z IA Ł E K

PROGRAM I
6.00 Kawa czy herbata? 7.45 V. I. P. - 
rozmowa Jedynki 8.00 “Moda na su
kces” [177] - 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 9.30 Do
mowe przedszkole 9.55 Porozmawiaj
my o dzieciach 10.00 “Doktor Quinn" 
[56] - serial prod. USA /powt./10.45 Mu
zyczna Jedynka 11.00 Przyjemne z po
żytecznym 11.30 Korzenie 12.00 Wia
domości 12.10 Agrobiznes 12.15 Moja 
firma To jest historia 12.45 "Bezlitos
na kamera” - Oczami okupanta
12.55 “Zadanie specjalne”/2 / - film 
dok.prod. angielskiej 13.25 “Siła tra
dycji” - opowiada Szymon Kobyliński
13.40 “Nasza generacja 742/ -"Nie
pokorni" 14.10 “Czy wiesz, że...”
14.15 Encyklopedia II wojny świato
wej 14.35 Tajna historia ZSRR 
14.50 Program dnia 15.00 Dla mło
dych widzów: - Czad Komando
15.30 “Moda na sukces”[177] - se
rial prod. USA /pow t./ 16.00 Dla 
młodych widzów: - Luz 16.25 Dla 
dzieci: - Dziejnik - teleturniej histo
ryczny 16.50 Kalendarium XX wieku
17.00 Teleexpress 17.20 Forum - 
program publicystyczny 18.10 “Murphy 
Brown”[46/52] - serial prod. USA 18.35 
Program Jubileuszowy, czyli Polska
10.20.30.40 lat temu - Styczeń 19.00 
Wieczorynka 19.30 Wiadomości 20.10

Teatr Telewizji Huphrey Cobb “Ścieżki 
chwały” 21.40 Puls dnia 21.55 Tydzień 
Prezydenta 22.05 Miniatury - Adriana 
Szymańska - “Urojenie” 22.10 MdM, 
czyli Mann do Materny, Materna do 
Manna 22.40 Gliny - magazyn policyjny
23.00 Wiadomości 23.15 Mistrzowie ki
na Nikita Michałków “Pięć wieczorów” - 
film fab. prod. rosyjskiej 0.55 Przeboje 
Bogusława Kaczyńskiego

PROGRAM li
7.00 Panorama 7.10 Sport - telegram
7.20 Poranny magazyn Dwójki 7.50 
Akademia zdrowia “Dwójki” 8.00 Pro
gram lokalny 8.30 “Zdrówko” [4/26] - se
rial komediowy prod. USA 9.00 Świat 
kobiet - magazyn 9.30 “Dzikie horyzon
ty” /19/ “Niepewna przyszłość jenotów”- 
serial dok. prod. angielskiej 10.00 XWR 
“Krzyżówka 13-latków” - program dla 
dzieci 10.25 Familiada - teleturniej 
/pow t./10.50 Multihobby 11.20 Wspól
nota w kulturze - “Krystyna Schwarzer - 
u źródeł szkła” 11.50 Biografie - “David 
Wark Griffith - ojciec filmu”/2/- film dok. 
prod. USA 12.50 Akademia zdrowia 
Dwójki 13.00 Panorama 13.20 “Tajny 
agent”[2/3] - film fab. prod. ang. 14.10 
Clipol 14.40 Muzyczne nowości Dwójki
14.55 Powitanie 15.00 “Reboot”[5/13] - 
serial anim. prod. USA 15.30 Studio 
sport - Apetyt na zdrowie 16.00 Maga
zyn militarny 16.30 “Być Mozartem...” - 
Michał Nesterowicz 17.00 “Kubański 
kryzys rakietowy" 121 - film dok. prod. 
angielskiej 18.00 Panorama 18.10 Pro
gram lokalny 19.05 Koło fortuny - tele
turniej 19.30 “Krzyżówka 13-latków” - 
program dla dzieci (powt.) 20.00 
“Zdrówko” [4/22] - serial komediowy prod. 
angielskiej 20.30 Auto - magazyn motory
zacyjny 21.00 Panorama 21.35 “Przysta
nek Alaska” [18/22] - serial prod. USA
22.20 Magazyn literacki 23.00 “Serce za 
śluzą”- film dok. 23.35 Ulice innych ludzi - 
“Zupełnie sam”- film dok. 24.00 Panorama 
0.05 “Bilboards” 121 - spektakl baletowy do 
muzyki Prince'a

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” odc.5 /7 - 
“Straszna nora” - serial animowany dla 
dzieci (powt.) 9.45 Krzyżówka szczę
ścia - teleturniej (powt.) 10.15 Radio 
romans odc.1 1321 - “Roczniak” - serial 
prod. polskiej (powt.) /napisy w języku 
angielskim/10.45 Blok programów edu
kacyjnych 12.00 Wiadomości 12.10 
Program dnia 12.15 PREMIERY SATE
LITY: “Życie rodzinne” - film fab. prod. 
polskiej 13.40 “Być u siebie" - film dok.
14.10 Auto Moto Klub - magazyn spor
tów motorowych (powt.) 14.25 Rozmo
wa dnia 14.55 Powitanie, program dnia
15.00 Panorama 15.20 Filmy z Niepoka
lanowa 16.10 Gość TV Polonia 16.25 
“Tarnina w cieniu Azotów” 17.00 Teleex- 
press 17.15 Janka ode. 2/15 - “Spełnie
nie marzenia” - serial dla młodych widzów
17.45 Krzyżówka szczęścia - teleturniej
18.15 Janosik odc.3/13 - ‘W  obcej skó
rze” - serial prod. polskiej 19.00 Zaprosze
nie: “Perła wód polskich” 19.20 Dobrano
cka 19.30 Wiadomości 20.00 Sportowy 
tydzień 20.20 Czas dla Ciebie - Katarzy
na Herman 20.40 Spojrzenia na Polskę - 
program publicystyczny 21.00 Panorama
21.30 CZARNE, BIAŁE I W KOLORZE: 
Klub kawalerów - film fab. prod. polskiej, 
22.50 Program na wtorek 23.00 “Rytm 
czasu - Marek i Wacek” 23.30 “Anton” - 
film dok. 23.55 RECITALE LAURE
ATÓW: Rem Urasin (STEREO) 0.35 
Panorama

POLONIA 1
6.00 “Jolanda” - serial 6.45 “Posterunek 
przy Hill Street” - serial 7.45 Teleshop
8.10 Filmy dla dzieci 9.50 Film doku
mentalny 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 fabularny 
3.00, 3.50 MacGyver - serial 5.10 “Ma
ria” - serial

POLSAT
7.00 HaloGralMy 7.20 YelYelYe! 7.30 Ka
lambury - program rozrywkowy 8.00 Riche 
Rich, ode. 33 8.30 Grace w opałach - se
rial 9.00 “Na południe” - serial sensac.
10.00 “Za wszelką cenę”, 29/30 - Brazylia
11.00 Disco Reiax 12.00 As, dama, walet - 
program rozrywkowy 13.00 Jesteśmy - 
program katolicki 13.30 Tylko dla dam
14.00 Oskar - magazyn filmowy 14.30 Ku
ba zaprasza 15.00 HaloGralMy 15.20 
YelYelYe! 15.30 Strachy z Transylwanii, 
ode. 18 16.00 Informacje 16.15 “Czas na 
naturę” - magazyn medycyny naturalnej
16.45 “I wszyscy razem” - serial USA
17.15 Kalambury - próg. rozrywkowy
17.45 Webster, ode. 6118.15 “Pomoc do
mowa" - serial amerykański 18.45 Infor
macje 18.55 “Prawo Burkę’a” - serial
19.50 Informacje 20.05 Film na telefon: 
“Podrywacz” - Francja, “Francuski jedwab” 
- USA 22.00 Informacje i biznes informa
cje 22.25 “Życie jak sen” - serial amery
kański 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 Artur i 
rycerze okrągłego stołu” - animowany se
rial 16.00 “Miód i pszczoły” - serial 16.30 
Po lekcjach: W Pałacu Młodzieży - pra
cownia scenografii 16.45 Teleturniej War
szawski 16.55 Komunikaty i ogłoszenia
17.00 Telewizyjny Kurier Bielan 17.10 Te
leturniej Warszawski cz. I117.20 “Crystal” - 
serial 17.55 Sprawa dnia 18.10 Dziś w 
programie 18.10 Telewizyjny Kurier 
Warszawski 18.40 Pytanie do prezy
denta 18.45 Reportaż dnia 19.00 War
szawski Magazyn Wojskowy 19.20 Co, 
gdzie, kiedy ...? 19.30 Rytmy przyrody - 
serial dokumentalny 20.00 “Czerwone i 
czarne” - serial 20.55 Poza rok 2000, ode. 
11/26 21.45 Telewizyjny Kurier Warsza
wski 22.00 Rozmowa dnia 22.30 “Detekty
wi” ode. 18/18 23.00 Patrol miejski “23.15 
Nocne studio Marii Czarneckiej 23.45 Te- 
le-Sprint-Sport

codziennie (prócz czwartków) w godz. 
13-16 - zajęcia świetlicowe; 16.01. 
godz. 16 - turniej gier planszowych,
17.01. godz. 16 - święta babci i dziadka 
w bibliotece; Filia nr 13: w poniedziałki 
w godz. 16-17 - spotkanie z bajką;
19.01. godz. 16 - zabawa norowoczna; 
Oddział dla dzieci: w poniedziałki i 
wtorki o godz. 14 - zajęcia świetlicowe;
19.01. godz. 14 - bal noworoczny,
22.01. godz. 14 - U babci i dziacka jest 
słodko - impreza dla dzieci.

BIBLIOTEKA im. Zielińskich TNP, 
PI. Narutowicza 8: wystawa “Malarstwo 
i konserwacja dzieł sztuki Ewy i Jacka 
Waśko ze zbiorów Biblioteki TNP”. 

SPÓŁDZIELCZY DOM KULTURY:
16.01. godz. 17 - wieczorek taneczny w KPJ,
19.01. godz. 17 - dyskoteka osiedlowa. 

KLUB OSIEDLA ŁUKASIEWICZA:
16.01. godz. 14 - kurs tańca towarzy
skiego, 19.01. godz. 17 - wystawa prac 
“Zimowy pejzaż”, 22.01. godz. 17 - kon
kurs na największego bałwana.

KLUB OSIEDLA KOCHANO
WSKIEGO: 17.01. godz. 17 - spotkanie 
w KZW, 18.01. godz. 16 - turniej spraw
nościowy, 22.01. godz. 11 - bal noworo
czny dla przedszkolaków.

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, 
ul. Tumska, tel. 62-28-30: Do 31 stycz
nia czynna pokonkursowa wystawa pla
styczna “Najładniejsza karta świąteczna”.
17.01. godz. 10 - zabawy i konkursy dla 
przedszkolaków, 19.01. godz. 17 - pro
gram z okazji Dnia Babci i Dziadka,
20.01. godz. 17 - zabawa noworoczna. 
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 18.01. godz. 11,
13,15 i 17,15 - Mortal Kombat, USA od lat 
15, godz. 19 i 21,15 - Showgirls, USA od lat 
18. Od 19.01. godz. 11, 13, 15, 17,15 i
19,30 - Mortal Kombat, USA od lat 15, 
godz. 21,15- Showgirls, USA od lat 18.

KINO “ SFINKS” : do 18.01. godz. 
15, 17,15 i 19,30 - Zabójcy, USA od lat 
15, od 19.01. godz. 17,15 i 19,30 - 
Showgirls, USA od lat 18.

KUTNO
MUZEUM REGIONALNE, PI.

Marsz. J. Piłsudskiego 21, tel. 54-79-64: w 
salach Ratusza czynna wystawa stała 
‘Wnętrza eklektyczne” oraz czasowa “Tra
dycyjne rybołówstwo ludowe”. Muzeum 
czynne codziennie (prócz poniedziałków 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 
niedziele 15-20.

GOSTYNIN
DOM KULTURY, tel. 20-14: czynna 

poplenerowa wystawa prac GTPTP.

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, 
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 kole
kcja malarstwa, wyrobów rzemiosła arty

WAŻNE TELEFONY
POGOTOWIE

WODOCIĄGOWE
Płock 62-68-89, Gostynin 33- 

66, Kutno 54-74-6*1 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.

stycznego, militaria, numizmaty, pamiąt
ki po wielkich Polakach. Czynne od 
wtorku do piątku oraz w niedziele w 
godz. 10-16 (w soboty i poniedziałki nie
czynne).

OPORÓW
ZAMEK, tel. 18-22 - czynny co

dziennie w godz. 10-1-5,30.
Za zmiany w programie redakcja nie 

ponosi odpowiedzialności.
opr.(dr)

DYŻURY APTEK
Płock - do 22.01. - Wolskiego 

6, od 22.01. - Kobylińskiego 
Gostynin - do 21.01. - Plac 

Wolności, od 22.01. - Legionów 
Kutno - do 21.01. - Wilcza, od

22.01. - Barlickiego
Sierpc - do 21.01. - Traugutta, 

od 22.01. - Tułodzieckiego

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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Być mistrzem szyku i elegancjiFryzury
na

karnawał

1. Grzeszna - Włosy wysty
lizowane na Lolitę. Po rozdziele
niu bocznym przedziałkiem, 
podnosimy część na czubku gło
wy, układamy w pierścionki i 
lekko przypinamy szpilkami, 
pozwalając, aby szersza partia z 
przodu swobodnie opadała na 
twarz.

2. Rozkoszna - Bujne loki a la 
Hollywood. Gęste, długie do ra
mion włosy z połyskiem złoto- 
blond, po umyciu nawijamy na 
średniej grubości wałki i dokład
nie suszymy. Po wyjęciu lokó
wek fantazyjnie układamy fry
zurę palcami, potem energicz
nym ruchem odrzucamy ją do 
tyłu. Spryskujemy mocnym la
kierem.

3. Skrycie namiętna - Fale w 
stylu księżny Grace. Uczesanie z 
włosów do ramion. Po umyciu 
nawijamy je do tyłu na grube 
wałki, suszymy, a potem układa
my na okrągłej szczotce, podwi
jając końce pod spód.

Cały sekret dobrego skompo
nowania garderoby leży w świa
domym, planowym jej konstruo
waniu, zamiast praktykowanego 
przez większość kobiet chaoty
cznego kolekcjonowania ubio
rów. "Ja nie mam co na siebie 
włożyć" - rozpaczliwie powta
rzane przed szafą wypełnioną 
rzeczami, to niezwykle realna 
sytuacja, w której bluzki nie har
monizują ze spódnicami, spód
nice z żakietami, sukienki z bu
tami, a wszystko razem nie wy
daje się odpowiednie na okazję, 
do której się przygotowujesz. To 
właśnie rezultat bezładnego gro
madzenia: kupiłam, bo modne, 
bo okazja, bo przyjaciółka namó
wiła na zakup... W efekcie część 
odzieży wisi bezużytecznie w 
szafie, ty zaś czujesz się zmuszo
na do ponoszenia dalszych wy
datków, które zresztą nie uzdra-

Oczywiście zakochać się nale
ży: dobrze, szczęśliwie, wygod
nie i bogato. Ale to jest problem 
wyboru. Mnie interesuje coś in
nego. Jak się zakochać - czyli w 
jaki sposób otworzyć drzwi swo
jego serca, które jest zamknięte 
na zamek typu "Skarbiec". Być 
może nowy rok - 1996 i poniższy 
tekst pozwolą stworzyć nowe 
możliwości. Kto wie...

Amor-Hormon
Tacy jesteśmy pewni, że 

wszystko co robimy podlega 
kontroli umysłu - a przecież sam 
umysł podlega prawom natury, 
czyli przypływom, odpływom, 
fazom księżyca i innym zaćmie
niom, których ani nie widać, ani 
nie słychać.

Bo czym w końcu mogliby
śmy wyjaśnić tę niedorzeczną 
potrzebę trzymania kogoś za rę
kę i czekania w napięciu na to, że 
zwracając się do nas całkiem po-, 
ważnie powie: moja kaczuszko...

Wstyd
ACH! Jak się strasznie tego 

wstydzimy. Ile obrażonych min 
potrafimy zrobić, żeby się nie wy
dało, że w gruncie rzeczy chcemy 
siedzieć na ławce w parku, wzdy
chać i wywracać oczami w stronę 
księżyca, który nie jest już srebr
nym aniołem, tylko planetą o 
średnicy 3,476 km... Z tego zaże
nowania to już prędzej zdecydu
jemy się iść z kimś do łóżka niż 
powiedzieć "kocham cię".

Siły natury
Spójrzcie na zakochanego 

psa: też nie śpi i włóczy się po 
nocach. Ale na pewno nie zamar
twia się, jeśli dostanie kosza. Wie, 
mądre zwierzę, nie ta suczka, to 
inna. A my przeciwnie. Po odmo
wie zaraz gubimy sierść ze zmar
twienia i abonujemy na cały rok 
pismo "Samobójca amator". Taką 
już mamy naturę, że dopiero wte
dy czujemy się naprawdę zako
chani, kiedy nam ktoś ODMA
WIA. Widocznie miłość powstaje 
podobnie jak wino. Najpierw 
ktoś nas musi zerwać, potem ug
nieść, a następnie zostawić w 
piwnicy i przez dłuższy czas nie 
zaglądać. Wtedy ładnie zacznie
my klarować i destylować naj
czystsze, upajające uczucie.

wiają sytuacji. Tak jednak być 
nie musi.

1. Skontroluj szafę
Usuń z niej wszystko, czego 

nie nosisz (niemodne, za ciasne, 
tak naprawdę nigdy ci się nie 
podobało). Zamazywanie rze
czywistości nie ma sensu. Za
chowaj jednak ubiory, które w tej 
chwili są niezbędne, nawet te 
mniej twarzowe (rzecz zrozu
miała, że nie możesz zostać bez 
spódnicy czy butów).

2. Wykorzystaj to, co już 
masz.

Ponieważ kolor noszony tuż 
przy twarzy jest najważniejszy 
dla właściwego efektu, pamiętaj, 
że "dobra" bluzka, czy żakiet 
potrafi "uratować" spódnicę, a 
kołnierzyk albo apaszka - su
kienkę.

3. Poznaj dobrze swoją paletę..
Nie żałuj czasu ani wysiłku -

Seks i jego macki
Biedni jesteśmy i skołowani. 

Ciągle ktoś na nas grzmi. Leka
rze - że trzeba dla zdrowia, a za
raz potem, że właśnie dla zdro
wia w ogóle nie wolno. Seksuolo
dzy - że należy sprawdzić, bo 
nic gorszego od kota w worku. 
Wtedy moraliści natychmiast 
oburzają się, że kot musi być 
niewinny. Od tego wszystkiego 
powstaje taki zamęt, że łapiemy 
się za pierwsze lepsze zbocze
nie, żeby choć coś mieć pewnego, 
o czym można przeczytać w en
cyklopedii.

Płoszenie
Albo sami się płoszymy, albo 

płoszymy innych. W tym jeste
śmy bardzo dobrzy. Na przy
kład. Miłość przychodzi, robi za
chęcającą minę i mówi: chodź na 
spacer. A my na to: co? na taki 
chłód? Już raz zaziębiłam sobie 
korzonki... O! nie. Potem od
wrotnie, to my przychodzimy i 
stoimy z kwiatami na schodach. 
Ale nie możemy zadzwonić. 
Więc stoimy... stoimy... A im dłu
żej to trwa, to nabieramy wię
kszej pewności, że wszystko ra
zem jest bez sensu, że kwiaty 
zwiędły, a celofan za bardzo szele
ści. I w końcu uciekamy do domu, 
gdzie wprawdzie jest nudno i sa
motnie, ale za to bezpiecznie.

Zatrucie
Czasem nie uciekamy. Ale 

wtedy zamiast się cieszyć i słod
ko gruchać, zaczynamy pusz
czać zielony jadowity dym, czyli 
opowiadamy, jak nam do tej po
ry nie wychodziło, jakim potwo
rem był ostatni obiekt naszych 
uczuć, jaka udręką jest życie w 
samotności i jak poważnie trze
ba się nawzajem traktować. A 
miłość słucha, blednie, a potem 
chowa się do zamrażarki.

Więc co robić
żeby się zakochać? Niewiele. 

Na przykład uśmiechać się do 
grubej baby w sklepie, gwizdać 
wesoło na psa. Myśleć i powta
rzać sobie, że miłość już w nas 
jest, tylko czeka na odpowiedni 
moment, żeby się uzewnętrznić. 
A kiedy już nareszcie znajdzie 
się ten ktoś, nie trzeba rzucać się

to nic nie kosztuje. Przymierzaj 
rozmaite rzeczy, przykładaj do 
siebie kawałki tkanin. Po pew
nym czasie, wchodząc do sklepu 
będziesz widzieć tylko to, co jest 
dla ciebie.

4. Zrób listę potrzebnych ci 
ubiorów.

Myśl w kategoriach okazji: 
czy mam kostium? sukienkę na 
południe? coś na wieczór? coś na 
oficjalną okazję? Noś tę listę za
wsze przy sobie, a zwłaszcza 
gdy, jak to robi wiele kobiet, po 
prostu chodzisz po sklepach. Ile
kroć zobaczysz coś, co figuruje 
na liście, jest w "twoim" kolorze 
i ma cenę do przyjęcia, kupuj od 
razu, nawet jeżeli nie potrzebu
jesz tej rzeczy akurat w tej chwi
li. Nie kupuj niczego, czego na 
liście nie ma. Oznacza to niemal 
pewną stratę pieniędzy: albo da
ny ciuch nie pasuje do twojego

od razu w celach konsumpcyj
nych, ze strachu, że sobie pój
dzie. Przecież nikt nie lubi być 
łapczywie pożerany. Jeśli już 
ma być zjedzony, to woli ele
gancko, przy świecach, i na bia
łym obrusie.

Dystans
trzeba mieć do wszystkiego, a 

więc do miłości także. Dzięki 
niemu można zachować złoty 
środek pomiędzy sercem a rozu
mem, czyli biologią a godnością. 
To jest całkiem łatwe dla tych, 
którzy nie mają do siebie zbyt 
wiele pretensji, i którzy nie chcą 
być kimś innym niż są. No, ale 
żeby być takim, trzeba kochać i 
być kochanym, czyli koło się za
myka. Dlatego dosyć filozofo
wania, tym bardziej, że konku
rencja nie śpi - już rośnie, już do
biega do natury.

stylu życia, albo dubluje coś, co 
już masz, zatem zakup pozba
wia cię środków na stroje bar
dziej ci potrzebne.

5. Kupuj, zanim potrzeba 
zmusi cię do kompromisu.

Dzięki sporządzonej liście, 
będziesz świadoma konieczności 
zaopatrzenia się np. w zimowy 
płaszcz już wtedy, gdy stare 
okrycie przeżywa swój ostatni 
sezon. Daje ci to cały rok do pod
jęcia decyzji o kupnie lub uszy
ciu nowego i pilne p rzepasy
wanie sklepowych półek poza 
sezonem i w różnych miejsco
wościach (podczas urlopów, wy
jazdów itd.). Świadomość bli
skości zimy zmusi cię do kupie
nia czegoś, co wcale ci się nie 
podoba, za sumę znacznie wy
ższą od tej, na jaką byłaś przygo
towana.

6. Kupuj tylko to, co jest w 
Twoim kolorze, lub barwie uz
nanej przez Ciebie za kompro
misową.

W ten sposób doczekasz się z 
czasem zupełnie zharmonizo
wanej garderoby. Nie nastawiaj 
się z góry na konkretne odcienie, 
gdyż to musiałoby się skończyć 
rozczarowaniem. Wystarczy, że 
wśród tego co dostępne rozpo
znasz odpowiednie dla siebie 
rzeczy.

7.. Inwestuj najwięcej w to, w 
czym spędzasz najwięcej czasu.

Większość kobiet wydaje naj
więcej pieniędzy na wyjściowe 
toalety, szyte z drogich materia
łów i o wymyślnych fasonach - 
na Sylwestra, na wesele siostrze
nicy, na rocznicę ślubu. Na co 
dzień zaś chodzi się w byle 
czym. Trudno o lepszy przykład 
marnowania zasobów -- bo na 
wszystkie wyjścia wystarczyła
by jedna, pomysłowa kreacja, a 
zaoszczędzone sumy można by 
z pożytkiem wydać na coś, w 
czym bliscy oglądają nas czę
ściej.

Erotyczna rodzina
Licząca 27 lat Anna G. jest jedną z najbardziej niezwykłych kobiet 

wśród szczecińskich biznesmowen. Niezależnie od licznych obo
wiązków zawodowych prowadzi ona bujne życie erotyczne: sypia 
nie tylko ze swoim ślubnym małżonkiem Grzegorzem (31 1.), ale też 
z jego ojcem Pawłem (52 1.), dziadkiem Antonim (73 1.) oraz dziad
kiem stryjecznym Lucjanem (70 1.).

Współżycie tej gromadki przebiega w doskonałej harmonii!
- Z Anną zacząłem romansować, zanim wyszła za mojego syna - 

wspomina Paweł G. - Stało się to zresztą za namową samego Grze
gorza, który miał wątpliwości, czy Anna będzie dobrą żoną. Już po 
pierwszej spędzonej z nią nocy zrozumiałem, że syn znalazł pra
wdziwy skarb. Nie mogłem jednak podjąć jednoosobowej decyzji, 
więc zwróciłem się o radę do swojego ojca.

- Ponieważ chodziło o przyszłość mojego wnuka, postanowiłem 
dziewczynę przetestować dogłębnie - tłumaczy senior rodu pan An
toni. - Spędziłem z Anną naprawdę cudowny tydzień, ale na wszelki 
wypadek poprosiłem swego brata ó konsultację. Kiedy po kilku 
dniach przyprowadził ją z powrotem, wręcz promieniał ze szczęścia. 
Z całą odpowiedzialnością mogliśmy Annę zarekomendować nasze
mu wnukowi.

Trzy miesiące później Anna i Grzegorz zawarli związek małżeń
ski. Po ślubie zamieszkali w podszczecińskiej posiadłości i każde 
zajęło się własną karierą zawodową. Nieformalne związki wszakże, 
w które Anna dała się wcześniej uwikłać, nie uległy zerwaniu; prze
ciwnie, zostały nawet zacieśnione - ku ogólnemu zadowoleniu. - 
Grześka mam do swojej dyspozycji tylko podczas weekendów - 
stwierdziła pani Anna. - Pozostałe wieczory spędzam zazwyczaj w 
towarzystwie jego ojca, a godziny popołudniowe przeznaczam dla 
obu starszych panów. W duecie potrafią oni sprawić mi więcej rado
ści niż ich nadpobudliwy wnuczek solo... Cenię sobie ten rodziny 
układ: pozwala nam wszystkim żyć z rozmachem, a mnie ponadto 
dodaje energii do dalszej pracy w zawodzie biznesmenki.

(sawa)

Na miłosnym szlaku
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Polemiki i dyskusje

Zwalanie winy z kata na ofiarę
Magia starych mebli

Kiedy postanowiłem odpowie
dzieć “Jawiczowi”, który (w “Tygo
dniku Płockim” nr 46) skrytykował 
moją “Czerwoną mszę” - usiłowa
łem prźez chwilę wyobrazić sobie 
jego twarz. Inaczej przecież rozma
wia się ze studentem ogłupionym 
komunistyczną propagandą, inaczej 
z aparatczykiem, który owo ogłu
pianie uprawiał i nieźle z tego pro
cederu żył. Myślę, że mój dyskutant 
jest raczej kimś niedouczonym, ktoś 
douczony nie powołałby się w pole
mice na wybielającą stalinizm agit- 
kę' Andrzeja Werblana.

Ów komunistyczny “profesor” 
był jednym z przodowników na od
cinku sowietyżacji Polski, więc co 
ma dzisiaj robić? Stanąć przed Pała
cem im. Stalina w zgrzebnym wor
ku i śpiewając pieśni pokutne z pła
czem przepraszać przechodniów? 
Do tego trzeba umieć śpiewać i znać 
te chrześcijańskie pieśni. Więc Wer
blan po prostu broni tego co on i 
inni mecherzy od soc-kultury naro
bili w sytych dla nich czasach, prze
konuje też, że narobili niezwykle 
pięknie i słusznie i wszędzie, gdzie 
się dało na bazie i po linii. Zachwy
cać się tym mogą tylko wyznawcy 
koprofogii. Myślę też, że gdyby mój 
przeciwnik był cwanym aparatczy
kiem to sprawdziłby przez kole
siów, kto i w jakiej redakcji na te
mat “Czerwonej mszy” powiedział. 
Nie musiałby się biedak podkładać 
wywodami jaka ta “Czerwona 
msza” niedobra, nieczytana, niere- 
cenzowana - i tylko nie wiadomo 
dlaczego sam Jawicz z nią polemi
zuje. Mój polemista miał prawo nie 
poznać treści żadnej z przeszło trzy
dziestu recenzji i informacji, miał 
prawo nie uczestniczyć w trzech po
ważnych sesjach naukowych, ani w 
kilkunastu dyskusjach towarzyszą
cych promocji “Czerwonej mszy”, 
miał prawo nie czytać tej książki, 
miał prawo o niej nie pisać. Nie 
wiem dlaczego skorzystał z wszy
stkich praw z wyjątkiem ostatnie
go...

Dlatego muszę skorzystać z pra
wa do odpowiedzi. Zarzuty M. Ja- 
wicza dają się zebrać w 3 grupy 
(ostatniego słowa proszę nie rymo
wać):

1. Złośliwości pod adresem auto
ra “Czerwonej mszy”, które ole
wam.

2. Krytyka Powstania Antyso- 
wieckiego 1944-1948.

3. Przykłady podobno (pozytyw
ne!) kolaboracji działaczy politycz
nych i literatów z władzami sowiec- 
ko-polskimi.

Więc po kolei:
Ad. 2 M. Jawicz powtarza moją 

lezę, iż Powstanie Antysowieckie zo
stało zlikwidowane za milczącym 
przyzwoleniem Zachodu zarazem 
jednak krytykuje to Powstanie pisząc, 
iż “oznaczało dalszą wojnę domową, 
zaszywanie się w lasach, negację”. Ja
ko argument w obronie PRL powiada 
“innej Polski być nie mogło” i już 
zupełnie dowolnie minimalizuje 
wymiar stalinizmu pisząc “nadzieje 
na Polską drogę do socjalizmu roz
wiały się w 1948 roku”.

Krytyka Powstania Antysowiec- 
kiego to typowe dla komunistycznej 
propagandy zwalanie winy z kata na 
ofiarę. Żołnierze z oddziałów AK 
czy NSZ wcałe nie chcieli “zaszy
wać się w lasach” - jeśli o czymś 
marzyli to o powrocie, do domów, 
nie o walce z następnym okupan
tem. Podobnie jak Powstanie Stycz
niowe również i partyzantka lat 
1944-1948 (a w niektórych okrę
gach znacznie dłużej) wywołana zo
stała branką polskiej młodzieży. 
Żołnierze NKWD, “specbataliony” 
Toruńczyka, a nierzadko i “berlin- 
gowcy” otaczali wsie Rzeszowsz- 
czyzny i Lubelszczyzny i wyłapy
wali młodych mężczyzn. Jednych 
wcielano do wojska, innych wywo
żono na Sybir, jeszcze innych mor
dowano w lasach koło Turzy, która

zyskała miano drugiego Katynia, Te 
represje musiały spowodować “za
szywanie się” młodzieży w lasach i 
“negację” - często z bronią w ręku. 
Na wielu obszarach Polski walki 
polsko-sowieckie spowodowali nasi 
rzekomi “wyzwoliciele”, którzy 
często po wspólnych akcjach prze
ciwko Niemcom - zapraszali żołnie
rzy AK, następnie rozbijali, nierzad
ko mordowali. Jako przykład niech 
starczy braterskie spotkanie Rosjan 
z oficerami brygady “Wilka”, która 
wraz z nim wyzwalała Wilno. 17 li- 
pca 1944 roku zostali oni areszto
wani w Boguszach, następnie wy
wiezieni do łagrów. Wielu z nich nie 
wróciło. Aleksander Książanowski - 
“Wilk”, który wrócił do kraju, zo
stał aresztowany ponownie i zamor
dowany w więzieniu mokotowskim 
22 września 1951. Nie on jeden. 
Według ostrożnych szacunków De
partamentu Stanu USA ofiarami 
procesu “utrwalania władzy ludo
wej "padło" 370 tysięcy kobiet i 
mężczyzn. Te zbrodnie przypomi
nały w skutkach wyrżnięcie cze
skiej elity w bitwie pod Białą Górą, 
tyle, że odbywały się głównie poza 
polami bitew. Z 80 tysięcy żołnierzy 
Armii Krajowej w walkach leśnych 
padło 31,5 tysiąca. Reszta została 
zamordowana w więzieniach. Co 
najmniej 10 tysięcy oficerów, dzia
łaczy politycznych zostało wywie
zionych na Sybir. Opozycyjni poli
tycy, prywatni przedsiębiorcy, na
wet podejrzani o opozycyjność 
studenci i uczniowie byli zsyłani do 
polskich łagrów przez polski odpo
wiednik “czerezwyczajki” - przez 
Komisję Specjalną Zambrowskiego. 
Powstała ona w grudniu 1945 r., do 
roku 1954 wydała ponad 460 tys. 
wyroków, koło 200 tysięcy skaza
nych zesłano do obozów, liczby po
mordowanych do dzisiaj nie ustalo
no. Twierdzenie, iż dopiero w 1948 
roku rozwiały się nadzieje na polską 
drogę do socjalizmu trzeba w tej sy
tuacji uznać za wyraz niewiedzy, 
bądź za celową dezinformację “Ja- 
wicza”. Chyba, że za tę idealizowa
ną przezeń polską drogę, uznać dro
gę, którą szli na śmierć żołnierze 
AK z cel Zamku Lubelskiego czy 
potem z cel na Mokotowie. W la
tach 1944 - 1948 w Polsce odbywa
ła się zaplanowana eksterminacja 
kadry państwowotwórczej, zwłasz
cza zaś oficerów z czasów II Rze
czypospolitej i z czasów partyzan
tki. Była to operacja podobna do 
niemieckiej “Sonderation Krakau” - 
tyle, że bardziej masowa; rozciąg
nięta w czasie i wykonana przy po
mocy polskich komunistów. W tej 
sytuacji brak oporu mógłby tylko 
rozzuchwalać oprawców. Walki po
wstańcze utrudniały “dyskretne” 
przeprowadzenie sowieckiej “son- 
deraktion”, zwracały uwagę świata i 
zmusiły komunistów do ustępstw. 
Ogłoszona przez nich amnestia oka
zała się jednak oszustwem. Jeżeli 
zatem “Jawicz” przypomina, iż puł
kownik Rzepecki wzywał do wyj
ścia z lasów, nie powinien pomijać 
dwóch rzeczy: po pierwsze, iż Rze
pecki też został oszukany i po dru
gie, że też został uwięziony. Pomi
nięcie takich informacji jest po pro
stu kłamstwem.

Ad. 3 M. Jawicz wylicza kilka 
nazwisk “sztandarowych” socreali- 
stów i pyta czy byli zdrajcami i czy 
przywiodły ich do “zdrady” jedynie 
chciwość, próżność i tchórzostwo. 
Nie chcę sprzeczać się o listę na
zwisk, sprawy to bolesne, delikatne. 
Nie wolno jednak - a tak właśnie 
czyni Jawicz - wrzucać do jednej 
teczki z nazwiskiem kolaboranci np. 
Broniewskiego i Ważyka. Okres I 
okupacji Lwowa (1939-1941) to 
okres przygotowywania przez Ro
sjan kadr dla przyszłego PRL. Był 
to zarazem okres, kiedy ta okupacja 
była jawna, podziały między złem a 
dobrem, zdradą a wiernością na tyle 
ostre, iż wtedy nie mogło być mowy

o pomyłce, lecz tylko o kolaboracji. 
“Czerwony Sztandar”, w którym 
podjęli pracę m.in. Wat i Stryjko
wski, w którym pisywali Ważyk i 
Lec (ale nie Broniewski!) informo
wał w swoim podtytule, że jest or
ganem Zarządu Politycznego Fron
tu Ukraińskiego. Ci, którzy pobie
gli tam z wierszami wiedzieli, że 
jest to pismo najeźdźców. Nie 
można zatem do jednego worka 
wrzucać kolaborantów, nie bójmy 
się tego słowa, kolaborantów w ro
dzaju Pasternaka. Lecą czy Ważyka 
z Broniewskim, który swą krnąbr
ność przypłacił pobytem w celi 
śmierci na Łubiance, czy z Obertyń- 
ską, która za odmowę współpracy 
została zesłana na Sybir. Ich posta
wa dowodzi jednak, że nawet wtedy 
można było zachowywać się ina
czej, że twierdzenie “takie były cza
sy” i “wszyscy tak robili” to kłam
stwa, którymi podli usprawiedliwia
ją podłość. 1 jeszcze jedno. M. 
Jawicz przytacza w swoim tekście 
nazwiska Konwickiego, Gałczyń
skiego i jeszcze paru innych twór
ców. Nie mnie być sędzią ich su
mień i nie o indywidualne przypad
ki tu chodzi. W latach 50-tych i 
później terror nie był już tak maso
wy, okupacja ustępowała samooku- 
pacji, komunistom udawało się za
trzeć granice między złem a do
brem, zniszczyć pojęcia “grzechu” 
czy “honoru”, zminimalizować 
wpływ religii i historii, które zapo
znawały z sensem tych słów.

Do partii zapisywali się różni lu
dzie, z różnych powodów - ktoś dla 
kariery, ktoś z miłości do pięknej 
ZMPówki, ktoś (jak w przypadku 
17-letniego Moczulskiego!) marząc
0 karierze Wallenroda. (A przy oka
zji: jeżeli Jawicz przypomina, że 
Moczulski też wstąpił do partii, po
winien lojalnie podać, iż bardzo 
szybko został z niej usunięty, że był 
represjonowany i więziony). Bio
grafie działaczy, motywy ich współ
pracy czy odmowy to materiał na 
całe powieści. Nie zajmowałem się 
tym w “Czerwonej mszy”, bo była
by to praca niemożliwa do wykona
nia. Postawy ludzi manipulowanych 
są, z grubsza biorąc, podobne do 
czasów Otella. W swej książce za
jąłem się raczej manipulatorami i 
manipulacją na niespotykaną w hi
storii skalę. Oto kilkudziesięciu mi
lionom ludzi, w XX wieku, w Euro
pie, po prostu wymieniono świado
mość. Wytarto z ich myśli i sumień 
wartości narodowe, chrześcijańskie, 
wpisano na ich miejsce wartości so
wieckie. Nazywało się to “piereko- 
wkądusz”. Ogromną i haniebną rolę 
odegrali w tej “pjęrekowce” także 
polscy poeci. Wykorzystany został 
autorytet, jaki zdobyli sobie już w 
czasach Romantyzmu, wykorzysta
ny został fakt, iż poezja działając na 
emocje łatwiej wpływa na zmianę 
poglądów i postaw niż np. wstę
pniak z “Trybuny Ludu”. Dopełnie
niem “pierekowki dusz” jest wy
miana całej sfery sacrum - i poezja 
mająca zdolność sakralizowania 
swych przedmiotów okazała się tu 
niezwykle przydatna. Opisując 
entuzjastycznie nowe święta i no
wych świętych poeci ułatwiali wy
mianę wartości polskich na sowiec
kie, Święta Niepodległości na Świę
to Rewolucji, Piłsudskiego na 
Stalina, Legionów na Armię Czer
woną, AK na UB. Jednocześnie lite
ratura brała udział w rozbijaniu 
wszystkiego co spajało naród polski
1 co chroniło jego tożsamość. Oplu
wana i ośmieszana była religia i tra
dycja narodowa, z pianą na ustach 
atakowano emigrację, niszczono 
inicjatywę prywatną, próbowano też 
zniszczyć rodzinę.

Wszystkie te sprawy dokładnie 
omawiam w “Czerwonej mszy”, ra
dzę ją uważnie przeczytać tym zwła
szcza, którzy ze mną polemizują.

Bohdan Urbankowski

Z trudem dotarłam do Pra
cowni Konserwacji Mebli, choć 
znajduje się ona w centrum mia
sta. Istnieje, wciśnięta w głąb 
podwórza przy ul. Grodzkiej 15. 
Zareklamowana jest małym szyl
dem, prawie niedostrzegalnym 
przez przechodniów. Powitał mnie 
jej właściciel Marek Cichocki, w 
zabrudzonych, spryskanych farbą 
ubraniach, wto
piony w pejzaż 
swego miejsca 
pracy. Po chwili, 
z pomieszczenia 
za ścianą, wychy
liła głowę jego po
mocnica - Anita 
Oborska - także 
pasjonatka sztu
ki.

Szybko oswoi
łam się z tym 
miejscem, fascy
nującym i taje
mniczym. W po
wietrzu roznosił 
się dość intensyw
ny zapach lakieru, 
niewielka ilość 
światła dopełniała 
nastroju. Pośrod
ku, w głównym 
pokoju - secesyjny 
kredensik - bardzo 
urokliwy, w rogu 
eklektyczne krzes
ło - zakurzone i 
zniszczone...

Pan - Marek 
przeniósł się na 
Grodzką z ulicy 
Wiatraki, gdzie, 
jak sam mówi, nie było niemal 
żywego ducha. Tylko wieczora
mi przemykał malarz - pan Kę
piński.

Pewnego dnia, konserwator 
dowiedział się, że jest do wy
kupienia najstarsze atelier foto
graficzne w Europie, przy Gro
dzkiej właśnie. - To dobry punkt 
- pomyślał i rozpoczął swoją 
działalność od nowa. Zajmuje 
tutaj cztery pom ieszczenia - 
bardzo skromne, stare i chłod
ne. Ale klientów  przychodzi 
znacznie więcej. Trafiają do 
niego nawet goście z zagran i
cy: z Niemiec czy USA. Pan 
M arek odnaw ia stare i piękne 
meble, obrazy, czasami napra
wdę arcydzieła. To jego hobby,

które stało się źródłem utrzyma
nia.

Skończył historię sztuki na 
Uniwersytecie Warszawskim, 
ale konserwacji nauczył się sam. 
A wszystko zaczęło się od toalet
ki bez lustra, z płomiennego ma
honiu, którą wraz z żoną

odnaleźli u babci. Zainteresowa
li się nią, a babcia pozwoliła ją 
zabrać i zrobić z meblem co 
chcą. Niewiele wtedy jeszcze 
wiedzieli o odkorniczaniu, nie
mniej jednak zabrali się do pra
cy. Dzisiaj stara toaletka w stylu 
biedermaier, wygląda jak nowa.

Największym ewenementem, 
z którym miał w pracowni do

czynienia pan Cichocki, był sto
lik z drzewa palisandrowego, z 
marmurowym blatem, i zdobie
niami wypełnionymi masą per
łową. Naprawdę piękny, wyko
nany niezwykle precyzyjnie, 
znalazł się tutaj bardzo zniszczo
ny. Jego odnowienie wymagało 
wiele czasu, cierpliwości, wy
trwałości... Dzisiaj stolik jest 
wart ok. 12 000 zł.

Do pracowni najczęściej tra
fiają eklektyki (koniec XIX w.), 
meble w stylu biedermaiero- 
wskim, czasami art deco - cięż
kie toporne, orzechowe, o gład
kich zaokrąglonych powierzch
niach, surowe, bardzo oszczędne 
w zdobieniach. Przypominamy, 
że styl art deco rozwinął się jako 

zaprzeczenie se
cesji. Zdarzają się 
także - niezwykle 
rzadko - użytko
wa, przedmioty z 
okresu secesji.

Pan Cichocki 
zajmuje się także 
odnawianiem ram. 
Najpierw trzeba 
oczyścić ramę bar
dzo dokładnie, 
uzupełnić w niej 
ubytki mieszanką 
kleju stolarskiego z 
kredą i masty
ksem, następnie 
odbywa się grun
towanie szelakiem, 
czasem nakładanie 
złota, na zakończe
nie - politurowa- 
nie. Pomocnica Pa
na Marka - Anita 
spisuje się bardzo 
dzielnie. Nie wy
konuje na razie po
ważnych prac, ale 
sporo się już na
uczyła. Fascynuje 
ją sztuka, pragnie 
studiować malar
stwo, zatem dla 

niej to cenna praktyka.
Pracownia jest świątynią sztuki 

użytkowej, tu meble powracają do 
życia, by służyć jeszcze długo i 
cieszyć oczy swoim pięknem.

Katarzyna Gąsiorowska 
Zdjęcia z archiwum 

Marka Cichockiego

Przepiękny stolik z drzewa palisandrowego: blat 
pokryty marmurem, zdobienia wypełnione masą perło
wą (koniec XIX w.)

Mebel, od którego wszystko się zaczęło 
. - toaletka bez lustra w stylu biedermaier
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AUTORYZOWANY 
DEALER & SERWIS

Techniko biurow o

( M - F t l lS

SERWIS GWARANCYJNYIPOGWARANCYJNY
Materiały eksploatacyjne, części zamienne do kserokopiarek

KD©OKI C a n o n  m iła
Doradztwo techniczne, rzeczoznawstwo i ekspertyzy 
KADRA TECHNICZNA Z DUŻYM DOŚWIADCZENIEM

09-400 Płock ul. 5
tel./fax (0-24) 64-35-70; 64-00-71

fi
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WARSZTATY SZKOLNE ZESPOŁU SZKÓŁ nr 1
im. Stanisława Staszica w Kutnie, ul. Oporowska 7

ogłaszają pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż obrabiarek do metali:
Lp. N azwa obrabi arki rok bud. nr inw. cena wyw. w zł
1. Tokarka pociągowa TUC-40xl000 1958 III-4/C-001 2.440,-
2. Tokarka produkcyjna TPC-40xl000 1959 III-4/C-002 2.074,- ■
3. Tokarka uniwersalna TUM-25ax800 1971 111-4/C-016 1.952;-
4. Tokarka uniwersalna TUM-25Bx800 1972 III-4/C-017 1.952,- ,
5. Tokarka Uniwersalna CU-502xl000 1973 III-4/C-020 2.806,-
6. Tokarka uniwersalna TUB-32xl000 1962 111-4/C-1045 2.928,-
7. Tokarka uniwersalna TUB-32x750 1965 111-4/C-1046 2.928,-
8. Tokarka pociągowa TUC-40xl000 1958 111-4/C-1023 2.440,-
9. Szlifierka do wałów SWB-25x800 1962 111-4/C-1035 3.050,-
10. Szlifierka uniwersalna narzędziowa OU-2 1955 m-4/C-1051 1.464,-
11. Tokarka uproszczona TUS-25x630 1973 111-4/C-021 1.342,-
12. Tokarka uproszczona TUS-25x630 1974 111-4/ C-024 1.342,-
13. Tokarka uproszczona TUS-25x630 1974 111-4/C-025 1.342,-
14. Tokarka uproszczona TUS-25x630 1974 111-4/C-026 1.342,-
15 .Tokarka uproszczona TUS-25x630 1974 111-4/C-027 1.342,-
16. Tokarka uproszczona TUS-25x630 1978 111-4/C-028 1.342,-
17. Tokarka uniwersalna TUE-35x600 1963 1/01/80-71 1.098,-
C en y  zawierają p o d a tek  VAT.

Osoby przystępujące do przetargu winny złożyć pisemną ofertę w zapieczętowanej kopercie z 
dopiskiem “OFERTA” do Warsztatów Szkolnych w Kutnie, ul. Oporowska 7, pokój nr 5 oraz wpłacić 
wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do godz. 9,00 w dniu przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 13 lutego 1996r. o godz. 10,00 w Warsztatach Szkolnych Zespo
łu Szkół nr 1 w Kutnie, ul. Oporowska 7 i zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządze

niem Rady Ministrów z dnia 5.X.1993r. (Dz.U. nr 97).
Obrabiarki można oglądać w ciągu tygodnia przed przetargiem w godz. 7,00 - 15,00 oraz uzyskać 

bliższe informacje na temat przetargu.
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub uznania bez podania przyczyny, że 

przetarg nie dał rezultatów. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
przetarg wygrał od zawarcia umowy.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ K-2/96

Zapraszamy
do nowego punktu sprzedaży w Płocku

ul. KILIŃSKIEGO 6
BEZPŁATNY SERWIS OGUMIENIA

AUTORYZOWANY
DEALER

OPONY
AKUMULATORY 
FILTRY

BIEŻNIKOWANIE OPON
osobowych, ciężarowych, rolniczych, dostawczych

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

oraz firmy COODWYCAR

SPRZEDAŻ  -  LEASING  -  AUTORYZOWANY SERWIS

POLONEZ Caro 
POLONEZ Ttuck

CENY FABRYCZNE ■ RATY BAZ ŻYRANTÓW -  WSZYSTKO W AUT0SAL0NIE

A U T O  S A LO N  - P ło c k , Rem bieiińskiego 1 0 , te l. 6 2 -13 -5 4

MOŻLIWOŚĆ W YM IANY W ROZLICZENIU STAREGO SAMOCHODU (WSZYSTKIE MARKI)

Zakłady Sprzętu Oświetleniowego “ELGO”

zatrudnią osoby z wykształceniem wyższym 
ekonomicznym na stanowiskach:

- kierownika działu ekonomicznego
- specjalisty w dziale księgowości.

Oferty należy składać w siedzibie firmy w Gostyninie, 
ul. Kutnowska 98, tel. 20-01 do 06 wew. 457; fax 37-43.

SA-25

~  ' ó
D n i  o t w a r t y c h  d r z w i

19, 20, 21 stycznia 1996

N  o w y  R  c n  a  a  11 AJ  e g  a  n  e l  9  9 6

RCNRUIT koncesjoner
Stanisław Machowski

09-401 Płock - Góry, ul. Płocka 1 
tel./fax 62-03-80, tel. 61-46-34

\
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ŻALUZJE poziome i piono
we. Najtaniej, ul. Moryko- 
niego 5/56, tel. 638-423.

011361

LOMBARD “CENTUŚ” - 
Jachowicza 27 

(Cech Rzemiosł) - 
tel/fax 62-62-39. 

POŻYCZKIPODZASTAW.
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

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

SA-336

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.

01152&

USŁUGI komputerowe, 
skład, reklamy video, tłuma
czenia. Roszko, tel. 62-28-34.

011529a

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

011540

“IZA” - usługi 
towarzyskie 

(zapewniamy lokal). 
62-24-42.

011547

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

011594

HOMEOPATYCZNE 
leczenie dorosłych 
i dzieci. Gabinet - 

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

tel. 635-709.
011605

VIDEOFILMO WANIĘ
64-34-81.

011602

MALOWANIE, tapetow a
nie, układanie glazury. Tel. 
64-27-51.

011611

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

011626

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

011674

NAPRAWA telewizorów -
62-32-84.

011630

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

Płock,

011638

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

011639

KREŚLENIE na ploterze -
615-536.

011643

KURSY:
* podstawowy kurs 

komputerowy
* 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

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

011651

KOREPETYCJE - angielski. 
Tel. 636-318.

011656

NAPRAWA
lodówek, zamrażarek, 

pralek automatycznych. 
Bieńkowski, tel. 636-758.

011658

VIDEOFILMOWANIE
Płock, tel. 61-23-95.

011660/1

AUTORYZOWANY
^prwiQ

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

MALOWANIE, tapetowanie, 
kasetony, glazura. Tel. 62-45-97.

011669

USŁUGI stolarskie. Tel. 634-565.
011670

AGENCJA zatrudni Panie. 
Zakwaterowanie. Włocła
wek, (054) 344-348.

SA-24

USŁUGI glazurnicze, tel. 
61-24-85.

011695

STOLARSTWO - 
remonty. Solidnie. VAT. 

Tel. 64-59-52.
011673

LOKAL
sklepowy 105 m kw. 

do wynajęcia.
PI. Narutowicza 1 

(dawny antykwariat). 
Tel. 64-75-82.

011676

ABSOLUTNIE 
bezkonkurencyjna 

całodobowa 
Agencja Towarzyska 

“Wiola”.
63-67-50. Nowe twarze.

011679

DOMOWE
naprawy telewizorów. 

Piórkowski, 
tel. 62-38-29.

011680

ZLECAM pracę chałupniczą 
przy ręcznym tkaniu kilim
ków. Dla wybranych możli
wość zawarcia umowy - zle
cenia. Znaczki polecone z ko
pertą na odpowiedź: 
"ELBE-KIL" 35-959 Rzeszów 
2, skr. 287.

SA-26

GABINET Masażu 
Mirosława 

Brzezińskiego 
oferuje

szybkie i skuteczne 
usuwanie

- bólu pleców, 
kręgosłupa, głowy

- ischias czyli rwy kulszowej
- bezbolesne ustawianie

kręgów
- bezsenności, depresji,

lęków za pomocą 
hipnozy.

Gabinet Płock, Piaska 4, 
pon. - pt. 15-18, 

tel. dom. 635-035.
SA-28

MALOWANIE, tapetowanie, 
kasetony. Rachunki. 64-75-94.

011683

PIECZĄTKI
- ładne i tanie.

Płock, Tumska 6.
Zapraszamy.

011692

KURSY komputerowe:
- podstawowy

- drugiego stopnia
- księgowość 

komputerowa.
Firma “MAGISTER”, 

Płock, 63-57-87.
011696

PROWADZENIE ksiąg po
datkowych. Biuro rachunko
we - Majewski, Ogonowski. 
Płock, Tumska 6, 62-31-90,
63-57-87.

011696a

NAPRAWA zamków samo
chodowych, stacyjek oraz 
dorabianie kluczy. Płock, 
Skłodowskiej 4/53.

011697

INSTALACJE sanitarne, c.o., 
tradycyjnie, plastyk, remonty - 
tanio. Faktury VAT. Tel. 62-76-96.

011700

ATRAKCYJNA blondyna po
20,00. 645-017.

011700/1

ABSOLUTNIE 
bezkonkurencyjna 

agencja towarzyska 
“Hostessa” 

zaprasza. 64-51 -76. 
Panie dla pań, 

panów, par.
Tani dyskretny lokal. 
Całodobowy dojazd 

do klienta.
Agencja zatrudni panie.

011701 ,

EKSKLUZYWNA 
Agencja Towarzyska 
zaprasza. 63-74-38.

011702

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 

“ALMAR”, Płock, 
ul. Dobrzykowska 495 

(za działkami) 
poleca:

materiały budowlane: 
stal 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

AUTO-GAZ LOVATO!
Już od 950 zł.

PHU “MOTO-KRAM” 
06-450 Glinojeck, 

tel. 154.
011382a

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

011512

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

KOMIS 
RTV, AGD
KOMPUTERY

I in n e

Grodzka 9, tel. 64-51-53
SA-149

SPRZEDAM działkę ogrod
niczą z domkiem, ogród 
"Budowlani", ul. Dobrzyń
ska oraz zamienię M-4 na 
dom jednorodzinhy, ewen
tualnie KUPIĘ. 64-24-77 po
17,00.

011677

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

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

011655

M-4 z telefonem II piętro w 
centrum Gostynina SPRZE
DAM. Gostynin, tel. 25-86 
wieczorem.

011686

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 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

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

011667

SPRZEDAM 
ciągnik rolniczy U-902, 

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

Przedsiębiorstwu-om 
SPRZEDAM 6 ha ziemi. Bia
ła Nowa, tel. 62-09-82.

011672

SPRZEDAM 
działki budowlane 

w Boryszewie Starym 
k/Płocka. Wiadomość: 

Płock, tel. 64-00-46 
po 17-tej.

011675

SPRZEDAM słomę prasowa
ną w ilości 20 t w bałdach. 
Sierpc, 75-23-78 w godz. 8,00 
- 9,00.

011678

OLEJ - grzewczy 
EKOTERM - napędowy 

ciężki z dowozem, 
najtaniej.

Płock, 623-736.
SA-22

SPRZEDAM: samochód Vol- 
kswagen Bus Benz, 1982; stół 
do tenisa stołowego. Gosty
nin, ul. W spólna 4/12, tel. 
51-65 po 20,00.

011681

TANIO SPRZEDAM go
spodarstwo o pow ierzchni 
2 ha, budynki nowe, w
miejscowości Bromierzyk 
gm. Staroźreby oraz 1 ha 
ziem i z m ożliw ością zabu
dow y w Staroźrebach. 
Ciarkowski.

011689
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PAPY
termozgrzewalne 

najwyższej jakości, 
produkcji włoskiej firmy 

Nord Bitumi. Osprzęt 
dekarski i narzędzia. 

Duży wybór. Ceny 
konkurencyjne. 
Warunki zakupu 

i dostawy uzgodnisz 
w naszym

przedstawicielstwie: 
Biuro Usług 

Inwestycyjnych, 
Edward Ryszard 

Ohryzko,
ul. Dobrzyńska 2a m 5, 

tel. 62-62-20,
09-400 Płock.

011682

OKAZYJNIE SPRZEDAM 
Forda Taurusa r. 1988. Gosty
nin, 25-86 wieczorem.

011687

SPRZEDAM samochód po 
wypadku VW Golf diesel II, 
rok prod. 1988, poj. 1,6. Tel. 
632-734 po 14,00.

011690

SPRZEDAM  kom bajn  
ziem n iaczan y  Z 614, 
pług d w u sk ib ow y , ku l-  
tyw ator - s tan  b a rd z o  d o 
b ry  o raz  ta lerzów kę do 
rem o n tu . P o p io łek  Z b ig 
niew , O rszym ow o 20, 09- 
460 M ała W ieś.

011691

SPRZEDAM Fiata 126p,
rok prod. 1986, stan dobry. 
75-56-42.

S-3/96

SPRZEDAM dobermany.
Sierpc, 75-29-29.

S-4/96

SPRZEDAM Poloneza Caro
1992. Sierpc, 75-29-29.

S-5/96

SPRZEDAM Robury LD-3000,
rok prod. 1982, 1979. Wiado
mość: Sierpc, ul. Staszica 43, 
tel. 75-45-10 wieczorem.

S-6/96

SPRZEDAM młocarnię 
"Warmiankę". Krzemiński 
Andrzej, Kobierniki, 09-413 
Sikórz.

011693

SPRZEDAM zakład stolar
ski. Oferty składać: skrytka 
nr 13, 09-407 Płock 9.

011694

SPRZEDAM wykończoną 
willę (150 m kw.) w Górach, 
działka 800 m kw., kanaliza
cja, wodociąg, telefon. Oferty:
64-14-63.

011699

SPRZEDAM elem enty ka
roserii Volkswagena Jetta, 
1,6 diesel, 80/83, skrzynię 
biegów , pom pę pa liw o
wą, rozrusznik, ch łodn i
cę i inne. Kutny>, 54-25-16 
po 19-tej .

K-2a/96

SPRZEDAM C-330, 1982r.
Bedlno 19.

K-3/96

SPRZEDAM gospodarstwo 
warzywnicze 2,40 ha z bu
dynkami w Żychlinie. Tel. 
(024)85-25-68.

K-4/96

KSERO
LAMINOWANIE 

Płock, Stary Rynek 27 
tel./fax 62-77-66

Z G I J B Y
W dniu 11 stycznia w okoli
cach ul. Tysiąclecia zaginęła 
półroczna suczka jamniczka, 
brązowa, podpalana z czar
nym ogonem. Uczciwego 
znalazcę prosi się o kontakt - 
tel. 63-83-34. Za odnalezienie 
nagroda.

011698

D E K O R O ® s .c .

► GLAZURA
► TERAKOTA
► GRESY
Bezpośredni importer z Włoch 

wyłączny dystrybutor w woj. płockim 
Zrzeszenia

SMOV CISA-CERDISA 
INDUSTRIE

MONTECCHI CERA MICHĘ

Nowe wzory 2 razy w miesiącu

Płock, Przemysłowa 19 
tel. 64-57-15

*  bezpłatny dojazd do Klienta
*  karta Stałego Klienta - GRATIS

samochód roku 1995 -  wszystkie wersje

IT-POL AUTO, Płock, Rembielińskiego 10b, tel. 630-455

SPÓŁDZIELNIA 
KÓŁEK ROLNICZYCH
w Strzelcach, 99-307 Strzelce

o fe ru je  n a  z a s a d a c h  w y d z ie rż a w ie n ia :

- Zakład w Sójkach - położony przy trasie Kutno
- Gostynin, plac utwardzony, pow. 0,81 ha, po
mieszczenia magazynowo-warsztatowe, zbior
nik paliwowy.
- Gospodarstwo w Niedrzewiu - grunty rolne 
114 ha, kompleks budynków przystosowany do 
hodowli 1500 szt trzody chlewnej.

OFERTY prosimy składać w siedzibie 
Zarządu Spółdzielni w terminie do dnia 

31 stycznia 1996r.
SA-38

KOMUNIKAT
ZARZĄDU MIASTA PŁOCKA

Zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wybor
czej z dnia 29 grudnia 1995 roku w sprawie sposo
bu zgłaszania kandydatów do składów obwodo
wych komisji - Zarząd Miasta Płocka uprzejmie in
formuje, iż w dniach od 15 stycznia do 22 stycznia 
1996 roku w portierni Urzędu Miasta Płocka - Płock, 
ul. Stary Rynek 1
jest wystawiona urna opatrzona napisem“Kan- 
dydaci do obwodowych komisji do spraw refe
rendum”, do której należy wrzucać zgłoszenia 
kandydatów, zgodnie z wymogami § 2 i § 3 w/w 
uchwały.

Publiczne losowanie kandydatów do składów obwo
dowych komisji przeprowadzone zostanie w dniu 23 
stycznia 1996 roku o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu 
Miasta Płocka - Stary Rynek 1, pokój nr 44 (I piętro).

SA-31

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

T /P  - ToP
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

09-421 PŁOCK - NIEGŁOSY, ul. Sierpecka 2, tel. 64-51-52 
Czynny: w godz. 8,00 - 18,00, soboty godz. 8,00 -14 ,0 0

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
w  Płocku, ul. 1-go M aja 3/5

ogłasza przetarg n ieogran iczony na sprzedaż  
n/wym . środków  trw ałych:

I. SAMOCHODY
- STAR 266, nr podw. 5114710, rok prod. 1985, cena wyw. 6.500,- zł
- NYSA 522 - 2 szt

1/ nr podwozia 290547, rok prod. 1983, cena wyw. 1.770,- zł 
2/ nr podwozia 349599, rok prod. 1988, cena wyw. 2.590,- zł

- POLONEZ-szt 2
1 / nr podwozia 281551, rok prod. 1988, cena wyw. 3.810,- zł 
2/ nr podwozia 322743, rok prod. 1989, cena wyw. 5.260,- zł

- FSO - combi - 2 szt
1/ nr podwozia 1054898, rok prod. 1989, cena wyw. 4.590,- zł 
2/ nr podwozia 1030961, rok prod. 1986, cena wyw. 1.520,- zł

II. DYSTRYBUTOR elektryczny typ HOC 01.13 - 2 szt
1/ nrfabr. 8704242, rok prod. 1987, cena wyw. 500,- zł 
2/ nr fabr. 8704244, rok prod. 1987, cena wyw. 500,- zł

III. SILOS na cement - poj. 18T, rok prod. 1983, cena wyw. 2.000,- zł

IV. SILNIK doczepny do łodzi typ DE-45, nr fabr. 00632, rok prod. 1977, 
cena wyw. 400,- zł

V. ZESTAW diagnostyczny ZD-2, nrfabr. 1149, rok prod. 1978, 
cena wyw. 250,-zł.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia 1996 roku o godz. 10,00 
w siedzibie KWP w Płocku, ul. 1-go Maja 3/5.

Drugi przetarg o godz. 12,00 w tym samym dniu i miejscu.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium (do kasy KWP) 
w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do godz. 9,00 w dniu przetargu.

Oferowany sprzęt oglądać można w przeddzień przetargu w godz. 8,00 -14,00 
w Stacji Obsługi KWP w Rogożewku k/ Gostynina. Bliższych informacji o przetar
gu można uzyskać telefonicznie pod nr 62-33-40.

Komenda Wojewódzka Policji w Płocku zastrzega sobie prawo do wycofania 
sprzętu z przetargu bez podania przyczyn.
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OPONY
WULKANIZACJA

czynne codziennie 8.00 - 20.00 
soboty 9 .00 -15 .00

HURT - DETAL
* P I R E L L I  * S E M P E R I T  
* S T O M I L  *M I C H E L I N
*GOODYER *TC DĘBICA 
CONTINENTAL *DUNLOP

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

~~ FAKTURY VAT 
NAJNIŻSZE CENY

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

te l. kom . 090-250-714

ZIMA Z WARTĄWWAtórSTWO S l REASEKlJBAWl 3 ^ .

Dla osób uprawiających narciarstwo polecamy 
ubezpieczenie "WARTA SKI" obejmujące:

Dla osób wyjeżdżających za granicę 
proponujemy atrakcyjne ubezpieczenia turystyczne:

- kosztów leczenia I następstw  nieszczęśliwych wypadków

- kosztów  odwołania lub przerwania imprezy turystycznej

- bagażu podróżnego

, *

- sprzęt narciarski 
od kradzieży i zniszczeń 

- koszty leczenia
i skutki nieszczęśliwych wypadków 

- odpowiedzialność cywilną 
za szkody wyrządzone osobom trzecim

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

Proponujemy atrakcyjne zniżki 
20% przy wyjazdach rodzinnych 

30 % dla młodzieży szkolnej i akademickiej

UWAGA U! ZM IANA ADRESU
informujemy naszych Szanownych Klientów, 

te od Nowego Roku siedziba Płockiego Oddziału "WARTY"
mieści się przy uL Tumskiej 20a

STUDIUM PODYPLOMOWE 
EKONOMIKA [ SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI
Ukończenie studium umożliwi ubieganie się o uprawnie

nia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. 
Podania o przyjęcie - do 2 lutego 1996 roku.

Szczegółowe informacje:

Instytut Budownictwa Politechniki Warszawskiej 
09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 305 

tel/fax 624-226, tel. 626-061 wew. 305.

WOJEWODA PŁOCKI

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ
Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 

lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwo
wych (Dz. U. nr 51 z 1990r. poz. 298 z późn. zmianami) 
Wojewoda Płocki, będący organem założycielskim dla 
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Turystycznego w Płoc
ku, ul. Jachowicza 38,

zaprasza zainteresowanych do podjęcia 
rokowań w sprawie:

1/ sprzedaży na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 wymienio
nej na wstępie ustawy zorganizowanej części w/w 
Przedsiębiorstwa w postaci Hotelu “Płock”, zlokali
zowanego na działce nr ewid. 9/2 o pow. 181 m2 i nr 13 

o pow. 3008 m2, położonych w Płocku, ul. Jachowicza 38,

2/ wniesienia do spółki na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 
powyższej ustawy zorganizowanej części w/w 
Przedsiębiorstwa w postaci ośrodków campingowych, 
zlokalizowanych na działkach położonych w:

- Grabinie, gm. Łąck - nr ewid. 219/1, 223/1,223/2 
o pow. 2,64 ha

- Zdworzu, gm. Łąck - nr ewid. 143, 144, 145, 148 
o pow. 4,18 ha

- Gostyninie - nr ewid. 2823/2 o pow. 0,1440 ha
- Miałkówku, gm. Gostynin - nr ewid. 113 i 115/2 

o pow. 6,46 ha.
W  ro ko w a n ia ch  m o g ą  w zią ć  u d zia ł o s o b y  f i z y c z n e  

i p ra w n e .

Informacje o w/wym. obiektach można uzyskać 
w siedzibie Przedsiębiorstwa - Płock, 

ul. Jachowicza 38, tel. 62-94-85.
Pisemne zgłoszenie zamiaru podjęcia rokowań zain

teresowani mogą składać w Wydziale Przekształceń 
własnościowych Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, ul. 
Kolegialna 15, pokój 216 w terminie 14 dni od daty ukaza
nia się ogłoszenia.

Zgłoszenie osób prawnych powinno zawierać:

- nazwę, siedzibę osoby prawnej,
- wyciąg z rejestru handlowego,
- udokumentowane pełnomocnictwo do reprezentowania 

podmiotu w celu przystąpienia do rokowań,
- aktualne dokumenty określające stan finansowy firmy,
- propozycja cenowa kupna (wielkość udziałów i ich 

proporcji).
Zainteresowani podjęciem rokowań zostaną poinformo

wani o dalszym trybie postępowania.
Wojewoda Płocki zastrzega sobie swobodę wyboru pod

miotu do dalszych rokowań, a także odwołania postępowa- ’ 
nia w tej sprawie bez konieczności podania przyczyny.

SA-29

SUPER RADIO TAM HISZPAŃSKI TEM PER AM EN T • NIEM IECKA PR EC YZJA

640-777
czynny całą dobę

szybko - tanio - solidnie
bezpłatny dojazd do klienta 
zakupy na telefon

Serdecznie zapraszamy

OBNIŻKA CEN
SZNUREK ROLNICZY
do pras i snopowiązałek 

oferuje
s.c. “AGRO-BUD”

Punkty sprzedaży:
- Woźniki 24, tel. 63-44-42
- Ślepkowo (Kółko Rolnicze), 
tel. 61-36-27

• Bodzanów (Witamina), 
wieczorem 637-221 Płock

KONTYNGENT ’96

Ł n T  Ibiza - już od 26.200 iY 

I E a T  Cordoba - już od 31.800 zł" 

H E A T  Toledo - już od 38.500 zł*

AUTO BAR C ELO N A D E A LE R : TRID EN T, Płock, Rembielińskiego 10 , tel. 62-13-54

* CENA wg bieżącego kursu marki tj. 1,72 z/

ri ■1111111■111111111111111■■i■1111111111■111111111ii 11 i i i 11■1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m 1 1 1 1 1 1 ■i■11 ■ 11 ■■ 111111|

f “IZOKOR - PŁOCK” S.A.
i w Płocku, ul. Padlewskiego 4
Ę o g ła s z a  p rze ta rg  n ie o g ra n ic z o n y  n a  s p rz e d a ż
E n /w  ś ro d k ó w  tra n s p o rto w y c h :

= 1/ autobus “AUTOSAN” H9-12-02, nr rej. PLA793G, nr inw. T 744-228, nr silnika 127637,
E nr podw. 250021, rok prod. 1979, cena wywoławcza - 3.500,- zł (35 min starych zł)
H 2/ autobus “AUTOSAN” H 09-20, nr rej. PLB 231P, nr inwe. T-744-269, nr siln. 15656,
:  nr podw. 300439, rok prod. 1981, cena wywoławcza - 7.000,- zł (70 min starych zł)
E 3/ samochód osobowy “FIAT 125p”, nr rej. PLA110N, nr inw. T 741 -301, nr siln. 1031103,
Z nr podw. 2273600, rok prod. 1986, cena wywoławcza - 2.500,- zł (25 min starych zł)
E 4/ samochód dostawczy “TARPAN S 237", nr rej. PLD 295D, nr inw. T 742-323, nr siln.
Z 1057741, nr podw. 72488, rok prod. 1988, cena wywoławcza - 2.500,- zł (25 min starych zł)
E 5/ samochód dostawczy “TARPAN S 237", nr rej. PLD 294D, nr inw. T 742-325, nr siln.
Z 1056937, nr podw. 72453, rok prod. 1988, cena wywoławcza - 2.500,- zł (25 min starych zł)
Z 6/ ciągnik rolniczy “URSUS C-360-3P”, nr rej. PLM 767U, nr inw. T 746-309, nr siln.
E 78131, nr podw. 608115, rok prod. 1987, cena wywoławcza - 12.000,- zł (120 min starych 
Z zł)
;  7/ przyczepa dłużyc, dwukółka, nr rej. PLS 739S, nr inw. T 748-108, nr fabr. podw. 83,
Z rok prod. 1968, cena wywoławcza - 600,- zł (6 min starych zł).

E Przetarg odbędzie się dnia 25 stycznia 1996r. o godz. 10,00 w siedzibie 
E Działu Transportu Płock - Biała Nowa, ul. Zglenickiego.
E Pojazdy wystawione do sprzedaży w drodze przetargu można oglądać w siedzibie 
Z Działu Transportu w Płocku - Biała Nowa, ul. Zglenickiego w dniu 23 stycznia 1996r. w 
E godz. 10,00- 12,00.
Z Osoby pragnące uczestniczyć w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 10%
E ceny wywoławczej pojazdu, który pragną nabyć w kasie P-stwa - Płock, ul. Padlewskiego 
Z 4 (parter bud. adm. Zarządu Spółki) w terminie do dnia 24 stycznia 1996r. Kasa czynna 
E codziennie w godz. 10,30 - 13,00.
E Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo wycofania pojazdu lub unieważnienia przetar- 
:  gu bez podania przyczyn. Za wady ukryte Przedsiębiorstwo nie odpowiada.
■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii

H  Przedsiębiorstwo Handlowe

® \y iP P O L
®  regionalny przedstawiciel niemieckiej firmy

9  D r e s c h e r .
•  ZAPRASZAMY

09-407 PŁOCH, ul. Jesienno 6, tel. 63-63-54

Oferuje: papiery i  folie do drukarek 
laserowych i  atramentowych N€USi€DL€tt

- papier do drukarek komputerowych
- papier XERO DRESCHER
- papier do telefaksów i teleksów
- formularze celne SAD, SAD BIS
- kasety barwne do drukarek 

komputerowych i maszyn liczących
- druki samokopiujące
- rolki do kalkulatorów i kas fiskalnych

©

®

©
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te le w izo ry, m agn e to w idy, kam ery, radiom agnetofony, słu ch aw ki, ze sta w y H i-F i , 
w zm a c n ia c ze , tu n e ry, a m p litu n e ry,o d tw a rza cze  C D , m agnetofony, korektory, 
kolum ny, m id i-, m in i,- m ikro- w ie że , o dtw arza cze  W alkm an , D iscm an,

lo d ó w ki, p ra lk i, ku c h n ie , m ik ro fa ló w k i, zm y w a rk i,w itry n y  c h ło d n ic ze , 
m aszyny do s zy c ia , za m ra ża rk i,a p a ra ty fo to g ra fic zn e , ko m pu te ry, te le fo n y, 
te le fa x y, o ka py, o d k u rza c ze , ż e la z k a , ro bo ty, m a la kse ry, s o k o w iró w k i, 
o p ie k a c ze , ekspresy, fry tk o w n ic e ,s u s za rk i, g o la rk i, w e n tyla to ry, 
klim a tyzato ry, grzejniki o le jo w e , g a zo w e , e le k try c zn e , te rm o na w ie w y,

Bezpłatna dostawa do domu

ELECTROLAND - DOMINET
P ło c k , u l. P a d le w s k ie g o  5 , te l .  6 2 -7 2 -9 9 , te l / fa x  6 4 -5 2 -1 4
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Piłka nożna

Petrochemia przed... Petrochemią
Jeszcze raz potwierdziło się, że 

płocka publiczność “głodna” jest 
piłki nożnej. Na organizowany w 
ubiegłą niedzielę w hali “Chemika” 
turniej trudno się było dostać. Orga
nizatorzy sprzedali wszystkie bilety 
- dokładnie 900, a mimo to sporo

(za wysoki). Zainteresowanie na 
trybunach wzbudził inny piłkarz 
występujący w barwach Polonii - 
ciemnoskóry Anor Aziz, jeszcze do 
niedawna grający w rezerwach Le
gii Warszawa. Aziz dał się poznać 
jako niezły technik i strzelec. Zdo

sza Tarachulskiego, jeszcze niedaw
ni reprezentującego barwy Górnika 
Zabrze. Zawodnik ten ma na swoim 
koncie kilka bramek zdobytych w 1 
lidze. Jednak na hali nie zaprezento
wał swoich możliwości, chyba dla
tego, że nic jest to zawodnik predy- 
stynowany do tego typu rozgrywek

mcm szans już przed meczem 
.rze 11 Petrochemii rozegrali “mecz 
życia”. Poloniści zostali dosłownie 
rozgromieni. Bo jakiego innego sło
wa można użyć, kiedy drużyna 
przegrywa 1:9!?

Ostatecznie turniej zakończył się 
następująco:

1. Petrochemia 17 18:10
2. Petrochemia II 6 16:8
3. Polonia Warszawa 4 8:14
4. Hutnik Warszawa 0 4:14
A oto nazwiska piłkarzy, jacy za

grali w obu drużynach Petrochemii 
oraz liczbę strzelonych przez nich 
bramek.

Petrochemia 1:
Koszarski - Milewski, Serocki (1), 

Ziółkowski (1), Małocha (1), Remień 
(4), Dąbrowski (3), Przerada, Witko
wski (4), Jóźwiak (2), Gocejna (2).

Petrochemia II:
Przybylski - Bukowski (3), Kę

dzierski, Popek (3), Wyczałkowski, 
Woroniecki, Jakóbczak (3), Kowal
czyk (3), Żaglewski (1), Szczytnie- 
wski (1), Sobczak (2), Majchrzak.

Puchar dla najlepszego bramka
rza otrzymał Jacek Przybylski z Pe
trochemii II, który przepuścił naj
mniej bramek. Dość długo nie moż
na było wytypować króla strzelców. 
Prowadzący ten turniej wyliczyli, że 
po 4 bramki zdobyli Remień i Wit
kowski. Ostatecznie po rzutach kar
nych zwyciężył Marek Witkowski.

W turnieju nie zagrał Jarosław

Gierejkiewicz, który zmagania swo
ich kolegów obserwował z trybun. 
Jarek po kontuzji jest na razie na eta
pie rozruchu i indywidualnego konta
ktu z piłką. Jednak niedługo będzie 
mógł już normalnie trenować.

Trener Wiesław Wojno powie
dział na konferencji prasowej po za
kończeniu turnieju, że Petrochemia 
jest na etapie poszukiwania jeszcze 
jednego kryjącego obrońcy, który 
ma uzupełnić defensywę. Być może 
będzie nim Dariusz Podolski z Wi
dzewa, choć brane są pod uwagę 
także inne nazwiska m.in. Adamski 
z Siarki Tarnobrzeg

W poniedziałek 15 stycznia dru
żyna Petrochemii wyjechała na 
zgrupowanie do Jaszowca, które po
trwa do 26 stycznia. To informacja 
dla kibiców, którzy chcą oglądać 
swoich ulubieńców na treningach. A 
skoro jesteśmy przy kibicach, to by
ło w naszej redakcji w ubiegłym 
tygodniu kilku, którzy skarżyli się, 
że nie wpuszczani są do hali “Che

mika”, gdzie odbywają się treningi 
piłkarzy. Nie wszystkim udało się 
jobejrzeć piłkarzy podczas turnieju, 
niektórzy więc chcieliby mieć oka
zję to zrobić podczas treningu. Kibi
ce pytali, czy Petrochemia ma coś 
do ukrycia. Odpowiedzialni za 
utrzymanie i konserwację hali “Che
mika” twierdzą, że przyczyną nie 
wpuszczania kibiców jest troska o 
utrzymanie położonej niedawno na
wierzchni. Być może jest to rozsądny 
argument, ale naszym zdaniem ten 
problem dałoby się rozwiązać w taki 
sposób, żeby parkiet nie został zade
ptany, a jednocześnie kibice mieli mo
żliwość podglądania swoich pupili 
podczas treningu. Jan Franke, kierow
nik sekcji piłki nożnej Petrochemii, 
chciał za naszym pośrednictwem 
przeprosić wszystkich kibiców za 
utrudnienia. Jednocześnie poinfor
mował, że poczynaniom piłkarzy 
można bez problemu się przyglądać 
podczas treningów na bocznym boi
sku przy stadionie Petrochemii.

Niezły występ piłkarzy ze Szkoły Podstawowej Nr 2

ludzi pozostało na zewnątrz. Nieste
ty, więcej publiczności hala by już 
nie pomieściła. Szkoda, niestety, że 
nie ma w Płocku tego typu obiektu z 
prawdziwego zdarzenia, z widow
nią na 5-10 tys. miejsc...

W turnieju wzięły udział 4 dru
żyny. Z Warszawy przyjechały ze
społy Polonii i Hutnika, miejscowi 
wystawili 1 i II zespół. Spotkania 
trwały 2x15 min.

W pierwszym meczu doszło do 
“bratobójczej walki”. Na parkiecie 
rywalizowały ze sobą 1 i II zespół 
Petrochemii. Pierwszą bramkę dla 
Petrochemii I zdobył Marek Witko
wski, który jeszcze raz w tym spot
kaniu wpisał się na listę strzelców. 
Również 2 bramki, tyle że w Petro
chemii II, uzyskał pozyskany ze 
Stalowej Woli Marek Jakóbczak. Na 
uwagę zasługuje też pierwszy, histo
ryczny w barwach Petrochemii gol 
Ryszarda Remienia (zdobyty oczy
wiście lewą nogą), który przyszedł 
do Płocka z poznańskiego Lecha. 
Mecz przez dłuższy okres był wy
równany, dopiero w ostatniej minu
cie zawodnicy Petrochemii I strzeli
li dwie zwycięskie bramki, ustalając 
wynik tego spotkania na 6:4.

W kolejnym meczu spotkały się 
drużyny z Warszawy. Tutaj widać 
było, że poloniści posiadają zespół 
bardziej dojrzały, z kilkoma piłka
rzami, których nazwiska przewijały 
się już w prasie sportowej. Kibice 
mogli m.in. zobaczyć w akcji Barto

był pierwszego gola dla Polonii. Po
loniści wygrali cały mecz ł :3.

Najwięcej emocji dostarczyło ki
bicom spotkanie faworytów impre
zy: zespołów Petrochemii I i Polonii 
Warszawa. Walczono praktycznie o 
każdy metr parkietu. Znowu w Po
lonii nieźle pokazał się Aziz, który, 
zdobył 2 bramki. Dwa gole uzyskał 
także Marek Witkowski z Petroche
mii. Spotkanie zakończyło się wyni
kiem 4:4.

Niejako w cieniu pierwsze go. ze
społu toczyła swoje boje Petroche
mia II. Przynajmniej na początku. 
Piłkarze z tej drużyny w trakcie ko
lejnych gier udowadniali bowiem 
kibicom, że stworzyć mogą także 
widowiskowy futbol. W meczu z 
Hutnikiem uzyskali wynik 3:1.

Hutnik zmierzył się następnie z 
Petrochemią I. Mecz miał bardzo 
jednostronny przebieg. Płocczanie 
zwyciężyli bez problemu 8:2.

Przed spotkaniem Petrochemii II 
z Polonią prowadzący tę imprezę za
stanawiał się głośno nad tym, że 
płocki zespół powinien przegrać jak 
najmniejszą różnicą bramek, bo tym 
samym “pierwsza” Petrochemia bę
dzie miała korzystniejszy bilans 
bramkowy i dzięki tym bramkom 
wyprzedzi ostatecznie Polonię, któ
ra po przewidywanym zwycięstwie 
z Petrochemią II będzie miała taką 
samą ilość punktów. Były to na 
szczęście gołe dywagacje. Chyba 
poddenerwowani takim odbiera-

Czwarte miejsce w Gdyni
W dniach 5-7 stycznia odbył się 

w Redzie koło Gdyni II halowy tur
niej piłki nożnej trampkarzy (rocz
nik 1981) “Cellic Reda Cup”. Wzię
ło w nim udział 16 zespołów, głów
nie z Polski północnej, 
podzielonych na 4 grupy. Zespół z

Płocka - drużyna Szkoły Podstawo
wej Nr 2 - znalazł się w grupie “D”, 
razem z Pogonią Szczecin, Gryfem 
Słupsk i gospodarzem zawodów - 
Celticem Reda.

W grupach mecze rozgrywano 
systemem “każdy z każdym”. Zwy
cięzcy grup grali następnie o miej
sca 1 -4, zdobywcy 2 miejsc w gru
pach o pozycje 5-8 itd.

Piłkarze SP 2 Płock osiągnęli w 
grupie następujące rezultaty: z Po
gonią Szczecin 2:1, z Gryfem 
Słupsk 4:1, z Celticem Reda 7:1. 
Okazało się, że chłopcy są w dobrej 
formie, rozkręcali się z meczu na 
mecz i bezapelacyjnie zajęli w swo
jej grupie eliminacyjnej I miejsce, 
kwalifikując się do finału.

W finale po porażce z 
późniejszym zwycięzcą turnieju Za
wiszą Bydgoszcz 1:2 rozegrali bar
dzo dobry mecz z MOSiR-em Sopot 
wygrywając 4:1. W grach turniejo
wych każdemu zespołowi zdarza się 
słabszy mecz. Płoccy zawodnicy ta
ki mecz rozegrali ze Stomilem Ol
sztyn przegrywając 1:4. Gdyby Za

wisza wygrał “planowo” z MOSiR- 
em Sopot piłkarze SP 2 zajęliby 2 
miejs.ee w turnieju. Jednak bramka 
strzelona Zawiszy przez MOSiR w 
ostatniej minucie (na 1:1) zepchnęła 
drużynę z Płocka z drugiego miej
sca na miejsce czwarte.

- Trzeba podkreślić, że jest to 
bardzo dobry wynik, wziąwszy 
głównie pod uwagę, jakie zespoły 
brały udział w tym turnieju - powie
dział trener płockich sportowców 
Janusz Mikołajczyk. - Za ekipą z

Płocka uplasowały się przecież ta
kie zespoły jak: Lechia Gdańsk, Je
zior ak Iława, Pogoń Szczecin, Ja- 
giellonia Białystok, Bałtyk Gdynia, 
Elana Toruń.

Oto pierwsza ósemka zawodów:
1. Zawisza Bydgoszcz 7 5:3
2. MOSiR Sopot 4 5:5
3. Stomil Olsztyn 3 5:6
4. SP 2 Płock 3 6:7
5. Lechia Gdańsk
6. Jeziorak Iława
7. Pogoń Szczecin
8. Jagiellonia Białystok
Płocczanie występowali w nastę

pującym składzie: Marcin Starostka 
- Piotr Cichosz (2 bramki w turnie
ju), Rafał Wojdat (4), Wojciech 
Trepka (3), Łukasz Kiełbasa (4), 
Radek Rak (1), Arek Wilkutowski 
(3), Dominik Standowicz (2), Piotr 
Jaworski, Piotr Szczawiński.

Według oceny wszystkich trene
rów najlepszym zawodnikiem tur
nieju wybrany został Piotr Cichosz. 
Z kolei trener Janusz Mikołajczyk 
chciał dodatkowo wyróżnić Rafała 
Wojdata i Dominika Standowicza. 
Pan Mikołajczyk składa podzięko
wania za pomoc w umożliwieniu 
wyjazdu dyrektorowi Szkoły Podsta
wowej Nr 2 Janowi Kaszubie.

zdjęcia z archiwum 
Janusza Mikołajczijka

Młodzi piłkarze z SP Nr 2 w toioarzystwie trenera Janusza Mikołajczy
ka (pierwsi z leiuej) oraz Dyrektora Szkoły Jana Kaszuby.

W środku Rafał Wojdat i Piotr Cichosz
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Ze sportu gostynińskiego

Piłka koszykowa
Niezwykle emocjonujące widowisko obejrzeli sympatycy piłki 

koszykowej w dniu 8 stycznia w hali sportowej SP Nr 3 w Gostyninie. 
W meczu ćwierćfinałowym Mistrzostw Województwa Szkół Ponad
podstawowych spotkały się drużyny LO Gostynin i LO Żychlin.

Zawodnicy z Gostynina prowadzeni przez Ludwika Pawiko- 
wskiego przystąpili do meczu z wielkim zaangażowaniem i wolą 
zwycięstwa, jednak duża odpowiedzialność za końcowy wynik 
paraliżowała ich poczynania. Pierwsze punkty, bardzo ważne dla 
przebiegu meczu, zdobył rzutem zza linii 6.25 m dochodzący do 
siebie po kontuzji (ręka w gipsie) najlepszy strzelec III edycji Miej
skiej Ligi Piłki Koszykowej organizowanej przez OSiR - Arkadiusz 
Jędrzejewski. Do jego poziomu dostosował się Rafał Pawikowski, 
który wielokrotnie zademonstrował skuteczną grę z kontrataku oraz 
"jeden na jeden".

Pierwsza połowa meczu była bardzo wyrównana, trudniej było 
drużynom uzyskać większą przewagę aniżeli 5 pkt. Jednak zawod
nicy z Żychlina - ubiegłoroczni finaliści tych rozgrywek - opadli z sił 
w drugiej części meczu, co pozwoliło gostyninianom na uzyskanie 
13-punktowej przewagi. Agresywne krycie w wykonaniu zawodni
ków z Żychlina doprowadziło w końcowej fazie do zmniejszenia 
różnicy punktowej, jednak ostatecznie mecz skończył się wynikiem 
66:58 dla Gostynina.

Zwycięzcy tego spotkania grać będą w Kutnie w turnieju półfina
łowym.

W meczu z Żychlinem gostynińską drużynę reprezentowali: Rafał 
Pawikowski (23 punkty), Arkadiusz Jędrzejewski (22), Robert Grab
ski (9), Zbigniew Chorążek (6), Piotr Browarski (6), Piotr Pagórek, 
Mariusz Sałyga, Kamil Kieszkowski, Rafał Zdziennicki, Paweł Śpie- 
gowski, Marek Michalski.

AAA

W drugim etapie rozgrywek Miejskiej Ligi Piłki Koszykowej dru
żyny w wyniku gier eliminacyjnych podzielone zostały na dwie 
grupy. W grupie "A" o miejsca I-IV rywalizują drużyny: Old Stars, 
ASPK Auto-Serwis, Raiders, Tartak. W grupie "B" grają drużyny: 
MOSFET, PBO Ragost, PKUWiM, ZSO Elgo - o miejsca V-VIII. Ze
społy grają do dwóch wygranych meczów.

Tenis stołowy
W sali gimnastycznej SP Nr 3 przeprowadzone zostały eliminacje 

rejonowe w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt i chłopców 
szkół podstawowych.

Wyniki dziewcząt:
1. SP Giżyce (Monika Wasiak, Dorota Tyburczy)
2. SP Skrzany
3. SP Lucień
Wyniki chłopców:
1. SP Nr 3 Gostynin (Dawid Gawryłow, Waldemar Grzelak)
2. SP Nr 4 Gostynin
3. SP Skrzany
4. SP Lucień
5. SP Sierakówek
6. SP Nr 5 Gostynin
Zwycięskie drużyny awansowały do finału wojewódzkiego.

Piłka siatkowa mężczyzn
7 stycznia w hali sportowej SP Nr 3 Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Gostyninie zorganizował Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn. Turniej 
zorganizowany został z okazji Finału IV edycji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

W czasie imprezy kwestowała młodzież z "Budowlanki", która 
zebrane pieniądze przekazała na rzecz Wielkiej Orkiestry.

Oto kolejność końcowa turnieju:
1. Bar "Maciek"
2. ZSO "Elgo"
3. Babolaty
4. Państwowa Straż Pożarna
Bar "Maciek" reprezentowali: Waldemar Banasiak, Paweł Dzię- 

gielewski, Grzegorz Gawin, Mariusz Pius, Piotr Kujawa, Dariusz 
Dulski.

Tenis ziemny

w Australii
Nie wszyscy kibice wiedzą, że Płock ma dwóch olimpijczyków, 

którzy wywalczyli sobie prawo startu na Igrzyskach w Atlancie w 1996 
roku. O Wojtku Jankowskim, wioślarzu PTW Budowlani mówi się spo
ro. Natomiast rzadziej wspomina się o Piotrze Jaroszewskim, który 
prawdopodobnie wystartuje na Olimpiadzie dla niepełnosprawnych, 
rozgrywanej bezpośrednio po zawodach ludzi sprawnych.

Piotr wywalczył awans wraz z Tadeuszem Kruszelnickim ze star
tu Warszawa w ubiegłym roku na zawodach tenisa ziemnego w 
Bratysławie. Czy znajdą się w Atlancie, na razie trudno przewidzieć. 
Do Igrzysk Olimpijskich pozostało jeszcze kilka miesięcy, a zatem na 
podjęcie ostatecznych decyzji trzeba poczekać.

Na razie obaj zawodnicy przygotowują się do startu w Mistrzo
stwach Świata, które rozegrane zostaną w tym roku w Australii. 
Tenisiści wyjeżdżają na te zawody 5 lutego. W poprzednich mistrzo
stwach rozgrywanych w Holandii zajęli 16 miejsce. Teraz liczą na 
pozycję bliżej czołówki, w okolicach 10 miejsca.

O systemie przygotowań do Igrzysk Olimpijskich zawodnika 
Integracyjnego Klubu Tenisa Ziemnego w Płocku Piotra Jarosze
wskiego napiszemy po powrocie reprezentanta Polski z Australii.

kolumny sportowe opracował Tomasz Szatkowski

Dominika Rybczyńska płynęła pod opieką Wojciecha Adamka.

Na basenie przy ul. Kobylińskiego

Miting amatorów
Dominika Rybczyńska, najmłod

sza uczestniczka mitingu ze szczę
śliwą mamą.

W ubiegłą niedzielę na ba
senie miejskim przy ul. Ko
bylińskiego rozegrano miting 
pływacki amatorów. Emocji 
było co niemiara, najwięcej 
dopingu od licznie zgroma
dzonych widzów otrzymali 
oczywiście najmłodsi uczest
nicy. A najmniej lat 4 - liczyła 
sobie Dominika Rybczyńska, 
która całą długość basenu 
przepłynęła w kole ratunko
wym w towarzystwie nauczy
ciela pływania Wojciecha 
Adamka. Za swój wyczyn 
otrzymała burzę oklasków 
oraz wspaniałą nagrodę od 
dyrektora Miejskiego Zespołu 
Obiektów Sportowych. O mi
tingu wiele jeszcze można by 
było pisać, ale my posta
nowiliśmy pokazać imprezę 
z fotograficznego obiektywu. 
Obok fotoreportaż Stanisła
wa Bąkiewicza.

Sędzia zawodóio Michał Sad
kowski

Prowadzimy zawody Bogdan 
Wolny dodaje zawodniczce otuchy 
przed startem.

Gospodarz obiektu Teresa Cichocka i dyr. MZOS Krzystof Ganc wręcza
ją nagrody zazoodniczkom w kategorii do lat 10.

Od lewej: inspektor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Ga
briela Koszewska, naczelnik tegoż Wydziału Jadwiga Wojnarowska i wice
prezydent Płocka Krzysztof Kamiński z córką Anią.

Start dziewcząt dó kolejnej konkurencji.
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POZIOM O: 1 / praw nik  w  przedsiębiorstwie, 5 / układ 
np. z diabłem, 7 / bogini przeznaczenia, 8 / dom ena pre
stidigitatora, 9 / hiszpańska ludow a opera komiczna, 10/

firmament, 13/ poręka na 
wekslu, 14/ męska ozdoba, 
19/ właściciel rodowego 
majątku ziemskiego, 20/ 
związek państw, 21/ poto
cznie o kulawym  człowie
ku.

PIONOW O: 1 / m arzy
ciel, 2 / olbrzymie drzewo z 
rodziny sosnowatych, 3 / 
kobieta na koniu, 4 / tata
rak, 5 / miękki dom owy 
pantofel, 6 / miś australijski, 
11/ słynny kasiarz, 12/ M -l 
kanarka, 15/ najniższa w ar
stwa lasu, 16/ na dnie oce
anu lub na złomowisku, 
17/ grzanka, 18/ nieprzy
jemny zapach.

Czytelnicy, którzy w cią
gu 10 dni od daty ukazania 
się num eru nadeślą na adres 
redakcji (PŁOCK, STARY 
RYNEK 27) rozwiązania na 
kartkach pocztowych z do
piskiem "KRZYŻÓWKA nr 
3" wezmą udział w losowa
niu nagród książkowych.

H O R O SK O P

1. QUIZ SHOW
prod. USA 1994, reż. Robert 

Redford, obyczaj, występują: 
John Turturro, Rob Morrow, 
Ralph Fiennes, dystr: IMPERIAL 

Koniec lat pięćdziesiątych w 
Stanach Zjednoczonych to okres 
taniej benzyny, koniunktury gospo
darczej i nieograniczonych możli
wości dla wszystkich. Symbolem 
tych ostatnich jest teleturniej tele
wizyjny “Quiz Show”, w którym 
każdy, przynajmniej teoretycznie, 
może zarobić olbrzymie pieniądze i 
stać się ulubieńcem całego krju. 
Takim człowiekiem jest właśnie 
Herbie Stempel, który z łatwością 
pokonuje kolejnych rywali. Kiedy 
jednak spotyka się z młodym adiun
ktem Charlesem Van Dorenem 
szczęśliwa passa się kończy. Jedno
cześnie Herbie odkrywa całą pra
wdę o filmowym konkursie. Będąc 
człowiekiem uczciwym wypowiada 
wojnę wielkiej machinie, jaką jest 
przemysł telewizyjny.

2. ZNAK SMOKA /DOUB
LE DRAGON/

prod. USA, przygodowy, reż: 
James Yukish, wyst: Mark Daca- 
scos, Patrick Bergin, dystr: IM
PERIAL

Przygodowy film wykorzystują
cy elementy fantastyki i walk wscho
du, oparty na jednej z najpopular
niejszych gier komputerowych. Połu
dniowa Kalifornia roku 2007. Po 
wielkim trzęsieniu ziemi Los Angeles 
pogrążone jest w oceanie a nowe 
miasto New Angeles - zrujnowane i 
zanieczyszczone - opanowały gangi 
przestępców. Dwóch braci wchodzi w 
posiadanie połówki talizmanu. Dru
gą część ma demoniczny Kogi Shuko, 
który dzięki niej może kontj-olować 
umysły innych ludzi. Cołość umożli
wiłaby mu totalne panowanie nad 
światem. Za wszelką cenę chce więc 
zdobyć brakującą połowę.

3. KOCHANY URWIS 3 
/PROBLEM CHILD 3/

prod. USA 1995, komedia, reż: 
Greg Beeman, wyst: William Katt, 
Jack Warden, dystr: ITI

ie ma takiego drugiego urwisa jak 
Junior. Na szczęście Sarah, atra
kcyjna pani psycholog, twierdzi, że 
Junior jest całkiem normalny, trzeba 
tylko właściwie spożytkować nad
miar rozpierającej go energii. Junior 
zostaje wysłany na lekcje tańca. Nie 
wytrzymałby tam ani minuty, gdyby 
nie śliczna Tiffany. Cóż jednak zro
bić, kiedy dziewczynę otacza krąg 
adoratorów, a na dodatek Juniora 
ściga dentysta-sadysta.

siedmiu latach ukończył college i po
wrócił do domu. Ojciec czeka na nie
go niecierpliwie: spieszno mu do mał
żeństwa z piękną Beoerly, więc chce, 
by Tommy przejął rodzinną firmę. 
Podczas wesela pan młody dostaje za
wału. Pozbawiona szefa firma staje 
na skraju bankructwa. Jak ją ratować 
kiedy ma się dwie lewe ręce do intere- 
sóiu, a macocha okazuje się cyniczną 
oszustką?

Interesujące
zapowiedzi

- JA CIĘ KOCHAM A TY 
ŚPISZ /WHILE YOU WERE 
SLEEPING/

prod. USA 1995, komedia ro
mantyczna, wyst: Sandra Bul- 
lock /SPEED, DEMOLITION 
MAN/ ,  Peter Gallager /MALI- 
CE/, Bill Pullman /CASPER, 
SLEEPLESS IN SEATLE/

-  PRETTY WOMAN
prod. USA, komedia roman

tyczna, wyst: Julia Roberts, Ri
chard Gere .

- KSIĄDZ - najbardziej kon
trowersyjny film 1995 roku!!!

Firma ’VIDEO - MIG’ 
zaprasza 

do wypożyczalni 
’VIDEO-CENTRUM’ 

w Płocku, 
ul. Tumska 13, 

tel. 647 519.
4. MASKA ŚMIERCI
prod. USA, sensacyjny, reż: Da- 

vid Michael, wyst: Lorenzo Lamas, 
Rae Dawn Chong, dystr: NVC

Hongkong. Walka o wpływy na 
rynku narkotyków między gangste
rami Masonem i Dalilo. W trakcie 
jednego z szaleńczych pościgów na 
motorówkach dochodzi do wypadku. 
Ginie Mason i żona jednego z poli
cjantów, a on sam jest ciężko ranny. 
Postanawia się zemścić. Operacja 
plastyczna upodabnia go do zmarłe
go Masona. Wciela się w gangste
ra, by udaremnić plany Dalilo.

5. TOMCIO GRUBASEK 
/TOMMY BOY/

prod. USA 1995, komedia, 
reż: Peter Segal, wyst: Hris Far- 
ley, David Spade, dystr: ITI

Gdy ma się takiego pecha, to go
rzej niż chodzić do szkoły pod górę. 
Ale wreszcie stało się: Tommy po

3. Zamachowca
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 video.

Kasetę za prawidłową 
odpowiedź z listy przebojów nr 
164 otrzymuje:

Tadeusz Śzmalewski 
ul. Walecznych 
09-409 Płock 
Po odbiór nagrody zaprasza

my do redakcji.

ę  2L03-20.04
Masz do zrobienia kilka 

ważnych rzeczy, ale postaraj 
się, aby rozłożyć je w  czasie. 
Takie działanie jest konieczne, 
inaczej poczujesz się zmęczony 
i nie będziesz miał siły na 
przynajmniej jeden bal w  kar
nawale. W odnik bardzo prag
nie spędzić wieczór w  Twoim 
towarzystwie.

A H /jp
Pomyśl o tym, by wyjechać 

na zim ow y wypoczynek, 
gdzieś w  góry, gdzie śnieg i 
słońce. Warto zastanow ić się, 
jak zregenerować siły i popra
wić samopoczucie. Oderwanie 
się od codziennych problem ów 
sprawi, że inaczej spojrzysz na 
otaczający Cię świat. Bardziej 
życzliwie.

21.0̂-21.05 (gflPP#
Może spytasz Strzelca jak 

radzi sobie z rozw iązyw aniem  
własnych problemów, bo prze
cież nie są one wcale tak  bar
dzo odległe od tych, które tra
pią Ciebie. Postaraj się być do
brej myśli, a przede wszystkim  
zawierz horoskopowi, który 
przew idział na ten tydzień 
wiele dni pogodnych i szczę
śliwych.

A m ź ,9 il% n  22.05-21.06

Dobrze zapow iada się tego
roczny karnawał. Zdarzy się w 
ciągu tych dni wiele nowego. 
Staniesz przed koniecznością 
konfrontacji i wyboru, w tedy 
może okaże się, że miałeś rację. 
Co do przyszłości przynaj
mniej tej najbliższej, też zapo
w iada się nieźle.

|  O T  22M-22.01

Powinieneś wybaczyć Ko
ziorożcowi jego nietakt, nie 
noś urazy w sercu, bo nie w ar
to. Zwłaszcza, że stać Cię na to, 
by puścić wszystko w niepa
mięć. Postaraj się udow odnić, 
że jesteś człowiekiem wielko
dusznym , a drobiazgi nie mają 
w pływ u na ocenę drugiego 
człowieka.

KIM m m
A może w arto się zakochać? 

N aw et trochę po dziecinnem u, 
byle z pomysłem i szczęśliwie. 
Zwłaszcza, że ktoś kogo obda
rzysz uczuciem, już w ybrał in
nego partnera. Nie rozpaczaj, 
postaraj się zastąpić szybko 
now ą znajomością tę poprze
dnią, musisz przyznać, że nie
zbyt udaną.

Ktoś bardzo zazdrosny 
chciałby k o n tro low ać  Twoje 
życie, zgłębiać w szy stk ie  ta 
jem nice, p oznać  Cię jeszcze 
lepiej. Ta n a tu ra  po lic jan ta  
jest dość tru d n a , d la tego  
rozw aż  na ile zw iązek , w 
k tó rym  jesteś, daje sa ty sfa 
kcję, a na ile zw yczajn ie  cią
ży  i s tw arza  n iep o trzeb n e  
napięcie.

Grającym sprzyja teraz 
szczęście, więc postaraj się ku
pić los i dać sobie szansę. N a
wet jeśli tylko połudzić się 
przyjdzie, to też nic nie szko
dzi. Takie małe, drobne przyje
mności przynoszą czasami ra
dość. Grając na loterii osiąga
my czasami lepsze rezultaty, 
niż w  życiu.

$ SSJSM 23.11-21.12
Przed Tobą kilka dni rela

ksu, okazja żeby poznać cieka
wych ludzi, problemy, którymi 
żyją. Rozsmakować się w ido
kiem pięknych obiektów, zoba
czyć to, czego jeszcze nie w i
działeś. A więc ciesz się z tej 
szansy i nie m artw  z pow odu 
przeciwności. Przy twojej 
energii zapew ne są do prze
zwyciężenia.

$ KOZIOROŻEC 22.12-2

Uważaj na jezdni, bo może 
przytrafić się coś nieprzew i
dzianego. A lepiej nie prow o
kować losu. Postaraj się też za
łatwić kilka w ażnych spraw, 
przede w szystkim  uregulować 
długi, a jest ich sporo i może 
jako przykazanie na nowy rok 
przyjm iesz zasadę - lepiej go
spodarow ać pieniędzmi.

|  W o d n i k  21.01-20.02
Najbliższe dni przyniosą 

wiele radości i ukojenia. Bę
dziesz odpoczywać w tow a
rzystw ie miłych Ci osób i rela
ksować po świątecznych bie
siadach. W poniedziałek 
oczekuj w izyty kogoś kto bar
dzo chciałby, abyś docenił jego 
starania. Nie pozwól, by od 
szedł smutny.

* 1 21.02-20.03
Masz do zrobienia kilka rze

czy istotnych, ale niestety, nie 
uda Ci się ani na chwilę zająć 
nimi. N adchodzący tydzień 
przyniesie tyle nieprzew idzia
nych sytuacji, że trudno Ci bę
dzie choćby na m om ent zająć 
się czymś innym. Poczujesz się 
zmęczony, dlatego w  sobotę 
koniecznie wybierz się na 
imieniny do Strzelca.

, MA PZIEfi PŻIS lfJ- 
szy i n w e s t y c j ę  kząd
Z  A MROŹ l - k ' W O B E C  CZEGO
QEOZIE REALIZOWANA

' Z POŚLIZGIEM


