
Wprowadzony w  połowie 
listopada system Sy-

riusz wymaga więcej pracy od 
urzędników. Wdrażanie nowe-
go systemu jest nie tylko pra-
cochłonne, ale niestety wpływa 

także na długość obsługi pe-
tenta. Rejestracja w  urzędzie 
zajmuje teraz ok. 40 minut. 

A  bezrobotnych w  Radomiu 
przybywa z  dnia na dzień. 
Z końcem roku było ich ponad 
38 tys. w regionie, a w samym 
mieście 21,4 tys. Już w nowym 
roku zarejestrowało się ponad 
tysiąc radomian i  ok. 1,1 ty-
siąca mieszkańców powiatu. 
Niewykluczone, że z  końcem 
stycznia liczba bezrobotnych 
przekroczy 40 tysięcy osób.

Dokończenie na str. 3

Tygodnik 
bezpłatny

Jazda bez biletu 
Nikt nie lubi być kontrolowany.  
I rzadko kto przyznaje się do błędu. 
Kontrolerzy biletów, czyli potocznie 
kanary, mają trudną pracę, a podróżni 
nie zawsze ich lubią i szanują.   

Czytaj str. 6

Gazeta w nakładzie kontrolowanym! Wiarygodny partner dla reklamodawców!
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  PROGRAM TELEWIZYJNY na cały tydzień. KONKURS! Krzyżówka z nagrodą – zaproszenie do restauracji!

Dowód rzeczowy  
w Strefie G2
Panorama Radomska zaprasza fanów 
dobrej muzyki na specjalny koncert 
PIH, który zagra numery ze swojego 
ostatniego albumu Dowód rzeczowy nr 
1. Serdecznie zapraszamy.  Czytaj str. 10

Teatromanom zaś kojarzy się 
przede wszystkim jako Dy-

mitr w „Braciach Karamazow” 
w  znakomitej inscenizacji Je-
rzego Krasowskiego w  Teatrze 
Narodowym oraz rolą Zbyszka 
w „Moralności pani Dulskiej na 
scenie Teatru Małego w  War-
szawie. Jest laureatem prestiżo-
wej nagrody filmowej im. Zbysz-
ka Cybulskiego przyznawanej 
najlepszym młodym aktorom, 
statuetką dwóch „Złotych 
Ekranów” za rolę Henryka VI 
w  sztuce „Zapis Ojca Herman-
na” w  Teatrze Telewizji oraz… 
za kultowy niegdyś dziecięcy 
program „Tik-tak”, którego był 
współtwórcą i  który prowadził 
w telewizji przez ponad pięć lat.

Dziś jest dyrektorem teatru, 
a przede wszystkim dziekanem 
Wydziału Aktorskiego  Wyższej 
Szkoły Komunikowania i  Me-
diów Społecznych im. Jerzego 
Giedroycia w  Warszawie – je-
dynej w  Polsce niepaństwowej 
Uczelni kształcącej przyszłych 
aktorów. Dokończenie na str. 3

Miasto
Uczniowie kontra 
prezydent

Całonocne strajki, marsze 
protestacyjne – tak ucznio-
wie radomskich szkół bronią 
się przed zmianami w oświa-
cie, jakie chce wprowadzić 
magistrat. 
 Czytaj str. 4

czas na GrypĘ
Uwaga! Grypa znowu ataku-
je, radomianie coraz częściej 
chorują.  

Czytaj str. 4

nadleśnictwo 
MarcUle
koleJĄ do lasU

Główną atrakcją turystycz-
ną w Marculi jest kolej wą-
skotorowa.  Czytaj str. 9

Aktorstwo to nie tylko zawód
Panorama Radomska przeprowadziła wywiad z Markiem Wysockim, wybitnym aktorem, który zapisał się w pamięci widzów rolą Spinozy 
w głośnym filmie Janusza Kidawy „Ultimatum”, postacią legendarnego Pana Samochodzika w ekranizacji powieści Zbigniewa Nienackiego...

Bezrobotny rekord
Bezrobotnych przybywa. 
Są dni, że rejestrowanych 
jest 200 osób. Najgorsze 
jest jednak to, że na wal-
kę z bezrobociem będzie 
mniej funduszy

Codziennie pośredniak jest odwiedzany przez tłumy petentów. 
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Marek Wysocki, dziekan Wydziału Aktorskiego Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie.

reklama

Darmowe życzenia  
na Walentynki! 
Droga Czytelniczko, drogi Czytel-
niku! Złóż życzenia swojej połówce 
na łamach Panoramy Radomskiej. 
Czekamy od Was na mejle: redakcja@
panoramaradomska.pl.   
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Imię i nazwisko: 
Marek Janicki

Wiek: 26 lat
Zawód: ekonomista 
Miejsce zamieszka-

nia: osiedle Ustronie 
  Praca jest niewdzięcz-

na, ale nie chodzi mi o ni-
skie zarobki. W sumie to 
zawód „kanara” wszyst-

kim źle się kojarzy i bądźmy szczerzy – nie szanu-
jemy pana czy pani „kanar”. To jest wina jednak 
ich samych. Są nieuprzejmi, czasami aroganccy, 
a najgorsze jest to w jaki sposób się odnoszą do 
pasażerów. Rozumiem, że czasem jest to stresują-
ca praca. Nie każdy chłopak w kapturze musi być 
tym, który nie kasuje biletu.

Imię i nazwisko: Wero-
nika Możyłowska

Wiek: 23 lata 
Zawód: studentka

Miejsce zamieszkania: 
osiedle Michałów

 Myślę, że nie jest to ani 
łatwa, ani przyjemna pra-
ca. Jednak ludzie się na nią 
decydują – nie wiem z ja-
kim pobudek i nie interesuje mnie to. Zastanawiam 
się czy kontrolerem biletów może zostać każdy kto 
przyjdzie z ulicy bo kulturą osobistą „kanarki” nie 
grzeszą. Zawsze kasuję bilet, jednak przy każdora-
zowej kontroli nie czuję się komfortowo ze względu 
na podejście kontrolerów do pasażerów. Są niemili, 
a czasem i wulgarni. Zdarzają się wyjątki i mam 
nadzieję, że coraz więcej będzie tych wyjątków.

sonda ulicznasonda uliczna

Co myślisz o pracy 
kontrolerów biletów?

Imię i nazwisko: 
Urszula Kowalik

Wiek: 24 lata
Zawód: studentka

Miejsce zamieszkania: 
osiedle Zamłynie 

  Niestety i ten nie-
wdzięczny zawód musi 
ktoś wykonywać. Czasem 
jest mi szkoda kontrole-
rów, gdyż pod ich adresem padają różnego rodza-
ju pogróżki. Jest jednak taka grupa sprawdzają-
cych bilety, którzy są napastliwi i nieprzyjemni. 
Często zachowują się jak władcy tego świata.

Imię i nazwisko: 
Paweł Konarski 

Wiek: 36 lat
Zawód: technik 
Miejsce zamieszka-

nia: osiedle Planty
  Zarzutem jaki mogę 

postawić kontrolerom 
jest to, że każdą osobę ja-
dącą bez biletu uważają 

za przystępcę. Czasem jednak jest to po prostu 
przypadek, roztargnienie. Praca nie należy do 
najmilszych, ale jeśli te osoby oczekują od pasa-
żerów szacunku to same powinny też odnosić się 
z szacunkiem do podróżnych.
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KONTAKT:
Panorama Radomska, 

ul. Tartaczna 16/18, 26-600 Radom
Telefon: 668 326 738, 48 360 11 08, 

email: redakcja@panoramaradomska.pl

Twoja reklama 
w panoramie radomskiej

9 stycznia dyżurny węgrow-
skiej komendy został po-
wiadomiony o odnalezieniu 
zwłok mężczyzny w jednym z 
domów w miejscowości Twa-
rogi gm. Łochów. Na miejsce 
natychmiast skierował grupę 
dochodzeniowo-śledczą, która 

w obecności prokuratora rejo-
nowego przeprowadziła szcze-
gółowe oględziny.

Wytypowano osoby podej-
rzane o ten czyn. Jeszcze tego 
samego dnia dwaj mężczyźni, 
27-letni mieszkaniec gminy 
Łochów i 31-letni mieszkaniec 

gminy Stoczek, zostali zatrzy-
mani. Podczas zatrzymania 
przeszukano ich mieszkania, 
gdzie znaleziono skradzione 
przedmioty należące do ofiary.

Obaj zatrzymani zostali 
umieszczeni w policyjnym 
areszcie. Decyzją sądu, na 
wniosek prokuratury, zostali 
oni tymczasowo aresztowani 
na trzy miesiące. Podejrza-
nym grozi dożywotnie wię-
zienie.

KWP w Radomiu/js

Kara dożywotniego więzienia grozi dwóm mężczy-
znom zatrzymanym przez łochowskich policjantów 
w związku z podejrzeniem o zabójstwo 57-letniego 
mężczyzny

Zatrzymani podejrzewani o zabójstwo

panorama radomska

GDZIE JESTEŚMY?
 oto miejsca w radomiu, gdzie na pewno dostaniecie nas  
co każdy czwartek 
 Wyjście z tunelu z dworca PKP na osiedle Ustronie  osiedle Ustronie  osie-

dle Południe   Osiedle XV-lecia  osiedle Akademickie  Centrum  Bibliote-
ka Publiczna  kino Helios  PSS Społem ul. Traugutta  PSS Społem ul. Mo-
niuszki  I Urząd Skarbowy przy ul. Zborowskiego 106  Urząd Pracy  Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych   Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego  

 Biblioteka Pedagogiczna  Komenda Główna Policji  Wyższa Szkoła Han-
dlowa ul. Traugutta 61   Kawiarnia Artystyczna „Czytelnia Kawy”  Mega 
ul. Placowa 3/15  Borki  Gołębiów I  Michałów



Dokończenie ze str. 1
Aktor i pedagog bacznie ob-

serwuje studentów podczas 
ich pracy nad przedmiotem 
„Sceny klasyczne” pod kie-
runkiem prof. Andrzeja Żar-
neckiego. O swoich studentach 
mówi: – Niektórzy są szalenie 
zdolni. Wszyscy – pełni entu-
zjazmu. Ale nie wiedzą jeszcze 
do końca, co ich czeka.

Panorama Radomska: No 
właśnie…co ich czeka?

Marek Wysocki: – Dużo wy-
rzeczeń i niepewności. Aktor-
stwo to szalona amplituda – 
w jednym roku można być na 
topie, a  w  następnym spaść 
na sam dół i  być wytyka-
nym palcem przez krytyków 
i  kolegów. Zdecydowanie się 
na aktorstwo jest jak prośba 
o  przyjęcie do domu waria-
tów. Każdy może się starać, 
lecz tylko pomyleńcy zosta-
ją przyjęci. To ciężki zawód. 
Adeptów jest dziś bardzo 
wielu, spełnionymi aktorami 
zostaną nieliczni. Po drodze 
mnóstwo talentów się wykru-
szy, zmarnuje, rozmieni na 
drobne. Na pewno większość 
będzie grała w  serialach, 
ktoś znajdzie się w reklamie, 
wystąpi na estradzie, ale czy 
ktoś z  nich dostanie dobrą 
rolę teatralną? 

Czy uważa Pan, że domem 
aktora powinien być teatr?

M. W.: – Tak. Dla mnie fun-
damentem aktorstwa jest 
teatr. Żeby grać na scenie, 
trzeba posiadać odpowiedni 
warsztat. Szkoła teatralna 
bardzo w  tym pomaga. Ina-
czej jest w kinie, czy telewizji. 
Tam często ludzie bez szko-
ły stają się gwiazdami. Na 
ogół tylko przez chwilę.   Na 
stronie internetowej Uczel-
ni umieściłem takie zdanie: 
„Współczesny aktor porusza 
się w różnych przestrzeniach. 
Ta różnorodność wymaga 
wszechstronnego doskonale-
nia warsztatu, aby w  każdej 
chwili móc skorzystać z  od-
powiednich narzędzi w  jakie 
został wyposażony. Aktor to 
także charakter: pasja, deter-
minacja, odpowiedzialność, 
szacunek dla innych, pokora 
wobec zawodu. Bez tych cech, 
przy odrobinie szczęścia, mo-
żemy stać się tylko rozpozna-
walni, nie oznacza to jednak, 
że jesteśmy aktorami”.

Czy spełnia się pan w  roli 
pedagoga?

M. W.: – Tak, to świetna 
przygoda, bardzo lubię praco-
wać z  młodzieżą. Staram się 
nie tylko ją uczyć, ale dawać 
też szansę zaistnienia w  za-
wodzie. Na przykład w swoim 

teatrze Equus w podwarszaw-
skiej Zielonce. To wspaniałe 
miejsce, położone w  prze-
pięknej scenerii, nad którym 
osobisty patronat objął wielki 
reżyser, twórca ekranizacji 
sienkiewiczowskiej Trylogii – 
Jerzy Hoffman. 

Otrzymał pan srebrny me-
dal Akademii Polskiego Suk-
cesu…

M. W.: – Dwa. Jeden za osią-
gnięcia w pracy z młodzieżą, 
rok później za poziom arty-
styczny Teatru Equus.

Jacy są dzisiejsi  studenci ak-
torstwa? Czy podobni do pań-
skich w szkolnych czasach?

M. W.: – Różnica jest kolosal-
na. I nie tylko ja to zauważam, 
również wiele osób wykłada-
jących chociażby w Akademii 
Teatralnej. Wówczas obowią-
zywała zasada: „jeśli aktor 
nie przyszedł na próbę, to 

znaczy, że umarł”. Nieważne, 
czy podczas przedstawienia 
ktoś był chory, czy go noga 
bolała – wychodził i grał. Gdy 
mieliśmy próby nocowali-
śmy w szkole. Poświęcaliśmy 
się spektaklowi 24 godziny 
na dobę. A  dziś młodzież 
jest mniej odpowiedzialna. 
Staram się ich nauczyć tego 
dawnego podejścia do zawo-
du, rzetelności i  uczciwości 
wobec siebie i  innych. Oni 
chcą być dobrymi aktorami, 
ale niektórzy nie potrafią dać 
z siebie wszystkiego, a tu ina-

czej się nie da – mniej zdeter-
minowani, nawet jeśli maja 
talent, niczego nie osiągną.

Czy podziela Pan pogląd, 
że dziś adepci aktorstwa 
dążą raczej do taniej popu-
larności?

M. W.: – Nie wszyscy. Wie-

lu z  nich bardzo zależy na 
pracy w  ambitnym teatrze. 
Właśnie grupa moich stu-
dentów wyprowadziła się 
pod Stargard Szczeciński do 
offowej wioski teatralnej, by 
tam tworzyć teatr jaki kocha-
ją. W ogóle teatr offowy jest 
wśród studentów dość popu-
larny, co świadczy o  tym, że 
szukają własnej drogi w  za-
wodzie, nie ulegają presji by 
stać się znaną twarzą. Bardzo 
cenię taką postawę.

A  popularność jest aktoro-
wi potrzebna?

M. W.: – Jasne, żeby zara-
biać pieniądze.

Kiedy był lepszy czas na 
debiut: dziś czy 20 lat temu?

M. W.: – Teraz jest więcej 
możliwości. Tyle, że wtedy 
bardziej szanowano teatr. Te-
raz teatr się zdewaluował.

Czy aktor powinien być ela-
styczny w swoim zawodzie?

M. W.: – Oczywiście. Dla-
tego wprowadziłem zajęcia 
z dubbingu, pracy z kamerą, 
czy w studio radiowym.

Jakie zajęcia Pan prowadzi?
M. W.: – Wykładam „Mono-

log prozą”, „Estradę” i „Słu-
chowisko radiowe”

Czy miał Pan swoich mi-
strzów reżyserii teatralnej?

M. W.: – Bardzo lubiłem pra-
cować z  Tadeuszem Mincem, 
Ryszardem Perytem, Jerzym 
Krasowskim, Adamem Ha-
nuszkiewiczem, mimo, że kole-
dzy różnie go odbierali. Z tego 
co pamiętam nie miewałem 
konfliktów z reżyserami.

A sam jest Pan typem kon-
fliktowego reżysera?

M. W.: – Dyscyplina w  ze-
spole musi być. Oczywiście 
aktorzy zawsze podejrzliwie 
patrzą na reżysera, którego 
nie znają, a który do tego jest 
także aktorem. Wielokrot-
nie byłem w  takiej sytuacji. 
Gdy odwiedzam teatr na tzw. 
„prowincji”, zespół na ogół 
nastawiony jest negatywnie, 
bo przyjechał jakiś reżyse-
rek z  Warszawy, będzie się 
mądrzył, to trzeba mu trochę 

krwi napsuć. Wtedy najlepiej 
wziąć pół litra, usiąść, poga-
dać z ludźmi. Kto został w tej 
chwili w  teatrach? To nie są 
ludzie liczący na karierę 
i  pieniądze, tylko prawdziwi, 
oddani swojej pracy artyści. 
I  nieważne, czy to artysta 
na scenie, czy za kulisami. 
Bo i  garderobiane to często 
wspaniałe artystki, a do tego 
kochane kobiety. Takich ludzi 
jest coraz mniej, dlatego trze-
ba ich tym bardziej szanować. 
Jeśli oni widzą, że reżyserek 
z  Warszawy ich szanuje, to 
nie ma wpadki i  wszyscy są 
gotowi pracować od rana do 
nocy. Nie oszczędzając siebie 
i szanując reżysera.

Wielu jest zdolnych i  uta-
lentowanych młodych ludzi, 
którzy przepadli podczas eg-
zaminów do szkół państwo-
wych. Co by im Pan radził?

M. W.: – Nie rezygnujcie. Bo 
niespełniona pasja może wy-
rządzić w  późniejszym życiu 
dużo zamieszania. Spróbujcie 
przystąpić do egzaminu w je-
dynej niepaństwowej uczelni, 
która daje uprawnienia zawo-
dowe i tytuł magistra sztuki, to 
znaczy do Giedroycia. Została 
stworzona po to, aby dać szan-
sę zdolnym i  upartym. Kiedy 
się dostaniecie będziecie mieli 
okazję pracować z  Mistrzami 
i uporządkować w głowach, po 
co to wszystko…

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał 

Jacek Dąbrowski
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Dokończenie ze str. 1
– Przełom roku jest naj-

trudniejszym okresem na 
rynku pracy z  powodu se-
zonowości niektórych prac. 
Często też z  końcem roku 
wygasają umowy o  pracę, 
bo firmy ograniczają swoją 
działalność. Kończą się rów-
nież staże. Ale trzeba przy-
znać, że ten szybki wzrost 
bezrobocia jest bardzo nie-
pokojący –– mówi Dariusz 
Strzelec, rzecznik prasowy 
Powiatowego Urzędu Pracy.  

Dla porównania, w  ubie-
głym roku pośredniak za-
notował dwukrotnie niż-
szy przyrost bezrobocia 
w styczniu. 

Fatalne są także prognozy, 
jeśli chodzi o  finansowa-
nie aktywnych form walki 
z  bezrobociem. W  ubie-
głym roku na PUP w Rado-
miu przeznaczył  na ten cel 
ok. 70 mln zł. W  tym roku 
może być nawet o 70 proc. 
mniej. 

– To będzie trudny rok. 
Fundusz Pracy chce przy-
znać zaledwie 30 proc. 
ubiegłorocznej kwoty, czyli 
ok. 20 mln zł – mówi Strze-
lec. To oznacza, że wielu 
pracodawców i wielu bezro-
botnych spotka gorzkie roz-
czarowanie. – Będzie mniej 
pieniędzy dla przedsiębior-
ców, którzy chcą rozpocząć 
własną działalność gospo-
darczą, dla pracodawców 
chcących utworzyć nowe 
miejsca pracy, a  także dla 
stażystów – mówi Strzelec.

W  ubiegłym roku prawie 
tysiąc osób miało szansę 
rozkręcić własny interes, 
do grudnia powstało ok. 
600 nowych miejsc pracy, 
a  ze stażu skorzystało 3 
tys. osób. Również w  tym 
roku będzie można starać 
się o dofinansowanie w wy-
sokości 19 tys. zł na zało-
żenie własnej firmy. Jedy-
nym warunkiem jest ten, że 
działalność musi utrzymać 
się przez rok, w  przeciw-
nym wypadku pieniądze 
trzeba zwracać. Za podob-
ną kwotę przedsiębior-
cy mogą utworzyć nowe 
miejsca pracy. Warunkiem 
jest utrzymanie go przez 
minimum dwa lata. Staże 
natomiast trwają od trzech 
miesięcy do roku.

– To były i  są skuteczne 
sposoby walki z  bezrobo-
ciem. O  staże zabiegają 
zarówno bezrobotni, jak 
i  pracodawcy, bo niosą 
one korzyści dla obu stron. 
Teraz niestety będzie ich 
znacznie mniej, podobnie 
jak  dofinansowanych przez 
PUP miejsc pracy oraz dzia-
łalności – mówi Strzelec. 

AG

Bezrobotny 
rekord

Marek Wysocki. Urodzony 15 maja 1956 r. w Wołominie. Ukoń-
czył wydział aktorski na  PWSf w Łodzi w 1981 roku. Znany ak-
tor oraz kompozytor i autor tekstów piosenek dla dzieci. W latach 
90tych  współautor i główny wykonawca „Tik-Taka”, popularnego  
programu rozrywkowego dla dzieci zatytułowanego. W latach 80-
tych prowadził Teatr Młodych w Pałacu Młodzieży (w PKiN) w 
Warszawie. W latach 1981-90 występował w warszawskim Teatrze 
Narodowym, w latach 1990-97 w Teatrze Syrena w Warszawie. 
Aktualnie od kilku lat łączy pasję aktorską z pracą dydaktyczną 
jako dziekan na Wydziale Aktorskim WSKiMS im. J. Giedroyca w 
Warszawie. Zdobywca Złotego Ekranu i Nagrody Zbyszka Cybul-
skiego w 1984/85.

Aktorstwo to nie tylko 
zawód
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Nazwa: Wyższa Szkoła Komunikowania 
i Mediów Społecznych 

im. Jerzego Giedroyca w Warszawie
Dane: ul. Rydygiera 8, Warszawa; Internet: www.

wskims.edu.pl, e-mail: dziekanat@wskims.edu.pl
Charakterystyka: WSKiMS im. J. Giedroyca powsta-

ła w  1994 r. przez wybitnych polskich dziennikarzy; wpisana do reje-
stru wyższych uczelni niepaństwowych pod nr. 39. W 1994 r. otrzymała 
uprawnienia do nadawania tytułu licencjata na kierunku politologia, zaś 
w  2003 r. pozwolenie na magisterskie studia uzupełniające z  zakresu 
politologii. Od 09.2010 r. rektorem WSKiMS został  prof. dr hab. Lech 
Królikowski. W  2003 r. WSKiMS zaczęła kształcić aktorów w  ramach 
studiów licencjackich, a w 2007 r. – pięcioletnich studiów, kończących 
się nadaniem tytułu magistra. Jako jedyna uczelnia prywatna WSKiMS 
wydaje dyplom magistra aktorstwa.

Dziekan Michał Wysocki w towarzystwie studentów Wydziału Aktorskiego.
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Władze Radomia szukają 
oszczędności. Prezydent 

Ryszard Fałek przedstawił pro-
jekt reorganizacji radomskiej 
oświaty. Argumentując go niżem 
demograficznym, nadszarpnię-
tym budżetem oświaty i potrze-
bą racjonalizacji wydatków.

W  środę,19 stycznia ucznio-
wie, rodzice i  nauczyciele 
wszystkich placówek, których 
miałyby dotyczyć zmiany prze-
szli w  marszu protestacyjnym 
od IX LO im. Słowackiego pod 
Urząd Miejski. Towarzyszyły 
im okrzyki: Nie oddamy szko-
ły!, Ryszard Fałek musi odejść! 
Protest nasilił się jeszcze bar-
dziej po tym, jak delegacja 
szkół nie zastała w magistracie 
Ryszarda Fałka ani Andrzeja 
Kosztowniaka. – Czujemy się 
zlekceważeni. To dziwne, że 
akurat w dniu naszego protestu 
Ryszarda Fałka nie ma w gabi-
necie – mówi Przemysław Lis 
z IX LO.

– Uczniowie zapowiedzieli, że 
będą walczyć. Murem za nimi 
stanęli rodzice – mówi Wiktor 
Karoń, dyrektor X LO im. Sta-
nisława Konarskiego, które we-
dług projektu od września mia-
łoby funkcjonować w  Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 
5 przy ulicy Warszawskiej 12. 
W  Konarskim wszystkie klasy 
są integracyjne – tu uczą się 
także uczniowie z problemami 
ruchowymi, wadami wzroku 
i słuchu, epilepsją czy ADHD. 
Uczniowie nie chcą poddawać 
się pomysłom władz. Przy-
chodzą do  szkoły ubrani na 
czarno. Planują oblepić szkołę 
plakatami z hasłami broniący-
mi szkoły, zbierają podpisy pod 
petycją, którą zamierzają prze-
kazać radnym.

W planach jest też powołanie 
Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 7 przy ul. Staromiej-
skiej 11. W jego skład weszłoby 
IX LO im. J. Słowackiego oraz 

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. 
św. Kazimierza Jagiellończyka. 

Jednak najwięcej kontro-
wersji wzbudza likwidacja Ze-
społu Szkół Agrotechnicznych 

i Gospodarki Żywnościowej na 
Wośnikach. Szkoła przestałaby 
istnieć z końcem sierpnia 2014 

roku. Uczniowie nie zgadzają 
się na wygaszenie placówki 
ani przenosiny do innych szkół. 
W  poniedziałek, 17 stycznia 
uczniowie Agrotechniaka pro-
wadzili nocny strajk. – Jeśli 
zajdzie taka potrzeba, będzie 
więcej tego typu akcji. Władze 
Radomia muszą zdać sobie 
sprawę, że likwidacja naszej 

szkoły to błąd – mówi Rafał 
Bator, uczeń Agrotechnika. 
Dyrekcja i  pracownicy pla-

cówki wyraźnie sprzeciwiają 
się takim zmianom. W  liście 
skierowanym do  władz i  me-
diów piszą: Jesteśmy otwarci 
na merytoryczną dyskusję, ale 
nie zgadzamy się na manipu-
lowanie faktami i  pomijanie 
nas w  istotnych dla nas decy-
zjach. Podkreślają, że szkoła 
jest przyjazna uczniom, ma na 
swoim koncie liczne sukcesy 
edukacyjne, a  sama baza edu-
kacyjna jest systematycznie 
modernizowana. 

O  sprawie reorganizacji 
oświaty radni będę dyskuto-
wać 7 lutego. Jeśli Rada Miej-

ska zagłosuje za, uchwały 
wejdą w  życie. Opozycja jest 
przeciwna zmianom. Radni 
PiS poprą projekt władz. Klu-
czowym pytaniem jest: jak 
podczas lutowej sesji zagłosu-
je koalicjant Prawa i Sprawie-
dliwości, czyli Polskie Stron-
nictwo Ludowe.

Alicja Gryz

Zapowiadana reorganizacja w oświacie wzburzyła opinię publiczną.  
Młodzież i rodzice są zbulwersowani: – To skandal! Będziemy walczyć 
o nasze szkoły!

Uczniowie kontra prezydent

Radomska Stacja Sani-
tarno-Epidemiologicz-

na od 1 września do chwili 
obecnej zanotowała ponad 
3,7 tys. zachorowań na gry-
pę w Radomiu i powiecie. 
Według danych w mieście 
zachorowań było ponad 2,3 
tys. W powiecie radomskim 
zaś niewiele ponad 800. – Nie 
ma powodów do paniki. Są 
to statystyki porównywalne z 
ubiegłorocznymi – zapewnia 
Beata Nowak, rzeczniczka 
prasowa radomskiego sane-
pidu. Przyznaje jednak, że 
chorych na grypę może być 
więcej, niż podają statysty-
ki. – Zachorowania powinni 
zgłaszać lekarze pierwszego 
kontaktu. Ale nie wszyscy 
ten obowiązek, spełniają, 
dlatego może być dużo przy-
padków o których nie wiemy. 
Poza tym część chorych nie 
zgłasza się do lekarza i leczy 
się samodzielnie w domu – 
twierdzi Nowak. – Apelujemy 
więc do lekarzy, aby dopeł-
niali swoich obowiązków i 
wypełniali zgłoszenia. Sta-
tystyki też są ważne. Dzięki 
niem znamy stan faktyczny 
– podsumowuje. Nie zgło-
szono na szczęście żadnego 

zachorowania na grypę typu 
AH1N1. – Z epidemią mieli-
śmy do czynienia w 1997 r., 

wtedy było 50 tys. zachoro-
wań w mieście i powiecie – 
przypomina Nowak. Obecny 
stan nie jest alarmujący.

Jedną z metod zapobiega-
nia chorobie jest szczepie-
nie. Polecane jest szczegól-
nie osobom, które zaliczają 
się do grup ryzyka, czyli lu-
dziom starszym, przewlekle 
chorym oraz pracownikom 
służby zdrowia i dużych in-
stytucji, gdzie wirus łatwo 

może zdziesiątkować per-
sonel. W grupie ryzyka są 
także maluchy do piątego 
roku życia oraz dzieci, któ-
re często chorują i mają za 
sobą pobyt w szpitalu oraz 
niemowlęta po ukończeniu 
szóstego miesiąca życia. – 
Jeśli osoba znajduje się w 
grupie ryzyka to szczepienie 

jest jak najbardziej wska-
zane. Jednak taką decyzję 
trzeba każdorazowo skon-
sultować z lekarzem – radzi 
lekarz medycyny rodzinnej 
z przychodni Śródmieście. 
Według danych Sanepi-
du w Radomiu i powiecie 
przeciwko grypie zostało 
zaszczepionych ok. 20 tys. 
osób. Szczepionki w placów-
kach zdrowia już się kończą. 
– Niestety u nas szczepionek 

już nie ma. Być może moż-
na jeszcze zaszczepić się w 
innych ośrodkach zdrowia, 
ale podejrzewam, że zapas 
szczepionek też jest na wy-
kończeniu – mówi Nowak. 

Specjaliści ostrzegają, że 
fala największej zachorowal-
ności dopiero przed nami. Na 
grypę chorujemy najczęściej 
od stycznia do marca. Gry-
py lekceważyć nie wolno, 
bo może być niebezpieczna. 
Szczególnie jeśli dojdzie do 
powikłań. – Grypa przeno-
szona jest przede wszystkim 
drogą kropelkową, dlatego 
też należy uważać na ludzi 
chorych, zwłaszcza kasz-
lących i kichających, bo 
w ten sposób choroba się 
rozprzestrzenia – mówi le-
karz rodzinny z Przychodni 
Śródmieście. Chory zaraża 
nawet kilka dni przed wystą-
pieniem maksymalnych ob-
jawów chorobowych, a także 
przez pierwsze 4 dni grypy.

Lekarze podkreślają, jak 
ważna jest profilaktyka. Aby 
uniknąć zachorowań należy 
przede wszystkim wietrzyć 
mieszkanie. Warto też space-
rować, dotleniając organizm. 
Trzeba jednak pamiętać o 
odpowiednim ubiorze. – Naj-
lepiej ubierać się na cebulkę, 
jednocześnie nie wolno się 
przegrzewać – radzi pedia-
tra. Zdaniem wielu lepiej 
ćwiczyć układ odpornościo-
wy, podnosząc naturalną od-

porność organizmu. – Orga-
nizm ludzki jest stworzony 
do samoleczenia – jeśli odpo-
wiednio wcześniej zadbamy 
o dobrą dietę i wprowadzimy 
indywidualnie dopasowaną 
suplementację, wówczas na-
sza odporność się wzmocni 
i niestraszne będą nam gry-

py i anginy –  twierdzi Ewa 
Wijatkowska, doradca ds. 
odżywiania i odchudzania. 
Samo przechorowanie grypy 
nie jest zwykle niebezpiecz-
ne dla zdrowia. O ile nie le-
czymy się na własną rękę w 
domu.

AG

Czas na grypę
Chorych na grypę przybywa z dnia na dzień.  
W przychodniach i w aptekach kolejki, ciężko 
dostać się do lekarza, a okres zachorowań dopie-
ro przed nami
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Uczniowie pod Urzędem Miejskiem protestowali w obronie 
szkół.
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A wszystko zaczyna się od kataru i przeziębienia.

Jak odróżnić grypę od zwykłego 
przeziębienia? 
Poniżej prezentujemy tabelę różnic.
GRYPA
GORĄCZKA – bardzo wysoka (nawet w ok. 40 stopni)
POCZĄTKI CHOROBY – szybkie
OSŁABIENIE, BÓLE MIĘŚNI – bardzo mocne osłabienie, 
silne bóle mięśni
BÓŁ GARDŁA – nie zawsze
KATAR – nie zawsze
OGÓLNE SAMOPOCZUCIE – niezdolność do pracy, ogóle 
rozbicie
POWIKŁANIA – częste
PRZEZIĘBIENIE
GORĄCZKA – niewielka (często ok. 37 stopni)
POCZĄTKI CHOROBY – powolne
OSŁABIENIE, BÓLE MIĘŚNI – mało nasilone, rzadko bóle 
mięsni
BÓŁ GARDŁA – bardzo często
KATAR – bardzo często
OGÓLNE SAMOPOCZUCIE – względne
POWIKŁANIA – rzadkie

Do powikłań grypy należą: 
zapalenie płuc – jest jednym z najczęstszych powikłań. 
zaostrzenie przebiegu astmy, Przewlekłej Obturacyjnej Cho-
roby Płuc (POChP) oraz przebiegu mukowiscydozy 
zapalenia ucha środowego bądź zapalenia oskrzelików
zapalenie mięśni, w tym mięśnia sercowego. Zapalenie to 
wywołują wirusy grypy typu A i B. Powikłanie to jest szcze-
gólnie niebezpieczne u osób ze schorzeniami układu serco-
wo-naczyniowego oraz z niewydolnością nerek. Zapalenie 
mięśnia sercowego może prowadzić do jego niewydolności. 
zaostrzenie przebiegu choroby przewlekłej i pogorszenie 
stanu ogólnego chorego 
powikłania ze strony ośrodkowego układu nerwowego (np. 
zespół Reye’a) 
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Uczniowie przemaszerowali ulicami miasta pod Urząd Miejski.

Wypowiedz się w  Panora-
mie Radomskiej!

Co myślisz o  planowanych 
zmianach? Pisz na adres: 
redakcja@panoramaradom-
ska.pl



Lista zakupów to ponad 5100 
pozycji w kilkunastu kate-

goriach: od obuwia poprzez spe-
cjalne kombinezony, ochrania-
cze, zestawy pierwszej pomocy 
po uzbrojenie. Najważniejsze dla 
policji są jednak urządzenia Qu-
ick Map 3D, do przestrzennego 
obrazowania miejsca zdarzenia.

Ze środków zakupiono m.in. 16 
nowych alkomatów działających 
na podczerwieni, 8 nowych wi-
deoradarów, urządzenia do ba-
dania kierowców na zawartość 
narkotyków, 3 laserowe mierniki 
prędkości. Nowym nabytkiem 
jest też kamera termowizyjna, 
która będzie przydatna przy po-
szukiwaniu osób zaginionych.

Cennym nabytkiem są 2 ze-
stawy do wizualizacji zdarzeń w 
technologii 3D, który kosztuje 80 
tys. zł. W skład specjalistyczne-

go wyposażenia urządzenia zw. 
Quick Map 3D wchodzą m.in.: 
dalmierz laserowy do pomiarów 
odległości na miejscu wypadków 
drogowych, laptop z oprogra-

mowaniem, palmtop i drukarka 
laserowa. Instrumenty pomia-
rowe umożliwiają automatyczne 
wprowadzanie danych. System 

tworzy mapy trójwymiarowe. 
Wygenerowany materiał dowo-
dowy będzie bardzo precyzyjny 
i wykorzystywany na potrzeby 
postępowania sądowego.

Ponad 1,5 mln zł przeznaczono 
na zakupy sprzętu komputero-
wego. Zakupiono notebooki (100 
szt.), programy (277 szt.), dru-
karki (21 szt.), zestawy PC (127 
szt.) i inne peryferyjne urządze-
nia. Wszystko by przyspieszyć, 
ułatwić i usprawnić pracę funk-
cjonariuszy. – Kończą się czasy, 
gdy policjanci przychodzili do 

pracy z własnym, prywatnym 
sprzętem. Poprawiamy warunki 
pracy i służby funkcjonariuszy. 
Lepiej funkcjonujemy, za mniej-
sze środki. Nie odbije się to ne-

gatywnie na bezpieczeństwie – 
zapewnia zastępca komendanta 
KWP w Radomiu Tomasz Ko-
walczyk.

W 2010 r. garnizon mazowiecki 
pozyskał łącznie 90 nowych po-
jazdów. Wśród nich jest: 17 po-
jazdów specjalnych (RD wideo, 
profilaktyczno-szkoleniowy), 
13 oznakowanych furgonów, 4 
osobowo-terenowe i 20 nieozna-
kowanych aut. Niebawem do 
radomskiej drogówki trafią nowe 
radiowozy m.in. alfy romeo 159. 
Policjanci w takim radiowozie 
mogą mierzyć i rejestrować 
prędkość auta jadąc z naprze-
ciwka. W komendzie jest też 
już 16 nowych motocykli marki 
honda.

Jednocześnie komenda wydała 
w ubiegłym roku o prawie 10% 
mniej pieniędzy niż w 2009 r., co 
daje ponad 5,6 mln zł oszczęd-
ności. – Ograniczyliśmy choćby 
wydatki na prąd, wywóz nieczy-
stości, telefony. Drogą interne-
tową załatwiamy więcej spraw. 
Racjonalizujemy koszty prze-
wozów, oszczędności pozwalają 
lepiej doposażyć policjantów – 
twierdzi mł. inspektor Tomasz 
Kowalczyk, z-ca Mazowieckiego 
Komendanta Wojewódzkiego Po-
licji ds. Logistyki.  RS
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Pociesz się czarami
Nowy rok rozpoczął się od 

ogłoszenia w Radomiu 
klęski bezrobocia. W mieście i 
powiecie przybyło ponad dwa 
tysiące ludzi, dla których zabra-
kło zajęcia. Na tym nie koniec, 
klęska ma być większa, gdyż 
urząd pracy dostał zaledwie 
grosze na walkę z bezrobociem. 
Ponadto, podejmowane tu pró-
by aktywizacji bezrobotnych 
przypominają zabawę w przed-
szkole dla 50-latków. Jak mó-
wiła mi uczestniczka jednego 
z takich kursów-programów, w 
czasie integracyjnego spotka-
nia kazano jej udawać lwa. Po 
to, żeby odreagowała i pozbyła 
się kompleksów, a następnie 
jak lwica ruszyła na żer, czyli 
zdobywanie pracy. Przy oka-
zji, w ramach kursu, kobieta ta 
zaliczyła wizytę u prawnika i 
psychologa, którzy odfajkowa-
li jej obecność, podali adresy 
swoich prywatnych kancelarii 
i gabinetów, po czym pokazali 
drzwi. Jak dowodzą socjologo-
wie ludzie powoli dochodzą do 
granicy wytrzymałości, a gdy 
ją przekroczą może tu gruchnąć 
jak w jakiejś Grecji. Na dokład-
kę Ruscy podali, że całą winę 
za katastrofę pod Smoleńskiem 
ponoszą Polacy, więc żyć już się 
naprawdę nie chce. 

Nie ma jednak sytuacji bez 
wyjścia. Skoro brak pracy dla 
mechaników, stolarzy, piekarzy, 
polonistów, politologów, kel-
nerów itd., to trzeba stworzyć 
nowe zawody, na które jest spo-
łeczne zapotrzebowanie. Nie 
mówię o profesjach już istnie-
jących, lecz z rozmaitych powo-
dów nielegalnych, jak prostytut-
ka, złodziej czy alfons (choć dla 
dobra państwa powinno się je 
zalegalizować i obłożyć podat-

kiem), tylko o całkiem nowych 
zawodach, które sprawdzą się w 
warunkach wolnego rynku. 

Mógłby to być np. pocieszyciel. 
Większość Polaków ma żal do 
wszystkich i wszystkiego. Mę-
żowie do żon, że się starzeją; 
żony do mężów, że bez viagry 
ani rusz; policjanci do bandy-
tów, że im uciekają; bandyci do 
bogaczy, że się pilnują, kierowcy 
do innych kierowców, że jeżdżą; 
babcie do wnuczków, że je za-
niedbują, wnuczki do babć, że 
mają kiepskie emerytury itd. W 
tej sytuacji zawodowy pocieszy-
ciel miałby roboty huk. Bo nic 
ludziom tak nie pomaga, jak wy-
płakanie się komuś w mankiet, 
a np. w przypadku zaniedbywa-
nych żon mogłaby to być jeszcze 
dodatkowa, bardziej bezpośred-
nia forma serdecznej pociechy. 

Podano ostatnio, że w Rumunii 
zalegalizowano zawód czarow-
nicy. Dlaczego nie u nas? Nie 
chodzi o żadne tam wróżki, ta-
rociarki, astrologów, ale właśnie 
pełnokrwiste czarownice. Ich 
usługi uzupełniałyby znakomi-
cie pracę pocieszycieli. Bo co z 
tego, że pocieszyciel ukoi nasz 
ból wynikający z faktu, że sąsiad 
niespodziewanie się wzbogacił i 
buduje sobie dom? Pocieszyciel 
pocieszy nas tylko doraźnie na-
zywając sąsiada draniem, zło-
dziejem i łajdakiem, ale nic kon-
kretnego z tego nie wyniknie. Ale 
gdy zamówimy profesjonalną 
czarownicę, ta za godziwą opła-
tą, rzuci urok w dowolnej spra-
wie. Sąsiada okradną, teściową 
zamkną w psychiatryku, upier-
dliwego szefa potrąci samochód, 
a Ruscy przyznają się wreszcie 
iloma rakietami zestrzelili pod 
Smoleńskiem nasz samolot.

 Parano
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Policjanci w pełnym rynsztunku.

17 stycznia rozpoczyna się pro-
jekt Radom Czerwiec ’76 – Bądź-
my dumni! Uczestnicy będą brać 
udział w bezpłatnych warszta-
tach, a efektem ich pracy będzie 
nagranie filmu dokumentalnego 
oraz przygotowanie portalu po-
święconego wydarzeniom Ra-
domskiego Czerwca. Młodzież 
pod kierunkiem historyków z 
Instytutu Pamięci Narodowej 
będzie miała za zadanie dotrzeć 
do świadków, ofiar Czerwca ’76, 
nagrać ich relacje, które zostaną 
opublikowane. Postępy w reali-
zacji projektu będą zamieszczane 
na stronie www.1976radom.pl. 
Portal ten stanie się platformą 
wymiany doświadczeń dla mło-
dzieży realizującej projekt oraz 
ich rówieśników, jednocześnie 

przyczyni się do upowszechnie-
nia wiedzy dotyczącej wydarzeń, 
które miały miejsce 35 lat temu w 
Radomiu.

W trakcie warsztatów specjali-
sta od nowych technologii zapo-
zna młodzież z tajnikami budowy 
strony internetowej oraz promocji 
zamieszczanych w sieci informa-
cji. Radomscy dziennikarze oraz 
pracownicy Działu Dziedzictwa 
Kulturowego i Dokumentacji 
Filmowej Resursy podzielą się 
wiedzą z zakresu tworzenia form 
dokumentalnych. Nauczą jak wy-
bierać temat, jak nawiązać pierw-
szy kontakt i jak rozmawiać z 
bohaterem reportażu. Najnowsze 
techniki montażowe zaprezentują 
koordynatorzy Studia Filmowego 
Resursy. Wszyscy biorący udział 

w realizacji zadania pracować 
będą na profesjonalnym sprzęcie 
i oprogramowaniu służącym do 
produkcji materiałów filmowych 
zapewniają organizatorzy. – Je-
steśmy przekonani, że realizacja 
tego projektu przyczyni się do 
wzmocnienia lokalnego patrioty-
zmu oraz dumy z bycia Polakiem 
i radomianinem, do rozbudzania 
zainteresowania historią a także 
do promowania praw człowie-
ka, swobód obywatelskich oraz 
uczenia czym w praktyce jest 
demokracja. Mamy nadzieję, że 
młodzież odkryje w sobie nowe 
talenty, które w przyszłości będą 
chcieli szlifować z myślą o wy-
korzystaniu ich w pracy zawodo-
wej – mówi Maciej Zwierzyński, 
specjalista ds. promocji OKiSz 
Resursa. 

Zainteresowani mogą się zgła-
szać  pod numerem tel. 48  362 
85 90 wewn. 24 lub drogą elek-
troniczną: maciej.zwierzynski@
resursa.radom.pl  AG

Aby pamiętać…
Radom Czerwiec ’76 – Bądźmy dumni! – to pro-
jekt skierowany do miłośników historii z zacięciem 
dziennikarskim. Resursa Obywatelska poszukuje 20 
młodych, zdolnych radomian
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Specjalistyczny sprzęt dla radomskiej policji.

Zakupy nowoczesnego sprzętu
Na nowoczesne wyposażenie, zakup sprzętu 
i techniki policyjnej w 2010 r. garnizon 
mazowiecki wydał prawie 2,5 mln złotych

fo
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Nowe radiowozy.

W pierwszych dniach 
stycznia ruszała pra-

ca w odnowionym obiekcie. 
Izba przyjęć zmieniła się nie 
do poznania. – Ważną zmia-
ną jest metraż. Wcześniej 
izba przyjęć zajmowała za-
ledwie 200 metrów. Teraz jej 
powierzchnia to 600 metrów 
– mówi Adam Kosior, peł-
niący obowiązki dyrektora 
Zakładu Psychiatrycznego w 
Krychnowicach. Remont ob-
jął kompleksowe działania. 
Do budynku dobudowano 
zajazd dla karetek oraz ga-
raż. Jest także podjazd dla 
niepełnosprawnych wraz z 
zadaszeniem. Zmianie uległy 
nie tylko elewacja budynku, 
ale także jego wnętrze. 

W nowej izbie jest także wię-
cej pomieszczeń, a gabinety 
zabiegowe są przestronne. 
Jest więcej łazienek, wśród 
nich także przystosowane dla 
osób niepełnosprawnych. – 
Ważnym udogodnieniem są 
izolatki. Pacjenci agresywni 
kierowani są prosto do tych 
pomieszczeń i nie powodują 
zagrożenia dla innych. Wcze-
śniej był z tym duży kłopot – 
przyznaje Kosior. Pielęgniar-
ki i lekarze zgodnie przyznają, 
że wcześniej nie mieli takiego 
komfortu pracy jak teraz.

Izba przyjęć ma także zu-
pełnie nowe meble i sprzęt 
medyczny. – Najważniejszym 
zakupem jest urządzenie do 
wykonywania mechaniczne-

go masażu serca podczas re-
animacji. System LUCAS jest 
przeznaczony do wykonywa-
nia ucisków klatki piersiowej 
zgodnie z wytycznymi ERC 
(Europejska Rada Resuscyta-
cji), które wykonuje niezawod-
nie z odpowiednią siłą i często-
ścią – wyjaśnia p.o. dyrektora. 

Powiększono część admini-
stracyjno-socjalną. W budyn-
ku izby mieści się centrum 
zarządzania szpitalem i reje-
stracja. – Izba przyjęć speł-
nia teraz wszelkie wymogi 
unijne. Można powiedzieć, że 
jest na europejskim poziomie 
– podsumowuje Kosior.

Modernizację i przebudo-
wę rozpoczęto w 2008 roku. 
Trwała ona 2 lata. Kosztowa-
ła ponad 2 miliony złotych. 
Była to dotacja celowa prze-
kazana szpitalowi przez or-
gan prowadzący, czyli Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego. AG

Na europejskim poziomie
Po dwóch latach remontu w Zakładzie Psychiatrycz-
nym w Krychnowicach do użytku pacjentów oddano 
izbę przyjęć. Izbę odświeżono, dobudowano nowe 
pomieszczenia i wyposażono w aparaturę
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Pani Grażyna przyjechała 
do Radomia z  Pomorza. 

Ściągnęły ją tu sprawy ro-
dzinne. Szukała pracy – na 
próżno. W końcu dowiedziała 
się, że potrzebują kontrole-
rów w komunikacji miejskiej. 
Pomyślała: czemu nie?

Mąż pani Joli stracił etat 
i  poszedł na zasiłek, więc 
Jola wzięła sprawy w  swo-
je ręce. Biegała po firmach 
i  instytucjach, rozsyłała CV. 
W  końcu trafiła do agencji 
Reflex, która zatrudnia kon-
trolerów. Kierownik powie-
dział: może pani rozpocząć 
już jutro.

Jola ma służbowy numer 
12. Grażyna – 13. W  języku 
ulicy mówi się o nich: kanary. 

– Czy się obrażamy? To za-
leży od tonu i  intencji. Ale 
tak czy inaczej, mamy grubą 
skórę. Inaczej nie dałoby się 
tu pracować. Bo jak kilkana-
ście razy dziennie słyszysz 
pod swoim adresem kon-
cert życzeń złożony z  naj-
grubszych przekleństw, jak 
mówią ci, co myślą o twoim 
rozumie i  urodzie, to masz 
czasem wszystkiego po uszy. 
Bo gdy widzisz jak ludzie po-
trafią kombinować i  kręcić, 
to ogarnia cię zwątpienie 
w katechizm.

A  klną, kręcą i  kombinują 
niemal wszyscy – od nasto-
latków po statecznych eme-
rytów. Ludzie wsiadają do 
autobusu bez biletu z różnych 
powodów: lekceważenia, bra-
wury, pośpiechu, roztargnie-
nia, braku otwartego kiosku. 
A  kiedy już wpadną w  ręce 
kontrolera i  muszą zapłacić 
regulaminową karę, winny 
jeden: on, kanar. I to nie tylko 
za wlepiony mandat.

Winny, że mąż/żona pije/
bije. Że bank domaga się 
spłaty kredytu. Że dziecko 
ćpa i  olewa szkołę. Że leki 
coraz droższe. Nie ma pracy, 
boli ząb, wychodzą włosy, 
córka w ciąży, a ojciec dziec-
ka zniknął, że znów zepsuł się 
piętnastoletni samochód. 

Grażyna i Jola odbierają to 
tak, jakby ludzie tylko czeka-
li, żeby wyładować na nich 
wszystkie złe emocje. – Dla-
tego trzeba mieć odporność, 
czyli grubą skórę – powtarza-
ją. – Bo przecież nikt nie lubi 
być kontrolowany. I  rzadko 
kto umie przyznać się do 
błędu.

Odporność to rzecz pod-
stawowa. Większość nie daje 
rady, toteż rotacja w  tym fa-
chu jest znaczna. Ktoś spró-
buje, popracuje parę tygodni 
i  ucieka. Artur Chebdowski, 
kierownik ds. kontroli i rekla-

macji Agencji Ochrony Re-
flex, mówi że w ciągu dwóch 
i pół roku przez firmę przewi-

nęło się ponad 120 chętnych. 
Zostało z nich kilkoro. Reszta 
zrezygnowała. 

– Z  dziesięciu szkolonych 
kandydatów jeden zostaje 
kontrolerem. Dobre chęci 
wystarczają do chwili, gdy 
w  autobusie nie posypią się 
groźby i  obelgi. Wówczas 
kandydat przychodzi do biu-
ra i  mówi: dziękuję, do wi-
dzenia, to nie dla mnie. Chcę 
jeszcze żyć i zdrowym być.

Jak zostać kontrolerem? 
Wiek – od 21 lat. Nieka-
ralność – absolutna. Wy-
kształcenie – średnie (choć 
wyjątkowo przyjmowano 
z  zasadniczym). Trzeba 
przejść szkolenie, poznać 
prawo przewozowe i zdać we-
wnętrzny egzamin. A przede 
wszystkim mieć charakter. 
Pracuje się na umowę zle-
cenie, czas nienormowany, 
zarobki – zależy od człowieka 
– 2 do 3 tys. zł na rękę. Płeć 
dowolna – w tej chwili bilety 
w  radomskich autobusach 
sprawdza około trzydziestu 
kontrolerów. Połowa z nich to 
kobiety. 

– Pod tym względem nie ma 
u  nas żadnej dyskryminacji. 
Ba, my pierwsi wprowadzili-
śmy parytety – śmieje się kie-
rownik Chebdowski.

trzy czarodziejskie 
słowa

Pani Jola: – Było po dwu-
dziestej. W autobusie jechała 
grupa pijanych chłopaków, 
alkohol pili jeszcze w  środ-
ku. Kolega kontroler poszedł 
zwrócić im uwagę i  dostał 
w  nos. Poprosiłam kierowcę 
o  zamknięcie drzwi, ale on 
nie wiadomo dlaczego trzy-
mał je otwarte. Skoczyłam 
koledze na pomoc, młodzi 
wykorzystali sytuację i  za-
częli uciekać, a kiedy byli już 
na zewnątrz, jeden odwrócił 

się i cisnął we mnie butelką. 
Uchyliłam się. Butelka trafi-
ła w głowę stojącego za mną 
pasażera. Rozwaliła mu łuk 
brwiowy. Było pełno krwi, 
musieliśmy udzielić człowie-
kowi pierwszej pomocy.

Kontrolerzy dobierają się 
w małe zespoły: trzy-, cztero-
osobowe. Z  trzech powodów: 
dla skuteczniejszego wyko-
nywania pracy, dla własnego 

bezpieczeństwa, dla rozła-
dowywania ludzkich emocji. 
Kiedy pasażer zaczyna za-
chowywać się agresywnie, 
podchodzi drugi kontroler 
i  stara się go uspokoić. Gra-
żyna nazywa ten zabieg: to-
nowanie głosem. To zwykle 
pomaga. Człowiek warczy 
na wypisującą mandat Gra-
żynę, pokrzykuje, klnie, wte-
dy przychodzi Jola i  łagodzi. 
Bywa też na odwrót.

– To Jola spisuje i  zbiera 
przekleństwa, a  ja łagodzę. 
Musimy sobie pomagać, bo 
na pomoc pasażerów trudno 
liczyć. Solidaryzują się ra-
czej z  gapowiczami – mówi 
Grażyna.

Są wyjątki. Dwóch panów, 
stałych klientów linii miej-
skich – w  tym emerytowany 
policjant – pomaga na ochot-

nika. Sami podchodzą i pyta-
ją, czy mogą coś zrobić. 

Przypadek całkiem świe-
ży, sprzed kilkunastu godzin. 
Młody chłopak, rocznik 1988. 
Trzeźwy, wygląd w  normie, 
żaden margines ani łobu-
zeria. Na prośbę o  okazanie 
biletu, odpowiedział: nie 
mam, po czym dorzucił pod 
adresem pani Joli słowo na 
„k”. Zmienił ton, gdy Jola 
wezwała pomoc i  kazała za-
blokować drzwi. Chłopak za-
czął przepraszać, bez oporu 
okazał dokumenty. Wyraźnie 
się zawstydził. 

– Takim jak on mówimy, 
że w  kontaktach z  drugim 
człowiekiem wystarczą 
trzy czarodziejskie słowa: 
proszę, dziękuję, przepra-
szam – podkreśla Grażyna. 
– Mamy cichą nadzieję, że 
coś z tych naszych nauk do 
nich dociera.

Ale znacznie częściej przy-
parci do muru gapowicze 
przybierają pozę baranka. 
Dobrze, będą spokojni… O.K. 
nie mają dokumentów, ale 

poczekają grzecznie aż przy-
jedzie wezwany przez kontro-
lerów patrol… Tak naprawdę 
wypatrują tylko okazji, żeby 
prysnąć. Czekają na otwarcie 
drzwi, tłuką pięściami, prze-
dzierają się na siłę, wyska-
kują a potem od ich bluzgów 
więdną uszy.

Agresja wychodzi nie tylko 
z  młodych. 60-letnia gapo-
wiczka – krąbrna i uparta do 
tego stopnia, że trzeba było 
wezwać policję – nie mogła 
darować wypisanego manda-
tu. Trzy razy wracała i  mie-
szała kontrolerki z błotem. Są 
tacy, którzy z  żądzy odwetu 
jeżdżą za nimi pół dnia i wo-
łają: kanary, kanary... 

Plagą jest udawane roztar-
gnienie i  amnezja. Pasażer 
bez biletu proszony o  doku-
menty rozkłada ręce, bo – co 

za traf! – akurat mu się zapo-
mniało. Podaje dane ustnie, 
a  dla uwiarygodnienia pod-
piera się sąsiadem z  bloku: 
nazwisko takie a takie, adres 
ten i  ten. Kontroler może to 
przyjąć na wiarę (z  reguły 
wszystko okazuje się kłam-
stwem) lub dla pewności 
potwierdzić dane za pośred-
nictwem policji. Sam nie ma 
prawa nikogo przeszukać, 
choćby człowiek miał w kie-
szeni dokumenty, co zwykle 
się zdarza. Nie może gonić ni-
kogo poza autobusem. Bo nie 
jest policjantem.

– To zmieni się od marca 
z  wejściem nowego prawa 
o  przewozach. Kontrolerzy 
będą mogli zatrzymywać 
pasażerów na gapę i  czekać 
na patrol straży miejskiej 
lub policji – informuje Artur 
Chebdowski.

padaczkowcy 
i zagraniczniacy

Najczęściej krzyczą: ja cię 
zwolnię! Już tu nie pracujesz! 
Ci najbardziej agresywni idą 

na kontrolerów z  łapami. 
Łysy osiłek wyszarpał Gra-
żynie z  ręki dopiero co wy-
pisany mandat i  przy okazji 
złamał jej dwa palce. 

Jolę uciekający gapowicz 
ciągnął za sobą sto metrów. 
Pewnie byłoby bezpieczniej, 
gdyby w  każdym autobusie 
zakładano monitoring albo 
kontrolerom towarzyszy-
li ochroniarze, jak to jest 
w Warszawie. 

Desperaci próbują wyska-
kiwać z  jadącego autobusu. 
Zdarzyło się, że uciekający 
piętnastolatek zaklinował 
się w  szczelinie w  drzwiach 
i omal nie wypadł na jezdnię. 

Spryciarze próbują tzw. 
sposobów. Jedna pani udawa-
ła padaczkę. Przeszło jej po 
wypisaniu mandatu. Młody 
facet zapewniał, że jest za-

granicznym turystą. Wpierw 
mówił po niemiecku, potem 
po angielsku. Ale gdy się oka-
zało, że ma na rękach ręka-
wiczki z  polskimi napisami, 
polski zegarek, a  dodatkowo 
jego komórka zagrała skocz-
ne disco polo, cudzoziemski 
czar prysł.

Najwięcej jest głuchonie-
mych. Rozmawiają na migi, 
a odzyskują głos i słuch, gdy 
kontroler wyciąga telefon 
i  dzwoni po policję. Wielu 
„wrabia” kanarów w  łapów-
ki. Krzyczą dramatycznie: 
dałem ci dziesięć złotych, 
a  ty mi tu mandat dajesz, 
k…a  mać!? Wołają: głupia 
jesteś, pięć klas skończyłaś 
i  chcesz mnie spisywać?! 
Mnie?!

– A  przecież pracowali 
i  pracują u  nas ludzie, któ-
rzy pokończyli studia albo 
właśnie studiują – mówi pani 
Jola.

Do biura agencji przycho-
dzą anonimy: uważaj, już 
po tobie... już cię namierza-
my… Anonimowe (i  nie tyl-
ko) pogróżki dostaje także 
kierownik Chebdowski, któ-
ry każdego dnia przyjmuje 
rodziców rozżalonych, że 
spisano ich dziecko jadące 
autobusem bez legitymacji 
albo bez biletu. 

Osobną grupę stanowią ci, 
którzy dowód osobisty trak-
tują jak darmowy bilet. Nie 
płacą za wodę, prąd, gaz, 
mieszkanie, więc dlaczego 
mieliby płacić za podwóz-
kę? Rekordzistę spisywano 
90 razy. Mówi z uśmiechem: 
nie pracuję, nic nie mam, 
możecie mi naskoczyć. Kie-
rownik Artur Chebdowski: 
– Takie przypadki kierujemy 
do sądu grodzkiego jako wy-
kroczenia i  niewiele z  tego 
wynika. Ludzie nie płacą 
i  już. Teraz się to zmieni: 
sprawy będą z  powództwa 
cywilnego, egzekucją zajmą 
się komornicy i  mają na to 
całe 10 lat.

Kontrolerki nr 13 i 12, czy-
li Grażyna i  Jola wystawiają 
miesięcznie po 300-400 man-
datów. To obrazuje skalę zja-
wiska, jakim jest w Radomiu 
jazda bez biletu. Jakby lu-
dziom nie mieściło się w gło-
wach, że naruszają prawo 
a  kontrolerzy tylko pilnują, 
żeby nie odbywało się to bez-
karnie. 

– Nie masz biletu, to nie 
wsiadaj – radzą Jola i  Gra-
żyna. Bo dla nich ta robota 
to też ani bułka z masłem czy 
lekki spacerek. – Czasem za-
ciskam zęby i liczę do pięciu, 
żeby ochłonąć zanim podejdę 
do kogoś, kto patrzy na mnie 
jak na swojego największego 
wroga – mówi Grażyna.

Krzysztof Żmudzin

Jazda bez biletu
Nikt nie lubi być kontrolowany. I rzadko kto 
przyznaje się do błędu
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Kierownik Artur Chebdowski: Z dziesięciu szkolonych kandyda-
tów, jeden zostaje kontrolerem.
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Jazda bez biletu jest w Radomiu plagą.



Z sercem do serca

Panorama Radomska: Wy-
bór kierunku studiów był 
przypadkowy czy zawsze 
chciał Pan być lekarzem?

Piotr Panin: – Na pewno nie 
był to przypadek. Jedynie we 
wczesnym dzieciństwie chcia-
łem być archeologiem, póź-
niej architektem. Od liceum 
trudno mi było wyobrazić so-
bie inne studia niż medyczne. 
Nie potrafię sprecyzować dla-
czego, ale myślę że wypłynęła 
na to sytuacja w rodzinie, moi 
rodzice są lekarzami. Od za-
wsze w domu były obecne te-
maty medyczne, rodzice roz-
mawiali o pacjentach, a mnie 
się to bardzo podobało.

Jak wspomina Pan okres 
studiów ?

P. P.: – Studia są postrzegane 
jako ciężkie. Jest dużo nauki, 
trwają także dłużej, bo sześć 
lat. Jeśli podczas studiów 
pracuje się systematycznie 
można przyswoić całą wiedzę. 
Studia są bardzo interesujące. 
Im wyższy rok tym tematyka 
zajęć jest ciekawsza. Później 
zaczynają się zajęcia klinicz-
ne w szpitalnych oddziałach.

Jakie emocje towarzyszyły 
Panu podczas zajęć w  pro-
sektorium?

P. P.: – Prosektorium było 
miejscem moich zajęć z ana-
tomii. Byłem przejęty ogrom-
ną ilością materiału z  ana-
tomii, zastanawiałem się jak 
się tego wszystkiego nauczyć. 
Teraz jest coraz więcej two-
rzyw sztucznych i  myślę, że 

z  czasem podczas zajęć stu-
denckich ciało ludzkie zosta-
nie wyparte przez fantomy. 
Duże wrażenie wywarły na 
mnie zajęcia z medycyny są-
dowej, które były na piątym 

roku. Wykonywano tam sek-
cje zwłok osób, które zmarły 
na przykład w  wyniku po-
strzału. 

Pamięta Pan pierwsze ba-
danie pacjenta?

P. P.: – Dokładnie tego nie 
pamiętam. Było to na trzecim 

roku, kiedy rozpoczęliśmy za-
jęcia w  klinikach. Na pewno 
nie było to duże wydarzenie 
emocjonalne. Raczej obawia-
łem się tego, że mogę coś prze-
oczyć. Przy takim badaniu jest 
asystent. Trzeba być do niego 
dobrze przygotowanym. Naj-
ważniejsze jest, żeby się skon-
centrować i nie popełnić błędu. 

Dlaczego zdecydował się 
Pan na specjalizację z  kar-
diologii?

P. P.: – Kardiologia jest 
przyszłościową dziedziną. 

Już na studiach zapisałem 
się do kółka kardiologicznego 
i  dążyłem do zrobienia spe-
cjalizacji z kardiologii.

Łatwiej leczy się dzieci czy 
dorosłych?

P. P.: – Pierwszą dziedziną 
jaką odrzuciłem była pedia-
tria. Nie jestem w  stanie pa-
trzeć na chore dzieci. W izbie 
przyjęć czasem spotykam 
małych pacjentów, ale w  ta-
kiej sytuacji sam choruję. Nie 
potrafię sobie poradzić emo-

cjonalnie z cierpieniem dziec-
ka. Jest to dla mnie ogromne 
przeżycie. Z punktu widzenia 
lekarskiego ustalenie choro-
by u dziecka jest trudniejsze. 
Diagnoza w  moim odczuciu 
w osiemdziesięciu procentach 
opiera się na dokładnie prze-
prowadzonym wywiadzie. 
Z dzieckiem jest to trudne.

Czy radomianie chętnie wy-
konują badania kontrolne?

P. P.: – Niestety nie. Pacjen-
ci często sprawy zdrowia 
zostawiają na później. Poja-

wiają się u lekarza w momen-
cie, kiedy sytuacja staje się 
dramatyczna. Najczęściej tak 
zachowują się mężczyźni. 

Czy zdecydowałby się Pan 
leczyć kogoś ze swojej rodziny?

P. P.: – Oczywiście, takie 
sytuacje są nieuniknione. 
Zajmuję się między innymi 
wszczepianiem stymulato-
rów i  defibrylatorów serca. 
Na pewno nie podjąłbym się 
przeprowadzenia takiego za-
biegu u  kogoś z  rodziny, by-

łoby to zbyt dużym stresem. 
Jeśli chodzi o  leczenie prze-
ziębień czy porady rodzinne 
dotyczące zdrowia jak naj-
bardziej pomagam bliskim.

Czego nie lubi Pan w swojej 
pracy?

P. P: – Nie lubię dyżurów 
w  izbie przyjęć. Są wyczer-
pujące fizycznie i  psychicz-
nie. Wielokrotnie, w krótkim 
czasie, trzeba podjąć decyzje 
o odesłaniu pacjenta do domu 
lub pozostawieniu go na szpi-
talnym oddziale. W większo-
ści sytuacji nie jest to trudne, 
ale zdarzają się takie przy-
padki, które wymagają dłuż-
szego zastanowienia. Pacjen-
tów na kardiologicznej izbie 
przyjęć niestety jest coraz 
więcej.

Co myśli Pan o  serialach 
takich jak Dr House czy Na 
dobre i na złe?

P. P: – Jeśli są traktowane 
z przymrużeniem oka to bar-
dzo fajnie. W  odcinkach po-
jawiają się ciekawe i  rzadkie 
jednostki chorobowe. Ogląda-
jąc Dr. House’a czasem muszę 
poszukać więcej informacji na 
temat danej choroby w Inter-
necie. Takich seriali nie da się 
porównać z  rzeczywistością. 
Gdybym ja pracował w zespo-
le Dr. House’a i zajmował się 
jednym przypadkiem przez 
tydzień, to byłaby to napraw-
dę wspaniała praca.

Jak spędza Pan wolny 
czas? 

P. P.: – Wolne dni spędzam 
z żoną i córeczką. Lubię wy-
jeżdżać, szczególnie na dłu-
żej. Wyjazd dwutygodniowy 
jest idealny. Czasem jest jed-
nak tak, że czasu jest mało 
i dwa dni wolne wolę spędzić 
w domu i odpocząć.

Rozmawiała 
Iza Chmielewska
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Nie wiesz komu przekazać 
1% podatku? Co tydzień 

będziemy prezentować radom-
skiej organizacje pozarządowe, 
które mają status pożytku pu-
blicznego. Mamy nadzieję, że 
ułatwimy Wam podjęcie decyzji.

Oratoryjne Stowarzyszenie 
Radość KRS: 0000083609

Pomoc wychowawcza i ma-
terialna dla dzieci i młodzieży 
zwłaszcza z rodzin dysfunkcyj-
nych. Organizowanie różnych 
form wypoczynku letniego i zi-
mowego. Wsparcie materialne i 
pomoc charytatywna, stypendia 
naukowe. Współpraca ze środo-
wiskiem osób niepełnospraw-
nych. Środki uzyskane z wpłat 
1% podatku przeznaczane zosta-
ną na działania statutowe.

Dane kontaktowe: ul. Grzy-
bowska 22, 26-600 Radom, tel.: 
(48) 363 34 28, e-mail: radosc@
filipini.radom.pl, strona: www.
filipini.radom.pl/radosc

Stowarzyszenie Centrum Mło-
dzieży Arka w Radomiu KRS: 
0000084608

Misją stowarzyszenia jest 
działalność kulturalno-oświato-
wa, edukacyjna, profilaktyczna, 
społeczna, charytatywna skiero-
wana na rzecz dzieci, młodzieży 
i studentów.

Środki uzyskane z wpłat 1% 
podatku przeznaczone zostaną 
na działania statutowe.

Dane kontaktowe: ul. Bolesła-
wa Chrobrego 7 lok. 9, 26-600 
Radom, tel.: (48) 360 69 51, 604 
472  209, e-mail: andrzejtuszyn-
ski@wp.pl, scmarka@poczta.
fm, strona: www.arka.radom.pl

Związek Stowarzyszeń Ra-
domski Bank Żywności KRS: 
0000086892

Misją stowarzyszenia jest pozy-
skiwanie i rozdawanie żywności, 
zapobieganie marnotrawstwu 
żywności, wspieranie organiza-
cji charytatywnych, placówek 
opiekuńczych i systemu pomocy 
społecznej itp., organizowanie 
zbiórek żywności, angażowanie 
ludzi do podejmowania działań 
na rzecz osób potrzebujących. 
Stowarzyszenie należy do Fede-
racji Polskich Banków Żywności. 
Środki uzyskane z wpłat 1% po-
datku przeznaczone zostaną na 
działania statutowe.

Dane kontaktowe: ul. Kościel-
na 5, 26-600 Radom, tel.: (48) 
384 79 06, e-mail: rbz@wp.pl, 
strona: www.rbz.prv.pl

Lekarz, to nie tylko zawód wyuczony i wykonywany. 
Przede wszystkim jest to codzienna walka o życie 
pacjentów. Często jednak sami chorzy nie ułatwiają 
tego zadania lekarzom ignorując swoje dolegliwości i 
lecząc się domowymi sposobami. Panorama Radom-
ska rozmawiała z Piotrem Paninem, specjalistą chorób 
wewnętrznych

Policyjne podsumowanie
Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji nadinspek-
tor Ryszard Szkotnicki podsumował rok 2010, który – 
jak stwierdził – był bardzo trudny, lecz dzięki wysiłko-
wi wszystkich policjantów osiągnięto dobre wyniki

Procent dla 
pozarządówek
Rozliczając 
podatek docho-
dowy za rok 
2010 możemy, podobnie jak 
w roku ubiegłym, przezna-
czyć 1% na rzecz organizacji 
pożytku publicznego – wy-
starczy podać numer KRS 
organizacji, którą chcemy 
obdarować procentem z 
naszego podatku

fo
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Piotr Panin, specjalista chorób wewnętrznych.

Imię i nazwisko: Piotr Panin
Wiek: 35 lat 
Zawód: lekarz
Zainteresowania: muzyka, 
sport

Chłopców było więcej, do-
kładnie 52 procent. Rado-

mianie najczęściej nadawali 
chłopcom imiona: Jakub, Filip, 
Szymon, Kacper, Adam i Bar-
tłomiej. Dziewczynek zaś było 

48 procent. Najpopularniejsze 
dla nich imiona to: Maja, Julia 
i Lena. – Zuzanna, Natalia i 
Aleksandra to imiona również 
wybierane bardzo często – in-
formuje Danuta Barwicka, kie-

rownik USC. Zdarzały się też 
bardzo oryginalne imiona, jak: 
Noah, Rodrigo, Rajan. – Reje-
strujemy coraz więcej obcobrz-
miących imion dla chłopców i 
dziewczynek. Są czasem niety-
powe, jak np. przykład Liwia, 
Otolia, Maraja, Anatola – wy-
licza Barwicka. Przyrost natu-
ralny wyszedł na plus. Zgonów 
było 3272.

Podsumowanie roku to także 
statystyka zawartych związ-
ków małżeńskich. Okazuje się, 
że jest ich coraz mniej. – W 
2010 roku zawarto 1482 związ-
ki małżeńskie. To o 150 mniej 
niż w 2009 r. – mówi kierownik 
USC w Radomiu. Radomianki 
chętniej wychodzą za mąż za 
obcokrajowców. Egzotyczne 
małżeństwa zostały zawarte 
przez radomian z Turkami, 
Egipcjanami, Brazylijczykami, 
Nigeryjczykami, czy też miesz-
kańcami Nepalu. AG
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Chłopców w roczniku 2010 było o 2 proc. więcej niż dziewczynek.

Stan rocznika 2010
W minionym roku w radomskim Urzędzie Stanu Cy-
wilnego zarejestrowano 4240 urodzin. To o 140 więcej 
niż w 2009 r.

Na Mazowszu po raz kolej-
ny została ograniczona 

przestępczość i zwiększyła się 
wykrywalność. W 2010 r. w 28 
powiatach województwa ma-
zowieckiego w dalszym ciągu 
utrzymywał się niski poziom 
przestępczości. Liczba stwier-
dzonych przestępstw zmalała 
w stosunku do roku 2009 o bli-
sko 4 tysiące, a wykrywalność 
w 2010 r. wyniosła 71,6%.

Na Mazowszu spadła rów-
nież liczba najpoważniejszych 
przestępstw kryminalnych 
w 7 kategoriach najbardziej 
uciążliwych dla społeczeństwa. 
Ilość postępowań wszczętych w 
tej kategorii spadła o 5,4% do 
poziomu 33 123. Wzrosła nato-

miast o 2,4% liczba wykrytych 
przestępstw tego typu, do po-
ziomu 58,1%. Spadła również 
liczba ofiar śmiertelnych wy-
padków drogowych.

Jednym z najważniejszych 
czynników – bezpośrednio wpły-
wających na poczucie bezpie-
czeństwa obywateli – jest wskaź-
nik liczby przestępstw na 10 000 
mieszkańców. W skali całego 
województwa wskaźnik ten wy-
niósł 232,4 przestępstw na 10 000 
mieszkańców (249 w 2009 r., np. 
w 2005 roku było to aż 313,9). Ten 
systematyczny od kilku lat spa-
dek widać po przeanalizowaniu 
map województwa z zaznaczo-
nym zagrożeniem w poszczegól-
nych powiatach. RS
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Linia numer 8 łączy ze sobą: 
Warszawę, Radom, Kielce i 

Kraków. Pociągi mogły poruszać 
się po trasie z prędkością 120 ki-
lometrów. Jednak ze względu na 
pogarszający się stan techniczny 
Polskie Linie Kolejowe wprowa-
dziły wiele ograniczeń, co znacz-
nie wydłużyło czas podróży. W 
ramach przebudowy zostaną 
wymienione podłoża szyn oraz 
sieci trakcyjne. Perony zostaną 

dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Pociągi na 
wyremontowanym torze mają 
osiągać prędkość 160 kilome-
trów, dzięki temu podróż z Rado-
mia do Warszawy będzie trwała 
pięćdziesiąt minut. – Połączenie 
jest bardzo istotne dla miasta. 
Dużo osób pracuje w Warsza-
wie i każdego dnia na dojazdy 
przeznacza nawet pięć godzin. 
Kiedy tory zostaną zmoderni-

zowane, radomianie będą mieli 
większą możliwość znalezienia 
pracy w stolicy, a to zmniejszy 
bezrobocie w Radomiu – mówi 
Lena Tokarska, która dojeżdża 
do pracy w Warszawie.

Cała inwestycja podzielona 
została na trzy etapy. Moderni-
zacja infrastruktury na odcin-
ku Warszawa Okęcie-Radom 
na oficjalnym portalu Polskich 
Linii Kolejowych przewidziana 
jest na lata 2011-2015. Zaniepo-
kojenie wśród pasażerów wy-
wołały wiadomości pojawiające 
się na radomskich portalach 
informacyjnych. Wynika z nich, 
że modernizacja trasy kolejo-
wej została wykreślona przez 
ministra Infrastruktury Ce-
zarego Grabarczyka z planów 
inwestycyjnych, a przebudowa 
zacznie się dopiero w 2015 roku. 
Rzecznik prasowy PLK S.A. 
Robert Kuczyński zaprzecza 
doniesieniom o zmianie rozpo-
częcia modernizacji połączenia. 
– Polskie Linie Kolejowe nic nie 
wiedzą na temat przesunięcia 
prac modernizacyjnych na linii 
numer 8. Na modernizację linii 
zarezerwowane są blisko dwa 
miliardy złotych. Modernizacja 
trasy przewidziana jest na lata 
2011-2015 – mówi Kuczyński. 

Inwestycja realizowana bę-
dzie ze środków: Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalne-
go, budżetu państwa, funduszu 
kolejowego i własnych środków 
PKP i PKL S.A. Koszt moderni-
zacji odcinka Radom-Warszawa 
Okęcie to około dwóch milionów 
złotych. ICH

W projekcie mogą wziąć 
udział mieszkańcy 

Mazowsza, osoby zwolnione 
lub zagrożone zwolnieniami 
z pracy z przyczyn związanych 
z  procesami adaptacyjnymi 
i  modernizacyjnymi. Jedynym 
warunkiem do spełnienia jest 

ten, że umowa został rozwią-
zana z  przyczyn niedotyczą-
cych pracownika w okresie nie 
dłuższym niż 6 miesięcy przed 
dniem przystąpienia do projek-
tu. Priorytetowo będą traktowa-
ni kandydaci zatrudnieni do-
tychczasowo w służbie zdrowia. 

Osoby zakwalifikowane we-
zmą udział w  szkoleniach 
zawodowych, kursach przed-
siębiorczości oraz spotka-
niach z  doradcą zawodowym 
i psychologiem. Dostaną także 
wsparcie finansowe na roz-
poczęcie działalności gospo-
darczej w wysokości 40 tys. zł 
oraz dodatkowo 6-miesięczne 
wsparcie pomostowe w  kwo-
cie około 1-2 tys. zł., które 
przyczyni się do stabilizacji 
firmy w  początkowym okre-
sie jej funkcjonowania. Kwotę 
tę będzie można przeznaczyć 
na pokrycie bieżących opłat, 
m.in. składki na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne, czynsz, 
opłaty za media.

Projekt realizowany jest na 
terenie całego województwa. 
Dla Radomia przeznaczono 25 
miejsc, zarówno w  pierwszym, 
jak i  drugim terminie rekruta-
cyjnym. Formularze rekruta-
cyjne należy składać osobiście 
lub za pośrednictwem poczty 
w terminie od 17 stycznia do 14 
lutego w filii WUP w Radomiu 
przy ul. Mokrej 2. AG

fo
t. 

St
oc

k

Samozatrudnienie to jeden ze sposobów walki z bezrobociem.

reklama

Niewykolejony termin?
Radomianie, którzy dojeżdżają codziennie do pracy w kierunku Warszawy są za-
niepokojeni doniesieniami o zmianie terminu modernizacji linii kolejowej numer 8. 
Remont torów miał skrócić czas podróży o ponad godzinę

Szansa na samozatrudnienie
Jeśli masz pomysł na własny biznes, zgłoś się do od-
działu Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy ul. Mokrej 2. 
Właśnie rozpoczął się nabór kandydatów do projektu 
Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie 

Bycie babcią i dziadkiem to 
przede wszystkim spędza-

nie czasu z wnukami, z którego 
można czerpać wiele przyjem-
ności. Ważne jest, żeby ten czas 
spędzić aktywnie. – Wspólnie 
chodzimy na spacery, na plac 
zabaw. Od czasu do czasu 
wspólnie szalejemy w  cen-
trum zabaw.  Często zostaję 
z wnuczką i w ten sposób sta-
ram się pomóc córce – mówi 
Jacek, dziadek 6-letniej Ga-
brysi. W  dzisiejszych czasach 
mamy do czynienia z  taką 
sytuacją, że to dziadkowie są 
przede wszystkim opiekuna-
mi dzieci, rodzicom z  powodu 
pracy i obowiązków musi ktoś 
pomagać. – Codziennie odbie-
ram Julcię z przedszkola, spę-
dzamy razem całe popołudnie 
aż  do czasu kiedy mama wró-
ci z pracy. Świetnie się razem 
bawimy. Co ja bym robiła bez 
mojej kochanej wnusi, teraz 
ona jest dla mnie niemal całym 
życiem – potwierdza Krystyna, 
babcia 4-letniej Julki.

Nie zapominajmy, że jesień 
życia też może być ciekawa 
i  aktywna. Jest to czas, który 
należy wspaniale wykorzystać.  
– Ludzie w moim wieku nie po-
winni się poddawać  na rynku 
pracy. Sam uczestniczę w pro-
jekcie, dzięki któremu można 
uzyskać dofinansowanie na 
otworzenie własnej działalno-
ści. Otwierają się przede mną 
nowe szanse i  mam zamiar 
z  nich skorzystać – mówi Ja-
cek. – Ważne jest pozytywne 
myślenie, które popycha nas 
do przodu i pomaga realizować 
marzenia – dodaje. Jego przy-
kład pokazuje, że rzeczywiście 
po 50-tce można zdziałać wiele. 

Seniorzy powinni mieć czas 
także dla siebie, mogą coraz 
częściej korzystać z  ofert fit-
ness klubów czy ćwiczyć po-
pularne tai chi. Mogą także 
zainwestować w  swoją wiedzę 
i  umiejętności. W  Radomiu 

działają Uniwersytety Trzecie-
go Wieku. Skupiają w  sumie 
kilkuset słuchaczy. Dostępne 
wykłady są różnorodne tema-
tycznie, tak więc każdy może 

znaleźć coś dla siebie: począw-
szy od praktycznej medycyny 
po historię napędów lotni-
czych. Oprócz tego słuchacze 
mają zapewnioną rozrywkę: 
wycieczki piesze i autokarowe, 
imprezy integracyjne, grille, 
spotkania wigilijne, wyjścia do 
kina, teatru, na koncerty. UTW 
współpracują m.in. z  Muzeum 
im. Malczewskiego, które or-
ganizuje dla seniorów wykłady 
tematyczne i zapewnia bezpłat-
ne oprowadzanie przez prze-
wodnika. Warto się dowiedzieć, 
jakie zajęcia i wykłady oferują: 
Radomski Uniwersytet Trze-
ciego Wieku, Medyczny Uni-
wersytet Trzeciego Wieku oraz 
Uniwersytet Trzeciego Wieku 
działający przy Politechnice 
Radomskiej. 

Dziadkowie  
w akcji
Kochają nas, wspierają, zawsze są przy nas, na każdy smutek mają słodkie 
i pyszne rozwiązanie, znajdą radę na każde zmartwienie – to nasze kocha-
ne babcie i dziadkowie
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Babcia zawsze potrafi pocieszyć.

Jaś, 8 lat:
 – Dzień Babci i Dziad-

ka jest bardzo ważny. Na 
pewno trzeba pamiętać  
o tym święcie i odwiedzać 
swoich dziadków. W tym 
dniu możemy odwdzięczyć 
się za wszystko co babcie  
i dziadkowie dla nas robią. 

Weronika, 3 lata:
 – Mam babcię Basię, 

Anię i dziadka Waldka. 
Bardzo lubię ich odwie-
dzać. Cieszę się bardzo 
jak przychodzi do mnie 

babcia i dziadek. Za-
wsze się z nimi bawię i 
jest wesoło. Bardzo ich 

kocham.

Emilka, 3 lata:
 – Babcia i dziadziuś 

są bardzo kochani, 
dlatego przesyłam im 
moc buziaków  
i uścisków. 

Przemek, 6 lat:
– Dzień Babci  

i Dziadka to bardzo 
ważne święto. W tym dniu chciałbym życzyć moim dziad-
kom samych słonecznych i radosnych dni. 

Gabrysia, 6 lat:
– Wasze święto jest dla mnie 

tak ważne jak moje urodziny. 
Dlatego też chciałabym Wam 
złożyć serdeczne życzenia: 
samych radosnych i jasnych 
chwil, żeby Wasze marze-
nia się spełniały i wszystko 
układało się po Waszej myśli. 
Życzę też żebyście mieli dużo 
zdrowia i żyli 100 lat!



Nadleśnictwo Marcule 
od 1 stycznia 1992 roku 

jest odrębną i samodzielną 
jednostką Lasów Państwo-
wych. W swoim zasięgu ma 
dwa obręby leśne – Mało-
mierzyce i Marcule. Sosna 
jest głównym gatunkiem jaki 
rośnie w Marculach. Sadzon-
ki drzew, które zalesiają sto 
czterdzieści hektarów lasów 
rocznie pozyskiwane są ze 
szkółki leśnej, która znajduje 
się na terenie nadleśnictwa. 
Zajmuje ona obszar dziesię-
ciu hektarów. Odwiedzający 
nadleśnictwo mogą przyj-
rzeć się z bliska drzewkom 
i krzewom, które czekają na 
zasadzenie. Spacerując, po 
lesie możemy zobaczyć jedno 
z największych torfowisk w 
Polsce. Na obszarze znajdu-
je się również dolina rzeki 
Iłżanki, której historia jest 
równie fascynująca, jak kra-
jobraz samej puszczy. 

Nadleśnictwo Marcule 
uczestniczy w edukacji przy-
rodniczej i ekologicznej dzieci 
i młodzieży za sprawą Cen-
trum Edukacji Przyrodniczej 
im. Ks. bp Jana Chrapka. W 
skład CEP wchodzi izba przy-
rodniczo-leśna, muzeum przy-
rodniczo-historyczne, gdzie 
zgromadzone są eksponaty 
przyrodnicze, dawne narzę-
dzia i urządzenia używane w 
leśnictwie. W sąsiedztwie izby 
przyrodniczo-leśnej, znajduje 
się arboretum – ogród den-
drologiczny. Takim terminem 
określa się ogrody botaniczne 
lub jego części, będące kolek-
cjami drzew i krzewów upra-
wianych w celach naukowych 
i edukacyjnych. W arboretum 
w chwili obecnej zgromadzo-
no już 600 gatunków drzew i 
krzewów rodzimego pocho-
dzenia oraz ze strefy klimatu 
umiarkowanego.

Główną atrakcją turystycz-
ną jest kolej wąskotorowa, 
która biegnie od Iłży do Mar-
culi. Podczas trasy podróżni 
mogą oglądać krajobrazy 
Puszczy Iłżeckiej.

RED

PowiAty, gMiny 9

Jedlińsk

Koleją do lasu
Nadleśnictwo Marcule leży 30 kilometrów od Radomia. Zajmuje ponad jede-
naście hektarów ziemi. Na terenie nadleśnictwa organizowane są zajęcia dla 
dzieci i młodzież w centrum edukacji przyrodniczej

Starostwo Powiatowe spadło 
z pozycji lidera na Mazow-

szu. Choć w poprzednim zesta-
wieniu zdobyło 10 229 punk-

tów, w tym zaś aż 19 998 liczba 
punktów nie pozwoliła na wy-
graną z powiatem mławskim, 
liderem klasyfikacji w naszym 

regionie. – Punkty przyznawa-
ne są za różne aspekty pracy 
powiatu, za zrealizowane za-
dania i wykorzystane środki. 
Powiat radomski właśnie za 
to został doceniony. W tej kate-
gorii dostaliśmy maksymalną 
ilość punktów – mówi Bożena 
Walos z działu promocji Sta-
rostwa Powiatowego. Staro-

stwa zdobywają punkty także 
za wykorzystanie funduszy 
krajowych, przygotowanie 
wieloletniego programu inwe-
stycyjnego, przyjęcie kodeksu 
etycznego i szkolenia pracow-
ników, czy za przeprowadzenie 
programu profilaktycznego 
z zakresu ochrony zdrowia 
wśród mieszkańców powiatu. 

W roku 2009 powiat radom-
ski znalazł się na 17. pozycji 
w skali kraju. Teraz zaliczył 
spadek o 9 pozycji. Mimo to 
jest to dobry wynik, bowiem 
w rankingu zostało uwzględ-
nionych 261 powiatów. – Dą-
żymy do tego, żeby znaleźć 
się w pierwszej piętnastce w 
Polsce. Miejmy nadzieję, że 
to się uda – mówi Walos. Z 
rankingiem Związku Powia-
tów Polskich można zapoznać 
się na stronie internetowej 
www.zzp.pl. AG

Zaliczyli spadek
Drugie na Mazowszu, a 26. miejsce w Polsce zaję-
ło Starostwo Powiatowe w Radomiu w 2010 roku 
w rankingu według Związku Powiatów Polskich

fo
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Las w Marculach.

Większą liczbę miejsc wy-
czekiwania zespołów 

ratownictwa medycznego oraz 
rejony operacyjne obejmujące 
kilka powiatów i satelitarne na-
mierzanie karetek – to wszystko 
po 1 lipca ma zapewnić nam 
bezpieczeństwo i  usprawnić 
pracę ratownictwa medyczne-
go na Mazowszu. Najważniejszą 
zmianą, która bezpośrednio do-
tyka Pionki jest zabranie jednej 
karetki. Po 1 lipca w Pionkach 
będzie tylko jeden zespół, a na-
stępny najbliższy przyjedzie 
z  Jedlni-Letnisko. Ma to bez-
pośredni związek ze zwiększe-
niem (o 20 na całym Mazowszu) 
liczby miejsc wyczekiwania. 
W naszym regionie zadowoleni 
ze zmian mogą być mieszkańcy 
Skaryszewa, Chlewisk i Jedlni-
Letniska, bo właśnie tam zosta-
ną uruchomione nowe miejsca 
wyczekiwania.

Kolejną zmianą jest wpro-
wadzenie znacznie mniejszej 
liczby rejonów operacyjnych. 
Zamiast 43 będzie ich tylko 12 
oraz przyporządkowanie gmin 
i miejscowości do rejonów we-
dług kryterium najszybszego 
dojazdu, a  nie przynależności 
administracyjnej (powiatu). 
W założeniu ma to usprawnić 
pracę i  wyeliminować niepo-
rozumienia, do których docho-
dziło na dyżurkach.

Zmniejszenie liczby centrów 
dyspozytorskich – w  pierw-
szym okresie do 12, docelowo 
do 5. Jeden punkt odbioru 
zgłoszeń dysponować będzie 
znacznie większą liczbą zespo-
łów ratownictwa medycznego 
(ZRM), co ułatwi wykorzy-
stanie sąsiednich zespołów 
w  przypadku, gdy najbliższy 
będzie zajęty. Wojewódzkie 
Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego ma się mie-
ścić w  Komendzie Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej 
przy ulicy Traugutta. Swoim 
zasięgiem będzie obejmować 
miasto Radom oraz Jedlińsk, 
Zakrzew, Pionki, Iłżę, Szydło-
wiec, Wierzbicę, Kozienice, 
Magnuszew, Lipsko, Zwoleń, 
Jedlnię-Letnisko, Skaryszew 
i Chlewiska.

Warto pamiętać, że sprawy 
pionkowskiej służby zdrowia są 
w gestii Starostwa Powiatowe-
go w Radomiu. – Rada Powiatu 
podjęła uchwałę, która nega-
tywnie ocenia przedstawiony 
plan. Uważam, że w Pionkach 

powinno być zainicjowane 
zbieranie podpisów, co poka-
załoby społeczny opór przeciw-
ko zmianom w  ratownictwie 
medycznym – mówił Jan Siek, 
podczas ostatniej sesji Rady 
Miasta radny powiatowy.

Trudno przypuszczać by wo-
jewoda wycofał się z  przed-
stawionego przez siebie pla-
nu. Praktycznie wszystko leży 
teraz w  gestii minister zdro-
wia Ewy Kopacz a społeczne 
protesty czy uchwały orga-
nów samorządu wyrażające 
sprzeciw, mogę mieć znaczą-
cy wpływ na podejmowane 
decyzje. Pionki24.pl

Po 1 lipca zmiany w ratownictwie medycznym
Dzwoniąc po pomoc skontaktujemy się z dyżurką w 
Radomiu, a jeśli pionkowska karetka będzie zajęta, to 
najbliższa zostanie wysłana z Jedlni-Letnisko

Pionki
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W ramach projektu Nie-
akademicka szkoła 

twórczego pisania młodzi, uta-
lentowani ludzie, żyjący na ob-
szarach wiejskich na terenie 
gminy Jedlińsk wezmą udział 
w warsztatach dziennikarstwa 
telewizyjnego i nowych mediów. 
W rezultacie stworzą videoblo-
ga – nowoczesną platformę pro-
mującą literaturę, gdzie będą 
przedstawiać przebieg projektu. 
Następnie wspólnie z pracow-
nikami Muzeum Witolda Gom-
browicza oraz Lokalną Grupą 
Działania Razem dla Radomki 
przeprowadzą ogólnopolski kon-
kurs na krótką formę prozator-
ską. Partnerami organizujący-
mi projekt są Muzeum Witolda 
Gombrowicza we Wsoli i Lokal-
na Grupa Działania Razem dla 
Radomki. Fundacja przyznała 
na jego realizację grant w wyso-
kości 44 tys. zł. RED

W styczniu 2011 r. w całej 
Polsce ruszy realizacja  
42 projektów nowoczesnej 
edukacji kulturalnej, które 
otrzymały granty w ra-
mach programu Akademia 
Orange. Łączna pula do-
finansowania od Fundacji 
Orange wynosi 1,5 mln 
złotych. Wśród zwycięzców 
znalazł się projekt  
z okolic Radomia

Nieakademicka 
szkoła 
twórczego 
pisania



10 RozRywkA

Nina (Natalie Portman) jest 
baleriną w jednym z naj-

lepszych zespołów baletowych w 
Nowym Jorku. Panuje tam zim-
ne wyrachowanie. Baletnice zro-
bią wszystko, by zepchnąć w dół 
dziewczynę, która tylko stanie o 
stopień wyżej niż one. Zbliża się 
kres kariery Beth i rozpoczyna 
się polowanie na jej miejsce w 
Jeziorze Łabędzim. Główną rolą 
jest postać Odett, królowej łabę-
dzi. Rola ta jest trudna, bo bale-
rina będzie musiała grać zarów-
no słodkiego Białego Łabędzia, 

jak i mrocznego Czarnego Ła-
będzia. Nina pretenduje do roli 
tego pierwszego, ale czy będzie 
umiała pokazać pazurki i zostać 
Czarnym Łabędziem? Czas pły-
nie, a Nina desperacko próbuje 
odnaleźć swoją ciemną stronę. 
Wtedy zauważa w zespole dziew-
czynę wyglądającą jak ona. Za 
każdym razem, kiedy próbuje 
do niej podejść, dziewczyna od-
wraca się. W końcu spotyka ją po 
próbie. Ma na imię Lilly i wyglą-
da jak Nina. Nie jest jednak jej 
wierną kopią.

Nowy album Maryli Rodo-
wicz, to zbiór wybranych 

przez nią utworów z lat 50. Nie 
jest to jednak zwykłe odtworze-
nie muzycznych standardów, 
ale zupełnie nowe aranżacje, 
nowe spojrzenie na m.in. takie 
utwory, jak: Czekolada, Czer-
wony autobus, Serduszko puka, 
Mój chłopiec piłkę kopie, ale 
też sentymentalne, refleksyj-
ne jak: Pierwszy siwy włos lub 
Już nigdy. – Dla mnie to powrót 
do dzieciństwa. Lata 50, gdzie 
oprócz muzyki ludowej w radiu 
słuchałam właśnie tych wspa-
niałych kompozycji zaaranżo-
wanych po amerykańsku. To 
mnie kształtowało. Poza tym, 

jest to fantastyczny pretekst do 
zrobienia płyty swingowej, kli-
matycznej i dynamicznej jedno-
cześnie W studio Sound&More z 
realizatorem Rafałem Paczkow-
skim i znakomitymi muzykami, 
osiągnęliśmy brzmienie amery-
kańskich big bandów – mówi o 
płycie Maryla Rodowicz.

Zaludniają je postaci au-
tentyczne, jak Abraham 

Lincoln i fikcyjne, jak nowo-
jorski Żyd, który nie waha się 
zagrać w remika ze śmiercią, 
dramaturg, twórca wybitnych 
postaci kobiecych, wyrwany ze 
snu mężczyzna, który z tropi-
ciela mordercy staje się ofiarą 
szalonego tłumu tropicieli, czy 
strapiony autor klasycznych 
greckich sztuk. Mimo różnorod-
ności postaci, miejsc i czasów, w 
których się rozgrywają, wszyst-
kie te teksty łączy błyskotliwy, 
surrealistyczny humor – znak 

firmowy autora. Czytając je, nie 
sposób się nudzić.

Allen na scenie

Czarny łabędź

Pięćdziesiątka Rodowicz

filmowofilmowo

ksiazkowoksiazkowo,,

..

muzyczniemuzycznie

Przez 25 lat żadna sceno-
grafia nie była podobna 

do poprzedniej, zapewnia Ku-
charczyk.  – Scenografia to za-
wsze wyzwanie. Są to pomysły 
niepowtarzalne, które wyma-
gają ogromnej pracy twórczej 
– mówi. – Dostajemy od sce-
nografa szkice, ale zazwyczaj 
jest to jedynie zarys, pomysł. 
Konkretów żadnych projekt nie 
zawiera. Kwestie techniczne 
trzeba więc rozwiązać samemu 
– dodaje. Przytacza przykład 
scenografii do przedstawienia 
Iwona, księżniczka Burgun-
da. – Główkowaliśmy z kolegą 
(przyp. red. Bogusław Stajniak) 
jak to wszytko zrobić. Byliśmy z 
siebie dumni, bo podczas pierw-
szej próby technicznej na scenie 
wszystko do siebie pasowało. 

Warto zaznaczyć, że scenogra-
fia składała się z około 50 ele-
mentów – wyjaśnia. 

Podobnym wyzwaniem była 
scenografia do spektaklu Wuja-
szek Wania, gdzie trzeba było 
wymyślić sposób mocowania 

500 butelek tak, żeby wisia-
ły. – Jest pomysł, więc trzeba 
go zrealizować. I tyle – kwitu-
je Kucharczyk. Jak mówi sam 
kierownik pracowni ślusarskiej 
trzeba się po trochu znać na 
wszystkim. Trzeba też wiedzieć, 
jak wszystko będzie wyglądało 
na scenie. Podczas rozmowy ze 
scenografem trzeba wypytać 
się o wszystkie szczegóły. – Kie-
dy mam do zrobienia stołek, 

to muszę wszystko o nim wie-
dzieć. Stołek stołkowi nierówny. 
Zanim zacznę go robić muszę 
wiedzieć – jaka jest jego wyso-
kość, średnica siodełka, a także 
co będzie się z nim działo na 
scenie. Czy będzie ktoś na nim 
siadał czy być może będzie rzu-
cany – wyjaśnia Kucharczyk.

Czasu na realizację jest nie-
wiele, najczęściej są to dwa 
tygodnie. Na tydzień przed 
premierą scenografia musi być 
gotowa. – Podczas próby tech-
nicznej wszystko sprawdza się 
na scenie. Wówczas zaczyna się 
szlifowanie. Jest to bardzo stre-
sujący czas, panuje nerwówka, 
bo ze wszystkim trzeba zdążyć 
przed premierą – wyjaśnia Ku-
charczyk.

– Tutaj pracują sami pasjona-
ci i wariaci – podsumowuje Ku-
charczyk z uśmiechem. Przy-
znaje też, że powoli rozgląda 
się za swoim następcą. – Mam 
na swoim koncie mnóstwo do-
świadczenia. Trochę tajemnicy 
zawodowej przez te 25 lat się 
uzbierało. Teraz trzeba tę wie-
dzę przekazać dalej.

 AG

W książce Woody Allena Allen na scenie znalazło się pięć sztuk 
reżysera: Pytanie, Gdy śmierć zastuka, Nad kobietami Lovbor-
ga, Śmierć oraz Bóg

Pan Roman Kucharczyk przy jednej z monumentalnych kon-
strukcji scenograficznych.
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Oskarżony o bezbożność i 
wywrotowe poglądy So-

krates spędza w więziennej celi 
ostatnią swoją noc przed egze-
kucją. Towarzyszy mu Straż-
nik, który zgodnie z wyrokiem 
o świcie ma podać wielkiemu 
filozofowi truciznę. Pomiędzy 
mężczyznami wywiązuje się 

rozmowa zrazu niewinna, z bie-
giem czasu coraz bardziej intry-
gująca i niebezpieczna. Jak się 
zakończy to przedziwne spotka-
nie? Czy jeden z największych 
greckich myślicieli pozostanie 
wierny swoim poglądom? 

Spektakl grany jest w skrom-
nej trzy osobowej obsadzie: 

Ksantypa – Joanna Jędrejek, 
Sokrates – Włodzimierz Man-
cewicz, Strażnik – Jarosław 
Rabenda. Scenografię do sztu-
ki przygotowała Bożena Ko-
strzewska, a za kostiumy odpo-
wiada Klara Kostrzewska. 

Ostatnia noc Sokratesa.

fo
t. 

M
. S

tru
dz

in
sk

i

Filozoficzne rozważania
Ostatnia noc Sokratesa w reżyserii Jarosława Rabendy to inteligentna i błyskotliwa 
komedia filozoficzna, która zaskakuje nieprzewidzianymi zwrotami akcji

Rywalizacja w świecie tańca to chleb powszedni baletnic kon-
kurujących o główną rolę w Jeziorze Łabędzim

Repertuar teatru 
20.01. czwartek
godz. 10.00 Kopciuszek Scena Fraszka
godz. 11.00 Romeo i Julia Duża Scena
godz. 18.00 Ostatnia noc Sokratesa Scena Kameralna
21.01. piątek
godz. 10.00 Kopciuszek Scena Fraszka
godz. 11.00 Romeo i Julia Duża Scena
godz. 18.00 Ostatnia noc Sokratesa Scena Kameralna
22.01. sobota
godz. 18.00 Siostrunie Duża Scena
godz. 18.00 Ostatnia noc Sokratesa Scena Kameralna
23.01. niedziela
godz. 13.00 Kopciuszek Scena Fraszka
godz. 18.00 Siostrunie Duża Scena
godz. 18.00 Ostatnia noc Sokratesa Scena Kameralna
25.01. wtorek
godz. 10.00 Kopciuszek Scena Fraszka
26.01. środa
godz. 10.00 Kopciuszek Scena Fraszka
godz. 18.00 Carmen Latina Duża Scena

Złota rączka
Kierownik pracowni ślusarskiej Roman Kucharczyk to 
człowiek z pasją i sercem dla teatru. Już przez ćwierć wieku 
wykonuje scenografie, które zachwycają widzów

Za kulisami
Panorama Radomska dotarła za kulisy radomskiego teatru. Zaprezentujemy tych wszystkich, 

którzy tworzą magię przedstawienia teatralnego. Uchylimy rąbka tajemnicy – jak powstaje dzieło, 
które mogą podziwiać widzowie

PIH to jeden z najpopularniej-
szych wykonawców polskiej 
sceny hiphopowej. Przez ponad 
10 lat obecności na rynku mu-
zycznym raper nagrał 8 albu-
mów, w tym 5 solowych. Artysta 

współpracował z takimi wyko-
nawcami jak Peja, Jamal, Pezet, 
Oddział Zamknięty, Reni Jusis, 
Fokus. Cechą muzyki PIH-a 
jest dynamizm i bezkompromi-
sowość, których odzwierciedle-
niem są teksty utworów.

W grudniu 2008 roku ukazał 
się album PIH-a Kwiaty Zła, 
który okazał się jednym z naj-
większych sukcesów w karierze 
muzyka – w niespełna dwa mie-
siące od daty premiery uzyskał 
status złotej płyty. Obecnie PIH 

wyruszył w trasę kon-
certową promującą 
jego nowy projekt 
zatytułowany Dowód 
Rzeczowy nr 1. 

Przed występem 
PIH-a zagrają Boro i 
Przyjaciele, Szkatuła, 
Bienia. Na after par-
ty zagrają DJ Perc, 
Pehu, DJ Spontan. 
Bilet na koncert kosz-
tuje 28 złotych. Start 
godz. 19.00. RED

UWAGA, KONKURS!
Mamy jedno pojedyncze za-

proszenie na spektakl Ostatnia 
noc Sokratesa na 23 stycznia na 
godz. 18.00. Jeśli chcesz wybrać 
się na spektakl napisz na adres: 
redakcja@panoramaradom-
ska.pl w tytule wpisując hasło 
OSTATNIA NOC SOKRATESA. 
Wśród zgłoszeń wybierzemy 
zwycięzcę. Na zgłoszenia cze-
kamy do piątku 21 stycznia.

W piątek, 21 stycznia  
w klubie Strefa G2 wystąpi 
PIH. Artysta podczas wy-
stępu zaprezentuje  
m.in. materiał z najnow-
szego albumu Dowód 
rzeczowy nr 1

Dowód rzeczowy w Strefie G2
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Gra Dance 
Party KIDS 

składa się z  20 
znanych pol-
skich przebojów 
dziecięcych bę-
dących klasyką 
utworów dla 
najmłodszych, 
ś p i e w a n y c h 
w  przedszkolach 
i  szkołach. Pod-
czas gry na ekra-
nie pojawiają się 
ruchome strzałki, 
w momencie gdy 
znajdą się one 
w  określonym 
miejscu należy 
wcisnąć na macie 
pola odpowiada-
jące symbolom 
na ekranie. Za-
bawa odbywa się 
w  rytm muzyki, 
rozwija u  dzie-
ci koordynację 

wzrokowo-ruchową, poczucie 
rytmu, ćwiczy refleks i  kon-
dycję fizyczną. Każdy utwór 
posiada trzy poziomy trud-
ności, które można dobrać do 
wieku i  umiejętności dziecka. 
Program daje możliwość gry 
solo oraz parami – po podłą-
czeniu dwóch mat. Atrakcyjne 
tło do każdego utworu stano-
wią rysunki wykonane przez 
dzieci jednego z warszawskich 
przedszkoli.

RozRywkA

Gratka dla wszystkich miłośników gier komputerowych.  
Panorama Radomska wraz IQ Publishing zaprasza 
do wspólnego poznawania tajników wirtualnego świata

Dance Party KIDS

Kacik gracza

W tegorocznych kre-
acjach dominują ko-

lory: biel, mocna czerwień i 
czerń. Maturzystki stawiając 
na wygodę wybierają krótkie 
kreacje, choć długich suk-
ni nie brakuje. Większość 
sukienek, zwłaszcza tych 
białych, przypomina suknie 
ślubne. Rzadko można zna-
leźć sukienki z gorsetem. 
Jedynym niezmiennym faso-
nem jest mała lub duża czar-
na, która jest klasycznym i 
bezpiecznym wyborem na 
studniówkę.

Makijaż i fryzura najczę-
ściej zależą od kreacji, ale 
i tak możemy odnaleźć tam 
dużą ekstrawagancję. Naj-
ważniejsze w makijażu i fry-
zurze na studniówkę jest to, 
aby wytrzymały cały wieczór. 
– Makijaż pozwala podkreślić 
atuty naszej urody i jednocze-
śnie ukryć niedoskonałości. 
Musimy pamiętać, aby do-
brać go do swego typu urody i 

nie wywołać efektu sztucznej 
maski. Jeśli mamy problemy 
z wyborem odpowiedniego 
kosmetyku warto się zwró-
cić o pomoc do kosmetyczki, 
która doradzi, jaki makijaż 
pasuje do naszej urody. Ma-
kijaż studniówkowy jest nie-
co mocniejszy niż makijaż na 
co dzień – przekonuje Olga 
Wardawa, kosmetyczka.

propozycje makijażu  
na studniówkę:

Pierwsza propozycja: 
MOKY EYE tak zwane przy-
dymione oko. Taki makijaż 
można wykonać nie tyko w 
odcieniach szarości i czer-
ni, ale tez w fioletach, śliw-
ce czy zieleni. Najlepiej do 
tego typu makijażu pasują 
ciemniejsze usta, w róż-
nych odcieniach czerwieni. 
Druga propozycja: Jest to 
makijaż, który możemy wy-
konać przy pomocy kreski na 
naszej powiece. Całą powie-

kę trzeba rozświetlić jasnym 
cieniem, który doda blasku, 
a mocna kreska na pewno 
jest ciekawą propozycją, aby 
spojrzenie było zalotne i wy-
raziste.

o metamorfozie
Uczestniczkami naszej me-

tamorfozy studniówkowej 
były tegoroczne maturzyst-
ki – Joanna Krzosek i Kinga 
Wiecheć. Joasia przyszła do 

nas z fioletową sukienką, wiza-
żystka od razu wiedziała, że w 
makijażu wykorzysta odcienie 
różu i fioletu, które będą dobrze 
komponowały się ze strojem. 
Kosmetyczka Olga Wardawa 
zaproponowała jej wyrazisty 
kolor ust, którym była mocna 
czerwień. Kinga z kolei miała 
czarną sukienkę – jej zapropo-
nowano odcienie zieloni i błę-

kitu, co miało uwydatnić nie-
tuzinkową urodę. Kulminacją 
tego dnia była sesja zrobiona 
przez ucznia profilu foto-tech-
nik Jakuba Krzyczkowskiego.

Kto z nas nie pamięta piosenki o Puszku Okruszku 
czy Dwóch małych pieskach? Teraz te i inne dziecięce 
hity są dostępne wraz z matą taneczną, która zapewni 
niezapomnianą zabawę waszym pociechom

UWAGA KONKURS!!! 

Jeżeli chcesz zagrać w tę 
grę wyślij e-mail na adres: 
redakc ja@panorama -
radomska.pl w temacie 
wpisując DANCE PARTY 
KIDS. Mamy do rozloso-
wania dwa egzemplarze. 
Fundatorem nagrody jest 
IQ Publishing.

Tematem tegorocznej insce-
nizacji będzie historia Ma-

riana Langiewicza, pierwszego 
dyktatora powstania stycznio-
wego. Okazuje się, że historia 
z  1863-64 roku ma także wątki 
radomskie. Zanim Langiewicz 
został dyktatorem przyjeżdżał 
do Radomia i  w  klasztorze oo. 
Bernardynów spotykał się z  in-
nymi konspiratorami, szykując 
powstanie. Całość rozpoczną 
sceny związane z  przygotowa-
niem do powstania styczniowe-
go. Potem widzowie zobaczą mo-
ment organizacji powstańczych 

pododdziałów oraz uderzenie 
na Szydłowiec pod dowódz-
twem Langiewicza. Będą też 
sceny pokazujące udział rado-
mian w walkach na obszarze od 
Skarżyska, Suchedniowa po Wą-
chock. Będzie też wątek miłosny 
Langiewicza z  Anną Pustowój-
tówną. W jej rolę wcieli się Anna 
Lipińska z  SKJ. Z  pewnością 
będzie barwnie i  dynamicznie. 
– Sprawy techniczne, jak brak 
prądu i wody zostały już rozwią-
zane – zapewnia Przemysław 
Bednarczyk, nauczyciel historii 
z  III Liceum Ogólnokształcące-

go im. Dionizego Czachowskie-
go. Bednarczyk jest zarówno 
pomysłodawcą, scenarzystą jak 
i  reżyserem plenerowych wido-
wisk historycznych. 

Na polu bitewnym spotka się 
ok. 150 osób i kilkadziesiąt koni. 
Swój udział w inscenizacji zade-
klarowali ułani z Radomskiego 
Szwadronu 11. Pułku Ułanów, 
22. Pułku Ułanów Podkarpac-
kich z  Garbatki, Grupa Ko-
zacka z MKJ Cwał z Radomia, 
jeźdźcy ze Studenckiego Klubu 
Jeździeckiego Politechniki Ra-
domskiej, a  także grupy piesze 
z Kozienic, Buska-Zdroju, Rze-
szowa i  Warszawy oraz harce-
rze z Hufca Radom i uczniowie 
z  III LO im. Czachowskiego. 
Całość przedstawienia będzie 
filmować ekipa Telewizji Pol-
skiej na potrzeby powstające-
go dokumentu historycznego 
o Langiewiczu. AG

Bad Light District to projekt 
powołany do życia w 2007 

roku przez Michała Smolic-
kiego. W maju 2009 roku na-
kładem Ampersand Records 
ukazał się debiutancki album 
Simplifications. Piosenki z pły-
ty z trafiły na play listy ogól-
nopolskich stacji radiowych, 
a singlowy Street Of Frozen 
Phantoms trafił na Listę Prze-

bojów Programu Trzeciego. 
Jako support zagra Bubble Pie. 
Ich piosenki przyciągają mini-
malizmem i stylową harmonią 
na granicy melancholii oraz 
pogodnego uniesienia.  RED

Na Moskala!
W niedzielę, 23 stycznia w Parku Leśniczówka staną 
oddziały powstańcze. Pod rozkazami Langiewicza to 
inscenizacja historyczna ukazująca radomskie wątki 
powstania styczniowego 

KONKURS! KONKURS!
Chcesz wybrać się na koncert? Wyślij do nas e-maila na 

adres: redakcja@panoramaradomska.pl w temacie podając 
CZYTELNIA, a w treści wpisując imię i nazwisko.

Krakowianie w Radomiu
W piątek, 21 stycznia w Czytelni Kawy w Radomiu odbędzie 
się koncert krakowskiego zespołu Bad Light District. Jako 
support wystąpi kolejny krakowski projekt – Bubble Pie

Czas na Studniówkę!
Na sto dni przed maturami odbywa się 
uroczysty bal – studniówka. Przygotowanie 
do tego wieczoru trwają nawet kilka miesięcy. 
Każdy chce wyglądać jak najlepiej. Dziewczęta 
poszukują swojej wymarzonej sukni, umawiają 
się do fryzjera i kosmetyczki

Koordynatorzy: Patrizia 
Modica i Przemek Zieliński
Kosmetyczka: Olga Wardawa
Fo tograf: Jakub Krzycz-

kowski
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Carlos Gardel uzna-
wany jest za legendę 

i  twórcę muzyki do tan-
ga argentyńskiego. W  XX 
wieku szczególnie w latach 
trzydziestych i  dwudzie-
stych gatunek ten został 
przez niego wprowadzony 
w  wyższe sfery. Muzyka 
tworzona przez śpiewaka 
cieszyła się ogromnym po-
wodzeniem. 

Tango argentyńskie po-
wstało w  latach osiemdzie-
siątych XIX wieku. Geneza 
tańca nie jest dokładnie 
znana. Taniec uważny był 
za niezwykle intymny, nie 
wymagający dużej prze-
strzeni. W  momencie, kie-
dy został zaadoptowany na 
europejskim gruncie, zmie-
niono jego charakter. Adep-
ci z wyższych sfer uznali, że 
taniec wymaga zmian. Jego 
styl nie pasował do tańców 
balowych tańczonych na 
salonach. W XX wieku tan-
go zostało uznane za taniec 
nieprzyzwoity. Papież Pius 
X uważał, że tango szkodzi 
moralności. Kościół zmie-
nił swoje zdanie w momen-
cie, kiedy tancerz Casimiro 
Aino zatańczył tango w Wa-
tykanie. 

Od lat osiemdziesiątych 
XX wieku tango przeżywa 
odrodzenie. Powstało wiele 
szkół tańca, które specjali-
zują się w  technice tanga. 
Sympatycy spotykają się 
również na specjalnie orga-
nizowanych imprezach oraz 
w  klubach i  stowarzysze-
niach. 

Dla rytmu tanga charakte-
rystyczne jest zróżnicowanie 
kroków na wolny i  szybki. 
Rozliczamy je na: wolny, wol-
ny, szybki, szybki. Wszystkie 
kroki wykonywane w  se-
kwencji wolny są dłuższe od 
kroków wykonywanych w se-
kwencji szybki. 

ICH

Aktywność/zdRowie/uRodA

Zazdrość w  miłości jest 
powszechna. Każdy czło-

wiek odczuwa bowiem po-
trzebę miłości i  akceptacji. 
Jeżeli istnieje szansa, że mo-
żemy stracić miłość, pojawia 
się w nas niepokój i zazdrość. 
Zazdrość taka jest czymś zu-

pełnie normalnym, musimy 
jednak nad nią panować i nie 
pozwolić, aby uczucie to za-
częło nami rządzić. 

Taka zazdrość, której nie je-
steśmy w  stanie kontrolować 
może być niezwykle groźna. 
Doprowadza do tego, że lu-

dzie zaczynają zachowywać 
się w sposób niekontrolowany, 
nieobliczalny, w  taki o  który 
nigdy byśmy nikogo nie po-
dejrzewali. Chorobliwa za-
zdrość objawia się lękiem, że 
w każdej sytuacji: w pracy, na 
zakupach, ze znajomymi, w ki-
nie, bliska osoba może kogoś 
spotkać, kogoś atrakcyjniej-
szego od nas. Coś nieprawdo-
podobnego staje się czymś 
rzeczywistym, wówczas z naj-
dziwniejszych nawet powo-
dów możemy kogoś stracić. 

Jeśli człowiek nie zatrzy-
ma tego uczucia w  odpo-
wiednim momencie (prze-

stanie nad nim panować), to 
jego zachowanie może do-
prowadzić nawet do choro-

by psychicznej – pojawią się 
wówczas urojenia, stany de-
presyjne czy innego rodzaju 
zaburzenia. Między normal-
nym zachowaniem a  patolo-
gicznym przebiega cienka 
granica, która może dla osób 
zakochanych być czymś nie 
do zauważenia. Nie są oni 
w  stanie ocenić kiedy prze-
kroczyli już granicę. Nieza-
leżnie jednak od wszystkiego 
zazdrość zawsze wiąże się 
z przeżywaniem nieprzyjem-
nych uczuć, dla jednej lub 
obu stron, dlatego należy pa-
miętać iż prawdziwa miłości 
opiera się przede wszystkim 
na zaufaniu.

Agata Skóra, psycholog

Chorobliwa zazdrość
Nie ma miłości bez zazdrości – śpiewał 

jeden ze znanych polskich piosenkarzy,  
a w słowach tych jest bardzo wiele prawdy

acik psychologaacik psychologaKK ,,

Warzywa i owoce to źródło 
naturalnych witamin, 

soli mineralnych, błonnika i fi-
tosteroli. Warto wiedzieć jak 
zdrowo uzupełniać dietę o nie-
zbędne składniki odżywcze. 
Pamiętajmy o  jednej ważnej 
zasadzie – im warzywa mniej 
przetworzone, tym więcej ko-
rzyści dla nas. W sezonie let-
nio-jesiennym warto jeść doj-
rzałe plony, dlatego że mocno 
wybarwione owoce i warzywa 
mają najwięcej składników 
i  antyoksydantów. Dojrzałe 
nie oznacza zepsute, nadgniłe 
czy stare. Kupując produkty 
roślinne o  krótkim terminie 
przydatności do spożycia mu-

simy pamiętać, że trzeba je 
zjeść jak najszybciej. Nie jedz-
my nadpleśniałych owoców 
czy przegniłych warzyw – to 
szybka droga do problemów 
z  układem pokarmowym, 
pleśniawkami, drożdżakami 
i grzybami w organizmie.

Świeże warzywa i  owoce 
najlepiej przechowywać w lo-
dówce, ale nie dłużej niż 48 
godzin. Naturalne witaminy 
A, D, E i  K najlepiej przy-
swajają się w  towarzystwie 
właściwych tłuszczy np. 
niezbędnych nienasyconych 
kwasów tłuszczowych omega 
3. Dlatego też surówki skra-
piajmy oliwą z  oliwek i  ole-
jem lnianym, a  jeśli smaki 
się komponują – serwujmy je 
z odrobiną awokado.

Duszone warzywa pod 
względem witamin są tak na-
prawdę uduszone – proces 
obróbki termicznej, konser-
wowanie i  smażenie jest dla 
nich czystym zabójstwem. 
Ugotowane warzywa mają 

wysoki indeks glikemiczny – 
w szybkim czasie gwałtownie 
podnoszą cukier we krwi, co 
powoduje szybki atak głodu. 
Proces gotowania pozbawia 
warzywa składników odżyw-
czych i  błonnika – natural-
nego włóknika zawartego 
w  roślinach, który pełni zba-
wienną rolę dla jelit i żołądka.

Jeśli pragną Państwo dowie-
dzieć się więcej na temat zdro-
wego odżywiania i smacznego 
przygotowywania posiłków za-
praszam na Wielkie Wyzwanie 

na Odchu-
dzanie.
Doradca ds. 
odchudza-
nia i odży-
wiania
Ewa  
Wijatkowska

Zadaj pytanie naszej 
specjalistce! 

Pisz na adres 
odchudzanie-ok@wp.pl lub 
zadzwoń do naszej redakcji

Sztuka obróbki
Z jednej strony zarzuca się Polakom, że nadużywają suplemen-
tów i lekarstw, a z drugiej strony badania żywności wykazują 
braki składników odżywczych, nie tylko w warzywach i owocach. I bądź tu mądry…

fo
t. 

JK
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� Zapraszamy�do�kolejnej�

Grupy Wielkie Wyzwanie 
na Odchudzanie

�Start�13�stycznia,�
zapisy�do�20�stycznia�2011�r.
 wygraj atrakcyjne NAGRODY!!!
 zrzuć zbędne kilogramy
 naucz się zdrowego odżywiania
  dowiedz się jak komponować zdrowe 
i smaczne posiłki
   zdobądź motywację z Grupą i świetnie 
się baw!
  zrobimy specjalistyczne pomiary składu 
ciała i twój test wellness
  ułożymy specjalnie dla Ciebie 
indywidualną dietę

Zapisy telefoniczne:
Ewa Wijatkowska

Tel. kom: 793 650 490

Tańczące zmysły 
Karnawał to idealny czas na zabawę. Ruszając na parkiet niewiele osób 
może pochwalić się znajomością kroków tanecznych pasujących do muzy-
ki. Panorama Radomska wraz z Akademią tańca CMG przedstawia tango 
argentyńskie

fo
t. 
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Krok podstawowy w tangu
Kobieta 
Sekwencja wolny: prawą nogą wykonujemy krok do tyłu, 

przechodząc całą stopą z podeszwy na piętę.
Sekwencja wolny: lewą nogą wykonujemy krok do tyłu 

przechodząc całą stopą z podeszwy na piętę.
Sekwencja szybki: prawą nogą wykonujemy krok do tyłu, 

przechodząc całą stopą z podeszwy na piętę.
Sekwencja szybki: lewą nogą wykonujemy krok do tyłu 

przechodząc całą stopą z podeszwy na piętę.
Sekwencja szybki: prawą nogą wykonujemy krok do tyłu, 

przechodząc całą stopą z podeszwy na piętę.
Sekwencja szybki: lewą nogą wykonujemy krok do tyłu 

przechodząc całą stopą z podeszwy na piętę.

Mężczyzna 
Sekwencja wolny: lewą nogą wykonujemy krok do przodu, 

przechodząc całą stopą od piety na podeszwę 
Sekwencja wolny: prawą nogą wykonujemy krok do przo-

du, przechodząc całą stopą od piety na podeszwę 
Sekwencja szybki: lewą nogą wykonujemy krok do przodu, 

przechodząc całą stopą od piety na podeszwę 
Sekwencja szybki: prawą nogą wykonujemy krok do przo-

du, przechodząc całą stopą od piety na podeszwę 
Sekwencja szybki: lewą nogą wykonujemy krok do przodu, 

przechodząc całą stopą od piety na podeszwę 
Sekwencja szybki: prawą nogą wykonujemy krok do przo-

du, przechodząc całą stopą od piety na podeszwę
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Z samego rana pre-
zydent Drożyzna 
wybrał się ze swo-

ją ekipą zbadać sytuację na 
przejściu koło wiaduktu. A że 
przy okazji mijał park, przy-
łączył się do prowadzonej 
tam akcji liczenia ptaków, 
którą wymyślili miejscowi 
przyrodnicy. – Skoro już tu je-
steśmy, musimy pokazać, że 
oprócz spraw ludzkich nie są 
nam również obce problemy 
odzwierzęce – rzekł.

Prezydencka ekipa kroczy-
ła zatem główną alejką obser-
wując krążące nad drzewami 
stada wron, wróbli i  kawek. 
Po chwili, na głowie Droży-
zny rozprysło się coś białego. 
Radny Dżirokes błyskawicz-
nie rozpostarł nad prezyden-
tem parasol. 

– Zostaw to – rzekł ojciec 
miasta. – Ptaki też mają swo-
je naturalne potrzeby, a ja nie 
będę się wywyższać nad społe-
czeństwo żadnym parasolem. 

Wystarczy, że rada miasta pod-
wyższyła mi pensję. I  jak? Ile 
ptactwa już naliczyliście?

– Ja czternaście sztuk tych 
czarnych i  dwa rude – po-
chwalił się radny Sieczka 
Młodszy.

– Te rude to nie są ptaki – 
rzekł Vigo Generałowicz.

– Nie ptaki? A co? Przecież 
mają ogony – zaperzył się 
Sieczka.

– Są to tak zwane wiewiórki 
– tłumaczył cierpliwie Vigo. 

Kłótnia wisiała na włosku, 
ale na szczęście rozpędzona 
ekipa wyszła z parku i znala-
zła się w  pobliżu okolicznej 
szkoły. Na jej widok zdziwiony 
prezydent zmarszczył czoło. 

– To ona tu jeszcze stoi 
sama samiutka? – zapytał. – 
Myślałem, że już ją z  czymś 
połączono. 

I spojrzał  za siebie. Don Rico 
odpowiedzialny za miejską 
oświatę i  higienę osobistą po-
czuł się wywołany do tablicy. 

– Owszem, mianowicie 
zgodnie z  wytyczną 123 ła-
mane przez 323 paragraf 
dwanaście mojej najnowszej 
reformy totalnego łączenia 
placówek, szkoła ta, general-
nie, zostanie również uzdat-
niona i  zrestrukturyzowana 
poprzez konkretne połącze-
nie, tylko że...

– Połączenie z czym? – prze-
rwał mu Drożyzna.

– Właśnie tu tkwi pies po-
grzebany – odparł Don Rico. 
–  Bo nie bardzo jest z czym 
ją połączyć.

– Ale przecież z  innymi 
szkołami jakoś się uda-
ło – Nie ustępował prezy-
dent. – Łączyłeś ogólniaki 
z  gimnazjami, podstawówki 
z przedszkolami…

– I nie tylko! – Wypiął dum-
nie pierś Don Rico. – Moją 
zasługą jest połączenie tech-
nikum samochodowego z  są-
dem rejonowym oraz umiesz-
czenie pod jednym dachem 

i  administracją liceum pro-
filowanego, żłobka, parafii 
oraz cmentarza. Pozwoliło to 
na oszczędności circa…

– Dobra – wszedł mu w sło-
wo Siwy Miro. – A  co z  tą 
tutaj szkołą? Dlaczego ci nie 
wyszło?

– Zabrakło mi pomysłu – 
przyznał samokrytycznie Don 
Rico. – Ta sprawa ciągle miano-
wicie spędza mi sen z powiek. 

Po chwili, doszli do przej-
ścia dla pieszych koło wia-
duktu.

– Problem polega na tym, 
że po tym przejściu jedni so-
bie jadą a drudzy przechodzą 
– referował Vigo Generało-
wicz. – Z tego powodu ciągle 
są tu wypadki.

Jakby na potwierdzenie 
rozpędzony van huknął 
w  przebiegającego przez 
pasy kominiarza, który po-
frunął nad kamienicę i spadł 
po niewidocznej stronie da-
chu. Van tylko zapiszczał opo-
nami i odjechał. 

– Sami widzieliście – rzekł 
prezydent. – Problem jest na-
prawdę ogromny. Najlepiej, 
gdyby tego przejścia w ogóle 
nie było. 

– Ba, tylko jak to zrobić? – 
zasępiła się Róża Aprylis, 
która przez całą drogę mil-
czała. – Nawet jak zrobi się 
barierki albo powiesi łańcu-
chy, ludzie będą przeskaki-
wać i przechodzić.

– Ale gdyby nasycić ten od-
cinek tłuczonym szkłem i na-
jeżyć gwoździami, to mysz się 
nie prześliźnie – powiedział 
radny Dżirokes. 

– To, co mówisz jest nieludz-
kie – odparł Drożyzna. – Poza 
tym, oprócz myszy i ludzi nie 
prześlizną się również samo-
chody. A przecież ulica jest po 
to, żeby po niej jeździć.

– Może by więc zabudować 
pobocza murem albo wyko-
pać fosę? – zaproponował 
Vigo Generałowicz. – Albo…

– Albo co? 
– Ustawić krzyż smoleński.
– Tylko nie to! – zaprotesto-

wał prezydent. – To byłaby 
profanacja!

– Już wiem! – zawołał  na-
gle rozradowany Don Rico. – 
Wiem co zrobić!

– Mów!
Don Rico skubnął sobie 

bródkę.  
– Połączymy to przejście 

dla pieszych ze szkołą, no 
wiecie... Tą cośmy ją mijali.

– Tak? I co z tego wyniknie? 
– zapytał zdziwiony Droży-
zna.

– To, że problem przejścia 
stanie się problemem dyrek-
tora szkoły, a  nie naszym. 
I jak się coś tam ten tego sta-
nie, beknie on.

– I  na takie rozwiązanie 
czekałem! – klasnął w  dło-
nie prezydent. – Masz u mnie 
premię!

Po czym wrócili do parku 
liczyć ptaki.  (c.d.n.)

Miejscem akcji cyklu „Sezon pałacowy” są salony władzy w polskim mieście średniej wielkości; bohaterami – tamtejsze elity politycz-
ne. Podobieństwo do prawdziwych osób i zdarzeń jest przypadkowe. Symbolizujący władzę Pałac będzie zmieniać nazwę stosownie do 
pory roku. Obecnie jest to Pałac Zimowy.

Wera Krus poleca…  
Sezony pałacowe – Pałac Zimowy (5)

Czas 
łączenia

PAnoRAMA tV

Panorama TV
program telewizyjny

 CZWARTEK 20.01.2011

05:05   Moda na sukces – odc. 5304
05:30    Moda na sukces – odc. 5305
06:00  Kawa czy herbata?
08:10  Polityka przy kawie
08:25  Podróż za jeden uśmiech 

– odc. 6/7 – Polowanie 
na kapelusz

09:00  Między mamami; magazyn
09:25  I kudłate i łaciate – odc. 

5; program dla dzieci
09:40  Heidi – Pierre i Heidi, 

odc. 8
10:10  Zagubieni z Lotu 29 – 

Powrót Abby, odc. 11
10:40  My Wy Oni; magazyn
11:05  ABC Klimatu – śnieg; 

magazyn
11:20  TELEZAKUPY
12:00  Wiadomości
12:10  Agrobiznes
12:40  Świry – odc. 13
13:40  Plebania – odc. 1621
14:05  Klan – odc. 2010
14:40  Kabaretowa Jedynka
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Jaka to melodia? – odc. 

2119
15:50  Moda na sukces – odc. 5306
16:15  Moda na sukces – odc. 5307
16:40  Celownik; magazyn
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Plebania – odc. 1622
17:55  Klan – odc. 2011
18:35  Jaka to melodia? – odc. 

2120
19:05  Wieczorynka – Księży-

cowy Miś
19:30  Wiadomości 
20:00  Sport
20:10  Pogoda
20:25  Ojciec Mateusz – odc. 

Wybory
21:25  Sprawa dla reportera

22:15  Oczy kłamcy; dramat; 
USA (1996)

24:00  Kino nocnych marków – 
Skrzywdzone przez mafię 
– cz. 2; Włochy (2006)

01:45  Notacje – Lucyna Smo-
lińska. Najważniejsze są 
pomysły; cykl dok.

02:00  Zaginiona nastolatka; film 
fabularny; USA (2007)

03:30  Zagadkowa Jedynka
04:35  Zakończenie dnia

05:40  MASH – odc. 160
06:10  Córki McLeoda – odc. 

183 Konflikt interesów
07:00  TELEZAKUPY
07:30  Na dobre i na złe – odc. 

96 – Przestępca czy ofiara
08:30  Pytanie na śniadanie 
10:50  Aleja gwiazd: Michał 

Żebrowski
11:15  Gilotyna – odc. 43
11:50  Wielka draka o dzieciaka 

; teleturniej
12:55  Pogoda na piątek – odc. 9
13:50  Sąsiedzi – odc. 8 Ukryty 

talent; kom. 
14:30  Barwy szczęścia – odc. 527
15:05  Nowa – odc. 7
16:00  Panorama świat
16:15  Giełda
16:20  Pogoda
16:30  Tancerze – odc. 13
17:25  Gilotyna – odc. 61; 

teleturniej
18:00  Panorama
18:30  Sport Telegram
18:35  Pogoda
18:40  Gorący temat
19:00  Licencja na wychowanie – 

odc. 49 – Co musi dobry 
chrześcijanin; obycz.

19:30  Sąsiedzi – odc. 9 
Handlowa żyłka; kom. 

20:05  Piłka ręczna mężczyzn 
MŚ – Szwecja 2011: 
Polska – Szwecja

22:10  Dr House – s. VI, odc. 
129; serial obyczajowy

23:00  Siostra Jackie – odc. 2; 
serial obyczajowy

23:40  Punkt Widzenia; pro-
gram publicystyczny

00:35  Kocham kino na bis – Ko-
nopielka; Polska (1981)

02:10  Wieczór artystyczny 
– 39/89 L. U. C. – Zrozu-
mieć Polskę; widowisko

03:15  Noc z serialem – Życie 
Kamila Kuranta – odc. 5

04:20  Noc z serialem – Biuro 
kryminalne – II odc. 24 
Tylko mój

04:50  Noc z serialem – Biuro 
kryminalne – II odc. 25 
Snajper

05:20  Zakończenie dnia

                   
 
05:00  Wstawaj! Gramy!, 

odc.1468
06:00  Nowy dzień z Polsat 

News
07:15  Casper: początek stra-

szenia; film animowany; 
USA, (1997) 

09:05  Miodowe Lata, odc.55
10:00  Szpital na perypetiach, 

odc.7
10:30  Szpital na perypetiach, 

odc.8
11:00  Malanowski i Partnerzy, 

odc.106
11:30  I kto tu rządzi?, odc.4
12:00  Rodzina zastępcza, 

odc.249
13:00  Niania, odc.67
13:30  Niania, odc.68
14:00  Pierwsza miłość, 

odc.1228
14:45  Gotowe na wszystko, 

odc.83
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja
16:30  Malanowski i Partnerzy, 

odc.107
17:00  Dlaczego ja?, odc.31
18:00  Pierwsza miłość, 

odc.1229
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich, 

odc.211
20:00  CSI: Kryminalne zagadki 

Nowego Jorku, odc.79
21:00  Złów i wypuść; komedia 

romantyczna; USA, (2006)
23:25  Szpilki na Giewoncie, 

odc.8
00:25  Kabareton na TOPie
00:45  TV Market
01:00  Zakończenie programu

 
05:40  Uwaga!
06:00  Mango – Telezakupy
07:00  Granie na śniadanie
08:00  Prosto w serce
08:30  Dzień dobry TVN
11:00  Na Wspólnej 9
11:30  Granie na ekranie
12:25  Mango – Telezakupy
13:20  Detektywi; serial fabular-

no-dokumentalny 
13:55  Kobra: Oddział specjalny 

(10/12);
14:55  Między kuchnią a 

salonem
15:55  Rozmowy w toku
16:55  Sąd rodzinny
17:55  Prosto w serce
18:25  Detektywi
19:00  Fakty
19:30  Sport 
19:40  Pogoda 
19:50  Uwaga!
20:05  Na Wspólnej 9

20:45  W-11 Wydział Śledczy 
21:30  Bardzo Dziki Zachód; 

western; USA (1999)
23:40  Fringe: Na granicy świa-

tów (19/22); serial S-F
00:40  Multikino 
01:05  Szymon Majewski 

Show 11
02:05  Arkana magii (TVN noc)
03:25  Uwaga!
03:45  Fringe: Na granicy świa-

tów (19/22); serial S-F
04:35  Rozmowy w toku
05:30  Nic straconego

08:00  Program dnia
08:03  Z górnej półki, odc. 29‚ 

„Jak rozmawiać o książkach, 
których się nie czytało”

08:05  Język angielski (13) mgr 
Marzena Giers-Fidler

08:55  Język angielski (14) mgr 
Marzena Giers-Fidler

09:45  Sekrety lasu, odc. 4‚ 
„Edukacja leśna”

10:00  Zarządzanie zasobami 
ludzkimi (9) dr Joanna 
Koprowicz

10:50  Zarządzanie zasobami ludz-
kimi (10) dr J. Koprowicz

11:40  Na naukę jest zawsze pora
11:53  Laboratorium w mikrochipie
12:07  Z górnej pólki, odc. 19‚ 

„Marta Quest” Doris Lessing
12:10  Przedsiębiorstwo wobec 

globalizacji (7) dr Marceli 
Burdelski

13:00  Przedsiębiorstwo wobec glo-
balizacji (8) dr M. Burdelski

13:50  Z górnej półki, odc. 2‚ 
„Iqbal” Joanna Berdyn

13:54  Z górnej półki, odc. 16‚ 
„Polska w niepewnym 
świecie” prof. A. Rotfeld

14:00  Z górnej półki, odc. 22‚ 
„Zbiór opowiadań. Most 
przez Styks” Zygmunt 
Krzyżanowski

14:05  Wprowadzenie do filozofii 
(17) prof. dr hab. Andrzej Miś

14:50  Wprowadzenie do filozofii 
(18) prof. dr hab. A. Miś

15:40  Trzęsacz 2009
16:00  Sekrety lasu, odc. 2‚ 

„Hodowla lasu”
16:11  Pomóż potrąconym
16:27  Program dnia
16:28  Filmowa Encyklopedia Na-

uki Polskiej‚ „Twoje płuca 
– diagnoza i leczenie”

16:46  Z górnej półki, odc. 8‚ 
„Szkicownik słowno – obra-
zowy” Statys Eidrigevicius

16:53  Enigma. Sukces poznań-
skich matematyków

17:14  Wybitne Postacie UAM, 
prof. Irena Obuchowska

17:26  Filmowa Encyklopedia Nauki 
Polskiej‚ „Promienie życia”

17:41  Z górnej półki, odc. 9‚ 
„Wewnętrzne dziecko” 
Aneta Łastik

17:45  Kolegium Europejskie im. 
Jana Pawła II w Gnieźnie

17:55  Z górnej pólki, odc. 22‚ 
„Zbiór opowiadań. Most 
przez Styks” Z. Krzyżanowski

18:00  Sztuczne serce, cz. I
18:15  program dnia
18:17  Historia Powstania 

Warszawskiego, odc. 1
18:37  Z górnej półki, odc. 18‚ 

„Świat bez końca” K. Follett
18:40  Sekrety lasu, odc. 3 ‚ 

„Ochrona lasu”
18:51  Muzeum Wojska Polskie-

go, odc. 1
19:18  Muzeum WP, odc. 2
19:42  Z górnej półki, odc. 24‚ 

„Dokąd zmierza świat”
19:48  Historia Powstania 

Warszawskiego, odc. 2
20:12  Filmowa Encyklopedia 

Nauki Polskiej‚ „Uwaga 
meningokoki”

20:27  Śladami tsunami
20:44  Palmiarnia w Lubiechowie
21:03  Filmowa Encyklopedia 

Nauki Polskiej‚ „Żyj zdrowo”
21:29  Program dnia
21:31  Wybitne Postacie UAM, 

prof. Irena Obuchowska
21:43  Filmowa Encyklopedia 

Nauki Polskiej‚ „Scaffoldy 
w medycynie”

22:01  Kolegium Europejskie im. 
Jana Pawła II w Gnieźnie

22:10  Z górnej półki, odc. 9‚ 
„Wewnętrzne dziecko” 

22:14  Przestrzeń wokół nas, odc. 
5‚ „Dziedzictwo kulturowe”

22:45  Uniwersyteckie Studio 
Filmowe UAM w Poznaniu na 
antenie Edusatu – ZWIASTUN

22:46  Wybitne Postacie UAM, 
prof. Janusz Pajewski 

23:00  Język angielski (13) mgr 
Marzena Giers-Fidler

23:50  Język angielski (14) mgr 
Marzena Giers-Fidler

00:40  Zarządzanie zasobami ludz-
kimi (9) dr J. Koprowicz

01:30  Zarządzanie zasobami ludz-
kimi (10) dr J. Koprowicz

02:20  Przedsiębiorstwo wobec glo-
balizacji (7) dr M. Burdelski

03:10  Przedsiębiorstwo wobec glo-
balizacji (8) dr M. Burdelski

reklama

Dla naszych Czytelników mamy 5 zaproszeń do kina! 
Napisz do nas e-maila na adres redakcja@panoramaradomska.pl w temacie wpisując 
KINO, a w treści podając imię i nazwisko.
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 SOBOTA 22.01.2011  NIEDZIELA 23.01.2011

05:30  Rodzina Rabatków – Słodka 
Fabiola, odc. 52; anim.

06:00  Vipo i przyjaciele – We-
necja – Porwanie Beci

06:25  Projekt Ziemia – odc. 3 
Sprzęt AGD; magazyn

06:35  Walt Disney w Jedynce 
– Moi przyjaciele: Tygrys 
i Kubuś – Mały jest ten 
świat, odc. 29

07:05  Walt Disney w Jedynce – 
Czarodzieje z Waverly Place 

07:30  Rok w ogrodzie
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Ziarno; magazyn
08:50  Disney! Cudowny świat 

– Pocahontas II – Podróż 
do nowego świata; film 
animowany; USA (1998)

10:15  Stawka większa niż życie 
– odc. 17/18 – Spotkanie

11:25  Stawka większa niż życie 
– odc. 18/18 – Poszuki-
wany gruppenführer Wolf

12:30  Gwiezdny karnawał 
Jedynki

13:00  Wiadomości
13:15  Komisarz Rex – odc. 3, 

Chińskie cienie
14:15  Keith; dramat; USA 

(2008)
16:30  Skoki Narciarskie – Pu-

char Świata – Zakopane
17:25  Teleexpress
17:30  Skoki Narciarskie – Pu-

char Świata – Zakopane
18:30  Gwiezdny karnawał Jedynki
19:00  Wieczorynka – Smerfy – 

Powrót Błekitnookiego
19:30  Wiadomości 
19:50  Sport 
20:05  Pogoda 

20:20  Hit na sobotę – Deja vu; 
film akcji; USA (2006)

22:35  Męska rzecz... – Diagnoza 
zbrodni; USA (1992)

00:50  Koń trojański – cz. 2; film 
fabularny; Kanada (2007)

02:25  Kino nocnych marków 
– Paradise Now; dramat; 
Francja, Niemcy, Izrael, 
Holandia (2005)

04:05  Kino nocnych marków – 
Kochane dziecko; thriller; 
USA (2007)

05:40  Zakończenie dnia

05:55  Opactwa i klasztory – Za-
kon Świętego Augustyna; 
cykl dokumentalny

06:30  Człowiek wśród ludzi; 
magazyn

07:00  Familijna Dwójka – 
Flintstonowie – odc. 8 
Bohater

07:35  Czarna Strzała – odc 
6/12; serial kostiumowy

08:40  M jak miłość – odc. 802
09:35  Barwy szczęścia – odc. 

525
10:15  Biegi narciarskie – Puchar 

Świata – Otepaa
11:50  Wojciech Cejrowski- 

boso przez świat – Areszt; 
cykl reportaży

12:25  Smaki czasu z Karolem 
Okrasą – (9) gość: 
Stanisław Sojka

12:55  Hrabia Monte Christo – 
cz. 3/8; serial przygodowy

14:00  Familiada – odc. 1812; 
teleturniej

14:35  U fryzjera odc.2 – Strzy-
żenie po francusku; kom. 

15:15  Kocham Cię, Polsko! 
(44); zabawa quizowa

16:40  Słowo na niedzielę
16:50  Świat bez tajemnic – 

Made in Moscow; film 
dokumentalny

18:00  Panorama
18:30  Sport Telegram
18:35  Pogoda
18:40  Barwy życia; felieton
18:55  Hit Dekady – lata 80 – te
20:10  Wino, kabaret i śpiew
21:00  Urodziny kabaretu RAK
22:05  Śmiertelne przebudzenie; 

film fabularny; Kanada 
(2001)

23:50  W głębi lasu; thriller; USA 
(2008)

01:25  Wojownik; dramat; USA 
(2008)

02:50  Mój pierwszy raz (34); 
talk-show

03:45  Zakończenie dnia

                   
 
05:00  Wstawaj! Gramy!, 

odc.1469
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:15  Kudłaty i Scooby Doo na 

tropie, odc.6
07:45  Scooby Doo: Gdzie 

jesteś?, odc.14
08:15  Małe potwory; komedia 

fantasy; USA, (1989)
10:15  Ewa gotuje, odc.96
10:45  Szpilki na Giewoncie, 

odc.8
11:45  Hotel 52, odc.19

12:45  Jej Szerokość Afrodyta, 
odc.6

13:45  Dom nie do poznania, 
odc.198

14:45  SIĘ KRĘCI, odc.204
15:30  Koń wodny: Legenda 

głębin; film familijny; 
USA, (2007)

17:45  Światowe Rekordy 
Guinnessa, odc.13

18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich, 

odc.213
20:00  Ludzie Chudego, odc.3

22:00  Zgon na pogrzebie; 
komedia rodzinna; USA/
Niemcy/Wielka Brytania, 
(2007)

00:00  Wymyślona przyjaciółka; 
thriller; Kanada, (2006)

02:00  Program interaktywny
04:40  TV MARKET

 
05:35  Uwaga!
05:55  Mango – Telezakupy
08:00  Geronimo Stilton (23/26); 

serial animowany 
08:30  Dzień dobry TVN
10:55  Na Wspólnej Omnibus 9
12:50  Drużyna Buddy’ego; film 

rodzinny; USA (2006)
14:25  Siłacze 12 – Września – 

Mistrzostwa Europy
15:40Prosto w serce omnibus
18:00  Kuchenne rewolucje 2
19:00  Fakty 
19:25  Sport 
19:35  Pogoda 
19:45  Uwaga!
20:00  Hela w opałach 4 (48)

20:35  Serce nie sługa; komedia; 
USA (2005)

22:45  American Beauty; film 
obyczajowy; USA (1999)

01:15  Morderczy rój; film kata-
stroficzny; Francja (2009)

03:00  Arkana magii (TVN noc)
04:20  Uwaga!
04:40  Nic straconego

08:00  Dydaktyka kształcenia 
dorosłych (9) dr 
Krzysztof Weresz-
czyński

08:50  Dydaktyka kształcenia 
dorosłych (10) dr 
Krzysztof Weresz-
czyński

09:45  Orientacja i poradnic-
two zawodowe (9) dr 
Krzysztof Barg

10:35  Orientacja i poradnic-
two zawodowe (10) dr 
Krzysztof Barg

11:30  Antropologiczno – 
aksjologiczne aspekty 
pracy ludzkiej (11) 
prof. dr hab. Mieczy-
sław Michalik

12:20  Antropologiczno – 
aksjologiczne aspekty 
pracy ludzkiej (12) 
prof. dr hab. Mieczy-
sław Michalik

13:15  Matematyka (13) dr 
Andrzej Kokoszkiewicz

14:05  Matematyka (14) dr 
Andrzej Kokoszkiewicz

15:00  Technologie infor-
macyjne (13) dr hab. 
Włodzimierz Gogołek

15:50  Technologie infor-
macyjne (14) dr hab. 
Włodzimierz Gogołek

16:45  Wprowadzenie do 
filozofii (19) prof. dr 
hab. Andrzej Miś

17:35  Wprowadzenie do 
filozofii (20) prof. dr 
hab. Andrzej Miś

18:20  Sekrety lasu, odc. 3‚ 
„Ochrona lasu”

18:32  Przestrzeń wokół nas, 
odc. 9‚ „Miejsca 
pracy”

19:03  13 miesięcy po 
Afryce, program 
podróżniczy Ryszarda 
Czajkowskiego

20:02  Z górnej półki, odc. 
19‚ „Marta Quest” 
Doris Lessing

20:05  Nanodiamenty 
w kosmosie i w 
laboratorium

20:22  Biocybernetyka w 
kardiologii inwazyjnej

20:43  Sekrety lasu, odc. 
8‚ „Drewno i jego 
zastosowanie”

20:58  Pomóż potrąconym
21:14  Nanodiamenty w 

medycynie
21:30  Program dnia
21:31  Z górnej półki, odc. 9‚ 

„Wewnętrzne dziecko” 
Aneta Łastik

21:36  Palmiarnia w Lubie-
chowie

21:56  Muzeum Narodowe‚ 
„Galeria Sztuki XX 
wieku”

22:14  Filmowa Encyklopedia 
nauki Polskiej‚ „Nadci-
śnienie tętnicze”

22:32  Sekrety lasu , odc. 7‚ 
„Zawód leśnik”

22:44  Program dnia
22:45  Uniwersyteckie Studio 

Filmowe UAM w 
Poznaniu na antenie 
Edusatu – ZWIASTUN

22:46  Wybitne Postacie 
Uniwersytetu UAM, 
prof. Franciszek 
Kaczmarek 

23:00  Dydaktyka kształcenia 
dorosłych (9) dr 
Krzysztof Weresz-
czyński

23:50  Dydaktyka kształcenia 
dorosłych (10) dr 
Krzysztof Weresz-
czyński

00:40  Orientacja i poradnic-
two zawodowe (9) dr 
Krzysztof Barg

01:30  Orientacja i poradnic-
two zawodowe (10) dr 
Krzysztof Barg

02:20  Antropologiczno – 
aksjologiczne aspekty 
pracy ludzkiej (11) 
prof. dr hab. Mieczy-
sław Michalik

03:10  Antropologiczno – 
aksjologiczne aspekty 
pracy ludzkiej (12) 
prof. dr hab. Mieczy-
sław Michalik

06:00  Dla przyszłości – program 
publicystyczny

06:30  Dziesięcioro Przykazań 
– opowieści dla dzieci 
– Skradzione klejnoty, 
skradzione serce, odc. 4

07:00  Transmisja Mszy Świętej 
z Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie – 
Łagiewnikach

08:00  Tydzień
08:40  Smerfy – Powrót Błekit-

nookiego, odc. 107
09:05  Awantura o Basię – odc. 

6 – Awantura szósta, czyli 
rzecz o idolu i siedmiu 
kołnierzykach

09:40  Awantura o Basię – odc 
7 Awantura siódma, czyli 
rzecz o dwóch takich...

10:20  Doręczyciel – odc. 11/14 
– Lekcje przedmałżeńskie

11:15  Gwiezdny karnawał Jedynki
11:50  Między ziemią a niebem; 

magazyn
12:00  Anioł Pański, Transmisja
12:15  Między ziemią a niebem; 

magazyn
13:00  Wiadomości
13:15  Komisarz Rex – odc. 4, 

Majstersztyk
14:10  Wielka Gala Liderów 

Polskiego Biznesu
14:35  Skoki Narciarskie – Pu-

char Świata – Zakopane 
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:30  Ojciec Mateusz – odc. 

Więzienna przeszłość
18:25  Jaka to melodia? – odc. 2122
19:00  Wieczorynka – Chip i Dale 

– Byczek chce do domu
19:30  Wiadomości 
19:50  Sport 
20:00  Biegi narciarskie – Kroni-

ka Pucharu Świata
20:05  Pogoda
20:20  Blondynka – odc. 4/13 – 

Wczoraj stypa, dziś wesele
21:20  Blondynka – odc. 

5/13 – Przypadek, czy 
przeznaczenie

22:15  Dziedziczki; film fabular-
ny; USA (2006)

00:05  Na rozstaju; dramat; USA 
(1994)

01:50  Rzym s. I – odc. 1
02:50  Rzym s. I – odc. 2
03:50  Kino nocnych marków – 

Spirala; dramat; Polska 
(1978)

05:15  Zakończenie dnia

05:35  Dla niesłyszących – 
Słowo na niedzielę

05:45  Nie tylko dla pań – Barwy 
Polinezji; cykl dokumen-
talny; Francja (2007)

06:50  Natura się o(d)płaca – 
odc. 2 Borne Sulinowo; 
cykl reportaży

07:25  M jak miłość – odc. 803
08:15  Barwy szczęścia – odc. 

526
08:50  Barwy szczęścia – odc. 

527
09:20  Strefa gwiazd
09:50  Biegi narciarskie – Puchar 

Świata – Otepaa ( studio )
10:00  Biegi narciarskie – Puchar 

Świata – Otepaa
12:00  Gwiazdy w południe – 

Pechowiec; komedia 
sensacyjna; Francja 
(1981)

14:00  Familiada – odc. 1813; 
teleturniej

14:35  U fryzjera odc.3 – Ochro-
niarz; kom. 

15:15  Szansa na Sukces – 
Wojciech Korda

16:15  Na dobre i na złe – odc. 
428 – Ryzyko zawodowe

17:15  Program rozrywkowy
18:00  Panorama
18:30  Sport Telegram
18:35  Pogoda
18:45  Tak to leciało! – kulisy
18:55  Tak to leciało! – (77); 

teleturniej
20:05  Kabaretowy Klub Dwójki 

– (25)

21:10  Dwójka w akcji – Wodny 
świat; film science 
fiction; USA (1995)

23:30  Kocham Kino – magazyn 
filmowy Grażyny 
Torbickiej

24:00  Lech Majewski. Świat 
wg Bruegela; film 
dokumentalny

00:55  Strefa gwiazd (powtórka)
01:25  Pechowiec; komedia 

sensacyjna; Francja 
(1981)

03:00  W głębi lasu; thriller; USA 
(2008)

04:20  Zakończenie dnia

                   
 
05:00  Wstawaj! Gramy!, 

odc.1470
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:15  Kudłaty i Scooby Doo na 

tropie, odc.7
07:45  Kaczor Donald przedsta-

wia, odc.7
08:15  Scooby Doo: Gdzie 

jesteś?, odc.15
08:45  Gumisie, odc.15
09:15  Gumisie, odc.16
09:45  Kacze opowieści, odc.55
10:15  Kacze opowieści, odc.56
10:45  I bądź tu mądra; komedia 

familijna; USA, (2005)
12:35  Roksana; komedia roman-

tyczna; USA, (1987)
14:55  Wyznania panny młodej; 

komedia romantyczna; 
USA, (2005)

16:45  Rodzina Zastępcza, 
odc.275

17:45  Program rozrywkowy
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich, 

odc.214
20:00  CSI: Kryminalne zagadki 

Miami, odc.135
21:00  CSI: Kryminalne zagadki 

Miami, odc.136
22:00  Kości, odc.30
23:00  Instynkt mordercy, odc.7

00:00  Konkwistador; thriller; 
Hiszpania, (2005)

02:00  Magazyn sportowy
04:00  Program interaktywny
04:40  TV MARKET

05:35  Uwaga!
05:55  Mango – Telezakupy
08:00  Maja w ogrodzie
08:25  Akademia ogrodnika 
08:30  Dzień dobry TVN
10:55  Co za tydzień
11:30  Szymon Majewski 

Show 11
12:30  Top Model. Zostań 

modelką
13:35  Mam talent

15:10  Stowarzyszenie wędrują-
cych dżinsów; komedia; 
USA (2005)

17:25  Hela w opałach 4 (48)
18:00  Ugotowani
19:00  Fakty
19:25  Sport 
19:35  Pogoda 
19:45  Uwaga!
20:00  Morderczy rój; film kata-

stroficzny; Francja (2009)
21:55  Dr House II (7/24); serial 

obyczajowy
22:55  Naznaczony 

23:55  Rozbitkowie; film kata-
stroficzny; USA (1992)

01:50  Arkana magii (TVN noc)
03:10  Uwaga!
03:30  Nic straconego

08:00  Gospodarka regionalna 
(9) dr Arkadiusz 
Niedźwiecki

08:50  Gospodarka regionalna 
(10) dr Arkadiusz 
Niedźwiecki

09:45  Zarządzanie marketin-
gowe (9) prof. dr hab. 
Tadeusz Kamiński

10:35  Zarządzanie 
marketingowe (10) 
prof. dr hab. Tadeusz 
Kamiński

11:30  Prawo pracy (7) dr 
Magdalena Rycak

12:20  Prawo pracy (8) dr 
Magdalena Rycak

13:15  Orientacja i poradnic-
two zawodowe (11) dr 
Krzysztof Barg

14:05  Orientacja i poradnic-
two zawodowe (12) dr 
Krzysztof Barg

15:00  Psychologia pracy 
(9) dr Małgorzata 
Starzomska

15:50  Psychologia pracy 
(10) dr Małgorzata 
Starzomska

16:45  Podstawy zawo-
doznawstwa (9) dr 
Janusz Figurski

17:35  Podstawy zawodo-
znawstwa (10) dr 
Janusz Figurski

18:30  Antropologiczno – 
aksjologiczne aspekty 
pracy ludzkiej (13) 
prof. dr hab. Mieczy-
sław Michalik

19:20  Antropologiczno – 
aksjologiczne aspekty 
pracy ludzkiej (14) 
prof. dr hab. Mieczy-
sław Michalik

20:05  Śladami tsunami
20:22  Pola nadziei
20:38  Z wizytą w Muzeum 

Techniki, odc. 1
20:59  Program dnia
21:00  Krótkofalowcy, odc. 

25 – PREMIERA
21:30  Lekcja teatru
21:36  Z górnej półki, 

odc. 31‚ „Tańcząca 
Eurydyka” Mariola 
Pryzman

21:40  Z wizytą w Muzeum 
Techniki, odc. 2

22:00  Przestrzeń wokół 
nas, odc. 7‚ „Osiedla 
ludzkie”

22:30  Filmowa Encyklopedia 
Nauki Polskiej‚ „Świat 
widziany dźwiękiem”

22:43  Uniwersyteckie Studio 
Filmowe UAM w 
Poznaniu na antenie 
Edusatu – ZWIASTUN

22:44  Wybitne Postacie 
Uniwersytetu UAM, 
prof. Ludwik Zabrocki 

23:00  Gospodarka regionalna 
(9) dr Arkadiusz 
Niedźwiecki

23:50  Gospodarka regionalna 
(10) dr Arkadiusz 
Niedźwiecki

00:40  Zarządzanie marketin-
gowe (9) prof. dr hab. 
Tadeusz Kamiński

01:30  Zarządzanie 
marketingowe (10) 
prof. dr hab. Tadeusz 
Kamiński

02:20  Prawo pracy (7) dr 
Magdalena Rycak

03:10  Prawo pracy (8) dr 
Magdalena Rycak

 PIĄTEK 21.01.2011

05:05  Moda na sukces – odc. 
5306

05:30  Moda na sukces – odc. 
5307

06:00  Kawa czy herbata?
08:05  Polityka przy kawie
08:20  Podróż za jeden uśmiech 

– odc. 7/7 – Pożegnanie 
z Dudusiem

08:55  Między mamami; 
magazyn

09:25  Czas wojny, czas miłości 
– cz. 1; film fabularny; 
Włochy (2007)

11:20  TELEZAKUPY
12:00  Wiadomości
12:10  Agrobiznes
12:40  Świry – odc. 14
13:45  Plebania – odc. 1622
14:10  Klan – odc. 2011
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Plebania – odc. 1623
15:40  Klan – odc. 2012
16:15  Skoki Narciarskie – Pu-

char Świata – Zakopane 
17:25  Teleexpress
17:30  Skoki Narciarskie – Pu-

char Świata – Zakopane 
(II seria)

18:30  Jaka to melodia? – odc. 
2121

19:05  Wieczorynka – Tomek 
i przyjaciele – Tomek i 
wielkie żarty, odc. 19

19:15  Wieczorynka – Buli – 
Tęcza, odc. 82

19:25  Wiadomości
20:00  Sport
20:10  Pogoda
20:25  Plan gry; komedia; USA 

(2007)

22:25  Diamenty – cz. 1; film 
fabularny; Kanada (2007)

24:00  Weekendowy magazyn 
filmowy; magazyn

00:35  Coś; film science fiction; 
USA (1982)

02:30  Kino nocnych marków 
– Pamiętnik szalonej 
gospodyni; komedia; USA 
(1970)

04:10  Zagadkowa Jedynka
05:10  Zakończenie dnia

05:35  MASH – odc. 161; serial 
komediowy

06:10  Córki McLeoda – odc. 
184 Trudny wybór; serial 
obyczajowy

06:55  TELEZAKUPY
07:30  Na dobre i na złe – odc. 

97 – Zarobkowa turystyka
08:30  Pytanie na śniadanie
10:55  Aleja gwiazd: Anna Guzik
11:15  Pogotowie modowe
11:35  Masz prawo znać prawo
11:55  Kabaretowy Klub Dwójki 

– (24)
12:55  Pogoda na piątek – 

odc. 10
13:50  Sąsiedzi – odc. 9 

Handlowa żyłka; kom. 
14:25  Święta wojna – (253) 

Molestowanie
15:00  Alternatywy 4 – odc. 3/9 

– Pierwsza noc; kom. 
16:00  Panorama świat
16:15  Giełda
16:19  Pogoda
16:30  Tancerze – odc. 14
17:25  Gilotyna – odc. 62; 

teleturniej
18:00  Panorama
18:30  Sport Telegram
18:35  Pogoda
18:40  Gorący temat
19:00  Królowie magii; 

widowisko
20:05  Na dobre i na złe – odc. 

428 – Ryzyko zawodowe

21:10  Przypadkowa narzeczona; 
komedia; Wielka Brytania, 
Włochy, Francja (2001)

23:15  Wojownik; dramat; USA 
(2008)

00:50  Śmiertelne przebudzenie; 
film fabularny; Kanada 
(2001)

02:35  Kopciuszek – odc. 6
03:00  Kopciuszek – odc. 7
03:30  Przypadkowa narzeczona; 

komedia; Wielka Brytania, 
Włochy, Francja (2001)

05:20  Zakończenie dnia

                   
 
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:35  Franklin i skarb jeziora; 

film animowany; Kanada/
Francja, (2006)

09:10  Miodowe Lata, odc.56
10:00  Szpital na perypetiach, 

odc.9
10:30  Szpital na perypetiach, 

odc.10
11:00  Malanowski i Partnerzy, 

odc.107
11:30  I kto tu rządzi?, odc.5
12:00  Rodzina zastępcza, 

odc.250
13:00  Niania, odc.69
13:30  Niania, odc.70
14:00  Pierwsza miłość, 

odc.1229
14:45  Gotowe na wszystko, 

odc.84
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja
16:30  Malanowski i Partnerzy, 

odc.108
17:00  Dlaczego ja?, odc.32
18:00  Pierwsza miłość, 

odc.1230
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich, 

odc.212

20:00  Koń wodny: Legenda 
głębin; film familijny; 
USA, (2007)

22:15  Kameleon: Wyspa prze-
klęta; thriller sensacyjna; 
USA, (2001)

00:10  Amerykański żigolak; 
thriller; USA, (1980)

02:45  Program interaktywny
04:40  TV Market

 
05:40  Uwaga!
06:00  Mango – Telezakupy
07:00  Granie na śniadanie
08:00  Prosto w serce
08:30  Dzień dobry TVN
11:00  Na Wspólnej 9
11:30  Granie na ekranie
12:25  Mango – Telezakupy
13:20  Detektywi; serial fabular-

no-dokumentalny
13:55  Kobra: Oddział specjalny 

(11/12)
14:55  Między kuchnią a 

salonem
15:55  Rozmowy w toku
16:55  Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
17:55  Prosto w serce 
18:25  Detektywi 
19:00  Fakty 
19:30  Sport
19:40  Pogoda 
19:50  Uwaga!

20:00  Infiltracja; film sensa-
cyjny; USA/Hong Kong 
(2006)

23:05  Rezolucja 819; film 
obyczajowy; Francja/
Włochy/Polska(2008)

01:10  American Beauty; film 
obyczajowy; USA (1999)

03:20  Arkana magii (TVN noc)
04:40  Nic straconego

08:00  Program dnia
08:05  Bankowość (11) prof. zw. 

dr Władysław Jaworski
08:55  Bankowość (12) prof. zw. 

dr Władysław Jaworski
09:48  Sekrety lasu, odc. 5‚ 

„Łowiectwo”
10:00  Międzynarodowe stosunki 

gospodarcze (13) dr 
Grzegorz Nosiadek

10:50  Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze (14) dr 
Grzegorz Nosiadek

11:40  Pomóż potrąconym
11:56  Program dnia
11:57  Filmowa Encyklopedia 

Nauki Polskiej‚ „Świat 
widziany dźwiękiem”

12:10  Technologie informacyjne 
(11) dr hab. Włodzimierz 
Gogołek

13:00  Technologie informacyjne 
(12) dr hab. Włodzimierz 
Gogołek

13:50  Lekcja teatru
13:56  Z górnej półki, odc. 

11‚ „Listy z pudełka” 
Eleonora Bergman

14:00  Język angielski (13) mgr 
Marzena Giers – Fidler

14:50  Język angielski (14) mgr 
Marzena Giers – Fidler

15:34  Tajemnica meteorytu 
Morasko

15:50  Palmiarnia w Lubiechowie
16:10  Projekt europejski 

MAGMANet
16:22  Z górnej półki, odc. 24‚ 

„Dokąd zmierza świat”
16:28  Program dnia
16:32  Muzeum Narodowe‚ „Ga-

leria Sztuki XX wieku”
16:50  Pomóż potrąconym
17:07  Filmowa Encyklopedia 

Nauki Polskiej‚ „Śmiertel-
ny dymek”

17:35  Książ – perła Śląska
18:25  Na naukę zawsze jest pora
18:35  Śladami tsunami
18:52  Tajemnica Meteorytu 

Morasko 
19:08  Projekt Europejski 

MAGMANet 
19:20  Enigma. Sukces poznań-

skich matematyków
19:41  Program dnia
19:43  XIII Festiwal Słowian i 

Wikingów, Wolin 2007
20:04  Uniwersyteckie Studio 

Filmowe UAM w Poznaniu 
na antenie Edusatu – 
ZWIASTUN

20:05  Wybitne Postacie 
Uniwersytetu UAM, prof. 
Gerard Labuda

20:21  Przestrzeń wokół nas, 
odc. 9‚ „Miejsca pracy”

20:52  Sztuka boksowania
20:59  Filmowa Encyklope-

dia Nauki Polskiej‚ 
„Twoje płuca – diagnoza i 
leczenie”

21:18  Uniwersyteckie Studio 
Filmowe UAM w Poznaniu 
na antenie Edusatu – 
ZWIASTUN

21:19  Wybitne Postacie 
Uniwersytetu UAM, prof. 
Aleksander Łukasiewicz

21:32  Tatarskie ślady
22:29  Przestrzeń wokół nas, 

odc. 11‚ „Transport”
23:00  Bankowość (11) prof. zw. 

dr Władysław Jaworski
23:50  Bankowość (12) prof. zw. 

dr Władysław Jaworski
00:40  Międzynarodowe stosunki 

gospodarcze (13) dr 
Grzegorz Nosiadek

01:30  Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze (14) dr 
Grzegorz Nosiadek

02:20  Technologie informacyjne 
(11) dr hab. Włodzimierz 
Gogołek

03:10  Technologie informacyjne 
(12) dr hab. Włodzimierz 
Gogołek
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06:00  Kawa czy herbata?
08:10  Polityka przy kawie
08:20  Stawiam na Tolka Banana 

– odc. 1/7 Klondike
09:05  Disney! Cudowny Świat – 

Pocahontas II – Podróż do 
nowego świata; anim.

10:20  Zagubieni z Lotu 29 – 
Proces, odc. 12

10:50  Niepokonani. Niezwykłe 
historie – Jacek Olszew-
ski; talk-show

11:20  TELEZAKUPY
12:00  Wiadomości
12:10  Agrobiznes
12:40  Świry – odc. 15
13:45  Plebania – odc. 1623
14:10  Klan – odc. 2012
14:45  Smaki polskie; magazyn
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Jaka to melodia? – odc. 

2122
15:50  Moda na sukces
16:15  Moda na sukces
16:40  Celownik; magazyn
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Plebania – odc. 1624
17:55  Klan
18:35  Jaka to melodia? – odc. 

2123
19:05  Wieczorynka – Przygody 

rozbójnika Rumcajsa, 
odc. 20

19:15  Wieczorynka – Bajki z 
mchu i paproci, odc. 26

19:30  Wiadomości
20:00  Sport
20:05  Kroniki – Regaty Velux 

5 Oceans – samotnie 
dookoła świata

20:15  Pogoda 
20:30  Bananowy doktor II
21:20  Zagubieni VI – odc. 7/18
22:15  Zagubieni VI – odc. 8/18
23:10  Mistrzowie horroru – Mi-

strzowie horroru – Jenifer
00:20  Kino nocnych marków – 

Śmierć na telefon – odc. 
1; thriller; Wielka Brytania 
(2007)

01:25  Kino nocnych marków – 
Śmierć na telefon – odc. 
2; thriller; Wielka Brytania 
(2007)

02:25  Kojak seria 5 – Zabiję 
prawnika mojej żony

03:25  Notacje – prof. Zbigniew 
Kączkowski. Trafiłem 
do Auschwitz; cykl 
dokumentalny

03:35  Zagadkowa Jedynka
04:35  Zakończenie dnia

06:15  MASH – odc. 162; serial 
komediowy kraj

06:40  Pytając o Boga; magazyn
07:05  Wierzę, pomóż niedowiar-

stu memu; reportaż
07:30  Na dobre i na złe – odc. 

98 – Skuteczny cios
08:30  Pytanie na śniadanie
10:50  Aleja gwiazd
11:15  Familiada – odc. 1806; 

teleturniej
11:50  Potrzebna od zaraz; 

program poradnikowy
12:15  Anna Dymna – spotkajmy 

się
12:50  Pytając o Boga; magazyn
13:20  Program rozrywkowy
14:25  Święta wojna – (254) 

Aktor przodowy; kom. 
15:00  Na dobre i na złe – odc. 

428 – Ryzyko zawodowe
16:00  Panorama świat
16:15  Giełda
16:20  Pogoda
16:30  Tancerze – odc. 15
17:25  Jeden z dziesięciu – odc. 

16/64; teleturniej
18:00  Panorama
18:30  Sport Telegram
18:35  Pogoda
18:40  Gorący temat
19:00  Licencja na wychowanie – 

odc. 50 – Zbrodnia i kara
19:35  Sąsiedzi – odc. 10 Nie-

bezpieczna gra; kom. 
20:10  Barwy szczęścia – odc. 
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20:45  M jak miłość – odc. 804
21:40  Kulisy serialu „M jak 

miłość” – odc. 545
21:50  Tomasz Lis na żywo; 

talk-show
22:55  Zabójcze umysły – odc. 

12/22
23:50  Alibi na poniedziałek 

– Zbrodniczy pakt; film 
sensacyjny; USA (1994)

01:35  Czy świat oszalał? – 
Nowa wojna gazowa; 
Finlandia (2010)

02:35  Gorący temat – odc. 15/16 
Zaginiony Ryszard M.

03:00  Gorący temat – odc. 16 
(ost.) Pokuta

03:30  Motór; film obyczajowy; 
Polska (2005)

04:50  Zakończenie programu

                   
 
05:00  Wstawaj! Gramy!, 

odc.1471
06:00  Nowy dzień z Polsat News
08:00  Miś, który przespał 

święta; film animowany; 
USA, (1973)

08:35  Niebiańska droga
09:10  Miodowe Lata, odc.57
10:00  Szpital na perypetiach, 

odc.11
10:30  Szpital na perypetiach, 

odc.12
11:00  Malanowski i Partnerzy, 

odc.108
11:30  I kto tu rządzi?, odc.6
12:00  Rodzina zastępcza, 

odc.251
13:00  Niania, odc.71
13:30  Niania, odc.72
14:00  Pierwsza miłość, 

odc.1230
14:45  Gotowe na wszystko, 

odc.85 
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja, odc.15
16:30  Malanowski i Partnerzy, 

odc.109
17:00  Dlaczego ja?, odc.33
18:00  Pierwsza miłość, 

odc.1231
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda

19:30  Świat według Kiepskich, 
odc.215

20:00  MEGA HIT – Transporter; 
film akcji; USA/Francja, 
(2002)

22:05  Żar; thriller; USA, (2002)
00:00  Na każde wezwanie; 

odc. 4
01:10  Program interaktywny
04:40  TV Market

 
05:40  Uwaga!
06:00  Mango – Telezakupy
07:00  Granie na śniadanie
08:00  Prosto w serce
08:30  Dzień dobry TVN
11:00  Co za tydzień
11:30  Granie na ekranie 
12:25  Mango – Telezakupy
13:20  Detektywi – serial fabular-

no-dokumentalny

13:55  Kobra: Oddział specjal-
ny (12)

14:55  Między kuchnią a 
salonem 

15:55  Rozmowy w toku
16:55  Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
17:55  Prosto w serce
18:25  Detektywi
19:00  Fakty
19:30  Sport
19:40  Pogoda 
19:50  Uwaga!
20:05  Na Wspólnej 9
20:45  W-11 Wydział Śledczy

21:30  Agenci NCIS (5/25); 
serial sensacyjny

22:30  Usta Usta 2
23:30  Superwizjer
00:05  Nie z tego świata (20/22; 

serial S-F
00:55  Co za tydzień
01:20  Uwaga!
01:40  Arkana magii (TVN noc)
03:00  Rozmowy w toku
03:55  Nic straconego

08:00  Program dnia
08:05  Dydaktyka kształcenia 

dorosłych (9) dr Krzysz-
tof Wereszczyński

08:55  Dydaktyka kształcenia doro-
słych (10) dr K. Wereszczyński

09:45  Nanodiamenty w medycynie
10:00  Orientacja i poradnictwo 

zawodowe (9) dr Krzysztof 
Barg

10:50  Orientacja i poradnictwo 
zawodowe (10) dr K. Barg

11:40  90 lat Uniwersytetu im. A. 
Mickiewicza w Poznaniu

12:10  Antropologiczno – aksjo-
logiczne aspekty pracy 
ludzkiej (11) prof. dr hab. 
Mieczysław Michalik

13:00  Antropologiczno – aksjo-
logiczne aspekty pracy 
ludzkiej (12) prof. dr hab. 
Mieczysław Michalik

13:50  Sekrety lasu, odc. 6‚ „Fo-
rest Day – Poznań 2008”

14:00  Matematyka (13) dr 
Andrzej Kokoszkiewicz

14:50  Matematyka (14) dr 
Andrzej Kokoszkiewicz

15:34  Przestrzeń wokół nas, odc. 
1‚ „Złożoność przestrzeni”

16:05  Z górnej półki, odc. 18‚ 
„Świat bez końca” K. Follett

16:08  Palmiarnia w Lubiechowie
16:28  Program dnia
16:30  Z górnej półki, odc. 9‚ 

„Wewnętrzne dziecko” 
Aneta Łastik

16:35  Z górnej półki, odc. 22‚ 
„Zbiór opowiadań. Most 
przez Styks” Zygmunt 
Krzyżanowski

16:40  Przestrzeń wokół nas, 
odc. 11‚ „Transport”

17:14  Wielkie Zimbabwe, 
program podróżniczy 
Ryszarda Czajkowskiego

18:06  Sekrety lasu, odc. 6‚ „Fo-
rest Day – Poznań 2008”

18:16  Quirimba – wyspa szczę-
śliwa, program podróżniczy 
Ryszarda Czajkowskiego

18:48  Z górnej półki, odc. 6‚ 
„W oparach absurdu” 
Jerzy Bralczyk

18:51  Sztuczne serce, cz. 1 
19:07  Z górnej półki, odc. 20‚ 

„Opowieści afrykańskie” 
Doris Lessing

19:10  Lekcja teatru
19:16  Sztuczne serce, cz. 2
19:27  Program dnia
19:28  Z górnej półki, odc. 2‚ 

„Iqbal” Joanna Berdyn
19:32  Z górnej półki, odc. 28‚ 

„Włoskie miniatury” 
Adam Szczuciński

19:36  Filmowa Encyklopedia 
Nauki Polskiej‚ „Świat 
widziany dźwiękiem”

19:50  Sztuka boksowania
19:58  Zima w Wilanowie
20:00  Poznajemy Polskę. 

Koronowo.
20:13  Z górnej półki, odc. 17‚ 

„Czerwony pył” J. Łoziński
20:18  Zima w Kampinosie
20:21  Z górnej półki, odc. 18‚ 

„Świat bez końca” K. Follett
20:24  Filmowa Encyklopedia 

Nauki Polskiej‚ „Ter-
mowizja w diagnostyce 
chorób onkologicznych”

20:46  Z górnej półki, odc. 9‚ 
„Wewnętrzne dziecko” 

20:51  Z górnej półki, odc. 22‚ 
„Zbiór opowiadań. Most 
przez Styks” Z. Krzyżanowski

20:56  Przestrzeń wokół nas, 
odc. 11‚ „Transport”

21:27  Program dnia
21:28  Wielkie Zimbabwe, 

program podróżniczy 
Ryszarda Czajkowskiego

22:20  Z górnej półki, odc. 16‚ 
„Polska w niepewnym 
świecie” prof. A. Rotfeld

22:24  Palmiarnia w Lubiechowie
22:43  Uniwersyteckie Studio 

Filmowe UAM w Poznaniu 
na antenie Edusatu – 
ZWIASTUN

22:44  Wybitne Postacie UAM, 
prof. Leszek Nowak 

23:00  Dydaktyka kształcenia doro-
słych (9) dr K. Wereszczyński

23:50  Dydaktyka kształcenia doro-
słych (10) dr K. Wereszczyński

00:40  Orientacja i poradnictwo 
zawodowe (9) dr K. Barg

01:30  Orientacja i poradnictwo 
zawodowe (10) dr K. Barg

02:20  Antropologiczno – aksjo-
logiczne aspekty pracy 
ludzkiej (11) prof. dr hab. 
Mieczysław Michalik

03:10  Antropologiczno – aksjo-
logiczne aspekty pracy 
ludzkiej (12) prof. dr hab. 
Mieczysław Michalik

05:05  Moda na sukces
05:30  Moda na sukces
06:00  Kawa czy herbata?
08:05  Polityka przy kawie
08:20  Stawiam na Tolka Banana 

– odc. 2/7 Karioka
09:00  Jedynkowe Przedszkole; 

program dla dzieci
09:30  Dlaczego? Po co? Jak?; 

magazyn
09:50  Heidi – Przyrodni brat, 

odc. 9
10:20  Zagubieni z Lotu 29 – Od 

zera, odc. 13
11:05  ABC Klimatu – Prądy 

morskie; magazyn
11:20  TELEZAKUPY
12:00  Wiadomości
12:10  Agrobiznes
12:40  Siódme niebo, ser. X – 

Szarlotka, odc. 10
13:40  Plebania – odc. 1624
14:10  Klan
14:45  Program rozrywkowy
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Jaka to melodia? – odc. 

2123
15:50  Moda na sukces
16:15  Moda na sukces
16:40  Celownik; magazyn
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Plebania – odc. 1625
17:55  Klan
18:30  Jaka to melodia? – odc. 

2124
19:05  Wieczorynka – Hallo, 

tu Hania! – Kłopoty ze 
słuchem, odc. 30

19:15  Wieczorynka – Buli – 
Pociąg – widmo, odc. 83

19:30  Wiadomości
20:00  Sport
20:10  Pogoda
20:25  Odpowiemy ogniem – cz. 

2; serial; USA, Wielka 
Brytania (2007)

22:10  Budząc zmarłych IV
23:15  Warto rozmawiać
00:05  Kino nocnych marków 

– Bestia w sercu; 
dramat; Włochy, Francja, 
Hiszpania (2005)

02:10  Kojak seria 5 – Sprawie-
dliwość dla wszystkich

03:05  Notacje – prof. Zbigniew 
Kączkowski. Uciekłem 
z Auschwitz; cykl 
dokumentalny

03:45  Zagadkowa Jedynka 
04:45  Zakończenie dnia

05:40  MASH – odc. 163; serial 
komediowy

06:10  Córki McLeoda – odc. 
185 Wszystkie chwyty 
dozwolone; serial oby-
czajowy

07:00  TELEZAKUPY
07:30  Na dobre i na złe – odc. 

99 – Przegrane ambicje
08:30  Pytanie na śniadanie
10:55  Aleja gwiazd
11:20  Familiada – odc. 1807; 

teleturniej
11:55  Kabaretożercy – (3); 

teleturniej
12:50  Nabożeństwo ekumenicz-

ne w Tygodniu Modlitw o 
Jedność

13:50  Sąsiedzi – odc. 10 Nie-
bezpieczna gra; kom. 

14:30  Barwy szczęścia – odc. 
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15:05  Dla niesłyszących – M jak 
miłość – odc. 804

16:00  Panorama świat
16:15  Giełda
16:20  Pogoda
16:30  Tancerze – odc. 16
17:25  Jeden z dziesięciu – odc. 

17/64; teleturniej
18:00  Panorama
18:30  Sport Telegram
18:35  Pogoda
18:40  Gorący temat
19:00  Licencja na wychowanie 

– odc. 51
19:35  Sąsiedzi – odc. 11 

Zdrada; kom. 
20:10  Barwy szczęścia – odc. 

529
20:45  M jak miłość – odc. 805
21:40  Kulisy serialu „M jak 

miłość” – odc. 546
21:50  Magazyn Ekspresu 

Reporterów
22:55  Oglądaj z Andrzejem 

Fidykiem – Warszawa do 
wzięcia; film dokumentalny

23:55  Wieczór filmowy Kocham 
Kino – Motór; film oby-
czajowy; Polska (2005)

01:25  Rzym – odc. 9
02:20  Centralne biuro uwodzenia; 

film fabularny; USA (2008)
03:55  Warszawa do wzięcia; film 

dokumentalny
04:50  Zakończenie programu

                   
 
05:00  Wstawaj! Gramy!, 

odc.1472
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:35  Alosza; film animowany; 

Rosja, (2004)
09:10  Miodowe Lata, odc.58
10:00  Szpital na perypetiach, odc.13
10:30  Szpital na perypetiach, odc.14
11:00  Malanowski i Partnerzy, 

odc.109
11:30  I kto tu rządzi?, odc.7
12:00  Rodzina zastępcza, 

odc.252
13:00  Niania, odc.73
13:30  Niania, odc.74
14:00  Pierwsza miłość, 

odc.1231
14:45  Gotowe na wszystko, odc.86
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja, odc.16
16:30  Malanowski i Partnerzy, 

odc.110
17:00  Dlaczego ja?, odc.34
18:00  Pierwsza miłość, 

odc.1232
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich, 

odc.216

20:00  Godziny strachu; thriller; 
Kanada/Wielka Brytania, 
(2007)

22:05  CSI: Kryminalne zagadki 
Nowego Jorku, odc.100

23:00  Hotel 52, odc.19
00:00  Sprzątnąć Smoochy’ego; 

komedia kryminalna; 
USA/Wielka Brytania/
Niemcy, (2002)

02:15  Program interaktywny
04:40  TV Market
 

 
05:40  Uwaga!
06:00  Mango – Telezakupy
07:00  Granie na śniadanie
08:00  Prosto w serce
08:30  Dzień dobry TVN
11:00  Na Wspólnej 9
11:30  Granie na ekranie 
12:25  Mango – Telezakupy
13:20  Detektywi; serial fabular-

no-dokumentalny 
13:55  Kobra: Oddział specjalny 

(1/12)
14:55  Między kuchnią a 

salonem
15:55  Rozmowy w toku
16:55  Sąd rodzinny 
17:55  Prosto w serce
18:25  Detektywi 
19:00  Fakty 
19:30  Sport 
19:40  Pogoda 
19:50  Uwaga! 
20:05  Na Wspólnej 9
20:45  W-11 Wydział Śledczy

21:30  Detektyw Monk (2/16); 
serial sensacyjny

22:30  Pamiętniki wampirów 
(6/22); serial horror

23:25  Kuba Wojewódzki 
00:25  Superwizjer 
01:00  Uwaga!
01:20  Arkana magii (TVN noc)
02:40  Rozmowy w toku
03:35  Nie z tego świata (20/22); 

serial S-F
04:30  Co za tydzień
05:00  Nic straconego

08:00  Program dnia
08:05  Gospodarka regionalna 

(9) dr Arkadiusz 
Niedźwiecki

08:55  Gospodarka regionalna 
(10) dr A. Niedźwiecki

09:47  Zarządzanie marketin-
gowe (9) prof. dr hab. 
Tadeusz Kamiński

10:37  Zarządzanie marketin-
gowe (10) prof. dr hab. 
Tadeusz Kamiński

11:29  Prawo pracy (7) dr 
Magdalena Rycak

12:19  Prawo pracy (8) dr 
Magdalena Rycak

13:12  Filmowa Encyklopedia 
Nauki Polskiej‚ „Hydro-
żele w medycynie”

13:41  XIII Festiwal Słowian i 
Wikingów – Wolin 2007

14:02  Orientacja i poradnictwo 
zawodowe (11) dr 
Krzysztof Barg

14:50  Orientacja i poradnictwo 
zawodowe (12) dr 
Krzysztof Barg

15:40  Na naukę jest zawsze pora
15:50  Filmowa Encyklopedia 

Nauki Polskiej‚ „Promie-
nie życia”

16:05  Pomóż potrąconym
16:21  Filmowa Encyklopedia 

Nauki Polskiej‚ „Uwaga 
meningokoki”

16:38  Z górnej półki, odc. 9‚ 
„Wewnętrzne dziecko” 
Aneta Łastik

16:43  Palmiarnia w Lubie-
chowie

17:03  Muzeum Narodowe‚ „Ga-
leria Sztuki XX wieku”

 17:21  Filmowa Encyklopedia 
nauki Polskiej‚ „Nadci-
śnienie tętnicze”

17:39  Biocybernetyka w 
kardiologii inwazyjnej 

17:59  Z górnej półki, odc. 3‚ 
„Moje miasto Praga” 
Krzysztof Mich

18:04  Przestrzeń wokół nas, 
odc. 12‚ „Zarządzanie 
przestrzenią”

18:33  Program dnia
18:34  XIII Festiwal Słowian i 

Wikingów – Wolin 2007
18:54  Z górnej półki, odc. 8‚ 

„Szkicownik słowno 
– obrazowy” Statys 
Eidrigevicius

19:01  Sztuka boksowania
19:09  Trzęsacz 2009
19:29  Z górnej półki, odc. 4‚ 

„Breakout absolutnie” 
Tadeusz Nalepa

19:34  Sekrety lasu, odc. 4‚ 
„Edukacja leśna”

19:46  Z górnej półki, odc. 
32‚ „Maria Koterbska. 
Karuzela mojego życia” 
Roman Frankl

19:51  Przestrzeń wokół nas, 
odc. 5‚ „Dziedzictwo 
kulturowe”

20:22  Biocybernetyka w 
kardiologii inwazyjnej 

20:43  Sekrety lasu, odc. 8‚ 
„Drewno i jego zasto-
sowanie”

20:58  Pomóż potrąconym
21:14  Filmowa Encyklopedia 

Nauki Polskiej‚ „Promie-
nie życia”

21:30  Program dnia
21:31  Z górnej półki, odc. 9‚ 

„Wewnętrzne dziecko” 
Aneta Łastik

21:36  Palmiarnia w Lubiechowie
21:56  Muzeum Narodowe‚ „Ga-

leria Sztuki XX wieku”
22:14  Filmowa Encyklopedia 

nauki Polskiej‚ „Nadci-
śnienie tętnicze”

22:33  Sekrety lasu, odc. 1‚ 
„Charakterystyka lasów 
wielkopolskich”

22:44  Program dnia
22:45  Uniwersyteckie Studio 

Filmowe UAM w Pozna-
niu na antenie Edusatu 
– ZWIASTUN

22:46  Wybitne Postacie UAM, 
prof. Franciszek Kaczmarek 

23:00  Gospodarka regionalna 
(9) dr Arkadiusz 
Niedźwiecki

23:50  Gospodarka regionalna 
(10) dr A. Niedźwiecki

00:40  Zarządzanie marketin-
gowe (9) prof. dr hab. 
Tadeusz Kamiński

01:30  Zarządzanie marketingowe 
(10) prof. dr hab. T. Kamiński

02:20  Prawo pracy (7) dr 
Magdalena Rycak

03:10  Prawo pracy (8) dr 
Magdalena Rycak

05:05  Moda na sukces
05:30  Moda na sukces
06:00  Kawa czy herbata?
08:05  Polityka przy kawie
08:20  Stawiam na Tolka Banana 

– odc. 3/7 Julek
08:55  Budzik – Ptaszki w zimie
09:30  Moliki książkowe; magazyn
09:45  Heidi – Ucieczka Vince’a, 

odc. 10
10:15  Zagubieni z Lotu 29 – I 

kto to mówi?, odc. 14
10:45  Raj; magazyn
11:10  ABC Klimatu – Tempera-

tura; magazyn
11:25  TELEZAKUPY
12:00  Wiadomości
12:10  Agrobiznes
12:40  Siódme niebo; Boże 

Narodzenie, odc. 11
13:40  Plebania – odc. 1625
14:10  Klan
14:45  Program rozrywkowy
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:10  Jaka to melodia? – odc. 

2124
15:50  Moda na sukces
16:15  Moda na sukces
16:40  Celownik; magazyn
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Plebania – odc. 1626
17:55  Klan
18:35  Jaka to melodia? – odc. 

2125
19:05  Wieczorynka – Noddy w 

krainie zabawek – Ma-
giczny pędzel, odc. 1

19:15  Wieczorynka – Buli – 
Podróż do wnętrza Ziemi, 
odc. 84

19:30  Wiadomości
20:00  Sport
20:10  Pogoda
20:25  Bananowy doktor II

21:20  Filantrop – odc. 4/8; 
serial; CZECHY, Wielka 
Brytania, USA (2008)

22:15  Nora Roberts – Księżyc 
nad Karoliną

24:00  Herosi II
00:55  Herosi II
01:50  Kino nocnych marków – 

Salvador; dramat; Hiszpania, 
Wielka Brytania (2006)

04:05  Zagadkowa Jedynka
05:05  Zakończenie dnia

05:40  MASH – odc. 164; serial 
komediowy

06:10  Córki McLeoda – odc. 
186 Aż do śmierci; serial 
obyczajowy

07:00  TELEZAKUPY
07:30  Na dobre i na złe – odc. 

100 – W trosce o 
przyszłość

08:30  Pytanie na śniadanie
10:50  Aleja gwiazd
11:15  Gilotyna – odc. 44; 

teleturniej
11:50  Tak to leciało! – (69); 

teleturniej
12:55  Pogoda na piątek – odc. 

11; serial obyczajowy 
TVP; 

13:50  Sąsiedzi – odc. 11 
Zdrada; kom. 

14:30  Barwy szczęścia – odc. 
529

15:05  Dla niesłyszących – M jak 
miłość – odc. 805

16:00  Panorama świat
16:15  Giełda
16:20  Pogoda
16:30  Tancerze – odc. 17
17:25  Jeden z dziesięciu – odc. 

18/64; teleturniej
18:00  Panorama
18:30  Sport Telegram
18:35  Pogoda
18:40  Gorący temat
19:00  Licencja na wychowanie 

– odc. 52 – Pasywna 
agresja dla opornych

19:35  Sąsiedzi – odc. 12 Prze-
rwa w małżeństwie; kom. 

20:10  Barwy szczęścia – odc. 530
20:45  Nowa – odc. 8

21:40  Kino na maksa – Central-
ne biuro uwodzenia; film 
fabularny; USA (2008)

23:30  Bionic Woman – Agentka 
przyszłości – odc 4/8

00:20  Dr House – s. VI, odc. 
130; serial obyczajowy

01:15  Skarby carów; film dok. 
02:15  Sekcja 998 – Basen; 

telenowela dok. TVP
02:45  Sekcja 998 – Paintball, 

odc. 8; telenowela 
dokumentalna TVP

03:10  Miasto prywatne; film 
sensacyjny; Polska (1994)

04:25  Zakończenie dnia

                   
 
05:00  Wstawaj! Gramy!, 

odc.1473
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:45  Czarodziejska lampa 

Aladyna; film animowany; 
Japonia, (1982)

09:05  Miodowe Lata, odc.59
10:00  Szpital na perypetiach, 

odc.15
10:30  Szpital na perypetiach, 

odc.16
11:00  Malanowski i Partnerzy, 

odc.110
11:30  I kto tu rządzi?, odc.8
12:00  Rodzina zastępcza, 

odc.253
13:00  Niania, odc.75
13:30  Niania, odc.76
14:00  Pierwsza miłość, 

odc.1232
14:45  Gotowe na wszystko, 

odc.87
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja, odc.17
16:30  Malanowski i Partnerzy, 

odc.111
17:00  Dlaczego ja?, odc.37
18:00  Pierwsza miłość, 

odc.1233
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich, 

odc.217
20:00  Świat według Kiepskich, 

odc.326
20:30  Męsko – damska rzecz; 

komedia romantyczna; 
Wielka Brytania/Kanada, 
(2006)

22:35  Kabareton na TOPie, 
odc.3

23:35  Łańcuch szczęścia; 
komedia; USA, (2000)

01:45  Program interaktywny
04:40  TV Market

 
05:40  Uwaga!
06:00  Mango – Telezakupy
07:00  Granie na śniadanie 
08:00  Prosto w serce
08:30  Dzień dobry TVN
11:00  Na Wspólnej 9
11:30  Granie na ekranie
12:25  Mango – Telezakupy
13:20  Detektywi; serial fabular-

no-dokumentalny
13:55  Kobra: Oddział specjalny 

(2/12)

14:55  Między kuchnią a 
salonem

15:55  Rozmowy w toku
16:55  Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
17:55  Prosto w serce
18:25  Detektywi
19:00  Fakty
19:30  Sport
19:40  Pogoda 
19:50  Uwaga!
20:05  Na Wspólnej 9
20:45  W-11 Wydział Śledczy

21:30  Krwawa profesja; film 
sensacyjny; USA (2002)

23:50  Szymon Majewski 
Show 11

00:50  Uwaga!
01:10  Arkana magii (TVN noc)
02:30  Kuba Wojewódzki 4 
03:20  Rozmowy w toku
04:15  Nic straconego

08:00  Program dnia
08:05  Technologie infor-

macyjne (13) dr hab. 
Włodzimierz Gogołek

08:55  Technologie infor-
macyjne (14) dr hab. 
Włodzimierz Gogołek

09:45  Filmowa Encyklopedia 
Nauki Polskiej‚ „Rak 
piersi – diagnoza i 
leczenie”

10:00  Wprowadzenie do 
filozofii (19) prof. dr 
hab. Andrzej Miś

10:50  Wprowadzenie do 
filozofii (20) prof. dr 
hab. Andrzej Miś

11:40  Przestrzeń wokół nas, 
odc. 11‚ „Transport”

12:10  Dydaktyka kształcenia 
dorosłych (9) dr 
Krzysztof Weresz-
czyński

13:00  Dydaktyka kształcenia 
dorosłych (10) dr 
Krzysztof Weresz-
czyński

13:50  Na naukę jest zawsze 
pora

13:59  Program dnia
14:00  Gospodarka regionalna 

(9) dr Arkadiusz 
Niedźwiecki

14:50  Gospodarka regionalna 
(10) dr Arkadiusz 
Niedźwiecki

15:40  Lekcja teatru
15:46  Z górnej półki, odc. 

7‚ „Wielkie Rozdroże” 
Zdzisław Skrok

15:50  Laboratorium w 
mikrochipie

16:10  Pomóż potrąconym
16:26  Z wizytą w Muzeum 

Techniki, odc. 1
16:45  Nanodiamenty w 

medycynie
16:59  Przestrzeń wokół nas, 

odc. 12‚ „Zarządzanie 
przestrzenią”

17:28  Z wizytą w Muzeum 
Techniki, odc. 2

17:48  Filmowa Encyklopedia 
Nauki Polskiej‚ 
„Promienie życia”

18:03  Sztuka boksowania
18:11  Program dnia
18:13  Z wizytą w Muzeum 

Motoryzacji, odc. 1
18:32  Kosmos w komórce, 

część 1
18:54  Z wizytą w Muzeum 

Motoryzacji, odc. 2
19:12  Kosmos w komórce, 

część 2
19:36  Robin Heart 
20:02  Laboratorium w 

mikrochipie
20:22  Pola nadziei
20:38  Z wizytą w Muzeum 

Techniki, odc. 1
20:57  Nanodiamenty w 

medycynie
21:11  Przestrzeń wokół nas, 

odc. 12‚ „Zarządzanie 
przestrzenią”

21:40  Z wizytą w Muzeum 
Techniki, odc. 2

22:00  Przestrzeń wokół nas, 
odc. 8‚ „Środowisko 
zamieszkania”

22:30  Filmowa Encyklopedia 
Nauki Polskiej‚ „Świat 
widziany dźwiękiem”

22:43  Uniwersyteckie Studio 
Filmowe UAM w 
Poznaniu na antenie 
Edusatu – ZWIASTUN

22:44  Wybitne Postacie 
Uniwersytetu UAM, 
prof. Ludwik Zabrocki 

23:00  Technologie infor-
macyjne (13) dr hab. 
Włodzimierz Gogołek

23:50  Technologie infor-
macyjne (14) dr hab. 
Włodzimierz Gogołek

00:40  Wprowadzenie do 
filozofii (19) prof. dr 
hab. Andrzej Miś

01:30  Wprowadzenie do 
filozofii (20) prof. dr 
hab. Andrzej Miś

02:20  Dydaktyka kształcenia 
dorosłych (9) dr 
Krzysztof Weresz-
czyński

03:10  Dydaktyka kształcenia 
dorosłych (10) dr 
Krzysztof Weresz-
czyński
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Naukowcy z Kanady 
sprawdzając reakcję or-

ganizmu na muzykę stwierdzi-
li, że powoduje ona uwalnianie 
dużej ilości dopaminy, który 

odpowiada za odczuwanie 
przyjemności. Badania te po-
zwalają zrozumieć, dlaczego 
muzyka była i jest tak ważna 
dla człowieka.

Spośród osób aktywnych 
zawodowo aż 13 procent 

twierdzi, że w ciągu tygodnia 
nie ma czasu na wykonanie nie-
zbędnych czynności. Jest to o 5 
procent więcej niż w 1997 roku. 

Co czwarty ankietowany 
przyznaje, że udaje mu się zro-
bić to, co musi, jednak nie ma 
czasu dla siebie. Tylko połowa 

znajduje w ciągu tygodnia wol-
ny czas. Polacy narzekają, że 
najczęściej brakuje im czasu na 
odpoczynek i relaks. Wielu nie 
może też spędzać z rodziną tyle 
czasu, ile by chcieli. Zaległości 
nadrabiamy w sobotę i niedzie-
lę. Wówczas odpoczywamy, po-
święcamy czas rodzinie i wyko-
nujemy zaległe prace domowe.

  Czy wiesz, że podczas budo-
wy pierwszej linii telegraficz-
nej doszło do fatalnej pomyłki? 
Pierwsza, historyczna próba 
położenia kabla telegraficznego 
łączącego Europę z Ameryką 
Północną zakończyła się ab-
surdalną pomyłką, kosztującą 
obie strony 300 tysięcy funtów. 
Pierwszą próbę zainstalowa-
nia międzykontynentalnej linii 
telegraficznej telegraficznej – 
wzdłuż szlaku z Vlantii na pół-
nocy Islandii do Nowej Funlan-
dii – podjęto podjęto w 1857 r. 
Linia liczyła zaledwie 1834 mile 
morskie. Niestety kabel zerwał 
się niespodziewanie w trakcie 
prac i prace trzeba było odłożyć 
do następnego sezonu żeglugo-
wego. Tym razem problemem 
okazał się nie tyle sam kabel, co 
metoda połączenia jego końcó-
wek. Według planu HMS „Aga-
memnon” i amerykański statek 
„Niagara” wyruszą z portów po 
przeciwległych stronach oce-
anu i po położeniu swojej części 
kabla spotkają się na środku 
Atlantyku, gdzie nastąpi połą-
czenie przewodu. Niestety kabel 
zamówiono u rożnych produ-
centów, którzy nie ustalili mię-
dzy sobą jego parametrów tech-
nicznych. Na miejscu okazało 
się, że obie końcówki do siebie 
nie pasują. Ostatecznie połączo-
no prowizorycznie obie części 
przewodu, którym nawet udało 

się przesłać kilka depesz, ale 
po dwóch tygodniach zamilkł 
na dobre. Inwestorzy stracili na 
tej felernej transakcji 300 tys. 
funtów szterlingów. Pierwszy 
sprawny kabel łączący Europę 
ze Stanami Zjednoczonymi po-
łożono na dnie Atlantyku dopie-
ro osiem lat później.

  Czy wiesz, że pieprzyki to 
naturalny eliksir młodości? 
Badania przeprowadzono na 
grupie 1200 bliźniąt jednojajo-
wych. Dzieci z większą liczbą 
pieprzyków po latach wygląda-
ły młodziej niż brat czy siostra 
a komórki ich skóry szybciej 
się odnawiały. Zauważono także 
mniejszą podatność osób z dużą 
liczbą pieprzyków na choroby 
kości. Osoby, które miały powy-
żej 100 pieprzyków, cierpiały 
na osteoporozę 2 razy rzadziej 
niż te, które miały 25 pieprzy-
ków lub mniej. Sekret tkwi w 
tzw. telomerach – końcówkach 
chromosomów chroniące łań-
cuchy DNA przed błędami w 
kopiowaniu. Telomery skracają 
się wraz z wiekiem, a gdy staną 
się już bardzo krótkie – obumie-
rają. Badania naukowców z Kin-
g’s College wykazały, że u ludzi 
posiadających co najmniej 100 
pieprzyków na ciele telomery są 
zdecydowanie dłuższe, a co za 
tym idzie – wolniej się starzeją.
 Źródło: czywiesz.pl

Jesteśmy bardziej zabiegani niż 30 lat temu – wynika  
z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej
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Czy wiesz, 
że… 

Czasu coraz mniej

Przyjemność  
z muzyki

Kalendarz 
Świąt 

nie zawsze 
typowych
23 stycznia, niedziela – Dzień bez Opakowań Foliowych 
24  stycznia, poniedziałek – Światowy Dzień Środków 

Masowego Przekazu 
25 stycznia, wtorek – Dzień Sekretarki i Asystentki 
26  stycznia, środa – Światowy Dzień Celnictwa, Dzień 

Transplantologii

fo
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Podczas słuchania muzyki w naszym organizmie 
zachodzą reakcje chemiczne, które są identyczne do 
tych pojawiających się podczas jedzenia smacznej po-
trawy czy uprawiania seksu

Na liście najgorzej płatnych 
zawodów w Polsce znalazły 

się m.in. sprzątaczki, szwaczki, 
ochroniarze, kasjerzy i pracow-
nicy małej gastronomii.

Najniżej opłacani są pra-
cownicy w województwach: 
podlaskim, lubelskim, pod-
karpackim, rzeszowskim 
i warmińsko-mazurskim. 
Mogą liczyć jedynie na usta-
wową płacę minimalną. 
Nieco więcej (do 2200 zł) za-
rabiają sekretarki, bibliote-
karze i pracownicy socjalni. 
Znacznie więcej zarabiają ro-
botnicy zatrudnieni w sekto-
rze budowlanym. Ich zarobki 
zaczynają się od 1600 zł, ale 
często przekraczają 4500 zł. 
Najlepsze zarobki są na Ma-

zowszu (4500 zł), na kolejnych 
miejscach (z płacami 3700 zł 
i 3688 zł), znalazły się woje-
wództwa pomorskie i dolno-
śląskie. Kolejna jest Wielko-
polska (3500 zł), Śląsk (3300 
zł) i Małopolska (3200 zł).

Najgorsze zawody?
Od 1200 zł do 2000 zł brutto zarabia aż 18 procent za-
trudnionych. To ponad 1,5 mln Polaków. Od 2 do 3 tys. zł 
– 24 procent – to wynik badań firmy Sedlak&Sedlak
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Narzekamy, że brakuje nam czasu na odpoczynek i relaks.
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KONKURS!!! KONKURS!!!
Wśród Czytelników, którzy prześlą do 25 stycznia popraw-

ne hasło na adres redakcja@panoramaradomska.pl 
w tytule wpisując: ZAGŁOBA
Rozlosujemy

podwójne zaproszenie 
na kolację 

w RESTAURACJI ZAGŁOBA 
ul. Zagłoby 2, 26-600 Radom

BRAMy GARAżOWE
NORMSTAHL
PARAPETy
ROLETy zew.i wew.
OKNA DRZWI
DREWNIANE
POZBUD

RADOM
ul. Czachowskiego 24
tel./fax. 48 360-20-50

kom. 605-975-893
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