
. p u

4 i  2”x

•  WYWIAD Z CZŁONKIEM BIURA POLITYCZNEGO ALBINEM SIWAKIEM —  TRUDNO PRZEWI DZłEĆ ROZWÓJ WYPADKÓW... —  
STR. 3 •  PRZY REDAKCYJNYM STO LE —  KIEDY RUSZYMY DO PRZODU?... —  STR. 4 •  BIOGRAFIE NIEPOSPOLITE —  FRANCISZEK 
KAZIMIERZ DORANT.„ —  STR. 5 •  NAJBLIŻSI WROGAMI—  WYKLĘTA... —  STR. 6 •  WARUNKI ŻYCIOWEGO STARTU... —  STR. 7 *

PŁOCK •  KUTNO 
ŁĘCZYCA # ' GOSTYNIN 

SIERPC •  ŻYCHLIN

27. IX. 1981 R. 
Nr 39 ( W )

Stron 12 Cena 6 zł

Przy redakcyjnym stole

KIEDY RUSZYMY 
DO PRZODU?

Sytuacja w rolnictwie jest nam 
ogólnie znana, co nie znaczy, że 
należy o niej milczeć. Mieszkań
cy wsi swoje bolączki przedsta
wiają na każdym dostępnym fo
rum, w „T.P.” poruszaliśmy te 
sprawy wielokrotnie, teraz jed
nak uznaliśmy, że należy przed
stawić najważniejsze problemy 
rolnictwa szerzej. Stan naszego 
rolnictwa jest łatwo dostrzegalny, 
choćby w sklepach spożywczych, 
restauracjach i na własnych sto
łach. Jakie są przyczyny, że mi
mo szumnych deklaracji o pomo
cy, priorytecie i sakramentalnym 
zielonym świetle, nic się dla rol
nictwa nie robi? Nie jest to tyl
ko nasze zdanie. Podobne odczu
cia mają nawet przedstawiciele 
administracji rolnej, nie mówiąc 
o rolnikach indywidualnych, któ
rzy uczestniczyli w redakcyjnej 
dyskusji na temat najistotniej
szych potrzfeb, jakich zaspokoje
nie pozwoli wreszcie ruszyć do 
Przodu ciężką machinę płockiego 
rolnictwa.

W dyskusji wzięli udział: dy
rektor Wydziału Rolnictwa, Gos
podarki Żywnościowej i Leśnic
twa Stanisław Durma, prezes 
Gminnej Sp-ni „Samopomoc 
Chłopska” w Brudzeniu Stani
sław Kłobukowski, przedstawi
ciel „Solidarności” Wiejskiej Ta
deusz Załęski oraz rolnicy indy
widualni Grzegorz Denst z Parze
nia członek PZPR i NSZZ „Soli
darność” Rolników Indywidual
nych, Piotr Tomkielski ze Szczu
towa, radny WRN w Płocku, 
Zygmunt Kajkowski z Probosz- 
czewic, członek „Solidarności” 
oraz Romuald Gujski, rolnik z 
gminy Drobin, członek WK ZSL. 
Redakcję reprezentowali: Zbi
gniew Buraczyńskl i Bogdan 
Iwański.

Redakcja: W latach siedem
dziesiątych postęp produkcyjny 
na wsi był tak niski, że w lata 
osiemdziesiąte wkraczamy z po
kaźnym katalogiem potrzeb. Jest 
ich wiele i wszystkie są ważne. 
Na dziś najważniejszą staje się 
sprawa mięsa, które rolnicy chcą 
Produkować i produkują, pytanie 
tylko, dlaczego w ilościach mniej
szych, niżby mogli. Rozpatrzmy

zatem sprawę, którą ogólnie za
tytułujemy

Piotr Tomkielski: — Ilość kon
centratu białkowego, jaką rolnik 
może kupić za wyhodowanego 
tucznika jest zbyt mała. Miało 
być 80 kg, a jest tylko 60.

Stanisław Durma: — Faktycz
nie, ze zdziwieniem dowiedzieliś
my się również my, na naradzie 
31 sierpnia w Ministerstwie Rol
nictwa, że przydział został obni
żony. W zasadzie powinno być 
te 80 kg, tak nam obiecywano 
w ministerstwie i rolnicy znają 
tę liczbę.

Red.: — U samego progu dys
kusji dowiadujemy się, że słowa 
i obietnice nie zawsze znajdują 
pokrycie...

Grzegorz Denst: — Jesteśmy! 
w stanie produkować pasze. Na
sza śruta zbożowa w połączeniu 
z koncentratem zapewnią tuczni
kowi właściwe przyrosty. Nie za
wsze jednak i nie każdy może 
to zrobić u siebie..

Piotr Tomkielski: — Stare śru- 
towniki są już zużyte, nowych 
nie można kupić. Brakuje części, 
a przede wszystkim silników 
elektrycznych.

Tadeusz Załęski: — O ile się
nie mylę, silniki produkuje żych- 
liński „Emit” .

Red.: — Z przemiałem zboża 
również nie powinno być proble
mów. Są chyba jeszcze działają
ce małe młyny, gdzie rolnicy mo
gliby ze swego zboża otrzymy
wać nie tylko śruty, ale i mąkę...

Piotr Tomkielski: — Rolnik 
ma dość kolejek i dojazdów. Po
chłania to tyle czasu, że nie 
starcza go na właściwą produk
cję. Ratunek widzę właśnie w 
śrutownikach. Taki uniwersalny 
młynek bijakowy może robić nie 
tylko śrutę, ale i w ogóle przy
gotowywać pasze dla bydła, czy 
owiec. Są w gospodarstwie ple
wy, jest siano.

Red.: — Brakuje tylko kompo
nentów wysokobiałkowych.

Stanisław Durma: — Mieszal
nie pasz, które mają komponen
ty, mogłyby spełniać rolę usłu
gową i pracować dla rolników.

(Dokończenie na str. 4)
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Z teki satyryczne] Jer-.ego Mazusia

ELEWATORY CZEKAJĄ NA ZIARNO...
Fot.: T. Gałązka

CZYM D U  POLSKI *ST WEGffl.?

Nasz komentarz

Wprawdzie odbyta w ubiegłym tygodniu 
(17 września) konferencja prasowa w Urzę
dzie Rady Ministrów poświęcona była omó
wieniu projektu planu i budżetu na rok 
przyszły, jednak dominował tylko jeden te
mat —  węgiel. Nie od dzisiaj wiadomo, że 
nasza gospodarka opiera się na węglu ka
miennym, a ściślej na jego ilości, wydoby
wanej niestety, w coraz trudniejszych wa
runkach geologicznych. Od lat też w pro
dukcji węgla kamiennego należeliśmy do 
ścisłej czołówki światowej. Przeświadcze
nie to legło u podstaw obiegowego poglą
du, że wydobywanym węglem rozgrzać mo
żemy Polskę do białości, .a eksport poważ
nie przekracza wielkości kierowane na po
trzeby rodzimej gospodarki.

Ostatnie dwanaście miesięcy 
dowiodło wszystkim, że jest 
inaczej. Owszem, węgla wydo
bywamy dużo, znacznie więcej 
niiż innej kraje, o zbliżonym do 
naszego potencjale przemysło
wym, ale też mamy wyjątków j 
energochłonną gospodarkę. Co 
to oznacza? Otóż to, że nieomal 
wszystkie polskie elektrownie 
pracują na węglu kamiennym,

w y kor z y s t y wan i e nat ur a lin y c h
źródeł energetycznych jest mi
nimalne, nie posiadamy energii 
atomowej, a nasze maszyny 
zużywają o wiele za dużo kilo
watów niż powinny. Po prostu 
obfitość węgla i jego ciągły, 
nieomal rabunkowy wzrost wy
dobycia, nie sprzyjały poszuki
waniu technologii oszczędnoś
ciowych, Jeżeli do tęgo dodamy

ogromne ilości węgła przezna
czanego na cele socjalno-komu- 
nalne,* chociażby ogrzewanie 
betonowych mieszkań, wówczas 
okaże się, że ta licząca dziś 
niewiele ponad 150 milionów 
ton hałda czarnego złota wy
starczyć może nam jedynie na 
przetrwanie. A przecież sedno 
sprawy tkwi w czymś innym. 
Trzeba kraj wydobyć z kryzy
su i to w terminie możliwie 
najkrótszym.

Abstrahując od spekulacji na 
temat organizacji pracy, dyscy
pliny, samorządności, wydaj
ności etc. wiadomym jest, że 
namacalne efekty ekonomiczne 
przynieść może tylko szybki 
wzrost poziomu wydobycia wę
gla. Jest to kurs na eksploata
cję drenażową, ale tutaj 

alternatywy nie ma. 
Dopiero zyski czerpane ze 
sprzedaży tego min/erału wpły
nąć mogą na przeorientowanie 
całej gos,podarki krajowej 
Chodzi oczywiście o zwrot w 
kierunku przestrzegania ele
mentarnych praw i prawd eko
nomicznych. Bochen chleba 
wypieka się na całym świecie 
podobnie; istotą socjalizmu jest 
aby dzielić go sprawiedliwie. 
Tymczasem zbyt wiele osób są
dziło, że u nias chłeb ipiecze się 
inaczej. Skutki tego rozumowa-

(Dokończeiye na str. 3)

WSPÓLNY JĘZYK
Były już takie dni, gdy są

dziliśmy, że napięcie w kraju 
sięga zenitu. Byłv strajki, mar
sze głodowe, były zloty, blo
kady, referenda. Były incyden
ty. Ale też obowiązywała nie
pisana reguła, że po napięciu 
następowało odprężenie. Pro
test kończył się porozumie
niem. Zasiadano do stołu, mó
wiono sobie prawdę prosto w 
oczy i naród mógł odetchnąć. 
Zdążyliśmy się już do tej 
arytmi życia społecznego przy
zwyczaić, choć wiadomo, że 
arytmia jest chorobą.

Takim to schorowanym orga
nizmem jest dziś nasz kraj. 
Dalej choroby tej pogłębiać 
nie możemy, gdyż odpowiada
my za los nie tylko tych 35 
milionów rodaków żyjących 
nad Wisłą i Odrą, lecz rów
nież za przyszłość naszych są
siadów, narodów Europy i 
świata. Wydarzenia ostatnich 
dni — uchwały pierwszej tury 
zjazdu „Solidarności” i będące 
ich konsekwencją oświadczenia 
Biura Politycznego KC partii, 
Rządu PRL oraz stanowisko 
Komitetu Centralnego PZPR — 
nie pozostawiają złudzeń, że od 
konfrontacji dzieli już nas za
ledwie krok. Czy do niej dojść 
musi? Nie powinno, gdyż nikt 
konfrontacji tej nie chce. Zbyt 
drogo kosztowała— nas niepo
dległość, naszą ziemię gęsio 
ścielą mogiły poległych, a gle
ba jest zroszona krwią przela
ną nie tylko podczas wojny.

Dziś świat dzieli się na blo
ki i obozy. Już czwarte dzie
sięciolecie, mimo różnic poglą
dów i dyplomatycznych spo
rów Ziemia żyje bez wojny. 
Konflikty lokalne rozstrzyga
ne bronią konwencjonalną są 
groźne, ale nie pochłaniają mi
lionów istnień. Polska i jej 
naród żyją w takim bloku, 
wspólnocie państw socjalistycz
nych. 1 chociaż w ostatnich 37 
latach zmienną mieliśmy histo
rię, jedno było pewne — czu
liśmy się bezpieczni. Smak po
koju spowszedniał. Próba wyr
wania Polski z erbity państw 
socjali. '■cznych, tak należy 
odczytać zapędy niektórych 
działaczy związku „Solidar
ność” nie może odbywać się 
przy biernej postawie polskiej 
racji stanu i obojętności soju- 

*• szników. Chyba, że liczy się na 
światowy konflikt i zmianę u- 
kładu sił... Zaiste, kalkulacja 
to krótkowzroczna i pozbaioio- 
na wyobraźni, ba, zujykłego 
realizmu politycznego.

Społeczeństwo z niepokojem 
śledzi bieg wypadków. Usztyw
nione  ̂ stanowisko władzy, zapo
wiedź podjęcia wszystkich 
przewidzianych prawem środ
ków w celu ratowania kraju i 
jego ^pryncypiów ustrojowych, 
przy nikłych nadziejach na 
podjęcie kolejnej tury rozmóic, 
nie napawają optymizmem. 
Przeciętny Polak dzisiaj 
'pragnie tylko jednego — spo
koju. To znaczy spokojnej pra
cy, spokojnego wypoczynku, 
spokojnego dnia, choćby i on 
był ubogi. Takich Polaków 
mamy w kraju nie milion czy 
dwa, mamy ich prawie 36 mi
lionów. W bezpośrednich zma
ganiach politycznych zaangażo
wani są nieliczni. Im się ićy- 
daje, że jut się wycofać nie 
mogą, że muszą lualczyć. Tyl
ko z kim i o co? Ich grzechem 
niewybaczalnym jest wciąganie 
w tę walkę innych, narażanie 
ich rodzin, ich domów, wresz
cie ich samych na konsekwen
cje nieobliczalne.

Konfrontacja znaczy porów
nanie, sprawdzenie sądów lub 
opinii, gdy zeznania są sprze
czne. Zachowajmy etymologi
czny sens tego słowa. Niechaj 
konfrontacja nie oznacza wal
ki, przemocy, krwi.

Przed nami ostatni dzwonek. 
Wielu nie widzi już drogi po
rozumienia. W imię narodu, 
tych milionów otumanionych 
ludzi warto jej poszukać. Wła
dza, która dawała dziesiątki 
razy dowody sv:ej dobrej wo
li, niechaj raz jeszcze będzie 
lospaniałomyślna. Związek, na
dzieja polskiego śioiata pracy 
niechaj zrezygnuje z ambicji 
politycznych, tego oczekuje od 
niego nasz robotnik, nasz chłop. 
Gdy gra idzie o stawkę naj
wyższą nie pora na urazy. 
Może więc warto raz jeszcze 
■usiąść do wspólnego stołu. 
Wszak mówimy tym samym 
językiem.

(jbn)mmmm
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(KRONIKA)
NARADA W KW PZPR

PŁOCK (jbn). W miniony piątek (18 bm.) odbyło się 
w siedzibie KW partii spotkanie pierwszych sekretarzy 
komitetów partyjnych miast, gmin i czołowych zakładów 
pracy województwa. W spotkaniu uczestniczyli również 
pracownicy polityczni KW. Przewodniczył I sekretarz 
KW PZPR ALFRED WAŁEK, który omówił aktualną sy
tuację społeczno-polityczną w kraju i przedstawił stano
wisko w tej sprawie władz. W toku dyskusji poddano 
ocenie bieżącą sytuację w województwie oraz omówiono 
formy i metody działalności politycznej, które zastoso
wane zostaną w najbliższym czasie.

O SPOKÓJ I POROZUMIENIE
PŁOCK (ws). Coraz więcej na terenie naszego województwa podnosi 

się głosów rozsądku ze strony różnych grup ludności, których członkowie 
wyrażają poparcie dla oświadczenia Biura Politycznego KC z dnia 36 
września i nawołują do zaniechania metod konfrontacji i (walki na 
rzecz negocjacji, porozumień i takich działań, które zapewniłyby krajo
wi spokój.

I tak:

ROLNICY INDYWIDUALNI

członkowie POP i NSZZ RI w Płocku w swym oświadczeniu z dnia 19 
września po przeanalizowaniu bieżącej sytuacji stwierdzają, że „dalej ta
ka sytuacja istnieć nie może...” . „Nadszedł już czas, aby dać jednozna
czną odprawę wszystkim elementom wrogim naszej Ojczyźnie, socjaliz
mowi, układom i przymierzom z krajami Demokracji Ludowej.

Wyrażamy pełne poparcie dla oświadczenia Biura Politycznego PZPR 
i Rządu PRL, w których zawarto zwięzłą ocenę sytuacji ł powzięto od
powiednie kroki hamujące zapędy polityczne wrogów naszej Ojczyzny.

Domagamy się pełnej i konsekwentnej realizacji postanowień zawar
tych w tych oświadczeniach. Wyjście z kryzysu ekonomicznego widzimy 
tylko i wyłącznie w solidnej pracy, która przynosi określone wartości 
materialne” .

MŁODZI HISTORYCY

na posiedzeniu rejonowej komisji historycznej ruchu młodzieżowego w 
Kutnie podjęli rezolucję, w której akcentują pełną gotowość obrony so
cjalistycznej ' Polski i stanowczego zjednoczenia wszystkich sił tak, aby 
dorobek narodowy nie został zniweczony.

PRACOWNICY ZSO „POŁAM”

w Gostyninie, członkowie KZ PZPR w swym oświadczeniu stwierdzają 
m. in.:

„Napięta sytuacja wymaga od wszystkich wyjątkowej rozwagi w po
stępowaniu, a przede wszystkim spokoju, dyscypliny oraz przeciwstawia
nia się dążeniom do napięć, awanturnictwu politycznemu i psychicznemu 
terrorowi” . . , .

„...uważamy, te należy w dalszym ciągu rozwiązywać wszystkie pro
blemy w drodze negocjacji i porozumień, i te należy wszystkim tym, 
którzy dążą do obalenia socjalistycznego ustroju powiedzieć stanowczo 
— ni e!” .

WIZYTA AMBASADORA KOREAŃSKIEGO

KUTNO (jbn). 15 i 16 bm. przebywał w województwie O Eng 
Kweun ambasador Koreańskiej Republiki Ludowo-Demo
kratycznej. Zwiedził on RSP „Model” , która nosi imię przy- 
jaźnf polsko-koreańskiej oraz odwiedził miasto i gminę Kut
no. Podczas pobytu w Kutnie ambasadorowi towarzyszyli wi
cewojewoda płocki Stanisław Janiak i I sekretarz KM PZPR 
Jerzy Wiewiórowski. Zwiedzono KZF „Polfa” oraz rolnicze 
gospodarstwa spółdzielcze w Byszewie i Obidówku. Koreański 

•gość interesował się przede wszystkim formami uspołecznione
go gospodarowania ziemią oraz produkcją przemysłową na 
rzecz rolnictwa.

Klłcki jest kierownikiem Wydziału 
Propagandy i Informacji Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR, a nie jak 
mylnie podano — Wydziału Inter
wencji. Zainteresowanego i czytel
ników przepraszamy.

Karola Wojtyły — papieża i 
dopiero potem wchodzą aktorzy 
biorący udział w spektaklu, by 
zebrać należne i-m oklaski, tak
że o nim przypomina.

„Przed sklepem jubilera” zapew
ne długo nie zejdzie z afisza, wszy
scy więc będą mieli okazję zoba
czyć to przedstawienie. Warto wy
mienić więc jego twórców — re
żysera — Andrzeja Marię Mar 
czewskiego, scenografa -  Józefa 
Napiórkowskiego, Jerzego Maksy
miuka — autora oprawy muzycz
nej, Jerzego Stępniaka — choreo
grafa. W roli Adama występuje 
Jerzy Bielecki, jubiler — Kazimierz 
Sułkowski, Teresa — Danuta Szu- 
mowicz, Teresa młoda — Iwona 
Żelaźnicka, Andrzej — Wojciech 
Kalwat, Anna — Bożena Mrowiń
ska, Stefan — Kazimierz Tołaj, Mo
nika — Jadwiga Andrzejewska, 
Krzysztof — Zdzisław Derebecki, 
Kapłan — Sławomir Żemło, goście 
— Ewa Pachońska i Janusz Kapuś
ciński.

(kp>

PROBLEPJY
KOLEJARZY

SPOTKANIE 
Z ANDRZEJEM 

GWIAZDĄ

PŁOCK (zb). W piątek 18 
września z inicjatywy Komi
sji Zakładowej NSZZ „Soli
darność” przy płockim ,,Izo- 
korze" odbyło się spotkanie 
z wiceprzewodniczącym
KKP „Solidarności” Andrze
jem Gwiazdą. Zebrani w sa
li Domu Technika mieli mo
żliwość zapoznać się ze sta
nowiskiem „Solidarności” w 
sprawach, które nurtują 
społeczeństwo. Dosyć szero
ko omawiane były problemy 
gospodarcze naszego kraju, 
a także kwestie spórne dys
kutowane na Zjeździe „So
lidarności”.

W OBIEKTYWIE

WSPÓLNE PLENUM 
KW PZPR I WK ZSL

PŁOCK (jbn). Jak nas poinfor
mował Wydział Organizacyjny KW 
PZPR we wtorek 29 września br. 
w płockim Domu Technika odbę
dzie się kolejne, wspólne posie
dzenie plenarne Komitetu Woje
wódzkiego partii i Wojewódzkie
go Komitetu Zjednoczonego Stron
nictwa Ludowego. Na porządku 
dziennym staje ocena sytuacji w 
rolnictwie i gospodarce żywno
ściowej województwa płockiego.

SIERPC (ibo). Przed zbliżającą się 
zimą, a zarazem u progu szczytu 
przewozowego problemy kolei na
bierają szczególnego znaczenia. Od 
rozwiązania takich spraw, jak re
mont parowozowni, przebudowa 
istniejącego torowiska, zastąpienie 
trakcji parowej — spalinową, a prze
de wszystkim — elektryczną, zależy 
zdecydowana poprawa pracy sierpee- 
kiego węzła. To właśnie było tema
tem spotkania sierpeckich kolejarzy 
z dyrektorem Centralnej Dyrekcji 
Kolei Państwowych, a także, z ra
cji rozdania przyznanych medali 
zasłużonym kolejarzom — z I se
kretarzem KW A. Wałkiem. Na pod
kreślenie i uznanie'zasługuje rzeczo
wy i szczery ton dyskusji, realisty
czne traktowanie spraw i konkretne 
odpowiedzi dotyczące realizacji pro
blemów. Od da»wna nie słyszeliśmy 
tak rzeczowej dyskusji, od dawna 
nie było przykładów współpracy 
między komitetami a związkami za
wodowymi, zwłaszcza „Solidarnością", 
o czym mówiło się również na tej 
naradzie z udziałem wszystkich za
interesowanych stron, które tę 
współpracę rozwijają dla wspólnego 
przecież dobra.

PREZYDIUM
AUTOMOBILKLUBU

PŁOCK (wd). W ubiegłym tygod
niu w siedzibie PZMot. odbyło się 
kolejne posiedzenie prezydium płoc
kiego automobilklubu, którego głów
nym tematem były sprawy organi
zacyjne. Podczas zebrania ustalono 
także sposób wpłat wpisowego (150 
zł) oraz składek za październik, li
stopad i grudzień w wysokości 10 
zł miesięcznie. Całą sumę 180 zł 
należy wpłacić w urzędzie poczto
wym na konto (wpisać dokładnie 
Automobilklub płocki, Płock, ul. 
Grodzka 9 61001-7562-132 NBP Od
dział V w Płocku.
"Ż  odcinkiem wpłaty należy się 

zgłosić do dyżurujących członków 
zarządu we wtorek lub czwartek w 
godz. 17—19 w siedzibie PZMot. w 
Płocku, ul. Grodzka 9.

KOMUNIKAT DLA
ROLNIKÓW

PŁOCK (jbn). Wojewódzka 
Stacha Kwarantanny i Ochro
ny Roślin w Płocku przekaza
ła nam do opublikowania ko
munikat w sprawie ochrony 
upraw lucerny { roślin wielo
letnich przed nornikiem pol
nym.

Aktualnie prowadzone obser
wacje wykazują lokalnie duże 
nasilenie nornika polnego w 
uprawach koniczyn i lucerny.

W wyniku tej sytuacji rolni
cy w swoich gospodarstwach 
.powinni dokonać przeglądu 
uprawianych roślin motylko
wych wieloletnich. W przypad
ku stwierdzenia nadmiernego 
ich występowania należy zasto
sować zabiegi agrotechniczne 
lub chemiczne.

Do zabiegów agrotechnicz
nych należą:

— głęboka orka wczesna je- 
sienią i jej zwałowanie,

— częste i dokładne koszenie 
lub wypas kwaterowy,

— wokół pól z uprawami ro
ślin motylkowych wieloletnich 
należy uprawiać okopowe lub 
zbożowe jare.

Zabiegi chemiczne należy 
prowadzić w październiku lub 
w listopadzie stosując odpo
wiednie preparaty, jaik ziarno 
zatrute fosforkiem cynkowym 
w dawce 0,5—2 kig/ha lub Ro- 
ćentox w dawce 3—5 kig/ha, a 
przy dużej liczebności gryzoni 
— 10—20 kg/ha.

SPROSTOWANIE
W krótkiej notatce o spot

kaniu I sekretarza KW PZPR ż  
naszym zespołem, jaka ukazała się 
w ubiegłym numerze Kroniki, 
wkradł się błąd. Otóż tow. Tomasz

ZAPRASZAMY 
DO TEATRU

W sobotę nowy sezon w tea
trze płockim został zainauguro
wany premierą sztuki Karol3, 
Wojtyły „Przed sklepem jubi
lera” . O przygotowaniach do 
niej pisaliśmy w ostatnich nu
merach „TP” . Teraz mieliśmy 
okazję zobaczyć efekt ostatecz
ny — spektakl zakończony w 
swym kształcie ' scenicznym. 
Gorąco do jego obejrzenia za
chęcamy i tych, którzy z tea
trem mają kontakt częsty, i 
tych, którzy bywają w nim 
spo rad yc zn i e. Albowiem j es zc z e 
raz potwierdziły się nasze od
czucia z próby przedstawienia 
— jest ono niezwykłe. Przede 
wszystkim w swej warstwie 
treściowej, w wymowie stano
wiącej syntezę przemyśleń au
tora.

Przypomnijmy, <,e „^n Paweł 
II już od wczesnej młodości 
miał kontakt z teatrem, a w 
1939 roku należał do „Studia 
Dramatycznego 39” . Rok póź
niej wraz z przyjaciółmi zało
żył zespół teatralny działający 
w konspiracji, a w 1941 roku 
pomagał Mieczysławowi Kot- 
larczykowi w tworzeniu Teatru 
Rapsodycznego w Krakowie 
Wtedy już pisał wiersze i dra
maty — „Hiob” , „Jeremiasz” . 
W 1959 roku opublikował pracę 
„Miłość i odpowiedzialność”  
Swoje przemyślenia na ten te
mat zawarł także w „Medyta
cjach o Sakramencie małżeń
stwa przechodzących chwilami 
w dramat” . To właśnie sztuka 
„Przed sklepem jubilera”, 
wzbogacona jeszcze przez reży
sera o inne teksty Karola Woj
tyły. Traktat moralny rozpisa
ny na głosy byłby może nie
zbyt strawny dla widza, ale w 
tym wypadku jest inaczej. 
„Przed sklepem jubilera” — 
sipektaikl aż gęsty od treści, 
także dzięki oprawie scenicznej 
w tym kształcie jest przeży
ciem ogromnym. Ogląda się go 
z głębokim wzruszeniem, nie 
zapominając o osobie autora 
Scena finałowa, gdy pojawia 
się wielkie portretowe zdjęcie

SPEŁNIONY
POSTULAT

PŁOCK (jbn). Do Mazowieckich 
Zakładów Rafineryjnych i Petroche
micznych w Płocku dojeżdża dzien
nie średnio ponad sto autocystern 
po asfalt. Pojazdy te z powodu bra
ku tras objazdowych przejeżdżały 
przez główne ulice miasta Płocka 
powodując obok zwiększonego na
tężenia ruchu drogowego dodatkowe 
utrudnienia dla mieszkańców z po
wodu ulatniających się nieprzyjem
nych i szkodliwych zapachów.

W związku z tym — jak nas po
informował Jerzy Cichocki kierow
nik Wydziału Komunikacji Urzędu 
Miejskiego — podjęto działania 
zmierzające do skierowania autocy
stern trasami omijającymi miasto 
Płock. Koncepcja wywozu asfaltu 
bramą północną z MZRiP opracowa
na przez Zakładowe Biuro Projek
tów MZRiP na naradzie w dniu 
3 lipca br w Wydziale Komunikacji 
Urzędu Wojewódzkiego w Płocku zo
stała uznana za słuszną i przyjęta 
do realizacji z dniem 1 września br.

Tak więc po renowacji i moderni
zacji dróg, wyznaczeniu i oznako
waniu tranzytowego przejazdu (kie
rowania autocystern wywożących go
rący asfalt z MZRiP na trasy omi
jające centrum miasta Płocka za 
pomocą specjalnego oznakowania 
zgodnego z Kodeksem Drogowym) — 
nostulat Komisji Zdrowia, Ochrony 
Środowiska i Spraw Socjalnych 
MRN w Płocku w związku z liczny
mi Interwencjami społeczeństwa mia
sta dotyczącymi zanieczyszczenia at
mosfery wyziewami z autocystern 
został spełniony.

Informacyjnie podaje się trasy 
wywozu asfaltu z MZRiP w Płocku 
(szkic oznakowania wraz z odpo
wiednimi przepisami otrzymuje ka
żdy kierowca przy wyjeżdzie).

1 Trasa północno-zachodnia — kie
runek na Lipno—Włocławek.

2. Trasa północno-wschodnia — kie
runek na Ciechanów poprzez Dra
ganie, Trzepowo.

3. Trasa południowy—wschód — 
kierunek na Warszawę poprzez 
Draganie, Trzepowo, Boryszewo, I- 
mielnicę

4. Trasa południowa — kierunek 
na Kutno—Łódź poprzez Draganie 
Trzepowo, Boryszewo, Imielnicę i 
dalej ulicami Wyszogrodzką, Kiliń
skiego, most na rz. Wiśle, Kolejo
wą.

Wjazdy autocystern po asfalt o- 
bowiązują tymi samymi trasami z 
tym, że od strony Kutna i Łodzi u- 
licami Kilińskiego, Jachowicza, Biel
ską, Slerpecką i dalej w kierunku 
bramy północnej z MZRiP zgodnie z 
oznakowaniem. Jest to trasa tym
czasowa do czasu wybudowania ob
wodnicy ulicą Chopina.

OLIMPIADA WIEDZY 
ROLNICZEJ

Płock (ibo). Wzorem lat ubiegłych 
również w tym roku zostanie prze
prowadzona Olimpiada Wiedzy Rol
niczej

Głównymi organizatorami tegorocz
nej jubileuszowej — X X  Olimpiady 
Wiedzy Rolniczej w woj płockim są: 
Zarząd Wojewódzki ZŚMP, Wydział 
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej 
i Leśnictwa UW. WOPR w Trzepo
wie przy współudziale WZKiOR 
WZSR ,,SCh” , BGZ oraz podległych 
w/w instytucjom i organizacjom od
działów i placówek na terenie woje
wództwa Współorganizatorem Olim
piady 1est również redakcja „Tygod
nika Płockiego” .
^Do udziału w przeprowadzeniu 

XX OWR na terenie woj płockiego 
zaproszono także Zarząd Wojewódz
ki oraz ogniwa terenowe Związku 
Młodzieży Wiejskiej

Współudziału w tym przedsięwzię
ciu odmówił Tymczasowy Zarząd 
Wojewódzki NSZZ RI „Solidarność”

W dniu 9 09 1981 r. z Inicjatywy
ZW ZSMP w Płocku odbyło sdę po
siedzenie inauguracyjne Wojewódzkie 
go Komitetu Organizacyjnego XX 
OWR, na którym m in. dokonano 
wyboru następującego składu Prezy
dium Komitetu: przewodniczący — 
Ryszard Zmudzin z-ca dyrektora 
WRGZiL w Płocku; wiceprzewodni
czący -  Jerzy Olejnik — wiceprze
wodniczący ZW ZSMP w Płocku d/s 
młodzieży wiejskiej; sekretarz — 
Jan Jacaszek — kierownik działu 
d/s szkolenia WOPR w Trzepowie

Olimpiadę Wiedzy Rolniczej orga
nizuje się dla dziewcząt i chłopców 
pracujących w indywidualnych, pań
stwowych i spółdzielczych gospodar
stwach rolnych, dla uczniów i absol 
wento w zasadniczych szkół rolni
czych, zespołów PR, kwalifikowa 
nych rolników oraz młodzieży wiej
skiej odbywającej zasadniczą służbę 
wojskową

Uczestnikami Olimpiady mogą być 
osoby w wieku 16—30 lat.

Olimpiada w woj płockim jest or
ganizowana w następujących eta
pach: etap podstawowy w kołach 
wiejskich ZSMP i ZMW; etap gmin
ny; et.z* wojewódzki.

Organizatorzy Olimpiady w posz
czególnych gminach są zobowiązani 
ustalić terminy przeprowadzenia eli
minacji w następujących okresach: 
olimpiady w kołach — 15.09 — 15. io. 
1981 r., olimpiady gminne — 15. 10. — 
15. 12. »981 r.

Obowiązkiem organizatorów na każ 
dym szczeblu jest powszechne roz
propagowanie Olimpiady, opracowa- 
nie metod i scenariusza jej przepro
wadzenia.

W każdej gminie w terminie do 
dnia 10 10. 1981 r. powinny być u- 
tworzone Komitety Organizacyjne 
X X  Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

Za sprawne przeprowadzenie elimi
nacji miejsko-gminnych i gminnych 

• Olimpiady są Odpowiedzialni Naczel
nicy Miast i Gmin, Gmin oraz prze
wodniczący Zarządów Miejsko-Gmin
nych i Gminnych ZSMP.

Na wspomnianej naradzie ustalono, 
że pięcioosobowy zespół roboczy o- 
pracuje regulamin i zestawy pytań 
wzorcowych, X X  OWR Olimpiada 
jest jedną z podstawowych metod 
szerzenia postępu i wiedzy rolniczej 
Poziom tej wiedzy, prócz normalnej 
pracy szkół rolniczych wszystkich 
stopni, będzie podnoszony przez 
kształcenie pozaszkolne, w tym zwła
szcza szkolenia jesienno-zimowe, któ
re 1uż wkrótce się rozpoczną.

GROCHEM O ŚCIANĘ?
Płock (ibo). Nasze województwo 

jest jednym z sześciu w kraju, 
gdzie powierzchnia uprawy grochu 
jest dość znaczna. Bieżący rok nie 
był zbyt, łaskawy dla tej rośliny 
Zbiory tegoroczne mają wiele za
nieczyszczeń na które składa się 
ziarno zapleśniałe i skiełkowane 
Groch taki prawie nie nadaje się 
do konsumpcji, nic też dziwnego 
że PZZ nie chcą go skupować po 
ustalonych cenach. Szacuje się że 
w chwili obecnej u rolników woj 
płockiego pozostaje około 3000 ton 
z tegorocznych zbiorów. Jeśli groch 
ten nie nadaje się do konsumpcji, 
to należy zużyć go na paszę. Jed
nakże brak jest odpowiedniej ceny 
na groch paszowy, a wszelkie mo
nity UW w tej spdawie pozostają 
bez echa. Dla przykładu, już 21 
sierpnia UW zwracał się w tej spra
wie do ministra, a 7 września — 
do Urzędu Rady Ministrów. Odpo
wiedzi nie ma, groch leży u rol
ników I traci na wartości z każdym 
dniem Nawet niska cena skupu 
może rozwiązać problem, bo rolnik 
wtedy zadecyduje sam, czy opłaci 
mu się groch sprzedać, czy sporzą
dzić paszę we własnym gospodar
stwie.

W sali widowiskowej Spółdzielczego Domu Kultury w Płocku, grupa 
działaczy ZBoWiD spotkała się z prezesem Zarządu Głównego ZBoWiD 
Włodzimierzem Sokorskim. Od lewej: Jakub Krajewski — sekretarz ge
neralny ZBoWiD, Włodzimierz Sokorski — prezes ZG ZBoWiD, podpuł
kownik rezerwy Roman Cywiński — wiceprezes ZO ZBoWiD w Płocku, 
pułkownik dyplomowany Zbigniew Podgórski.

19 września, w dniu święta Bohatera Chorągwi Płockiej ZHP pod pom
nikiem Władysława Broniewskiego odbył się uroczysty apel.

Na III Plenum WK SD w Płocku zasłużonych działaczy stronnictwa ude
korowano wysokimi odznaczeniami państwowymi, z  rąk członka pre
zydium CK SD Barbary Guzik, Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał JerzY 

Maślankowski z Płocka.

W Klubie Osiedlowym przy Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej otwarto 
wystawę prac członka grupy „Rama-79” Wiesława Kowalskiego. Auto* 

wystawy na tle swoich prac.

119 września w Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego w PłockJ* 
odbyła się premiera sztuki Karola Wojtyły „Przed sklepem jubilera'> 

! reżyserowana przez Andrzeja Marię Marczewskiego. Premiera żainaugd* 
rowala płocki sezon teatralny pod nową dyrekcją.

Przygotował: tog*
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(TRADYCJE)
160 lat Muzeum Mazowieckiego

OD „STAROŻYTNICTWA"
DO SECESJI

Ml
' uzeum Mazowieckie liczy 
już 160 lat. Dziś słynie 
przede wszystkim ze zbio-

______rów sztuki secesyjnej, ale
wśród ponad 51 tysięcy obiektów 
muzealnych znajdują się przed
mioty z bardzo różnych działów. 
Część z nich znamy z e  stałej 
ekspozycji, większość przebywa w 
magazynach czekając na możli
wość ich zaprezentowania. O kło
potach z brakiem powierzchni wy
stawienniczej i planach na przy
szłość tej placówki pisaliśmy nie
dawno. Od czasu do czasu prowa
dzimy również naszych czytelni
ków do sal wystawowych, dziś 
zapraszamy na przechodzkę po 
pracowniach, by zobaczyć co ro
bią, jak wygląda powszedni dzień 
płockich muzealników. Ale naj
pierw rzut oka na tradycję.

TROCHĘ HISTORII

Historia Muzeum Mazowieckiego 
sięga początków polskiego i euro
pejskiego muzealnictwa. Po Puła
wach i Wilanowie było trzecią 
placówką muzealną w Polsce, 
pierwszą powołaną do życia de
kretem władz państwowych. 21 
września 1821 r. Komisja Rządo
wa Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego Królestwa Pol
skiego zezwoliła na połączenie 
zbiorów Towarzystwa Naukowego 
i Szkoły Wojewódzkiej Płockiej 
nadając nazwę „Muzeum Publicz
ne i Szkolne Województwa Płoc
kiego” . Jak * samego dekretu 
widać, zalążki zbiorów muzeal
nych stanowiły .^naukowe” zbiory 
płockiej szkoły czyli minerały 'i 
instrumenty matematyczno-fizycz
ne. Od samego początku muzeum 
związane było z programem badań 
Towarzystwa Naukowego, powsta
ło w -wyniku darów społeczeństwa 
i prac naukowych prowadzonych 
przez członków towarzystwa._ Zgo
dnie z XIX-wiecznymi zaintereso

waniami, najbogatszy był dział 
„starożytności” to znaczy archeo
logia i numizmatyka.

Po upadku powstania listopado
wego, zbiory uległy rozproszeniu. 
Reaktywowane w 1907 roku, To
warzystwo Naukowe Płockie przy
pomniało o muzealnych trady
cjach miasta i znów dzięki wy
siłkowi wielu społeczników mu
zeum powstało niemal od zera. 
Jak przed laty jego zalążkiem 
stały się zbiory szkolne kompleto
wane z inicjatywy dr Aleksandra 
Macieszy. Dzięki ofiarności spo
łeczeństwa . zbiory rozrastały się 
szybko. Pierwsza publiczna wysta
wa miała miejsce w 1912 roku w 
dwu pokojach na parterze vr bu
dynku przy pl. Narutowicza 8. 
Na tej wystawie zaprezentowano 
780 eksponatów z paleontologii, 
mineralogii, geologii, przyrody, ar
cheologii numizmatyki, historii, 
rzemiosła artystycznego i etnogra
fii. Te wszystkie działy rozrastały 
się stopniowo, powiększała się 
stała ekspozycja, organizowano 
wystawy czasowe.

Muzeum Mazowsza Płockiego to 
nazwa bardzo odpowiadająca cha
rakterowi placówki, która już w 
pierwszych latach swojego istnie
nia, w początkach XIX wieku re
alizowała jako swój cel główny 

,hasło programowe Towarzystwa 
Naukowego Płockiego: „zebrać i 
opisać dokładny obraz wojewódz
twa płockiego” . Bardzo zasłużo
nym dla rozwoju muzeum, wielo
letnim jego kustoszem w latach 
międzywojennych była Halina 
Rutska.

Lata ostatniej wojny okazały 
się względnie łaskawe dla muze
alnych zbiorów Towarzystwa Na
ukowego. Rozproszeniu uległa tyl- 
go nieznaczna część zbiorów toteż 
tuż po zakończeniu wojny muze
um wznowiło swoją działalność, 
pozostając do 1949 roku pod opieką 
działaczy z Towarzystwa Nauko

wego Płockiego. 9.12. 1949 roku 
państwo przejęło zbiory muzealne 
TNP w „zarząd i- użytkowanie” . 
Nie był to najlepszy okres dla 
muzeum. Zmniejszyła się wówczas 
powierzchnia sal wystawowych, 
nie było środków na dokonywa
nie jakichkolwiek zakupów. Praw
dziwy rozkwit muzeum zaczął się 
dopiero w latach sześćdziesiątych, 
za dyrekcji Mariana Sołtysiaka.

W MUZEALNYCH 
PRACOWNIACH

Biblioteka — to jedno z naj
ważniejszych miejsc. Tu w poszu
kiwaniu publikacji z wielu dzie
dzin przychodzą wszyscy. Bez 
względu na dziedzinę, którą się 
zajmują, muszą w mądrych księ
gach szukać porównań, opisów, in
formacji, pozwalających , lepiej 
poznać i umieścić w ciągu chro
nologicznym badany przedmiot. 
Ponad 11 tysięcy tomów, głównie 
specjalistycznych prac, wydanych 
nie tylko w języku polskim, 600 
tyułów czasopism, wydawnictwa 
muzealne wszystkich muzeów w 
Polsce. Podstawowy warsztat pra
cy każdego historyka, etnografa, 
historyka sztuki.

Tuż obok, Gabinet Numizma.- 
tyczny. 30 tysięcy monet i medali 
od czasów starożytnych po współ
czesność. Każdą trzeba dokładnie, 
nierzadko przy pomocy lupy obej
rzeć, określić kraj, z którego po
chodzi, czas jej powstania, za pa
nowania jakiego władcy miało to 
miejce, ustalić rodzaj monety, 
czasem jej rytownika, zbadać dro
gę jaką trafiła do muzeum. Mo
nety nieraz bardzo podobne, choć 
pozacierane czasem, używaniem, 
wymagają ogromnej cierpliwości, 
spostrzegawczości, szperania po 
publikacjach, by porównać wy
chwycić wszystkie wspólne i ory
ginalne cechy. Szybciej rozrastają 
się zbiory muzeum niż nadążają

Każdy eksponat wymaga dokładnego naukowego opracowania.

Fot. T. Gałazka

z naukowym opracowaniem już 
będących w kolekcji obiektów 
dwie pracujące tam panie.

Zaglądamy do działu historii. I 
tu, jak wszędzie w muzeum trwa
ją prace przy opracowywaniu na
ukowego katalogu. Każdy obiekt 
musi być przebadany, opisany, 
mieć prześledzone własne dzieje. 
Dział historii zajmuje się głównie 
dziejami Mazowsza w XIX i XX 
wieku. Tu zgromadzone są doku
menty, fotografie, mapy, pieczęcie, 
militaria i wiele innych rzeczy. 
Tu na taśmy nagrywane były 
wspomnienia płocczan, zbierane są 
ich pamiętniki, dokumenty osobi
ste. Tu nie wystarczy szperanie 
w publikacjach, tym bardziej,_ że 
jeśli chodzi o szczegółowe dzieje 
regionu nie ma ich zbyt wiele. 
Tu czasem bardzo ważnym < śladem 
są wspomnienia płocczan i prak
tycznie bez ich pomocy historycy 
nie mogliby ustalić wielu faktów. 
Zastajemy kierowniczkę działu, 
panią Bożenę Ostrowską nad foto
grafiami Aleksandra Macieszy. 
Jakże trudno dziś, po kilkudzie
sięciu latach ustalić kiedy wyko
nywane były zdjęcia. Nie są da
towane i tylko przez porównanie, 
przez sięganie właśnie do wspom
nień. starych płocczan udaje się 
ustalić przybliżony ich wiek.

Dział dokumentacji — tu mieści 
się cała ewidencja, wszystko co 
dzieje się z obiektami od strony 
formalnej, biurowej. Każdy nowy

zakup, wypożyczenie, zmiana miej
sca przechowywania znajduje od
zwierciedlenie w księgach. Księga 
inwentarzowa, depozytów, ruchów 
muzealiów, protokoły wypożyczeń, 
odpowiedzi na pytania innych 
muzeów poszukujących obiektów z 
danej dziedziny sztuki. Wszystko 
to należy do działu dokumentacji. 
Podobnie jak pracownia fotogra
ficzna, która nie tylko rejestruje 
na kliszy kolejne ekspozycje, ale 
przede wszystkim obfotografowu- 
je każdy obiekt. Każdy przedmiot 
muzealny ma swój dokładny ob
raz fotograficzny. Tu również do
konuje się reprodukcji np. wypo
życzonych muzeum dokumentów 
czy fotografii.

Dział sztuki zastajemy przy nie
co innej pracy. Tu również co- 
dzieność polega na naukowym o- 
praeowaniu zbiorów, ale tym ra
zem właśnie dział sztuki przygo
towuje kolejną, nową ekspozycję, 
a ponieważ do jej otwarcia pozo
stało tylko kilka dni trwają osta
tnie przjrgotowania. Rysowane są 
plansze, podpisy. Od dawna wia
domo, co znajdzie się na wysta
wie, ale ponieważ niektóre z o- 
biektów pochodzą ze stałej eks
pozycji, Wybiera się z magazynów 
inne, które w czasie wystawy sre
ber firm warszawskich zastąpią 
je. Jednocześnie zbliża się posie
dzenie Komisji Zakupów, trzeba 
skontaktować się z każdym ofe
rentem, przywieźć proponowane

przez niego dzieło sztuki, by ko
misja mogła je zobaczyć i ocenić. 
Trzeba też myśleć o przyszłych 
planach. W 1983 roku planuje się 
w Płocku ogólnopolską wystawę 
szkła secesyjnego. Już dziś trzeba 
do niej przygotowywać scenariusz, 
a wpierw przeprowadzić kweren
dę po innych muzeach, jakimi o- 
biektami z tej dziedziny dysponu
ją, by wybrać to, co najciekawsze, 
najlepsze. Szukając u innych 
trzeba też służyć własnymi zbio
rami, wybrać te, co powędrują w 
przyszłym roku do Lipska na wy- 
stawę przedmiotów z cyny z o- 
kresu secesji.

Zaglądamy do działu etnografii 
— tu akurat na warsztacie kie- 
cok z regionu gąbińsko-sannickie- 
go. Trzeba określić datę jego 
powstania, >pisać z jakiej _ wsi, 
czyjego warsztatu pochodzi, kto 
go używał, zldentyfikówać mate
riał. Ćo jest tworzywem wątku i 
osnowy, czy nitka i szycie jest 
ręczne czy maszynowe, opisać 
krój, wymiary, kolorystykę, na
rysować raport czyli odrysować 
powtarzający się motyw. To tylko 
niektóre z czynności niezbędnych 
przy opracowaniu każdego stroju. 
A etnografia to przecież całe bo
gactwo form życia; od przedmio
tów materialnych po twórczość 
ludową, język, obrzędy. To wy
prawy na wieś z magnetofonem ' 
aparatem fotograficznym, a potem 
porównywanie, opisywanie. Żmud
na praca badczy.

Zwiedzając, „od kuchni”  muze
um nie można zapomnieć . o dzia- 
le archeologii naukowo-oświato- 
wym i o wspólnej dla wszystkich 
działów pracowni konserwator
skiej, jakże odrębnej od innych. 
To niemal laboratorium alchemi
ka, przywracanie przedmiotom 
dawnej świetności, ale tak, by 
jednocześnie znać na nich było 
upływ czasu. Trudno opisać tu 
pracę. Jest różna, indywidualna w 
każdym przypadku. Zależna od 
obiektu i stopnia jego zniszczenia.

Ten krótki spacer po pracow
niach muzeum nie pozwala nawet 
wspomnieć o wszystkich zajęciach 
pracujących tu ludzi. Nie jest to 
zresztą praca efektowna, niełatwo 
poddaje się opisowi. Pozornie wszę
dzie jednakowa, żmudna, czasem 
mało zrozumiała dla laika, ale 
niezbędna dla uchronienia prze
szłości i dla przyszłości, bowiem 
jest podstawą wszelkiej dalszej 
pracy naukowej poświęconej kul
turze i dziejom minionych epok. 
To jedna z tych prac, które choć 
dla ogółu niewidoczne to jednak 
zasługują na najwyższe uznanie i 
szacunek.

J. PŁUDOWSKA

W SŁUŻBIE KSIĄŻKI I CZYTELNIKA
ImIja pięćdziesiąt lat od cza

su założenia miejskiej bi
blioteki Kutnie. Pięć-

_____ dziesiąt, a może nawet
trochę więcej, gdyż kutnowska 
Prasa już w 1926 roku donosiła o 
■Wydatkach, jakie ponosi miasto na 
prenumeratę zagranicznych czaso
pism i książek beletrystycznych, a 
jednocześnie o wielkim nieporząd
ku panującym w bibliotece. Pew- 
die ten brak dbałości był przyczy
ną rychłego upadku tej biblioteki, 
Ponieważ w późniejszych latach 
nie ma po niej śladu.

Dzisiejsza biblioteka miejska 
kontynuuje działalność innej pla
cówki tzw. biblioteki sejmikowej 
założonej w 1931 roku. W tym to 
czasie hrabia Jan Moszyński wy
prowadzając się z Kutna cały 
swój bogaty księgozbiór przekazał 
Radzie Szkolnej z przeznaczeniem 
da bibliotekę publiczną. Ówczesna 
Przewodnicząca Rady Szkolnej,

Janina Żbikowska zrealizowała ten 
legat, zorganizowała bibliotekę 
przekazując ją pod opiekę sejmi
kowi powiatowemu. Już w cztery 
lata później, gdy w mieście zro
biono dokładny rejestr wszystkich 
działających w nim bibliotek, _ bi
blioteka sejmikowa wyróżniała 
się wzorowym prowadzeniem, li
czącym 2,5 tys. dzieł księgozbio
rem w językach polskim, angiel
skim, francuskim i niemieckim 
Było to zasługą pani Jaworskiej 
ówczesnej kierowniczki biblioteki 
i jednocześnie jej jedynego pra
cownika i sejmiku powiatowego, 
dbającego o finanse podległej mu 
placówki.

Od 1934 roku kierowała bibliote
ką sejmikową pani .Wanda Bor
kowska, całym sercem oddana czy
telnikom i książce. To właśnie 
ona musiała w 1939 roku przeżyć 
upadek i rozgrabienie biblioteki, 
palenie książek przez Niemców i

Czytelnia w poprzedniej siedzibie biblioteki.
Fot. Archiwum

ona też od razu w 1945 roku,przy
stąpiła do odtwarzania zniszczone
go księgozbioru. Na apel biblioteki 
mieszkańcy oddawali przechowane 
u siebie w latach okupacji książ
ki. Nie tylko pochodzące z dawnej 
biblioteki sejmikowej ale i innych 
bibliotek kutnowskich, które po 
1945 roku już nie reaktywowały 
swojej działalności. Poprzez dary, 
zbiórki funduszy wśród społeczeń
stwa na zakup książek odrodziła 
się biblioteka, której po paru la
tach, w 1948 roku przybyła kon
kurentka — biblioteka miejska 
kierowana przez panią Wiktorię 
Szymańską. Dawna biblioteka sej
mikowa stała się biblioteką po
wiatową zajmując się przede 
wszystkim organizacją bibliotek i 
szerzeniem czytelnictwa w terenie. 
Wtedy to ruchome biblioteki za
stąpiono rozszerzającą się siecią 
punktów bibliotecznych, powsta
wały biblioteki gromadzkie i ich 
filie. W 1955 roku połączono 
miejską i powiatową bibliotekę, 
na jej czele stanął w 1956 roku i 
prowadził ją przez lat dwadzieścia 
dzisiejszy dyrektor Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej, Jan Marci
niak, którego sześć lat temu zastą
pił w Kutnie Henryk Lesiak.

Przedstawiona pokrótce historia 
tej zasłużonej dla rozwoju kultury 
w Kutnie placówki nie byłaby 
pełna bez przypomnienia, że od 
1968 roku biblioteka mieści się w 
nowym, specjalnie dla niej wybu
dowanym gmachu. Dziś już trochę 
za małym i za ciasnym.

OŚRODEK KULTURY
Biblioteka w Kutnie nie jest 

placówką typową. Stawiając na 
plan pierwszy pracę z książką i 
czytelnikiem swoją rolę w rozwi
janiu kultury widzi znacznie sze
rzej. Tu odbywają się nie tylko 
spotkania z autorami, wieczory 
poezji czy kameralne występy ar
tystów lecz znajduje się również 
salonik wystawowy, w którym or
ganizuje się wystawy nie tylko 
poświęcone książce, ale malarstwu, 
rysunkowi czy grafice. Biblioteka 
tworzy również własną kolekcję

dzieł sztuki, kupując z każdej or
ganizowanej przez siebie wystawy 
jedną pracę. To właśnie tu, przy 
bibliotece ma swoją siedzibę To
warzystwo Przyjaciół Ziemi Kut
nowskiej i społeczny komitet or
ganizacyjny muzeum w Kutnie. 
Tu działa bardzo aktywnie koło 
przyjaciół biblioteki, zbierając 
fundus? na dodatkowe zakupy 
książek, a przed powstaniem Kut
nowskiego Domu Kultury prakty
cznie koncentrowało uę całe życie 
kulturalne miasta. Dalej bibliote
ka opiekuje się zespołem numiz
matyków, skupia wokół siebie 
twórców ludowych.

Dziś biblioteka miejska w Kut
nie, bo taki ostatnio ma status, 
ma pięć filii i 18 punktów biblio
tecznych, z których filia nr 4 
specjalizuje się w wypożyczaniu 
książek dla niewidomych. Ma obok 
pisanych alfabetem Brailla ponad 
100 tytułów nagranych na taśmy 
magnetofonowe. Natomiast filia nr 
5 obok normalnych funkcji biblio
teki pełni dodatkowo rolę klubu 
osiedlowego dla najmłodszych, któ
rzy chętnie przybiegają tu pobyć, 
pobawić się.

Sto trzydzieści tomów, ponad 3 
książki na 1 mieszkańca Kutna, 
własna pracownia introligatorska, 
trzynaście tysięcy czytelników w 
1980 roku (rok wcześniej było ich 
o 2400 więcej) — to poważny do
robek biblioteki, która jako pierw
sza w ówczesnym województwie 
łódzkim umożliwiła swoim czytel
nikom wolny dostęp do półek. 
Każdy może tu posłużyć się nie 
tylko katalogiem, ale poszperać 
bezpośrednio wśród książek.

Swój księgozbiór, systematycznie 
wzbogacany zakupami i dzięki 
współpracy z Biblioteką Narodo
wą, uniwersyteckimi bibliotekami 
w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, 
które przekazują zbędne im du
blety książek, podzielili kutnow
scy bibliotekarze w zależności od 
wieku czytelników. Są więc od
dzielnie książki i czytelnia dla 
najmłodszych, niespełna dziesięcio
latków, wypożyczalnia i czytelnia 
dla młodzieży i wypożyczalnia dla 
dorosłych. Oprócz tego czytelnia

Wypożyczalnia dzisiaj.

Fot. T. Gałązka

naukowa z księgozbiorem podrę
cznym obejmującym ogólnie wszy
stkie dziedziny wiedzy i czytelnia 
czasopism prenumerująca 180 pe
riodyków krajowych i 10 zagra
nicznych.

ZBIORY SPECJALNE
Biblioteka ma również swoje 

zbiory specjalne. Dwadzieścia sta
rodruków, najstarszy z XVI wie
ku, z różnych okresów dziejów 
książki, w różnych oprawach, pi
sanych różnymi czcionkami, które 
służyć mają przede wszystkim na 
lekcje biblioteczne, umożliwić bez
pośredni kontakt z dziejami książ
ki.

Kutno szczyci się również jedy
ną w województwie pracownią 
mikrofilmów. Pracownia jest wy- 
psażona kompletnie, można w niej 
nie tylko czytać lecz również spi- 
rządzać mikrofilmowe taśmy na 
miejscu. Wszystkie tytuły kutnow
skiej i część płockiej prasy z lat 
międzywojennych przechowywana 
jest w postaci mikrofilmów Kut
nowska pracownia, w której moż
na by sporządzać mikrofilmy dla 
całego województwa, inne bibliote
ki musiałyby być wyposażone tyl
ko w czytniki, stoi niewykorzy
stana. Nie ma etatu, człowieka, 
który poprowadziłby tę pracownię.

Z podobnymi trudnościami bo
ryka się pracownia audiowizualna,

wyposażona w telewizor koloro
wy, dwa magnetowidy, stereofo
niczny sprzęt radiowy i odtwarza
jący, kamery i projektory do taśm 
8 i 16 mm i inne. Również tam 
można by prowadzić rejestrację 
najciekawszych audycji, na przy
kład zgodnie z zamówieniami 
szkół i wypożyczać je potem do 
wykorzystania w momencie, gdy 
będą potrzebne konkretnej klasie. 
Tą formą  ̂pracy mimo psiadanego 
sprzętu również nie ma kto się 
zająć. Wydaje się, że przydzielenie 
etatów do tych prac nie powinno 
wzbudzać żadnych wątpliwości, w 
dobrze rozumianym społecznym 
interesie. Pozostawienie tego bo
gatego wyposażenia w bezczyn
ności to zwykłe marnotrawstwo.

Wśród trzyaziestukilku pracują
cych tu osób wiele zasługuje na 
wdzięczną pamięć czytelników. 
Dziękujemy im wszystkim, obec
nym pracownikom i tym, którzy 
tworzyli pięćdziesięcioletnią histo
rię Miejskiej Bilbioteki im. Stefa
na Żeromskiego w Kutnie za służ
bę polskiej książce i kulturze.

JP.
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(SPORT)
T owarzystwo Krzewienia Kul 

tury Fizycznej za kilka dni 
rozpocznie swój zjazd woje
wódzki. Od pierwszego, któ
ry odbył się 17 marca 1977 roku 

dzielą członków towarzystwa całe 
cztery lata. Podczas tego forum 
organizacja ta podsumuje dotych
czasowy dorobek, a także przyjmie 
program na lata 1982—86. Rozpocz
nijmy od minionego okresu.

Z czym przychodzi na zjazd wo
jewódzka organizacja TKKF po 
czterech latach działalności? Nawet 
pobieżnie widać, że ma duże osiąg
nięcia, ale i wiele do zrobienia. 
Szczególny jest okres, w jakim bę
dzie podsumowywać swoją pracę. 
Najważniejsze jest chyba rozbicie 
ruchu związkowego dotąd silnego 
oparcia dla organizacji.

W minionym okresie działalność 
programowa towarzystwa oparta

Przed II Zjazdem TKKF

TRUDNE PROBLEMY
była głównie na organizacji imprez 
sportowo-rekreacyjnych i zajęciach 
prowadzonych w stałych zespołach 
ćwiczebnych. Dużym zainteresowa
niem cieszyły się turnieje w grach 
zespołowych organizowane, przez

Z NOTATNIKA SPRAWOZDAWCY
Tylko remis uzyskała „Wisła” w 

pojedynku ze „Stalą” Stalowa 
Wola mimo tego iż była drużyną 
zdecydowanie lepszą w przekroju 
całego meczu.. Przewagi tej nie 
potrafiła jednak udokumentować 
zdobyciem bramek mimo wielu 
bardzo, dobrych sytuacji strzelec
kich. Najlepszą zmarnował w 
drugiej połowie Bogdan Pachelski 
nie trafiając do pustej bramki z 
kilku metrów oraz Tadeusz Świą
tek, którego dobitka trafiła przy
padkowo w bramkarza gości.

A zaczęło się wszystko obiecują
co bowiem już w 10 minucie „Wi
sła” objęła prowadzenie po ład
nym rajdzie i strzale Rutkowskie
go z 20 metrów. Goście zostali 
zepchnięci do defensywy i broni
li okresami całym zespołem swego 
przedpola bramkowego. Dobrze 
grał w tym czasie w płockiej dru
żynie Zaborowski, Polańczyk wra
cający za skrzydłowym aż pod 
swoją bramkę i Świątek dużo strze
lający lecz nieskutecznie na bram
kę Tereszkiewicza.

To ładne widowisko popsuła 
częściowo pogoda, gdyż w 25 mi
nucie zaczął padać deszcz. W 
drugiej połowie gra dalej toczyła 
się w szybkim tempie, ale do 
głosu zaczęli dochodzić dobrze wy

Oba pojedynki gospodarze roz
strzygnęli na swoją korzyść. W 
sobotę zwyciężyli 26:25 prowadząc 
do przerwy 13:11, a w niedzielę 
31:21 (15:8).

Sporo emocji dostarczył pierw
szy pojedynek zakończony jedno- 
bramkową wygraną „Wisły”. Ze
spół trenera Edwarda Kozińskiego 
prowadził w pierwszej i drugiej 
połowie różnicą kilku bramek. W 
końcowej części spotkania goście 
wykorzystali luki w obronie Wi
sły i celnymi strzałami doprowa
dzili kilkakrotnie do remisu. W 
końcowych minutach Wisła zmo
bilizowała się i odniosła minimal
ne zwycięstwo.

W niedzielę wiślacy zagrali zna
cznie lepiej i odnieśli wysokie 
zwycięstwo różnicą aż 10 bramek. 
Najwięcej zdobyli dla płockiego 
zespołu Grzegorz Lichocki w so
botę 8 a w niedzielę 9, Bogdan 
Lewandowski 9, 1, Andrzej Misz- 
czyński 1 i 6 oraz Ryszard Fron- 
czak 5 i 2.

V IGRZYSKA SPORTOWO- 
REKREACYJNE LZS

Zakończyły się trwające cały 
rok V igrzyska sportowo-rekrea
cyjne LZS pracowników gospo
darki żywnościowej oraz członków 
ich rodzin. Ostatecznie na starcie

Bardzo dobrze spisują się podczas tegorocznego sezonu zawodnicy „Wi
sły” . Pod bramką przeciwników Świątek i Polańczyk (w białych kostiu
mach). Czyhają na błąd bramkarza. Fot. T. Gałązka

szkoleni technicznie goście. Jeden 
z ich kontrataków zakończył się 
zdobyciem przez pomocnika Gór
kę wyrównującej bramki.

W tej części meczu widzowie o- 
bejrzeli nawet czerwoną kartkę, 
którą sędzia Gorczyński pokazał 
obrońcy Stali — Gutowi za ude
rzenie bez piłki Polańczyka. „Wi
sła” w końcowej części jeszcze 
mocniej nacisnęła, stworzyła kil
ka dogodnych sytuacji na przed
polu bramkowym gości, niestety 
zwycięska bramka nie padła, choć 
i to trzeba przyznać w przekro
ju całego spotkania należała się 
wiśłakom.

Trener _ Tadeusz Prosowski traf
nie określił cały mecz: trudno 
wygrać spotkanie jeśli marnuje 
się tyle sytuacji strzeleckich.

W tym meczu drużyny wystąpi
ły w następujących składach: Wi
sła — Koszarski — Witkowski, Za
borowski, Zembold, Janicki — 
Rutkowski, Soboń, Świątek — Do
robek, Polańczyk, Pachelski (od 
71 min. Ostrowski).

Stal — Tereszkiewicz — Gut, 
Niemiec, Zieliński, Górka — Wie- 
techa, Szopa, Weselak — Górski 
(od 46 min. Hnatkiewicz), Szarek, 
Bryła, (od 89 min. Brzeziński).

Sędziował Aleksander Gorczyń
ski z Katowic. Widzów około 5,5 
tysiąca, czerwona kartka Gut 79 
minuta.

PIŁKA RĘCZNA
Zainaugurowała rozgrywki TI 

liga piłki rocznej w której wystę
puje „Wisła” . Płocezanie w pierw
szej rundzie spotkali się z " „Pio- 
trcovią” Piotrków Trybunalski.

na stadionie OSiR w Sierpcu sta
nęły reprezentacje 23 miast — 
gmin i gmin. W klasyfikacji ze
społowej zwyciężyła gmina Krzy
żanów — 182 pkt. przed Sierpcem 
— 166 i Pacyną — 164. Dalsze 
miejsca, zajęły 4. Bodzanów — 159 
pkt, 5. Piątek — 137,5, 6. Gozdo
wo — 129, 7. Wyszogród — 113, 8. 
Zawidz — 92,5, 9. Staroźreby — 
91,5 i 10. Kiernozia — 90. Na 
ostatnim — 23 miejscu uplasowała 
się gmina Sanniki zdobywając 22 
pkt. Turniei piłki nożnej wygrał 
LZS „Huragan”  Bodzanów , zwy
ciężając LZS „Kopernika” Kierno
zia.  ̂W zawodach miłki siatkowej 
wśród kobiet najlepsza okazała 
się drużyna LZS Kutno, która po
konała LZS Łęki, a wśród męż
czyzn LZS SKR Lelice przed LZS 
„Maliną” Piątek. W przeciąganiu 
liny najsilniejsza okazała się re
prezentacja gminy Gozdowo, któ
ra zwyciężyła- Sierpc i Górę św. 
Małgorzaty.

TENIS STOŁOWY 
W Płońsku rozegrano I strefo

wy turniej juniorów i juniorów 
młodszych. Ż okręgu płockiego 
startowało w nim 8 zawodników 
Oto ich wyniki: wśród juniorów 
młodszcyh trzecie miejsce zajął 
Maciej Gulej a 7 Artur Kujawa. 
Juniorki młodsze — na 2 miejscu 
uplasowała się Hanna Matusiak 
a na 4 Bożena Różycka (obie LZS 
Ciółkówek). Wśród juniorek 4 
miejsce zajęła Jolanta Krawczyk 
a 6 Anna Różycka. Na zawody o- 
gólnopolskie zakwalifikowali się 
Gulej, Różycka i Matusiak.

( w d )

ogniska zakładowe piłki siatkowej, 
tenisa ziemnego, piłki nożnej, ko- 
metki. Mniejszym natomiast zawo
dy ringo, kulturystyczne i różnego 
typu spartakiady osiedlowe.

W ciągu czterech lat ZW TKKF 
i Ogniska zorganizowały prawie 
cztery tysiące imprez sportowo-re
kreacyjnych, w których wzięło u- 
dział prawie 130 tysięcy osób w 
tym, bo i taką statystykę się pro
wadzi, około 25 tys. kobiet. Naj
większą popularnością wśród ćwi
czących cieszą się gry sportowe. Na 
terenie województwa powołanych 
zostało 199 stałych zespołów ćwi
czebnych aż w 12 dyscyplinach 
sportowych.

Kto prowadzi z nimi zajęcia? W 
regionie pracuje 46 instruktorów 
z czego aż 42 społecznie. Ogniska 
korzystają z 9 sal gimnastycznych, 
8 boisk piłkarskich i 4 pływalni. 
Przez zespoły ćwiczebne przewinę
ło się w ciągu tego okresu prawie 
dwadzieścia tysięcy' osób. Niektóre 
z ognisk TKKF prowadzą wypo
życzalnię sprzętu sportowego i tu
rystycznego, wyposażone napraw
dę dobrze.

Przedstawione wyżej cyfry do
wodzą, że w minionym okresie nie 
marnowano czasu. Wiele spraw 
rozbijało się jak twierdzą działacze 
towarzystwa o brak funduszy. Nie 
wszędzie znajdowano sympatyków 
i środki na prowadzenie statutowej 
działalności. Sytuacja powinna we
dług GKKFiS ulec zmianie na lep
sze, ale na pewno nie od razu. Da
je się we znaki brak dobrego 
sprzętu sportowego w sklepach. 
Ten, który kupują ćwiczący, po 
jednorazowym użyciu i wypraniu 
nie nadaje się do dalszego użytku.

Zupełnie oddzielny problem to 
sprawa traktowania problemów 
kultury fizycznej zupełnie margi
nesowo i bez entuzjazmu w wielu 
zakładach. Dlaczego tak się dzieje? 
Trudno na to odpowiedzieć. A prze
cież wszystkim powinno zależeć, 
by do pracy przyszedł pracownik 
wypoczęty, wysportowany, umieją
cy dobrze spędzić czas wolny. Na
biera to szczególnego znaczenia w 
czasie zwiększenia wolnych dni od 
pracy.

Do tego jednak by tak się stało 
potrzebna jest baza sportowo-rekre
acyjna. Tej zamiast jednak przyby
wać to systematycznie ubywa. 
Przykładem ścieżki zdrowia, smut
ne pomniki idei nie doprowadzo
nej do końca.

Mimo pewnych kłopotów z środ
kami i brakiem bazy, kilka ognisk 
TKKF prowadzi działalność prawie, 
że wzorową. Należą do nich TKKF 
„Zapora”  Kutno, TKKF „Kubuś” 
w Sierpcu, TKKF „Petrochemia” 
w Płocku i TKKF „Budopol”  w 
Gostyninie. A inne? Z tymi jest 
różnie. Większość działa od impre
zy do imprezy.

Kilka zdań trzeba poświęcić rów
nież Zarządowi Wojewódzkiemu 
TKKF. W okresie sprawozdawczym 
starał się on realizować nakreślo
ny przez delegatów na \ pierwszym 
zjeździe program. Gorzej było z je
go realizacją. Wpłynęły na to na 
pewno częste zmiany kadrowe w 
prezydium, a także dwukrotna 
zmiana siedziby towarzystwa. Chy
ba najlepszym przykładem jest o- 
becna sytuacja na stanowisku prze
wodniczącego TKKF. Od kilku mie
sięcy, konkretnie od 19 lutego 1981 
roku nikt nie pełni tej funkcji. 
Stwierdzenie takie byłoby jednak 
niezupełnie ścisłe. Z upoważnienia 
prezydium pełni tę funkcję Stani
sław Żeromski dotychczasowy se
kretarz, urzędującym wiceprezesem 
jest Leszek Zazga.

Główna tematyka posiedzenia 
prezydium Zarządu koncentrowała 
się na sprawach organizacyjnych, 
programowych i finansowych, osob
nym problemem, na który kładzio
no szczególny nacisk była współ
praca z innymi organizacjami. Jak 
widać spraw do załatwienia jest 
wiele i to pilnych.

Warto podać jednocześnie główne 
tezy, jakie towarzystwo zakłada, 
nad którymi zamierza dyskutować 
na drugim zjeździe. Głównym pun
ktem na pewno są problemy z upo
wszechnieniem masowej kultury fi
zycznej wśród załóg zakładów pra
cy, ich rodzin, młodzieży szkół przy
zakładowych, mieszkańców hoteli 
robotniczych, osiedli mieszkanio
wych i ochotniczych hufców pracy. 
Wymagać będzie to dalszego wzro
stu ilości ognisk TKKF z czym 
wiąże się wzrost liczby członków 
i stałych zespołów ćwiczebnych. 
Ważny wydaje się ten punkt, dzia
łaczom TKKF, idzie o to, by zachę
cić ludzi do systematycznego kon
taktu z wybraną przez nich dyscy
pliną sportową.

Nie należy przy tym zapominać, 
że TKKF jako organizacja społecz
na opiera swoją działalność na 
bezinteresownej pracy licznej rze
szy działaczy społecznych. Ponie
waż działa na wielu płaszczyznach

współpracować musi z licznymi 
organizacjami. Nie zawsze też, mi
nio dobrych chęci, układa się ta 
współpraca dobrze. A przecież ce
lem jej jest, jak twierdzi wielu 
działaczy TKKF, przekonanie spo
łeczeństwa do systematycznej, co
dziennej aktywności ruchowej. Wy
maga to jednak, ich zdaniem połączo
nych wysiłków władz państwo
wych, szkolnictwa, stowarzyszeń 
kultury fizycznej i innych organi
zacji.

Powinien więc nastąpić, w myśl 
założeń, dalszy wzrost ognisk regu
laminowych w takich miastach jak 
Żychlin, Sierpc,, Gostynin, Wyszo
gród i Łęczyca. Natomiast rozwój 
ognisk statutowych ukierunkowany 
zostanie na osiedla mieszkaniowe, 
duże zakłady pracy i hotele pra
cownicze. Nie oznacza to oczywiś
cie możliwości powoływania oddzia
łów terenowych TKKF w Płocku i 
Kutnie w zależności od potrzeb.

Zakłada się również znaczny 
wzrost liczby stałych zespołów 
ćwiczebnych i to zarówno o cha
rakterze rekreacyjnym jaki i spor
towym. Program kładzie w treści 
duży nacisk na wyeliminowanie se
zonowości w działaniu.

Przy tych wszystkich staraniach 
o powstanie nowych ognisk, wielu 
działaczy TKKF widzi koniecz
ność bliższego przyjrzenia się spo
rej grupie ognisk TKKF. Uważają 
oni, że jeżeli ognisko TKKF nie 
jest potrzebne środowisku, to na
leży je rozwiązać, a nie utrzymy
wać sztucznie, tym bardziej, że po

ciąga za sobą nakłady finansowe. 
Twierdzą też, że już najwyższy 
czas by podnieść jakość pracy og
nisk działających w różnych krań
cach województwa choć dodają, że 
to będzie trudne. Podnieść ich zda
niem jakość pracy można przede 
wszystkim poprzez przeszkolenie 
dużej grupy działaczy na organiza
torów rekreacji fizycznej i sportów 
rekreacyjnych, demonstratorów ćwi
czeń oraz sędziów dla potrzeb re
kreacji.

Osobnym problemem będzie we
dług nich sprawa dalszej rozbudo
wy bazy dla sportu i rekreacji, 
której jak wiadomo TKKF nie po
siada. Jeśli weźmie się pod uwagę 
jednak skromne możliwości finan
sowe organizacji, to, wszystkie te 
cele przedstawione wcześniej mogą 
okazać się trudne do realizacji, 
przynajmniej w najbliższej przysz
łości.

Na zakończenie, kilka najważniej
szych uwag i propozycji jakie wy
płynęły dotychczas podczas zebrań 
sprawozdawczo-wyborczych:
— nieodpłatne udostępnianie obiek

tów OSiR-ów i sal gimnastycz
nych dla potrzeb rekreacji, ,

— w największych zakładach pracy 
zatrudnić specjalistę do spraw 
kultury fizycznej,

— stworzenie systemu uniemożli
wiającego budowę osiedli bez u- 
rządzeń sportowo-rekreacyjnych,

— zwiększenie dotacji finansowych 
na rzecz masowej kultury fi
zycznej.

i . Wł. Duszyński

P oczątek roku szkolnego to 
tradycyjnie rozpoczęcie 
również zajęć sportowych 
w szkołach województwa 
płockiego. Kuratorium Oświaty i 

Wychowania oraz Zarząd Woje
wódzki Szkolnego Związku Spor
towego przygotowały jeszcze 
przed _ rozpoczęciem nauki dla na
uczycieli i uczniów wojewódzki 
kalendarz imprez sportowych na 
rok szkolny 1981/82.

Co on zawiera? Przede wszyst- 
kim_ wytyczne w sprawie organi
zacji sportu szkolnego w roku 
szkolnym 1981/82, ponadto regula
min. ogólny Wojewódzkich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej, Wojewódzki 
Kalendarz Sportowy. Znajdują się 
w nim wyniki współzawodnictwa 
wojewódzkiego za rok 1980/81 oraz 
podział organizacyjny na rejony 
rozgrywkowe. Kalendarz ma słu
żyć jako wytyczne do opracowa
nia podobnych kalendarzy przez 
ogniwa rejonowe SZS w regionie 
płockim.

Jakie są założenia takiego pro
gramu? Organizatorzy chcą objąć 
systematyczną działalnością sporto
wą możliwie największą liczbę 
dzieci i młodzieży. Oczywiście od
grywa tu wielką rolę współza
wodnictwo sportowe, na które 
bardzo liczę, pokazanie i demon
strowanie wyników swojej pracy 
z młodzieżą. Z tych założeń wyni
kają  ̂następne, mianowicie wyła
wianie talentów i kierowanie 
ich do klubów sportowych.

Celowi temu służą Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej, które są za
sadniczą częścią pozalekcyjnej 
działalności sportowej SKS i 
trwają cały rok szkolny. Popular
ny SIS to praktycznie wewnątrz- 
szkolny system zawodów między- 
klasowych o tytuł najbardziej u- 
sportowionego oddziału w szkole. 
Program w myśl założeń powinien 
zapewnić dużą częstotliwość za
wodów — ogólnoszkolnych i mię- 
dzyklasowych. Każdy start przy
niesie uczniom, danej klasy o- 
kreśloną ilość punktów, które wli
czane są do ogólnej punktacji. 
Rywalizacja powinna obejmować 
najbardziej popularne dyscypliny

i konkurencje wymienione w ka
lendarzu SKS. Bardzo ważną rolę 
przypisuje się w tym schemacie 
nauczycielom i młodzieży, a także 
młodzieżowym organizatorom
sportu.

Na dalszym etapie, SIS odbywa
ją się na szczeblu miasta, gminy 
i województwa. Jakie dyscypliny 
sportowe obowiązują w tym ro-

SPORTOWA 

RYWALIZACJA SZKÓL

ROZPOCZĘTA
■■M M M M

ku ł jakie roczniki będą w tym 
roku startować? Tenis stołowy 
dziewcząt i chłopców rozgrywany 
będzie w ramach Turnieju „Try
buny Mazowieckiej” . W roczni
kach 1967-68 walczyć będą dziew
częta i chłopcy w wielobojach 
specjalistycznych. Sztafetowe bie
gi przełajowe odbywają się dla 
dzieci urodzonych w 1967 roku i 
młodszych, a czwórbój lekkoatle
tyczny dla rocznika 1969-70.

Gry sportowe rozegrane zostaną 
zarówno dla dziewcząt jak i 
chłopców urodzonych w latach 
1967 i młodszych. Gry obejmują: 
piłkę ręczną, siatkową, koszy-

będzie oddzielnie dla szkół podsta
wowych z siedzibą w mieście i 
zbiorczych szkół gminnych ale
tylko jako jednej jednostki. Za 
zajęte na poszczególnych etapach 
miejsca szkoły otrzymają odpo
wiednią ilość punktów, które w 
końcowym podsumowaniu pozwo
lą wyłonić najbardziej usporto
wioną szkołę województwa za
równo w mieście jak i na wsi.
Doliczane zostaną tu punkty za
miejsca uzyskane przez drużynę
szkoły w zawodach centralnych 
oraz najlepszych zawodników tam 
startujących.

Tyle o celach, zasadach i pun-

Z A P R A S Z A M Y  
NA T R Y B U N Y

Bieg maratoński

W najbliższą sobotę, 28 wrze
śnia na trasie Płocka Stocznia 
Rzeczna — Soczewka rozegrany 
zostanie bieg maratoński w
trzech kategoriach wiekowych: 
do 26 lat, od 26—35 i od 35 
wzwyż. Do udziału w biegu 
potrzebne jest aktualne bada
nie lekarskie, a zgłoszenia 
przyjmowane są w klubie osie
dlowym przy ulicy Kochanow
skiego lufo telefonicznie pod nr 
279-96 (p. Grzesik) lufo w Płoc
kiej Stocznj Rzecznej tel. 244- 
-71 (p. Grauzfoerg).

Organizatorzy jednocześnie 
informują wszystkich kierow
ców, że w czasie trwania biegu 
maratońskiego ruch na tej tra
sie będzie wstrzymany.

Budujemy latawce

Wrzesień jest tradycyjnym 
miesiącem, w którym odbywa
ją się zawody latawce we. Or
ganizatorem ich od lat jest 
WSS i Aeroklub płocki. W tym 
roku  ̂ rozegrane zostaną 27 
września na płockim lotnisku. 
Organizatorzy chcąc jednak 
.pomóc  ̂ młodym zawodnikom w 
budowie modeli otwierają w 
tygodniu poprzedzającym za
wody swoje punkty budowy 
latawca. Każdego dnia w go
dzinach 16—18 czynny będzie 
punkt w Zasadniczej Szikole 
Budowlanej przy ' ul. Rewolu
cji Kubańskiej oraz w Spół
dzielczym Domu Kultury. Mo
żna tam będzie uzyskać pomoc 
fachowców oraz materiały do 
budowy, (d)

KLUB „IN FUNDO” 
ZAPRASZA:

Od ponad 1(5 lat przy Muzeum 
Mazowieckim tw Płocku działa Klub 
Młodzieżowy „In Fundo” . Należy do 
niego młodzież z płockich szkół 
średnich o zainteresowaniach huma
nistycznych. Celem tej formy pracy 
pozalekcyjnej jest rozwijanie i pogłę
bianie zaintefeśowań pbprzez prac? 
samokształceniową pod kierunkiem 
pracowników naukowych Muzeum.

W bieżą tym r oku szkolny m 1981/32 
klub będzie pracował w dwóch pod
stawowych sekcjach: historycznej 1 
archeologicznej. W programie dzia
łalności znajdą się także zagadnienia 
dotyczące historii sztuki i etnogra
fii. W nowym roku oświatowym 
przewiduje się ciekawe prelekcje, 
spotkania, (wycieczki oraz obóz W 
okresie letnim.

Zachęcamy zainteresowaną mło
dzież, aby włączyła się do pracy W 
klubie, którego pierwsze zebranie od
będzie się w niedzielę 27 września 
o godz. 11 w Muzeum Mazowieckim-

kówkę, piłkę nożną oraz miniko- 
szykówkę. Sporty zimowe: „Błęki
tną Sztafetę” i „Złoty Krążek” — 
razem dla 1969 rocznika i młod
szych, łyżwiarstwo szybkie i nar
ciarstwo łącznie rocznik 1967 i 68, 
oraz sztafety na różnych dystan
sach 1987 i 1968 rocznik.

Warto tu podkreślić, że sporto
we współzawodnictwo prowadzone

ktacji w tegorocznej rywalizacj 
szkół podstawowych. W kalenda 
rzu wojewódzkim wydrukowan< 
zostały regulaminy poszczególnycl 
dyscyplin sportowych, w któ 
rych zawarte są miejsca ich roz- 
grywania, punktacje, przepis j 
wraz z podaniem poszczególnycl 
etapów rozgrywek.

W końcowej części noweg< 
programu sportowego w roki 
1981/82 zawarto wyniki wojewódz- 
kiego współzawodnictwa sportowe' 
go w roku 1980/81. Pisaliśmy i m} 
na zakończenie roku szkolnego < 
rezultatach tej rywalizacji. Przy
pomnijmy więc, przed rozpoczę 
ciem tegorocznego współzawodni
ctwa wyniki sportowe sumują^ 
rok szkolny.

Oto kolejność pierwszych pięcii 
szkół miejskich: 1. SP nr 11 Płock 
2. SP nr 3 Gostynin, 3. SP nr : 
Gostynin, 4. SP nr 16 Płock, 5 
SP nr 2 Kutno. Wśród zbiorczycł 
szkół zwyciężyła ZSG Pacyn1 
wyprzedzając ZSG Radzanowo 
ZSG Łąck, ZSG Szczutowo i ZSC 
Krzyżanów.

Tyle kalendarz opracowań} 
przez ZW Szkolnego Związuj 
Sportowego. Praktycznie przewi- 
duje on wszystko ii informuje do
kładnie o zamierzeniach sporto
wych organizatorów dla uczniów 
szkół podstawowych. Każda szkol/ 
może dokładnie obliczyć i przewi" 
dzieć występy swoich reprezen
tantów. Może budzić obawę ta** 
duża ilość obowiązujących dyscy
plin sportowych, co przy mało] 
ilości sal gimnastycznych i tłok/ 
na nich panującym spowoduj* 
niedokładne i powierzchowne 
przygotowanie uczniów ĉ 
zawodów szkolnych ł międzyszkol' 
nycb. A to wiązać się może z ń- 
razami podczas spotkań i zawo
dów.

Kto więc wygra tegoroczną 
walizację szkół podstawo wy.cJ1 
przekonamy się o tym za dzi®' 
sięć miesięcy. My będziemy 
pewno informować na bieżąco & 
zawodach i poszczególnych dyscl" 
plina-eh sportowych.

(u)d)
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CZYM DLA POLSKI 
J EST WĘ GI E L ?

(Dokończenie ze str. 1)

nia odczuwamy dzisiaj wszyscy 
i to bardzo boleśnie, bo na 
własnej sikórze.

Prawdę mówiąc nasz rząd 
nie widzi obecnie innej szansy 
przezwyciężenia kryzysu i od
budowy gospodarki jak  ̂ tylko 
poprzez mocne oparcie jej na 
węglu. Trudno się temu dziwić, 
gdy mamy nóż na gardle, a 
bieda wyziera z każdego kąta. 
Aż dziw bierze, że w tej sy
tuacji związkowi poiitykierzy 
próbują chwytać za ster, g9y 
trzeba czerpać wodę bo łódź 
tonie. Rada Ministrów biorąc za 
punikt wyjścia domniemywany 
pułap wydobycia węgla przy
jęła ostatnio uchwałę w spra
wie zasad opracowywania pla
nu. Chodzi oczywiście o plan 
przyszłoroczny. Posiada on trzy 
warianty, z których każdy 
oparty jest właśnie na wielkoś
ci wydobycia węgla kamienne
go. W Komisji Planowań 
przy Radzie Ministrów nazywa 
się je potocznie — wariantami 

obaw, realizmu i nadziel.
Warianlt obaw, inaczej plan 

minimum zakłada wydobycie w 
1982 roku tylko 155 min ton 
węgla. Tę ilość wydrze się zie
mi pracując w tempie dnia 
dzisiejszego i zachowując pię
ciogodzinny tydzień roboczy. 
Konsekwencje: spadek produk
cji o  dalsze 10 procent, co w 
rachunku łącznym ze spadkiem 
dotychczasowym dać może tyl
ko dwie trzecie produkcji 
sprzed kryzysu. Wynik — cał
kowita klęska rynku, wszystko 
ria kartki, załamanie eksportu 
i importu,- słowem bankructwo 
gospodarcze i nieobliczalne 
skutki społeczno-polityczne. Na 
szczęście rząd zdaje sobie spra
wę z tego niebezpieczeństwa, 
.toteż wariant obaw pozostanie 
chyba jedynie w sferze czar
nych myśli ekonomistów. Nie
stety, wykluczyć go się nie da, 
zwłaszcza w dobie walki poli
tycznej w którą usiłuje się 
uwikłać naród.

Na przeciwległym biegunie 
-Znajduje się wariant nadziei. 
Zakłada on wydobycie 175 min 
ton węgla czyli aż o 20 min 
więcej. Średnio dziennie trze
ba więc byłoby osiągać 620— 
630 tysięcy ton, co jest możli
we, gdyż nasze kopalnie posia
dają jiuż dzisiaj takie zdolności 
eksploatacyjne. Co nam może 
Przynieść ta ilość węgla ka
miennego? Wzrost o 5 proc 
Produkcji przemysłowej, o 7 
Procent eksportu i od 2 do 3 
Procent dochodu narodowego 
Da lej: poprawę zaopatrzenia
'Wsi, zejście z reglamentowania 
niektórych towarów, stopniową 
Restaurację gospodarki. Ale do
piero po trzech latach pracy w 
tym tempie osiągnąć możemy 
Pułap gospodarczy sprzed kry
zysu. Oczywiście w  tym ra
chunku nie uwzględniono 
ewentualnych skutków wciela
nia w życie reformy gospodar
czej. na którą przecież wszys
cy bardzo liczymy.

Wariant realistyczny zajmuje 
miejsce w środku czyli usta
wiony jest pod wydobycie wę- 
®ia rzędu 165 min ton. W ra
chunku globalnym oznacza on 
status Quo, czyli pogrążenie się 
halej w niedostatku dnia dzi- 
smjszego. Tyrać zasra nam 
Wszystkim nie o to chodzi, gdyż 
^kreślenie — realny — w tym 
konkretnym przypadku oznacza 
Wegetacji ciąg dalszy. Zatem 
W społecznym interesie nie le- 

opieranie przyszłoroczne' 
Planu nb tym właśnie waria-- • i 
cie. *

Szef Komisji Planowania; 
^Rzy Radzie Ministrów Zbig-» 
hiew Madej jest optymistą,* 
uWaża, że nasz przemysł gór-; 
^iczy da około 170 min tona 
^>gla kamiennego. Nie jest to, 
cptymizm bez pokrycia. Decy-, 
^lc rządowe podjęte w tej, 
pierze muszą dać rezultaty, 
®*yż priorytetowość górnictwa 
fig low ego  jest u nas bezspor-

Według danych rocznika GUS 
j 1979 roku wydobyliśmy oko- 
£  200 min ton węgla, z czego
'ilkadziesiąt min poszło na -ek - 

5p°rt wschodni i zachodni, 
górnicy pracowali wówczaf
R̂ ść dni w tygodniu, a niekie-
y nawet siedem. W większoś

ci kopalń obowiązywał system 
czterobrygadowy, słowem szta
feta, przekazywano sobie z rąk 
do rąk gorące maszyny. Wydo
bycie rosło, nawet jeżeli odli
czyć kamień, było ono ogrom
ne. Koszty uboczne — szybkie, . 
nadmierne zużywanie się ma
szyn i ludzi, tragiczne wypad
ki. Pamiętamy to. O powrocie 
do takich właśnie metod ro
bienia planu mowy nie ma.

Ministerstwo Górnictwa i 
Energetyki liczy w  tym roku 
na wydobycie 168 min ton. Do
tychczasowe tempo nie pozwa
la na osiągnięcie takiego puła
pu. Według stanu na połowę 
września wydobyto 115 min 
ton. W sukurs przyszedł apel 
„Solidarności” o ośmiu wol
nych sobotach, chociaż wcześ
niej rząd proponował podobne 
rozwiązanie. Na nic zdaiją się 
podobne zabiegi jeżeli wydaj
ność dzientna nie wzrośnie. O 
intensywnych formach zwięk
szania wydobycia trudno mó
wić, jedyne rozwiązanie tkwi 
— póki co — w metodzie ek
stensywnej czyli zwiększeniu 
zatrudnienia. Do końca bieżą
cego roku zaplanowano zwięk
szyć stan osobowy załóg w 
górnictwie węglowym o 19 ty
sięcy ludzi. Aktualnie przyrost 
ten wynosi 12 tysięcy. Faktycz
nie zatrudniono blisko 40 ty
sięcy osób bowiem w  między
czasie prawie 30 tysięcy ludzi 
odeszło z pracy — emerytury, 
renty, migracje itp. Wśród no
wo przyjętych przeważają ab
solwenci szkół górniczych, są 
też przybysze z innych branż 
oraz poborowi, którzy zdecydo
wali się podjąć pracę w okre
sie pełnienia zasadniczej służ
by wojskowej. Niestety, wyż
szy stan załóg poszczególnych 
kopalń nie zmienił wielkości 
wydobycia, wręcz odwrotnie . w 
kilku przypadkach wpłynął na 
jefro dalsze obniżenie.

Ponieważ Polska węglem 
stoi i od czarnych diamentów 
zależy nasze

być albo nie być, 
rząd zdecydował się podjąć 
stosowne kroki aby wydobycie 
węgla zwiększyć. Przede wszy
stkim tworzy się syistem zachęt 
ekonomiczno-socjalnych dla lu
dzi decydujących się podjąć 
pracę w kopalni. Dotyczy to 
uregulowania systemu płaco
wego za pracę w wolne sobo
ty. możliwości wcześniejszego 
przechodzenia na emeryturę, 
tworzenia funduszu produkcyj
nego, w tym dewizowego za 
węgiel eksportowy, rozwoju bu
downictwa mieszkaniowego. De
cyzje te, konsultowane wcześ
niej z górnikami i ogni
wami związkowymi, pod
dawane są ostatnio krytyce, 
głównie przez „Solidarność” . 
Określa się j*e jako formę przy
musu ekonomicznego.

Dlaczego węgiel jest dla nas 
taki ważny? Po pierwsze  ̂ — 
stanowi podstawowe źródło 
energii, napędza maszyny, og
rzewa mieszkania. Po drugie 
jest cennym surowcem dla ro
dzimego przemysłu chemiczne
go. Po trzecie -— zapewnia nam 
zyskowny eksport, czyli na
pływ strumienia walut wymie
nialnych. Aktualnie cena 1 to
ny węgla kamiennego na ryn
kach światowych sięga 70 do
larów. W ciągu ostatniego roku 
obniżyliśmy eksport z 28 do 8 
min ton. Łatwo obliczyć ile już 
straciliśmy...

Możnaby jeszcze długo dowo
dzić roli i rangi węgla kamien
nego w systemie polskiej go
spodarki. Jego braku nic dziś 
nie jest w stanie zastąpić. Spe
kulacje o potrzebie uniezależ
nienia naszego przemysłu od 
węgla i podpieranie się w tym 
miejscu przykładami innych 
krajów, jest w obecnym poło
żeniu Polski czystą mrzonką. 
Nie będzie od zaraz więcej 
mleka, mięsa, cukru, ubrań, 
butów czy mieszkań jeżeli nie 
będzie węgla. Węgiel jest na
szą deską ratunku. Taka jest 
prawda i z nią musi się każdy 
Polak liczyć.

JAN B. NYCEK
Artykuł powstał w oparciu o in 

formacje z konferencji prasowej 
rzecznika rządu Jerzego Urbana z 
udziałem wicepremiera, przewodni
czącego Komisji Planowania przy 
Radzie Ministrów Zbigniewa Ma
deja, ministra finansów Mariana 
Krzaka oraz wiceministra górnic
twa i energetyki Jerzego Malary.

— Jak zostaje się teraz członkiem Biura 
Politycznego?

— Każdy z członków partii, który chce 
pełnić funkcję partyjną z wyboru musi 
zdobyć zaufanie swojej macierzystej organi
zacji partyjnej. Na IX Zjeździe przeszli tyl
ko ci, którzy właśnie cieszyli się tym zau
faniem. Nieliczne były przypadki, gdzie 
startował ktoś na konferencji wojewódzkiej. 
Ponad 98 procent delegatów uzyskiwało 
mandaty w wyborach od POP poprzez ko
mitet zakładowy, komitet miejski itd. 
Trzeba było przejść przez wszystkie sita 
wyborcze, żeby dojść do zjazdu. Następnie 
na zjeździe należało uzyskać potrzebną ilość 
głosów, aby być członkiem Komitetu Cen
tralnego. Potem zaś z grona członków KC 
na pierwszym posiedzeniu plenarnym, bar
dzo demokratycznie, przy dużej liczbie 
kandydatów wybierano skład Biura Poli
tycznego oraz sekretarzy KC. Jeśli chodzi 
o pierwszego sekretarza myślę, że znana 
jest technika wyborcza.

— Tak, ale niektóre środki masowego 
przekazu podały, iż na zjeździe podejmoioa- 
ne były próby manipulacji wyborcami, ma
jące na celu wprowadzenie do składu KC 
takich a nie innych ludzi. Mam tu na my
śli propagandę ulotkową, biuletynową, ku
luarową, której celem było zdyskredytowa
nie wielu towarzyszy.

— Tak. Ulotek było bardzo dużo, ulotek 
dyskredytujących nie tylko pierwszego se
kretarza, ale i pozostałych delegatów. W 
niektórych gloryfikowano pewne osoby, w 
innych zaś tych samych towarzyszy mie
szano z błotem. Stwierdzam były. Gdy

botników i to należy podkreślić współpra
ca między członkami partii, a członkami 
„Solidarności” jest, to się czuje.

— Czy partia zamierza użyć określonych 
środków przeciwko swoim przeciwnikom?

Przytoczę słowa towarzysza Kani wypo
wiedziane na III Plenum KC. Towarzysz 
Kania podkreślił, że jesteśmy za dialogiem.' 
za porozumieniem, że jesteśmy bardzo cier
pliwi, aż do śmieszności, bo ludzie śmieją 
się z tego, że partia ustępuje. A my dla
tego ustępujemy, żeby nie podjąć działań 
zdecydowanych, które mogłyby spowodować 
otwarty konflikt — nie chcemy tego. Ale 
jednocześnie przypominam, to, co towarzysz 
Kania powiedział, że nie ugniemy się i 
bardzo zdecydowanie zadziałamy w celu 
rozwiązania konfliktów wszystkimi dostę
pnymi środkami. Dopiero jednak — zazna
czam — po wyczerpaniu możliwości pro
wadzenia dialogu.

— Jakich warunków, zdaniem towarzy
sza, nie spełniają niektórzy przywódcy 
„Solidarności” ?

— Otóż „Solidarność” w swoich publika
cjach prowadzi wrogą propagandę wobec 
decyzji partii i rządu, szkaluje działaczy 
partyjnych, kierownictwo partii i rządu, a 
także podważa sojusze nasze z krajami 
socjalistycznymi. Prawdę stawia w nega
tywnym świetle. Decyzje rządu zmierzają
ce do wyeliminowania anarchii, ustabilizo
wania sytuacji są torpedowane. Stanowi to 
poważny problem, którego rozwiązanie jest 
niezwykle trudne. Dziś wyraźnie się pisze 
ilu członków KOR, KPN i innych działa-

Wywiad z członkiem Biura Politycznego Albinem Siwakiem

TRUDNO PR ZEW ID ZIEĆ
I W Y P A D K Ó W .

szło się do toalety, to leżały ich całe pacz
ki. Ale rzecz nie polega na ulotkach. Mo- 
gły_ one przemawiać do tych, którzy nie 
mają wyrobionego poglądu politycznego. 
Myślę, że ludzi, którzy przy wyborach 
kierowali się sądami zawartymi w ulot
kach było niewielu — o ile w ogóle byli 
tacy.

— Towarzysz jest w Biurze Politycznym, 
zatem czy uważa się za polityka?

— Trudno mi powiedzieć. Przede wszy
stkim jestem robotnikiem. Trzydzieści je
den lat pracowałem na budowie. Myślę 
jednak, że w jakimś sensie amatorem poli
tykiem jestem. Do moich obwiązków na
leży znać wszystkie zagadnienia polityczne 
na świecie, wszystko to, co się dzieje. A 
więc czytając materiały, zagłębiając się w 
problemy, dyskutując — ba, podejmując 
decyzje — uważam, że w mniejszym lub 
większym stopniu jest się politykiem. Na
tomiast generalnie nie zaliczałbym siebie 
do polityków. Zawsze byłem człowiekiem 
realnie patrzącym na rzeczywistość i po
ruszałem te sprawy, które bolały mnie 
najbardziej. Czy to jest polityką? Społecz
ną — na pewno.

— Co według towarzysza stanowi obecnie 
największe niebezpieczeństwo dla partii?

— Myślę, że chodzi o to, aby partia od
zyskała — i odzyskuje —zaufanie. Niebez
pieczeństwem byłoby więc nieodzyskanie 
tego zaufania. Ale nie zachodzi taka oba
wa. Ludzie — nawet bezpartyjni — prze
de wszystkim bezpartyjni, nie tylko obda
rzają partię zaufaniem, lecz wręcz żądają 
od jej kierownictwa zdecydowanych dzia
łań. Drugie niebezpieczeństwo, otóż partia 
ma przeciwnika politycznego. Toczy się o- 
kreślona walka polityczna. Jest również nie
bezpieczne dla partii, gdy jej członkowie 
ulegają- wrogiej polityce. Strata nawet dzie
sięciu towarzyszy, którzy przeszli na po
zycje przeciwnika, to także niebezpieczeń
stwo. Obydwa zagrożenia, jakie tu wymie
niłem nie są aż tak wielkie, aby się ich 
bać. Partia odzyskuje zaufanie, a straty 
ludzi są minimalne i raczej dobrze, że 
partia się oczyszcza z tego typu członków.

— Kto jest najgroźniejszym przeciwni
kiem?

— W tej chwili bardzo jasno intencje od
krył KOR, KPN oraz cała plejada różnych 
awanturników, którzy ani nie są w „So
lidarności” , ani w KOR, ale jednak dążą 
do obalenia naszego ustroju.

— A gdzie współpraca „ Solidarności” z 
partią układa się dobrze, a gdzie źle?

— Układa się dobrze w zakładach pracy, 
przy — że tak powiem — produkcji. Za
równo członkowie partii, jak i „Solidar
ności” , czy też związków branżowych pra
cują przy tych samych warsztatach, tą sa
mą łopatą lub tym samym narzędziem i 
sporadycznie występują między nimi spory 
typu politycznego. Ci ludzie się rozumieją. 
Natomiast gorzej układa się ona na szcze
blach wyższych, chodzi mi o kierownictwo 
„Solidarności” . Tu brak nie tylko współ
pracy, ale jest wręcz wroga napastliwość

ze strony „Solidarności” . W środowisku ro

Miś

• Fot. T. Gałązka

czy wrogo nastawionych wobec naszego u- 
stroju znajduje się w kierownictwie „Soli
darności” .

— A czy istnieje możliwość pokojowego 
rozstrzygnięcia wszelkich sporów i kon
fliktów na linii „Solidarność” — rząd?

— Z większością członków „Solidarności” 
na pewno tak. Ci ludzie chcą spokojnej 
pracy, porządku i stabilizacji. Natomiast 
trzeba sobie zdać sprawę z tego, że część 
kierownictwa „Solidarności”  nie zgodzi się 
na kompromis i wcześniej czy później sa
ma wywoła konflikt. Czyli my możemy 
być postawieni w określonej sytuacji i zo
staniemy zmuszeni do podjęcia zdecydowa
nych działań.

— Co to oznacza?

— Trudno w tej chwili przewidzieć roz
wój wypadków. Każdego dnia sytuacja tak 
się zmienia, że nie wyklucza się zastosowa
nie odpowiednich przedsięwzięć. Ale do tego 
nie musi dojść.

— Lecz to może stanowić ognisko zapalne 
i możliwość rozprzestrzenienia się konflik
tu na region czy cały kraj?

Z dnia na dzień społeczeństwo coraz bar
dziej jest przekonane, że kierownictwo „Soli
darności” nie dąży wcale do unormowania sy
tuacji w kraju, nie dąży do tego, aby na na
szych stołach znalazło się coś więcej. A po 
prostu żąda, torpeduje, uniemożliwia wprowa
dzanie zmian. Jestem przekonany, zaś swój 
sąd opieram na szerokich kontaktach ze 
społeczeństwem, że jeśli np. zamknie się 
jednego, czy drugiego awanturnika, nikt nie 
będzie miał wątpliwości.

— Lecz w obecnej sytuacji może spowo
dować to tragedię narodową. Bo jeśli — 
mam tu na myśli ostatni incydent w Byd
goszczy — społeczeństwo poparło krymina
listów...

— Przepraszam bardzo, środki masowego 
przekazu wyraźnie podkreśliły, że tylko 
młodzież opowiedziała się po stronie awan
turników. Natomiast gros społeczeństwa, 
starszego czynnie pomagało zaprowadzić 
porządek milicji. Jest to określona wy
kładnia. Jedynie grupa młodzieży, żądna 
sensacji, palenia, rozrabiania uczestniczyła 
w incydencie.

— No dobrze, lecz niestety w sytuacjach 
konfliktowych nie można przewidzieć re
akcji społeczeństwa, nie można przewidzieć 
czy zaaprobuje ona metodę rozwiązywania 
siłą konfliktów?

— Dlatego właśnie tak cierpliwie czeka
my, że dojdzie do prozumienia. Najlepszym 
tego dowdem jest fakt, iż minister Ciosek 
uczestniczył w zjeździe „Solidarności” , od
czytał w imieniu partii i rządu posłanie 
do działaczy tego związku, w którym wy
raźnie było określone czego rząd oczeku
je od „Solidarności” , że pracy, że dyscypli
ny itd. Tak więc kierownictwo partii i 
rządu wyciąga rękę do „Solidarności” . Ale 
ta ręka nie tylko jest odtrącana, lecz na nią 
z reguły się pluje. My natomiast ciągle 
chcemy unormować sytuację i ciągle wy
ciągamy rękę. Czy nam to się udaje? W 
dużym stopniu tak. bo z dnia na dzień 
przebywa nam zwolenników, którzy mają 
dosyć bałaganu, chaosu i anarchii.

— Na IX Zjeździe wiele miejsca poświę
cił towarzysz przeciwnikom naszego ustro
ju — kogo można zaliczyć xdo tego grona?

— Tak, jak powiedziałem. Na zjeździe 
„Solidarności” ujawnili się przeciwnicy 
naszego ustroju. Można by wyliczać Kuro
niów, Michników itd. Są to działacze 
KOR, KPN, ba — powiedzmy sobie szcze
rze,' są to w ogóle ludzie którzy nie chcą 
podjąć uczciwej i rzetelnej pracy na rzecz 
naszej ojczyzny, na rzecz stabilizacji. To 
też przeciwnik, bo przeciwnikiem politycz
nym, czy ustroju jest nie tylko człowiek, któ
ry zapisał się do określonej partii wrogo 
nastawionej do PZPR i ustroju socjalistycz
nego, ale także- ten, kto do żadnej organi
zacji nie należy, zaś swoją pracą oraz dy
scypliną nie przyczynia się do polepszenia 
sytuacji w kraju.

— W swoim wystąpieniu towarzysz rów
nież skrytykował wicepremiera Rakowskie
go, czy wpłynęło to na stosunki między 
Komitetem Centralnym, partią, a wicepre
mierem Rakowskim i rządem? I drugie py
tanie — czy była replika ze strony wice
premiera Rakowskiego?

— Nie, nie było repiiki i myślę, że do
brze się stało. Dobrze dla mnie oraz dla 
wicepremiera. Okazał się rozsądnym czło
wiekiem i nie replikował. Nie wpłynęło to 
negatywnie na stosunki, na układy, Dalej 
twierdzę, że towarzysz Rakowski jest do
brym dziennikarzem, dobrym politykiem, 
który przez pewien okres czasu zygzakiem 
chodził. To znaczy bardzo często akceptował 
propozycje „Solidarności” — może nie tyle 
„Solidarności” — co jej kierownictwa i to 
denerwowało członków partii — szczerych, 
oddanych komunistów. Obawiali się tego, że 
towarzysz Rakowski nie jest z nami całą 
duszą. Dlatego nie tylko ja, ale i inni to
warzysze atakowali Rakowskiego. Myślę, 
jednak, że ostatnie działania „Solidarnoś
ci” , oszczerstwa kierowane pod jego adre
sem pozwoliły Rakowskiemu zrozumieć, 
jak trudno z tymi ludźmi nawiązać kon
takt, współpracować — że nie przebierają 
oni w środkach, aby kogoś zniszczyć. Na
tomiast moja krytyka oraz innych towa
rzyszy nie miała na celu zniszczenia czło
wieka, lecz zwrócenie mu uwagi, żeby 
szedł naszą drogą, razem z nami — wspól
nie.

—- Udziela towarzysz wywiadów dzien
nikarzom zagranicznym, co ich przede 
wszystkim interesuje?

— Ogromna gama spraw społecznych i 
politycznych. Trudno byłoby wyekspono
wać tu konkretny przykład. Dziennikarzy 
zagranicznych interesuje wszystko i ruch 
branżowy i „Solidarność” , a także sytuacja 
w partii.

— Czy oceniają również, iż sytuacja w 
Polsce jest nader niebezpieczna?

— Tak. Z tym, że my jesteśmy w środ
ku tych spraw i widzimy je w innym 
świetle. Staramy się więc korygować ich 
wyobrażenia.

— Jak daleko potoczyły się losy sprawy 
z prezesem SDP Stefanem Bratkowskim?

— Trafiła ona do Centralnej Komisji 
Kontroli Partyjnej i w najbliższym czasie 
należy się spodziewać jej rozstrzygnięcia.

— Proszę mi wybaczyć, że pozwolę so
bie wyrazić opinie, z jakimi przychodzi 
nam się spotykać. Otóż wiele razy słysza
łem pytania — kto kieruje Albinem Shva-

. kiera, kto mu pisze wystąpienia?
— Tak. Niestety, nikt mną nie kieruje. 

Na spotkaniach nikt nie stoi za mną i nie 
podpowiada. Wystąpień również mi nie pi
szą, bo nie czytam z kartki. Oczywiście, jak 
każdy zdany jestem na wpływy różnych 
opinii i sądów.' Również jak każdy czło
wiek mogę się mylić. Ba, pewnych spraw 
mogę nie rozumieć — mogę nie znać zna
czenia niektórych słów, słów używanych 
przez intelektualistów Jestem robotnikiem, 
nie mam takiego wykształcenia jak oni. 
Ale nie posługuję się tymi słowami, któ
rych nie rozumiem. Mówię językiem ro
botnika, od siebie — to co czuję.

— I ostatnie pytanie. Jak towarzysz re
aguje na krytykę?

— Boli minie jak każdego człowieka.

— Dziękuję za szczerą rozmowę.
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Tadeusz Załęski: — „Polfa*' 
miała dostarczać więcej polfa- 
miksów, jak dotąd bez widocz
nych skutków.

Stanisław Durma: — W pionie 
spółdzielczości wiejskiej mieści 
się to zagadnienie. Czynimy sta
rania, aby jak najszybciej uru
chomić małe mieszalnie pasz, by 
złagodzić ten najbardziej dotkli
wy problem. Istniejących już w 
naszym województwie kilka mie
szalni nie jest w stanie zaspo
koić potrzeb. Prezes CZSR „SCh” 
na ostatniej naradzie w Minis
terstwie Rolnictwa stwierdził, że 
pomysł jest możliwy do realiza
cji i spółdzielczość rolnicza po
dejmie działania w tym kierun
ku. Niektóre zakłady faktycznie 
winny rozpocząć jednak produk
cję choćby drobnego sprzętu, ja
kim w końcu jest śrutownik. 
Niestety dotychczasowe zarządze
nia i podejmowane działania nie 
zawsze są skuteczne. Wojewoda 
monituje, prowadzi rozmowy z 
dyrektorami przedsiębiorstw, ale 
brakuje mu możliwości aby wy
egzekwować realizację zamierzeń. 
Wkrótce dojdzie do spotkania 
władz wojewódzkich, z przedsta
wicielami przemysłu. Będzie on 
musiał rozliczyć się ze swych 
deklaracji.

Tadeusz Załęski: —- Przy rzą
dzie istnieje sztab antykryzyso- 
wy. Czy na szczeblu wojewódz
kim myśli się o powołaniu po
dobnej instytucji, która będąc 
wyposażona w odpowiednie kom
petencje, będzie w stanie zdzia
łać coś konkretnego?

Stanisław Durma: — Właśnie 
wojewoda płocki powołał juz 
specjalny sztab antykryzysowy 
skupiająt^r w swych rękach od
powiednią władzę. Do niego na
leży m.in. wyegzekwowanie od 
przedsiębiorstw i zakładów pro
dukcji na rzecz rolnictwa. W tej 
chwili na przykład mamy powody 
do niepokoju. FMŻ deklarowała 
najpierw 10 tysięcy przetrząsa- 
czo-zgrabiarek, potem „urealnio
no” tę liczbę na 5 tysięcy, a os 
tatnio prawdopodobnie dostanie
my tylko 2 i pół tysiąca. Prze 
trząsaczo-zgrabiarki to również 
problem pasz.

Zygmunt Kajkowski: — Jeśli 
idzie o pasze, to sami rolnicy 
mogą tu jeszcze sporo zdziałać, 
jeśli pomoże im służba rolna. 
Problem zrobienia dobrej kiszon
ki nie jest właściwie rozwiąza
ny. Niby każdy to umie, jednak 
nawet ta z buraków nie zawsze 
się mu udaje. Tymczasem ja, ja
ko stary praktyk, robiłem kiszon
ki z motylkowych i wychodziły 
dobrze. Trzeba tylko nałożyć na 
taką kiszonkę 80 cm ziemi, to 
wyjdzie. Tak samo jest z wyko
rzystaniem krwi odpadowej z 
rzeźni. Jest to doskonała pasza, 
a tuczniki rosną na niej bardzo 
dobrze. Sam dyrektor z Poświęt- 
nego badał u mnie taką kiszon
kę z parowanych ziemniaków z 
krwią i wyrażał się o niej z 
wielkim uznaniem. Tylko że i tu 
nie daje się zrobić rolnikowi te
go, c0 by chciał i mógł. Beczki 
do transportu krwi początkowo 
w ogóle nie chcieli mi udostęp
nić, a później sam ją musiałem 
naprawić, bo okazało się, że jest 
zepsuta. W końcu wszystko do
brze się skończyło, tyle, że za 
przywiezienie policzono mi 2 ty
siące złotych. Kto z rolników 
gotów będzie taką sumę wyło
żyć?

Stanisław Durma: — Sprawa 
ta jest nam już znana i poprzez 
WOPR chcemy bardziej zainte
resować rolników robieniem ki
szonek z dodatkiem krwi.

Tadeusz Załęski: — W ogóle 
doświadczenia z SKR-ami są jak 
najgorsze. Nie wykonuje się na
wet usług, które są gwaranto
wane.

Piotr Tomkielski: — I zapra
wianie nasion i śrutowanie zbo
ża, a nawet mielenie mąki mo
głyby załatwić placówki ajencyj- 
ńe. Prywatny nie patrzy na ze
garek, u niego nie ma „za pięć 
trzecia” albo „pięć po trzeciej” , 
tylko jak ma z tego trochę gro
sza, to pracuje.

Red.: — A co z prądem? Czy 
zdarzają się wyłączenia?

Grzegorz Denst: — Sporadycz
nie już się zdarzają, choć to 
jeszcze lato. Trzeba się liczyć z 
tym, że będzie gorzej.

Stanisław Klobukowski: — 
Oczywiście pan dyrektor wspom
niał o mieszalniach pasz. W ge
esach nie ma warunków lokalo 
wych. To jest to, o czym mów'ł 
również pan Załęski. Gdyby by
ły odpowiednie warunki lokalo
we, to geesy też podjęłyby spra
wę małych mieszalni pasz i śru
towania zboża. Drugą kwestią są 
agregaty. Mogę zamówić agregat, 
ale kogo obwinię, gdy go nie do
stanę a rolnicy na niego liczą.

Red.: — Stosunkowo mało mó
wiliśmy o węglu, bo jest to te
mat naszym zdaniem wyczerpa
ny, może nawet bardziej, niż je 
go pokłady. Mówiąc jednak o e- 
nergii, trzeba na ten temąt po
wiedzieć choć parę zdań. Doty
czy to również nawozów.

Stanisław Durma: — Nie
chciałbym być demagogiczny, ale 
powiem krótko: będzie węgiel — 
będzie mięso. Niestety, nie 
mamy wpływu ani na 
wydobycie, ani na centralny roz
dzielnik. Uważam jednak, że po 
tylu sygnałach z województw i 
bezpośrednio od rolników, ja
kieś zdecydowane działania na
stąpią.

Grzegorz Denst: — Co tu mó
wić o węglu potrzebnym do paro
wania, jak nie ma w czym upa- 
rować, bo nie ma parników, trze
ba to robić w zwykłych wiadrach 
— ale i z wiadrami kłopoty, ba, 
nie ma takich rzeczy, jak łań
cuchy, czy widły.

że z protestem być może wystą
piono zbyt wcześnie. Zwłaszcza 
z tą formą protestu.

Tadeusz Załęski: — Przecież 
odpowiednie porozumienia doty 
czące właśnie Funduszu były pod 
pisane w Rzeszowie i Ustrzykach, 
a ostatnio w sierpniu bieżącego 
roku.

Red.: — Panowie, odeszliśmy 
nieco od tematów nawozów.

Romuald Gujski: — Uważam, 
że problem nawozów i węgla nie 
jest do rozwiązania nawet na 
szczeblu wojewódzkim, nie mó
wiąc o naszym tu zgromadzeniu.

Red.: — W takim razie, ra
dzi byśmy usłyszeć, co trzeba 
zrobić, żeby w skupach pojawi
ły się tuczniki i zboże?

Romuald Gujski: — Przyczyną 
tego są również mało odpowie
dzialne (to delikatnie powiedz'1 a 
ne) wypowiedzi oficjalne. W te
lewizji słyszeliśmy, w gazetach 
czytaliśmy, że cena na żywiec 
wieprzowy ulegnie zwiększeniu. 
Rolnicy wyczekują. Mają świnie,

Stanisław Durma: — Kwalifi
kacje służby rolnej uważam za 
niewystarczające.

Red.: — A co się zamierza 
zmienić w tej dziedzinie.

Stanisław Durma: — Chciałem 
poinformować, że w tej chwili 
przygotowuje się reorganizację 
gminnej służby rolnej. Nastąpi 
oddzielenie funkcji administracyj
nej od doradczej. Służba rolna 
zostanie podzielona. Część przej
dzie do WOPR-u (doradztwo), 
natomiast druga część przejdzie 
do administracji gminnej, od pa
pierków, do statystyk itp. Właś
nie są przygotowywane akty pra
wne. Sprawa ta była dyskuto
wana w rządzie. Zapadły już de
cyzje i tylko akty wykonawcze. 
Reorganizacja ma nastąpić jesz
cze w tym roku. Przewiduje się 
weryfikację kadry, co pociągnie 
za sobą zwolnienie ludzi niekom
petentnych i zaniedbujących 
swoje obowiązki. Niech idą do 
produkcji.

przy redakcyjnym stole

KIEDY RUSZYMY 
DO PRZODU?

Tadeusz Załęski: — Ja mam 
pytanie do prezesa „GS-u”  Czy 
ma pan nawozy i ziarno siewne 
na składzie, bo jak wiadomo a- 
grotechniczne terminy siewu już 
nadeszły.

Stanisław Durma: — Rozpro
wadzaniem ziarna siewnego zaj
muję się centrala nasienna. Na 
terenie województwa mam dwa 
oddziały, w których jest przygo
towywany materiał siewny po
zwalający na pełne pokrycie po 
trzeb. Już w tej chwili rozpro
wadzono ponad 80 procent na
sion siewnych. -Ponadto dysponu
jemy pewnymi nadwyżkami na
sion pszenicy ozimej i żyta ozi
mego, które oferujemy rolnikom 
na wolne zasiewy.

Stanisław Kłobukowski: —
Wszyscy wiemy, że tylko soli po
tasowej jest pod dostatkiem. Naj
gorzej z fosforowymi, które mu
szą być rozsiane już teraz, jeśli 
mają skutkować. Taka sytuacja 
jest chyba w całym kraju i nie 
poczuwam się tu do jakiejś wi
ny.

Tadeusz Załęski: — Jak tu mó
wić o zielonym świetle dla rol
nictwa, jeśli nie ma środków zu
pełnie podstawowych?

Red.: — A propos: sytuacja 
była znana już dawniej, a mimo 
to przed zarejestrowaniem związ
ku „Solidarność” RI słyszeliśmy 
deklaracje, że możemy wyżywić 
się sami i że wyżywienie to za
leży od aktu rejestracji.

Tadeusz Załęski: — Braki by
ły, ale nie aż takie. Nikt nie 
przewidywał, do czego może 
dojść. Uważamy, że rząd działa 
opieszale, zbyt mało czyni, wszel 
kie decyzje zapadają w żółwim 
tempie.

Red.: — Czy decyzje rządu bę
dą przyśpieszone przy pomocy 
niepłacenia podatków, jak to się 
dzieje dziś na znak protestu?

Zygmunt Kajkowski: — Tego 
rodzaju protest jest i tak deli
katny i nie przynosi w nasadzie 
nikomu większych szkód. „Soli
darności” RI idzie przede wszy
stkim o Fundusz Rozwoju Rol
nictwa. Nikt w tej chwili me 
wie, co właściwie stało się z tym 
funduszem. Obiecuje się i obie
cuje, że to właśnie wieś będzie 
nim rządziła, a już w tej chwili 
20 proc. idzie na utrzymanie a- 
paratu WZKiOR.

Stanisław Durma: — Nie można 
tak stawiać sprawy, bo pienią
dze z podatków potrzebne są 
państwu. Część z nich zostaje 
przecież na wsi.

Stanisław Kłobukowski: — Z 
tych pieniędzy korzysta wszak 
służba zdrowia, oświata... Nie mo
żemy przecież przestać płacić na
uczycielom i powiedzieć im, że 
nie mamy pieniędzy.

Red.: — A jakie jest zdanie 
ZSL na ten temat?

Romuald Gujski: — Nie chciał
bym wypowiadać się jednoznacz
nie, bo nie reprezentuję tu Wo
jewódzkiego Komitetu. Sprawę 
Funduszu Rozwoju Rolnictwa ro
zumiemy podobnie, ale uważamy,

ale czekają na tę podwyżkę. Je
śli ona nastąpi — zwiększy się 
skup.

Stanisław Durma: — Co do
zboża, to uważam, że lepiej, iz 
ono leży ji rolników, niż miałoby 
być zwiezione prosto od kombaj
nów do spichlerzy PZZ, mokre 
i zanieczyszczone. Poza tym o- 
głoszono przecież, że za zboże 
dostarczane w terminie później
szym będą dopłaty nawet w wy
sokości 100 zł za kwintal. Nie 
możemy teraz mieć do rolników 
pretensji, że czekają z odstawą.

Piotr Tomkielski: — Widzę tu 
jeszcze jedną sprawę dotyczącą 
i zboża i nawozów. Za wywią
zywanie się w pełni z umów kon
traktacyjnych na dostawę zbóż, 
rolnik dostawał bonifikatę ceny 
nawozów, które wysiał pod zbo
ża. Teraz rolnicy nie są w sta
nie wywiązać się ze swych umów, 
bo zboże im samym jest potrzeb
ne. Uważam więc, że bonifikatę 
mogliby otrzymać w takim pro 
cencie, w jakim odstawili kon
traktowane zboże.

Red.: —■ Z obliczeń siłą. rze
czy pobieżnych, wynika jednak, 
ie  zboża będziemy mieli o wiele 
więcej, niż w latach poprzednich. 
Mogłoby być go jeszcze więcej, 
gdyby na przykład służba rolna 
robiła to, co do niej należy, a 
cała organizacja rolnictwa stała 
na wysokim poziomie.

Zygmunt Kajkowski: — Służby 
rolnej na wsi nie widać.

Zygmunt Kajkowski: — Mia
łem iść do szpitala. Poprosiłem 
panią ze służby rolnej, żeby zaj
rzała do moich dzieci, które zo
stały na gospodarstwie. Niech im 
coś podpowie, doradzi. Gdzie 
tam! Oni to nawet do dobrego 
rolnika jeszcze trafią, ale do te
go słabszego, który akurat po
trzebuje tej pomocy, wolą w o- 
góle nie zachodzić.

Piotr Tomkielski: — Dobry 
rolnik nie potrzebuje porady, a 
jak już koniecznie chce, to musi 
trafić do gminy. Zły, to znaczy 
ten mało kwlifikowany — w 
ogóle nie chodzi. Może się wsty
dzi, może nawet nie wie, gdzie 
ma iść do kogo. A przecież in
struktor rolny powinien sam go 
znaleźć.

Red.: — Panie dyrektorze, jak 
to właściwie jest z tą służbą rol
ną? Słyszeliśmy o jakichś zmia
nach.

Stanisław Durma: — Służba 
rolna została zbiurokratyzowana. 
Istniejące dotychczas formy pra
cy gminnej służby rolnej nie 
zdają egzaminu. To znaczy nie 
służy ona rolnikowi. Zajmuje 
się administracją, różnymi sta
tystykami i tak dalej.

Red.: — To fakt. Kwalifikacje 
służby rolnej nie są również naj
wyższe. Ludzie tam pracujący 
nie zawsze potrafią rozwiązywać 
proste nawet przypadki, z jaki
mi na co dzień styka się rolnik. 
Jęczmień zżółkł, choć nie powi
nien. W życie widać puste place. 
Jakiś pasożyt niszczy buraki cu
krowe.

Red.: — Z tego wniosek, że 
wiele jest spraw, które są pros
te, a jakże trudne do rozwiąza
nia. Droga „od pomysłu do prze
mysłu” wydłuża się w nieskoń
czoność.

Tadeusz Załęski: — Panowie 
starali się przypisywać „Solidar
ności” niecne intencje, zrzucając 
na nas odpowiedzialność za bra
ki na rynku. Gdybyśmy, zamiast 
rozmawiać ogólnie odnieśli się do 
warunków naszego województwa, 
to wiadomo, że jesteśmy ekspor
terem owoców i warzyw, jaj, 
mleka, mięsa i kurczaków, po
zostaje natomiast problem wy
korzystania, przerobienia tego 
wszystkiego, dostarczenia na pół
ki naszych sklepów. Na plan 
pierwszy wysuwa się problem 
przetwórstwa i związanych z nim 
strat w produkcji i transporcie. 
Tu w żadnym wypadku nie wi
dzę naszej winy. Jest to sprawa 
organizacji pracy. Niepotrzebne 
przewozy, brak myślenia per
spektywicznego. Ciągle i bezpo
wrotnie tracony czas rolnika, 
który oprócz producenta, musi 
być także dostawcą, dostając w 
zamian mało wartościowe pienią
dze, zamiast tak potrzebnego wę
gla, nawozów, paszy. . Należy 
wprowadzić zmiany już od dziś.

Zygmunt Kajkowski: — Wyko
rzystać ziemniaki, których będzie 
dużo. Są nieczynne gorzelnie.

Grzegorz Denst: — Na przy
kład w Srebrnej.

Romuald Gujski: — Urealnić 
ceny i zboże trafi do magazy
nów.

Tadeusz Załęski: — Próbą w yj
ścia z sytuacji niech będzie na
zywanie rzeczy po imieniu. W 
którymś z geesów nie ma wapna. 
Otóż, jak sam pan dyrektor 
stwierdził, mamy go pod dostat
kiem, a zatem jest to sprawa 
organizacji. Oczywiście sprawa 
gorzelni w Srebrnej. Powinna 
być uruchomiona, bo wszystko 
jest na miejscu. Również jest to 
kwestia organizacji i konkret
nych ludzi, odpowiedzialnych za 
ten stan rzeczy. Trzecia sprawa 
Zakłady Przemysłu Ziemniacza
nego, punkt skupu w Bielsku. 
Przejeżdżałem tam dwie godziny 
temu. Deszcz lał, pryzmy kil
kusetmetrowe ziemniaków, obok 
sterty słomy, rozgrzebane, na to 
wszystko deszcze leje. Jak one 
się przechowają? Ile z nich zgni
je? Nie było widać kogokolwiek, 
kto by to zabezpieczał. Mleko i 
przetwory. Niepotrzebnie wystę
pujące regionalizmy. W Raciążu, 
który jest za miedzą, nie mają 
dostatecznej ilości mleka do prze
robu i muszą go ściągać spod 
Ciechanowa. Tymczasem my w o
zimy go z Sierpca do Kutna, choć 
do Raciąża bliziutko. W zlewni 
w Popłacinie rolnicy od lat na
rzekają, że nie mają przyzwoite
go pomieszczenia, gdzie mogliby 
pracować.-To są takie obrazki z 
życia, ale od nich trzeba zacząć 
by coś się ruszyło.

Red.: — Stoją młyny, te nie
wielkie, poruszane energią wod

ną, Jeśli zwrócilibyśmy się do 
pana dyrektora, by pozwolił nam 
uruchomić taki młyn, to co by 
pan powiedział?

Stanisław Durma: — Nie było
by problemu, gdyby chodziło o 
dzierżawę. Jednak w przypadku 
stałego użytkowania — nie ma 
odpowiednich przepisów. W tej 
chwili na przykład zgłosiło się 
dwóch byłych właścicieli mły
nów do wojewody, by pozwolił 
im na uruchomienie. Decyzja nie 
mogła zapaść bo brak jest prze
pisu zezwalającego na przekaza
nie na własność byłym właści
cielom małych młynów o kilku
osobowej obsadzie i niewielkim 
przerobie dobowym.

Red.: — A co z zakładami 
rzemieślniczymi, produkującymi 
dla rolnictwa?

Stanisław Durma: — Znam 
przypadek, że pewien rolniK 
chciał produkować przetrząsaczo- 
zgrabiarki. Żeby to robić, mu
siał być rzemieślnikiem. W Ce
chu, dokąd go skierowaliśmy 
powiedzieli mu, że musi zdobyć 
odpowiednie kwalifikacje. Nie 
wiadomo, co się dalej stało. Nad
mierna biurokracja jest i dla 
nas widoczna.

Tadeusz Załęski: — Jeśli nasza 
dyskusja ma mieć sens i trafiać 
do decydentów, tych, którzy są 
władni podejmować wiążące de
cyzje.

Romuald Gujski: — A także 
do rolników...

Tadeusz Załęski: — Oczywiś
cie, ale jednak przede wszyst
kim do decydentów, powinni oni 
sobie uświadomić, jak właściwie 
działa cały mechanizm gospodar
ki rolnej w złożonych aktual
nych warunkach.

Red.: — To jest dość proste. 
Robotnicy żądają żywności, a w 
zamian dadzą maszyny. Jednak 
rolnicy chcą mieć najpierw ma
szyny, a wtedy dadzą żywność. 
Gdzie przerwać to błędne kolo?

Romuald Gujski: — Zacznij
my od zboża. Wiadomo, że ono 
jest i rolnik go nie wyrzuci. De
cyzje cenowe sprawiły, że należv 
się  ̂ spodziewać jego spływu od 
października. Upłynie zatem kil
ka miesięcy i sprawa powinna 
ruszyć do przodu.

Stanisław Kłobukowski:
Nie chciałbym być złym proro
kiem, ale nie sądzę, żeby decy
zja cenowa wyzwoliła od razu 
lawinę zboża w skupie. Rolnik 
traktuje zboże jako towar, jako 
formę pieniądza, który nie traci 
na wartości, w odróżnieniu od 
biletów Narodowego Banku Pol
skiego. Jedynie wymiana towaru 
za towar może spowodować zna
czące zmiany w skupie zarówno 
zboża, jak i żywca.

Red.: — Sprawa wydaje się 
nierozwiązywalna, bo wymiana 
„towar za t^war” proponowana 
kiedyś nawet oficjalnie, okazała 
się kolejną złudą, z racji braku 
towarów. Naszym zdaniem pa
nowie  ̂ słusznie podkreślili już 
wcześniej, że rezerwy, cały pa
kiet możliwych do rozwiązania 
problemów tkwi w poprawie 
organizacji pracy, likwidacji 
marnotrawstwa, skróceniu wy
czekiwania na mądre, przemy
ślane^ decyzje, gdzie skutk; prze
widuje się zawczasu. A tymcza
sem o konkluzję ponrosimy 
przedstawiciela władzy, dyrekto
ra Durmę.

Stanisław Durma: — -.boże, 
żywiec, mleko — jest u rolni
ków. Jest go sporo. Administra
cyjnie go nie wydobędziemy. Po
trzebne są decyzje cenowe, któ
re zresztą już zapadły. Rolnicy 
jednak już nie powinni liczyć 
na wymianę na przykład tuczni
ków za ciągnik. Tak# wymiana 
zadowalałaby rolników zamoż
niejszych, którzy maja wiele in
wentarza. Natomiast średnio za
możni nie mieliby żadnych 
szans. Potrzebna jest radykalna, 
mająca pokrycie gwarancja, że
by rolnik za swój żywiec mógł 
kupić węgiel. Wreszcie — po
krycie zapotrzebowania paszo
wego. Rolnik dostarcza tuczni
ka i dostaje za to paszę. Choć 
jest urzędnikiem, ale przede 
wszystkim jednak rolnikiem. 
To, co tu powiedziałem, słysza
łem od wielu rolników. Takie 
jest po prostu odczucie całej 
wsi. Jeśli zatem decyzje te za
padną — możemy liczyć na mle
ko, mięso i chleb na wszystkich 
polskich stołach.

Poza tym, gdybyśmy mieli 
przynajmniej 250 kg NPK na 
hektar, gdybyśmy w porę prze
prowadzili meliorację — śmiało 
moglibyśmy podtrzymać tezę, że 
możemy wyżywić się sami. W 
naszym województwie dałoby to 
produkcję rolną w  postaci 100 
tysięcy ton zboża więcej, niż ma
my dziś, Ile to będzie mięsa — 
prawie każdy potrafi wyliczyć.

Stanisław Durma: „...możemy 
Uczyć na mleko, mięso, i chleb 
na wszystkich 'Dolskich stołach” '

B.omuald Gujski: Urealnić ce* 
ny i zboże trafi do magazyn w”-

Tadeusz Załęski: Panowie sta- 
rali się przypisać „Solidarności' 
niecne intencje” .

Piotr Tomkielski: „1 zaprawia* 
nie nasion i śrutowanie zboża, 
a nawet mielenie mąki mogły* 
by załatwić placówki ajencyj'

Grzegorz Denst: „Co tu mówić 
o węglu potrzebnym do paro* 
wania, jak nie ma w czym upa* 
rować” .

Zygmunt Kajkou ski: „W ,,’c orz', 
stać ziemniaki, których będz 
dużo” .

Stanisław Klobukowski: „Żarna* 
wiamy to, co możemy dostać’ • 

fot. T. Gałązka
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BIENNALE PLAKATU F0I96RAFICZNES0
F R A N C I S Z E K  

KAZIMIERZ DORANT

F ranciszek Kazimierz Dorant 
urodził sią 9 stycznia 1869 r. 
w Sierakowie k. Kutna. 
Był synem Jana Władysława Do- 

ranta, powstańca 1863 r. oraz Ma
rii Weroniki z Pawłowskich. Swoje 
nieprzeciętne zdolności naukowe 
oraz głębokie umiłowanie Ojczyzny 
ujawnił już jako ,uczeń szkoły śred
niej. Przypłacił to zresztą usunię
ciem ze Szkoły Realnej w Łowi
czu, w której był wyróżniającym 
się uczniem. „Wilczy bilet” otrzy
mał tuż przed maturą za założenie 
nielegalnej biblioteki uczniowskiej 
Nadto, prewencyjnie oddany został 
pod trzyletni dozór, policyjny. Mimo 
tych przeszkód złożył jako ekstern 
egzamin dojrzałości z wynikiem ce
lującym. Ponieważ' zamierzał pra
cować w przemyśle podjął studia 
na wydziale chemii Politechniki w 
Karlsruhe gdzie w 1895 roku o- 
trzymał dyplom inżyniera-chemika 
W czasie studiów był wyróżniają
cym się studentem świetnego uczo
nego prof. Englerta, który zresztą 
bardzo go cenił i wróżył mu znacz
ną przyszłość' naukową. W rok 
później uzyskał, doktorat na Wy
dziale Filozoficznym w szwajcar
skim Uniwersytecie w Bernie, 
Przedstawił wówczas pracę o dyser
tacji barwnika indygo pt. _ „Iber 
Gondensation von Ortho-Nitroace- 
tophenon mit Benzaldehyd”.

Powróciwszy do kraju objął zra
zu stanowisko pomocnika chemika 
w nieistniejącej już cukrowni Tom- 
czyn, znajdującej się w obrębie 
byłego majątku Oporów k. Kutna. 
Wkrótce przeniósł się do pobliskiej 
cukrowni Dobrzelin, gdzie zajął a- 
nalogiczne stanowisko.

Głęboko naukowe zainteresowa
nia Doranta sprawiły, że obiecują
cy inżynier mając w rękach listy 
polecające prof. Englerta,  ̂ opuścił 
Dobrzelin, i chcąc pogłębić swoją

wiedzę fachową udał się do Peters
burga. W skrytości ducha liczył na 
objęcie tam docentury w miejsco
wym Instytucie Technicznym. Nie
stety, nadzieje ' Doranta _ poparte 
zresztą licznymi zabiegami spełzły 
na niczym, przede wszystkim ze 
względu na ciążącą na nim opinię 
„podejrzanego politycznie” . Działal
ność polityczna, aczkolwiek niele
galna była drugą jego pasją życio
wą. W szeregi Polskiej Partu So
cjalistycznej wstąpił jeszcze pod
czas studiów w Karlsruhe. W Do
brzelinie zdołał zorganizować wśród 
tamtejszych robotników organizację 
PPS-owską. Po nieudanych zabie
gach w Petersburgu udał się w 
1897 roku do Lwowa, gdzie uzyskał 
posadę kierownika rafinerii nafty 
Jednocześnie pracował w Politech
nice Lwowskiej pod kierunkiem 
prof. prof. Niementowskiego i Za- 
łozieckiego, którzy od razu zwróci
li uwagę na wybitne zdolności 
młodego uczonego.

Franciszek Dorant miał nadzieję, 
że może we Lwowie uzyska kate
drę. Starań tych musiał jednakże 
zaniechać będąc poddanym rosyj
skim. Właśnie we Lwowie^ poczynił 
Dorant pierwsze wynalazki w dzie
dzinie chemii, stając się jednym z 
wybitniejszych naszych _ wynalaz
ców w tej dyscyplinie wiedzy ludz
kiej. Jego odkrycia w dziedzinie 
olejów solarowych ulepszyły wy
raźnie rafinerię nafty. Osiągnięcia 
na płaszczyźnie wynalazczością wy
danie drukiem jego pracy o indy
go, a także bardzo pochlebne opi
nie profesorów lwowskich szybko 
zjednały Dorantowi określoną pozy
cję w święcie naukowym. Stąd też 
jesienią 1900 roku, czyli w b. szyb
kim czasie otrzymał propozycję ob
jęcia stanowiska st. _ asystenta w 
Centralnym Laboratorium Cukrow
niczym w Warszawie.

Od 14 września grany jest w płockich kinach najgłośniejszy 
film ostatnich miesięcy — „Człowiek z żelaza” . Przywędrował 
do Płocka dość późno, dlatego zdążyłam zobaczyć go wcześniej 
na wybrzeżu. Kiedy mój kolega z „Gazety Krakowskiej” opo
wiadał, że wybrał się na. „Człowieka z żelaza” z magnetofonem, 
by po skończonym pokazie nagrać uwagi widzów, ale potem 
schował magnetofon umykając chyłkiem., nie bardzo rozumia
łam, dlaczego. Dopiero, gdy sama zobaczyłam ten film., pojęłam, 
że rzeczywiście nie mógł rozmawiać z ludźmi jako dziennikarz. 
Bohaterem bowiem „Człowieka z żelaza” Andrzej Wajda  ̂uczy
nił przedstawiciela świata dziennikarskiego, ale jakże różniące
go się od walczącej Agnieszki z „Człoioieka z marmuru , po
święcającej swój zawód dla sprawy. Redaktor Winkel to uosobie
nie wszystkiego, co w dziennikarzu może być złe — uległości, 
koniunkturalizmu, przekupności. I nic to ,1 że na koniec zrozu
mie swoje błędy, że obudzi się w nim człowiek. Nikt mu JU* 
w tę przemianę nie uwierzy. . . .  . .

Zresztą takie musiało być zakończenie — az dziw brałby, gdy
by wtipadki sierpniowe nie oddziałały na wyobraźnię kogoś, 
wybierając taki zawód na początku miał zapewne szczere chęci 
rzeczywiście służyć społeczeństwu. Został z tego jedna  ̂ s 
nie wyzuty przez ekipę przedsierpniową. Przykro mi pisać te 
słowa, ale tak rzeczywiście bywało. Zresztą Manan Opania g 
swoją rolę, świetnie i niezwykle przekonywająco. ”
inni bohaterowie filmu — Jerzy Radziwiłłowicz jako .y  
teusza Birkuta i Krystyna Janda jako jego zona. Znaczny lep
sza była niestety jako zbuntowana Agnieszka w 
z m a r m u r u A  może sprawił to charakter jej roi u j

^°Bo°tematem filmu nie jest miłość Maćka i Afljle*zki. ^ m a 
tem jest konflikt pomiędzy władzą a. społeczejwtu? . 
bardzo sprytnie skonstruował „Człowieka z m a ™  czekając, 
aż życie dopisze dalszy ciąg. I dopisało. D z i ę k i * 
otwartością lorócić do wydarzeń histpryczpyc V przez Vryz- 

• poprzednim filme -  do marca 1968, do grrinm IW . P™*jpry*_ 
mat losów już nie Mateusza Birkuta, ale jego syna widz uczest^ 
niczy w naszej najnowszej tragicznej historii. arud-
nej nadają filmowi autentyczne zdjęcia z ulic Gda”f™  . 9 
nlu 1970 i znakomicie w to wkomponowana sc,e” P ” . Birkuta, 
tweao robotnika przez całe miasto, a także s™ . inbular- 

Cały film składa si, właściwie z ep r^ d ow ^ arfw a  falmiar,
na jest tu uboga. Zresztą nie mogłoby być \ L C(mVt

tS S J T S A  S E
s s s r s ^ f  «iS3Ł. • »&:*>«■ * ««■»*

j g g g gmości, uproszczeń, nieprawdziwej m o zyw acji p J M a ć k a -ro b o in i-  
i._ i-ieruie przemianą Macka-studenta w - j 
K  Po czlści S  Bk z nimi zeoizU, ale nie ze «*** * ” »■ 
Wajda musiał przecież syna Mateusza “ pomimo pcw-
IzipTn wuoTCifiv iy i» WycjTdó zds Tfttisioi Tobot i i  • , 7
nyTh Z k iw T m d a  Sie ten film z gtątOtim
ipon najważniejszy walor, że nie pozostawia nikogo obojętnym. 
Pntom tutko przychodzi refleksja — nie zaprzepaśćmy tego, co 
zdobyliśmy, bo jaki „Człowiek” porastanie w bliskiej vrzysżło-
ści?

W życiu uczonego rozpoczął się 
niezwykle pracowity okres, dodaj
my także — bardzo obfity w osiąg
nięcia. Wiele publikował przeważ
nie wespół ze swym współpracow
nikiem dr M. Kowalskim, głównie 
na łamach „Gazety Cukrowniczej” . 
Do najpoważniejszych jego prac z 
tego okresu należą: „Notatki z prak
tyki laboratoryjnej” , „Przyczynek 
do kwestii oznaczania cukru w bu
rakach” , „Nasze melasy i mzsze 
ocieki” , „Sole wapienne” , „O rze
czywistej wartości fabrycznych cu- 
krzaków wapniowych” i wiele in
nych. W połowie 1901 roku opuścił 
laboratorium, by objąć stanowisko 
starszego chemika w cukrowni „Jó
zefów” k. Błonia. Tutaj posiadane 
wiadomości teoretyczne wdrażał do 
praktycznego działania osiągając 
nadspodziewanie dobre rezultaty 
Ulepszył odżywianie węgla kostne
go przez nasycanie go melasą o pe
wnej koncentracji. Opatentowuje 
nowy sposób rafinowania cukru 
oraz przerób mączek żółtych do 
celów rafinerskich.

Po wybuchu Rewolucji 190.v z 
przyczyn politycznych opuszcza cu
krownię „Józefów” . Przenosi się do 
pobliskiego Grodziska Mazowieckie
go, gdzie poświęca się zupełnie {ma
cy naukowej. Pochłaniają go głów
nie własne wynalazki, które z du
żym powodzeniem przyjęły si§ w 
cukrowniach Królestwa Polskiego, 
na Ukrainie, a z czasem również w 
Rosji. Równolegle z pracą badaw
czą kontynuował działalność po.i- 
tyczną. Będąc aktywnym członkiem 
PPS organizował polityczne skupis
ka robotnicze, wprowadzał nowe 
systemy organizacji pracy. W jego 
warszawskim mieszkaniu przy uncy 
Nowogrodzkiej często zatrzymywali 
się przybywający tutaj nielegal
nie wybitni polscy działacze niepo
dległościowi Właśnie tutaj koncen
trowała się nieraz praca polityczna 
i spiskowa „Organizacji Bojowej 
W działalności niepodległościowej 
wiele pomagała mu żona Mana 
z Thielów, aktywna członkini „Or
ganizacji Bojowej” .

Franciszek Dorant, zasłużony na- 
ukowiec-wvnalazca i głęboki pa
triota zapadł w 1909 roku na cięż
ką chorobę nerwową spowodowaną 
wg orzeczeń lekarskich przede 
wszystkim przepracowaniem.^ Cho
roba zmogła go przedwcześnie, bo 
zaledwie w 41 roku życia. Zmarł 
27 grudnia 1910 roku w Pruszko
wie. Pochowany został zgodnie z 
wolą dzieci w Kutnie. Grób uczo 
nego znajduje się przy jedne] z 
głównych alejek w najstarszej czę 
ści miejscowego cmentarza.

JAN B. NYCEK

13 września odbyło się w Płocku 
Ogólnopolskie Biennale Plakatu Fo
tograficznego. Jury po rozpatrzeniu 
pięćdziesięciu czterech prac szes
nastu autorów przyznało pierwszą 
nagrodę Zbigniewowi Krydzie t 
Płocka za Drace nt. „Mamo” dwie 
drugie nagrody Markowi Jóźkowo- 
wi z Koszalina za pracę _ pt. 
„Chrońmy zabytki” , zespołowi au

torskiemu MAK — KACPER z 
Warszawy oraz trzy trzecie nagro
dy: Piotrowi Bilskiemu z Grudzią
dza za pracę pt. „Dokąd idziemy” 
Kazimierzów'! Szymek z Wałbrzy
cha za pracę ,,XXX”, a także na
szemu redakcyjnemu koledze To
maszowi Gałązce za „Polskę 81 
Wielu autorów otrzymało wyróż
nienia oraz dyplomy PTF. Jak nas

poinformowali organizatorzy, na
grodzone i wyróżnione prace można 
będzie obejrzeć już w listopadzie 
w Klubie Międzynarodowej Książ
ki i Prasy w Płocku.

Na zdjęciu: iedna z nagrodzo
nych prac na płockim Biennale, 
której autorem jest Tomasz Gałąz
ka — nasz redakcyjny fotoreporter.

(zb)

„ Ś W I P  PLONÓWŚWIĘTO CHLEBA"
Sobotni wieczór na fwsi_ i nic jeszcze nie 

sygnalizuje jego nie z wy kłoś ci. Jak " 3C|̂ le 
pora prac w gospodarstwie. Jedni£opią lew
eze ziemniaki -  bmi wracają do domu. Jrzeba
wykorzystać sprzyjającą pogodę i ost„au- 
promienie zachodzącego słońca.

Przyjechaliśmy odrobinę za wcześnie i ro 
che nam wstyd, że tak podpatrujemy » p w -  
cych sie ludzi. Wacław Milka od lat wierny 
tradycji ludowej i pięknie ją kontynuujący 
z niepokojem spogląda na drogę.

Pierwsze przychodzą dziewczęta, a z ni - 
przejęta gospodyni dzisiejszej uroczystości 
pani .Tanina Grzegrzólka, przewodnicząca K o . 
Gospodyń Wiejskich. Żartujemy z P ło w e j  
trzynastki, albowiem po raz już trzynasty 
mieszkańcy Samborza. Mijakowa i Mi szewka

Dożynki w Mijakowle

Fot. 3. Waćkowskl

w gminie Borowiczki zbierają się w miejsco
wej remizie strażackiej, aby dokonać symbo
licznej przemiany ich całorocznego trudu w 
chleb. Ten piękny obyczaj zachował się 
niewielu miejscowościach.

Zjawiają się i panowie z Ochotniczej Straty 
Pożarnej — współgospodarze tego wieczornego

b ia d a m y kołem -  młodzi i najstarsi, ota
czając stary dębowy stół nakryty białym od. u- 
sem. Na stole króluje majestatycznie ^zieza, 
pamiętająca czas wypieku Chleba w każdym 
gospodarstwie. Dzisiaj jest odświętna, opleclo- 
na wiankiem z kłosów i ziół. Obok niej mak 
z ostatnich zbiorów i dwanaście świec -  sym
bol długiego, pracowitego roku. Gasme światło. 
W uroczystym półmroku najstarszy gospodarz 
pan Kędzierski, zapala pierwszą śwlecę. Po 
nim kolejno starosta i starościna jutrzejszych 
uroczystości dożynkowych, przodownicy', naj 
młodszy przedstawiciel, trzyletni szkrab, k. 
remu pomaga babcia. Uczestniczymy i l ■ 
tym misterium, chociaż z wrażenia trzęsą s ą 
ręce i gaśnie zapałka.

Gdy .wszystkie świece już płoną, następuje 
moment kulminacyjny: rozlega się .piewa 
przez wszystkich stara, piękna pieśń oor, 
dowa:

Błogosławiony chleb ziemi czarnej 
wieczna miłość, wieczny cud.
Dar matczyny, radosny, ofiarny 
w łonie ziemi słońca płód.

Każdy z zebranych podchodzi do dzieży, aby 
wsypać do niej garść mąki -  cząstkę swojego 
trudu. Z tej mąki gospodynie upieką doi* 
kawy kołacz.

Pieśń wzmaga się:

Sprawiedliwie dzielcie chleb ojcowie, _ 
Prawda niechaj będzie w każdym słowie, 
Sprawiedltwie niech chleb w rękach wa*j, 
sprawiedliwa dobra dłoń.

Wszyscy trzymają kwiaty — _ złożone dzisiaj 
obok " chieba — nazajutrz znajaą tię na Gro

bie Nieznanego Żołnierza. — Święto plonów to 
święto Chleba -  mówi cieszący się ogromną 
sympatią sołtys Mijakowa pan Zdzisław Jaku
bowski, a chieb to jedność i braterstwo Dzi
siejszy wieczór jest dla nas, bo same doży mci 
są zawsze trochę na pokaz. -  Dalej następuje 
dekoracja starostów i przodowników dożynek. 
Wzruszeni słuchamy wierszy sławiących -ć 
ziemię i włożony w nią trud które wybrała 
Marzena, córka gospodyni, niektórzy u kr a 
kiem ocierają łzy. Połączył nas ten chleb, w 
którym jest cząstka pracy każdego, zjednoczy, 
uroczysty obrzęd. Wspólnie siadamy do ' * 
łów, na których królują płody ziemi. To oar- 
dzo niezwykła wieczerza. Zostaliśmy 
do rodziny, wydaje sie bowiem, że siedzący 
przy stole sa jej członkami. Życzliwi i za
przyjaźnieni, pomagający sobie w czasie nasi
lenia prac żniwnych.

O tej wspanialej życzliwości pogadujemy 
przy stole i o potrzebie kontynuowania tra
dycji ojców, o .wspaniałych piecach chleoo- 
wych, które dawały niepowtarzalny zapach 
Chlebom Coraz mniej ich na wsi, a rycn 
nielicznych raczej się nie używa. A szkoda, 
bo zbiory w tym roku lepsze, z pszenicy na
wet dobre 1 z własnej, nie kartkowej mą.u 
można upiec chleb. ^

Wacław Milkę przyjeżdża do Mijakowa od 
lat. Jego zespół tańczy i śpiewa na dożynkach, 
bo z tej tradvcji czerpie i wskrzesza ją tam, 
gdzie została zapomniana. Postępuje cak, po
nieważ jest zapaleńcem, a jedynie tacy robią 
rzeczy przez innych uważane za nieważne.

Mało łest takich .wsi: autentycznych nie ce
peliowskich. A jednak pan Jakubowski narzeka 
w swojej balladzie:

„czasem zanim usnę, leżę se i myślę, 
problem ten opiszę, do Warszawy wyślę, 
minister przeczyta, niech sie wszystko dowie, 
że źle się też dzieje u nas w Mijakowie.
Co roku to większy problem tu powstaje, 
tylko dzladuś z babcią na wsi pozostaje... 
Cóż, jeśli się ma sołtysa-satyryka, mc me 

ujdzie płazem.
L.Sz.
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D omek pomalowany na ró
żowo, w ogródku piwonie 
i floksy. Dzikie wino zara

sta aż po okno. Na pozór sielsko, 
anielsko, tak, jakby ten sympa
tyczny domeczek omijały zawie
ruchy, kryzys i co tam bądź. 
Powinna jeszcze otworzyć sym
patyczna starsza pani i miłym 
głosem zaprosić na zsiadłe mle
ko prosto z lodówki. Ale to tyl
ko moja wyobraźnia. Nie będzie 
mleka, nie będzie sympatycznej 
staruszki. Będzie natomiast roz
goryczona młoda kobieta, płaczą
ce dziecko i zagniewana babka. 
Będą wzajemne wyrzekania, o- 
skarżenia i pretensje. Będą łzy 
malca, który ukryje się za 
dzwiami kuchni i wyjdzie dopie
ro, gdy jego babcia opuści dom.

Z listu do redakcji: „Przeczy
tałam artykuł „Panna z dziec
kiem” i postanowiłam do was też 
napisać. Nie proszę o pomoc ani 
radę. Chciałam tylko się wyżalić, 
to już dla mnie wiele, że mogę 
się komuś zwierzyć. Otóż, podob
nie jak Jolka z waszego artyku
łu, zdecydowałam się urodzić i 
samotnie wychować swoje dziec
ko. Niestety, nie mieszkam w 
mieście, gdzie takie sprawy są 
na porządku dziennym. Na wsi 
jest inaczej, chociaż tyle się mó
wi o tym, że obyczaje się zmie
niły i tzw. panna z dzieckiem już 
nie jest wytykana palcami. Ja 
ciągle, chociaż mój synek ma już 
trzy lata, odczuwam na własnej 
skórze to, że nie ma ojca. To 
znaczy ma, ale jego ojciec nie 
mógł się ze mną ożenić, bo już 
jest żonaty, co przedtem przede 
mną zataił. Kiedy dowiedział 
się. że jestem w ciąży, po pro
stu zwyczajnie uciekł i więcej 
się nie pokazał”.

Ten list, dostałam jakieś dwa 
miesiące temu, ale ciągle scho
dziło, nie miałam czasu odwie
dzić Gośki, jak się podpisała, 
Ale wreszcie nieodwołalnie po
stanowiłam się wybrać do wsj B. 
no i jestem. Nie spodziewano 
się mnie tutaj.

— Dobrze, że mnie pani zasta
ła, bo akurat miałam jechać do 
Płocka po jakieś zakupy. Robert 
nie ma na zimę palika, ani bu
cików. A tu takie trudności ze 
wszystkim — mówi Gośka.

Jest ładna, zgrabna, ale ma w 
twarzy coś, co odpycha. Zasta
nawiam się długo, co. I już wiem 
— ma w twarzy nieufność. Nie 
uśmiecha się, spogląda tak ja
koś z ukosa, kiedy rozmawia, 
nie patrzy w oczy,* kieruje spoj
rzenie w bok. Mówi, że nic od 
nikogo nie chce, tylko jednego, 
żeby dali jej wreszcie spokój, 
żeby przestali się nią zajmować.

— Wie pani, kiedy chodziłam 
już z brzuchem i nie kryłam 
tego,' że cieszę się na to dziecko, 
to wyczuwałam wokół siebie at
mosferę, no może nie wrogości, 
ale niechęci na pewno. Ale ja 
się zacięłam w sobie i udawa
łam, że nie zwracam uwagi na 
szepty za moimi plecami, na 
drwiny. Myślałam, że się uspo
koją. przyzwyczają W domu też 
było źle. Najpierw wielka awan
tura. Moja rodzina jest wierząca 
i mama nie mogła przeżyć, że ja 
im taki wstyd przyniosłam. Ale 
czy to wstyd? Że wnuczek miał 
się urodzić9

Nie wiedziała, jak im to po
wiedzieć. Ciągle odkładała ten 
moment. Aż już nie można by
ło ukrywać. No i Marian prze
stał przychodzić. Matka najpierw 
nie pytała, ale w końcu zebrała 
się na odwagę.

— Cóż to, pokłóciłaś się z Ma
riankiem? — zagadnęła które
goś dnia. Rodzice nie znali je
szcze o nim prawdy nie wiedzie
li, że ma żonę i dziecko. Dojeż
dżał z odległego miasteczka i 
skuteczne potrafił zachować swo
ja tajemnicę. Było mu wygod
nie. Taka odskocznia. Oczywiś
cie musiał sobie zdawać spra
wę z tego, że państwo M. myślą 
już o przep’ saniu gospodarstwa 
na Gośkę, że planują zabić świ
niaka na wesele, choć on nigdy 
nie oświadczył się oficjalnie. 
Sądzili, że czeka, aż Gośka skoń

czy szkołę. Dojeżdżała: do wie
czorówki do Płocka, zostało jej 
pół ro-ku do dyplomu. Wtedy 
miałaby pełne prawo przejąć 
gospodarstwo po rodzicach, żyć 
na swoim.

Opowiada mi o tym, choć nie
łatwo jej to przychodzi. Odwyk
ła od otwierania duszy przed 
kimś obcym. Ale skoro już przy
jechałam, niech moja wizyta nie 
będzie na próżno. •

Pani M. na razie nie wtrąca 
się do rozmowy. Obiera ziem
niaki, krój pomidory na sałat
kę. Obiad dla wszystkich? Nie. 
dla niej z mężem i młodszej 
córki. Gośka sama gospodaruje. 
Jedna rodzina? Skądże, dwie po
łączone wspólnym dachem. Goś
ka i jej syn mieszkają tu, bo 
dokąd pójdą?

— Ale na dobrą sprawę wy
prowadziłabym się już dzisiaj — 
mówi głośno.

Na to matka wzrusza ramio
nami, — a idź, ja cię nie trzy
mam. Zejdź nam z oczu i zabie
raj swojego bękarta.

Zapiekła nienawiść, a może co 
innego — czy można znienawi- 
dzieć własnego wnuka? Co dziec
ko jest winne?

— No, dziecko to niby nic •— 
przyznaje babka — ale za ja
kie grzechy to nas spotkało? 
Zawsze chowałam córki bogoboj
nie, do spowiedzi chodziły trzy 
razy w roku. W domu też miały 
dobry przykład, zawsze z mę
żem do kościoła co niedzielę. Jak 
kuzynka się rozeszła ze swoim, 
to kontakt ucięliśmy, nie bywa 
u nas, bo po co ma wprowadzać 
ferment. Zawsze marzyłam, że 
córki powychodzą za mąż. Wy- 
wianuje się je, dopomoże. No i 
tak się skończyło. Zęby jeszcze 
Hanka nie poszła za przykładem 
siostry, bo chyba bym tego nie 
przeżyła.

Robert cierpi na nerwicę. Wy
chowywany w atmosferze lęku 
i kłótni już ma na sobie ich 
piętno. Boi się obcych, tylko do 
matki ma zaufanie tylko do niej 
się przytula. Ma już trzy lata, 
a jeszcze prawie nie mówi. Ot, 
kilka prostych słów — mama, 
daj, jeść. Gośka się pociesza, że 
zdarza się, iż chłopcy zaczynają 
późno mówić, ale potem pójdzie 
jak z płatka.

Robert żyje w hermetycznym 
święcie stworzonym mu przez 
Gośkę. Rzadko bawi się z inny
mi dziećmi, Gośka cierpnie ze 
strachu, że któreś powie bękart 
albo znajda. Dzieci są okrutne, 
a z ich rodzicami nie lepiej. 
Przez to może rozwija się wol-

Fot. T. Gałązka

niej od swoich rówieśników, ma
jących i matkę, i ojca.

Ludzie na wsi mają oczywiście 
na ten temat swoje własne zda
nie. Drwić, wyśmiewać, doku
czać? To już nie te czasy, pro
szę pani — oburzają się. Chciała, 
to urodziła. Ale że taka dumna, 
do nikogo nie zagada, o pomoc 
nie poprosi. Pewnie, że kiedy się 
to przydarzyło (każdej może, no 
nie?) to baby trochę kpiły, bo 
starzy M. już weselisko szyko
wali, a ten Marianek ich wy- 
kołował. Ale czy ona nie wie
działa, że z żonatym się zada
je? Nikt w to nie uwierzy. Głu
pia była i tyle. Teraz niech cier
pi, bo żonaty mężczyzna to świę
tość. Pewnie chciała rozbić ro
dzinę i jej się nie udało. Niech 
nie opowiada, bo nikt jej pal
cami nie wytyka.

— Pamiętam, poszłam do na
szego sklepiku po chleb. Już 
byłam w ciąży. Chciałam kupić 
bez kolejki, ale baby mnie nie 
puściły. Dopiero ujęła się za mną 
ekspedientka. Puśćcie kobietę, 
widzicie, że ledwo na nogach

stoi, krzyknęła. To się rozstąpi
ły i dały mi kupić. Ale jedna 
powiedziała — taką to na tacz
kach wywieźć. Ja tego nie za
pomnę, choćby teraz mówiły co 
innego.

— Gosia jest ambitna — tak 
ocenia ją siostra Hanka — i dla
tego tak bardzo przeżywa swoją 
sytuację. Inna szybko by się po
godziła ze swoim losem i żyła 
normalnie, a ona uważa siebie 
za wyklętą. Chciała mieć to 
dziecko, ale ciągle się go wsty
dzi. Uważam, że powinna wyje
chać. Bo to, że nie może doga
dać się z rodzicami, to po tro
sze też jej wina. Gdyby się po
kajała, pożaliła, mama na pew
no by wybaczyła. A tak, to tyl
ko przepycnanka.

Gdy jechałam do B., sądziłam, 
że znajdę temat rodem z Cie
mnogrodu. Ale czasy widocznie 
się zmieniły, tylko czy Gośka 
w to uwierzy? Pytam ją, co ma 
zamiar dalej ze sobą zrobić. I z 
Robertem przede wszystkim. 
Dziecko przecież najbardziej cier
pi.

— Chciałabym jeszcze ułożyć 
sobie życie, ale sił mi brak. Naj
chętniej zamknęłabym się w 
swoim pokoju i w ogóle nie wy
chodziła. Ja wiem, że powinnam 
wreszcie podjąć decyzję, wyje
chać, wynająć jakiś kąt, zacząć 
pracować, dziecko do przedszko
la. Ale to tak łatwo wygląda 
tylko w marzeniach. Kiedy po
myślę, że musiałabym pokonać 
jeszcze tyle przeszkód, ogarnia 
mnie zniechęcenie i mam dość. 
No j jaką mogę mieć pewność, 
że ze wsi nie przywędruje za 
mną fama takiej, co to z żona
tym planowała ślub?

Gośka ma 22 lata. Ale brak 
jej odporności i tej wiary w sie
bie, co jest przywilejem młode
go wieku. Czy kiedyś się podź- 
wignie? Czy weźmie w garść?

— Przyjedź — mówię — po
szukamy pracy. Pomogę ci zna
leźć mieszkanie. Dzieci samot
nych matek mają pierwszeństwo 
przy podziałach miejsc w przed
szkolach.

Może się zdecyduję — obie
cuje.

Chciałabym móc dopisać do 
tej historii szczęśliwe zakończe
nie. Ale to nie tylko ode mnie 
zależy.

(kp)

NA MAŁEJ W
Dzisiejszą „małą wokandę” poświę

camy w całości orzeczeniom wyda
nym przez Kolegium do Spraw Wy
kroczeń przy Naczelniku Miasta 
Kutna.

Wydało ono ostatnio i zarządziło 
opublikowanie następujących werdyk
tów.

Andrzej Beska, s. Jana wespół z 
Krystyną Starczewską e. Kazimierza, 
byli w stanie nietrzeźwym i wywo
łali gorszącą awanturę w barze „Po
lonia” . Była to pora obiadowa, sala 
pełna konsumentów. Obwinieni awan
turowali się, wykrzykiwali ordynar
ne słowa i zakłócili tym porządek 
i spokój publiczny.

Andrzejowi Beśce wymierzona zo
stała kara grzywny w wysokości 
5000 zł z zamianą na 50 dni aresztu, 
a Krystynie Starczewskiej 4500 zł z 
zamianą na 45 dni aresztu.

Stanisław Rek s. Antoniego, po pi
janemu wtargnął do sali konferen
cyjnej Urzędu Miejskiego i zakłócił 
toK odbywającej się tam narady, u- 
żywając wulgarnych słów. Ukarany 
został grzywną 4000 zł z zamianą na 
40 dni aresztu.

Sławomir Lewandowski będąc w
stanie nietrzeźwym na przystanku 
PKS przy ul. Barlickiego wywołał 
awanturę z osobami oczekującymi 
tam na autobus i obrażał je wul
garnymi słowami. Wymierzono mu 
grzywnę w wysokości 4000 zł z za
mianą na 40 dni aresztu.

Gabriel Danielewski s. Zdzisława 
zaczepiał po pijanemu przechodniów 
na pl. 19 Stycznia i wykrzykiwał 
ordynarne wymysły. Zapłaci za to 
grzywnę 4000 zł, albo odsiedzi 40 dni 
w areszcie.

Jerzy Jan Maszczyk s. Lucjana, 
będąc w stanie nietrzeźwym na sta-’ 
cji PKP w Kutnie zaczepiał oczeku
jących na pociąg i kopał ich po 
nogach. Będzie go to kosztowało 
4.500 zł grzywny, lub „odsiadkę” 
przez 90 dni.

Bogdan Paweł Rutkowski s. Win
centego wespół z Andrzejem Ję
drzejczakiem s. Zygmunta upili się 
i na ulicy Sienkiewicza zaczepiali 
przechodniów, bili ich po twarzy, 
wykrzykiwali ordynarne wymysły. 
Zakłócili tym spokój i porządek pu
bliczny i wywołali zgorszenie. Kole
gium ukarało za to Rutkowskiego 
trzema miesiącami aresztu zasadni
czego, a Jędrzejczaka grzywną w 
wysokości 4.500 zł z zamianą na 90 
dni aresztu zastępczego.

Jan Morawski s. Mieczysława w 
mieszkaniu własnym przy ul. Dłu
gosza 4a będąc w stanie nietrze
źwym wszczął awanturę z rodzica
mi, demolował mieszkanie, a przy 
tym wykrzykiwał ordynarne wymy
sły. Chociaż było to "jego mieszka
nie, ale awantura była słyszana w 
całym domu i zakłóciła spokój są
siadom. Ukarany został trzema mie
siącami aresztu zasadniczego.

(szcz) a

Nie, nie — to nie będzie opowieść turystyczna 
o pięknie krajobrazu — urokach dolin, rozpo
ścierających się pomiędzy niebotycznymi szczy

tami Tatr. Zupełnie coś innego.

Dolina, to w gwarze świata przestępczego kradzież 
kieszonkowa. Okradanie „na dolinę” to osobna zło
dziejska specjalność, a uprawianie jej czyli doliniar- 
stwo, jest fachem wymagającym rzetelnego przygoto
wania, ba, szkolenia.

W okresie międzywojennym dwie były w Polsce 
złodziejskie specjalności, które słynęły w całej Euro
pie: doliniarze i kasiarze. Pierwsi potrafili z presti- 
digitatorską wręcz zręcznością wyciągnąć z kieszeni 
upatrzonej ofiary portfel, pieniądze, zegarek i to na
wet wtedy, gdy kieszeń wydawała się całkowicie nie
dostępna. Pewien mój znajomy warszawski lekarz 
siedział w ławce na nabożeństwie w kościele. Że zaś 
była zima. miał na sobie zapięte futro, pod futrem 
marynarkę, pod marynarką kamizelkę, a w niej w 
kieszonce złoty zegarek, ówczesną modą zamocowany 
do dewizki, przeciągniętej przez dziurkę od guzika 
i przypiętej do kieszonki przeciwległej. Gdy lekarz 
wrócił do domu, zdjął futro i marynarkę, okazało się, 
że zegarek wraz z dewizką zniknął bez śladu. Było to 
bezspornie dzieło eleganckiego pana. który siedział w 
ławce obok lekarza. Zapewniam, że to nie anegdota, 
lecz fakt autentyczny, świadczący o mistrzowskim 
opanowaniu złodziejskiej zręczności rąk. Nie dziwota 
to zresztą, bo adepci doliniarstwa pod kierunkiem 
starych kieszonkowców ćwiczyli się specjalnie na ma
nekinach, przyodzianych w odzież zaopatrzoną w 
dzwoneczki, które sygnalizowały każdy „błąd w sztu
ce”. Było to już dawno, w latach międzywojennych 
i w Warszawie. i

Nie wiem czy i jak ćwiczą się dzisiaj doliniarze, ale 
fakt faktem, że są a w naszym województwie, szcze
gólnie w Płocku, przejawiają ostatnio ożywioną dzia

łalność. Nie ma dnia, aby do jednostek milicyjnych 
nie zgłaszało się parę osób okradzionych.

Piszemy o tym gwoli ostrzeżenia.

Sam miejsca szczególnie ulubione przez kieszonkow
ców, jako teren kradzieży. Wszystkie te miejsca ce
chuje natłok osób i to, że są one zaaferowane doko
nywanymi zakupami, bo dzieje się to przeważnie w 
placówkach handlowych. Więc na przykład najczęst
szym terenem złodziejskich operacji jest sklep „Mo
dy Polskiej’*, gdzie zajęte wyborem atrakcyjniej odzie
ży panie, nie zwracają uwagi na torebki. Więc np. 
sklepy „Jubilera” . W nim kradzione są największe 
kwoty, bo przychodzą tam ludzie zaopatrzeni w go
tówkę na poważniejsze zakupy. Więc np. zatłoczony 
zawsze sklep mięsny przy ulicy Tumskiej i sklepy 
obuwnicze.

No, a poza tym autobusy, przede wszystkim w po
rach szczytu. Największe zagrożenie kradzieżami pa
nuje w rejonie ulic'Tysiąclecia. Miodowej, Bielskiej.

Przeciętny wiek płockich kieszonkowców waha się 
w granicach 13—25 lat i myliłby się ktoś sądząc, że 
są to jakieś podejrzane obdartusy. Wręcz przeciwnie
— są to osoby o sympatycznym wyglądzie, ubrane 
schludnie i modnie w skórzane kurteczki, modne ko
szulki, dżinsy. W ogóle1 budzą wyglądem zaufanie.

Mają ustalony tryb postępowania. Nigdy nie jadą 
na dłuższej trasie: jeden przystanek i wysiadają, aby 
wsiąść do autobusu, jadącego w przeciwnym kierun
ku. Częstym miejscem, gdzie wsiadają, są przystanki 
koło restauracji „Osiedlowa” i naprzeciw dawnego 
sklepu tzw. nocnego. Najbardziej zagrożone linie, to 
„trójka” , „dziewiętnastka, dwudziestka ale też i inne.

Kieszonkowcy zazwyczaj nie działają w pojedynkę, 
lecz po dwóch, trzech i systemem swoistej „sztafety” . 
Sprawca kradzieży nie trzyma fantu przy sobie, lecz 
z punktu przekazuje go wspólnikowi. On sam, w ra
zie podejrzenia, może spokojnie pokazać, że niczego 
nie ukradł, bo niczego nie ma.

Trzeba tu powiedzieć, że płoccy doliniarze nie pod
trzymują „honorowych tradycji” tego zawodu. Był 
bowiem w tej złodziejskiej branży obyczaj, że portfel, 
czy torebkę, po wyjęciu z niej gotówki, czy innych 
cenności, zwracano pocztą właścicielowi, a w każdym 
razie zwracano dokumenty. W ostateczności podrzu
cano je w widocznym miejscu. Płoccy złodziejaszko- 
wie niê  są tacy honorowi i przyczyniają okradzione
mu, prócz straty materialnej, dotkliwych kłopotów, 
najczęściej bowiem dokumenty po prostu niszczą.

, I na zakończenie sprawy „doliniarzy” ciekawostka. 
Zameldowania o okradzeniu składają przeważnie ko
biety. Mężczyźnj czynią to w znacznie mniejszym 
procencie. Czy kieruje nimi wstyd, że dali się okraść, 
czy może chęć zatajenia przed małżonką faktu posia
dania „zaskórniaków” ?

_ Oprócz kradzieży kieszonkowych rozpowszechniły 
się ostatnio dość znacznie oszustwa. Polegają one na 
sprzedaży jako złote, przedmiotów z innego metalu. 
Dokonują tych oszustw najczęściej dwie osoby. Jedna
— udaje obcokrajowca, który ma do zbycia obrączki 
i pierścionki, a ostatnio drobne zagraniczne, miedzia
ne lub mosiężne, monety wyczyszczone „na glans”* 
Wyroby, rzekomo złote, są nawet nierzadko zaopa
trzone w jakiś niewyraźny znaczek, mający być pró
bą. Drugi wspólnik odgrywa rolę tłumacza. Zdarza się 
także wspólnik trzeci, z pozoru obcy dla tamtych. 
Zainteresuje się on transakcją i usiłuje niby wy" 
przedzie ofiarę w „okazyjnym” zakupie.

* KE *

A więc, płocczanie uwaga! Nie dajcie się okradać 
i oszukiwać. W. ŁADE&
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SZKOŁA JAK NOWA
S zkoły i przedszkola nad

miernie zagęszczone, to 
dzień powszedni naszej 

oświaty. Niestety, poza przed
szkolami powstającymi w adap
towanych pomieszczeniach nie 
należy w tym roku spodziewać 
się oddania nowych obiektów o- 
światowych. Tym ważniejsza jest 
sprawa remontów, by choć w ten 
sposób zabezpieczyć szkolnictwo 
przed uszczupleniem i tak 
skromnych jego zasobów.

Okres wakacji, to tradycyjnie 
już szczyt remontowy w szko
łach i przedszkolach. W bieżą
cym roku kapitalne bądź bieżące 
remonty prowadzone były w 160 
obiektach, czyli więcej niż co 
trzecia placówka ulegała odmło
dzeniu. Najczęściej były to prace 
malarskie, drobne konserwacje, 
przygotowania, by nowy rok 
szkolny powitać w odświeżonej 
szacie.

Szereg placówek ma potrzeby 
znacznie poważniejsze. Według 
szacunkowych danych zgłoszo
nych przez szkoły u progu bie
żącego roku na remonty kapital
ne potrzeba ponad 60 min zło
tych. Ponieważ tak znacznych 
środków brak, należało wybrać 
sprawy najpilniejsze, by zmieś
cić się w przydzielonych na ten 
rok funduszach. Tegoroczna u- 
chwała Wojewódzkiej Rady Na
rodowej przeznaczyła dla władz 
oświatowych na potrzeby re
montowe 32 min złotych, do tego 
jednak docohdzą jeszcze, szaco
wane na 10— 12 min zł, niewy
korzystane w ubiegłym roku 
środki, pozostające na specjal
nych kontach, zbiorczych szkół 
gminnych czy urzędów gmin, 
Środki te nie przepadają z koń
cem roku finansowego, mogą być 
dziś wykorzystane, a pozostały 
najczęściej z powodu braku ma
teriałów, który uniemożliwił 
przeprowadzenie prac.

Właściwie środki finansowe 
są, nie ma specjalnych trudności 
ze znalezieniem wykonawców, o 
ile zapewni się im materiały. 
A o to jak wiadomo najtrudniej, 
toteż dyrektor remontującej się 
szkoły przestaje być pedagogiem, 
nie ma czasu na nauczanie, a 
musi starać się, zabiegać w róż
nych centralach o przydziały nie
zbędnych do remontu śrędków, 
armatury. Dobrze jeszczś, gdy 
prac podjęły się działające na 
rzecz oświaty jej własne grupy 
remontowo-budowlane, wtedy 
ten ciężar spada na nie, gorzej, 
gdy trzeba szukać pomocy rze
mieślników czy spółdzielni. Zro

bią chętnie, ale jak szkoła do
starczy np. lepiku czy papy. Od 
czasu do czasu niewielkie ilości 
materiałów szkoły zdobywają w 
GS-ach czy za pośrednictwem 
Wydziału Handlu UW, co nie 
jest rozwiązaniem sprawy, bo 
uszczupla to i tak skromne przy
działy rynkowe dla indywi
dualnych odbiorców. Niestety, 
tak to jest, gdy kołdra za krót
ka i nie ma skąd uszczknąć.

Najwięcej prac wykonuje się 
własnym potencjałem szkolnic
twa. Działają przy nim cztery 
grupy remontowe: dwie duże — 
wojewódzka i płocka, i kilkuo
sobowe w Czerwińsku i Wyszo
grodzie. Według danych na ko
niec czerwca w pierwszym pół
roczu br. wykorzystano ponad 
18 min zł ze środków przezna
czonych na rok bieżący, z czego 
ponad 5 min to efekt pracy wo
jewódzkiego zakładu remontowo- 
-budowlanego. Wyniki pierwsze
go półrocza nie napawają opty
mizmem, nie wykorzystano poło
wy funduszy. Istnieje więc oba
wa, że znów środki mogą zostać 
na rok następny. Nie należy się 
tu sugerować przedwakacyjnym 
terminem sprawozdań. Wpraw
dzie rzeczywiście w czasie let
niej przerwy robi się najwięcej, 
lecz prace przy remontach kapi
talnych na ile tylko jest to mo
żliwe trwają cały rok, inaczej 
wlokłyby się w nieskończoność. 
Znów przeszkadzają głównie bra
ki materiałowe. Trudno o ce
ment, drewno, stal zbrojeniową, 
grze jniki, a przecież prowadzi się 
tak generalne roboty jak np. 
wymianę stropów w Brudzeniu, 
szkole na Radziwiu, w Starej 
Białej, gdzie obok stropów prze
budowano ścianki działowe, klat
kę schodową, instalacje wodno
kanalizacyjne i co. Centralne o- 
grzewanie zakłada śię też np. w 
szkole w Swiniarach gm. Słubi
ce.

Jak podało kuratorium w 
około 90 procentach z remonto
wanych bądź odświeżanych o- 
biektów rok szkolny rozpoczął 
się już bez udziału malarzy czy 
budowlanych. W tym roku rów
nież zakończy się wreszcie śli
maczący się remont szkoły w 
Gawromkach. W szkole w Starej 
Białej na po wakacjach pozostała 
z większych prac już tylko ele
wacja budynku, ale np. w Bru
dzeniu jeszcze jakiś czas uczntof 
wie będą musieli współżyć z 
budowlanymi.

Niestety, mało optymistycznie 
rozpoczął się nowy rok

dla przedszkolaków w Do
brzy ko wie i Gąbinie. Jeśli na
czelnik gminy Gąbin nie podej
mie w końcu energicznych kro
ków, nie zacznie zgodnie z obiet 
nicami działać przedszkole w 
Gąbinie zmniejszy się o jeden 
oddział. Sprawa jest po
ważna, strop w budynku, gdzie 
mieści się jeden z oddziałów 
grozi zawaleniem. Na parterze 
przedszkole, na piętrze bibliote
ka. Między nimi drewniany, 
wygięty strop, na którym sto
ją ciężkie regały z książkami. 
Zagrożenie nie tylko dla przed
szkola lecz i dla biblioteki, któ
rą koniecznie należy przekwate
rować, by zająć się naprawą 
stropów. Przed wakacjami dzie
ci przeniesiono do innych od
działów zagęszczając je nadmier
nie, co na dłuższą metę nie jest 
możliwe, dlatego zanosi się na 
zmniejszenie Ilości miejsc w gą- 
bińskim przedszkolu. Podobno 
nawet znalazło się tymczasowe 
lokum dla biblioteki w świetli
cy SKR-u ale sfinalizowanie 
sprawy, wydanie odpowiednich 
decyzji należy do naczelnika, 
który jak na razie poprzestał na 
złożonej w czerwcu obietnicy, że 
sprawę załatwi. Wydaje się, że 
dwa miesiące to dostatecznie 
długi okres, by również zacząć 
działać, zająć się bliżej proble
mami oświaty w gminie. Tym 
bardziej, że nie jest to jedyna 
sprawa wymagająca interwencji 
naczelnika. Stary budynek 
przedszkola w Dóbrzykowie jest 
w bardzo złym stanie technicz
nym. Mieszkańcy Dobrzykowa 
przeznaczają na nowe przedszko
le budynek dawnej agronomów- 
ki, zajmowany obecnie przez 
2 lokatorów, których w związku 
z tym należałoby przekwatero
wać, a to leży wyłącznie w ge
stii naczelnika. Władze oświato- 
wę uważają projekt naczelnika 
— zagęszczenie szkoły i przenie
sienie tam przedszkola za nie
realny, gdyż po pierwsze w 
szkole w Dobrzykowie nie ma 
nadmiaru miejsca, a po drugie 
brak tam pionu kuchennego. 
Przedszkole bez posiłków to 
chyba jednak nieżyciowy pomysł. 
Mieszkańcy Dobrzykowa moni
tują, a władta czeka — tylko na 
co? Aż dzieci wyrosną?

0 podręcznikach - bez optymizmu
Rozpoczął się nowy rok szkolny. 

Nie będzie on łatwy ani dla ucz
niów, ani nauczycieli. Rok dużych 
zmian programowych i organiza
cyjnych w szkołach, spowodowa
nych m. in. wprowadzeniem w 
szkolnictwie wolnych sobót. Nieste
ty na normalne kłopoty związane z 
początkiem roku. na i tak ograni
czoną liczbo zajęć lekcyjnych na
kładają się jeszcze trudności ze zdo
byciem podręczników i podstawo
wych przyborów szkolnych.

Zgodnie ze zmianami programo
wymi wszyscy uczniowie czwartych 
klas szkoły podstawowej mieli o- 
trzymać poza matematyką komplet 
nowych podręczników. Niestety, 
część z nich jeszcze do szkół nie 
dotarła. Nie ma geografii, historii, 
czytanki do języka polskiego. Mia
ły być w czerwcu, ale... Podobny 
problem jest z nowym podręczni
kiem do matematyki dla klas siód
mych. Muszą go dostać wszyscy 
Uczniowie, a pod koniec sierpnia 
był w ilościach, które pozwoliły na 
dostarczenie go wyłącznie nauczy
cielom. Dobrze, że chociaż oni bę
dą wiedzieli, czego mają uczyć.

Właściwie niemal w każdej kla
sie szkoły podstawowej brakuje 
Podręczników. Dla pierwszaków — 
Potrzebnych w drugim półroczu 
ćwiczeń do języka polskiego i czy
tanki „W szkole i na wakacjach” 

ale te może jeszcze zdążą. Go
rzej z trzecio i piątoklasistami, któ
rzy również nie mają czytanek. Dla 
flas szóstych brakuje matematyki 
i fizyki, w siódmej podobnie, z tym 
■te nie ma również nowej edycji 
•.Wiadomości o sztuce” , która praw
dopodobnie w ogóle się nie ukaże. 
Nie przewiduje się też wznowienia 
Podręcznika do historii dla klasy 
\III. To akurat dobrze, bo spotkał 
*ię on z racji swojej treści tzw.

F ot T. Gałązka

przedstawienia dziejów najnow
szych z ogólnospołeczną krytyką, 
ale niestety., nie ma jeszcze w jego 
zastępstwie nowego i chyba nie
prędko będzie. To stawia przed nau
czycielami historii szczególnie trud
ne zadanie — muszą przekazać ucz
niom w formie wykładu nasze 
dzieje najnowsze. Podobnie będzie 
w szkołach zawodowych, gdzie na 
skutek społecznych interwencji 
przywrócono nauczanie historii Pol
ski, ale nie przygotowano jeszcze 
podręczników.

Klasom ósmym brakuje jeszcze 
podręczników matematyki, chemii,

wychowania muzycznego i obron
nego. Dla liceów brak do klas 
I podręcznika do historii literatu
ry, wychowania technicznego 
i przysposobienia obronnego. W 
szkołach zawodowych brakuje rów
nież fizyki. Jak z tego widać, lista 
braków niemała. I chociaż część 
podręczników stopniowo dotrze je
szcze do szkół nie ułatwi to nor
malnego toku zajęć.

W najtrudniejszej sytuacji są 
klasy czwarte i siódme. Tam nie 
ma czym sztukować braków. W 
przypadku innych klas trzeba 
znów, mimo czerwcowych akcji, 
apelować do uczniów starszych 
roczników, by odstąpili młodszym 
brakujące książki. I tak książki u- 
żywane stanowią rokrocznie prze
ważający procent podręczników. 
Jednak nie we wszystkich szkołach 
akcja odkupywania książek prze
biega dostatecznie sprawnie i w 
pierwszych dniach września bez
skutecznie rodzice biegają po księ
garniach, zapominając, że nowe 
książki rozprowadzane są wyłącznie 
przez szkoły. Uczniowie i nauczy
ciele tracą cenny czas przeznaczo
ny na naukę na szukanie podręcz
ników. Oby jak najszybciej udało 
się przy pomocy nowych i starych 
książek załatać wszystkie braki.

Taka sytuacja zobowiązuje prze
de wszystkim uczniów do więk
szego szacunku dla książek. Rodzi
ce i wychowawcy muszą im wciąż 
przypominać że te same podręcz
niki mają starczyć dla ich młod
szych kolegów. Niestety, w najbliż
szej przyszłości nie zapowiada się 
wyraźna poprawa na podręczniko
wym rynku. Z konieczności wra
camy po trosze do starej, wypró
bowanej, ale zapomnianej już for
my wykładów. (p)

C oraz głośniej mówi się o- 
statnio o trudnych warun
kach startu młodego po

kolenia w życie dorosłe, samo
dzielne. Słyszy, się nawet opinie, 
że w ciągu ostatniego trzydzie
stolecia nie było tak niesprzyja
jącej ludziom młodym sytuacja, 
a jednocześnie funkcjonuje prze
konanie, że są to zdania przesa
dzone, malowane w zbyt czar
nych barwach. Potrzebne więc 
jest jasne, dokładne przedsta
wienie rzeczywistej sytuacji, w 
oparciu o fakty i dokumenty bez 
koloryzowania obrazu w jaką
kolwiek stronę. Trwa przygoto
wanie ogólnopolskiego raportu o 
sytuacji młodzieży, jako pierwsi 
w kraju próbę przedstawienia 
problemów na własnym terenie 
podjęli płoccy działacze młodzie
żowi. Sprawa to tym ważniejsza, 
że dotyczy ponad połowy miesz
kańców województwa. Tyle bo
wiem mamy ludności umownie

dym razem, jak podajemy w 
studium dane powołujemy się 
na ich źródło.

— Wiele z nich po raz pierw
szy zostało opublikowanych.

— Tak. Na przykład dane Ko
mendy Wojewódzkiej MO doty
czące patologii społecznej, wiele 
informacji z WUS-u, który je 
zbierał, ale nie mógł rozpow
szechniać, ze Spółdzielczości 
Mieszkaniowej mówiącej o wa
runkach życia oczekujących na 
mieszkanie jtd.

— Przedstawiony w studium 
obraz nie należy do wesołych. 
Co Was jako autorów uderzyło 
przy jego opracowywaniu?

— Poza kwestiami patologii 
społecznej, tak wstydliwie dotąd 
pomijanej, okazało się np. że w 
Płocku na mieszkanie czekać 
trzeba do 20 lat, że warunki

dowy kombinatu, ale sytuacja 
zupełnie się zmieniła. Proponu
jemy przeprowadzenie sesji nau
kowej poświęconej tym zagad
nieniom, wymagać to będzie je
dnak zainteresowania uczonych 
i przeprowadzenia badań. Nasza 
3-tysięczna ankieta to za mało. 
Nie ma w naszym raporcie nic 
o spustoszeniach jakie w mło
dych umysłach w ciągu ostatnich 
10 lat zrobił wadliwy system 
szkolny. Nie mamy się za nie
omylnych, jesteśmy gotowi pod
jąć dyskusję, uzupełnić nasze 
materiały, Pisaliśmy ten raport 
tak, by był czytelny dla każde
go, specjalnie nie używaliśmy 
naukowego języka.

— Zgłaszaliście jako ZSMP 
swoje propozycje pewnego roz
wiązania np. sprawy zatrudnie
nia.

— Tak, mamy w projekcie 
młodzieżową spółdzielnię pracy.

WARUNKI  

ŻYCIOWEGO STARTU

określanej jako młodzież, a więc 
w wieku do 30 lat.

Płocki raport nazywany „Stu
dium o warunkach startu życio
wego i zawodowego młodzieży 
w województwie płockim” przy
gotował pięcioosobowy zespół: 
Krzysztof Denis, Ryszard Dynow- 
ski, Janusz Jagodziński, Roman 
Kuffel, Marek Zadrożny, wszy
scy z ZSMP, a inicjatorem tego 
opracowania był Zarząd Woje
wódzki ZSMP. Rozmawiamy z 
autorami raportu Romaną Kuffel 
i Ryszardem Dynowskim.

— Skąd | kiedy narodził się 
pomysł przygotowania tego ra
portu?

— Pomysł jest wcześniejszy, 
ale konkretnie chodziło o przy
gotowanie materiałów na mają
cą się odbyć jesienią sesję Woje
wódzkiej Rady Narodowej w 
sprawie młodzieży. Chcieliśmy 
pozbierać rozproszone informa
cje i zebrać je w całość, żeby 
radni mogli uzyskać konkretny, 
udokumentowany obraz.

— Jak długo pracowaliście 
nad swoim studium?

— Półtora miesiąca, non-stop, 
byliśmy oddelegowani z pracy w 
ZW ZSMP i wyłącznie zajmowa
liśmy się studium.

—- Rzecz dotyczy całej młodzie
ży, nie tylko zrzeszonej w wa
szym związku?

— Oczywiście, młodzież jest 
jedna i żyje w jednakowych 
warunkach.

— Podzieliliście informacje za
warte w studium na kilka roz
działów: młodzież w strukturze 
demograficznej województwa pło
ckiego, ochrona zdrowia i wpływ 
zanieczyszczenia środowiska na 
zdrowie, oświata, warunki zatru
dnienia i pracy, uwarunkowanie 
sytuacji socjalno-bytowej mło
dych rodzin, kultura, sport, tu
rystyka i wypoczynek, patologia 
społeczna. Skąd czerpaliście da
ne, gdzie szukaliście materiałów 
do swojego opracowania?

— Z bardzo wielu źródeł. 
Między innymi z Wojewódzkiego 
Urzędu Statystycznego, Urzędu 
Wojewódzkiego, Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego, Komendy 
Wojewódzkiej MO, prokuratury, 
sądu, Wojewódzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, PKO, ZUS, PAN, 
Komisji Planowania Gospodar
czego. Przeprowadziliśmy też an
kietę w różnych środowiskach. 
Trzy tysiące młodych ludzi od
powiedziało nam na pytania, na 
które nie znaleźliśmy informacji 
w oficjalnych danych. Za każ

mieszkaniowe oczekujących są 
straszne, w ponad 50 proc. nie 
ma bieżącej wody, a na osobę 
przypada poniżej 5 m kw. po
wierzchni mieszkalnej.

— W waszej pracy nie stara
liście się oceniać istniejącego sta
nu.

— Zależało nam przede wszy
stkim na sfotografowaniu stanu 
obecnego. Sugerujemy także pe
wne rozwiązania Po każdym roz
dziale przedstawiamy wnioski, 
co naszym zdaniem trzeba by 
wobec takiej sytuacji uczynić.

— Zarzucają wam niektórzy, 
że w waszym studium za wiele 
jest danych, że nie wszystkie 
znajdują potwierdzenie, że nic 
nie piszecie o roli ZSMP.

— Nie jesteśmy fachowcami 
od sprawozdawczości, mogą być 
jakieś pomyłki, odchylenia, ale 
sporadyczne nie fałszujące obra
zu. Wszystkie dane pochodzą z 
konkretnych źródeł, nie wymy
śliliśmy ich i nic nie poradzimy 
na to, że nie są takie jakby 
ktoś oczekiwał, że przedstawiają 
bardzo niewesołą sytuację. Jako 
porównawczy przyjęliśmy rok 
1976 (w 1975 powstało wojewódz
two płockie) i niestety w każdej 
dziedzinie widać pogorszenie np. 
w  kwestii miejsc pracy dla ab
solwentów szkół czy wyższych 
uczelni. Bilansuje się najczęściej 
tylko płocką politechnikę, a 
przecież na wielu uczelniach stu
diuje młodzież z naszego woje
wództwa i tu wróci, zwłaszcza 
teraz, gdy w innych regionach 
również jest źle z mieszkaniami. 
Rzeczywiście w naszym studium 
dużo jest liczb, ale to właśnie 
one muszą przekonać, że to, co 
my mówimy to nie są wygóro
wane potrzeby młodzieży i ogól
na krytyka wszystkiego. To fak
ty, z którymi trzeba się liczyć, 
przyjąć do wiadomości i działać. 
Moglibyśmy pokazać, co my ja
ko ZSMP robimy i robiliśmy, ale 
nie o to nam chodziło.. To, co 
mamy robić określa dokładnie 
statut i my, członkowie organiza
cji, na pewno nie możemy i nie 
będziemy zastępować instytucji 
powołanych do określonego dzia
łania.

— Czego wam samym brakuje 
w przygotowanym przez was ra
porcie?

— Przede wszystkim określenia 
oczekiwań młodzieży, jej postaw, 
zainteresowań, jak sama widzi 
swoje perspektywy i miejsce w 
życiu. Brakuje bardzo raportu 
Rady do Spraw Rodziny j badań 
naukowych na ten temat. Są na 
naszym terenie opracowania z 
lat sześćdziesiątych, z czasów bu

Musl być tylko autentyczne zie
lone światło dla spółdzielczości 
i odpowiednie normy prawne. 
Znajdziemy ludzd, fachowców, 
którzy ruszą tę spółdzielnię. Nie 
żądamy nawet materiałów. Z od
padów przemysłu w naszym wo
jewództwie można zrobić bardzo 
dużo. Planujemy kompleksowe 
usługj budowlane, czy np. cha
łupnicze szycie odzieży dziecię
cej, wykorzystując surowce wtór
ne. To bardzo poszukiwane za
jęcie wśród młodych matek, któ
re zostają w domu opiekując się 
dziećmi \ trudno im związać ko
niec z końcem. Plany mamy 
znacznie szersze.

— Ale to już temat na oddziel
ną rozmowę. Do kogo adresowa
liście wasze studium?

— Do wszystkich komu bliskie 
są sprawy młodzieży, kto odpo
wiada za dalszy los naszych 
spraw. Przede wszystkim do rad
nych i członków plenum KW 
PZPR i oni już ten raport do
stali. Rozesłaliśmy go także do 
odpowiednich urzędów. Został 
wniesiony do komisji do spraw 
młodzieży na IX  Zjeździe PZPR. 
Przekazaliśmy go też do Zarzą
du Głównego ZSMP, do Instytu
tu Badań nad Młodzieżą.

— I jaka Jest reakcja?

— Opracowaliśmy raport 1 je
steśmy z nim sami. Mamy nawet 
chwilami wrażenie, że jest on 
niewygodny. Spotyka się on 
głównie z kontrą, a nie z dysku
sją czy propozycjami rozwiązań. 
Tak, jakbyśmy to my mieli dać 
lekarstwo aa wszystko. Czeka
my na sesję WRN, Liczymy na 
konkretne kroki, uchwały dające 
wytyczne i obligujące wojewodę 
do działania. Teraz wszyscy za
słaniają się kryzysem, ale mimo 
niego coś można robić. Boimy 
się tylko, żeby wszystko nie roz
płynęło się w słowach. Na przy
kład wszyscy wiedzą o klubie 
„Marabut” , walczymy o niego od 
dawna, niestety bezskutecznie. 
Przecież młode pokolenie nie mo
że się zestąrzeć czekając na ży
ciowy start.

— Może właśnie wasz raport 
uświadomi władzom, że najwyż
szy czas przejść do konkretnych 
działań. Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: J.P.
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Rada Pracownicza po siedmiu miesiącach

SAMORZĄDNIE
KOLUMNA POŚWIĘCONA PŁOCKIEJ PETROCHEMII NR 1000

Zapraszamy do Domu Technika

SL0VNAFT TRIUMFATORE
Już po raz szósty w ogóle, a w Płocku po raz 

drugi rozegrano Międzynarodowy Turniej Przyjaźni 
zakładów rafineryjno-petrochemicznych położonych 
wzdłuż rurociągu „Przyjaźń”. W myśl wcześniej u- 
stalonych regulaminów mogą w nich brać udział 
zawodnicy klubów i pracownicy zakładów ze Siov- 
naftu Bratysława, PCK Schwedt, DKV Szazhalom- 
batta, MZRiP Płock.

Zawody rozgrywane są każdego roku w innym 
kraju w trzech dyscyplinach sportowych. W tym 
były nimi piłka ręczna kobiet i mężczyzn, tenis zie
mny i piłka nożna. Rywalizacja tegoroczna przebie
gała zdecydowanie pod dyktando zawodników cze
chosłowackich, którzy nie ma co ukrywać byli 
doskonale przygotowani do tej imprezy. Dla przy
kładu w tenisie ziemnym stracili tylko jeden punkt 
z drużyną gospodarzy.

Równie zdecydowanie wygrali rywalizację w piłce 
nożnej jak i w piłce ręcznej kobiet. Rozstrzygnęli 
również na swoją korzyść klasyfikację końcową.

Kolej więc na wyniki uzyskane w poszczególnych 
dyscyplinach sportowych.

W tenisie ziemnym, który rozegrano na doskona
le przygotowanych kortach ZKS Wisły, brylowali
zdecydowanie zawodnicy Sloynaftu wysoko pokonu
jąc swoich rywali. Oto komplet wyników: PCK
Schwedt — MZRiP Płock 3:6, Slovnaft — DKV Szaz- 
halombatta 9:0, DKV — MZRiP 4:5, Slovnaft — PCK 
8:9, DKV -  PCK 6:3, Sloynaft — MZRiP 6:1.
1. Slovnaft Bratysława 6:0
2. MZRiP Płock 4:2
3. DKV Szazhalombatta 2:4
4. PCK Schwedt 0:6

Wśród mężczyzn walczyli ze sobą zawodnicy Sz»z 
halombatty i MZRiP. Oba spotkania wygrali Poislii 
zawodnicy. O ile w pierwszym meczu zwycięży 
zdecydowanie płocczanie, to w drugim doszło *L- 
dramatycznych spięć i niesportowego zachowania “y 
zawodników węgierskich. MZRiP — DKV 28:25, P y
— MZRiP 22:23. Najlepszy bramkarz Gregory 
najlepszy zawodnik w polu — Ryszard Jedli®**1 
Najwięcej bramek zdobył Grzegorz Lichocki. ,e

Do turnieju piłki nożnej zgłosiły się reprezentaCJ 
wszystkich zakładów. Nie stał on na wysokim P"
ziomie, ale i tę konkurencję wygrali czechosłow a^ ' 
Ze strony gospodarzy nie startował jednak pierw? 
zespół, który w tym czasie grał normalne sP0\rV 
nie ligowe. Oto wyniki: PCK — Sloynaft 2:2, ,
— MZRiP 3:1, PCK — DKV 0:1, MZRiP — SlOV®ał 
0:8, Sloynaft — DKV 1:0, MZRiP — PCK 4:2.

Końcowa tabela: 2
1. Sloynaft Bratysława 5:1
2. DKV Szazhalombatta 4:2 *• j
3. MZRiP Płock 2:4
4. PCK Schwedt 1:5 *' j

Najlepszym -bramkarzem uznano Sandora Kol<Lj»
(Szazhalombatta). Najlepszym zawodnikiem KonItfj» 
Zembolda (MZRiP), a najwięcej bramek zdobył "
ro Gajdos ze Sloynaftu. ,

Po rozegraniu wszystkich konkurencji końco 
punktacja przedstawia się następująco: .-t,
1. Sloynaft Bratysława — 285
2. MZRiP Płock — 205 P

kt.

3. DKV Szazhalombatta
4. PCK Schwedt

— 160 P.

Piłkę ręczną rozegrano nietypowo. Kobiety zgło
siły się ze Sloynaftu i PCK Schwedt. Lepsze oka
zały się zawodniczki czeskie pokonując swoje rywal
ki bardzo wysoko. PCK — Sloynaft 12:33, Sloynaft 
— PCK 32:15.

Zwycięzcy otrzymali puchar ufundowany.
i  o a *rz«z

inicjatorów tych zawodów kombinat DKV 
halombatta z Węgier. Wręczenie nagród odbyło 
w Domu Technika, a całą imprezę zakończyła dySi4 
teka przyjaźni.

K iedy w lutym tego roku od
bywało się w sali na stadio
nie pierwsze założycielskie 
zebranie Rady Pracowniczej, 
nikt jeszcze nie przypuszczał, że 

będzie ono wyznaczało nowy etap 
w historii zakładu. Dla ścisłości —■ 
nie tylko Petrochemii, ale w ogóle 
przedsiębiorstw w kraju. Wtedy je
szcze o reformie wspominano nie
śmiało, a największy strach budził 
tzw. anarchosyndykalizm, który 
niektórzy wyobrażali sobie właśnie 
jako rozszerzony samorząd pracow
niczy. Ten samorząd, którego rzecz
nikiem miała zostać powstająca w 
dużych bólach Rada Pracownicza. 
W bólach dlatego, że po pierwsze 
— nie bardzo wiedziano, jak ma 
ona wyglądać, a po drugie — wte
dy już nadmierna demokracja była 
na tyle uciążliwa, że pierwsze ze
branie przypominało forum pub
liczne Hyde parku, czyli każdy miał 
coś do powiedzenia i mówił, bez 
względu czy na temat czy nie.

Ale Rada jednak powstała i pra
cuje. A, co przeczy obawom pesy
mistów, pracuje naprawdę, ma re
gulamin, podejmuje decyzje. I co? 
I świat się nie zawalił. Okazuje się, 
że samorząd pracowniczy może i 
powinien decydować o losach za
kładu, Ba, on chce decydować, co 
jest już istotnym novum w porów
naniu z minioną epoką. Jeszcze 
trochę, a będą widoczne rezultaty,

Akurat tak się złożyło, że na 
tym pierwszym zebraniu Rady u- 
siadłam obok Waldemara Barci- 
kowskiego, który wtedy nie był 
zbytnim optymistą. Nie wyrażał 
wprawdzie swoich obiekcji na głos, 
ale zżymał się na głosy dyskutan
tów nie na temat, na przegadanie, 
na brak sprecyzowanego programu. 
Teraz, po z górą siedmiu miesią
cach, jest pełen entuzjazmu i wia
ry w powodzenie. Bez tego prze
cież nie mógłby pełnić funkcji 
przewodniczącego sesji Rady Pra
cowniczej, a poza tym przekonał 
się, że Rada rzeczywiście coś może, 
co w dzisiejszych czasach ciągłych 
obietnic bez pokrycia, katastroficz
nych przewidywań i ogólnego bez
władu jest rzeczywiście tego entu
zjazmu godne.

— Szkoda, że nie uczestniczyła 
pani w posiedzeniu zespołu konsul
tacyjnego Rad Pracowniczych Rafi
nerii Polskich. Ostatnie, a od u- 
tworzenia odbyły się już dwa, było 
w Płocku. Chodzi o to, żeby powo
łać coś w rodzaju rady koordyna
cyjnej rafinerii, bo z chwilą roz
wiązania zjednoczenia nasze dzia
łania muszą być jednak scentrali
zowane i dograne. Nie kadża rafi
neria sobie — powiedział przewod
niczący Barcikowski niemal od pro
gu, na przywitanie.

Miałem więc już pierwszą kon
kretną informację — rafinerie chcą 
działać wspólnie. Więcej _— myśli 
się jeszcze o dokooptowaniu CPN, 
a może w przyszłości także przed
siębiorstw poszukujących ropy naf
towej. Kiedy w lipcu rozmawiałam 
z dyrektorem Kaczmarczykiem 
PPNiG w Pile. było to jego ci
chym marzeniem — by o poszuki
waniach ropy decydowały nie wła
dze, ale przedsiębiorstwa bezpo
średnio tym zainteresowane. To 
jednak zamierzenia na przyszłość.

Wracając do Rady w Płocku — 
jest w niej 160 osób wybranych 
przez załogę, przedstawicieli każ
dego zakładu w MZRiP. Program 
określa regulamin, w którym czy
tamy: „Rada Pracownicza jest naj
wyższym i jedynym organem sa
morządu całej załogi MŻRiP upo
ważnionym przez nią do decydowa
nia w pełnym zakresie o celach i 
kierunkach działania przedsiębior
stwa. (...). W swoim działaniu RP 
dążyć będzie do pełnego wykorzy
stania istniejącego potencjału pro
dukcyjnego i osiągania optymal
nych efektów gospodarczych przed
siębiorstwa” . (...).

Dalej wyliczony jest zakre3 dzia
łalności Rady, w 15 punktach. Oto 
niektóre — decydowanie o planach 
rozwoju przedsiębiorstwa, planach 
podziału funduszu przedsiębiorstwa 
(nagród, socjalnego, mieszkaniowe
go itp.), podziale zysku, przyjęciu 
rocznego sprawozdania finansowo- 
-księgowego. treści statutu MZRiP. 
zatwierdzeniu wniosków w sprawie 
przyznawania wszystkich odznaczeń 
i nagród zakładowych, zmianach _ w 
schemacie organizacyjnym MZRiP.

Ponadto Rada ma prawo nieogra
niczonej przedmiotowo kontroli 
działalności przedsiębiorstwa oraz 
dyrekcji. W skład Rady wchodzą 
komisje problemowe powołane spo
śród fachowców w danej dziedzi
nie i one to rozpatrują tematy, 
zbierają materiały źródłowe, opinie 
załogi, opracowują wnioski i propo
zycje uchwały.

Waldemar Barcikowski — przewodniczący sesji Rady Pracowniczej.
Fot.. T. Gałązka

Przytoczyłam tylko niektóre pun
kty obszernego regulaminu. Ale i 
z nich już widać, że Rada Pracow
nicza to samorząd autentyczny, je
go przedsięwzięcia powinny leżeć 
w interesie załogi, której jest rzecz
nikiem. I dlatego pierwszym pod
stawowym warunkiem jest tej za
łogi zaufanie. Trzeba przy tym 
podkreślić, że powyższy program 
powstawał już w marcu, natomiast 
bardzo zbieżny „Solidarności” pół
tora miesiąca później.

— Jak my pojmujemy rolę samo
rządu? Chcielibyśmy, żeby admini
stracja miała pełną swobodę dzia
łania w dziedzinie produkcji, nato
miast Rada zajmowałaby się wszy
stkimi sprawami pozaprodukcyjny
mi. Przecież nie możemy sobie cią
gle wchodzić w drogę. Pierwszą de- 
zycją, jaką podjęliśmy, było zobo
wiązanie dyrektora do sporządzenia 
raportu o przedsiębiorstwie. Będzie 
to dokument podstawowy, wyjścio
wy do naszej dalszej pracy. Chcie
libyśmy widzieć sprawy długofalo
wo, szczegółowo analizować skutki 
danych decyzji, nie działać pochop
nie. Gdyby posłużyć się porówna
niem — traktujemy nasz zakład 
jak państwo, a Rada spełniać ma 
w nim funkcję sejmu. Czyli usta
wodawczą, a wykonawczą — dy
rekcja i administracja. Teraz dużo 
mówi się o 3 x S. W pewnym mo
mencie będziemy musieli jako za
kład wypracowywać pieniądze dla 
siebie. Wtedy dyrekcja zda egza
min, ale i Rada także. Trudno jed
nak liczyć na wiele, skoro możemy 
przerobić 15 milionów ton ropy, a 
przerabiamy 10,4.

Teraz Rada zajmuje się opraco
wywaniem projektu zminimalizo
wania kosztów produkcji, bo stąd 
właśnie muszą pochodzić oszczęd
ności. To będzie pierwszy spraw
dzian gospodarczy. Trzeba odpo
wiedzieć na pytanie, ile kombinat 
kosztuje utrzymanie chociażby 
przyległych, nieprodukcyjnych in
stytucji. Czy jest sens kształcić w 
szkole przyzakładowej dziewczęta, 
skoro wiadomo, że będą trudności 
z pracą dla nich i poza tym są 
przeciwskazania zdrowotne? Czy 
wobec tego nie zmienić kierunku 
kształcenia na laboranta i 
wówczas mogłyby pójść do służby 
zdrowia? Czy rozwiązać OHP? Ja
ka korzyść z junaków dla Petro
chemii, czy większa, niż przyjmo
wanie do pracy młodych ludzi bez 
etykietki hufcowej, tylko indywi
dualnie? Na to pytanie odpowiedź 
już jest — Rada podjęła decyzję o 
nieprzedłużaniu umowy.

Wreszcie sprawa OBR. Wiadomo, 
że brak zaplecza badawczego ozna
cza cofnięcie się o sporo lat do ty
łu. Jeżeli jednak ma istnieć, to 
trzeba o nim myśleć poważnie, by 
rzeczywiście spełniało swoje zada
nie.

No i na koniec — zjednoczenie. 
Mam przed sobą maszynopis Z do
kładnymi wyliczeniami, ile w któ
rym roku zjednoczenie kosztowało 
petrochemię w Płocku. Weźmy 
choćby 1980 — utrzymanie centrali 
— 10 milionów złotych, przedsię
wzięcia gospodarcze — 10 milionów 
270 tysięcy — razem ponad 20 mi
lionów złotych. W 1981 roku — 16 
milionów. Niezależnie MZRiP od
prowadza średnio na konto zjedno
czenia od 200 do 260 milionów zło
tych rocznie jako narzut na- fun
dusz postępu techniczno-ekonomicz
nego. Starczy? Na wszystkich spot
kaniach dominują uwagi o braku 
potrzeby istnienia zjednoczenia. Lu
dzie mówią — możemy funkcjono
wać doskonale bez zjednoczenia., 
należałoby tylko utworzyć zgrupo
wanie np. kooperantów. Rada ma 
właśnie na celu utworzenie zgru
powania kooperantów, których ce
lem byłby podział zasobów ropy 
naftowej.

To program na jutro. A dziś? Czy 
podejmuje się już decyzje dotyczą
ce załogi? W Biurze Projektów Ra
da Pracownicza podzieliła pewną 
kwotę, według własnego uznania 
rozdzielając nagrody. Wysokość ich 
była zróżnicowana, tak jak różny 
jest wkład pracy, zaangażowanie i 
poświęcenie ludzkie. Związki „So
lidarność” zgłosiły veto. Uznały, 
mianowicie, że wysokość nagród 
powinna być jednakowa. Pomimo 
tego Rada utrzymała swą decyzję 
w mocy, na przyszłość obiecując 
konsultowanie się ze związkami w 
tych kwestiach. To był zgrzyt. Bę
dzie ich z pewnością więcej, bo 
przecież i Rada, i związki na razie 
nie mają dużego doświadczenia, 
choć okres raczkowania już minął. 
No i niełatwo uznać czyjąś wyż
szość.

Będą też pewno i kolizje z dy
rekcją, chociaż teraz, odpukaę. Ra
da znajduje zrozumienie. Ale wia
domo, że postęp rodzi się niełatwo, 
w strefach. Trzeba też czasu, by 
Rada okrzepła i by jej rola w 
przedsiębiorstwie została jasno za
znaczona. By się z nią liczono. To 
zależy głównie od ludzi, którzy bę
dą w niej działać. A tych wybierze 
załoga. Co pół roku przewodniczący 
sesji będzie obierany na nowo, to 
pozwoli na chyba największą de- 
mokratyczność w naszych, i nie tyl
ko naszych dziejach. Skoro już ten 
krok został uczyniony, to teraz tylko 
czekać pozostaje na autentyczną sa
modzielność przedsiębiorstwa, z au
tentycznym samorządem w parze... 
Ale już dość zachłystywań się tym, 
co będzie. Pożyjemy, zobaczymy.

(kp)
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SEZON ROZPOCZĘTY
Po wakacyjnej przerwie wzno

wił działalność Dom Technika, 
najbardziej chyba popularna w 
naszym mieści® placówka kul
tury, integralnie/związana nie 
tylko z macierzystym zakładem
— płockim kombinatem.

Rojno i gwarno jest więc na 
ul. Wieczorka już od kilku dni, 
trwają przesłuchania kandydatów 
do zespołów instrumentalnych i 
wokalnych, rodzice przyprowa
dzają swoje pociechy, chcąc by 
tu właśnie spędzały swój wolny 
czas, uczyły się i bawiły.

Mimo wcześniejszych obaw, 
czy przy nowej polityce finan
sowej uda się utrzymać znany 
w mieście, popularny w kraju i 
poza jego granicami zespół 
„Płock” uznano, że powinien 
pracować nadal. Sporo zainwe
stowano w stroje, a przede wszy
stkim lata pracy tej grupy arty
stycznej zaowocowały licznymi 
sukcesami. Trudno nawet wyo
brazić sobie, że z dnia na dzień 
np. zespół przestaje istnieć i gi
nie jego dorobek.

Oczywiście nie uda się unik
nąć pewnych restrykcji finanso
wych, które dziś są po prostu 
nieodzowne, ale dotyka to nie
mal wszystkie placówki kultu
ralne i zespoły w kraju. Działa
jące do tej pory „Powiększenie”
— grupa recytatorska i tańca 
nowoczesnego połączone zostaną 
w jeden zespól estradowy, który 
już niebawem przedstawi swój 
pierwszy — jak obiecuje — atrak
cyjny program. Popularnością 
cieszy się też dziecięcy zespół 
„Petrolinki” , który w tym roku 
zasilą następni kandydaci na ma
łych wokalistów j recytatorów. 
Rozpoczął też działalność zespół 
plastyczny, kluby przyjaźni, 
książki \ brydżowy. Pełne kom
plety są również na kursach ję
zykowych — angielskiego i nie
mieckiego.

Dla chętnych z zainteresowa
niami i uzdolnieniami muzycz
nymi i wokalnymi zajęcia w 
studio piosenki i nauka gry na 
instrumentach — fortepian i 
akordeon. Trwa nabór do zespo
łu plastyczno-lalkarskiego, to no
wa, interesująca propozycja dla 
dzieci i młodzieży. Tutai pozna
wać będą arkana sztuki lalkar-

skiej, a w przyszłości można bę
dzie być może pomyśleć o włas
nym dziecięcym teatrze kukieł
kowym.

Dla dorosłych sobotnie wie
czorki taneczne, a także dysko
teki dla młodzieży oraz występy 
zespołów i grup muzycznych.

Tak jak każdego roku organi
zowane będą też kiermasze, po
łączone z ciekawym programem 
artystycznym.

Ograniczenia finansowe nakła
dają na kierownictwo Domu 
Technika obowiązek innego niż 
do tej pory dysponowania środ
kami — bo jest ich po prostu 
znacznie mniej. Trudno wpraw

dzie mówić o samofinansowaniu 
takiej placówki, gdyż pełni ona 
nie tylko funkcję centrum roz
rywki, ale prowadzi działalność 
wychowawczą, niemniej organi
zowane imprezy będą musiały po 
prostu przynosić dochód.

Problemom zakładowej kultu
ry w nowych warunkach \ zasa- 
doir. jej funkcjonowania posta
ramy się przyjrzeć w odrębnej 
na ten temat publikacji. Na razie 
w imieniu kierownictwa zapra
szamy do odwiedzenia Domu 
Technika, nie będziecie się nu
dzić.

(eg)

Czy ta impreza będzie w tym roku kontynuowana?
Fot. G. Rychli»

Międzynarodowy Turniej Przyjaźni
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MŁODZIEŻY
Ponieważ na koniec artykułu „Mło

dzież kontra młodzież” wnioski zo
stawiliście pod dyskusję czytelnikom, 
dlatego chcę dodać kilka zdań od 
siebie. Prawda Jest taka, iż ojczyzna 
potrzebuje gospodarności i pracowi
tości wszystkich Polakótw, a przede 
wszystkim młodzieży. Nowej strate
gii gospodarczej nie da się zreali
zować bez ludzi młodych — powie
dział przewodniczący ZG ZSMP Je
rzy Jaskiernia. I pod takim kątem 
winien zmierzać Wasz artykuł. Wy 
natomiast nadaliście im ton przetar
gu. W ZMW jest 160 osób, w ZSMP 
— 800. Oczywiście, że w drugim jest 
więcej, gdyż do niedawna młodzież 
polska była zrzeszona w jeden zwią
zek. A te kontry trzeba było brać 
z punktu widzenia działaczy społecz
nych. No, bo jak można nazwać 
przewodniczącego ZG ZSMP — dzia
łaczem społecznym, jeżeli jest się na 
miesięcznym (wynagrodzeniu i to 
grubo ponad 5.000 zł i jak sami pi
szecie w wieku ponad 40 lat.

Dlaczego typowo młodzieżowych sta
nowisk pracy nie można powierzać 
młodym, zdolnym i wykształconym 
ludziom? Inaczej znów będziemy po
pełniać nieodwracalne błędy. Mło
dzież dotknęły w sposób chyba naj
bardziej bolesny błędy w polityce 
soejalno-ekonomicznej lat siedemdzie
siątych. A przecież nam wszystkim 
chodzi o to, aby ich postawa oby
watelska kształtowała się przede 
wszystkim na drodze autentycznego 
współudziału (w socjalistycznej de
mokracji. Pilnym zadaniem członków 
Partii i działaczy młodzieżowych jest 
Szybkie stworzenie płaszczyzny 
współdziałania opartej na wspólno
cie celów i idei. Wprost mnie obu
rza wypowiedź: „do starych czasów 
nie wrócimy” . To znaczy do jakich? 
Chyba do lat siedemdziesiątych. Bo 
do tych powojennych byłoby dobrze 
wrócić. Ileż wtedy mogliby się nau
czyć od takich młodzieżowych pio
nierów pracy społecznej jak Marian 
Pawlak — ojciec Marcina, Czesiek 
Matusiak, Józef Błaszczyk, Jadzia 
Przybysz. A z młodszej generacji — 
Tadek Galańczak, Edek Adamiak, 
Janek Jóźwiak. Jednym słowem cały 
sztab młodych, prężnych ludzi dzia
łających społecznie bez żadnych wy
nagrodzeń i dyplomów. O nich, o 
tych działaczach, gdybścle napisali 
artykuł, byłaby to historia działaczy 
ruchu młodzieżowego, ich dorobku i 
Walki o piękną i dostatnią Ojczyznę. 
Nie wiem czy jest aż takim tchó
rzostwem, jak mówi Marcin w ar
tykule, wystąpienie z ZSMP? Wyrósł 
ha polskiej wsi, ziemia jest jego 
Warsztatem pracy. Chłopom potrzeba 
prawdziwej ekonomiki rolhej. Dla
czego młodzież wiejska zrzeszona .w 
ZMW ma obowiązek bronić tych 
Praw.

W dniach 20—23 marca odbył się 
I Krajowy Zjazd ZMW w Warsza
wie. Ponoć bliższa koszula ciału, a 
Więc młodzież wiejska winna znaj
dować się w ZMW i będzie się zrze
szać i nic na to nie poradzimy. Ta
kie są prawa wsi polskiej, tacy wy
rośliśmy i nikt i nic nam nie może 
zastąpić matki ziemi. Biegu historii 
nie odwrócimy, a nawet nie mamy 
prawa Zresztą przewodniczący ZK 
ZMW Waldek Swirgoń powiedział, te 
będą się starali dotrzeć do wszyst

kich ośrodków opiniotwórczych i de
cyzyjnych, być wszędzie tam, gdzie 
ważą się losy wsi. I to jest sens 
organizowania się młodzieży w ZMW. 
Szczególnie teraz, gdy zagląda nam 
w oczy głód. Zapowiada też, iż ra 
wsi będą programowo rywalizować 
z ZMSP. Oczywiście będzie to rywa
lizacja zdrowa. Jak widać nie jest 
to aż tak wielką sensacją walka 
w naszej wsi między dwiema orga
nizacjami. A co do zbierania „kło
sów na wagę złota" to było dawno 
* nieprawda. Trzeba zbierać kłosy nie 
na wagę złota, a w olbrzymie pryz- 
my, gdyż wtedy nasz kraj będzie 
słynąć Chlebem, miodem i mlekiem. 
A Popławski myśli jeszcze katego
riami sprzed Sierpnia.

Jest chyba prawdą bezsporną, że 
jeśli młodzież wiejska zrzeszona w 
jakimkolwiek związku chce znaleźć 
(właściwe miejsce w obecnym nur
cie wydarzeń, to musi wypracować 
nowocześniejszy model działania, mo
del, który stanowiłby o sile wiej
skiego ruchu młodzieżowego. Nie 
chodzi mi wszak o całkowite prze
modelowanie struktury związku, któ
ra została sprawdzona przez lata, ale 
o wniesienie do niej nowych war
tości wynikających ze zmian jakimi 
poddane zostało nie tylko wiejskie 
środowisko młodzieży. I tego, naszej 
młogoszyńskiej młodzieży gorąco ży
czę.

WANDA TYBURA 
Młogoszyn 
gmina Krzyżanów 
woj. Płock

JAK

ZREALIZOWAĆ

ZLECENIE?
Szanowna Redakcjo!

W dniu 5 grudnia 1980 roku z Urzę
du Gminy Bielsk otrzymałam zle
cenie sprzedaży węgla na zakontrak
towane odstawione tuczniki w wy
sokości 700 kg. Ani w ubiegłym ro
ku do końca grudnia, ani w roku 
bieżącym nie mogłam nigdy trafić 
w miejscowym GS na chwilą, kiedy 
węgiel byłby możliwy do kupna. 
W związku z tym mam ogromne 
trudności z wykarmieniem następ
nych tuczników.

Nie zważając na zobowiązania wo
bec kontrahentów trzody (nie tylko 
ja mam niezrealizowane zlecenie) O 
rząd Gminy podjął uchwałę, że wszy
stkie ubiegłoroczne zlecenia zostają 
unieważnione. W tej sytuacji czułam 
się zwolniona z obowiązku dalszej 
kontraktacji. Być może tu kryje się 
tajemnica, dlaczego pogłowie trzody 
chlewnej spada. Uważam, że nie tyl
ko ja w ten sposób rozumuję. Nie 
mając węgla, nikt nie może myśleć 
o tuczu trzody. Jest mi tym bar
dziej przykro, że tyle się mówi o 
zielonym świetle dla rolnictwa.

GENOWEFA NIEWIADOMA 
Goślice

P.S.
Wiosną w G.S. Bielsk można było 
zobaczyć na placu ogromną kolejkę 
wozów po nawozy (superfosfat), któ 
ry był brany tylko z jednej strony 
pryzmy. Mimo nalegań, magazynier 
nie chciał się zgodzić na pobieranie 
go z drugiej strony pryzmy, co dwu 
krotnie przyśpieszyłoby czas zała
dunku. Dopiero wtedy, gdy rolnicy 
zagrozili, że nie odjadą bez nawo
zu, czyli po paru godzinach prze
wlekłego „kupna” , magazynier zde
cydował się i zezwolił na załadunek 
z dwóch stron pryzmy.

Od redakcji: proponujemy przesu
nięcie magazyniera do zbioru ślima
ków winniczków.

OGŁOSZENIA DROBNE
Kupię ciągnik C-330. Zbigniew Fol 
Kutno, Piiwkl 31. Podać cenę.

871397

Unieważnia się podłużną pieczątkę o 
treści: Międzyzakładowy Komitet
Założycielski Niezależnego Samorząd
nego Związku Zawodowego „SOLI
DARNOŚĆ” 99-300 Kutno, ul. Kró
lewska 11 teł. 37-02; 21-30 tlx 83400.

M-2 w Kutnie nowe budownictwa 
2 pokoje, centrum, zamienię na M-3 
w Kutnie. Oferty nr 871895 składać 
w red. „Tygodnika Płockiego” Kutno, 
Sienkiewicza 2.

871895

PRAWNIK RADZI
I fe iS iS a iB iS

MĄŻ PIJAK

Pani Halina Z. zwraca się do nas 
z prośbą o wyjaśnienie następującej 
sprawy. „Od kilku lat mąż mój na
dużywa alkoholu. Zarobione pienią
dze przeznacza w większości na wód
kę.

Sama pracuję, ale zarabiam nie
wiele. Dzieci chodzą do szkoły, nie 
*8wsze starcza mi na chleb. Gdyby 
hie sąsiedzi nie wiem co by się z 
hami stało.

Ostatnio mąż mój zaczął wynosić 
* domu różne rzeczy by mieć pie
niądze na wódkę. Nie wiem co mam 
trobić? Sąsiedzi radzą iść na milicję, 
*le ja się wstydzę, bo rodzina męża 
Powie, że chce go wsadzić do wię
żenia. Poradźcie mi jak mam spra
wę tę załatwić, bo chodzi mi pfze- 
de wszystkim o dzieci” !

Obowiązek dostarczania środków 
Utrzymania spoczywa na rodzicach. 
Obowiązani są oni do świadczeń ali
mentacyjnych względem . dziecka 
które nie jest w stanie jeszcze utrzy
mać się samodzielnie. Obowiązek ten 
Wynika z ustawy zaś uchylanie się 
dd niego jest w myśl art. 186 § 1 kk. 
Przestępstwem. Wykonanie obowiązku 
alimentacyjnego względem dziecka, 
które nie może jeszcze utrzymać się

871900

Sprzedam siano z 1 ha. 
28-59 po 20.

Kutno, tel.

871890

Zagubiono karty zaopatrzenia na eu-
kier na nazwisko Maria 
Szymański zamieszkali 
woj. Płock.

i Edward 
Krzyżanów,

871391

Zagubiono karty zaopatrzenia na cu
kier na nazwisko Maria, Jerzy Ty- 
rański oraz mączno-kaszowe na na
zwisko Maria, Jerzy, Artur, Jaromir 
Tyrańscy zamieszkali Kutno, Łokiet
ka 4 m. 26.

871892

Kupię szczeniaka Jamnika, 
tel. 263-34.

Płock

871893

Kupię wieloczynnościową maszynę 
do szycia — cena obojętna, sprzedam 
walizkową maszynę do pisania, teł. 
293-56 Płock.

890066

samodzielnie polega nie tylko na
dostarczaniu środków utrzymania, ale 
także jak w opisanym przypadku na 
osobistym staraniu się o jego wy
chowanie.

W prawidłowo funkcjonującej pod
stawowej komórce społeczeństwa ja
ką jest rodzina, rodzice sami wiedzą 
jakie potrzeby dziecka mogą i po
winni zaspokoić \w pierwszej kolej
ności. W sytuacji, kiedy jedno z ro
dziców uchyla słę od ciążącego na 
nim obowiązku alimentacyjnego za
kres świadczeń alimentacyjnych u- 
stala sąd. Wniesienie pozwu o ali
menty wolne jest od opłat sądowych. 
Dlatego nie zwlekając dłużej należy 
wnieść pozew o alimenty. Wysokość 
ich oraz sposób płacenia ustali sąd. 
Zabezpiecza się w ten sposób byt 
rodziny. Niezależnie od tego nakłoń 
męża, aby udał się do najbliższej 
poradni przeciwalkoholowej celem 
podjęcia leczenia odwykowego. Mo
żesz także wystąpić sama z wnios
kiem do komisji społeczno-lekarskiej 
o zastosowanie w stosunku do two
jego męża przymusowego leczenia 
odwykowego. Drugą możliwością jest 
złożenie przez Czytelniczkę do Sądu 
Rejonowego wniosku o orzeczenie, 
aby wynagrodzenie za pracę lub In
ne należności przypadające mężowi 
były w całości lub w części wypła
cane do Twoich rąk. Sąd Rejonowy 
powinien rozpoznać taki wniosełj nie 
później niż w ciągu 14 dni od daty 
jego wpłynięcia.

Literatura: 1. Kodeks rodzinny i
opiekuńczy (Ustawa z dn. 25 lutego 
1964 r. Dz. U. Nr 9 poz. 99, zm. Dz.U. 
z 1975 r. Nr 45, poz. 234). 2. Kodeks 
karny. Ustawa z dn. 19 kwietnia 
1969 r. (Dz.U. z 1969 r. Nr 13, poz. 94, 
zm. Dz.U. z 1974 r. Nr 27, poz. 157), 
3. Ustawa z dn. 10 grudnia 1959 r. 
(Dz.U. Nr 65, poz. 434).

J. L.

Zgubiono legitymację pracowniczą 
Nr 26471 MZRIP.

890074

Zamienię M-4 w Gostyninie na po
dobne lub większe w Płocku. Wia
domość tel. 240-20.

890067

Poszukuję samodzielnego M-2 lub M-3 
Oferty składać w redakcji „TP” 
Płock, Jakubowskiego 11.

890063

Restauracja „Wojciecha” w Stefa
nowie zatrudni od zaraz szatniarki.

890064

Sprzedam pawilon handlowy tel.
271-16 po godz. 17.

890073

Siatkę ogrodzeniową sprzedam, Wy-
szogród, Narutowicza 14.

893071

Zgubiono legitymację pracowniczą
Nr 25539 MZRiP.

890970

Zgubiono legitymację pracowniczą
Nr 51961 MZRiP.

890042

Dobre spawarki wykonuje Neska 
Kazimierz 09-530 w Gąbinie, ul. Ro
gatki Gostynińskie 2, tel. 138.

890048

Zamienię M-3 z wygodami, telefo
nem I piętro w Wysokiem Mazo-
wiecku na podobne lub mniejsze w
Płocku. Istnieje możliwość dopłaty
Wiadomość Płock, ul. Wolskiego 1
m 44

890045

Kupię Wieloczynnościową maszynę 
do szycia, cena obojętna, tel. 248-74
po 18.

390006

Kupię domek w Płocku. Adres Płock.
Piaska 1 m. 49.

890062

Zgubiono legitymację pracowniczą
Nr 33633 MZRiP.

890050

Zgubiono legitymację pracowniczą
Nr 26155 MZRiP.

890057

Zgubiono legitymację 
Nr 26119 MZRiP.

pracowniczą

890043

Zgubiono legitymację pracowniczą 
Nr 26319 MZRiP.

890059

Wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystościach po
grzebowych

LUDWIKA SOKOŁOWSKIEGO
a Jego rodzinie okazali pomoc, życzliwość, przede wszyst
kim Dyrekcji, koleżankom i kolegom z Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 2 w Płocku, Dyrekcji i pracownikom 
Zespołu Szkós Medycznych w Płocku oraz Liceum Ogól
nokształcącego im. Wł. Jagiełły, a także przyjaciołom i 
znajomym składają wyrazy głębokiej wdzięczności

ŻONA I SYN 
890069

Wszystkim tym, którzy okazali pomoc, troskliwość, opie
kę, serdeczność i życzliwość, zwłaszcza w ostatnich dniach 
choroby oraz tym, którzy towarzyszyli w dniu 23.VIII.81 
r. w ośtatnlej drodze naszego ukochanego Męża i Ojca

JAMA SŁONłEWICZA

składają wyrazy głębokiej wdzięczności

ŻONA, DZIECI z RODZINĄ 
890072

Druhnie harcmistrz

TERESIE GOLUS

z powodu śmierci

M A T K I

wyrazy głębokiego żalu i serdecznego współczucia składają
KOMENDA HUFCA ZHP, HARCERZE I 

INSTRUKTORZY z PŁOCKA
P-205

Sprzedam gospodarstwo rolne o pow 
4,30 ha przy Jeziorze Zdworskim. 
Wiadomość: tylko w niedzielę. Ma- 
tyldów poczta Łąck 09-520.

890052

Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska 
w P ł o c k u

ZATRUDNI HYDROBIOLOGA

ze stażem na stanowisko asystenta. Wynagrodzenie zgodne 
z obowiązującym Układem Zbiorowym Pracy dla pracow
ników gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

Informacje o zatrudnieniu udzielane są w Ośrodku, Płock 
ul. Południowa 13 tel. 294-01 w gcdz. 7—14.

P-204
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i  Spółdzielnia Kółek Rolniczych |
w D o b r z e l i n i e

«  z siedzibą w Grabowie, 99-319 Dobrzelin woj. Płock 

~ o g ł a s z a  g
M _ mt

I PRZETARG NIEOGRANICZONY
■M M
g na sprzedaż samochodu marki ' g

!  „SYRENA” R-20

g nr fabryczny 852948, rok produkcji 1977, cena wywoław- Z
Z cza 29.000 zł, nr rejestracyjny PLA 204D. 3

g Pojazd można oglądać codziennie w godz. od 8 do 15 w , 3 
Z siedzibie SKR Grabów.
M «■
g Przetarg odbędzie się w dziesiątym dniu po ukazaniu 3
Z się ogłoszenia w prasie w biurze SKR w Grabowie o 3
5 godzinie 10 Obowiązujące vadium w wysokości 10 proc. g
g ceny wywoławczej płatne w kasie SKR w Grabowie do 3
Z godz. 10 w dniu przetargu.
mt m
Z Za wady ukryte pojazdu nie ponosimy odpowiedzialności. Z

P-203 g
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Dnia 6 września 1981 r. zmarła

GRAŻYNA BELINO-STUDZINSKA

W Zmarłej tracimy ofiarnego pracownika, cenioną, po
wszechnie łubianą koleżankę. Rodzinie Zmarłej serdeczne 
wyrazy współczucia składają:

DYREKCJA i WSPÓŁPRACOWNICY WOJE
WÓDZKIEGO BIURA PLANOWANIA PRZE

STRZENNEGO W PŁDCKU
890061

KAILEPSZA

MauBau— —m m i m

Koleżance

BRONISŁAWIE ŚNIEGOĆKIEJ
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

M Ę Ż A

składają
DYREKCJA i RADA PEDAGOGICZNA SZKO

ŁY NR 7 w PŁOCKU
890058

Radzie Pedagogicznej III Liceum Ogólnokształcącego im. 
M. Dąbrowskiej i SWP w Płocku, rodzinie, znajomym oraz 
tym wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie Ojca

STEFANA BORMIŃSKIEGO

serdecznie dziękuje

RODZINA
890046

Koleżance
ANIELI BAGIŃSKIEJ

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

O J C A

DYREKCJA, RADA ZAKŁADOWA oraz KO
LEŻANKI i KOLEDZY ze ZBIORCZEJ SZKO

ŁY GMINNEJ W STAROŹREBACH
890068

QK
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PŁOCK
Teatr Dramatyczny: 23—27.9, —

Przed sklepem jubilera K. Wojtyły, 
reż. A. M. Marczewski. Godz. 19. 
26.9. — DKF — film archiwalny. 
Godz. 17 i 19. 29.—30.9. — Przed
sklepem jubilera. Godz. 19.

Dyrekcja teatru zastrzega sobie mo
żliwość zmian w repertuarze. Kasa. 
teatru czynna w godzinach 9—13

17—19 w dni powszednie, prócz po
niedziałków, w niedziele kasa czyn
na <w godzinach 17—19.

KINA

Diana: 23— 24.9. — Przygoda arab
ska — eng., b/O. 23—24,9, — Miły
sąsiad — węg., od 1. 18, 25—28.9.
— Ring-Kong — USA, od 1. 12. 25— 
•—28.9. — Szarża, czyli przypomnienie 
kanon! — poi., od 1. 12. 29—30.9. — 
Nde wychylać się — jug., od 1. 18.

Sputnik: 23—29.9. — Człowiek z że
laza — poi., od 1. 12. 30.9. — Sied- 
miogrodzianie na Dzikim Zachodzie
— rum., od 1. 12. Uwaga! „Człowiek 
z żelaza” będzie grany jeszcze od 18 
do 30 listopada.

Studio: 23—29.9. — Wściekły — poi., 
Od 1. 18. 25—27.9. — Chudy i inni
— poi., od 1. 15 . 25—27.9. — Charlie 
Brown i jego kompania — USA, 
b/o. 29—30.9. — Con amore — poi., 
od 1. 12.

POK: do 30 września czynna w klu 
bie nauczyciela wystawa poplenero
wa.

Dom Technika: W soboty i nie
dziele — dyskoteki.

SDK: 25.9., godz. 17 — otwarcie 
wystawy malarstwa Celiny Wojcie
chowskiej 'i spotkanie z autorem.
29.9., godz. 17 — prelekcja z cyklu 
„Spotkanie ze sztuką” .

Klub Osiedla Kochanowskiego: 
czynna wystawa rysunku Wiesława 
Kowalskiego — grupa „Rama 79” .
28.9., godz. 16 — „Przy muzyce o 
sporcie” — impreza dla młodzieży.
30.9., godz. 17 — Klub miłośników fi
lozofii — spotkanie inauguracyjne.

Muzeum Mazowieckie: 25.9., godz. 
17 — W związku z przypadającą w 
tym roku 160 rocznicą powołania Mu
zeum Publicznego i Szkolnego Woje
wództwa płockiego przygotowano 
„Artystyczne wyroby z metali firm 
warszawskich od XVIII do X X  wie
ku ze zbiorów Muzeum Mazowiec
kiego w Płocku” .

BWA: do 4.10. czynna wystawa ma
larstwa Józefa Korolkiewicza.

Apteki: Dyżury nocne i świąteczne 
pełnią apteki od 21—28.9. (godz. 8 
rano) apteka przy ul. Nowy Rynek 
2 i od 28.9.—5.10. (godz. 8 rano) apte
ka przy ul. Kolegialnej 1.

Poradnia społeczno-prawna pro
wadzona przez Ośrodek Społeczno- 
Prawny przy ZW ZSMP i Zarząd 
Miejski ZPP czynna w każdy piątek 
od godz. 17 do 19 w Spółdzielczym 
Domu Kultury w safl nr 116. Udzie
lane są porady z zakresu prawa kar
nego, pracy i rodzinnego.

Telefon zaufania nr 265-52 udziela 
porad w poniedziałki i wtorki godz. 
15—18, środy, czwartki i piątki godz. 
10—15.

Telefon zaufania „W ” nr 226-83 u- 
dziela porad w sprawie chorób we
nerycznych codziennie w godz. 19— 
20.

KUTNO
Kino „19 Stycznia” : 23-24.9. — Po

top cz. II — poi., b/o. 25—26.9. —
Chłopi cz. I i II — poi., od 1. 15. 
27—28.9. Krzyżacy — poi., b/o 29—30.9.
— Obcy — 8 pasażer „Nostromo" —
ang., od 1. 15 . 29—30. — Gorączka
— poi., od 1. 18.

KROŚNIEWICE

Kino „Tęcza” : 23—24.9. — Człowiek 
M-3 — poi., b/o. 25—27.9. —. Żan- 

larm w Nowym Jorku — fr., b/o. 
0.9. _ Wyrok śmierci — poi., 1. 15.

ŁĘCZYCA
Kino „Górnik” : 23—25.9. -  Krzy

żacy — jol., b/o. 26—28. 9. — Charlie 
Brown i jego kompania — USA, 
b/o. 26—28.9. — Powrót do domu — 
USA, od 1. 15. 29—30.9. — Narodziny 
gwiazdy — USA, od 1. 15. 29—30.9 
Władysław Sikorski — poi., od 1. 12.

SIERPC
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KAPLICA W IŁOWIE
Istotne m iejsce w budownictwie sakralnym zajmują kaplice cmentar

ne. Często posiadają one interesującą architekturą i bogate wyposażenie 
wewnętrzne. Na ogół są to budowle drewniane powstałe równolegle z 
zespołami kościelnym i.

Ciekawszym przykładem  kaplicy cmentarnej jest obiek t w Iłowie, 
być m oże już o trzechsetletniej historii. Powszechnie się uważa, że ka
plicę wzniesiono w XVII wieku. Później była kilkakrotnie odnawiana, 
a podczas restauracji przeprowadzonej w  1866 roku powiększono ją o 
kruchtę i zakrystię.

Kaplica jest budowlą o  konstrukcji zrębow ej. Prostokątna z częścią  
prezbiterialną zamkniętą trójbocznie, zakrystią od północy oraz kruchtą 
od strony frontow ej. Wewnątrz strop. Chór m uzyczny, także drewniany, 
wsparty jest na czterech slupach.

Całość zwieńcza dwuspadowy dach pokryty blachą. Z wyposażenia w e
wnętrznego na uwagę zasługuje pierwotna barokowa rama ołtarzowa z 
XVII stulecia oraz takaż rzeźba Boga Ojca, która niegdyś umieszczona 
była na dawnym ołtarzu.

Na cmentarzu, okalającym  kaplicę, zachował się cenny obiek t — gro
bowiec z piaskowca Ludwiki z Noiszewskich Lipkowskiej zmarłej w 
1861 roku.

DZIWNE
ALE PRAWDZIWE

W dzień i w nocy most zwo
dzony na szkockiej rzece Cart 
obsługiwany jest przez 6 tech
ników. Ich roczne pobory wy
noszą 16 tys. funtów. W ub. roku 
przez rzekę tę przepłynęły 4 
statki. Opłaty, jakie z tego ty
tułu pobrano, wyniosły zaledwie 
6 funtów.

Prezes klubu wędkarskiego w
Haverchill (W. Brytania) Jim 
Miller, wystąpił do zarządu oś
rodka wypoczynkowego przeciw
ko kąpaniu się pań w biikini. 
Utrzymuje on, że wpływa to u- 
jemnie na rozmnażanie się ryb 
w jeziorze.

(jbn)
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rys. T. Osiński

Kącik automobilisty

MYCE-ZABIEG NIESKOMPLIKOWANY?

Kino „Jutrzenka” : 23—24.9. — Ko- 
aj, albo rzuć poi., b/o. 25—27.9, — 
ndarm fw Nowym Jorku — fr., 
>. 29—30.9. — Komisarz w spódni- 

— fr., od 1. 15.

GOSTYNIN
Kino „Warszawa” : 23—25.9. — Sa- 
i swoi — poi., b/o. 27—28.9, — Nie 
a mocnych — poi., b/o. 30.9. —
ocfaaj, albo rzuć — poi., b/o

GĄBIN

Kino „Świt” : 23—24.9. — Strzały 
Robin Hooda — radź., od 1. 12. 25— 
—27.9. — Śmiertelny pościg — fr., 
od 1. 15. 30.9. — Halo taxi — NRD, 
b/o.

WYSZOGRÓD

Kino „Wisła” : 23.9. — Spotkanie na 
Kasjopei — radź. b/o. 26—27.9. —
Rocky II — USA, od 1. 15. 30.9. — 
Tajemnice Aleksandra Dumasa —
czes., od 1. 15.

CZERWIŃSK

Kino „Mewa” : 23-24.9. — Lautarzy 
radź., od 1. 15. 25—27.9. — Mały ksią
żę — USA, b/o. 30.9. — Janosik — 
poi., b/o.

Za zmiany w programie redakcja 
ale ponosi odpowiedzialności.

Najważniejszą i najprostszą czyn
nością jest mycie samochodu. Nie 
jest skomplikowane, lecz wielu kie
rowców robi to w sposób niewłaści
wy. Przede wszystkim ilość wody 
zużytej do tej czynności w żadnym 
razie nie może być ograniczona, Gdy 
dysponujemy zaledwie kubełkiem 
wody, lepiej wcale nie zabierać się 
do mycia. Najlepsze efekty uzyska
my polewając nadwozie niezbyt sil
nym strumieniem ciepłej lub letniej 
wody. Silne zanieczyszczenia powin
ny być przed zasadniczym myciem 
spłukane obficie wodą, aby „zmięk
czyć” warstwę brudu. Do mycia 
używamy szczotek o miękkim elas
tycznym włosiu, najlepsze są takie, 
które mają bezpośrednie doprowa
dzenie wody. Mycie karoserii przy 
użyciu bardzo małej ilości wody po
woduje, że cząsteczki kurzu i piasku, 
zamiast zostać spłukane trą pod 
szczotką lakier, który po kilkunastu 
takich operacjach matowieje i po
krywa się wyraźnymi rysami.

Bardzo wielu kierowców nie ma 
możliwości umycia samemu samo
chodu. Część z nich preferuje myj
nie, gdzie szybko i bez trudu ich 
pojazd uzyska pierwotną świeżość. 
Myjnie, oprócz bezspornych zalet,

Chcecie to wierzcie«

mają także złe strony. Głównym za
rzutem w stosunku do nich jest 
niszczenie lakieru.

Odradzamy korzystanie z myjni 
posiadaczom nowych lub świeżo la
kierowanych samochodów. Warstwa 
lakieru piecowego uzyskuje swoją 
ostateczną twardość dopiero po upły
wie 3—4 miesięcy i kilkakrotne za
biegi w myjni automatycznej spo
wodują jej pocienienie.

Pamiętajmy, że wszystkie zabiegi 
przy myciu należy wykonywać w 
miejscach nienasłonecznionych, a 
także przy nie nagrzanej karoserii. 
Zimna woda może spowodować gwał
towne kurczenie się lakieru i w 
konsekwencji jego pękanie. Może 
zaistnieć także sytuacja odwrotna, 
szczególnie zimą kiedy zbyt ciepła 
woda może zniszczyć silnie oziębiony 
lakier. —

Nawet najlepsze umycie samochodu 
nie zapewni jego trwałego połysku. 
Najbardziej pożądaną rzeczą po ń- 
myoiu jest jego nawoskowanie. W 
pastach i płynach do konserwacji 
nadwozia znajduje się, oprócz wosku, 
wiele innych dodatków skutecznie 
chroniących lakier przed niszczącym 
działaniem słońca, wody, soli i za
nieczyszczeń przemysłowych.

sobie na kilka diii w towarzystwie’

NA SPECJALNĄ OKAZJE

Bliźniąt. 

BLIŹNIĘTA (22.V—22.VI)

BARAN — (21.III—20.IV)
Przed Tobą dni pracowite, ale i 

pełne wrażeń. Ty będziesz czuł się 
w tym wszystkim jak ryba w Wo- 
dzit, więc tydzień upłynie w dobrym 
nastroju. W środę — udana randka. 
W sobotę — wizyta kogoś miłego. 
W piątek — być może wiadomość od 
Wagi, która nie odzywała się od 
kilku miesięcy.

BYK — (21.IV—21.V)

W tym tygodniu rozstrzygnie się 
sprawa, która Cię nęka od dawna. 
Od razu poczujesz się lepiej, ale pa
miętaj, że decyzje musisz podjąć 
sam, rady osób trzecich nie na wie
le się tu zdadzą. Przypływu gotówki 
nie możesz się spodziewać prędzej, 
niż za kilkanaście dni, a zresztą za
kup. o którym marzysz, to bardzo 
trudny problem, zwłaszcza teraz. 
Najlepiej byłoby, gdybyś, wyjechał

Zadręczasz się czymś i to bardzo. 
Zajmij się trochę domem, nj® myśl 
tak ciągle o sprawach, na które i 
tak nie masz wpływu. Przydałby się 
relaks. Wyjedź na kilka dni, może 
z wizytą do rodziny, a uda Ci się 
zapomnieć o zmartwieniach. W pra
cy — dobrze, nie opuszczaj skrzydeł, 
choć nie pracuj dalej w tak wytę
żonym tempie.

RAK — (23. VI—22. VII)

Dla Raków w tym tygodniu. ho
roskop nie najlepszy. Trochę kłopo
tów iw pracy, które rozstrzygną się 
pod koniec tygodnia, w rodzinie być 
może czyjaś choroba pokrzyżuje Ci 
plany. Ale nie załamuj się, bo chmu
ry przejdą i znowu zaświeci słońce. 
W finansach — poprawa.

LEW — (23.VII—23. VIII)

Chodzisz zmęczony i podrażniony. 
A przecież tak niedawno byłeś na 
urlopie i powinieneś mieć jeszcze za- 
pał i siły. Nie poddawaj się stresem. 
Pamiętaj, że nie ty jeden pozosta
jesz w niepewności. Rób, co do Cie
bie należy i nie baw się w poświę
cenia. W domu — więcej radości. 
W piątek — goście.

PANNA — (24. VIII—23.IX)

Spotkasz się z kimś, na kim Cl 
zależy. To zdeterminuje Twój na-

A Ń *  M fŁU SC
Z MOJ HU WINY

Dwa lata temu chodziłam z Krzy- 
sztofem . Nasza znajom ość była j e 
dna k krótka. Skończyła się z m ojej 
Winty. Krzysztof byl chłopcem  w 
mam i typie, oardzo kulturalny, mi
ły, przystojny, taki, ktoreyo to gdy 
aziewczyna ujrzy na ulicy, serce 
zaczyna je j m ocniej oić. Poaobat się 
on moim rodzicom i koleżankom. 
Niestety, w czasie naszego chodze
nia, me dostrzegłam jego zalet, a 
właściwie aostrzegiam, ale je  zlekce
ważyłam. Z własnej głupoty zerwa
łam z Krzysztofem . On uniósł się 
honorem  i odszedł, mimo ze mnie 
kocltal. Po jego  odejściu dopiero 
zrozumiałam, kim byl dla mnie, 
kogo straciłam. Wiedziałam, że tylko 
na nim mi zależy. Wrócić do Krzy
sztofa nie próbowałam, ponieważ 
nie mam odwagi. Liczyłam na jakiś 
szczęśliwy przypadek, który nas 
znowu złączy, ale do tej pory nic 
się nie wydarzyło. Z natury jestem  
nieśmiała i trudno mi jest przejąć 
całą inicjatywę w sw oje ręce. Posta
nowiłam o Krzysztofie zapom nieć. 
Wiedziałam, że najlepszyńi na to 
lekarstwem  jest czas. Jednak upły
nęły już dwa lata, a ja kocham  je 
szcze bardziej. Próbowałam nawiązać 
jeszcze bliższe kontakty z innymi 
chłopcami. N iestety, każda nowa 
znajom ość jest dla m nie tylko gorz
kim rozczarowaniem. Gdy poznaję 
nowego chłopca, widzę jak dużo 
brakuje mu do Krzysztofa i nie 
m ogę dlatego go pokochać. Ż yję  
wspomnieniami i marzeniami. Wiem, 
że orne nie wystarczą, ale nie wiem  
ao zrobić, aby odzyskać m ego daw
nego chłopca. Wiem, że szansa i- 
stnieje, ale jest bardzo mała, a za
pom nieć nie potrafią. Zrozumiałam, 
jakie je st życie. Nie ma w nim 
miesjca dla słabych, takich jak ja. 
Już wiem, ile kosztuje popełnienie z 
pozoru błahego błędu. Czasami ży 
cie porównuję do wąskiej kładki 
nad przepaścią. Trzeba iść po niej 
z wielką uwagą, śmiało patrzeć 
przed siebie. Każdy nieostrożny i 
niekontrolowany krok, nawet maleń
ki, powoduje spadnięcie w przepaść.

Wiem, że jestem  pesymistką, ale 
nic nie m ogę zrobić, aby nią nie 
być. M oże W y mi pom ożecie. Je
stem  nieszczęśliwa.

ROMA
OD REDAKCJI: Koniecznie musisz 

zaaranżować spotkanie z Krzyszto
fem. Chociażby po to, żeby wyzbyć 
się tej miłości, którą być może 
bardziej sobie wmówiłaś niż fakty
cznie kochasz. Być może okaże się, 
że Krzysztof jest zupełnie inny niż 
dwa lata temu, a Ty sobie wyma
rzyłaś jakiś ideał, który nie istnie
je. Najlepszym lekarstwem na mi
łość jest konfrontacja z życiem i 
dlatego właśnie powinnaś spotkać 
się z Krzysztofem. Napisz do niego 
list, spotkajcie się, porozmawiajcie. 
Jeżeli jest, jak piszesz, peien zalet, 
na pewno zrozumie.

strój na cały tydzień. Będziesz we
soły i pełen inwencji. Tiwoim dobrym 
humorem zarazisz i innych, dzięki 
czemu uda się wam załatwić ważną 
sprawę. Powodzenie też będzie Ci 
dopisywało w dziedzinie naukowej. 
Pamiętaj, że to Ty sam jesteś mo
torem swojego sukcesu.

WAGA — (24.IX—23.X)

O najistotniejszych 
zmianach w modzie za 
tydzień. Dzisiaj kilka 
słów o bluzkach, które 
są modne zawsze i bez 
których doprawdy tru-d- 
nó byłoby się obejść. 
Zwłaszcza warto mieć 
jedną, dwie bluzki stroj- 
niejsze, nadające się na 
różne okazje. W żur na- 
lach ich bardzo dużo. 
Pomimo tak bogatego 
wyboru niełatwo dopa
sować coś dla siebie, bo 
nie wiadomo, czy te ża
boty, riuszki lub falban
ki szybko nie wyjdą z  
mody i co wtedy z taką 
bluzką zrobić?

Ja jednak jestem 
zwolenniczką właśnie 
tych żabotów i falba
nek, ponieważ podkre
ślają kobiecość i czynią 
nasz wygląd trochę in
ny, odświętny. Zwła
szcza do kostiumu, czy 
pod taką modną teraz 
kamizelkę. Bluzka z fan 
tazyjnym wiązadłem 
pod szyją wygląda bar
dzo ładnie. Może to być 
też stójka z niewielką 
muszką, albo wiązanie 
szalowe. Możliwości do
prawdy sporo. Kto nie 
lubi tej falbankowej 
mody, zawsze może być 
wiernym tradycyjnej 
bluzce koszulowej, któ
rą ozdabia świecąca 
broszka lub ładne ko
rale. (fcp)
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Kłopoty, które Cię nękały w tych 
dniach, teraz miną. Odetchniesz 
wreszcie pełną piersią i będziesz się 
mógł zabrać za coś, co Cię intere
suje. W liście od przyjaciół nęcąca WODNIK 
propozycja. Czy z niej skorzystać?
Tylko sam możesz na to odpowie
dzieć. W sobotę — podbój sercowy.

casz plecami. Tak nie należy postę
pować.

KOZIOROŻEC — (22.XII—20.1)

Wokół Ciebie duży ruch. Odezwą 
się ludzie, z którymi od dawna nie 
miałeś do czynienia. Będą chcieli, 
żebyś im pomógł. Kto wie, czy po
tem się nie zrewanżują Tobie? Dla- 
tęgo nie należy odmawiać, jeżeli mo
żesz coś dla kogoś zrobić. W domu 
— spokojnie, chmurki już przeszły. 
W pracy — nowe zadanie.

(21.1—18.11)

SKORPION — (24.X—22.XI)

Uciekłeś od życia publicznego, zam
knąłeś się w sobie. Czy to metoda? 
Nie. powinieneś właśnie spotykać się 
z ludźmi, dzielić się z nimi awoimj 
pomysłami. Zobaczysz, życie od razu 
nabierze innej barwy. Baran jest Ci 
życzliwy, ale musisz odwzajemnić mu 
tym samym.

STRZELEC — (23.XI—22.XII)

Osoby spod tego znaku powinny 
w tym tygodniu unikać dużych wzru
szeń, alkoholu i w ogóle postarać 
się unormować swój tryb życia. Bo 
w ciągłym napięciu do niczego się 
nie dojdzie. Powinieneś przemyśleć 
wszystko w domowym zaciszu i do
piero potem działać. Wodnik chce 
Ci pomóc, ale Ty się do niego obra-

Nie przemęczaj się zbytnio, bo to 
nie ma żadnego sensu. Teraz i tak 
nie ma kto docenić Twojej pracy. 
A zdrowie najważniejsze. Życie to
warzyskie będziesz prowadził na 
szerszą skalę. Dzięki temu poznasz 
kogoś, kto wywrze na Tobie duże 
wrażenie. Uzyskasz wzajemność. W 
niedzielę — krótka podróż — udana.

RYBY — (19.11—20.III)

Wyzbądż się wreszcie nieśmiałości, 
która Cię gnębi. To ona jest przesz
kodą w osiągnięciu sukcesu. Mów o 
swoich przyjaciołach, rób coś, nie 
zamykaj się w domu. Powodzenie 
w sprawach sercowych także mu
rowane. Z Lwem doibrze, jeżeli mu 
ustąpisz, Ale kompromis — to Twoja 
sztuka więc nie ma się czego oba
wiać.

POZIOMO: 1) figiel. 5) zuch
8) panma odmówiła ręki. 0)
przed nią woda wyżej, za 
niżej. 10) odgłos flagi na wie
trze. 11) mąka z rdzenia Ppia 
palmy zwrotnikowej. 12) popie1"' 
sie. 13) H. 14) koń ma cztery- 
16) koń „miewa” jedną. 17) tam 
tramwaj nocuje. 19) szemrz® 
płynąc. 20) grubszy od papier*”  
22) groch podeprze. 23) tylko
wodzie czuje się dobrze. 25)

VX.14.jV. U i-V.
imię słynnej Rzymianki, 70 
Oktawiana Augusta. 26) PrZ,«) 
nią wjazd na podwórze. 
coś ze sprzętu lekkoatletyczne#’' 
28) dowódca wyprawy po zło^ 
runo. 29) góry przenosi. 30) bo
żyszcze publiczności. 31) rodzaj 
tkaniny (lub warszawska restan' 
racja). 32) . symbol sztuki aktor
skiej.

PIONOWO: 2) na przyprą**’ 
3) smolna drzazga. 4) minip311'  
stwo europejskie. 5) brzmi dum
nie. 6) nieszczęśliwe. 7) odmian 
gryki. 14) świecąc reklamuje* 
i5) jaskinia. 18) zakątek, eiasń 
pomieszczenie. 19) lekarska u*. 
przedmałżeńska. 20) ogonek. ~ ’ 
komedia Gogola. 22) rodzaj -U 
nika rotacyjnego. 24) łowiec*- 
określenie wilka. ^

Rozwiązania prosimy nadsy^ 
pod adresem redakcji w ci4» 
li: dni od daty numeru, na 
tach pocztowych z dopiski® 
„Krzyżówka nr 475” . P°mi^”v, 
czytelników, którzy nadeślą, P;̂  
prawne rozwiązania, rozlosuj ew  
nagrody książkowe.
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