
Z wdzięczności za dar tworzenia 
wspólnoty parafialnei św. Krzyża wraz 
z budową nowej świątyni pragnę prze
kazać Drogim parafianom najlepsze 
życzenia świąteczne.

Do wszystkich złączonych braterskim 
kręgiem ducha, obecnością myśli, mod
litwy, ciepłem wzajemnej miłości, 
wyciągam dziś opłatek pragnąc cieszyć 
się pospołu z Narodzenia Pana. W tym 
znamiennym geście utrwalonym przez 
wigilijną tradycję chciałbym uszano
wać każdy okruch człowieczego dobra.

Ubogaceni Światłem Betlejemskim 
zechciejmy wspólnie i każdy z osobna 
wnosić w świat swoją cząstkę pokoju, 
miłości i uśmiechu.

Proboszcz parafii Św. Krzyża w Łapach 
Ks. Józef Wyzaer

£P od  a/zoinJL
- aby przy wigilijnej wieczerzy byli najbliżsi I najukochańsi.
- abyśmy powiedzieli szczerze Pokój nam wszystkim,

I żeby to nie było czczym słowem.
- abyśmy nauczyli się żyć, aby pracować i... pracować aby żyć
- aby dzieci nas kochały i abyśmy dla dzieci naszych 

mieli serce i... czas.
- aby ten czas nasz nie był tylko pieniądzem.
- abyśmy zaznali odrobiny radości.
- abyśmy za rok razem zasiedli do wieczerzy wigilijnej.
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Dzień 2 grudnia br. był w łapskich ZNTK świętem podwój
nym: złożyła się na nie 120-ta rocznica powstania Zakładów 
i 9-ta rocznica poświęcenia krzyża i sztandaru „Solidarności”.

Wc wiórek, 29 listopada w Zakładowym 
Klubie Kultury odbyło się spotkanie z eme
rytami i rencistami, na którym wręczono im 
medale pamiątkowe,oraz skromne kwoty 
pieniężne tym z nich, którzy ukończyli 80 lat.

Na główną część uroczystości, w niedzielę 
2 grudnia, przybyli goście z całego kraju. 
Obecni byli między innymi: ks. biskup łom
żyński Tadeusz Zawistowski, proboszczowie 
łapskich i sąsiednich parafii, dyrektor 
Naczelnej Dyrekcji Zakładów Naprawy 
Taboru w Warszawie Michał Czarnecki, 
przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ 
„S” Stanisław Marczuk, przewodniczący 
Krajowej Komisji Federacji NSZZ 1’ratow
ników Zaplecza Technicznego Kolei Krzysz
tof Małkowski, burmistrz Miasta i Gminy 
w Łapach Roman Czcpc, przewodnicząca 

'Rady Miasta i Gminy w Łapach Janina 
Mirck-Ilościłowicz.

Dostojnie i kolorowo prezentowa
ły się poczly sztandarowe: Zespołu 
Szkół Mechanicznych i Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Łapach, Komisji 
Zakładowych NSZZ „Solidarność"
ZNTK w_ Łapach, Nowym Sączu,
Lubaniu Śląskim, Stargardzie Szczecińskim, 
Gdańsku, Oleśnicy, Poznaniu, Bydgoszczy, 
Opolu, Radomiu, Pruszkowie, „Kolzamu” 
w Raciborzu, Lokomotywowni i Węzła PKP 
w Białymstoku, NSZZ Pracowników PKP 
ZNTK w Pruszkowie. Obecni byli leż przed- 
stawicicle ZNTK w Skalmierzycach, Wago- 
nowni w Białymstoku i redaktor Zbigniew 
Bielicki z tygodnika kolejarzy „Sygnały”.

Z nieobecnych a zaproszonych „usprawie
dliwienie” — na ręce Komisji Zakładowej 
NSZZ „S” — nadesłał Lech Wałęsa. „Ser
decznie dziękuję za zaproszenie. Niestety, 
nawał obowiązków związanych z prowadzo
ną przeze mnie kampanią wyborczą nic 
pozwala mi na przyjazd. Proszę przekazać 
moje najserdeczniejsze pozdrowienia dlii 
wszystkich mieszkańców miasta Łapy”.

Od godz. 10 naście mogli zwiedzać Zakła
dy. O godz. 10‘ nastąpiła zbiórka delegacji, 
pocztów sztandarowych i pracowników 
ZNTK i ich przemarsz — przy dźwiękach 
orkiestry zakładowej — do nowej hali wago
nowej. Świętej Katarzynie, patronce koleja
rzy, należy chyba zawdzięczać piękną lego 
dnia pogodę: lekki mrozek ścisnął łapskie 
błoto, słońce uśmiechało się do wielobarw
nych, skrzących się w jego promykach szlan- 
darńw. Chyba najbardziej efektownie pre
zentował się poczcl z Nowego Sącza w gra
natowych, stylizowanych na góralskie stro
jach.

O godz. I I30 w odświętnie przybranej 
nowej hali wagonowej rozpoczęła się uroczy
sta Msza św. koncelebrowana przez ks. bi
skupa Tadeusza Zawistowskiego. Nawiązał 
on do 120 rocznicy naszych zakładów, 9 
rocznicy poświęcenia krzyża i sztandaru „So
lidarności” a także do mającego nastąpić po 
Mszy Sw. poświęcenia figury św. Katarzyny, 
patronki kolejarzy. Podkreślił leż wagę obe
cnego momentu dziejowego, kiedy to po raz 
pierwszy od 50 lat Polacy mogą sami zadecy
dować o własnym lasie.

Rozpoczynając homilię Ks. Biskup wska
zał na znaczenie rozpoczynającego się właś
nie Adwentu, czasu oczekiwania na przyjęcie 
Chrystusa.. Naród nasz, obdarzony tak licz
nymi talentami, nic może ich zakopać 
zwłaszcza teraz, kiedy dzięki „Solidarności” 
— ruchowi z ducha chrześcijańskiemu —

możemy wyzwolić się z totalitarnego zniewo
lenia ducha i ciała. W trudzie i znoju mamy 
obowiązek budować zasobną, suwerenną 
i sprawiedliwą Polskę. Ruch len nic jest jedy
nie romantycznym zrywem narodu a konty
nuacją licznych, wcześniejszych zrywów, tak 
często opłacanych krwią: „aby Polska była 
Polską”. Hasło tożsamości narodowej jest 
obecnie gdzie indziej wyciszane. Drażni niek
tórych słowo „ojczyzna”, słowo „naród”. 
Zamieniają je na „społeczeństwo”. Ten kie
runek ideowy odrzuca wartości narodowe, 
bohaterów narodowych przedstawia jako 
legendy, wmawia nam, żc Polacy są tylko 
marzycielami niezdolnymi do czynu. Polska 
zaś jest krajem nictolcnincji, szowinizmu, 
afantyzmu, dewocji, a wszystko to wywodzi 
się z katolicyzmu. Nadaje się rozgłas nielicz
nym głosom uskarżającym się na katolicką 
agresywność, kterykalizm, powrót religii do 
szkół; obrona życia poczętego uchodzi wręcz 
za nietakt. Są zwolennicy Polski — jak ją ks. 
biskup nazwał — bezbarwnej, nijakiej. 
Ponad 90% większości ochrzczonych Pola
ków ma swoje prawa. Polska jest także mat
ką tych, którzy milczeli, gdy deptano prawa 
narodu i Kościoła. Teraz znów powiało anty
kościelną propagand;}, zaś uprawiający ją 
wiedzą co robią, chcąc rozbroić i spętać świa
domość Polaków „by móc jak szalbierz 
buszować w tej bezbronności człowieka, tego 
człowieka wałczącego słusznie o byt,

0 życic”. Zjawisko to występuje nic tylko 
u nas, także w lej części świata, która wyzwa
la się z totalitaryzmu. Naród musi być soli
darnie zjednoczony i czujny, „aby wilki 
w owczej skórze nie zamieniły się w proro
ków”. chrześcijaństwo ma u nas tytuł obywa
telstwa nic od 40 czy 45 lat lecz od ponad lat 
tysiąca. Dzisiaj stoimy przed wyborem głowy 
Państwa. Każdy wc własnym sumieniu
1 z odpowiedzialnością winien dokonać 
wyboru: „człowieka mądrego, uzbrojonego 
w wiarę w Chrystusa, wypróbowanego w tru
dzie i znoju, i w walce”. Polacy sioją dziś 
przed wielkim łrudcm — lak jak i inne naro
dy wyzwalające się — budowania Polski 
zasobnej, cieszącej się autorylclcm świata 
a przede wszystkim Polski niepodległej, 
suwerennej.

W modlitwie wiernych przedstawiciele 
załogi modlili się za emerytów, rencistów 
i pracowników Zakładów, za kolejarzy 
poległych w czasie okupacji, wywiezionych 
do obozów i lagrów, prześladowanych po 
wojnie. Za naród nasz, aby przezwyciężył 

pokusę nienawiści, za dyrekcję 
ZNTK, za ludzi będących u Władzy, 
aby służyli dobru człowieka, za ruch 
„Solidarności”, by kierował się etyką 
odpowiedzialności za drugiego czło
wieka, o zgodę, miłość i trze1- * *  

w Zakładzie.
Orkiestra i chór z. Liceum Ogólnokształcą

cego w Łapach muzyką i śpiewem uświetnił 
lę uroczystaść.

Na zakończenie Mszy św. ksiądz biskup 
podziękował dyrekcji za zaproszenie na tę 
uroczystość, pocztom sztandarowym, orkie
strze i wszystkim przybyłym za udział w tym 
religijno-patriotycznym akcie.

Program rcligijno-artystyczny pani Marii 
Dramińskicj z Olsztyna „Bóg i Ojczyzna” 
zakończył tę część zakładowego święta.

Następnie w uroczystej procesji udano się 
pod krzyż, gdzie biskup Zawistowski poświę
ci! figurę Św, Katarzyny oraz miniaturowe 
kopie krzyża, prosząc patronkę kolejarzy 
o opiekę nad kolejarską bracią, po czym zeb
rani odśpiewali „Boże coś Polskę”.

Z  radością, zamiast dotychczasowych 
słów: „Ojczyznę wolną racz nam wrócić 
Panic” mogłem z głębi serca śpiewać wresz
cie: „Ojczyznę wolną pobłogosław 
Nic wątpię bowiem, żc po 9 grudnia będę 
śpiewał łc słowa z jeszcze większym przeko
naniem.

Złożenie kwiatów pod krzyżem z figurą 
św. Katarzyny i pod tablicą z nazwiskami 
pomordowanych w czasie wojny kolejarzy 
zakończyło ów niepowtarzalny w dziejach 
Zakładów i miasta dzień.

Bogdan Łucznj.

MSZA W HALI

1 0 0  L a t  ź s n L o z o m
W dniu 2ł listopada odbył się tradycyjny 

Dzień Seniora, którego organizatorami byli 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecz
nej i Polski Komitet Pomocy Społecznej. 
lłrxybyli nasi seniorzy i zaproszeni gaście. 
Uroczystość odbyła się inaczej niż zwykle,

bowiem rozpoczęła ją msza św. w kościele 
św. Piotra i Pawła. Po mszy było wiele życzeń 
oraz występ dzieci zc Szkoły Podstawowej 
Nr 2. Imprezę zakończono herbatką w salce 
katechetycznej. Każdy z przybyłych seniorów 
otrzymał od organizatorów drobne upomin

ki. Dzięki życzliwości wszystkich zaintereso
wanych wytworzyła się miła i ciepła atmosfe
ra. Cieszy fakt, że w Łapach pamięta się 
o ludziach złotego wieku. Brawo dla wszyst
kich i oby taka życzliwość i pamięć były na co 
dzień. Marek Mikołowski
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M A M A
Kiedy dzieci moich znajomych 

rozpoczynały naukę w szkole pod
stawowej, a Ich rodzice miotali się 
zdenerwowani, zdobywając konie
czne uczniowskie wyposażenie, dy
skutowali o lekcjach, pracach 
domowych, zadaniach z matematyki 
i pierwszych ocenach — dziwiłam 
się ogromnie. Śmieszyło mnie to 
przejęcie, zaangażowanie, wyolb
rzymianie prostych spraw. A teraz 
jest ml nieswojo...

Dlaczego? Już ich rozumiem, wszystko 
przeżywam sama. Moje dziecko „poszło do 
szkoły”. Teraz sama robię to, z czego kiedyś 
się śmiałam.

Etap pierwszy: Zakupy 
Piórnik musi być najpiękniejszy; z wieloma 

zmyślnymi schowkami, wysuwanymi szuflad
kami, inny niż u wszystkich. Minęły trzy 
''•"Odnic, już jest połamany, otwiera się 

nyka zupełnie nieoczekiwanie, jest po 
prostu niepraktyczny. Tornister zakupiłam 
cudowny, ortalionowy, z plastikowymi suwa
kami, naszywkami, mnóstwem kieszonek. 
Całe wakacje go podziwiałam. Nic sprawdził 
się, odstaje od pleców, cala jego zawartość 
przesuwa się w różne miejsca, gniotąc się 
i przewracając, same z nim problemy.

MŁODZI PISZĄ

Drodzy fani depeszowcy — czytając Wasz
.......ul ”DM 0 ’K” można wywnioskować, iż

jC zagorzałymi wielbicielami tego ze
społu. Ale skąd wiecie, że pierwszymi 
w naszym mieście? Wizerunek prawdziwego 
fana to nic tylko sposób ubierania się i krót
ko ostrzyżone włosy, to coś więcej. To prze
de wszystkim duchowe, wewnętrzne przeży
cie, to idee, wedle których żyjesz i postępu
jesz. A jeśli już idziecie po najmniejszej linii 
o|wru i wybraliście „ekstrawagancki” sposób 
stroju i na dodatek jesteście prześladowani 
prz.cz społeczeństwo, to gdzie Wasze czarne 
golfy i krzyże? Czyż. Wasze doznania ducho
we mogą być tłumione przez słowa zwykłych 
śmiertelników? Nic zaprzeczając \ 'art^’m 
ideałom. Prawdziwy fan i.ic s1 arży się na dy
skryminację, bo chyba nic o lo chodzi.

Jedna z nas miała to szczęście być lam, 
gdzie wybiło źródło lego nurlu. Widziała 
prawdziwych fanów DM. Musiała długo 
zastanawiać się nad tym do kogo próbujecie 
się upodabniać, bo przecież tak dużo pisaliś
cie o Waszym wyglądzie. Miała też lo

Z I c.
Wreszcie szkolne ubranko. Najlepiej modna 
dżinsowa odzież — spódniczka i bluza. Kolor 
odpowiedni, błękitny, wystarczy tylko zmie
nić bluzeczki, a efekt będzie wspaniały. Mała 
nic chce nosić tego uniformu, twierdzi, że 
jest zbyt sztywny, krępuje ruchy, a poza tym, 
wszystkie dzieci mają fartuszki, takie piękne, 
z białymi kołnierzykami. Kolejny niewypał!

Etap drugi: Pierwsze lekcje.
Zeszyty przeglądam i sprawdzam codzien

nie. Pakuję tornister, nic zważając na prote
sty dziecka, które wykrzykuje, że mam swoją 
torebkę. Stoję małej nad głową, gdy odrabia 
pracę domową i nic wiem, co zrobić z ręka
mi. Tu bym postawiła krcscczkę inaczej, 
dobrałabym inny kolor kredki, staranniej 
wycięłabym obrazek.

Wiem, że mała musi być samodzielna, 
ale...

Trochę ostudziły mój zapał słowa córki: 
„Pani powiedziała, że jeśli mamusie lak 
koniecznie chcą robić to, co my, niech kupią 
sobie takie same zeszyty i książki, będą mog
ły wtedy malować, pisać, wycinać do woli’’. 
Taki wstyd!

Etap trzeci: Pierwsze oceny.
Ania dostała pierwszą piątkę. Co za 

radość! Uściski, całusy, taki sukces! 
W nagrodę została zakupiona lalka, brzydka, 
tandetna i bardzo droga, ale taki był wybór

„szczęście”, by widzieć ich koncert, a tam 
masę takich samych ludzi.

Drodzy fani depeszowcy -  wymagacie od 
społeczeństwa tolerancji, a czyż nic Wy pier
wsi powinniście dać jej przykład? Może 
zdobędziecie się na chwilę refleksji, obejrzy
cie się wstecz czy zawsze byliście tacy ortod
oksyjni? Piramidki to także pewnien styl, kie
pski, ale styl...

A jeżeli lak silnie manifestujecie o filozo
ficznych, religijnych, moralnych przesłaniach 
tekstów DM lo co ma z nimi wspólnego dy
skoteka? To nic jest właściwe miejsce, aby 
przeżyć swoisty rodzaj katharsis.

Czytając ten artykuł odnosi się wrażenie, 
że przęz to co piszecie przebija odrobina 
C’ izmu. Popadliście chyba w przesadny 
zachwyt. Należy pokusić się o coś więcej. 
Idźcie własną drogą. Nasuwa się jeszcze jed
no pytanie: czy prawdziwy fan powinien ule
gać wpływom mody?

Powracając do tematu dyskoteki to czemu 
ma służyć podnoszenie dwóch przednich 
kończyn w geście Victorii. Czy to nic jest lak-

dziccka. Jakże nie spełnić życzenia w takiej 
chwili?

Po kilku dniach pojawiły się czwórki, jed
na, druga. Szok! To niemożliwe! A mała 
spokojnie wyjaśnia: „Czwórka to też dobry 
stopień, nie muszę mieć samych piątek, 
prawda?” Niby ma rację, ale nie wyjaśniam, 
że trzeba starać się być najlepszym, 
a w duchu zastanawiam się po kim ona 
odziedziczyła ten brak ambicji, bo chyba nie 
po mnie? Tłumaczy mi jeszcze, że inne dzie
ci dostają trójki, więc jest od nich lepsza.

Czy nie rozsądny wywód?
Jaki będzie etap czwarty i następne? Któż 

to wic?
Czy wszystkie mamy pierwszaków są „opę

tane”? W duchu mam tylko nadzieję, że 
zdam do drugiej klasy.

Iwona Jnźwińskn

że szpan? Czy w ten sposób chcecie zwrócić 
uwagę podchmielonych dzieciaków, którzy 
błędnym wzrokiem obserwując Wasz spek
takl zastanawiają się, czy aby nic znaleźli się 
na wiecu wyborczym Lecha Wałęsy?

Po przeczytaniu Waszego artykułu dosz
łyśmy do wniosku, że znacie język angielski 
na tyle dobrze, by móc tłumaczyć teksty 
D. M. Jednakże przesłuchawszy kilka utwo
rów tego zespołu natrafiliśmy na puste słów
ka w stylu „kocham Cię, a Ty mnie.”

„No, I think I still lovc you
AU, I wanna do is sec you
Don’t you know Ihat is Iruc
Ali I wan.ia do is sec you (sec you)”
tłumaczenie
„Nic myślę, że nadal cię kocham 
Wszystko czego chcę to zobaczyć ciebie 
Nic wiesz, że to jest prawda?
Wszystko czego chcę, (o zobaczyć Ciebie” 
„(zobaczyć Ciebie)”
PS. Drodzy fani, załóżcie czapki, bo 

zmarzniecie w głowy.
Ewka, Daria, Marta.
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Pamiętam czasy, kiedy chodzenie 
nad rzekę było sposobem na życie. 
Młodzi ludzie, którzy używali tego 
sposobu, nie wiedzieli wtedy jesz
cze jak był on dobry. Brali wszystko 
naturalnie, sami będąc nieodrodny
mi dziećmi natury. W upalne wakac
je całymi dniami żyli między niebem, 
ziemią I wodą.

Niebo było wysokie i błękitne, ziemia 
gorąca, pokryła szorstką, krótką trawą, która 
hartowała stopy. Ziemia dawała rozległe 
widoki i dalekie horyzonty, poza które sięgali 
tylko wyobraźnią. Najważniejsza jednak była 
woda, ku której zmierzali w radosnym pod
nieceniu małymi, zgrabnymi grupkami. Jedni 
szli Wygonem Barwikowskim, skracając cza
sem drogę niewygodną miedzą, skryli) już 
dziś pod asfaltem miejskiej ulicy. Inni Spie
szyli (ku wodzie szło się zawsze wartkim kro

kiem) Wygonem Goździkowskim, dzikim 
i pięknym przez swą bujni) piaszczystoSć, 
wysokie, stare drzewa, które go obrastały 
i proste, solidne ogrodzenie z sosnowych 
bitli, wywołujące skojarzenie z oglądanym 
w kinie Dzikim Zachodem. W drodze pro
wadzono ożywione rozmowy, sprzeczano się
0 głupstwa lub wybuchano dzikim Śmie
chem. Gdy 1o głosu dochodzili starsi chłop
cy, dyskusje sięgały do pytań zasadniczych. 
Mówiono o kulisloSci Ziemi, mnogoSci 
gwiazd, ludzkiej duszy i końcu Świata. Smar
kacze mogli się w czasie takiej wędrówki 
nałykać wszelakiej wiedzy, szybko i łatwo 
dowiedzieć, jak poczynane są dzieci. Ich nau
czyciele, czego by im nie odmówić, umieli 
kilkoma prostymi zdaniami malować obrazy, 
które bez trudu ,zana1\'y w szczenięcą 
pamięć.

Kiedy chłopcy zbliżali się dż Sosenki, byli 
już porządnie zgrzani i spragnieni ochłody. 
Najbai Jzicj niecierpliwi biegiem pokonywali 
resztę dystansu, zrzucając w locie zbędne 
odzienie i wpadając z krzykiem do wody. 
Bardziej stateczni osiągali cel z większą 
powagą, ale i oni nie wolni byli od swoistego 
wzruszenia, jakie budziła w nich, ukazująca 
się nagle, olśniewająca płaszczyzna wody, 
przyjazna i kojąca, budząca niejasne prag
nienia i tęsknoty, wzywające ku sobie 
z tajemną siłą. Niemal równocześnie z wido
kiem rzeki zjawiały się jej nasycone zapachy, 
które do reszty oszałamiały młode, wraż.liwc 
dusze, unosząc je w rzadko dostępne obsza
ry szczęśliwości. A przecież była to tylko 
skromna odnoga prawdziwej rzeki płynącej 
hen za połaciami łąk, wysokim) trzcinami
1 głębokimi zatokami. Dla tych chłopców sta
nowiła jednak wystarczająco duży i skończe
nie doskonały Świat. Używali go do syta, 
puszczając się, zależnie od przyrodzonych 
właściwości, na mniejsze lub większe szaleń
stwa. Z namysłem dokonywali pierwszego 
zanurzenia albo bez zwłoki skakali z wyso
kiego brzegu, niknąć pod wodą na całą

minutę i wywołując u widzów pełne napięcia 
oczekiwanie. Inną konkurencją było wyła
wianie z dna rzuconego z brzegu kamienia. 
Do wody wskakiwało wtedy równocześnie 
kilku zawodników, wywołując potężne fon
tanny wody i zamęt, przed którym umykać 
musieli pomniejsi amatorzy kąpieli. Pełne 
powagi natomiast było doświadczenie z łód
ką. Chłopcy odwracali ją do góry dnem 
i ostrożnie kładli na wodę. Potem wpływali 
pod nią i głoSnymi krzykami dowodzili 
nowicjuszom, że występuje tam życiodajna 
warstwa powietrza. Różnorodność stylów 
pływackich była ogromna, ale tylko nieliczne 
znajdowały uznanie w oczach znawców. 
Dopuszczalne wszakże były wszystkie te, któ
re utrzymywały ciała na bezpiecznej glębo- 
koSci. Przyjazna rzeka z matczyną cierpli
wością przyjmowała niezliczone zanurzenia 
ruchliwych ciał, bicia rąk i nóg, nieludzkie 
wrzaski, przeszywające wiski. Z  upływem 
czasu ciała pływaków stawały się doskonale

czyste, wymyte wodą i przemieszanym z nią 
piaskiem.

Nadchodził jednak czas wytchnienia. 
Ludzkie istoty jedna po drugiej wydobywały 
się na brzeg, ociekając wodą, oSlizgle, 
z zaczerwienionymi straszliwie oczami, 
w których pobłyskiwaty już tylko resztki 
bitewnego zapału. Rzeka odzyskiwała z wol
na swą równowagę, a jej woda przybierała 
kształt „naczynia”, w którym się znajdowała. 
Chłopcy wyciągali się na słońcu dla osusze
nia ciał i odpoczynku. Nastawała cisza upal
nego dnia, a czas zwalniał swój bieg. Mały, 
pogodny obłok, który zjawiał się niepostrze
żenie na czystym niebie, tkwił w miejscu, cze
kając na wiatr. Daleko, prawie na horyzon
cie, po wysokim nasypie sunął bczgloSnic 
maleńki pociąg, pozostawiając za sobą prze
sadną smugę dymu. Dopiero kiedy osiągnął 
most, stalowa konstrukcja odzywała się stłu
mionym pomrukiem, a wtedy z plaży podno
siły się pojedyńczc głowy i Śledziły w milcze
niu znikanie w czeluSci mostu kolejnych 
wagonów. Pociąg przedostawał się wreszcie 
na drugą stronę rzeki i dudnienie ustawało. 
Jedynymi dźwiękami, jakie można było do
słyszeć, stawały się bzykania dokuczliwych 
końskich much, które swą pracowitością 
psuły ludziom czas rajskiego bytowania.

Nie dostrzeżone przez nikogo, zjawiały się 
nad wodą mądre krowy ze swoim pastu
chem, wielce sfatygowanym mężczyzną, 
z którego twarzy jednak, nic schodził nigdy 
przyjazny, szczery uSmicch. Zwierzęta 
obrzucały nagie postacie porozkłaianc na 
trawie wyrozumiałymi spojrzeniami. Ich oczy 
zdawały się mówić, iż rozumieją więcej niż 
skłonne są okazywać. Wchodziły rozważnie 
do wody, powoli schylały pyski i prawie nie 
dotykając nimi lustra wody, piły w zupełnej 
ciszy. Zaspokojone, ruszały w drogę powrot
ną ku pastwiskom, miarowo kiwając głowa
mi.

Ryseird Piotrowski

HISTORIE 
(NIEPRAWDZIWE 

0 JAKUBKĘ
Posmutniała ta nasza rzeczywistość, 

poszarzała codzienność, uśmiechamy 
się niezbyt często, bo i nie ma zbytnio 
powodówt Dlatego proponuję nieco 
żartu rodem z Łap. A jeśli ma być dow
cip miejscowy, to imć Jakubek jest tu 
sztandarową postacią. Choć nie tylko...

Wylegiwał się pewnego razu Jaku
bek na ławce pod Marcelkiem. Pewien 
Lapiak nieopatrznie zapytał: — Cóż to, 
panie Jakubek łapiemy świeże powiet
rze?

— Nie — odparł Jakubek — właśnie 
odpowietrzam się.

Pan Jakubek pracował w masarni. 
Widząc pewną kobiecinę wiejską 
ra właśnie kupowała kiełbasę sp^iai 
dobrotliwie:

— A po jakie zakupy wybrała się do 
Lap?

— Ano marchwi jeszcze by kupiła.
— Niech poczeka chwilę, obsłużę 

klientów, to zobaczymy co da się zro
bić.

Odczekała kobiecina ze dwie godzi
ny. Jakubek pyta:

— A ile chce tej marchwi?
— Ze 3 kilo.
— Oo, nie mam tyle. Ale wie co? Dzi

siaj ja u siebie skopię ogródek posieję 
i niech przyjdzie za dwa miesiące.

Kobieta marchwi nie kupiła, a swoje 
dwie godziny odstała.

Nie tylko pan Jakub Łapiński był 
autorem kpin. Miał też i „por' 
rów”. O łapskich żartach i żar^,..^ 
siach chciałbym pisać i o pomoc pro
szę.

M arian  Olechnowicz

OBRAZKI
ZNAD UUODV
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Żydzi w Łapach
Trudno precyzyjnie określić datę osiedlenia się Żydów 
w Łapach, które w XIX wieku stanowiły w rzeczywistości zle 
pek kilku sąsiadujących ze sobą wsi. Z pewnością Żydzi byli 
tu obecni od II połowy XIX wieku, kiedy to przez Łapy prze
prowadzono „nić” Kolei Warszawsko-Petersburskiej i wybu
dowano okazały dworzec kolejowy.

Większy napływ sUirozakonnych nastąpił 
rui król ko przed I wojną światową. Około 
1900 roku zawiązała się gmina żydowska (a 
zatem musiał już istnieć dom modlitwy). 
Liczba irydów gwałtownie wzrosła w 1915 
roku, kiedy lo po spaleniu Suraża przebywa
jący tam Żydzi masowo przenieśli się do 
pobliskich Łap.

W 1921 r. spis wykazał 623 Żydów na 
3495 mieszkańców. W 1931 r. gmina żydow
ska liczyła 614 członków, a w 1939 r. po 17 
-‘•'-•"Śnią (okupacja sowiecka) przebywało 

pach około 600 Żydów.
*  * *

Żydzi w Łapach mieszkali głównie w cent
rum miasta, wokół rynku przylegającego do 
dworca oraz w północnej części miasta 
pomiędzy ulicą Piwną i Piłsudskiego (Sikor
skiego). Ulica Piwna była pełna mięsnych 
jatek i stanowiła centrum dzielnicy żydow
skiej. Zwana była także „Jalkc Gas” (jidisz: 
ulica Jatcczna-Jatkowa). Murowana rytualna 
łaźnia, dostępna przed wojną dla wszystkich 
obywateli, zachowała się po dziś przy ulicy 11 
Listopada (na tyłach CPN).

Gmina nic posiadała własnego cmentarza. 
Wyznawcy rcligii mojżeszowej chowani byli 
początkowo na cmentarzu żydowskim 
w Surażu, zaś po I wojnie światowej w Soko
łach i w Białymstoku. Do 1905 roku rabinem 
miasta był Isracl Goldin. Ostatni rabin spra
wujący swój urząd w Łapach nazywał się 
Blouszlcjn.

) * + *

Główną bóżnicę w Łapach zbudowano na 
krótko przed wybuchem I wojny światowej. 
Wcześniej istniał niewielki dom modlitwy 
urządzony przypuszczalnie w mieszkaniu 
prywatnym. Nowa bóżnica kryta była 
dachem gontowym i znajdowała się przy 
wspomnianej ulicy Piwnej. Był lo prosty, 
drewniany budynek na ceglanej podmurówce 
kry ty dwuspadowym dachem. Cechą charakte
rystyczną tej bóżnicy były bardzo wysokie 
półokrągłe okna głównej sali modlitewnej. 
Kobiety modliły się na galeryjce na piętrze.

W świetle relacji, w jej wnętrzu znajdował 
się piękny Aron I la Kodesz (ołtarz), który 
zwieńczony był motywami dwóch lwów. Być 
może ołtarz ten pochodził ze starej bóżnicy 
w Surażu, która uległa pożarowi w 1915 r.

Główna bóżnica łapska spłonęła od bom
by we wrześniu 1939 r. Modlitwy przeniesio
no w okresie okupacji do niskiego, partero
wego budynku przy ulicy Picrackicgo.

Wiele nazwisk łapskich Żydów podaje 
„Księga Adresowa dla Handlu Rzemiosł 
i Przemysłu” Warszawa 1928. Większość

Przy drodze z Płonki w kierunku Łupian- 
ki, po lewej stronic, na pagórku stoi sobie 
baza maszynowa SKR Łapy. Budowano ją 
między innymi z pieniędzy okolicznych rolni
ków. Nic zatem dziwnego, że teraz oni są 
zainteresowani jej losem.

Późną jesienią baza została unieruchomio
na przez łapski SKR. Spowodował to brak 
zapotrzebowania na takie usługi w okresie 
zimy. Ciężkie maszyny przetransportowano 
do Łap, obiekt zamknięto i zaplombowano. 
I do tego momentu relacje obydwu zaintere
sowanych stron (tzn. rolników i kierownika 
SKR) są zgodne. Ale dalej już zaczynają się 
problemy.

Rolnicy twierdzą, że pozostało w pomiesz
czeniach szereg przedmiotów godnych jesz
cze złodziejskiego zainteresowania. Wymie
niają sprężarkę, grzejniki olejowe, szafy roz
dzielcze, silniki a nawet punkty oświetlenio
we (każdy wart kilkaset tysięcy złotych). Było 
już włamanie do obiektu, zgninęty dwa zde
zelowane sedesy. Tylko tyle, ale jeśli tak 
marny łup zadowolił złodzieja to kto zaręczy,

wszakże informacji uzyskałem od mieszkań
ców Łap, którym w tym miejscu chciałem 
podziękować, a w szczególności p. D. Skib
ko, p. W. Piotrowskiemu, p. E. Godlewskie
mu i innym. Dzięki odręcznym rysunkom p. 
Godlewskiego udało się zrekonst uować 
i częściowo od twór/.;, ć główną świątynię łap
skich Żydów. Autorem wersji ostatecznej 
jest p. Jarosław Wójtach.

Być może niektórzy mieszkańcy Łap 
posiadają w swych zbiorach materiały doty
czące społeczności żydowskiej miasta, 
a w szczególności stare zdjęcia ukazujące 
wygląd synagogi. Prosiłbym wówczas za 
pośrednictwem redakcji o kontakt i infor
macje.

Tomasz Wiśniewski

że następnym razem nic weźmie on więcej 
— twierdzą rolnicy.

Prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych 
w Łapach natomiast uważa, że wszystkie 
cenne przedmioty zostały z Pionki usunięte 
a pozostały jedynie gole ściany. Nic ma więc 
sensu wydawanie pieniędzy na dozorcę. 
(Rolnicy proponowali dwóch dozorców, któ
rzy pełniliby tę funkcję na zmianę za sumę 
około 1 miliona złotych).

Dnia 11 grudnia odbyło się posiedzenie 
Rady Nadzorczej SKR Łapy. Była rozpatry
wana la właśnie sprawa. Rada zdecydowała, 
by nic zatrudniać dozorców a obiekt pozo
stawić w takim stanic jak dotychczas.

Problem uznać zatem można za definityw
nie rozwiązany.

Za trzy miesiące wiosna. I wtedy okaże się 
kto miał rację: rolnicy przestrzegając przed 
możliwością dewastacji bazy czy kierownict
wo SKR Łapy wierzące w silę kłódki i plom
by. Oby tylko po raz któryś nic okazało się, 
że Polak znów mądry....

Adam Okuniewski

„TAKA GMINA”

Co chłopu do swego?
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STARE ŁAPY Wałęsa

Kapliczka przy skrzyżowa
niu dróg do Suraża 
i Białegostoku; zbudowana 
w 1921 roku.

fot. Jerzy Barańczuk

Komunikaty, informacje
» Dom Kultury w Łapach informuje, żc 

można jeszcze zapisywać chłopców w wieku 
6-7 lal do szkoły tańca towarzyskiego prowa
dzonej przez, pana Henryka Malyszko.

• 28 grudnia — piątek — zapraszamy 
wszystkich seniorów na mszę dziękczynną za 
przeżyty rok o godz. 10.00 w kościele św. 
Piotra i Pawła. O godz. 11.00 bezpośrednio 
po mszy w domu kultury (przy delikatesach) 
odbędzie się tradycyjny opłatek wigilijny dla 
seniorów.

Komunikat
Komitetu Wyborczego Lecha 

Wałęsy w Łapach.
Wszystkim, którzy oddali swe glosy na 

Lecha Wałęsę składamy serdeczne podzię
kowanie. Jesteśmy przekonani, żc pierwszy 
Prezydent niepodległej Rzeczpospolitej nic 
zawiedzie tych, którzy w jego ręce powierzyli 
los naszej wspólnej Ojczyzny. Żc zjednoczy 
siły wszystkich Polaków, niezależnie od ich 
przekonań politycznych, we wspólnym dziele 
budowania demokratycznej i zasobnej Pol
ski.

Jesteśmy dumni z postawy społeczności 
łapskiej w lej trudnej chwili narodowej pró
by. Tak zdecydowane zwycięstwo naszego 
kandydata świadczy także o tym, żc potrafi
liśmy wznieść się ponad partykularne intere
sy i różnice przekonań.

Raz jeszcze zdecydowanie odrzuciliśmy 
próbę restaurowania starego systemu.

Komitet Wyborczy I.eclia Wałęsy 
w Łapach

•  Informujemy, żc w dniu 20 grudnia br. 
o godz. 18.00 w kościele św. Krzyża 
w Łapach odprawiona będzie Msza św. 
o błogosławieństwo Boże dla Ojczyzny i Pre
zydenta.

Ogłoszenia
•  Kupię stare zdjęcia i stare po

cztówki, P.O. Box 351, 15-001 
Białystok 1

•  Malowanie, tapetowanie, 
układanie sztukaterii -  Kalino
wski, ul. Cmentarna 16 m 2

0  Lechu Wałęsie 
Dziś napisać muszę 
Ten człowiek miał ciągle 
Niespokojną duszę

Zaczynał w stoczni 
Ze śrubokrętem 
A  dzisiaj został 
Naszym prezydentem 

W dekadzie Gierka 
Znał ludzkie bolączki
1 na Wybrzeżu 
Tworzył,, Wolne Związki"

Pized dziesięciu laty 
Przewodniczył w strajku 
Wielokrotnie za nas 
Nadstawiając karku 

Nigdy nie zapomniał
0  ludzkiej godności
1 był jednym z twórców 
„Solidarności"

Potem stan wojenny 
I  internowanie 
Ale w swojej walce 
Nigdy nie ustanie 

Wytrwałość jego 
I  chwile mozołu 
Nagrodzono w postaci 
„ Okrągłego Stołu ”

Komuna upadla 
Po części przez niego 
Premierem wybrano 
Mazowieckiego 

Dziś już po wyborach 
W rządzie będą zmiany 
Naród się cieszy 
Prezydent wybrany!!

Pod jego władzą 
Niech nam rozkwita 
Nasza kochana 
Rzeczpospolita!!

Jarosław Kulesza
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Listy do redakcji
Wspomnienia sprzed lat

W czasie okupacji niemieckiej pracowa
łem jako pomocnik ślusarza w II hali paro
wozowej.

nyl wrzesień 1941 r., już wtedy zaczęliśmy 
na własny sposób przeciwstawiać się „gospo
darce” niemieckiej. Inspiratorem pierwszych 
działań byt Wacław Trapkicwicz ps. „Ek
splozja”. On organizował i kierowa! kiedy 
i gdzie będzie przeprowadzona akcja.

Mnie przyjęło do AK w lipcu 1943 r., 
przysięgę ztoZylcm w obecności Marcelego 
Dobkowskiego ps. „Elbnr", Stanisława 
Antończuka ps. „Ezaw” i Wacława Trapkic- 
wicza. Oirzymitlcm pseudonim „Ekspedyc
ja" i polecenie włączenia się do działań sabo- 
tażowo-dywcrsyjnych na terenie Warszta
tów.

W brygadzie montażu hamulców parowo
zowych m.in. pracowali Stanisław Godlewski, 
Bolesław Dobrzeniecki. Ja i moi nieraz sto
sowaliśmy bardzo proste sposoby szkodzenia

.paniowi np. gdy kocioł parowozowy był 
juz gotowy do założenia kopuł, do środka 
wrzucaliśmy sworzeń lub śrubę — usterka 
zjawiała się dopiero w czasie pracy parowozu 
(obcinanie węży, obcinanie pasów skórza
nych).

W listopadzie 1943 r. ja i St. Godlewski 
byliśmy skierowani na nocną zmianę do 
pomocy przy skrywaniu cylindrów przy paro
wozie Ty. Założyliśmy łtoki a następnie 
pokrywę, na obwodzie cylindra i pokrywy 
należało umocnić kilkanaście szpilek jedno
calowych, posługując się kluczem fajkowym. 
Ostatnie naciski i suchy metaliczny trzask — 
jedna, dwie, trzy szpilki urwane ale niczym 
nie różnią się od pozostałych. Próba parowo
zu, cylindry parują na uszczelnieniu pokryw. 
Opóźnienie parowozu przystosowanego do 
pracy w trudnych warunkach na wschodzie 
było oczywiste. Wtedy oberwałem silny cios 
od majstra, którego wszyscy nazywali „denty
stą”.

'v  krótkim czasie wykonywaliśmy podob-
operację przy parowozie również serii Ty, 

przy urządzeniu rozrządu pary. W tym przy
padku parowóz, z wadliwie wykonaną napra
wą rozrządu pary oddano do ruchu z całodo
bowym opóźnieniem. Podobnych działań na 
rzecz okupanta można by wymienić dużo 
więcej.

, Do mniej niebezpiecznych zaliczam roz
powszechnianie powielanych wiadomości

z Biuletynu Informacyjnego AK. Wspólnie 
z Ratajczykicni wertowaliśmy kolejne nume
ry biuletynu wybierając najbardziej emocjo
nalne wiadomości, by je szybko przekazać 
dalej (miejscem naszych spotkań w tym celu 
były tendry parowozowe za III halą parowo
zową), :t wiadomości w tym czasie były coraz, 
bardziej ciekawe, niosły w swej treści nadzie
ję na wolność...

St. Mierzejewski

Działalność PKPS

Polski Komitet Pomocy Społecznej ma na 
celu uzupełnienie działalności organów pań
stwowych w zakresie pomocy społecznej 
oraz inicjowanie i udzielanie koniecznej 
pomocy, usług opiekuńczych i ułatwień oso
bom, które znalazły się w trudnych warun
kach materialnych i życiowych.

PKPS prowadzi działalność mającą na 
celu budzenie w świadomości obywateli 
poczucia obowiązku, okazywanie życzliwości 
i udziclanitt pomocy ludziom starym, niez
dolnym do pracy oraz innym osobom, które 
nic są w sianie samodzielnie pokonać swych 
trudności życiowych. Działalność swą opiera
my szczególnie na pracy społecznej, na 
współdziałaniu z zakladmi pracy, instytucja
mi i innymi organizacjami społecznymi m.in. 
ze szkołami podstawowymi, Komisariatem 
Policji, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, PCK, TPD. Środki fina
nsowe gromadzimy od społeczeństwa 
w postaci darów finansowych jak też 
i w naturze. PKPS w Łapach realizuje swoje 
cele w szczególności przez: — organizowanie 
pomocy i usług zmierzających do ułatwienia 
życia człowiekowi starszemu. W zarządzie 
miejsko-gminnym zatrudnionych jest 9 opie
kunek domowych, które sprawują opiekę 
u 28 osób samotnych, potrzebujących pomo
cy. 54 osoby objęte są pomocą w formie 
usług sąsiedzkich. Nadzór nad działalnością 
opiekuńczą sprawuje organizatorka usług 
domowych. Tą formą pomocy są objęte oso
by niepełnosprawne oraz. ic osoby, którym 
rodzina nic jest w stanic zapewnić tej pomo
cy. Do zakresu obowiązków należy:

-  utrzymanie mieszkania podopiecznego 
w porządku i czystości tj. mycie okien, trze
panie dywanów,

— zakup art. żywnościowych, środków' 
higieny osobistej i innych art. przemysłowych 
za pieniądze podopiecznego,

— załatwianie spraw bieżących np: wezwa
nie lekarza, zgłoszenie naprawy urządzeń 
domowych, dostarczanie leków, oplata za 
czynsz,

— przygotowania posiłków w lym obia
dów' lub dostarczanie ich z placówek gastro
nomicznych,

— pranie bielizny osobistej, ręczników, 
ścierek, odnoszenie i przynoszenie bielizny 
pościelowej z pralni

— przynoszenie opalu, palenie w piecu
— karmienie osób niedołężnych, podawa

nie Icków,
— sprawowanie opieki nad podopieczny

mi w czasie jego wizyty u lekarza.
Praca opiekunki jest niezwykle odpowie

dzialna i ciężka. Opickunka-dusza podopie
cznego, jest mu niezbędna w egzystencji 
życia codziennego.

Wspomnieć należy o lym, że PKPS współ
działa z właściwymi organami w zakresie rea
lizacji uprawnień alimentacyjnych osób obję
tych przepisami o Państwowym Funduszu 
Alimentacyjnym, a więc pomoc w dochodze
niu alimentów w drodze postępowania sądo
wego, w szczególności osobom starszym 
i bezradnym oraz w egzekucji zasądzonych 
świadczeń alimentacyjnych dla osób znajdu
jących się w trudnych warunkach material
nych i życiowych. Pomagamy i udzielamy 
pomocy osobom zwolnionym z zakładów 
penitencjarnych, niesiemy pomoc rodzinom 
lym osób, które znajduj;) się w trudnych 
warunkach materialnych, udzielamy bezpłat
nych obiadów w świetlicach szkolnych dla 
dzieci z rodzin najuboższych i dla dzieci któ
rych jedno z rodziców' przebywa w zakładzie 
karnym. Chcę tu wspomnieć o ścisłej współ
pracy z sądami i kuratorami dla nieletnich 
i dorosłych, z terenowymi opiekunami spo
łecznymi, lekarzami, pielęgniarkami środo
wiskowymi, pedagogami i pracownikami soc
jalnymi M/G OŚrodk;t Pomocy Społecznej, 
którzy docierają do środowisk, wskazując 
nam potrzebę niesienia pomocy' z naszej 
strony.

Przedstawiając szeroko naszą działalność, 
apelujemy do społeczeństwa o współpracę 
z nami. Każda wskazówka, każdy potencjal
ny adres osób znajdujących się w ciężkiej 
sytuacji, będą rozpatrzone i w miarę naszych 
możliwości pozytywnie załatwione. Apeluje
my o wsparcie finansowe i rzeczowe. Wspól
nie możemy dużo. Nasze komo: BS Łapy 
90531S-185-132 ZM/G PKPS Łapy.

Barbara Szumska

Wybieramy Łapiaka(nkę) roku — najpopularniejszego obywatela miasta i gminy
-

Pomyśl, rozejrzyj się, zastanów się, wskaż tego najpopularniejszego, dobrego, łubianego, uczciwego,
pracowitego, godnego uhonorowania.

Przecież wśród nas, obok nas są tacy...
Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone podczas wielkiego balu w dniu 2 lutego 1991 r.

Uwaga: na zwycięzców czekają atrakcyjne, cenne nagrody!
Zapraszamy do zabawy!

8

GAZETA ŁAPSKA -  7



Zapraszamy wszystkich 
do nowo otwartych sklepów 

firmy

COMPLEX
Polecamy:

•  szeroki asortyment części zamiennych
do Fiata-126p. FSO, Poloneza 
oraz akcesoria samochodowe

•  termowentylatory, suszarki do włosów
•  kosmetyki dla pań, panów

Ceny konkurencyjne!
Adresy: — ul. Rzemieślnicza 1 — części zamienne 

— Plac Niepodległości 6

PRYWATNA LECZNICA 
WETERYNARYJNA

Sano
EwaFaltyn 

&
Maria Iwona Rudobielska 

Białystok, ul. Zycięstwa26 B

Godziny przyjęć
codziennie: 9:00 — 14:00,16:00 — 19:00 

w niedziele: 10:00 -  13:00

Wybieram obywatela roku
Imię i nazwisko ____________________

Nowo otwarty 
sklep spożywczy

przy ul. Manifestu Lipcowego 2 
z a p r a s z a
wgodz. 9.00*17.00 

w dni targowe czynny 
już od 8.00

Urząd Gminy
wPoświętnem 

oferuje
do wynajęcia w budynku UG 

lokale do prowadzenia 
działalności gospodarczej 

o n/w powierzchniach:
•  32 mz (dwa pokoje)

•  10,8 m2 (jeden pokój) 
Informacja tel. 15-13-14 

lub osobiście w godz. 8-14

Komputerowy skład książek, 
pism, akcydensów, reklam 
oraz... pieczątek firmy 
STAMPPOINT MAZUREK

Białystok, M łynow a 21 

tel. 270 -00  w. 306

r

Motywacja

Nadawca: imię i nazwisko, adres L ___________I

„GAZETA ŁAPSKA”, 18-100 ŁAPY, PLAC XX-lecia 15
M iejsce n a  

zn ac zek
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Program telewizyjny
poniedziałek, 24 grudnia 
program 1
8.55 rrogmm dnia, 9.00 „Pierwsze Boże Naro
dzenie Misia Yogi" (2) — film animowany prod. 
USA, 9.50 „Mysz, tajemnica i ja" — film aktor- 
sko-animowany prod. USA, 10.20 Glos wołające
go na puszczy — reportaż, 10.50 Program 
muzyczny, 11.20 Podróże na kresy: Kapłan 
z. Gulagti (I) — reportaż Stanisława Auguścika,
11.50 „Człowiek i orzeł" — film dok. prod. 
zachodni on iemicckicj, 12.20 „Przygody pana 
Michała” (4): „Cztery serca" i (5): „Mąż Basi" — 
serial fab. TP, 13.20 „Michał Anioł" — film dok. 
prod. USA, 14.50 Mozarleum — widowisko 
muzyczne, 16.00 „Alf" — pilot serialu fab. prod. 
USA, 17.00 „Gwiazda Betlejemska”, 17.15 Telc- 
cxpress, 17.30 „Dzisiaj w Betlejem" — film dok. 
Wojciecha Iwańskiego, 17.50, Przy wigilijnym sto
le, 18.35 Boże Narodzenie z Polskimi Słowikami
— kolędy śpiewa Chór Chłopięcy pod dyr. Jerze
go Kurczewskiego, 19.00 Wieczorynka: Noc, kie
dy przemówiły zwierzęta, 19.30 Wiadomości, 
20.0(11 lomilia prymasa Polski, 20.25 „Przed skle
pem jubilera” — film prod. wlo.sko-kanadyjsko- 
niemicckicj, 21.55 Włodzimierz Korcz, zaprasza: 
„Gwiazdo Świeć, kolędo leć" Wyk. 1 lalina Frąc
kowiak, Alicja Majewska, Andrzej Zucha, 22.25 
Wokół Wielkiej Sceny — magazyn operowy Piot-

yńskiego, 23.15 Kozielska Wigilia — 
pi. „raili dok., 23.45 Jutro w programie, 23.50 
Kolędy, 23.55 Transmisja „Pasterki" z Watykanu
program I!
7t45-12.40 Telewizja śniadaniowa, 7.45 Powita
nie, 7.50 Panorama dnia, 8.00 „Ulica Sezamko
wa" — program dla dzieci, 9.00 „Santa Barbara"
— serial obyczajowy prod. USA, 9.45 Magazyn 
telewizji śniadaniowej, 10.00 CNN — lleadlinc 
News (wersja oryginalna), 10.15 Magazyn telewi
zji śniadaniowej, 10.45 „Świąteczna opowieść" — 
film fab. prod. USA, 12.20 Anglicy z Kokosowa
— reportaż, 12.40 Antena Dwójki — informacje
0 programie, 13.00 Zwierzęta wokół nas, 13.30 
W naszym mieście mieszka Guliwer — film prod. 
cz.ech., 14.40 O „Panu Tadeuszu” mówi prof. 
Konrad Górski, 14.55 „Dziecię zwane Jezusem” 
(2) — serial prod. włoskiej, 15.50 Kolędy, 16.30 
Ojczyzna-polszczyzna: Z Binarowej w świat,
16.45 „Wiaro malutka" — film dok. Grażyny 
Baszkiewicz o księdzu Janie Twardowskim, 17.30 
Stół wigilijny — próg. publ., 18.00 Program lokal
ny, 18.35 n im  fabularny, 20.10 Rodzinne święta
— reportaże z różnych stron kraju, 21.00 Kolędy,
21.30 Panorama dnia, 21.45 Sport, 21.55 „Rodzi
na dla Joego" — film fab. prod. USA, 23.35 Rcci-

ónny Szałapak, 0.35 Komentarz dnia, 0.40 
-  I leadlinc News (wersja oryginalna), 0.55 

'  tkwiydy na dobranoc.

wtorek, 25 grudnia
program I
8.55 Program dnia, 9.00 „Niezwykła podróż” — 
film fab. prod. USA, 10.20 „Tropem łosia” — 
film dok. Jana Walcncika, 11.00 Podróże m  kre
sy: Kapłan z Gulagu (2), 11.30 Teatr dla Dzieci:
1 lans Cristian Andersen „Dzikie łabędzie”, 12.s5 
„Przygody pana Michała" (6): „Komendant stani
cy" — serial fab. TP, 13.15 Katolicki Uniwersytet 
Lubelski — film dok. Marii Zwolińskiej-Mrozck,
14.05 Świąteczny koncert życzeń, 15.15 W Starym 
Kinie: „Ty, co w Ostrej świecisz Bramie" -  film 
fab. prod. poi., 16.40 Barwy i cienie — śpiewa 
Piotr Szczepanik, 17.15 Teleespress, 17.30 „Dy
nastia" — (58) serial obycz. prod. USA, 18.20 
Kolędy, 18.30 Studio sport: Futbol'90(l), 19.00 
Wieczorynka: Wielka heca ze Świętym Mikoła
jem, 19.30 Wiadomości, 20.05 „Good morning 
Babilonia" — melodramat prod. wlosko-francu- 
sko-nmerykańskicj, 22.00 Mała jasność nadzieją
— kolędy i piosenki świąteczne śpiewa Magda 
Durecka, 22.20 Kabaret Starszych Panów, 23.25 
Program na jutro, 23.30-1.50 „Płonący wieżo
wiec" — film fab. prod, USA

program  Ił
7.45 Powitanie, 7.50 Panorama dnia, 8.00 Polskie 
szopki i Herody, 9.10 Magazyn telewizji śniada
niowej, 9.30 „Śladami Chrystusa” (l): „Galilea"
— film dok.; 10.00 CNN — I leadlinc News (wer
sja oryginalna), 10.20 „Boże Narodzenie na ulicy 
Sezamkowej" -  program dla dzieci, 11.35 „Na
tional Gcogmphic — Poszukiwacz” — serial dok. 
prod. USA, 12.40 „Młynarski" — film dok. Alicji 
Albrecht, 13.30 „Dziecię zwane Jezusem” (3) — 
film fab. prod. włoskiej, 14.30 Bogusław Kaczyń
ski zaprasza, 18.30 Modlitwa Wieczorna, 18.50 
Za chwilę dalszy ciąg programu — program saty- 
lyczno-rozrywkowy Wojciecha Manna i Krzyszto
fa Materny, 19.30 Kolędy, 20.00 Non stop kolor
— magazyn, 21.00 Wywiady Ireny Dziedzic, 21.30 
Panorama Dnia, 21.45 Kolędy, 22.00 „Upiór 
w operze" (1) — horror prod. francusko-wloskicj,
23.30 Pani minister tańczy (1) — program roz
rywkowy, 0.30 Święta, święta — kolędy w wyko
naniu zespołów muzyki alternatywnej, 1.00 
Komentarz dnia, 1.05-1.20 CNN — lleadlinc 
News (wersja oryginalna)

środa, 26 grudnia 
program  I
8.55 Program dnia, 9.00 „Cudowne dziecko” - 
film. fab. prod. pol.-kanad., 10.35 „Foki z Zatoki 
Admiralicji" — film. dok. Ryszarda Wyrzykow
skiego, 11.05 Świat cyrku, 11.30 Podróże na kre
sy: Pińsk i okolice — rep. Stanisława Auguścika, 
12.10. „Przygody pana Michała" (7): „Tajemnica 
Azji” — serial fab. TP, 12.40 Teatr dla Dzieci: 
Roberto Avila „Wyspa Króla Snu", 13.55, 
Radość Bożego Narodzenia — próg. muz.., 14.25 
Kcvin Kennerna konkursie Chopinowskim, 15.00 
„Mały romans” — komedia prod. USA, 16.45 
Magazyn katolicki, 17.15 Tclcexprcss, 17.30 „Dy
nastia" (59) — serial obyczajowy prod. USA,
18.20 Kolędy, 18.30 Studio sport: Futbol'90 (2),
19.00 Wieczorynka: Myszka Miki i Kaczor 
Donald, 19.30 Wiadomości, 20.05 „Dama i roz
bójnik" — film fab. prod. angictsko-nicmiccko- 
austriackiej, 21.40 Podróż do krainy wspomnień
— film dok., 22.10 „Louis Armstrong" — film 
dok., 23.45-1.20 „Szok” — film sens. prod. franc.,
program II
7.45 Powitanie, 7.50 Panorama dnia, 8.00 „Ulica 
Sezamkowa" — program dla dzieci, 9.00 Maga
zyn telewizji śniadaniowej, 9.30 „Śladami Chry
stusa" (2): „Judea" — film. dok., 10.00 CNN — 
lleadlinc News (wersja oryginalna), 10.15 Lwów: 
Sentper Fidelis — widowisko muzyczne, 11.05 
Fjcpress Dimanche, 11.20 Kolędy pod choinkę, 
11.40 Mistrzowie Świata kaskaderów — Grand 
Prix dla Polaków, 13.00 Kontakt TV Paryż: 
W kontakcie z przygodą, 14.00 „Dziecię zwane 
Jezusem" (4) — serial fab. prod. włoskiej, 15.00 
Godzina z hwą Daukowską, 16.00 Polska Baba
— program Danuty Rinn, 16.40 Pani minister 
tańczy (2) — program roztywkowy, 17.30 Polacy 
w Australii -  rep. Andrzeja Chiczcwskiego,
18.30 „W labiryncie" — serial obycz. TP, 19.00 
j.M.A.S.I I." — serial kom. prod. USA, 19.30 
(Kolędy, 20.00 Obrazy, słowa, dźwięki — program
0 sztuce, 21.00 Reportaż, 21.30 Panorama dnia,
21.45 „Upiór w operze" (2) — horror prod. 
franc.-wlosk., 23.15 Urodziłam się na ulicy — 
widowisko artystyczne o Edith Piaf, 0.20 Komen
tarz dnia, 0.55-1.10 CNN — lleadlinc News 
(wersja oryginalna).

czwartek, 27 grudnia 
program I
8.55 Program dnia, 9.00 Wiadomości poranne,
9.10 „Rumburak” (I) film fab. prod. czcch.,
10.00 Domowe przedszkole, 10.25 „Gliniarz
1 prokurator" (3): „I^tura” — serial krynt. prod. 
USA, 11.10. „Złota kaczka" — film baletowy,
12.00 Podróże na kresy: Ostróg — rep. St. 
Auguścika, 12.30 „Stare dzieje" — film dok. M. 
Siemieńskicgo, 13.00 „Przygody pana Michała"

(8): „Azja — syn Tahaj-Beja” — serial fab. TP,
13.35 Teatr Telewizji: A. Fredro „Mąż i żona”, 
15.04 „Powiązania” (8): .Jedzcie, pijcie i weselcie 
się" -  serial dok. prod. ang., 15.55 Program 
dnia, 16.00 Wiadomości popołudniowe, 16.10 
Video-Top, 16.20 Telcferic TDC — program 
muzyczny dla nastolatków, 17.15 Tclcespress,
17.30 Skarbiec — mag. historyczny pod red. L. 
Smolińskiej, 18.20 Studio sport: NBA, 19.15 
Dobranoc: Mrówka i Mrówkojad, 19.30 Wiado
mości, 20.05 „Gliniarz i prokurator” (3): „Laura"
— serial ktyni. prod. USA, 20.55 Pegaz -  mag. 
wiadomości kulturalnych, 21.35 Interpelacje,
22.35 Wiadomości wieczorne, 22.50 Świąteczny 
Video-Top, 23.20 Jutro w programie.
program II
6.55- 11.00 Telewizja śniadaniowa, 6.55 Powita
nie, 7.00 CNN — 1 leadlinc News (wersja oiygi- 
nalna), 7.15 Magazyn telewizji śniadaniowej, 8.110 
Panorama dnia, 8.10 „Ulica Sezamkowa" -  
program dla dzieci, 9.10 Film fabularny, 10.00 
CNN — lleadlinc News (wersja oryginalna),
10.15 Magazyn telewizji śniadaniowej, 11.00 Film 
fabularny, 12.45 Program dnia, 12.50 Przegląd 
prasy, 13.00 Obrazy, słowa, dźwięki — program
0 sztuce, 14.00 CNN — lleadlinc News (wetsja 
oryginalna), 14.15 Publicystyka, 15.00 „Ulica 
Sezamkowa” -  program dla dzieci, 16.00 Maga
zyn krajów nadbałtyckich, 17.00 Spotkanie z Ana- 
tolijem Kaszpirowskim, IS.00 Program lokalny,
15.30 „Cudowne lata” — serial koincd. prod. 
USA (pawi.), 19.00 Obserwator, 19.30 Święta 
Lipka — koncert muzyki organowej, 20.00 Studio 
sport: Tenisowa rewia roku, 21.00 Ekspres repo
rterów, 21.30 Panorama dnia, 21.45 Sport, 21.55 
Studio Teatralne Dwójki: Peter Turrini „Józef
1 Maria", 23.20 Rozmowy z Czesławem Miło
szem, 23.35 Komentarz dnia, 23.45-23.55 CNN
— Lleadlinc News (wersja oryginalna).

piątek, 28 grudnia 
program I
8.30 Espress gospodarczy, 8.55 Program dnia,
9.00 Wiadomości poranne, 9.10 „Rumburak" (2)
— film fab. prod. cz.ech., 10.00 Domowe przed
szkole, 10.25 „Formula miłości” — muz. kom. 
kostiumowa prod. ZSRR, 11.50 Podróże na kre
sy: Olesko i Podhorcc -  rep. St. Auguścika,
12.20 Krzemienie, kościoły, piramidy — film dok. 
P. Parandowskicgo o pracy polskich archeologów 
w Sudanie, 13.00 „Przygody pana Michała" (9): 
„Porwanie" — serial fab.TP, 13.30 Galerie świa
ta „Ermitaż" (4): „Rosyjskie rzemiosło artystycz
ne" — film dok. prod. ZSRR, 14.05 „Bitwa pod 
Warną” — film dok., 15.05 „Powiązania" (9): 
„Odliczanie" — serial dok. prod. ang., 15.55 
Program dnia, 16.00 Wiadomości popołudniowe,
16.10 Video-Top, 16.20 Wszystkie dzieci nasze są
— widowisko dla dzieci, 17.15 Teleexpress, 17.30 
Studio sport: NBA, 18.20 „Odbicia” (1) -  serial 
fab. TP, 19.15 Dobranoc: Bouli, 19.30 Wiado
mości, 20.05 „Na skrzydłach orłów" (1) — serial 
fab. prod. UŚA, 21.10 „Charlie Parker” — film 
dok., 22.40 Wiadomości wieczorne, 22.55 
Weekend w Jedynce, 23.05-0.40 „Po godzinach”
— film fab. prod. USA.
program II
6.55- 11.00 Telewizja śniadaniowa, 6.55 Powita
nie, 7.00 CNN — lleadlinc News (wersja orygi
nalna), 7.15 Magazyn telewizji śniadaniowej, 8.00 
Panorama dnia, 8.10 „Ulica Sezamkowa” -  
program dla dzieci, 9.10 Film fabularny, 10.00 
CNN — I leadlinc News (wersja oryginalna),
10.15 Magazyn telewizji śniadaniowej, 10,55 
Wrocław na antenie Dwójki, 11.55 Polacy: „Ry
szarda Ilanin” -  film dok., 12.50 „Crime sloty”
— serial krym. prod. USA, 13.40 Express gospo
darczy (powl.), 14.00 CNN -  lleadlinc News 
(wersja oryginalna), 14.15 Program dnia, 14.20 
Przegląd prasy, 14.30 Czas akademicki -  katolic
ki magazyn młodzieżowy, 15.00 „Ulica Sezamko
wa" — program dla dzieci, 16.00 „W labiryncie”
— serial obycz. TP (powt.), 16.30 Wzrockówa li
sia przebojów Marka Niedźwieckiego, 17.00 „No
ce i dni” (4): „Uśmiechy losu” — serial fab. TP, 
18.00-19.00 Programy regionalne, 19.00 Obser
wator, 19.20-21.00 Programy regionalne, 21.30 
Panorama dnia, 21.45 Sport, 21.55 „Crime story”
— serial krym. prod. USA, 22.45 Programy regio
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nalne, 23.05 Legendy filmu: Ives Montand, 24.00 
Komentarz dnia, 0.05-0.20 CNN — Headline 
News (wersja oryginalna).

sobota, 29 grudnia
program I
7.00 Program dnia, 7.05 W sobotę rano, 7.35 
'tydzień na działce, 8.05 Z  gwiazdą i turoniem 
przez góry, 8.25 Ziarno — program Redakcji 
katolickiej dla dzieci i rodziców, 8.50 Wiadomoś
ci poranne, 9.00 „Królowa Śniegu" — film prod. 
czcch., 9.45 „Coś żywego” — film fab. prod. 
szwedzkiej, 10.20 „Antarktyczny rok” — film 
dok., 10.50 Bellona — program wojskowy, 11.15 
Podróże na kresy: Kamienic i Chocim — rep. St. 
Auguścika, 11.45 Telewizyjny koncert życzeń,
12.15 Tam, gdzie żyją tygrysy (1) -  rep., 12.45 
„Przygody pana Michała” (10): „Smak zemsty” 
i (11): „Bułat i szabla” — serial fab. TT, 13.45 
Mieczysław Morszowski, nestor pianistów świata 
— film dok., 15.00 XXV-lecie „Skaldów” — 
Tram. jub. konccrlu z Sali Kongresowej PKiN 
w Warszawie, 16.00 Fredrąszki, 17.15 Tclccxprc~ 
ss, 17.30 „Dynastia” (60) — serial obycz. prod. 
USA, 18,20 Studio sport; Bohaterowie roku,
18.55 Z  kamerą wśród zwierząt, 19.15 Dobranoc: 
Opowiadania Muminków, 19.30 Wiadomości,
20.05 „Piłkarski poker" — nim fab. prod. poi.,
21.50 Polska‘90 -  program A. K. Wróblewskie
go, 22.45 Wiadomości wieczorne, 22.50 Sportowa 
sobota, 23.25-1.40 „Miejski kowboj" — film fab. 
prod. USA.
program II
6.55 Powitanie, 7.00 CNN — Headline News 
(wersja oryginalna), 7.15 Magazyn telewizji śnia
daniowej, '8.00 Panorama dnia, 8.10 Magazyn 
telewizji śniadaniowej, 8.35 „Telc-narty” — film 
szkoleniowy prod. francuskiej, 9.05 Magazyn tele
wizji śniadaniowej, 9.15 Henny llill, 9.45 Maga
zyn telewizji śniadaniowej, 9,00 CNN — llendli- 
no News (wersja oryginalna), 10.15 Magazyn tele
wizji śniadaniowej, 10.40 „Cudowne lala" — 
serial komediowy prod. USA, 11.05 W święcie 
ciszy — program dla nicsiyszących, 11.25 Prog
ram dnia, 11.30 „Rodzina Bretlów" (12) — serial 
obycz. prod. ang., 12.30 Zwierzęta świata. Przyro
da Australii: „Koniec izolacji" (2) — serial dok. 
prod. ang.-kan., 13.00 Reportaż, 13,30 Magazyn 
„102", 14.00 „Kusza" — serial przyg. prod. USA,
14.30 „5-10-15" -  próg. dla dzieci i młodzieży,
15.30 „Strefa mroku" — serial fab. prod. USA,
16.00 Kontakt TV Paryż: W kontakcie z gwiazda
mi, 17.00 Dziewczyna roku (półfinały), 18.00 
Program lokalny, 18.30 Henny i liii (powi.), 19.00 
Obserwator, 19.30 Galeria Dwójki: Andrzej Pod- 
kański, 20.00 Wojciech Świtała — najlepszy 
z. Polaków w konkursie chopinowskim,
21.00 Dwa+2,21.30 Panorama dnia, 21.45 Słowo 
na niedzielę, 21.00 „Rodzina Brcltów" (12) — 
serial obycz. prod. ang., 22.45 Przegląd muzyczny,
23.05 Rozmowy bez sekretów: Oprah Winfrcy 
show — Kto ma płacić na randkach?, 23.55 
Komentarz dnia, 24.00-0.15 CNN — Headline 
News (wersja oryginalna).

niedziela, 30 grudnia 
program I
7.00 Witamy o siódmej, 7.30 Od stycznia do 
grudnia — odwiedziny znajomych z anteny, 8.55 
Program dnia, 9.00 „Biała niedźwiedzica" — film 
fab. prod. USA, 10.30 „Przerwana cisza" (2): 
„Narodziny" — serial przyrod. prod. Iiisz.p., 11.10 
Żołnierz nieznany — program wojsk, dokum.,
11.35 Podróże na kresy: Kościoły Podola — rep. 
St. Auguścika, 12.05 Telewizyjny koncert życzeń,
12.50 „Przygody pana Michała” (12): „Dymy nad 
twierdzą" — serial fab. TP, 13,20 Teatr dla Dzie
ci: J. Kulmowa „Bałwan i róża”, 13.55 Magazyn 
„Mor/c”, 14.15 Pieprz i wanilia. Z  wiatrem przez 
wiatr: W krainie wiatraków, 15.00 Julian Tuwim 
i Marian 1 lemur „Kariera Alfa Omegi" — wido
wisko muzyczne, 16.50 Tclewizjcr — kulisy tele
wizji, 17.15 Tclccxprcss, 17.30 „Dynastia” (61) — 
serial obycz. prod. USA, 16.20 Sludio sport: Tur
niej czterech skoczni, 19.00 Wieczorynka: Mysz
ka Miki i Kaczor Donald, 19.30 Wiadomości,
20.05 „Nic ma jak w domu" (I) — film obycz. 
prod. wioskiej, 21.40 Kabaret Olgi_ Lipińskiej,
22.30 Wiadomości wieczorne, 22.45 Świat ’90 —

przegląd najważniejszych wydarzeń międzynarodo
wych roku, 23.50 Śportowa niedziela, 24.00 Jutro 
w programie, 0.05-1.40 Frcdcrick Forsyth przed
stawia (1): .deszcze jedna tajemnica” — serial sen- 
sac. prod. ang.-zachodnionicni.-wloskiej.
program II
6.20 Powitanie, 6.25 Panorama dnia, 6.35 Kaliber
— wojskowy progr. publ., 7.05 Przegląd tygodnia 
(dla nicsiyszących), 7.40 Film dla nicsiyszących: 
„Nic ma jak w domu” (1) — film obycz, prod. 
włoskiej, 9.10 Jutro poniedziałek — magazyn 
codziennych spraw rodzinnych, 9.30 Program 
lokalny, 10.00 CNN — Headline News (wersja 
oryginalna), 10.15 Fundusz żartu narodowego,
11.10 Muzyka małego ekranu, 11.45 lucprcss 
Dimanche, 12.00 Program dnia, 12.15 „Jeśli 
nadejdzie ju tro” (5) — serial fab. prod. USA,
13.10 100 pytań do..., 13.50 Hanna Banaszak 
w Łańcucie, 14.20 Kino Familijne: „Bracia 
z. wyboru" — serial obycz. prod. kanadyjskiej,
15.10 Kontakt TV Paryż: Archiwum kontaktu,
16.10 Podróże w czasie i przestrzeni: „Wspólny 
rynek" (9): „Dania" — serial dok. prod. angl.,
16.35 Wrocław na antenie Dwójki, 17.00 Sludio 
sport: Wielkie regaty roku 90., 17.30 Bliżej świata
— przegląd telewizji satelitarnych, 19.00 Wyda
rzenie tygodnia, 19.30 Klejnoty Badcnii-Wirtcnt- 
bergii — reportaż, 20.00 Wolfgang Amadeus 
Mozart: Światowe otwarcie Roku Mozarta, 21.30 
Panorama Dnia, 21.45 „Jeśli nadejdzie jutro" (5)
— serial fab. prod. USA, 22.45 Uśmiech z Galicji,
23.15 „Być jego żoną” — monodram, 23.45 
Komentarz dnia, 23.50 0.05 CNN — Headline 
News (wersja oryginalna)

poniedziałek, 31 grudnia 
program I
8.55 Program dnia, 9.00 „Święiy Mikołaj i Irzy 
misie" — film animowany prod. USA, 9.50 Syl
wester w chmurach — występują zespoły dziecię
ce, 10.45 Świalla areny, 11.30 Podróże na kresy: 
Kościoły Wołynia — rep. St. Auguścika, 12.00 
Tclc-audio wideo, 12.30 Kinomania — magazyn 
filmowy K, Gostkowskiego, 13.00 „Przygody pana 
Michała" (13 — ostatni): „Hektor Kamieniecki"
— serial fab. TT, 13.20 Powiązania (10 — ostat
ni): „Dziś, jutro i my" -  serial dok. prod. angicl.,
14.20 „Tam, gdzie żyją tygrysy" (2) -  rep., 14,50 
Zima lubi dzieci — sylwestrowy koncert w „Dy
skotece pana Jacka”, 16.00 Wiadomości popo
łudniowe, 16.10 Teatr Telewizji: Alfred de Mu- 
sset „Nie trzeba się zarzekać", 17.15 Tclccxprcss,
17.30 Studio sport, 18.20 Madonna na bis — ret
ransmisja koncertu z. Barcelony, 19.00 Wieczo- 
tynka: Myszka Miki i Kaczor Donald, 19.30 Wia
domości, 20.00 Orędzie noworoczne, 20.25 Teatr 
Telewizji: Paul Harz „Kolacja na cztery ręce”,
22.00 „Nowy Jork 4 rano” — film rab. prod. poi.,
23.30 Program rozrywkowy, 24.00 Życzenia 
noworoczne, 0.05 Szopka noworoczna, 1,15 „Jak 
tylko potrafisz" — film fab. prod. USA, 3.10-5.05 
„Frantic” — film fab. prod. USA
program II
7.45 Powitanie, 7.50 Panorama dnia, 8.00 „Ulica 
Sezamkowa" — program dla dzieci, 9.00 Maga
zyn telewizji śniadaniowej, 10.00 CNN — llcad li
nę News (wersja oryginalna), 10.15 Magazyn tele
wizji śniadaniowej, 11.00 Film fabularny, 12.30 
Wzrockowa lista przebojów Marka Nicdżwieckic- 
go dla małolatów, 12.55 Antena Dwójki — pro
pozycje programowe, 13.10 Aulo-molo fan-klub, 
13.40 Zbliżenia ,czyli lo i owo o filmie, 14.10 
„I loiel Zacisze" — film fab. prod. ang., 14.45 I li- 
sloria Gold Wassera, 15.00 Jujki — poprawianie 
historii, 15.15 Jak powstaje legenda: „Przeminęło 
z wiatrem" — film dok. prod. USA, 16.15 Ojczyz- 
na-polszczyzna: O Sylwestrze i zaimkowych relik
tach, 16.30 Royal Gala — koncert z. Londynu,
18.00 Program lokalny, 18.30 Złote Róże z Mont- 
rcux: „Jaś Fasola” — program roziyw. prod. ang.,
19.20 Antena na Nowy Rok — propozycje prog
ramowe, 19.30 Turniej Tańca Towarzyskiego,
20.15 „Combatl Academy” — film fal), prod. 
USA, 21,45 Panorama dnia, 22.00 Sport, 22.10 
Sylwester w Teatrze Wielkim w Warszawie (i),
23.20 Koncert Orkiestry. Zbigniewa Górnego: 
Burt Bachnrach, 23.55 Życzenia Noworoczne, 
0.15 Cliff Richard, 1,45 Sylwester w Teatrze Wie
lkim (2), 2.45-3.15 Zamość ’90.

i  Sprawisz radość

I swoim dzieciom 
wizytą

ŚWIĘTEGO 
i MIKOŁAJA
|  tel.25-19 (po 18)
| |
ijijij

1
i£:
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I----------------------------------

Sklep i
i

DUKAT
ul. Gęsia 2

poleca biżuterię srebrną, 
zegarki, kosmetyki.

UW AGA! Przedświąteczn. 
bonifikata na wyroby

i
i
i
i
i
i
i
i
t

i

ze srebra!
Ponadto proponujemy usługi i 

^ złotnicze i jubilerskie. J

Poszukuję pomieszczenia 
do prowadzenia działal
ności muzycznej z dziećmi 
oraz sponsora, który 
pomógłby w utrzymaniu 
zespołu.
G łów ny mój cel, to wyda
nie kasety na ogólnopol
ską skałę z własnymi 
przebojami dziecięcyr.1

Zdzisław Rybicki 
tel.30-27

Najukochańszym Rodzicom 
Krystynie i Wiktorowi 

Kusnerzom
z okazji 20 rocznicy ślubu 

życzenia dalszych lat 
w zdrowiu i szczęściu 

przesyła trójka kochających 
dzieci

Wojtek, Agnieszka i Ania
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KRONIKA KRYMINALNA

Na początek podaję, iż pasażer malucha 
na skutek poniesionych obrażeń (opis 
wypadku w poprzednim numerze GŁ) — 
zmart. Ale to, zdaniem niektórych osób jest 
nieszczęśliwym następstwem nieszczęśliwego 
wypadku w porównaniu ze stłuczką policyj
nego radiowozu określany jako wypadek 
nadzwyczajny. Być może to sama terminolo
gia zdarzeń powoduje takie a nic inne zacho
wanie się niektórych osób, spychając konsek

wencje i uczucia czysto ludzkie na dalszy 
plan, nadając im drugorzędne znaczenie.

Nic chcąc celowo wprowadzać w okresie 
świąt w stan zastanowienia nad dotychczaso
wym bytem organów ścigania i jednocześnie 
pozbawić czytelników kroniki kryminalnej 
drapania się za uchem i gwizdania z podzi
wu, a osób w niej pośrednio wskazywanych 
palcem kolejnych rumieńców — kilka uwag 
ku przestrodze. I tak, korzystając z okazji, iż

artykuł ten ukaże się w wydaniu przedświą
tecznym chciałbym przypomnieć wszystkim 
wyjeżdżającym na okres świąt o prawidło
wym i rzetelniejszym zabezpieczeniu swoich 
mieszkań i pozostałego mienia, jednocześnie 
przestrzegając przed ciągłą bezwzględnością 
włamywaczy. Pamiętajmy, iż nadarzająca się 
okazja połączona ze świadomością, iż nikt 
w „pracy” nie będzie przeszkadzał tylko 
wzmaga ich apetyty. Ponadto apel do kieru
jących o bezpieczniejszą i rozważną jazdę. 
Wszyscy dobrze wiemy jak niewiele trzeba, 
by stracić niemalże lub dosłownie wszystko.

Zbigniew Łapiński
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DOM KULTURY 
W ŁAPACH 

informuje i zaprasza
XII90 r. (czwartek) 18.30

film fabularny 
dla dorosłych 

(video)

16X11 90 r. (niedziela) 12.00 poranek filmo
wy dla dzieci

16 XII 90 r. (niedziela) 18.00 film fabuł, 
(yideo)

20 XII 90 r. (czwartek) 18.30 film fabuł.
(video)

23 XII 90 r. (niedziela) 12.00 poranek filmo
wy dla dzieci

23 XII 90 r. (niedziela) 18.00 film fabuł.
(yideo)

25 XII 90 r. (wtorek) 19.00-2.00 dyskoteka

27 XII 90 r. (czwartek)

11.00 zajęcia plastycz
ne dla dzieci

12.00
dzień otwarty 

pracowni fotog
raficznej 
(MGOK)

16.00-19.00 dyskoteka dla 
dzieci

19.00-24.00 dyskoteka

K r z y ż ó w k a
Poziomo: 4-odpadck przy cięciu, 8-gdy czegoś w nad

miarze, 9-24 calowy, 10-łapska szkoła średnia, 11-picrw- 
szy prezydent byłej NRD, 12-hctman, zwycięzca spod 
Oberlyna (1531), 14-zwicrzęcy uparciuch, 17-IIanna, 
aktorka opisana w „Alfabecie Urbana”, 19-odkryta 
weranda, 21-okrywa damską nogę, 23-podwarszawska 
miejscowość, 24-micszkaniec Wiecznego Miasta,25-pro- 
sta lub krzywa, 26-ncscscr, 27-smażonc skórki melona 
lub arbuza w cukrze.

Pionowo: 1-bieg terenowy, 2-wykładana w Technikum 
Mechanicznym, 3-gazowa wydzielina, 5-mistrz, 6-skandy- 
nawskie państwo, 7-okres letnich upałów, 13-dawna mia
ra długości, 15-drapanie, 16-wyborowy lub w zodiaku, 
17-judaszowy pieniądz, 18-chorąży w policji, 20-świątecz- 
nc drzewko, 22-muzycz.ny gamoń.

Rozwiązania tylko na kartach pocztowych prosimy 
przesyłać na adres redakcji — Łapy, pl. XX-lecia 15 -  
do dnia 2 stycznia 1991.

Oprać. Janusz Jamiołkowski

10.00-14.00 spolkanie świą
teczne seniorów

10.00
Msza Św. dzięk
czynna w koś
ciele św. Piotra 

1 Pawia
28 XII90 r. (piątek)

11.00
spotkanie 

w domu kultury
(opłatek)

16.00 wieczór bajek 
dla dzieci

18.00
film fabuł.
(yideo) dla 
dorosłych

29 XII 90 r. (sobota) 10.00-17.00 Zajęcia tanecz
ne (stała format

19.00-2.00 dyskoteka

11.30 poranek filmo
wy dla dzieci

30 XII 90 r. (niedziela)
16.00-19.00 dyskoteka dla 

dzieci
19.00-24.00 dyskoteka

31 XII 90 r. (poniedziałek) 11.00 zajęcia plastycz
ne dla dzieci

1 11991 r. (wtorek) 19.00-24.00 dyskoteka
Na wszystkie imprezy -  oprócz dyskotek -  wstęp wolny.

ZAPRASZAMY
Dom Kultury w Łapach proponuje łapskim zakładom pracy i insty

tucjom organizację choinek noworocznych dla dzieci w styczniu 
1991 r.

Bliższych informacji udziela Dyrektor MGOK -  Plac XX-lecia 
15, tel. 23-00.
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SPORT I  REKREACJA

R6C6PTR NR ZDROUUK
Mówi się, że aktywność fizyczna jest pod

stawą zdrowia. Dlaczego ćwiczenie kilku 
mięśni naszych nóg lub rąk ma takie zna
czenie?

Gdyby przez ćwiczenia można było osiąg
nąć tylko silniejsze ramiona lub bardziej 
wyrobione mięśnie nóg, to wartość tego 
byłaby rzeczywiście ograniczona. Prawda jest 
zupełnie inna. Cala niezwykłość organizmu 
polega na sposobie integracji oddzielnych 
układów i czynności między sobą. Są one 
nawzajem od siebie zależne i jedno na dru
gie nawzajem wywierają głęboki wpływ. 
Powinniśmy zatroszczyć się o zapewnienie 
dla naszego organizmu jak najlepszych 
warunków. Procesy w obrębie organizmu 
zależne są od siebie nawzajem i od warun
ków jakie dla nich wybieramy poprzez nasz 
styl życia. Sposób życia może mieć ogromny 
wpływ na czynności naszego organizmu — 
dobry lubzly.

W takim kontekście staje się zrozumiałe 
rzeczywiste znaczenie aktywności fizycznej. 
Ćwiczenia zmieniają nic tylko rozmiary i siłę 
naszych mięśni, są one wykorzystywane rów
nież jako punkty uruchamiające całą naszą 
przemianę materii.

Wiele badań naukowych wykazało, że 
wysiłek fizyczny ma dobroczynny wpływ na 
przeróżne zaburzenia np. zaburzenia krąże
nia krwi, oddychania, równowagi hormona
lnej, ruchomości stawów, koordynacji ner
wowej i mięśniowej, trawienia.

Przyjrzyjmy się teraz, w jaki sposób aktyw
ność fizyczna może mieć pozytywny wpływ 
dla różnych układów naszego ciała.

Najoczywistszym skutkiem jest fakt, że sil
niejsze mięśnie stanowią lepszą podporę dla 
kośćca. Zapobiega to uszkodzeniom stawów 
i kręgosłupa, które w przeciwnym razie 
musiałyby wytrzymywać nadmierne obciąże
nia.

Ruchliwość ochrania także kościec, zapo
biega utracie wapnia z tkanki kostnej.

Ćwiczenia poprawiają sprawność układu 
krążenia krwi. Serce pompuje krew do sieci 
naczyń krwionośnych w całym ciele. Wysiłek 
fizyczny wspomaga krążenie krwi również 
przez otwarcie sieci naczyń włosowatych. 
Aktywność fizyczna wpływa korzystnie na 
oddychanie przez zwiększenie wymiany 
gazowej w płucach: wdychamy więcej powie
trza (a więc i więcej tlenu) i wydalamy więcej 
dwutlenku węgla.

Ćwiczenia zwiększają szybkość przemiany 
materii, wskutek czego jest szybszy obrót
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środkami odżywczymi w naszym organizmie 
i zwiększa się dostępna ilość energii.

Poprawia się apciyi i zwiększa się wydzie
lanie soków trawiennych. Ćwiczenia mają 
również ogromny wpływ na układ nerwowy. 
Każdy wykonywany przez nas świadomy 
ruch mięśni czy jest to gra na pianinie, 
maszerowanie, słanie łóżka, czy ruszanie 
uszami pociąga za sobą serię skoordynowa
nych sygnałów i odpowiedzi między mięśnia
mi, nerwami a mózgiem. Im częściej wyko
rzystujemy te drogi „komunikacyjne” tym 
lepiej „zgrane” ze sobą będą części naszego 
ciała.

Proponuję państwu przełamać fałszywy 
wstyd i lenistwo, i spróbować kształtować 
i wzmacniać swój organizm stosując różne 
formy aktywności fizycznej. Polecam pań
stwu receptę Światowej Organizacji Zdro
wia, której treść skrótowa brzmi następują
co:

3 x 30x 130
Jest to minimum liczbowe aktywności 

fizycznej dla ludzi w różnym wieku. A więc 
co oznaczają te liczby:

Należy w każdym tygodniu ćwiczyć (bie
gać, uprawiać gry ilp.) trzy razy po 30 minut 
z intensywnością taką, by tętno (a więc ilość 
uderzeń serca) w tym przedziale czasowym 
nic było mniejsze niż 130 uderzeń na minu
tę. A więc zasadę już znamy. Jeśli nic ma 
przeciwwskazań lekarskich, to rychło zabie
ramy się do działania, na efekty nic trzeba 
będzie długo czekać. A więc może warto 
zrobić coś dobrego dla własnego zdrowia!

Janusz Kisielewski

JUDO
24 listopada br. w sali spoplowcj Szkoły 

Podstawowej Nr 4 w Łapach odbył się Mię
dzynarodowy Turniej Judo w kategorii mło
dzików (do 15 lat). Organizatorami byli: 
Zespól Szkół Mechanicznych w Łapach, 
Zarząd Wojewódzki SZS w Białymstoku 
i Szkoła Podslawowa Nr 4 w Łapach. Całość 
finansowo wsparty miejscowe firmy: „KA 
Elektronie” Krzysztofa Łapińskiego 
i powszechnie znana cukiernia „U Lecha”.

Startowali młodzi sportowcy z De broczy na 
(Węgry), Grodoa (Litwa) oraz Gwardii 
Warszawa, Gwardii Białystok, Jagicllonii, 
Żaka Ełk, Puszczy I fujnówka i Narwi Łapy.

W najlżejszych kategoriach wagowych 
dominowali chłopcy z Łap, w cięższych klasą 
dla siebie byli goście. Oto wyniki w poszcze
gólnych wagach:

30 kg — I miejsce -  Kozłowski Sylwester
— Narew Łapy

34 kg — I miejsce — Walcsieniuk Paweł
— Narew Łapy

42 kg — I miejsce — Majorow Jarosław
— Grodno, II miejsce — Rydz Marcin — 
Narew Łapy

46 kg — I miejsce — Bologh Samda — 
Debrcczyn

50 kg — ChodkoDymitrji — Grodno
54 kg — Sitnikos Romualdas — Grodno
58 kg -  Barwiejuk Sebastian -  Gwardia 

Warszawa
62 kg — Kuźma Robert — Gwardia Bia

łystok
Łącznic startowało 135 młodych zawodni

ków. W klasyfikacji łącznej drużynowo suk
ces odnieśli sportowej- z Gwardii Warszawa, 
a nasza młodzież z Narwii Łapy zajęła trze
cie miejsce. Opiekunami judoków z Narwi są 
P. PÓlkośnik i K. Łukaszuk.

Uczestnicy bardzo wysoko ocenili organi
zację zawodów, zwycięzców cieszyły ciekawe 
nagrody -  sprzęt elektroniczny, a całość zo
stała oprawiona smacznymi ciastkami 
z cukierni „U Lecha”. I ten właśnie słodki 
akcent został przyjęty z miłym zaskoczeniem 
przez młodzież i dorosłych.

Roman Łudź
Od redakcji:
Cieszy nas fakt, źc duża i ładna sala spo

rtowa SP 4 wpisała się już w krajobraz kultu
ralny naszego miasta. Dyrekcji i pedagogom 
należą się słowa uznania.

Gratulacje należą się organizatorom i spo
nsorom imprezy, jeszcze raz ich wymienia
my: ZS Mechanicznych w Łapprh '  
Elektronie” K. Łapiński, cukiernia „L „ 
cha”.

No, a młodzieży judockicj życzymy sukce
sów na matach.

WSPÓŁZAWODNICTWO
SZKOINC

Wśród chłopców kolejny raz najlepszą 
szkołą w województwie okazał się Zespół 
Szkół Mechanicznych w Łapach. Młodzież 
z Mcchaniaka zwyciężyła w lidze lekkoatle
tycznej oraz. w zawodach sportowo-obron- 
nych. Zawodnicy byli trenowani przez nau
czycieli: Józefa Iwancjko, Zbigniewa Łapiń
skiego, Romana Łudzia oraz Andrzeja 
Osniólskicgo. Wspaniały klimat dla sportu 
w tej szkole tworzy zespół kierowniczy 
z dyrektorem mgr inż. Edwardem Kicjzi- 
kicm oraz nauczyciele. Warto przypomnieć, 
że ZS Mechanicznych pobił na , 
stockich potentatów jak ZSB-G, VI Lu, za 
Mech. Białystok czy elektryków z ulicy Grot- 
Igcra. Na 23 miejscu w kategorii chłopców 
zostało sklasyfikowane Lipskie LO, no ale 
gimnazjum ostatnio mocno „zbabialo”. 
Warto jednak dodać, że chłopcy wyprzedzili 
licealistów z I LO w Białymstoku, IV LO 
(sportowe), V LO.

Pną się w górę tabeli klasyfikacyjnej dzie
wczęta z LO: z kontem 145 punktów zajęły 9 
miejsce deklasujące białostockie II i III LO, 
LO z Bielska Podlaskiego i Studium Nauczy
cielskie Wychowania (sic!) Fizycznego 
w Białymstoku oraz 15 innych szkół ponad
podstawowych. Pracę sportową z młodzieżą 
LO prowadzą: Witold Macicjcz.uk Janusz 
Kisielewski, Edward Śmigielski oraz Józef 
Gołaszewski.

Gratulujemy!
opracował Marian Olechnowicz — 

młodszy historyk sportu
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