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Spotkanie z Albinem Siwakiem

BROŃMY SIE■IB

PRZED KATASTROFA
Środa, * września, dochodzi godzina 9.30, w budynku Komite

tu Miejskiego PZPR w Kutnie cicho i spokojnie. Od czasu do 
czasu ktoś wchodzi lub wychodzi i  pomieszczeń biurowych. 
Przez gościnnie otwarte drzwi widać przygotowaną salę konfe
rencyjną. Równo ustawione krzesła, butelki z wodą sodową na
■tołach, mikrofony. , , .

W gabinecie sekretarza KM kilka osób. Są zajęte omawianiem 
Jakiegoś ważkiego problemu. Za chwilę dowiemy się, że chodzi 
tu o PKS i tamtejszą „Solidarność”. Nie przeszkadzamy. Ale 
• wiele ważniejsze jednak jest dzisiejsze spotkanie. Spotkanie 
aktywu partyjnego Kutna z członkiem Biura Politycznego 
KC PZPR ALBINEM SIWAKIEM. Długo o nie zabiegano i 
Wreszcie udało się — będzie. Przed budynek zajechał zielony 
..Polonez". Wysiadają. Uściski powitania, kurtuazyjna wymiana 
zdań 1 zasiadamy przy jednym stole. Podano herbatę. Albin su
wak opowiada o wczorajszym posiedzeniu Biura Politycznego. 
Wymieniamy poglądy na temat sytuacji w kraju, stwiane są py
tania, lecz brakuje czasu na dokładne odpowiedzi, na omówie
nie choćby kilku zagadnień. Trzeba wychodzić.

Sala wypełniona do ostatniego 
Miejsca. Zebrani t  zaciekawień 
^icm lipoglądają na przechodzą- 
**go obok Albina Siwaka. Naz
wisko stało się znane w całym 
*r*ju i to nie tylko w kręgach 
^*rtyjnych. Jak sam później po- 
M* — ułożono o nim nawet 
Piosenkę.

Spotkanie otwiera I sekretarz 
KM Jerzy Wlewiórowski nad - 
^'ieniając, i± odbywa się ono w 
^mosferze narastającej walki 
^litycznej, do której dążą eks- 
k*mistyc®ni przywódcy „Soli
d n o ś c i”. — Jasno — mówi se- 
*r*tajz — wynika to z podej
mowanych na zjeździe uchwał.
W ładczą one o tym, te tenden- 
d  te biorą górę i wytyczany 
test kur* na konfrontację.

Po tych słowach wystarczy 
Rozejrzeć się po twarzach, aby 
stw ierdzić opinię, te ludzie są 
^niepokojeni. T jraz czekają na 
Wystąpienie Albina Siwaka, być 
^hoże coś się zmieniło, może 
test nadzieja na wyjście z im- 
Pasu? Jakie stanowisko zajmuje 
kierownictwo partii? Trudno 
°Przeć się pytaniom.

Na mównicę wchodzi Albm 
®iwak. Poruszenie. Staje bez 
Kartek, bez przygotowanego 
Wcześniej referatu. Posiedzenia 
Pionarne Komitetu Centralnego 
Po IX Zjeździe — oto temat 
dzisiejszego spotkania.

— Już na II Plenum — rox'
Poczyna — dyskusje były inne.
Członkowie ostro stawiali prob- 
ternyt formułowano napastliwe 
pytania, wymagano konkret
nych odpowiedzi. III Plenum 
hyło podobne.

Najważniejsza jest ocena sy- 
tuacji.

— Obraduje Zjazd „Snlidar- 
hości” — Zjazd, który swym  
char akt erem odbiega od narady 
Wiązkowej. Nie dyskutuje się 
tyestii związkowych, lecz przede 
^szystkim  problemy polityczne. 
d  powołać kierownictwo por- 
*«* W jaki sposób skompromito
wać rząd? Są to przykre spra-

Z  teki satyrycznej Jerzego Mazusia

wy. Do „Solidarność?’ należą ro
botnicy, którymi manipuluje kie
rownictwo związku (...) Na licz
nych spotkaniach z  załogami za
kładów pracy słyszę zarzuty: 
„Jak długo kierownictwo partu 
będzie się bało, jak długo będzie 
ustępować? Dlaczego Dozwalacie 
bić, obijać naszych działaczy? 
(...) Nie wiem czy ktoś jest tu 
na tej sali, kto podpisałby zgo
dę na użycie siły, na to, aby po
lała się krew. Ciążą na nas w y
padki z grudnia 1970 roku i in
nych lat (...) Towarzysz Stani
sław Kania i Biuro Polityczne 
uważają, ie należy starać się 
porozumieć jak Polak z Pola
kiem. Ale niestety, może przyjść 
taki dzień, że nie da się dysku
tować z drugą stroną, ie zosta
niemy zmuszeni do użycia wszel
kich środków. (...) Chcemy zrobić 
wszystko, aby opinia światowa i 
sami Polacy byli przekonani, ii 
rząd i partia nie dążą do roz
wiązania siłowego (...) Na Zjeź
dzi? Solidarności” podkreśla się 
szczególnie ilu to członków KOP 
i. KPN weszło do władz, nato
miast nic sie nie mówi. o na
szych działaczach. Wręcz od
wrotnie, jeśli ktoś należy do 
PZPR to trzeba go wyelimino- 
wać. Taka jest. prawda. Nie 
łudźmy się, że część członków 
kierownictwa „Solidarności’'
zechce ustąpić i podjąć rozmo 
wy z rządem. Ich nie da się 
już przekonać. Ale nie o tych 
ludzi nam, chodzi, przede wszyst 
kim o klasę robotniczą, o intell 
gencję, aby zrozumiała ł przeko
nała się dokąd ta droga prowa
dzi (...)

Wystąpienie Siwaka Jest krótkie 
Za chwile rozpocznie się dyskusja. 
Sala ożywa, widać ręce uniesione 
do góry.

— Dlaczego nie rozliczacie tych, 
którzy doprowadzili nasz kraj do 
kryzysu?

— Dlaczego nie Jest przestrzega
ne zarządzenie premiera Jaruzel
skiego o równej sprzedaży arty
kułów reglam entowanych we

DOKOŃCZENIE NA STR. *

ZIEMNIAKI W TYM ROKU OBRODZIŁY..
Fot. G. Rychlik

M SZ POWSZEDNI
Ostatnia podwyżka een na ehleb 

t artykuły mączne była uzasadnia
na kilkoma względami. Pomijając 
stronę społeczną i psychologiczną, 
spodziewaliśmy się wszyscy, że po 
pierwsze — ustanie wykup przez 
rolników na celt paszowe, zwłasz
cza Chleba, bo mąka i kasze pozo
stają reglamentowane. Po drugie — 
wydawało się nam wszystkim, za
równo tym, którzy decydowali, jak 
i konsumentom, że piekarnie będą 
o wiele mniej obciążone, bo zmniej
szy się popyt. Skutkiem tego po
winna polepszyć się jakość chlebą. 
a także asortyment pieczywa wi
nien ulec rozszerzeniu. Wszyscy 
chyba z nadzieją czytaliśmy cen
niki w „Życiu Warszawy”, gdzie 
bogactwo gatunków pieczywa mo
gło przyprawić e zawrót głowy. 
Wszyscy mieliśmy nadzieję, że bu
łeczki będziemy mogli jeść, a zwła
szcza kupować od wczesnego rankę 
do wieczora. Jak dotąd nic takiegc 
nie daje się zauważyć.

W płockim oddziale WSS powie
dziano nam, że do pieczenia Chle
ba brak jest niektórych dodatków, 
a także asortymentów mąki. Cała 
reszta na początku wyglądała op
tymistycznie, bo w pierwszych 
dniach po podwyżce zapotrzebowa
nie na chleh spadło o 26,6 proc. 
Jest to ilość znacząca. Wolne moce

piekarni można byłoby wykorzy
stać w takim wypadku na piecze
nie szerszego wyboru chłeba i bu
łek, a także warunki pieczenia po
prawiłyby się znacznie. Dziś wszy
stko wygląda inaczej. Popyt na 
chleb zdaje się wracać do dawnej 
normy. W ubiegłym tygodniu na 
przykład był on mniejszy o 19 
proc. w stosunku do stanu sierp
niowego. Rezerw właściwie nie ma.

Konsumenta nie bardzo obchodzą 
kłopoty handlu, co nie znaczy, że 
nie powinien o nich wiedzieć.

Zaczynając od zboża, to należy 
stwierdzić, że zgodnie z zapowie
dzią PZZ nie zbraknie go na schleb, 
nawet gdyby wypiekany był w kil
kunastu gatunkach. Mąkę własną 
nasze województwo ma, młyny pro
dukują żytnią i pszenną, nawet 
według potrzeb zgłaszanych przez 
WSS. O kłopotach tej ostatniej in
stytucji już była mowa. Pozostaje 
głos piekarzy.

Piekarze chcą piec smaczny chleb. 
Zgadzają się z tym Wiesława Mi- 
siakowska i Jan Woźnicki kierow
nicy piekarni Nr 1. Zresztą ich 
chleb, o czym mówią z pewną du
mą, jest smaczny. Piekarnia bo
wiem ma piece ceramiczne, co da
je chleb lepszy niż z innych pie
karń. Po prostu chleb lubi tradycję. 
Ponadto kadra jest tu dobrana do

brze, piekarze pracują długo, znają 
swój fach. Gdzie indziej są kłopo
ty kadrowe, do produkcji przycho
dzą nowi ludzie, nawet ci po za
sadniczej szkole nie od razu mogą 
nazywać się piekarzami. Płace są 
jeszcze niskie, gdy stara kadra się 
wykruszy — będzie jeszcze gorzej.

Nade wszystko chleb nie znosi 
pośpiechu. Musi swoje odstać mą
ka, musi swój czas przesiedzieć bo
chenek w piecu. Zaraz po podwyż
ce było lepiej, więcej luzu. Teraz 
chyba powracamy do starych ilości, 
czyli do pracy na najwyższych o- 
brotach. Maszyny są stare, piece 
wymagają remontu, ludzie pracują 
w ciągłym gorącu i zapyleniu. Też 
się kruszą. W tych warunkach 
chleb ma „b2duchy”. czyli pęka po 
bokach, jest kluchowaty itd. Jeśli 
tu nie nastąpi zdecydowana popra
wa, to nie można liczyć właściwie 
na nic.

Cóż jeszcze dodać? Zdaniem An
ny Sosińskiej, dyr. ds. handlu płoc
kiego Oddziału „Zgody”, być może 
będziemy mogli jeść bułeczki i ro
galiki, a także różne gatunki Chle
ba wtedy, gdy zostaną uruchomio
ne wszystkie awaryjne piekarnie. 
Pozostaje, jak zwykle cierpliwie 
czekać. Cierpliwie?

BOGDAN IWAŃSKI

Nasz kom entarz

PO ŻNIWACH

Dokuczliwa codzienność zaku
pów, życie z dnia na dzień, nie
możliwość przewidywania naj
bliższej przyszłości -wyczerpują 
społeczeństwo psychicznie. Jeśli 
szukamy gdzieś odrobiny opty
mizmu, to miejscem tym z ko
nieczności staje się rolnictwo, ja
ko dział gospodarki, który do
starcza środków niezbędnych do 
życia.

Rozpatrywanie „rolnictwa w 
ogóle” nie jest tu możliwe. Jest 
to problem — rzeka, z ogrom
nym splotem zależności, jak na 
przykład łańcuch: energia — 
produkcja nawozów — wydaj
ność ziemiopłodów Trzeba ra
czej ocenić to co mamy.

Co zatem mamy?
• Niezły urodzaj zbóż, zapew

niający dostatek chleba, mąki, 
kaszy, makaronów, a także pasz, 
co z kolei pozwala z optymiz
mem spojrzeć na rynek mięsny. 
Pełne pokrycie zapotrzebowa
nia na mięso przesuwa się jed
nak na dalszą przyszłość.

• Dość dobry urodzaj na 
ziemniaki. Jest prawie pewne, 
że będziemy mogli kupić mąkę 
ziemniaczaną, a także płatki, 
pyzy mrożone, czy wreszcie nie
które rodzaje cukierków, które 
wyrabia się z syropu ziemnia
czanego. Spółdzielczość postuluje 
obniżenie cen detalicznych ziem
niaków do 6,40 zł/kg, bo w sku
pie są one po 3.40 zł (cena pod
stawowa). Pociągnie to za sobą 
zapewne i inne suktki, będąc 
czynnikiem antyinflacyjnym. 
Być może obniży się cen£ wa
rzyw, które też obrodziły (wi
dzieliśmy to już na przykładzie 
ogórków i pomidorów), a może 
nawet owoców.

Dobry stan plantacji bura
ka cukrowego. Pozwala to uz
nać, że cukru wystarczy zarów
no do użytku domowego, jak I 
do wyrobu słodyczy, napojów, 
ciastek. Liście buraczane i wy
słodki rozszerza bazę paszowa 
do produkcji mleka i jego prze
tworów.

Te trzy zasadnicze czynniki po
zwalają przewidywać, ie znie
sienie reglamentacji na niektó
re artykuły spożywcze będzie 
możliwe w najbliższej przyszło
ści. Znaczna podwyżka cen na 
artykuły zbożowe urealniła ich 
popyt, nikt przy zdrowych zmy
słach nie będzie karmił zwie
rząt drogą kaszą, czy Chlebem. 
W tym wypadku należałoby się 
spodziewać likwidacji kartek na 
mąkę i inne artykuły zbożowe. 
Popyt powinien utrzymać się 
bowiem na poziomie „kartko
wym”. Zdając sobie sprawę z 
powszechnej niechęci do regla
mentacji należy naszym zda
niem oczekiwać od władz pod
jęcia decyzji w tej mierze.

Reglamentacja masła może 
być zniesiona Jedynie w przy
padku zmian jego ceny. Musi 
wzrosnąć cena mleka, które o- 
becnie również bywa wykupy
wane do karmienia trzody. Po
dobnie ma się sprawa z cukrem. 
Jeśli podniesie się jego cenę do 
granic zapewniających opłacal
ność produkcji — nie powinno 
być kłopotów z zaopatrzeniem 
rynku.

Należy dodać, te władze po 
ubiegłorocznym nieurodzaju i 
jego skutkach mają już do
świadczenie i winny zgromadzić 
odpowiednie zapasy magazyno
we.

Jeśli nasza ocena sytuacji jest 
słuszna, a wnioski prawidłowe, 
być może będziemy mogli spoj
rzeć w przyszłość * pewnym 
optymizmem.
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(KRONIKA)
POSIEDZENIE EGZEKUTYWY

PŁOCK (jbn). W dniu 10 września 1981 roku odbyło się kolej
ne, wspólne posiedzenie Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego 
PZPR i Prezydium Wojewódzkiego Komitetu ZSL. Obradom 
przewodniczył Alfred Wałek, I sekretarz KW PZPR w Płocku. 
Na porządku dziennym postawiono sprawę przyjęcia 1 zatwier
dzenia materiałów na wsplóne posiedzenie plenarne KW PZPR l 
WK ZSL poświęcone ocenie sytuacji w rolnictwie l gospodarce 
żywnościowej województwa. W wyniku dyskusji naniesiono pew
ne zmiany do przedłożonego wcześniej materiału. Ustalono, ie 
Plenum KW partii odbędzie się pod koniec września br.

NARADA W ZSL

OGŁASZAMY PLEBISCYT 
NA NAJPOPULARNIEJSZEGO AKTORA 

Kto zdobędzie nagrodę publiczności 
—  Brązowy Liść Dębu?

Teatr Dramatyczny Im. J. 
Szania wiskiego w Płocku za
czyna już siódmy sezon swo
jej pracowitej działalności. 
Przez te Lata przewinęło się 
przez naszą sceną wielu akto
rów. Kilku tych, którzy ode
szli, oglądamy na deskach te
atrów warszawskich, inni roz- 
pr oazy ii się po całej Polsce. 
Ale jest też sporo aktorek i 
aktorów wiernych płockiemu 
teatrowi. Dobrze zna ich już 
nasza publiczność. A tych, 
którzy zaangażowali nią w 
tym sezonie, także pozna nie
bawem, ponieważ w trzech 
przedstawieniach premiero- 
wych weźmie udział cały zes
pół teatralny.

Uznaliśmy, że teatr w Płoc
ku tak wrósł w pejzaż kultu
ralny miasta t województwa, 
iż Już najwyższy czas, by o- 
głosić plebiscyt widzów, któ
rzy wybiorą najpopularniej
szego aktora. To bowiem Jed
na z największych satysfakcji 
dla ludzi sceny — wiedzieć, że 
publiczność ich zna i lubi, i* 
ich docenia 1 ocenia.

Na nagrodę publiczności 
proponujemy Brązowy Liść 
-Dębu -  niewielką statuetką, 
która będzie czymś w rodzaju 
płockiego Oskara Dlaczego 
iiść dębu? Chyba nietrudno o 
skojarzenie — dab — to prze
cież symbol Płocka O olec

kim dębie pisał jeden s naj
większych poetów, wywodzący 
de z naszego miasta Włady
sław -Broniewski. Chcieliśmy 
znaleźć coś, co nie będ2ie o- 
granym rekwizytem jak złota 
maska, co kojarzyć się musi 
? naszym miastem, teatrem, 
który w tym mieści* właśni* 
mwstał i działa

Plebiscyt o nagrodę Liścia 
Dębu otwieramy z dniem pre
miery inaugurującej nowy 
sezon — 19 września 1981 Kupon 
plebiscytowy będziemy dru
kować raz na kilka tygodni, 
sie oprócz tego widzowie mo
gą głosować w teatrze — ku
pon dołączy się do każdego 
programu teatralnego, a w fo
yer będzie ustawiona specjal
na urna

Wynik plebiscytu planujemy 
ogłosić 27 marca, na Między
narodowy Dzień Teatru, na 
spotkaniu aktorów z widzami. 
Wśród uczestników plebiscytu 
rozlosujemy nagrody, a głów
ną będzie udostępnienie przez 
dyrekcję teatru zaproszenia 
1la dwóch osób na wszystkie 
arzedstawienia premierowe w 
następnym sezonie.

Sadzimy. *e nasza nowa ak- 
jja spotka się z odzewem 
wśród publiczności wiernej 
teatrowi. Czekamy na wasz* 
głosy

URAZOWY LISC DĘBU — dla najpopularniejszego aktora 

KUPON PLEBISCYTOWE

Glosuj* na 

za roi* w sztuce 

Decyzj* uzasadniam

Imi* 1 nazwisko glosującego • • * •  • • • • * •
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Zawód

REDAKCYJNE
SPOTKANIE

PŁOCK (jbn). W poniedziałek, 
14 września br. z zespołem redak
cyjnym „Tygodnika Płockiego” 
spotkał się T sekretarz KW PZPR

Alfred Wałek. W spotkaniu ucze
stniczył również kierownik Wy
działu Interwencji KW Tomasz 
Klicki. Omówiono aktualną sytua
cję społeczno-polityczną w woje
wództwie oraz na tym tle sprecy
zowano bieżące zadania zespołu re
dakcyjnego.

PŁOCK oba). W dniu 4 września 
br. odbyło si* w Płocku spotkanie 
sekretarza NK ZSL Ryszarda Nowa
ka s wojewódzkim aktywem Stron
nictwa. Tematem spotkania było o- 
mówienie problematyki reformy go
spodarczej 1 udziału ZSL w jej prze
prowadzaniu.

Ryszard Nowak przedstawił główne 
założenia i kierunki przeprowadza
nej reformy zwracając szczególną u- 
wagę na konieczność głębokiego zre
formowania gospodarki żywnościo
wej. Głos ten stał się zaczynem dys- 
kuth w której wystąpili: St. Kępski, 
B. Czarnecki, tli. Puchalski, J. Re
gulski i Z. Kwiatkowski.

W debacie poruszono sprawy orga
nizacyjne i gospodarcze. Mówiono o 
sytuacji w skupie płodów rolnych, 
przygotowaniu sprzętu do zbioru 
roślin okopowych, zaopatrzeniu GS 
w węgiel, nawozy t środki produkcji 
Krytycznie oceniono działalność spół
dzielni ogrodniczych, które rezygno
wały ze skupu ogórków 1 pomido
rów. Oferowana cena, nawet 1 zł za 
kg była niższa od kosztów produk
cji. Zjawisko to wystąpiło w rejo
nie Łęczycy I Kutna. Poniesiono po
ważne straty * powodu nieprawidło
wego funkcjonowania skupu oraz 
nie rozwiniętego przetwórstwa owo
cowo-warzywnego w naszym woje
wództwie.

Akcentowano bardzo mocno brak 
węgla 1 nawozów. Stwierdzono, te 
spadający z miesiąca na miesiąc skup 
żywca Jest spowodowany brakiem 
węgl? Zwrócono się z apelem do 
władz o podjęcie wszelkich starań 
by poprawić zaopatrzenie rolników 
indywidualnych w węgiel. W dysku
sji wiele miejsca poświęcono też 
emeryturom 1 rentom dla rolników 

Sprawy organizacyjne stronnictwa 
zajęły obok gospodarczych wiele 
miejsca. Dyskutanci postulowali, aby 
ZSL było partią samodzielna i w peł
ni odpowiedzialna za losy kraju, a 
nie ograniczającą swoją działalność 
tylko do problemów rolnictwa Z 
bardzo mocną krytyką spotkały się 
zasady współdziałania na obecnych 
zasadach, gdzie ZSL było tylko par
tią do akceptacji stanowisk, • nie 
do podejmowania decyzji 

W naradzie uczestniczyli: seler etan  
WK ZSL Wł. Balcerzak oraz wice
wojewoda płocki St. Janiak.

OBYWATELSKA
POSTAWA

PŁOCK (jbn). W dniu 4 września, 
br. załoga i kierownictwo Zakładów* 
Mięsnych w Płocku, rozumiejąc trud
ną sytuację w zaopatrzeniu społe
czeństwa w artykuły spożywcze, po
stanowiły zrzec się dobrowolnie czę
ści należnego deputatu. W ten spo 
sób uzyskano surowiec, który posłu
ży do wyprodukowania jeszcze w 
miesiącu wrześniu 10 ton wędlin po
drobowych Skierowane one zostaną 
na polepszenie zaopatrzenia kiosków 
pracowniczych w Płocku.

Jednocześnie załogi Zakładów Mięs
nych zwraca się z apelem do pozo
stałych zakładów przemysłu spożyw
czego w naszym województwie o po
dejmowanie działań i inicjatyw  
zmierzających do poprawy zaopatrze
nia kiosków przy zakładach pracy. 
Apel skierowany Jest również do rol
ników ó zwiększenie dostaw żywca, 
ktft-y w decydującej mierze określa 
sytuację na rynku żywnościowym.

Dokument ten skierowany do wo
jewody płockiego, jednostek handlo
wych 1 zakładów branżowych, pod
pisał* zastępca dyrektora ds handlo
wych sekretarz Komitetu Zakłado
wego PZPR, przewodniczący komisji 
zakładowej NSZZ „Solidarność” i 
przewodniczący rady zakładowej 
NSZZ Prac. Przemysłu Spożywczego

INTERESUJĄCA
WYSTAWA

Płock (sb.). W piątek 17 wrześni* 
w Biurze Wystaw Artystycznych w 
Płocku otwarto ekspozycję prac Jó
zefa Korolkiewlcza wybitnego mała*

Ze sportu ® Ze sportu • Ze sportu
Z NOTATNIKA SPRAWOZDAWCY
DWA ZWYCIĘSTWA WISŁY
„Wisła” znów na fali. Najpieryv 

wygrała w Płocku z Górnikiem Knu
rów 2:0, a w niedzielę w meczu 
wyjazdowym w Radomiu z „Bro
nia” 3:1. Okazało się, że przegrana 
z „Zawiszą” w Bydgoszczy i „Po
lonią” w Bytomiu to chwilowe za
łamanie. Szczególnie z „Górnikiem” 
wiślacy wypadli znakomicie rozgry
wając ten pojedynek wręcz wzoro
wo, będąc w przekroju całego me
czu drużyną zdecydowanie lepszą.

Dobrze zagrały wszystkie linie w 
płockim zespole. Mogło imponować 
szybkie przechodzenie do kontrata
ku i gra bez piłki. Pierwsza bram
ka padła w pozornie niegroźnej sy
tuacji, po wykonaniu rzutu wolne
go. Do toczącej sie piłki na przed
polu bramki gości dobieg] Pachol
ski i spokojnie umieścił ja w siatce

Druga padła właśnie po szybkiej, 
składnej akcji całego zespołu. Dale
ko wyrzuconą piłkę przez Roszar- 
sklego otrzymał Światek, podciągnął 
kilkadziesiąt metrów, ograł jedne
go z obrońców Górnika i oodał do 
nieobst.awionego norobka, który cel
nie strzelił. 2:0 Wisła mogła pod
wyższyć wynik, ale strzał Pachel- 
skiego w ostatniej chwili wybił o- 
brońca z linii bramkowej.

Pierwsza oołowe kibice Dorówny
wali na^yet do soótkań, jakie wiślacy 
rozegrali po wejściu do IT ligi. Nato
miast druga nołowa była znacznie 
słabsza. Obie drużyny odczuły tru
dy pierwszej części meczu, niemniej 
Jednak sympatycy piłki nożnej wy
chodzili ze stadionu bardzo zadowo
leni. Zwycięstwo odniesione zostało 
w dobrym stylu z drużyną, która 
nie przyjechała sie bronić. Górnicy 
nie byli jednak tego dnia w sta
nie Dokonać płockiego zespołu. 
Gromkie oklaski a nawet śpiewane 
„sto lat” żegnały drużynę trenera 
Tadeusza Prosowskiego schodzącą z 
boiska.

Wisła: Koszarski — Witkowski, Za
borowski, Janicki, Pietrzak — Rut
kowski. Soboń. Świątek — Dorobek. 
Polańczyk, Pachelski (Browarski),

Jeszcze wyższe zwycięstwo, bo aż 
3:1 odnieśli płoccy piłkarze w meczu 
wyjazdowym w niedzielę z „Bronia” 
w Radomiu. Znów zagrali doskonałe 
spotkanie. Tym razem łupem bram
kowym podzielili się: Pachelski. Wit
kowski i Rutkowski. Po tym zwy
cięstwie z 8 zdobytymi punktami 
Wisła plasuje się w ścisłej czołów
ce nallepszyeh drużyn tej grupy II 
ligi.

Na boisku W Radomiu wystąpili: 
Koszarski (Więckiewicz) — Witkow
ski, Zaborowski, Janicki, Pietrzak 
— Rutkowski, Soboń, Świątek — 
Dorobek. Polańczyk. Pachelski (Bro
warski).

LIGA OKRĘGOWA
Padły tu następujące wyniki: U- 

nia -  Emłt 3:9, Wisła II — LZS 
Huragan — 7:1, Czarni — Start 5:2, 
Stoczniowiec — Bzura 1:3. Krośnie- 
wianka — Stal K. 1:3.
LIGA MIĘDZYWOJEWÓDZKA 

JUNIORÓW
Wisła — ŁKS 1:1, Jutrzenka -  

Łodzianka 3:4, Widzew — Stal K. 
3:0, Start — Mazowia Rawa 4:1.

KOSZYKÓWKA
Tradycyjnie Już podczas odbywa

jących się Dni Kutna i Jarmarku 
Różanego rozgrywane są zawody 
sportowe w koszykówce. Dziewczę
ta: w bardzo silnej rywalizacji zwy
ciężył Znicz Gorzów Wlkp, nie po
nosząc porażki. Drugie miejsce za
jął SKS Kasprowicz wyprzedzając 
AWF Warszawą, MKS Tarnów i 
..Włókniarza” Białystok.

Chłopcy rozgrywali spotkania w 
kategorii Juniora starszego. Zwycię
żyła „Spójnia” Stargard Szea. przed

„Startem” Lublin, „Krakusem” Kra
ków i SKS Kasprowiczem (Juniorzy 
młodsi).

W Inowrocławiu rozegrany został 
półfinał mistrzostw Polski SZS, w 
którym uczestniczyli juniorzy SKS 
Kasprowicz. Kutnowscy koszykarze 
ulegli zespołowi MKS Inowrocław 
68:82, a pokonali MKS Przemyśl 
81:24. AZS Toruń 83:81 i MKS ICwi- 
dzyń 91:73 Do finałów zakwalifiko
wał się MKS Inowrocław i SKS 
Kasprowicz a Grzegorz Stoliński 
został najlepszym strzelcem zdoby
wając 90 pkt.

TENIS STOŁOWY
W ubiegłą niedzielę rozegrano w 

Płocku I Wojewódzki Turniej Kla
syfikacyjny Juniorów i Juniorów 
młodszych. Startowało 34 zawodni
ków z sześciu klubów. Wyniki za
wodów:

Juniorzy młodsi — 1. Maciej Gu- 
lej (WLKS Płock), J. Artur Kuja
wa (Mazur Gostynin).

juniorki młodsze — 1. Bożena Ró
życka, 2, Hanna Matusiak (obie LZS 
Clółkówek)

Juniorzy — l. Jan Pacholec, 2. 
Ryszard Krejner (obaj WLKS Płock)

Juniorki — 1. Jolanta Krawczyk 
(LZS Ciółkówek), 3. Anna Różycka 
(WLKS Płock)

PIŁKA RĘCZNA
Rozpoczęły się rozgrywki o wejście 

do półfinału klubowych mistrzostw 
Polski Juniorów Wisła gościła w Pa
bianicach, gdzie spotkała się z 
„Włókniarzem”. Podopieczni trenera 
Zdzisława Garbacklego wygrali ten 
pojedynek 23:19. Najwięcej bramek 
zdobył w . Sobolewski — ». Wy
różnił się w. Siołek.

Wystartowali również juniorzy 
młodsi o wejście do IX OSM. Spot
kali się w Łodzi z „Łodzianką” wy
grywając 25:15. Najwięcej bramek 
po 7 zdobyli — Jankowski i Sobo
lew ski

ZAPRASZAMY
Sobota, li.  IX. godi. 10 Wisła — 

Stal Stalowa Wola. 
cłśwlieOsrreluCl).Nvąa-.SctHA-

Z BRATNIA WIZYTĄ
PŁOCK (jbn). W dniach 

od 7 do 11 września br. 
przebywała na terenie na
szego województwa delega
cja Komitetu Wojewódzkie 
go Komunistycznej Partii 
Czechosłowacji z Usti nad 
Łabą. Pobyt gości z brat
niej Czechosłowacji wyni
kał z wcześniejszego poro
zumienia o przyjaźni i 
współpracy województwa 
północnoczeskiego i płoc
kiego jakie zawarte zosta
ło w sierpniu ub. roku. W 
skład czteroosobowej dele
gacji weszli Franciszek 
Skornicka — sekretarz ds. 
przemysłu Komitetu Woje
wódzkiego KPCz w Usti, 
który delegacji przewodni
czył, Stanisław Wnovcek
— przewodniczący W’oj. 
Rady Związków Zawodo
wych, Rudolf Kwasnicka
— I sekretarz Komitetu 
Powiatowego KPCz w 
Usti oraz Franciszek Bod- 
lena — kierownik Wydzia
łu Przemysłu Komitetu 
Wojewódzkiego KPCz.

Program pobytu gości z 
CSRS przewidywał odwie
dzenie licznych zakładów 
przemysłowych m.in. Łę
czyckich Zakładów Górni
czych, MZRiP, ZPDz „Co- 
tex”, Browaru w Sierpcu, 
Zakładu Mleczarskiego w 
Krośniewicach oraz spot
kania z aktywem par ty j- 
no-społecznym poszczegól
nych środowisk. Delegacja 
zwiedziła także uspołecz
nione gospodarstwa rolne 
PGR Sikórz i RSP Klenie- 
wo oraz instytucje oświa
towe i kulturalne.

Przedmiotem spotkań by
ty najczęściej problemy 
działalności związków za
wodowych zwłaszcza cha
rakter kontaktu partii z 
NSZZ „Solidarność”. Go
ście interesowali się rów
nież problematyką reformy 
gospodarczej oraz sposo
bem wcielania w życie U- 
chwał IX Zjazdu PZPR.

W pierwszym dniu poby
tu delegacji, 7 września, 
gości z Usti przyjął I se
kretarz KW PZPR w Pło
cku Alfred Wałek. Ustalo
no, że delegacja płocka u- 
da się s rewizytą do Cze
chosłowacji pod koniec br.

rza t rysownika. Otóż Józef Korol- h  
kiewdc* studiował malarstwo w war
szawskiej ASP u samego Wojciecha 
Kossaka, s także a* Uniwersytecie 
Jagiellońskim 1 w Paryżu Głównym 
tematem jego prac są konie Po 
ras pierwszy za granicą płótna 
swoja prezentował w 1M2 ro
ku na wystawie zorganizowanej ood- 
eza* olimpiady, gdźie otrzymał 1ed- 
ną z głównych nagród. Później pra
ce Jego wystawiane byty zarówno w 
warszawskiej „Zachęcie", Jak t w 
stolicach ! w największych ośrod
kach kultury w Europie. Między In
nymi otrzymał nagrodę w Madrycie 
na wystawię pt, „Sport w sztukach 
pięknych” oraz na światowej wysta
wie łowieckiej w Berlinie Jest także 
współautorem elewacji plastycznej 
Domu Studenta ,,Riviera” w Warsza
wie Wystawa pra* Józefa Korolkle- 
wicza cieszy się w Płocku dużym za
interesowaniem. W ciągu tylko dwóch 
dni zwiedziło Ją przeszło tysiąc sie
demset osób.

PAMIĘCI
JANKA KRASICKIEGO

Płock (sz). Z Inicjatywy Wojewódz
kiej Komisji Historycznej Ruchu 
Młodzieżowego i Zarządu Wojewódz
kiego ZSMP, w 38 rocznicę śmierci 
Janka Krasickiego odbyły się dwa 
spotkania z Krystyną Konecką, 
dziennikarką ł poetką, autorką ksią
żek o patronie polskiego ruchu mło
dzieżowego.

Uczestniczyła w nich młodzież star- 
izych klas Szkoły Podstawowej nr 
t lm. ZWM, Zespołu Szkół Budo
wlanych im Janka Krasickiego, ak
tyw ZSMP, lunacy OHP, byli dzia
łacze ruchu młodzieżowego. Spot
kania prowadził Wiesław Koński, se
kretarz Wojewódzkiej Komisji Hi
storycznej.

Krystyna Konecka opowiedziała o 
żmudnym zbieraniu materiałów do 
książek, poszukiwaniu tych wszyst
kich, którzy znali bohatera książki 
o związkach Jego rodziców z Kut
nem, ujawniła też kilka szczegółów 
z biografii Krasickiego, dotąd ni
gdzie nie publikowanych.

Słuchacze mogli przekonać się na 
podstawie bogatego materiału fakto
graficznego, iż Janek Krasicki nie 
był „pomnikiem” bohaterem, stwo
rzonym na zamówienie, lecz mło
dym człowiekiem wyrastającym  
dzięki wszechstronnym zalntereao- 
wanlom ponad otoczenia, świetnie 
zapowiadającym się dziennikarzem, 
doskonałym organizatorem 1 konspi
ratorem, żołnierzem walczącym o 
sprawiedliwą 1 demokratyczną Pol
skę.

Delegacje młodzieży 1 byłych dzia
łaczy ruchu młodzieżowego złożyły 
wiązanki kwiatów pod tablicą pa
miątkową ku czci Janka Krasickie
go w Zespole Szkół Budowlanych.

W OBIEKTYWIE

9 września br. członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego 
PZPR Albin Siwak spotkał się z aktywem społeczno-politycznyti* 

Kutna i Żychlina.

W ubiegłym tygodniu w Płocku przebywała delegacja działaczu 
politycznych z  Usti nad Łabą z Czechosłowacji. Goście odwiedzi' 

li m. in. przedszkole przy vX. Gałczyńskiego.

W Płockiej Stoczni Rzecznej montowane są frakchowce dla kon* 
trahenta szwajcarskiego, Sławomir Rękawiecki spawa zakosy 

podłogi nadbudówki.

W Zakładach Stolarki Budowlanej „Stolbud” w Płocku pracujG 
od niedawna nowoczesne obrabiarki. Ryszard Raczyński podczas 

montażu zawiasów to skrzydła okienne.

Jak nas informują czytelnicy, z  Kujawskich Zakładów Przetwór 
stwa Owocowo-Warzywnego w Płocku kanałem w kierunku r 
ki Brzeźnicy płyną zdrowe pomidory. Czyżby klęska urodzaju

Przygotował: (t°0a
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BBSBRONIMY SE 
iTASTROFH

Dokończenie se etr. I *bofa i żywca. „Poczekał — mówią
— my wydobędziemy węgiel, da- 

Wszystkich województwach? -  ™V *ł i ^ * d y  dopiero nam sprze- 
J*k to j«rt, i« towarzysz w swoim *«* • ^roią nawet spaleniem sa- 
Wystąpieniu na II Plenum mówił bwiowań.
• zwalnianiu przez „Solidarność" Następne zagadnienie — spotka- 
«*łooków partii z zakładów, nato- kierownictwa i  członkami par- 
telaet rasa podała, ii nie jest to WI "  teren e. Towarzysze nie saw- - sze jest tak, jak u waz. Niedaw

no byłem na budowie huty Kato
wice. Miałem spotkanie w ogrom- 
nej hali fabrycznej. Gdy szedłem 
do mikrofonu, pluto na mnie. Ba, 
■wiem, te najchętniej to by mnie 
skopano. Jednak no czterech go
dzinach spotkania żegnano ' mnie 

minut kwiatami, śpiewano sto lat. 
ostygłą Inna kwestia. Prawdą jest, ie 

“ większość ludzi chce pracować, 
ale w wielu zakładach krąży tzw. 
„dziesięć przykazań”. Sam je wi
działem. Czytam jeden z pun
któw, — „ni* pracuj, bo dzięki te
mu wybudują jeszcze jeden czołg

któ-

prawda? — Dokąd taka sytuacja 
będzie trwać? — Czy nadal bę- 
Jtismy tolerować bied* milicjan
tów na ulicach lub podobne Incy
denty jak oetatnl w Bydgoszczy? 
Co chwilę padają nowe pytania. 
Albin Siwak skrzętnie notuje. Na
jeżyłem przeszło czterdzieści. Se
kretarz KM ogłasza 10 
Przerwy. Idziemy dopić 
już herbatę. Co chwilę podchodzi 
ktoś do Siwaka, pyta, zgłasza 
Wnioski, prosi o wyjaśnienie. Jest 
Przedstawiciel kutnowskiego „Kra
ju” — także z pytaniami. Spisał 
J® na kartce. Większość dotyczy

W okresie odnowy poddano gruntownej krytyce wszystkie dzle- stanowi Jedną z podstawowych * nas ciągle w powijakach, a
, . funkcji każdego pisma, bez wzglę- rozumienie funkcji publikatorów

dżiny ły d a  naszego kraju. Proces społecznego cenzurowania n «  du na jego ,tatus. Inna sprawa,
ominął także, wręcz przeciwnie dotkną! z całą mocą Irodkl ma- i* dzisiaj nie ma już pism tzw,

. „ , . niezaangażowanych, nawet na
•owego przekazu, pod którym to sformułowaniem rozumie sle

bywa często opatrzne. 
Jesteśmy

Zachodzie, który w określonych 
środowiskach uważany jest za 
wzór demokracji.

przede wszystkim telewizję, radio i prasę. W praktyce systemu 
soejalistycsnego dysponentem tych potężnych Środków komunika
cji społecznej jest państwo. Rezygnując s omawiania funkcji i spe
cyfiki przekaźników antenowych — telewizji I radia — skupmy 
się głównie na problematyce dotyczącej prasy, która obok wy
mienionych wyżej potentatów opinii publicznej nadal cieszy się <jza sobie pozwolić nie może.

Publikatory bowiem nie są już

Jeszcze niedawno mówiło się, 
że środki masowego przekazu, w 
tym oczywiście także prasa, są 
instrumentem władzy. Dziś na 
luksus takiego określenia w ła

du tym powodzeniem, a w przypadku wielu tytułów również po
pularnością i uznaniem.

W  okresie narodowego oczy* z- NIESKRĘPOWANEJ
cieni* i pokornej ekspiacji WYPOWIEDZI *

m  błędy przeszłości, w któ- Aktywixacjm ł o w i s k a  i Jego 
rjreh popularyzowaniu, mniej łamogprawdzenie się będące na- 
tworzeniu, pras* miał* istotny stępstwam odnoWy, stanowiło w 
wkład, naturalną koleją rzeczy przypadku publikatorów bodajże 

uznana została za współodpowie- Jeg0 największą ^ b y c z .  Z tej

instrumentem władzy, lecz rzecz
nikiem społeczeństwa Jest to 
funkcja wygodniejsza dla samej propozycji wybierać musimy pro

PISMEM
OGÓLNOSPOŁECZNYM

docierającym dc wszystkich śro
dowisk. Również zakres tema
tyczny naszego tygodnika jest 
szeroki i praktycznie obejmuje 
wszystkie dziedziny życia poli
tycznego, społecznego, gospodar
czego i kulturalnego, Z lawiny

dzialną i współwinną klęski de
kady lat siedemdziesiątych. Prak
tyka tsw. manipulowania publi
katorami, która stanowiła część

prasy i korzystna dla władzy 
Zachodzi tutaj coś w rodzaju 
sprzężenia zwrotnego. Jego wek
tor daje bowiem optymalny mo- 
del współczesnej gazety naszego 
systemu — pisma, które jest

PŁASZCZYZNA 
WYMIANY POGLĄDÓW

a w rezultacie porozumienia ca
łych grup społecznych i środo-

trudnej próby ocalić trzeba war
tości najcenniejsza.

W Polsce ukazuje się kilka
dziesiąt gazet codziennych ! po-

blemy, które w odczuciu naszym 
I naszych czytelników są w da
nej chwili najistotniejsze, na 
które jest autentyczne zapotrze
bowanie społeczne. Zatem, drogo
wskaz tematyczny pisma wyzna
czają nam w poważnej mierz* 
sami czytelnicy. Ich propozycje 
i oczekiwania są jednak bardzo 
zróżnicowane, podobnie jak zróż
nicowane w swoich dążeniach, 

wisk. Publikatory i w tym także potrzebach i aspiracjach jest na- 
prasa, dają możliwość dialogu sze społeczeństwo.

całego ówczesnego systemu pro- nad sto czasopism periodyes- 
pagandowego przyniosła nych, główni* tygodników. Zde-

toczonego w makroskali: władza
— społeczeństwo, społeczeństwo
— władza, i społeczeństwo — spo
łeczeństwo. W tym kontekście 
rola informacyjna pisma staje

Dziennikarz — który winien 
poruszać się w tym gąszczu 
problemów, pełnym krętach ście
żek i niebezpiecznych . pułapek

______ __________  ____ wszyasi-
(anlizacji tycia i niekonsekwencji kich sprawach, ale jednocześnie 
obecnej polityki władz. Dotyczą mówimy — ni# wolno przekroczyć 
•praw, o których pełno w prasie, pewnej frarncy. Na przyk ład  
r®dio i telewizji. Nie ma takiej, stra jku  w  radiu  i te lew iz ji. Z w iąz- 
która stanowiłaby tabu. kow cy pow iadają „m y  nie ty lk o

Nim zdążyliśmy wyoalić papie- za stra jku jem y, lecz także  w y lą -  
r°sy ogłoszono koniec przerwy, czy m y  prąd”. Na to  nie można 
Rozpoczyna się następny akt 8po- pozw olić  i bez w zg lędu , czy  kte- 
tktnia: “ odpowiedzi na pytania, row n ictw o partii będzie chciało, 
Albin Siwak zaczyna od pierwsze- cif/ t e t  nicp zostanie zm uszone do 
fo. zdecydow anej działalności. Broni*

— Dlaczego nie rozlicza się win- m y się przed katastrofą, ale  ist
nych? Zjazd pow ołał nową Cen- n ieje niebezpieczeństw o, że nie 
tr0Iną K om isję K ontroli P a ry jn e), uda nam  się znaleźć porozum ie- 
która m usi zapoznać się z zapad- nła (...)
hieniami, spraw dzić za rzu ty  i za Pytacie jak nasi sąsiedzl patrzą 
trzy miesiące przedstaw ić  w nioski na rozwój wypadków w Polsce/ 
(...) Ani rządow i, ani te ż  k ierów - Także są zaniepokojeni. Stanow l- 
hictwu partii nie za leży  na tym , m y  ogniwo bloku U kładu W ar- 
by ukryć  kogoś i d latego też  nie szaw skiego. Rów nież gospodarczo 
Powinno być obaw , że w inni nie ściśle w spółpracu jem y z kra jam i 
‘ostaną ukarani. socja listycznym i i np. fa b ry k i  na

Następne pytanie dotyczy moje- terenie NRD lub Czechosłowacji 
wystąpienia n.a II Plenum KC. przesta ją  produkow ać9 Qdyż nie 

bzień tucześnłej przed plenum  od- m ają surow ców  z Polski. 
było się spotkanie członków  pre-  Dlaczego ustawa o związkach 
zUdiów zw ią zk ó w  branżow ych , na nie wchodzi w życie? Ciągle toczy
którym  przew odn iczący okręgu się spór z „Solidarnością , k tóre j 
tu k ó w  — W ęgrów prosił m nie o za leży , aby nie została ona p rzy -  
h terw en c ję , g dyż zanotow ano ję ta , poniew aż bardzo p recyzy jn ie  
Przypadki zw alniania lu dzi odm a- określi się w  n iej kom u wolno  
Ziających przejścia do „Solidar- ogłosić s tra jk . K to  będzie p łacił7 
Uości”. Zatem , jako działacz Ile dni w cześniej trzeba  pow iado- 
tw iązków  branżow ych , zobowiążą- m ić o decyzji, k to  poniesie kon
ny i,y iem im  pomóc. Po m oim  sekw encje  mrawne za za trzym anie  
Wystąpieniu na plenum  „Trybuna zakładu itd .
Mazowiecka” napisała, iż to  nie  Domagacie się. żeby artykuły w
Prawda. N aw et sekre tarz K om ite- prasie pisali nasi ludzie. Jest to
tu M iejskiego w  Ł ukow ie zaprze- skom plikow an y problem . R obim y  
*zVł podpisując sie na dokum en- w szys tk o , aby pozyskać dziennika- 
cte Solidarności”. Zw róciłem  się r z y , lecz czyta jąc  gazety  można 
Więc do K om isji P orozum iew aw - się jeszcze przekonać, iż  w iele  ar- 
c*e': Z w iązków  B ranżow ych aby tyk u łó w  jest przeciw nych  nam . Z
tprawe dokładnie zbadała i w k ró t- dnia na dzień udaje się jednałc 
ce zostanie ona w yjaśniona. popraw iać sy tuację  w  ty m  zakre-

Również „Trybuna M azow iecka” sie. Z drugie) stron y  nie dziw ię  
* nie ty lk o  zaa takow ały  mnie za się dziennikarzom . N ajp ierw  przez  
Wystąpienie dotyczące papieża, w iele  la t dyk tow an o  im , co m ają  
Otóż ńa II P lenum  KC  m ó w iłem , pisać i rap tem  przyszło  oszołom ie- 
że papież będąc w  O św ięcim iu  po- nie wolnością, a w raz z nim  po
wiedział — iż w  czasie w o jn y  padanie w  drugą skrajność. M y- 
polska została osamotniona, co ślę, że jakoś ro zw iążem y ten pro- 
W-ogę udowodnić chociażby fil-  b lem .
*hem. P rzy to czyłem  to zdanie, ale Następne pytanie — dlaczego 
dalej m ów iłem  od siebie: wolność powiedziałem, że Lech Wałęsa_ ,iest 
Przyszła ze W schodu na bagnetach  agentem obcego wywiadu? Spra- 
Wojsk radzieckich  i polskich, że zgi- w a  zaczęła się od audycji te le w i- 
hęło 600 ty s . radzieckich  żołnie- zyjnej, w  k tó re j w iceprze  w odni
c y ,  k tórych  pom niki dzisia j się czący „Solidarności z  kom binatu , 
bezcześci. Było to  m oje w ystą p ię - gdzie pracow ałem  stw ierd ził, ii w 
nie, tym czasem  prasa doniosła ja- ten  sposób w yra ziłem  się o Wa- 
kobym słow a te  p rzyp isa ł papieźo- łęsie  na zebraniu p a rty jn ym . Po- 
Wi. W piynal protest z W atykanu, głoskę tę  na tychm iast zdem ento- 
Dlaczego ta k  ' się stało? Znacie w ałem  publicznie. Ba dodałem  na
mi- k o n flik t z  prezesem  Stów a- w e t, że  patrząc na innych  człon- 
*zyszenia D ziennikarzy Polskich k'ów k ierow n ictw a  zw iązku  W ałę- 
S(efanem B ratkow skim , k tó ry  ofi- sn w y d a je  się być najm ądrzejszym , 
rjolnie w  kom isji zja zd o w ej w y -  i najrozsądn iejszym . A le „Solidar- 
Urażając palcem  pow iedzia ł: „nie ność” w  sw o je j prasie nadal mnie 
radze Łebv k to k o lw iek  w chodził a takuje (...) Poza ty m  nie m a co 
w szranki ze m ną, bo znany je - u kryw ać, że w  biu letynach  pubU- 
*tem * ostreoo pióra, nietoyparzo- kow ane są dane odnośnie tego, tie  
hej gęby  i zniszczę każdego, a p ien iędzy  o trzym u je  „Solidarność 
robotnik nie ma żadnych szans . 0(j zachodnich cen trali zwlązKO- 
W tym momencie B ratkow skiego Wych , jakie przyznano  im nagra
łoyproszono z  sali. Nadal jednak dy . T ow arzysze, przecież w iado- 
dopina swego, robi w szystk o , aby m 0 nagradza się za cos, ze 
ran^ ośm ieszyć. czyn i się to w  określonym  celu

— Kolejne^ pytanie: wybryki Dalej. Jak « ,  ^ kor^ ty^ 3n‘
chuligańskie. T ow arzysze  a jak  ^  towarzysze, którzy odeszli 
‘achotmiie sie społeczeństw o, gdy  -Komitetu Centralnego? Pytacie  
jnilicja w kracza  do akcji? P rzy - Grabskiego. Na razie ludzle cl są 
kładem O tw ock, czy  ostatnio B yd- na urlopach, ale przetwiduje fde 
*>•««? S T m W l ite i  *<>««•« p» zatrudnienie Ich ą  
‘tronie k rym in a listów . Zadziałano p a rty jn e j, za granicą, w  innych  
d ecyd o w a n ie . K ied y  zauważono, zakładach.

m ilicjanci są w kaskach, ze ostatnie pytanie. Dlaczego pre- 
łnn« w yposażenie technlcz- Wojciecha

i e  sto  ją specjalne sam ochody  tako warno na III Plenum? Nie ty l  
°dstąpiono od zam iarów  w targm ę- -j<0 na trzecim . Już na drugim  po- 

do zakładu  karnego. Ale są te ż  siedzeniu członek KC, bodajże ko- 
t°kie oto p rzypadk i. W K a tow i- bieta z W ałbrzycha, albo z Jele- 
®®ch patrol za u w a ży ł dwóch bi- niej G óry podała p rzyk ła d y , w  ja  
tycych się łobuzów . Zabrano ich jd sposób w yraża  się żona G w iaz- 
?o, radiow ozu  i przew ieziono do d y  o prem ierze  i sekretarzu  Ka- 
kom isariatu. G dy jeden z fun- nl, jak ie  oszczerstw a  Jcieromane 
jfojonariuszy szedł zam eldow ać o- *ą pod ich adresem , W K atow i 
I*cerowi dyżurnem u, za trzym a n y  Cach rozklejono p la k a ty  z ooel 
d ry ia ł się z krzesła, u d erzy ł gło- ż y w y m i podpisam i, m. in. o mnie 

o ścianę i zabił się. M łody ja k  rząd zam ierza problem  ten  
‘hilłcjant został za trzym an y do rozwiązać? Otóż w iele  osób stanie 
Wyjaśnienia sp ra w y. A le nie m ógł przed sądem , odpow iedzą za znie 
hh przeżyć  obciążenia. Popełnił w ażenie w ła d zy .
•aniobójstioo. Na tym kończy się spotkanie. Są

Mówicie towarzysze. 11 są słowa podziękowania, są kwiaty 
^ in y , których mieszkańcy nie i pamiątkowy talerz. Są także o-
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OGROMNE SZKODY

Nic więc dziwnego, że bezlitoś
nie skrytykowany i obnażony o- 
kres propagandy sukcesu przy
prawić musiał wszystkich jego 
współtwórców, zarówno tych 
bardzo gorliwych jak też i bier
nych, o moralnego kaca i nie
odpartą chęć rehabilitacji. Przy 
zapotrzebowaniu społecznym na 
publiczne rozprawienie się z prze
szłością, co zresztą stanowiło 
składową, potężnego i wartkie
go nurtu rozrachunkowego oraz 
znacznej liberalizacji cenzury, 
prasę naszą zalała publicystyka 
określana przez niektóre koła 
propagandą klęski czy wręcz u- 
bóstwa. Działo się to — piszemy 

premedytacją w czasie prze
szłym, ponieważ dzisiaj przewa
żać zaczyna wśród publicystów 
trend zdroworozsądkowy — w 
niespokojnym okresie narastają
cej walki politycznej. Ci wszyscy 
którzy sądzili, że powstanie nieza
leżnych zwiąków zawodowych 
scementuje naród wokół najistot
niejszych problemów społecznych 
i gospodarczych srodze się zawie
dli. Większość postulatów socjal
nych została przyjęta, choć nie

— to°zdóbyc^najpoważniejsza— cydowana większość z tych pism się sprawą oczywistą, a zakres drogą najprostszą i najbliższą ig
liczne gwarancje nieodwracalno- wydawana jest przez RSW „Pra- podawanych społeczeństwu in- teresowi społecznemu ma nie- 
ści odnowy, a tymczasem walka ^  _  Książka — Ruch”. Wśród formacji stanowi o rzeczowości łatwą rolę. Obowiązywać go mu-
ulega ciągłemu nasileniu^ Jej^po- nitch prze-waża jął j to wyraźnie, wspomnianego dialogu. Wydaje szą fundamentalne zasady dzień-
teni^H^ C iaTa &T CS  ̂ pisma Polskiej Zjednoczonej Par- się, że dopiero spełnienie przy- nikarskiego kodeksu moralnego:

tli Robotniczej, co jest rzeczą toczonych wyżej warunków i rzetelność, uczciwość, prawdo-
całkowicie naturalną i zrozumia- konsekwentne ich wcielanie do mówność, sumienność. Dzienni-
łą. Partia rządzącą jest zawsze praktyki otworzy publikatorom karz ma prawo do własnego csą-

^ństawiają zboża i żywca. Tak 
Nie wiem czy w waszym re- 

saonie podobne przypadki miały 
miejsce? Otóż w wielu woje
w ództw ach chodzą po wsiach 

f,Solidarności”, przykazu- 
"ła rolnikom, aby nie oddawali

sobiste pytania na stronie. Wiele 
spraw poruszono, wiele te* czeka 
na rozstrzygnięcie. Albina Siwaka 
poprosiłem o wywiad dla naszej 
gazety. Ukaże się on już w przy
szłym  numerze.

E BURACZYNSKI

'

P i I ' ' ^

Publikatory, w tym także prasa, dają możliwość dialogu toczonego w makroskali...
Fot. T. J. Gałązka

pod żadnym pozorem. W konsek
wencji czytelnik zawsze odróżni 
prawdę od kłamstwa, szczerość 
od obłudy, rzetelność od dema
gogii

Dziś przywilej mówienia praw
dy ma każdy, choć na dzienni
karzu spoczywa obowiązek, częs
to brzemię, dzielenia się nią

Deklaracje zewnętrzne czoło
wych działaczy NSZZ „Solidar-
W  gestorem większości środków ma- najprostszą drogą ku odzyskaniu
praktyce, rozsadza gorset apoli- sowego przekazu. Status pisma wiarygodności i zaufania spo- chodzących przemian. Jest
tyczności. Zatem zwalnia też PZPR nosi również nasz tygod- łecznego. ^  jeg0 ' zawodowy przywilej z
władzę od wstrzemięźliwości pro- nik> Wyznacza to określoną linię Na zakończenie jeszcze parę którego korzystać powinien i
S ^ c m ^ o b r o n T ^ -  Programową gazety «o d n ą  z słów o dńennikarraoh. Mamy którego pozbawii go nie wolno
nego stanowiska drogą podjęcia pryncypialnymi interesami par- ich w kraju kilka tysięcy, w na- 
polemiki. Dodajmy: polemiki rze- tli, opartą o jej cele strategiczne szym województwie zaledwie 
czowej, opartej na miarodajnych i treści ideowe. kilkunastu skupionych w redak-
źródłach, wolnej od oszczerstw i Czy status ten oznacza skrępo- cji „Tygodnika Płockiego”, od- 
nacechowanej głęboką troską o wanie tematyczne oraz progra- działu wojewódzkiego „Trybuny 
narodowe pryncypia — obronę mowę pisma? Nie, gdyż mimo to- Mazowieckiej” i PAP-u. Na ich 
bytu państwowego i socjalizmu, .czącej się walki politycznej ga- barkach — rzecznikach opinii 
Polemiki toczącej się głównie w z.gta posiada otwartą formułę r«- publicznej — spoczywa prak- 
publikatorach, których jest bez- dakcyjną. Zatem nie ma dla niej tyczna realizacja w terenie za- 
pośrednim dysponentem. Inten- tematów tabu, okrytych nimbem dań propagandowych będących publicznie. Ale pamiętajmy też, 
cje te odczytane zostały jako milczenia, co zresztą potwier- następstwem sierpniowej umowy [j nikt z doczesnych nie ma pro- 
prótoa zmasowanego ataku • na dza choćby pobieżna analiza tre- społecznej. Zadań trudnych, zło- roczego daru i patentu na stu- 
związek. ści tygodnika na przestrzeni o- żonych, często kontrowersyjnych procentową rację. Walter Lipp-

statnich kilku miesięcy. Dyspo- czy wręcz niepopularnych. W mann, jeden z najgłośniejszych 
Linia programowa ziwląaku, nent gazety — PZPR — nie in- tej sytuacji nader trudno Jest dziennikarzy świata, napisał w 

jak też poglądy jego czołowych geruje te± bezpośrednio w linię sprostać wszystkim oczekiwa- SWoim życiu tysiące felietonów, 
działaczy są powszechnie znane, programowo-ideową pisma, któ- niom społeesnym, abstrahując żaden z nich się nie sprawdził... 
Głównie* za sprawą prasy, którą ra wypływa, jak stwierdzono już od systematycznych ograni- stąd też nie bójmy się wymia- 
przez pewien czas zdominowała wyżej, z jej ogólnych celów stra- czeń papierowych i szczupłości ny myśli, nie lękajmy się pola
ta tematyka. Znaczną część tegicznych. W tej sytuacji łamy zespołów redakcyjnych. Mimo miki, nie traktujm y właścicieli 
dziennikarzy zafascynowała no- gazety otwarte są dla wszystkich zachodzącego procesu odnowy, innych poglądów jak wrogów, 
wa sytuacja; z gorliwością rzu- ugrupowań politycznych, środo- pisma, zwłaszcza lokalne, nadal Wysłuchiwanie wszystkich gło- 
cono się na popularyzację, częs- wisk społecznych i zawodowych, nie są wolne od nacisku rozmai- sów — w tym dziennikarskich — 
to starych idei, które odikurzo- Naturalną konsekwencją tej for- tych grup formalnych i niefor- jest obowiązkiem władzy, lec* 
ne, zajaśniały nowym blaskiem, muły jest prezentacja bogatego malnych, a takie indywidual- schlebianie nastrojom, gdy trze- 

To wszystko było potrzebne, wachlarza poglądów i stanowisk, nych ataków zacietrzewionych ba działać szybko i mądrze, a 
gdyż dziennikarstwu polskiemu rzecz jasna najczęściej zróinico- czytelników. Skuteczna obrona CZęSto także wybierać, byłoby 
— po latach działania pod dyk- wanych. Polemika, a nąwet wy- przed tym kosztuje zespoły re- błędem niewybaczalnym, 
tat — należy się ezas pełnej, powiadanie za pośrednictwem dakcyjne sporo wysiłku, gdyż 
swobodnej i gazety sądów kontrowersyjnych proces edukacji społecznej jest (Słm)
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DLACZEGO
S PAD A

Od dłuższego czasu spada skup żywca woło
wego i wieprzowego. Wszystko to można 
było przewidzieć na podstawie lipcowego 
spisu rolnego. Rozmiary spadku .są jednak 
bardzo niepokojące: są one większe, niż ktokol

wiek mógł przewidzieć. Może zresztą należy po
wiedzieć inaczej. Sztuka przewidywania obejmuje 
dziś bardzo wiele elementów, gdyż sytuacja gos
podarcza całego kraju jest nadzwyczaj zmienna.

PR ZYC ZYN A  NR 1

Jeat sprawą oczywistą, o czym już mieliśmy o- 
kazję pisać, że spadek ilości trzody chlewnej sku- 
pywanej przez zakłady mięsne „zawdzięczamy” 
spadkowi pogłowia o jedenaście procent w stosun
ku do roku ubiegłego. Dzieje się tak niemal z dnia 
na dzień W miesiącu sierpniu zakontraktowano u 
producentów 9,9 tys. tuczników (bo o nich głównie 
będzie tu mowa). W sierpniu ub. roku zakontrak
towano np- 13 tys. sztuk- Miesiąc sierpień wykazał 
zatem spadek o ponad 3 tysiące sztuk tuczników, 
to znaczy o 33 procent mniej od sierpnia ub. roku.

Spadek pogłowia tłumaczy się ogólnie brakami 
paszy, złym materiałem wyjściowym (zdrowotność 
macior), a także odchodzeniem rolników od pro
dukcji trzody chlewnej, mimo podniesienia cen 
skupu. Nad tym ostatnim elementem zatrzymajmy 
aię nieco dłużej.

Niechęć rolników do produkcji trzody wynika 
moim zdaniem również z przyczyn obiektywnych, 
które do tej pory były bagatelizowane. Ogólnie 
nazwałbym to problemem czasu. Rozumiem to w 
ten sposób, iż rolnik coraz więcej czasu traci na 
„załatwianie” spraw związanych z zaopatrzeniem. 
Coraz dłużej czeka się na dokonanie zakupu wszy
stkiego. od gwoździ zaczynając na cemencie koń
cząc.

Tucz trzody wymaga od rolnika przede wszy
stkim przestrzegania pewnych reżimów, jak choć
by regularne zadawanie karmy. Ponadto warun
kiem nowoczesności, w którą zbyt pochopnie u- 
wierzyliśmy, jest ilość czasu wolnego, jaką powi
nien mieć rolnik, który czuje się zbytnio ,,uwią
zany” we własnym gospodarstwie. Wieś się sta
rzeje, chętnych do pracy od świtu do nocy coraz 
mniej, produkcja mięsa zatem chyba jeszcze bar
dziej spadnie, jeśli czegoś się tu nie zmieni. Do
dajmy, że zmiany powinny nastąpić jak najszyb
ciej.

SKUP I K O N TR A K TA C JA

Spadek pogłowia jest czynnikiem występującym 
obiektywnie. Subiektywne odczucie konsumenta, 
mówiące, że mięsa jest mniej niż powinno, wyni
ka przede wszystkim stąd, że nie wszystkie za
kontraktowane tuczniki trafiają do punktu sku
pu. W miesiącu sierpniu, jak już powiedziałem, za
kontraktowano 9,9 tys. sztuk trzody, a na punkty 
skupu trafiło jedynie 7.300 sztuk. Oznacza to nie- 
wywiązywanie się rolników z umów kontrakta
cyjnych. Główną przyczyną jest moim (! nie tylko) 
zdaniem brak pokrycia na zlecenia sprzedaży wę
gla- Ludzie czekają z tym zleceniami tak długo, że 
przekracza to granice icb cierpliwości i tak nad
szarpniętej przez opieszałość biurokratyczną w za
łatwianiu wszystkich spraw i problemów rolnika. 
Jeśli zatem nie nastąpi poprawa w zaopatrzeniu 
wsi w węgiel, rolnicy będą sprzedawali świnie 
handlarzom, którzy zazwyczaj odbierają je z pod
wórza płacąc po 120 złotych i więcej za kilogram 
żywej wagi- Procederu moim zdaniem nie zlikwi
duje się żadnymi zakazami administracyjnymi. 
Rolnik często tłumaczy, w niektórych wypadkach 
mając rację, że Świnia została zabita i jrozpożyczo- 
na sąsiadom, którzy zwrócą owe „ćwiartki” gdy 
sami będą bili.

Za sprzedana po wyższej cenie sztukę rolnik być
lYiriTe lif-zy. żp uda ran aie kupić wegial. czv pasze

SKUP?
poza oficjalnym rynkiem. Wiadomo, że taki węgiel
też drożej kosztuje.

W ogóle węgiel to nie tylko produkcja trzody, 
której bez węgla nie sposób prowadzić. Jeśli jesz
cze po wojnie życie rodziny chłopskiej zimą sku
piało się w kuchni, a pozostałe izby ogrzewane 
były tylko okazjonalnie, to obecnie wizerunek ten 
jest absolutnie nieaktualny. Rolnik ma prawo do 
warunków bytu takich Jak w mieście 1 nikt nie 
śmie tego kwestionować. Być może ludzie przy
dzielający limity węgla dla wsi nie przypuszczali, 
że cywilizacja dotrze tam tak szybko.

Jeśli zatem niedobór węgla powoduje spadek 
produkcji, a zwłaszcza skupu, to trzeba zrobić 
wszystko, by zapewnić wywiązywanie się z przy
jętych zobowiązań, czyli zwiększyć ilość węgla na 
GS-owskicb placach. Pewną poprawę w skupie 
można zapewnić również poprzez umożliwienie za
kupu cementu i innych materiałów budowlanych, 
paszy, a także nawozów. Ogromne zdziwienie musi 
budzić to, że jeszcze w latach 1974—75 poganiano 
administracyjnie i karano rolnika za niewykupie- 
nie przydziału nawozów, teraz zaś brakuje pra
wie wszystkich Wywiązanie się państwa z przy
jętych na siebie obowiązków w dziedzinie zaopa
trzenia urealni przynajmniej skup według umów 
kontraktacyjnych.

Jak powiększyć to stado?
ToU T. J. Gałązka

NIBY NIC„

Przewidywany dalszy spadek skupu spowodował, 
że należało zamknąć w pewnych dniach niektóre 
punkty. Są one czynne rzadziej niż do tej pory. 
Na przykład zamiast raz w tygodniu spęd odbywa 
się raz na dwa tygodnie- Jest to decyzja z pew
nością słuszna, jednakże brakuje na wsi odpowied
nich informacji o zmianach w otwarciu punktów 
skupu.

W dniu t  września odwołano np- spęd w Bedlnie, 
o czym nie wszyscy rolnicy wiedzieli. Widzieliśmy 
rolnika odjeżdżającego ze świnią na przyczepie 
sprzed zamkniętej na kłódkę bramy punktu sku
pu. gdzie w dodatku nie było żadnej kartki in
formacyjnej. Rolnik stracił czas, jego niezadowo
lenie z pewnością wzrosło i być może sprzedał już 
tego tucznika handlarzowi. Wprawdzie mięso nie 
zginie, ludzie je zjedzą, ale nie pokryje iluś tam 
kartek ̂ mięsnych- Przypadek ten nie jest zapewne 
zupełnym wyjątkiem i dlatego należy pilnie po
prawić system informacji.

Zbyt wiele trzeba więc naprawić, by zyskać 
trochę nadziei. Od czegoś trzeba Jednak zacząć. 
Moim zdaniem należałoby od węgla, choć nie zale
ży to nawet od wojewody. Tylko od kogo?

BOGDAN TWANSKI

i  m ras

Konferencja prasowa w Urzędzie

W  czwartek, 3 września od
była się w Warszawie 
konferencja prasowa rzecz

nika rządu red. Jerzego Urba
na, która była w całości po
święcona sprawom rolnictwa i 
gospodarki żywnościowej.

Głównym referentem tych za
gadnień był wicepremier Roman 
Malinowski — przewodniczący 
Rady Gospodarki Żywnościowej. 
Prócz niego wziął udział w kon
ferencji także minister rolnictwa 
Jerzy Wojteckl, minister Zdzi
sław Krasiński — przewodniczą
cy Państwowej Komisji Cen, 
prezesi centralnych organizacji 
rolniczych oraz członkowie kie
rownictw resortów związanych 
i  rolnictwem i obsługą wsi.

Wicepremier Malinowski za
prezentował licznie zebranym 
dziennikarzom z prasy, radia i 
telewizji sytuację gospodarczą, 
jaka wytworzyła się w związku 
z zakończeniem żniw oraz zbio
rem roślin okopowych, który zo
stał Już rozpoczęty, a także o- 
mówił prognozy stąd wynika
jące, dla przetwórstwa spożyw
czego.

Tegoroczne zbiory zbóż są o 
ponad 2 min ton większe niż 
w roku ubiegłym. Do końca 
sierpnia skupiono t  tych zbio
rów przeszło 1,1 min ton ziarna. 
Jest to jednak o 700 tys. ton 
mniej niż w analogicznym okre
sie roku 1079. Ostatnio dostawy 
się zmniejszyły, co przypisuje 
się rozpoczęciu wykopków, ale 
także tendencjom rolników do 
przechowywania ziarna. Należy 
sądzić, te po wykopkach, gd> 
wzrosną omłoty, skup powinien 
znowu wzrosnąć i powinien wy
nieść ponad 4 min ton, zwłasz
cza że zaczną obowiązywać do
płaty za zboże dostarczane w 
późniejszym terminie. Zbiory 
krajowe uzupełnione będą im
portem ok. 5,5 min ton zbóż i 
potrzebnych ilości śrut (1.4 min 
ton), mączek rybnych (120 tys. 
ton) i odpowiednimi ilościami 
komponentów paszowych.

Dobre będzie zaopatrzenie 
rynku w olej i margarynę, dzię
ki skupieniu przeszło 470 tys. 
ton rzepaku i uzupełnieniu tego 
skupu importem.

Dobrze kształtuje się zbiór 
ziemniaków. Pozwoli on na za
spokojenie w pełni potrzeb ryn
ku w zakresie ziemniaków ja
dalnych i przemysłowych, a na
wet być może na pewien eks
port. W związku z tym zwiększy 
się dwukrotnie produkcja kroch
malu. Zakłady przetwórcze w 
oparciu o wczesne odmiany zie
mniaków już rozpoczęły pracę. W 
związku z tym wkrótce pojawi 
się na rynku od dawna poszuki
wana mąka ziemniaczana, a w 
ślad za nią upragnione budy
nie i kisiele.

Buraki cukrowe dobrze w tym 
roku się udały. Będziemy ich 
mieli w tym roku ok. 15 min 
ton, czyli 4,5 tr^n ton więcej niż

w r. ub. Buraki tegoroczne nie 
tylko wagowo, ale także jeśli 
chodzi o zawartość cukru >ą e 
wiele lepsze niż w roku ze
szłym.

Kampania cukrowa rozpoczęła 
się już w niektórych rejonach 
i będzie trwała w zasadzie tra 
dycyjnie 105 dni z tym, że w 
rejonie gdańskim 80 do 90 dni, 
a w lubelskim 120 dn i

Tegoroczna produkcja cukru 
(1,8 min ton, czyli e ok. 450 
tys, ton więcej niż w r. 1980) 
zapewni pełne pokrycie potrzeb 
produkcji opartej o eukier, a 
więc: ciasteczek, herbatników, 
cukierków różnego rodzaju, któ
rych to wyrobów brak, tak bar
dzo odczuwaliśmy. Dotyczy to 
zarówno wytwórczości przemysłu

PIERWSZA
NUTA

OPTYMIZMU

państwowego, spółdzielczego i 
rzemiosła. Pomyślna sytuacja 
jest także w plonach i skupie 
warzyw. M. in. dwukrotnie więk
szy niż w r. ub. skup pomidor 
rów pozwoli na wyprodukowa
nie ok. 15- tys. ton przecieru 
pomidorowego.

Według opinii wicepremiera 
mamy szanse na względnie szyb
ki postęp w gospodarce. W szcze
gólności w produkcji cukru, tłu
szczów roślinnych, owoców, wa
rzyw i ich przetworów, a także 
w produkcji mleczarskiej i biał
ka roślinnego. Natomiast prze
zwyciężenie kryzysu w zakresie 
artykułów mięsnych wymagał 
będzie niestety okresu dłuższego*

Spośród innych interesującyefc 
wypowiedzi, udzielonych na za
pytania dziennikarzy zanotowa
liśmy następujące.

Minister Jerzy Wojtecki scha
rakteryzował sytuację społeczni 
na wsi. Uczyniono wiele dla po
prawy warunków pracy i życia 
rolników m. in. przez uznanie 
rolnictwa indywidualnego *a 
trwały element naszej gospodar
ki, zapewnienie opłacalności pro
dukcji rolnej przez podwyższe
nie cen skupu, nowy systetf 
emerytur dla rolników. Przy
wróciło to rolnikom należna 
rangę i godność.

Zwrócił także min. Wojtecki 
uwagę na to, że dzięki praco
witości i zapobiegliwości rolni
ków udało się w tym roku do
konać zbiorów bez strat. Pod
kreślił przy tym minister zasłu
gi pracowników przemysłu rol
no-spożywczego oraz załóg mły
nów, które pracowały z całym 
oddaniem nawet w niedziele i 
wolne soboty i prosił dziennika
rzy o wyrażenie im szacunku.'

Minister Zdzisław Krasiński 
wyjaśnił, że nie zamierza się na 
razie zrezygnować z reglamen
tacji cukru, nawet gdy zostaną 
wprowadzone nowe ceny. Uza
sadnieniem takiego stanowisk* 
jest obawa, czy wobec braku al
koholu w sklepach, cukier mógł
by być przetwarzany na alkohol 
domowym sposobem.

Nieprzychylna natomiast i 
złożona jest sytuacja w skupie 
zwierząt rzeźnych. W ciągu 8 
miesięcy br. wszystkie gospodar
stwa rolne dostarczyły do punk
tów skupu o 25 proc., czyli 360 
tys. ton (w przeliczeniu na mię
so) mniej, niż w analogicznym 
okresie r. ub. Załamanie kon
traktacji 1 skupu wystąpiło 
szczególnie w sierpniu, a wrze
sień też nie rokuje poprawy. 
Stąd okazało się konieczne za
wieszenie handlu mięsem na 
wolnym rynku. W związku z 
tym skup zaczął nieco wzrastać, 
ale trudno to jeszcze oszacować. 
Związana z tym jest decyzja 
podjęta przez rząd o zwiększe
niu dla rolników dostaw wę
gla o 700 tys. ton i poczynione 
starania o dalsze 600 tys. ton 
na pokrycie zaległych umów 
kontraktacyjnych.

■ył mm

Jeśli chodzi o sytuację p°
podwyższeniu cen pieczywa to 
według meldunków na razie 2 
17 województw w dwóch regio
nach zaopatrzenie poprawiło 
się; w-Łodzi — natomiast pogor
szyło, w pozostałych zmian ni* 
zanotowano. Są natomiast infor
macje, że sprzedaż pieczywa n* 
terenach wiejskich spada.

Wiceminister Handlu Zagrani
cznego Antoni Karaś podzielił sić 
z dziennikarzami interesującą in
formacją. Importujemy z krajów 
EWG mięso w dwóch transzach 
— 100 tys. ton na ogólną ilość 
130 tys. ton w br. Czynimy sta
rania o trzecią transzę. W zwią
zku z tym niektóre dzienniki 
w krajach kapitalistycznych, 
m. łn. holenderski „Telegraph' 
zamieściły wiadomość, jakoby 
mięso wysyłane z krajów EWG 
do Polski, było niezwłocznie re- 
eksportowane do „republiki so
wieckiej”.

0 miejsce dla 
starego człowieka

Przyjechał do Płocka pierw
szym rannym pekaesem. Prosto 
z dworca poszedł pod wskazany 
w ogłoszeniu adres, do domu, 
w którym był pokój do wyna
jęcia. Ale choć bardzo się spie
szył. uprzedził go ktoś inny. Po
kój był już wynajęty. Właści
ciel mieszkania współczująco 
bezradnie rozkładał rece: — 
pan rozumie, teraz tak trudno 
o mieszkanie...

A przecież ma mieszkanie. W 
gospodarstwie Heleny J w Ma
łej Wsi w gminie Drobin Jest 
pokój, wprawdzie nae najlepszy, 
ale mieszkać w nim można. Tam 
jest zameldowany i tam powi
nien mieszkać Potwierdzone to 
zostało na piśmie jakie Urząd 
Gmiiny wystosował do właści
cielki mieszkania.

Formalnie wszystko jest. w po
rządku, tylko że Stanisław Ko
bus mieszkać w przydzielonym 
pokoju nie może I nie mieszka

Helena J. jest samotną wdo
wą. Ma dom, zabudowania in
wentarskie i około 6 ha ziemi 
To średniej wielkości gospodar
stwo trudno jest prowadzić bez 
męskiej pomocy. Helenie J- po
magał w gospodarowaniu Sta
nisław Kobus. Zadowolona była 
x jego pracy, bo człowiek był 
solidny, nie lenił się, choć na 
cudzym, pracował niczym na 
swoim.

Całe osiem lat tak pracował, 
dzień w dzień, od świtu do 
zmierzchu, bez urlopu, chyba, że 
zimą, kiedy na wsi w gospodar
stwie mniej roboty niż zwykle. 
A i wtedy nie próżnował, zaw
sze sobie potrafił znaleźć jakieś 
zajęcie. Wieczorami na harmo
nii grywał, bo lubił muzykę. 
Teraz też jeszcze chętnie pomo
że, choć chory jest, pracą ste
rany i sił Już takich nie ma 
jak dawniej.

Kiedy pracował, wtedy był 
dobry, al« kiedy po ośmiu la
tach zmogła go choroba 1 do 
roboty się już nie nadawał, od
mieniło się wdowie. Najpierw 
wypominać zaczęła mieszkanie. 
Że niby jak nie pracuje, to i 
prawa żadnego nie ma mieszkać 
w jej domu. A jeśli tak bardzo

chce tu pozostać, to owszem, 
niech sobie mieszka, ale ndech 
płaci. Ile? Ano regularnla, co 
miesiąc 1500 złotych!

Wysoko oceniła wdowa nie 
najlepsze przecież mieszkanie, 
bez żadnych wygód. Tak jakby 
nie wiedziała, że jej były pra
cownik od dwóch lat jest na 
rencie i otrzymuje 2250 zł mie
sięcznie. Zgodziłby się naiwet 
płacić więcej niż to „urzędowo” 
należy, ale nie tyle ile żąda He
lena J. Z czego będzie żył? Ale 
to Już wdowę najmniej intere
suje. Albo będzie płacił, albo 
niech sobie szuka mieszkania 
gdzie indziej.

Stanisław Kobus od dawna 
bezskutecznie szuka mieszkania. 
W mieście znaleźć je trudno, 
jeszcze trudniej na wsi. Tu fak

tycznie niikt obcego nie przyj
mie na mieszkanie. CI, którzy 
mają stare liche domostwa, nie 
przyjmą go, bo się wstydzą 
swojej biedy. Tego, że ktoś ob
cy będzie codziennie świadkiem 
ich mizernego bytowania.

Właściciele okazałych willo
wych domów, też obcego nie 
wpuszczą pod swój dach. Raz, 

^ e  nie honor wynajmować swo
je mieszkanie innym (nawet 
nauczyciele mają z tym wielkie 
kłopoty), a po drugie, że chcą 
mieć „pokoje” wyłącznie dla sie
bie. Nawet gdyby miały stać la
tami puste, nie umeblowane i 
niezamieszkałe.

Już drugi rok szuka Kobus 
mieszkania. Czyta ogłoszenia, 
jeździ, pyta znajomych i nie
znajomych. Bez rezultatu. Z 
czego żyje, bo przecież przejaz
dy kosztują? Zapytany uśmie
cha się i mówi wymijająco: — 
Starszy człowiek nie musi tyle 
jeść... chleba kupię, trochę mle
ka, czasem na kartki ooś się 
trafi. Latem żyć łatwiej. Gorzej 
z mieszkaniem, bo jakiś spokoj
ny, własny kąt trzeba mieć. A 
ja nie mam dokąd pójść.

W Urzędzie Gminy dobrze 
znają tę sprawę. Helenie J. nie
raz już zwracali uwagę ha nie
właściwe 1 nieuczciwe postę
powanie. Gmina czuje się w po
rządku: dała przecież Kobuso
wi pismo, że ma prawo miesz

kać u Heleny J. Tylko, że pismo 
zginęło razem z portfelem i 
wszystkimi dokumentami. Ręka
wice co Je sobie na zimę kupił 
też zginęły. I harmonia prze
padła. Milicjanci przyjechali* 
spisali protokoł z kradzieży, ale 
z rzeczy, które zginęły nic się 
nie odnalazło.

Od tamtego wydarzenia nosi 
przy sobie, bo w mieszkaniu 
obawia się zostawić, cały swój 
dobytek. Niewiele tego, tyle co 
w siatce się mieści. Nosi też z 
sobą skierowanie do Domu Ren
cisty w Koszeiewie w gminie 
Gąbin. I odpowiedź j- Koszele- 
wa, że nie ma dla niego miej
sca.

Odpowiedź jest krótka, ste
reotypowa, nie ma w niej choć
by odrobiny nadziei, że może 
jednak miejsce się kiedyś znaj
dzie. Niekoniecznie wtedy kiedy 
opuści je na zawsze inny jesz
cze starszy i bardziej znękany 
życiem człowiek.

Znamy sytuację w tego typu 
placówkach, wiemy jak trudno 
w nich o miejsce dla starego 
człowieka. Szykanowanego, prze
pędzanego, który żyje przera
żająco samotny wśród ludzi. 
Dla cdowieka, któremu trzeba 
pomóc, który już niczego poza 
tą pomocą nie oczekuje.

Cpl.

Jak wynika z informacji miń* 
Karasia jest to celowa robot* 
mająca na celu storpedowani* 
starań o trzecią transzę dostać 
mięsa. W rzeczywistości bowiem 
Polska ani nie eksportuje am 
nie reeksportuje mięsa do żad
nego z krajów socjalistycznych* 
ani tego czynić nie zamierza.

Uzupełniając informacje o im
porcie podane przez min. Ka
rasia, wicepremier Malinowski 
poinformował, że poza wcześnie! 
ustalonymi dostawami otrzyma
my we wrześniu i październik^ 
ze Związku Radzieckiego dodat
kowo 30 tys. ton ryb morskich 
oraz 10 tys. ton ryżu i kasz.

Wśród innych informacji uzy
skanych na konferencji dowie
dzieliśmy się m. in., że w służ
bie rolnej całkowicie rozdzielo
ne zostaną kompetencje, co po
zwoli zwiększyć — zgodnie 2 
życzeniami rolników — efektyw
ność tej służby. Doradztwo pro
wadzić będzie WOPR, zaś ad
ministracja pozostanie w rękach 
naczelników.

Relacjonowana przez nas osta
tnia konferencja prasowa różni
ła się od poprzednich tym, tfi 
wśród źródłowych i rzeczowych 
informacji, po raz pierwszy p° ' 
jawiła się tu nuta optymizm^* 
umiarkowanego wprawdzie i 
strożnego, ale przecież odbiega
jącego od katastroficznych na
strojów innych tego rodzajd 
spotkań.

W. SZCZESNIAR
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(POSTAWY)
Mamy udać się do Zawidza. 

Tam, jak wieść gminna 
niesie powstał konflikt 

Rffędzy Gminną Spółdzielnią a 
NSZZRI „Solidarność*. Dziś kon
flikt to rzecz normalna, ale ten 
o którym nas powiadomiono za
powiadał się groźnie — jest 
Ostry, tworzy ognisko zapalne. Z 
relalcji można było sądzić, ie 
Chłopi koay kują i zaczynają u- 
•tawiać się pod lasem.

I urzędów znajdujących się na Głos t  sali: —- ^Nie dysKutuj- 
natzym Urżnie. (~) Zgłoszono my o sprzedaży, lecz o tym, czy 
kilka wniosków. będziemy mieli co dzielić".

I na tym tle wybuchł konflikt? 
Zadajemy sobie pytanie. Nie wia
domo. Ale posiedzimy, posłucha
my, zanotujemy, może uda się 
nam zebrać materiał o trudnej 
sztuce negocjacji, o tym, w jaki 
sposób rozstrzygnięto spór.

— Były postulaty — kontynu
uje prezes — żeby uruchomić do
datkowe punkty sprzedaży i wy
dzielić pulę mięsa dla pracowni
ków. Myślę, że na dzisiejszym

MIJA PIERWSZA GODZINA.

Jak dotąd, tylko nauczyciele 
wiodą prym w dyskusji. Są przy
gotowani, zgłaszają propozycje — 
„najlepiej gdyby mięso było pacz
kowane”. Wiadomo, każdy bierze 
swoje do domu, bez kolejki, 
sprawnie, szybko.

Jadziemy i ku naszemu zdzi
wieniu okazuje się, że w gminie 
niemalże idealny spokój. Nie ma 
•trajku, ani też nikt nie okupu
je budynku. Piątek, 28 dzień 
•ierpnia, dochodzi godzinę pięt
nasta. Idziemy do Urzędu Gmi
ny, w którym to ma dojść do 
■potkania zwaśnionych stron. Fo
toreporter szykuje sprzęt, je3t

■robić kilka ciekawych zdjęć. *■* SPÓR ROZSTRZYGNIĘTY!
Drzwi urzędu otwarte. W śród- 

ku pusto, Jak po ewakuacji. Pod
chodzę do siedzącego przy stoli
ku rolnika. Ten godzi się na 
rozmowę z przedstawicielami 
►.kłamliwej prasy”. Mówi, że ze
brania nie będzie. Czyżby więc 
było po wszystkim? Otóż i nie.
Po paru minutach dowiadujemy 
*ię, że odwołano inne zebranie,
* to, na które zostaliśmy zapro
szeni odbędzie się zgodnie z 
Programem.

Wiceprezes „GS-u” przedsta
wia analizę zaopatrzenia gminy 
w mięso i wędliny. * 1

kie rodziny, w których tylko jed
na osoba pracuje w u rzędzie, • 
druga siedzi w domu. Jest w ’f« 
komu stać w kolejce".

Będąe na zebraniach — powio
dą Michał Słoma, nauczyciel te 
Słupi — słyszałem, te niektórzy 
rolnicy ni* wy kupują mięso na 
kartki, be nie mają czasu stać 
pod sklepem. Ba, mówili nawet, 
aby ogłosić w prasie i telewizji 
komunikat — chętni mogą odda
wać kartki robotnikom, którzy 
produkują maszyny rolnicze",

CZIE8Y GODZINY W
Przed salą konferencyjną usta

wiają sią ludzie, jest może z* 
trzydzieści osób. Rozmawiają ci
cho i spokojnie. Wchodzimy — 
Wszyscy zasiadają przy długich 
nakrytych zielonym suknem sto
lach. Jeszcze nie wiadomo kto 
Jest tu  ważny, a kto ważniejszy, 
^reszcie przewodniczący Rady 
Nadzorczej „GS-u” Wincenty 
^archwiński wita przybyłych: 
Prezesa WZSR Kazimierza Kli
mowskiego, przewodniczącego 
NSZZ Pracowników Spółdziel
czości Rolniczej Jana Mączkę, 
naczelnika gminy Zawidz Tade
usza Prokurata, przedstawicieli 
■Wiązków zawodowych.

— Dzisiejsza narada ma cha
rakter spotkania, na którym o- 
hióioimy wszystkie nurtujące nas 
Problemy — przede toszystk.im 
oprawy dotyczące zaopatrzenia w 
artykuły reglamentowane. (...) O

prowadzenie proszę prezesa 
Gminnej Spółdzielni, Henryka 
Pilarskiego.

— Ja — mówi prezes — chciał
bym poruszyć kwestię sprzedaży 
towarów pracownikom instytucji

spotkaniu zgłoszone będą pomy
sły i znajdziemy rozwiązanie.

Nauczyciel s Grąbca: — Pozo
staje jeszcze sprawa zaopatrzenia
pracowników z pobliskich wio
sek — * Osieka, Grąbca, Jeżewa, 
gdzie nie prowadzi się sprzedaży 
mięsa.

Mam propozycję — zgłasza się 
pracownik służby rolnej -* 
sprzedaż powinna odbywać się 
w wolne soboty l to w Zawidzu. 
Można przecież dojechać.

Ale w wolne soboty nie wszy
stkie autobusy kursują — o- 
iwiadcza nauczyciel z Grąbca. 
Cóż robić?

—  Według liczby mieszkańców
1 wydanych kartek potrzeby 
przekraczają 16,5 tony. Tymcza
sem w tygodniu nie było żadnej 
dostawy. Realizacja zamówień 
spadła do 12,5 tony, spadł rów
nież skup mięsa w gminie.

Bogurplł Kluska: — , Jako
przedstawiciel „Solidarności" 
wiejskiej zgadzam się na to, aby 
w jednym dniu odbywała się 
sprzedaż tylko dla pracowników 
(...). Spadek produkcji jest i trze
ba się z tym  zgodzić. Ale my, 
rolnicy nie mamy środków pro
dukcji. Chowamy na własnych 
paszach, dlatego też cykl pro
dukcyjny przedłuża się o około 
trzy miesiące.

—  J a — konkluduje przedmów- Leon Jędrzejak — również 
ca — gdybym wiedział tylko, że „Solidarność” wiejska: — „Mo- 
dostanę, to z Osieka pieszo bym żerny przystać na proponowane
szedł. rozwiązanie, lecz przecież są ta-

MIJA DRUGA GODZINA
SPOTKANIA.

Temat ciągle ten sam — Jak 
podzielić kiełbasę i schab? Kto 
ma stać w kolejce, a kto nie? 
Na sali atmosfera senna, za ok
nem pada deszcz i nie słychać 
głosów protestu. Ale do rzeczy — 
a raczej do kiełbasy.

— Chcąc — wnioskuje nauczy
ciel — zatrzymać kadrę pedago
gów zwracam się do rolników. 
Kochani, pomóżcie nam prze
trwać. Ja bym nie wysyłał tych 
kartek do Ursusa czy gdzie in
dziej. Zatrzymajmy mięso u sie
bie — ratujmy swoich. My mo
żemy kupować mniej proszku do 
prania. Dogadajmy się jedna gru
pa społeczna z drugą".

Niczym w „Weselu” Wyspiań
skiego — inteligencja u chłopów

Ale tutaj problem jest bardziej 
złożony. Według przytoczonej 
przez wiceprezesa statystyki „w
gminie skupiono w sierpniu Ił 
ton trzody ehlewnej, 11 tost by
dła, 1,T tony cieląt — co daje 
31 ton 800 kilogramów mięsa 
żywej wagi. Po odliczeniu odpa
dów 1 tak zapotrzebowanie na
sze nie zostanie pokryte”.

Teraz głos zabiera prezes WZSR 
Kazimier* Klikowtki. Wyjaśnia
— JS4 procent gospodarstw w 
województwie płockim nie hodu
je trzody chlewnej, a 15 procent 
w pierwszym półroczu tego ro
ku  nie nie hodowało. Dobry rol
nik nie uwierzy, lec* taka jest 
prawda?.

Te dane robią wrażenie. Spo
glądam na rolników, kiwają gło
wami. Są zdziwieni.

Dolej: „W stosunku do roku 
ubiegłego skupiono 56 procent 
zboża w naszym województwie. 
Zresztą macie przykład u siebie
— gmina Zawidz zawsze uchodzi
ła za dobrą, dającą wysoką pro
dukcję, a dzisiaj? (...) W po
przednich latach produkou>aliim.y 
1 min 600 tys. ton cukru — na
wet 1 min 160 tys. ton, natomiast 
w roku ubiegłym  wyprodukowa
no zaledwie 1 min 28 tys. ton".

Argumenty są przekonywujące. 
Znowu rozpoczyna się dyskusja. 
W sali ciemno od dymu. Przed
stawiciel „Solidarności” kwestio
nuje uczciwość sprzedawców. 
Proponuje zmiany, rotację kadr 
od sklepu do sklepu. Dziś przy 
mydle, za miesiąc w monopolo
wym, później w mięsnym. Zao
patrzenie w artykuły pewne,

ROZPOCZYNA SIĘ CZWARTA 
GODZINA SPOTKANIA.

Czwarta godzina dyskusji o 
mięsie, wędlinie i Chlebie. Mó
wią: sekretarz partii, dyrektor 
SKR, Banku Spółdzielczego, 
szkoły. Powoli problem zostaje 
rozwiązany. Zakłady pracy mają 
ułożyć listy osób, które mogą ko
rzystać z przywileju zakupu w 
wolne soboty. W tym momencie 
przewodnicząca Związku Spół
dzielczości Rolniczej „SCh” opo
nuje. Po raz pierwszy zresztą. 
Wnioskuje, aby wszyscy praco
wnicy obdarzeni zostali tym 
przywilejem. Oburzenie. Podno
szą się głosy sprzeciwu. Wresz
cie przełamano nieoczekiwany o- 
pór. Skończyło się porozumie
niem i na szczęście nie doszło

do konfrontacji. Zwyciężył tdstN 
wy rozsądek i zrozumienie. Alb 
podcaMP długiej wymiany myśR 
odnieść można było wrażenia, ż« 
nie wszystkie problemy ujrzały 
światło dzienne. Przekonaliśmy 
się a tym już aa chwilą.

Przewodniczący NSZZRI JSolie 
darność”: — „Za zgodą prezesa 
przeprowadzaliśmy kontrolę pun* 
któw sprzedaży i co się okazało? 
Na zapleczu znaleźliśmy odłożo
ne towary. Wyciągnięto odpowie
dnie wnioski. Uważamy Jednaki 
że tego typu kontrole powinny 
obejmować także transport. Dla* 
czego? Otóż stwierdziliśmy, te  
towar, który miał trafić do na* 
szych sklepów był sprzedawany 
nu innym terenie. Na przykład 
glazura trafiła do Gostynina. Ty* 
dzień temu mieliśmy dostać lo
dówki — przepraszam pięć lo
dówek. Pytam się sprzedawcsy* 
ni czy już są, z  ona zaprzeczą  
Idziemy do magazynu, stoją tył* 
ko cztery. Gdzie jest piąta? — py
tam.

— ^Konwojent został ukarany 
— wyjaśnia prezes. Wystąpiłem 
z wnioskiem o zwolnienie".

Na ta słowa siedząca obok nas

Srzewodnicząca NSZZ PSR #  
S powiada, te  związek bę

dzie go bronił, Dlaczego? Nie 
usłyszeliśmy. Tymczasem „Soli
darność” kieruje żądanie o su
rowe ukaranie winnych.

— Piąta lodówka jest — ttz*  
maczy prezes — ale uszkodzona. 
Dochodź! do ostrej wymiany 
zdań. Przedstawiciel NSZZRI po
stuluje, aby upłynniony towar 
nieuczciwy konwojent zwrócił.

Jak się później okazało jeden 
człowiek stał się przyczyną kon
fliktu „Solidarności” — a nawet 
społeczności wsi z pracownikami 
Gminnej Spółdzielni. Zaczęto na
zywać ich złodziejami, wypycha
no z kolejek, ubliżano. Dziś mo
żna sobie wyobrazić do czego 
mogłoby dojść. Nie stracono jed
nak panowania nad sytuacją, na
wet w najgorętszych momentach. 
Spór rozstrzygnięto. Z pomocą 
nauczycieli, dyrektorów, urzęd
ników ustalono kto kupuje poza 
kolejką, a kto nie. Winnych uka
rano, zaś chłop nadal jest pfltą- 
gą i basta. A więc dziennikarze 
do piór, chłopi do pługów, a pa
sta do zębów. Taka jest prawda, 
niestety.

CZB)

— Proszę państwa biorących u- Jeet środa — 9 września 1981 
dział w „Przed sklepem Jubile- roku. Zapomnę jednak o dacie, 
U ” 0 przygotowanie się — głos zapomnę o upływie czasu. Spra- 
kispicjentki wzywa aktorów ob- wi to głęboka wymowa sztuki, 
■adzonych w sztuce Karola sprawi to autor, który z prosto- 
Wojtyły na próbę. tą postarał się przekazać widzo-

Scena jest ciemna. Za chwilę wi prawdy tak często umykają- 
*efiektor oświetli główny ele- ce nam teraz w codziennej go- 
rnent scenografii — granatową nitwie, w goryczy wypełniającej 
ścianę z wbudowanymi drzwia- nas po brzegi, w złości ezłowie- 
mi — wierną, powiększoną ko- k* do człowieka. Miłość — oto 
pią drzwi płockich, które tutaj sens naszego istnienia. To ona 
tołaśnie takie będą miały swoją powinna otworzyć furtkę, dać 
Premierę — widzowie będą mo- remedium na nasze zniechęcenie. 
Kii iim dokładnie się przyjrzeć. I jeszcze — święty sakrament 

Reżyser Andrzej Maria Mar- małżeństwa.
«zewski już zajął swoje miejsce Ciemna ściana rozsuwa się* 
Przy *peejalinym pulpicie. Już Widzimy ołtarz. Wchodzi ka-

• i • v

Na proscenium w skąpym świe
tle reflektora Teresa opowiada 
o historii swojego małżeństwa. 
Teresa teraz już nie młoda. Po 
drugiej stronie ujrzymy Teresę 
dawną z młodym Andrzejem w 
scenie retrospektywnej. Potem 
dowiemy się, ie Andrzej iiie ży
je, zginął śmiercią żołnierza. 
Krzysztof to jego syn.

powodzenia, przegranej. Monika 
musi ją naprawić.

„Miłość może być bowiem 
zderzeniem, w którym dwie o- 
sobowoścł uświadamiają sobie 
do głębi, te powinny do siebie 
należeć, chociaż brak nastrojów 
i wrażeń. Jest to jeden z tych 
procesów we wszechświecie, co 
sprowadzają syntezę i jednoczą

rium, w którym brak miejsca 
na zwyczajność. Kiedy obejrza
łam spektakl do końca, zrozu
miałam, dlaczego. Wyjaśniły to 
potem także uwagi Andrzeja 
Marii Marczewskiego. Oto bo
wiem sztuka dobiega końca. Ga
sną reflektory, milknie muzyka.

Po 15 minutach przerwy 
wszyscy zbierają się ponownie,

P R Z E D

P R E M I E R Ą

Na próbie „Przed sklepem jubilera” Karola Wojtyły aktorom 
uwagi przekazuje ksiądz konsultant — Wacław Gapinskł 

(drugi od lewej).
Fot. A. Łukawski

Przygotował się do notowania, płan, ministranci. Dwoje mło-
Uwagi przekaże zespołowi póź- dych — Monika i Krzysztof

^ k t a k l ^ S y  « d S (  t a i  ślubl*  *><>-
J W  premiera ma kształt po- wa liturgiczne. I znowu ściana 
Uobny próbie generalnej. oddziela nas od wnętrza kościoła.

„Przed sklepem Jubilera" nie 
Jest sztuką sensu stricto. To 
traktat moralny rozpisany na 
głosy, to przypowieść filozoficz
na o tajemnicy mogącej łączyć 
dwoje ludzi, o małżeństwie. To 
przypomnienie o Istocie małżeń
stwa pojmowanego z całą od
powiedzialnością, a stary Jubi
ler, stanowiący miejscami jed
ność x Adamem — jakby gło
sem sumienia, to nie tylko 
sprzedawca obrączek, to także 
strażnik przysięgi małżeńskiej 
kapłan domowego ogniska.

„Ciężar tych złotych obrączek 
— to nie ciężar metalu, ale 
ciężar właściwy człowieka, każ
dego z was osobno i razem o- 
bojga”. Przekona się o tym An
na — matka Moniki, której 
małżeńska miłość wygasła. An
na Jest symbolem ludzkiego nie-

to, co rozdzielone, a co ciasne 
i ograniczone to rozszerzają i 
bogacą" — powiedział Andrzej 
— ojciec Krzysztofa.

Takich myśli w dramacie jest 
dużo. Cały stanowi syntezę 
przemyśleń autora — wielkiego 
humanisty. I zapadają w pa
mięć, jmuszają do refleksji.

To także spowodowało, że 
próba, w której uczestniczyłam, 
nie należała do zwyczajnych. 
Zwykle przed premierą towa
rzyszy nastrój nerwowości, po
prawia się coś, zmienia do o- 
statniej chwili. Tutaj panowała 
atmosfera skupienia — to wła
śnie Istota tego spektaklu i, nie 
zawaham się użyć określenia — 
podmiosłość. I reżyser, i aktorzy 
sprawiali na mnie wrażenie, 
jakby nie byli w teatrze, ale 
brali udział w swoistym miste-

teraz już na widowni. Chociaż 
przedstawienie skończone, nie
słychać głośnych rozmów, nikt 
nie opowiada kawałów, nie dys
kutuje się o sytuacji politycz
nej. Trwa jeszcze powaga gło
szonych przed kwadransem ze
sceny prawd. Andrzej Mar
czewski sięga po robione w trak
cie spektaklu notatki. Czasu do 
premiery niewiele, to l owo 
trzeba jeszcze podciągnąć. A
przede wszystkim pamiętać o 
sprawie zasadniczej, przesądza
jącej o jakości spektaklu.

— Musicie mieć oełną świado
mość tego., czego ten spektakl 
wymaga — mówi reżyser — na 
czym polega. T ta świadomość 
musi być czytelna dla widza. 
To konieczność utrzymywania 
przez was napięcia, które tu 
tworzy swoistą dramaturgię. Bo

„Przed sklepem jubilera” to nie 
forma teatralna, do jakiej widz 
się przyzwyczaił. Rzecz nie roz
grywa się między partnerami, 
tylko w każdym z was. Nie ma 
bu tradycyjnych podpórek w grze 
zespołowej. Jest tylko sama ma
teria literacka, której nadaliś
my teatralną oprawę. Widza 
trzeba prowadzić od jednego do 
drugiego momentu, oddziaływać 
na jego emocje poprzez ogrom
ne napięcie. I najważniejsza, 
żeby ta relacja między wami a 
■widzem została utrzymana. Bo 
Inaczej przedstawienie może 
być poprawne, a tutaj sama 
poprawność nie wystarczy. Pa
miętajmy, ie przez dwie godzi
ny bez przerwy musimy spra
wić, by ludzie się nie nudzili. 
Nie możemy żonglować nastro
jami, czy szukać pomocy u par
tnera. Dlatego wszystko zależy 
od skupienia, z jakim zagracie, 
od dyspozycji psychicznych, w 
jakich wejdziecie na scenę. Mu
sicie poszukać w sobie środków, 
które pozwolą wam wyłączyć 
się ze wszystkich spraw spoza 
sztuki”.

Sądzę, te te uwagi powiedzą 
o pierwszej premierze tego se
zonu najwięcej. Będzie to 
przedstawienie inne od wszyst
kich, jakie oglądaliśmy na płoc
kiej scenie. Inne od spektakli 
w polskich teatrach. Wymagają
ce od widza także dużo więcej 
skupienia, powagi, i zrozumie
nia. Nie chcę tu przesądzać 
faktów, ani podejmować próby 
recenzji, ale jedno mogę z czy
stym sumieniem napisać — zo
baczycie rzecz niezwykłą, usły
szycie piękny tekst, a przede 
wszystkim spojrzycie na siebie 
samych inaczej i być może, 
że zostanie w was to na dłużej. 
Lepszej rekomendacji chyba nie 
trzeba.

(kp)
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(PETROECHO)
W ŚWIETLE

BADAŃ
NAUKOWYCH
„Okres po powstaniu stycznio

wym, to okres narodzin i kształ
towania się socjalistycznego ru
chu młodzieżowego”, pisze Zyg
munt Burdaś, autor rozprawy 
doktorskiej pt. „Praca ideowo- 
wychowawczą Związku Socjali- 
stycznej Młodzieży Polskiej w 
Fabryce Maszyn Żniwnych im. 
Marcelego Nowotki i Mazowie
ckich Zakładach Rafineryjnych 
i Petrochemicznych w Płocku”, 
„Socjalistyczny ruch młodzieżo
wy  — czytamy dalej — bierze 
początki z rewolucyjnego ruchu 
rosyjskiego. Pierwsze związki 
powstały wśród studentów uczel
ni Petersburga, Moskwy, Rygi, 
Odessy i Kijowa. W Petersburgu 
w 1875 roku założono organiza
cję studencką, w której działali 
późniejsi komuniści polscy: Lud
wik Waryński, Bolesław Wysło
uch, Eroum Kobyliński”.

Dr Zygmunt Burdaś poczyna
jąc od genezy ruchu młodzieżo
wego prezentuje jego dorobek 
na przestrzeni kilku okresów hi
storycznych. T tak „wśród postę
powych, rewolucyjnych organiza
cji młodzieży, czołową rolę (w 
okresie międzywojennym — dop 
tb.) odgrywał Komunistyczny 
Związek Młodzieży Polskiej 
(KZMP), który powstał 17 marca 
1922 roku na zjeździe przedsta
wicieli kół młodzieży, działają
cych przy Komunistycznej Partii 
Polski”. Dalsza analiza dotyczy 
udziału młodzieży w wojnie wy
zwoleńczej narodu polskiego, u- 
działu w walce o umacnianie i 
utrwalanie władzy ludowej. Au
tor w sposób nader syntetyczny 
omawia tworzenie się jedności 
ruchu młodzieżowego w oparciu 
o dokumenty Związku Walki 
Młodych. Wiele miejsca poświę
ca również organizacjom mło
dzieżowym po roku 1956 —
Związkowi Młodzieży Socjalisty
cznej, Związkowi Młodzieży Wiej
skiej, a także organizacji mło
dzieży wojskowej.

Najobszerniejsza część pracy 
dotyczy ZSMP, jego roli i zada
niom w budowie socjalistycznej 
ojczyzny, postawom, ideałom 1 
aspiracjom młodego pokolenia 
Przedmiotem naukowej analizy 
są dotychczasowe osiągnięcia 
ideowo-wychowawcze ZSMP oraz 
zamierzenia na przyszłość, jak 
również rola tej organizacji w 
zakładzie przemysłowym.

Dosyć cenne uwagi zawarte są 
w rozdziale IV dotyczącym „U- 
działu i miejsca organizacji 
ZSMP w pracy ideowo-wycho
wawczej w strukturze społecznej 
zakładu”. Przytoczę jedną z nich. 
Otóż „o wiele pozytywniej oce
niają pracę organizacji ZSMP 
członkowie PZPT, jak sami człon
kowie ZSMP. Rozbieżność w o- 
eenie wynika stąd, że członko
wie ZSMP nie zawsze identyfi
kują się z  zaproponowanym pro
gramem działania i jego formami. 
Należy sądzić, że proponowany 
program jest nie zawsze atrak
cyjny dla wszystkich. Działalność 
organizacji przebiega zbyt dużym  
frontem, co powoduje określone 
skutki (...) Bierze ona udział w  
zbyt dużej ilości przedsięwzięć, 
co powoduje rozpraszanie sił i 
środków, i nie daje wymiernych 
efektów, a jeżeli daje, to tylko 
w oficjalnej sprawozdawczości”.

Na zakończenie dr Zygmunt 
Burdaś formułuje wnioski dla 
dalszych badań nad działalnoś
cią organizacji ZSMP w bardzo 
złożonej sytuacji społeczno-poli
tycznej: „Polski ruch młodzieżo
wy — konkluduje autor — w go
rących dyskusjach, które powin
ny dać odpowiedź na wszystkie 
nurtujące młodzież pytania musi 
sam wypracować rozwiązania 
modelowe, zarówno co do celów 
jak i form działania**.

m
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ROZMOWA Z KAROLEM BLOCHEM, SEKRETARZEM POP

PRZY GŁÓWNYM ELEKTRYKU

LUDZIE CHCĄ ZAUFAĆ...
— Jak się ter as pracuje sekreta

rzowi?
— Ciężko, bardzo ciężko.
— Dlaczego?
— Nadal problemem dla nas jest 

przekazywanie informacji. Nie wie
my co zamierzają władze central
ne. A z drugiej strony wiadomości, 
jakie się nam przekazuje są nie
pełne lub wręcz nieprawdziwe. 
Mamy tego przykłady, chocby 
sprawa Bydgoszczy. Tak więc nie
jednokrotnie musimy rumienić się 
za naszych przywódców.

— Ciężko się pracuje, bo centra
la nie słucha waszych głosów?

— Takie mam wrażenie. Podobęo 
coś się zmieniło, ale my tego nie 
czujemy. Na bieżąco przekazujemy 
nasze uwagi i nic- Na przykład 
— taki oto problem z papierosa
mi. Obiecano, że otrzymamy ty
toń, a za kilka dni okazuje się, 
że nie ma- Kto winien? Każdy pa
trzy na nas. Ludzie czekają na 
konkretne przedsięwzięcia partii, 
chcą aby zapewniono im mini
mum. To jest nasze pragnienie. 
My wiemy, że nie zrobi się tego 
z dnia na dzień, ale jeśli wymaga
my od człowieka, żeby pracował, 
to musimy coś mu dać, nie tylko 
obiecywać. Ba — tu „na dole” 
mamy takie odczucie, że ktoś w 
realizacji zamierzeń przeszkadza 
władzom partyjnym i rządowi — 
ktoś z administracji, bo nie związ
ki zawodowe.

— A czy członkowie partii za
ufali swoim sternikom?

— Nie tylko członkowie partii. 
Wszyscy ludzie pracy chcą zaufać 
władzy. W trakcie obrad IX Zjaz
du większe zainteresowanie wyka
zywali właśnie bezpartyjni. Czeka
liśmy na to, że wreszcie coś się 
zmieni, że będzie lepiej. Tymcza
sem nie odczuwamy nawet stop
niowej poprawy. Dyskutujemy, po- 
litykujemy, kwestionujemy. My 
jednak, tu w zakładzie mamy do
syć dyskusji, chcemy spokoju, 
chcemy konkretnych rozwiązań i 
stabilizacji. Jak mi wiadomo, wię
kszość zgadza się na podwyżkę, 
aby tylko było coś w sklepie, aby 
podstawowe artykuły nie były lu
ksusem.

— A jak można ocenić sytuację?
— Jest wręcz tragiczna i trudno 

dziś powiedzieć, jak długo ją wy
trzymamy. Dlatego też trzeba li
czyć się z realiami i to jest dziś
najważniejsze.

«— Oczywiście z dyscypliną pracy 
nie jest najlepiej, ale nie tylko o- 
na decyduje o efektach. Co zrobić, 
gdy u nas w zakładzie brakuje 
bezpieczników i przewodów, a nie 
są to rzeczy, które sprowadza się 
za dolary- Ludzie zwracają się do 
nas z pytaniami — tego nie ma, 
tamtego nie ma, ale czy up. wolne  
soboty wpłynęły, że w sklepach 
brak odkurzaczy, pralek, kuche
nek? My nie wierzymy w to, aby 
gospodyni w domu miała trzy 
pralki- „Byt kształtuje świado
mość” — taka jest stara prawda. 
Dlatego też nłc dziwnego, ze is
tnieje rozbieżność między F.połeczeń 
stwem, a władzą.

— A z jak im , m yślę  o k łopotli
w ym , pytan iem  zwrócono  się do se
kretarza?
— Nie potrafiłem odpowiedzieć 

na to — dlaczego tak bardzo wzro
sły ceny usług, dlaczego 50 zł trze
ba płacić za podstrzyżenie włosów. 
Przecież istnieją inne sposoby wy- 
dźwignięcia rzemiosła. Poza tym — 
następne pytanie. Nie dawno pa
pierosy „DS” kupowaliśmy za 12 
zł, dziś bez ogłoszenia podwyżki 
kosztują 50 złotych. Są to typowe 
kwestie, o których się u nas mówi, 
ba, są to zarzuty kierowane pod 
adresem partii.

— A zatem  czy  m am  rozum ieć, 
że nadal rozm ija ją  się intencje  
„dołu” z decyzjam i „góry”?

— Nie chciałem o tym mówić, 
ale chyba tak jest. Uchwały IX 
Zjazdu są zgodne z naszymi ocze
kiwaniami, lecz trzeba zacząć je 
realizować a tymczasem my ciągle 
na coś czekamy. Specjaliści dysku
tują, szukają rozwiązań, zaś ludzie 
są już zniecierpliwieni. Projekt u- 
chwały o samorządzie trafił już 
do Sejmu, natomiast dopiero teraz 
zaczyna się z nami o tym rozma
wiać — wydaje mi się, ze zbyt 
późno.

— No dobrze, ale jaką strategię  
m a przy ją ć  partia  — łść na całego 
czy  zdać się na kom prom isy, żeby  
w szyscy  b y li zadow oleni?

— Myślę, że powinniśmy Iśft dro
gą wytyczoną na IX Zjeździe. Do
syć już podpisaliśmy porozumień i 
cóż z tego? Partia musi wyprze
dzać i wychodzić naprzeciw oczeki
waniom społeczeństwa.

— A  co z  kadram i party jn ym i?

— Czym to jest spowodowane?
— Chyba brakiem widocznych •-

fektów.
— Partia ma również inspiro

wać?
— To jest niezwykle trudne py

tanie. Jeśli nie ma zmian na lep
sze, wówczas ludzie przestają wie
rzyć słowom, przestają zwracać u- 
wagę na wszelkiego rodzaju obiet
nice.

— A esy sekretom wierzy, te n- 
da się wyjść i  impasu?

— Gdybym nie wierzył, to byś
my na ten temat dzisiaj nie roz
mawiali.

— Zatem władza może liczyć na 
poparcie społeczeństwa?

— Tak, Jeśli przekonamy się, że 
zamierzenia są słuszne, a jeet to 
warunek odzyskania zaufania-

— Jakie niebezpieczeństwo grozi 
partii?

— W tej chwili różne ośrodki 
prowadzą atak na partię, jeśli więc 
nie przejdziemy do ofensywy, nie 
będziemy wychodzić do społeczeń
stwa, to może być źle — po pro
stu stracimy kontrolę 1 inicjatywę.

— A współpraca ze związkami?

— Nam układa się dobrze, bez 
zastrzeżeń. W zakładzie nie ma 
rozgraniczeń na partyjnych, bez
partyjnych. członków ..Solidarnoś
ci”. Jeśli jest problem, to rozwiązu 
jemy go razem.

— No i ostatnie pytanie — ezy 
gdyby władza wyszła z inicjaty
wą, z propozycją wymagającą wy
rzeczeń, to może liczyć na akcep
tację?

— Z całą pewnością, nie tylko 
członków partii, lecz całej klasy 
robotniczej.

— Dziękuję za rozmowę.
ZR1GNIEW BURACZYŃSK1

K O N I E C
PUCHAROWYCH MARZEN
S zkoda, nie udało się. Tak chyba można określić ostatni p°* 

jedynek drugiej drużyny Wisły w piłkarskim pucharze Pol-' 
*ki. Przegrana 0:4 z pierwszoligową „Gwardią” ostateczni* 

eliminuje zespół trenera Krzysztofa Pędzierskiego z cialszeg* 
udziału w tych atrakcyjnych rozgrywkach.

Ale każdej przegranej szkoda. Bo szansa, choć minimalna, !«£* 
była. Warszawska drużyna mimo wysokiej wygranej na boisk* 
w Płocku nie zachwyciła kibiców. Najbardziej rozczarowała nie* 
obecność kilku czołowych zawodników pierwszoligowego klubu* 
Dziekanówskiego, Barana a Kraska grał tylko ostatnie 10 min/uji 

Jak więc należy ocenić występy rezerw drugoligowej „WisłyJ 
Odpowiedź może być tylko jedna — bardzo pozytywnie, Pisał®** 
o zespole jako rewelacji tej edycji pucharu Polski. Nie każdy** 
przecież rezerwom obojętnie jakiej drużyny udaje się wywalczy* 
miejsce wśród 84 najlepszych zespołów w kraju, a tego właśni* 
dokonali podopieczni Krzysztofa Pędzierskiego. Ma on zresztą. 
się potwierdza dalej, szczęśliwą rękę w prowadzeniu drużyn pi* 
karskich. Świadczyły o tym również ubiegłoroczne występy P? 
niorów I wcześniejsza jego praca z młodzieżą. .

W tym miejscu przypomnę, że w tych samych rozgrywkach 
dalej występuje pierwszy zespół „Wisły” po wyeliminowaniu 
Wąskiej „Olimpii”. Powtórzył on swój ubiegłoroczny sukces i V°* 
nownie znalazł się w gronie 32 drużyn, które dalej walczą w 
charowych szrankach. Kogo mu teraz los przeznaczy? Trener Ta* 
deusz Prosowski stwierdził, te nie chciałby tylko grać * Legi* 
1 Widzewem. Może mu szczęście dopisze?

Wisła. Ib — rewelacja rozgrywek o piłkarski Puchar Polski

Fot. T. Gałązki*

Wracając do porażki drugiego zespołu, to w zgodnej opinii ofr* 
serwujących ten pojedynek widzów wynik był zbyt wysoki W&" 
śnie ten mecz udowodnił kilku tysiącom kibiców, którzy przyby* 
li na stadion jak ważna jest w drużynie pozycja bramkarza. O 
w poprzednim spotkaniu Lech Kaczyński należał do wyróżniaj*" 
cych się piłkarzy w meczu z „Gwardią” formą nie błysnął. Dwi* 
pierwsze bram ki to wyraźnie jego wina. Były to tak  zwa*1* 
„głupie bramki”, stracone zresztą w przypadkowych sytuacjach 
Chyba one właśnie rozkleiły młodą drużynę, walczącą do tej 
ry z olbrzymią ambicją i pasją.

Również środkowa linia płockiego zespołu nie stanowiła 
litu. Praktycznie walczył w tej części boiska osamotniony Waf" 
nas, który robił co mógł. Niestety później opadł z sił, co skwap" 
lhvie wykorzystali gwardziści

Kogo można wyróżnić? Oczywiście za wolę walki wszystkich 
Na boisku były jednak dwie pary odbiegające poziomem od res2" 
ty. W ataku Ostrowski i Pachelski, obaj stanowiący duże zagrc" 
żenie dla bramkarza drużyny gości. Ten ostatni mógł zdoby® 
bramkę w 26 minucie, ale na przeszkodzie stanął brak doświa^" 
czenia.

Dobrą partię rozegrała również para środkowych obrońoó1* 
Rzepka i Kasprzyk. Natomiast wszystkie bramki padły po w y ^  
newrowaniu bocznych obrońców i dośrodkowań piłki na 
karne.

Częściowo można więc żałować przegranej, ale tylko częścio^’ 
W sumie zwyciężyła drużyna lepsza, mająca w swych szerega^ 
zawodników, którzy występowali już na boiskach pierwszolif?^ 
wych. Młody zespół „Wisły” zrobił w dotychczasowych ro zg ry ź  
kach wszystko na co go było stać. (wd)

— No dobrze, ale wiadomo, 
efektywność pracy spada, ie 
jest jeden z powodów braku 
warów.

— Nie spotkałem się ostatnio s 
faktem, by ktoś chciał oddać legi
tymację, ale nie ma też chętnych 
kandydatów.

NA PRZEKÓR TRUDNOŚCIOM około 70, ale w ostatecznym 
rachunku nie to przecież najW ^ 
niejsze.

iiiiiim iiiiJ im n iiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiim m u is im iiiiiiiiiim iiiiiiiiiii! UDANE KOLONIE

Planowany remont instalacji Olefin II dobiega końca.

Fot. O. Rychlik

Jeszcze kilka miesięcy temu or
ganizatorzy kolonii w MZRiP nie 
byli pewni czy nie trzeba będzie 
z tej formy wypoczynku w ogóle 
rezygnować.

Sytuacja na rynku coraz gorsza, 
a dzieci jeść muszą. Jak zaradzić 
trudnościom, skąd wziąć to co nie
zbędne, by podczas letnicn wakacji 
nie martwić się czym zapełnić 
dzienne jadłospisy.

Łamano sobie nad tym głowę od 
dawna, wątpliwości mieli także ro
dzice, niektórzy zrezygnowali w o- 
góle z wysyłania swoich dzieci na 
letnie kolonie, choć obawy, jak się 
na szczęście okazało, były przed
wczesne-

Nie otrzymaliśmy wprawdzie lis
tów z kolonii mimo iż ogłosiliśmy 
na nie redakcyjny konkurs, ale or
ganizatorzy letniego wypoczynku 
rozwiali nasze obawy. Kłopotów z 
wyżywieniem nie było chociaż 
dzieci nie oddawały kartek i takie 
założenie przyjęto już na samym 
początku-

Oczywiście aby zapewnić to eo 
niezbędne intendenci i zaopatrze

niowcy musieli wystawać w dłu
gich kolejkach, ale zarówno w Ja
błonce, Zubrzycy, Władysławowie, 
Łebie, Bodzentynie i Golubiu Do
brzyniu dzieci miały wszystko co 
lubią.

Starczyło nawet na paczki w 
powrotną drogę, w których obok 
kanapek znalazły się upragnione 
cukierki i ciastka.

Jak radzono sobie w tych trud
nych czasach?

We Władysławowie na przykład 
dla każdego z turnusów organizo
wano świniobicie aby uzupełnić 
dość skromne przydziały.

Z Zakładów Przetwórczych w, 
Piekarach wożono pulpety 5 soki, 
cukierki udało się dostać akurat w 
Golubiu Dobrzyniu skąd wędrowa
ły dalej w Polskę do innych miej
scowości gdzie wypoczywały dzieci 
pracowników kombinatu.

Z konieczności przekraczano też 
dzienne stawki, bo owoce na przy
kład były w tym roku wyjątkowo 
drogie, i tak zamiast planowanych 
80 złotych wydawano przeciętnie

W sumie Zorganizowano nie 
trudu oczywiście 17 turnusów 
lonijnych i półkolonie, które * 
tym roku również odwiedziliśmy 
mogliśmy się przekonać, że 
i tam dzieciom niczego nie brak4*" 
wało.

Panie Jadwiga Lubomirski  ̂
Florentyna Obrębska odpowiedź*3̂ * 
ne za organizację kolonii są 
nia, że udały się one również**** 
tego, że były nieźle przygotować*

Nie zawiedli ludzie zatrudni0̂  
na placówkach, pomagał macierz^** 
ty zakład 1 „Solidarność z koiń*̂ * 
natu.

Słowem wysiłek nie poszedł *** 
marne. Nie było żadnych tek-3* 
nów i  pretensjami od rodzic*^' 
wręcz przeciwnie, dziwiono się ***

okr^f 
e*

wet, źe w tak trudnym 
dzieci nie odczuły podczas leth>
wakacji skutków kryzysu. OfgflI* 
zatorom tegorocznych kolonii ***£ 
leżą się więc słowa uznania z* * 
wysiłek 1 poświęcenie.
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S.O.S. DLA 
ZAWAŁOWCÓW
■umowny Panie Redaktorze, pi- 

*xąc ten list mam na uwadze nie 
tylko siebie ale i tych, którzy dzie
lą wspólnie ze mną los człowieka, 
bo SS latach pracy w Polsce Lu
dowej bez ładne] pomocy po wy
padku losowym. Jak można pa
trzeć biernie na krzywdą człowie
ka, który walczył ze imlercią, a
*  chwili obecnej jest na rencie 
inwalidzkiej II grupy po zawale 
•erca? Jak tacy jak ja mogą stać w 
kolejkach i wyczekiwać godzinami 
Pod drzwiami sklepu? Uważam ten 
Przepis za nieludzki 1 nieżyciowy. 
Jaka jest różnica pomiędzy inwa- 
«dą grupy HI wojennym, a inwa
lidą pracy n  grupy? Ja myślę, że 
Jost i to duża. On walczył o wol
ność Ojczyzny l dlatego na pod
stawie książeczki może wszystko 
kupić poza kolejnością, ale ten, 
który odbudowywał kra] ze znisz- 
°*eń i postradał przy tym zdrowie, 
n»usi stać całe noce w ogonku, że- 
ky kupić żywność. Dlatego że-jest 
chory dzięki stresom. Nie kwestio
nują, że i chory mając II grupę 
Jboże stać w kolejce, ale Jeżeli 
jest po zawale serca, uważam, że 
lego kolejka nie powinna obowią
zywać. Zawałowcy muszą być za- 
^twianl poza wszelką kolejnością, 
"luszę nadmienić, że byłem świad
kiem wypadku w sklepie przy uli
cy Kobylińskiego w Płocka, kiedy 
kobieta po zawale z braku powie
trz* w tłoku, laki tam panował, 
hpadła i zmarła. Nie było ratunku, 
"ważam. ii ojcowie naszego woje
wództwa, pracownicy Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR, Służby 
Zdrowia, Wydział Handlu, Związki 
branżowe, Związki Solidarność 
niezwłocznie powinni wydać zupeł
nie inny przepis dla osób upraw
nionych do kupowania poza kolej
nością. Zawałowcy powinni mieć 
Wkie prawo, jak inwalida wojen
ny grupy n, ale myślę o tych tyl
ko, którzy są na rencie inwalidz
kiej. Jest dziś 29 sierpnia, Ja nie 
Wykupiłem ani deka mięsa dlatego 
tylko, że mi zdrowie nie pozwala,
* żona też jest rencistką i choruje 
n* nadciśnienie, więc nie może 
*tać. Dokąd tak można traktować 
Judzi chorych i niepełnosprawnych? 
Îe jesteśmy winni swoim choro

bom, pragniemy dalej pracować, 
•te potrzebna nam Jest pomoc 
Właściwych władz. Niech trudy i 
*noje lekarzy specjalistów nie idą 
n* marne- Dlatego zwracam się do 
^as. Szanowana Redakcjo o po- 
nłoe, może dzięki Tygodnikowi za- 
?anuje ład i porządek w tych naj
bardziej doskwierających teraz 
prawach. Załatwmy raz na zawsze 
tyciowy przepis, taki jaki by był 
Rozumiany przez społeczeństwo, 
jednocześnie proszę o nie publi
kowanie mego nazwiska na łamach 
tygodnika, a wyłącznie znane bę- 
^le redakcji.

E podziękowaniem
MARIAN Tf. 

*^-1111111111  ........ ... m m m m m — r

OD REDAKCJI: Baria* byśmy 
chcieli pomóc skorym po mwulo, 
ale niestety, te nie my wydajemy 
prsopioy. w W er ssawie, no prsy- 
kład są wydzielono sklepy, w któ
rych sprzedaje Hę towar tylko in
walidom. A może w Plasku ogłosić 
prses kilka dni w miesiącu sprze
daż w sklepach mięsnych tylko dla 
inwalidów? Warto się zastanowić, 
esy takie rozwiązania nie byłoby 
najlepsze ł zapewniło większy po
rządek i większą sprawiedliwość 
społeczną?

W  SPRAWIE 

PARKINGÓW
W związku s ukazaniem się no

tatki w „Tygodniku Płockim” s dnia 
S.V1I.S1 r. „Dla kogo ten parking”, 
s którego wynika, *e uruchomienie 
usług parkingowych dla miasta Kut
na nie przyniesie żadnych korzyści 
dla organizatora, Jak również nie 
wiadomo jest kto podjął taką decy
zję, wyjaśniamy co następuje:

Spółdzielnia nasza na wniosek 
Urzędu Miasta -  Wydział Komuni
kacji w Kutnie podjęła decyzję 
przejęcia zorganizowanego parkingu 
w centrum miasta Kutna prsy Pi
l i  Stycznia, nie ponosząc kosztów 
związanych t  uruchomieniem.

Jednocześnie nadmieniamy, ż# od 
chwili uruchomienia parkingu nie 
narzekamy na frekwencję
i wierzymy w to, te  tym razem 
próba zorganizowania parkingu za
kończy się powodzeniem dla naszej 
Spółdzielni i ku zadowoleniu użyt
kowników.

Prezes Zarządu 
Kierownik Spółdzielni 

KAZIMIERZ CIERKA
Od redakcji: Podziwiamy opty

mizm spółdzlełców-organlzatorów 
parkingu strzeżonego. Z naszych do. 
tyehczasowych obserwacji wynika, że 
parking świeci pustkami, w prze
ciwieństwie do przyległych ulic na 
poboczach których kierowcy ciasno 
ustawiają swoje pojazdy. Kto miał 
rację? — pokaże czas.

SZUKAMY ZŁODZIEI 
ROWERÓW

Pragnę poruszyć sprawę kradzie
ży rowerów. Złodzieje rowerów 
zrobili się tak pewni owego i bez
czelni, że o godz. 13.00 sprzed blo
ku korzystając z chwilowej nieu
wagi dziecka potrafili uprowdzić 
rower składak wigry S. W czerwcu 
skradziono rower pozostawiony 
przez dziecko przy ulicy Orlińskie
go 3 przy klatce II. 19 sierpnia 
skradziono rower pozostawiony 
na parę minut bez opieki przy 
klatce HI.

Mam pytanie: Kto te rowery tak 
bezkarnie kradnie? Apeluję do ro
dziców o sprawdzanie rowerów 
swych pociech, spisanie numerów 
ramy*

Nie pozwólmy, aby okradano 
dzieci, które niejednokrotnie długo 
zbierały oszczędności na kupno ro
werka. Zainteresujmy się wszyscy, 
kto wsiada na rower sąsiada, a 
może uda nam się schwytać osie
dlowego złodzieja rowerów naszych 
dzieci. '

Uporządkujmy sprawy rowerów 
zaopatrując dzieci w specjalne kar

ty na dany rower, eo pozwciHaby OD REDAKCJI: Musimy prty- 
wladzy osiedlowej lub MO spraw- znać rację naszej Czytelniczce, 
dsić, czyj to rower. Nie mówmy, która podniosłą problem coraz bar
ie to błahy problem w dobie kra- dziej palący. Sugestie i propozycje 
dzieży samochodów. Złodzieje sa- zawarte w Hicie są na pewno 
mochodów być może zaczynali od warte rozpatrzenia i wprowadzenia 
kradzieży rowerów. w życie. Dlatego apelujemy o to

do odpowiednich organów — za- 
Watza czytelniczka równo MO Jak i osiedlowych in- 

BARBARA NOWAKOWSKA stancji społecznych.

W ODPOWIEDZI

W OBRONIE 
ADMINISTRACJI
W nawiązaniu do notatki prasowej, 

która ukazała się w „Tygodniku 
Płockim’’ nr 34 Rejon Obsługi Miesz
kańców Nr 3 przy ul Wieczorks 4 
wyjaśnia, że wydawanie kart zaopa
trzenia w towary reglamentowane 
dla około dwóch tysięcy osób upraw
nionych do pobrania tych kart od
bywa aię zawsze w biurze rejonu 
przez około dwadzieścia dni w mie
siącu, tj. np od dnia 1 sierpnia dc 
dnia 20 sierpnia W przeciągu pierw
szych 10 dni karty wydawane są 
przez 8 godzin dziennie, przez pozo
stałe 10 dni — po 3 godziny dzien
nie.

Zdanie zamieszczone w notatce: 
„Obecnie ludzie starzy i chorzy, eme
ryci i renciści już od godziny 4 ra
no wystają pod drzwiami biura 
zmuszeni są bowiem pobierać kartk: 
na mięso, cukier czy papierosy” nie 
jest w pełni zasadne Należy tylko 
dodać małą poprawkę Otóż ci sta
rzy i chorzy emeryci 1 renciści wy
czekujący w swojej kolejce na klat
ce schodowej i podwórzu, nie od go
dziny 4 rano, a od godziny 22 dnia 
poprzedniego do godzin rannych ot
warcia biura systematycznie zakłó
cają spokój lokatorów zamieszkują
cych w danym budynku, urządzając 
awantury, obrzucając lokatorów o- 
belgaml, których cytowanie nie przy
niosłoby nikomu chluby Jeśli ci 
starzy l chorzy ludzie potrafią stać 
tak długo w kolejce, by akurat 
pierwszego dnia dostać kartkę regla- 
mentacyjną, urządzać awantury każ
demu przychodzącemu do biura w 
innej sprawie, należałoby tylko po- 
zedrośclć Im kondycji i zdrowia.

Karty reglamentacyjne są trakto
wane w całym kraju, jako druki 
ścisłego zarachowania, wydaje się 
że w obecnych warunkach są bar
dziej wartościowe niż pieniądze O- 
soby, które pobierają te karty, zo
bowiązane są do przedstawienia od
powiednich dokumentów, jak odcin
ka renty lub emerytury (z miesiąca 
czerwca 1981 r by otrzymać kartę na 
miesiąc sierpień 1985 r j, dowodu b- 
sobistego, legdtymseji rencisty lub 
emeryta oraz zaświadczenia lekar
skiego w indywidualnych przypad
kach (zgodnie z zarządzeniem Minis
tra) Osoby wydające karty prowa
dzą Imienne rejestry osób pobierają
cych je Taki 1esf ustalony tryb wy
dawania 1 nie można inaczej postę
pować, tym bardziej że odpowiada
ją służbowo oraz karnie na podsta
wie art 287, 246 lub 266 kk oraz art 
69 |  2 kodeksu wykroczeń, za ewen
tualne nieprawidłowości. Zdanie 
więc, te „Obsługujący petentów per
sonel zupełnie lekceważy swoje obo
wiązki” ora* „Niestety panie tam 
pracujące nie są skore choć trochę

przyśpieszyć tempa pracy, pamięta
ją o herbatach i o paznokciach, na
tomiast nic oczekujących na załat
wienie swoich spraw petentach” nie 
są zasadne Nie ma w Polsce chyba 
gorszych warunków i atmosfery do 
pracy, niż tej jaka panuje przy wy
dawaniu kart zaopatrzenia — a to jest 
praktycznie „pieniądz” Żaden bank, 
żadna kasa nie pracowałaby nigdy 
w takich warunkach, nawet przez 
godzinę, a my wydajemy kartki 
przez 6 godzin koncentracji uwagi 
dziennie Więcej już nie możemy, 
bo przekracza to możliwości naszych 
nerwów Mimo wywieszonej infor
macji na drzwiach biura rejonu i po
bierania kart przez zainteresowa
nych nie po raz pierwszy, nie otrzy
mujemy do wglądu wszystkich żąda
nych dokumentów Wybuchają przy 
tym awantury wywoływane przez 
starych, schorowanych emerytów i 
rencistów, przez których pracowni
cy rejonu obrzuceni są stekiem 
obelg, które wstyd nawet cytować, 
a opanowanie pracowników zapobie
ga rękoczynom ze strony petentów 
Okoliczności te wpływają na opóź
nianie „błyskawicznego tempa” pra
cy, która wymaga skupienia, uwagi 
oraz dużego ładunku cierpliwości 
Zatem nie tylko personel ale i sami 
zainteresowani mają bardzo duży 
wpływ na wytworzoną atmosferę 
pracy Każdemu pracownikowi, na
wet w krajach kapitalistycznych 
przysługuje prawo wypicia herbaty 
podczas 8 godzin pracy W każdym 
Rejonie Obsługi Mieszkańców upo
ważnione są minimum dwie os^by 
do wydawania kart zaopatrzenia Je
żeli jedna osoba je śniadanie pod
czas godzin wydawania kart, to dru
ga ją zastępuje.

Jeżeli obaj panowie, którzy zwró
cili się do redakcji, mają realną i 
rozsądną propozycję poprawy sy
tuacji, bardzo prosimy o przedsta
wienie jej, lub zastąpienie nas w 
wydawaniu kart zaopatrzenia (ist
nieje możliwość zatrudnienia na 
1/2 etatu lub określoną ilość godzin 
pracy w miesiącu).

Jeżeli Redakcja „Tygodnika Płoc
kiego” przyjmuje takie oszczerstwa 
na pracowników administracji, za
praszamy reporterów do odwiedze
nia nas w pierwszych dniach wy
dawania kart regłamentacyjnych.

Oburzone pracownice admini
stracji:

Bogumiła Drajkowska, Henry
ka Malinowska, Jadwiga Kry- 
sztofiak, Jadwiga Sadowska, 
Maria Kania,

OD REDAKCJI: Zgadzamy się, że 
wydawanie kart reklamentacyjnych 
odbywa się w wyjątkowo trudnych 
warunkach, za które Jednak petenci 
nie powinni ponosić odpowiedzialno
ści. Nic dziwnego, że obie strony 
są zmęczone tą sytuacją, zarówno 
interesanci Jak i pracownicy admi
nistracji Nie znaczy to, że nie moż
na tej pracy usprawnić. Na margine
sie Jeszcze 'chcielibyśmy dodać, te 
napisanie tak długiego listu zajęło 
pracownicom administracji zapewne 
więcej czasu niż obsłużenie kilku
dziesięciu petentów.

Zakład Transportu Przemysłu Drobiarskiego 
w  K u t n i e

ogłasza
PRZETARG OGRANICZONY

aa sprzedaż niżej wymienionych środków transportowych:
1. samochodu ciężarowego m-kl Skoda typ RT — 708 nar 
silnika 9470509, n r podwozia 50145003? rok produkcji 1970,

n r rej. PLB 244 B.
Cena wywoławcza 82.500,—
2. Samochodu ciężarowego m-ki Star typ A —- 29 nr sftać- 
ka 04523, n r podwozia 04262 rok produkcji 1969, m  Mj.

PLA 691 K.
Cema wywoławcza 49.725,—
3. Ciągnika siodłowego m-ki Star typ C £8 n r sUnfiHi 
35470, n r podwozia 08364, rok produkcji 1970, a r  pej. PLA

382 K.
Cena wywoławcza 60.750,—
4. Naczepy skrzyniowej m-ki D — 68, n r podwozia 782, *ok

produkcji 1970, n r rej. PŁS 218 U»
Cena wywoławcza 25.300,—

Przetarg odbędzie się w 14 dniu po ukazaniu dę ogłosze
nia o godz. 10 w biurowcu Zakładu Drobiarskiego w Kut
nie ul. Mickiewicza 70, gdzie można również w goda. od 
8—14 codziennie dokonać oględzin w/w pojazdów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu je&t wpłacenie do 
kasy zakładu vadium w wysokości 10 proc, ceny wywoław
czej, najpóźniej w przeddzień przetargi!. W razie nie doj
ścia do skutku pierwszego przetargu, drugi przetarg odbę
dzie się w tym samym dniu o godz. 12.

ZTPD zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu 
bez podania przyczyny, jak również nie odpowiada za wady 
ukryte pojazdów.
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5 Zakłady Podzespołów Radiowych 

w K u t n i e  
u!. Grunwaldzka 1

,Mif!eks’

OGŁOSZENIA
DROBNE
Ja n io  sprzedam dom s działką w 
{ptKftłkacb k/Oostynlne u ob. Marli 1 
^ieciyałąwa Karwackich.

«?6278

J a g ie ł  el«ktryczny oferuj* awoje 
^ługi Płock Krótka 4a w itarym  
'kbau 886358

J nia  18 08.81 r. zgubiono skafander,
jJ&tynarkę dziecinną, kurtkę od ko- 
J ‘hmu na trasie Bllchowo—Wołowa. 

t>.S7ę Q zwrot za nagrodą pod ad- 
Płock, ul. Pszczela 1 ra. 104 Kra- 

Teresa 888373

3.08.81 r. pozostawiono w Hor* 
*ksl|. reklamówkę w której była 
T atarka elektryczne. Wiadomość:
**• 283-89. Nagroda. 886343

18 08.81 r. w okolicach Obr. 
.yilngradu w Płocku zgubiono czar- 

aktówkę. Uczciwego znalazcę 
-^°8»ę o zwrot ze wynagrodzeniem 
0 redakcji. 886374

>*A*EDAM l-tygodnlowego doga 
^ n o ,  teł. 49-01.

*81008

<£Mi e n h  nowe spółdzielcze M-* 
h>„ m*) w Sieradzu na podobne w 
< ^.ku teł 275-70 880*41

jjfhZEDAM ziemię orną Ohe Ooety-
hu Pr*y Trakcie Gąblńsklm, Goety- 

^  Buczka 37. 100014

5 ogłaszają
PRZETARG NIEOGRANICZONY

E na sprzedaż samochodu Polski Fiat 125 p combi 1500, nr 
3 fabryczny 322548, rok produkcji 1974, stopień zużycia 75%,
5 cena wywoławcza 80 000 zł.
5 Przetarg odbędzie się 10 dnia od daty ukazania aię o- 
Z głoszenia w prasie o godz. 10, w świetlicy zakładowej. W 
3  przypadku niedojścia do skutku I przetargu odbędzie się 3 
Z II orzetarg w dniu nastęnnym. 2

Vadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy |  
5 wpłacić w kasie przedsiębiorstwa. Samochód można o- 2 
E glądać w dni robocze w godz. 9—14 pod w/w adresem, 
jjj Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez poda- S 
S nia przyczyn. 3
5 P—202
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W szystk im , którzy brali udział w pogrzebie mojego uko
chanego Męża I Ojca

DOMINIKA BARANOWSKIEGO
w dniu 28.08.81 r. Rodzinie, Sąsiadom, Koleżankom i Kole
gom z pracy i Znajomym serdecznie dziękuje

ŻONA 1 SYN

SPRZEDAM palmę kencja, wysokość 
2 m, tel. 234-34 po godz. 18. 886388ZABRZE — kwaterunkowe (49 m*)

2 pokoje z kuchnią zamienię na po
dobne lub mniejsze w Płocku Wia 
domość: Gołębiewski. Drobin, Spół
dzielcza 8. 886353

SPRZEDAM p«a raay agar. Popław
ski Józef, Słowicza 3. 890013

KUPIĘ pianino w dobrym stanie. 
Syroka Tadeusz 09-500 Gostynin ul 
Bema 17 m 31. 890003

ZGUBIONO legitymację pracowniczą 
Nr 24769 MZRiP, 886385

USŁUGI posadzkarskla w zakresie:
układanie mozaiki z własnym ma
teriałem, zakładanie glazury i tera
koty, cyklinowanie bezpyłowe. Zdzi
sław Karwowski Bielsk, ul, Chabro
wa 2/5 tel 123-47 po 19. 886391

PRZYJMĘ uczennicę po maturze Ga
binet kosmetyczny Nowy Rynek i 
(pawilony) B Owczarek 890012 ZGUBIONO legitymację pracowniczą 

Nr 46470 MZRiP. 890019SPRZEDAM zabudowania gospodar
cze 1.200 m. dom 20 km od płocka 
tuż przy szosie nad Wisłą nadalące 
aię na zakład gastronomiczny lub 
warsztat Oferty składać w redakcli 
Tygodnika Płockiego 886340

ZGINAŁ w  Zdworzu pudel suczka w 
dniu 19 08 81 r. Proszę o wiado
mość: tei 33-88-88 Warszawa. Wyso
ka nagroda * 890009

KUPIĘ mieszkanie własnościowe w 
Sierpcu lub innej miesjcowości w 
woj płockim Oferty składać w re
dakcji Tygodnika Płockiego Płock, 
Jakubowskiego 11. 886351

ZGUBIONO legitymację pracowniczą 
Nr 23821 MZRiP. 886394T. MICHALSKI zawiadamia P T  

Klientów że zawiesza swoją działal
ność — usługi RTV na okres 1 ro
ku z powodu wyjazdu 890011

ZAMIENIĘ M-4 w Płocku na podob 
ne w Sierpcu Oferty składać w Ty
godniku Płockim Płock. Jakubow
skiego 11. 890018

ZGUBIONO pieczątkę następującej 
treści: Gminna Spółdzielnia Samopo
moc Chłopska „Kontraktacja Zwie
rzęca w Bulkowie pow. Płock Punkt 
w Bllchowie. 890002

ZGUBIONO pozwolenie na broń se
ria BM 093975 KW MO Warszawa na 
nazwisko Henryk Abramowicz. 886384PRZYJMĘ wykwalifikowana kosme

tyczkę 1 uczennicę do przyuczeni 8 
zawodu manicure, pedicure Płock 
Nowy Rynek 1 pawilon 117 890028

ZGUBIONO legitymację pracowniczą 
Nr A-84270 MZRiP 890017 SPRZEDAM 2 szklarnie 0 pow 

540 m* z domem. Staroźreby 09-440 
Józef Mikołajczyk woj, Płock. 886376SPRZEDAM karoserię 128 p. Płock 

Batalionów Chłopskich S m 42 890034
ZAMIENIĘ M-3 spółdzielcze w  oko
licach wielkiej Warszawy, Nowy 
Dwór, z telefonem (IV piętro) na 
Płock niższe piętro. Wiadomość: tel 
75-34-99 Nowy Dwór. 886399

ZGUBIONO legitymację pracowniczą 
Nr 25668 MZRiP 890027 ZGUBIONO legitymację pracowni

czą Nr 41951 MZRiP. 886372ZGUBIONO pozwolenie ne broń se
ria A-067978 wydane przez KW MO 
w Płocku na nazwisko Kucharski 
Andrzej. 890035

UNIEWAŻNIA się pieczątkę o tre
ści: O.P.P MS w Łodzi Zakłady 
Mięsne w Płocku. Inspektor Rej 
d/e kontraktacji Nr 4. 890026

ZAMIENIĘ mieszkanie M-4 własno
ściowe Płock (wielka płyta) na po
dobne w Sierpcu, teł. *3-69 Sierpc 
od 9—17. *86387

ZOUBIONO legitymację pracowniczą 
Nr A-26002 MZRIP. 890005ZGUBIONO legitymację pracowniczą 

Nr 26418 MZRiP 898037 J. FRANCUSKI — tłumaczenia, ko
respondencje, lekcje. Płock, Kocha- 
nowksiego 28/22. 890825 ZGUBIONO legitymacją pracowniczą 

Nr 43759 MZRIP. 890008
ZGUBIONO legitymacją pracowniczą 
Nr 24878 MZRIP. 890838 ZAMIENIĘ M-8 w nowym budownic

twie na większą w nowym lub sta
rym budownictwie. Wiadomość: Her
mana 4 m 36. 886375

PRZYJMĘ dzieci do mini przedszko
la, Wyspiańskiego 24 (Skarpa A).

890024ZGUBIONO pieczątką •  treści: 
WSS/O Płock kiosk ««. 898810

KUPIĘ wieloczynnościową maszynę 
do szycia. Cena obojętna, tel. 248-74 
po 18. 886389ZGUBIONO legitymacją pracowniczą 

Nr 28078 MZRiP 898081
ZGUBIONO legitymacją pracowniczą 
Nr S630T MZRiP. 890023

ZOUBIONO legitymację pracowniczą 
Nr 86708 MZRIP. 888308ZGUBIONO legitymacją pracowniczą 

Nr 2*199 MZRIP. 886393DNIA »  «  M r. poaoctawlono na
przystanku (w południe) w Srebr
nej reklamówkę z zawartością odzie
ży Zwrot sa nagrodą pod adraa 
Płock Jerozolimska 18 m. 8. 990032

ZGUBIONO legitymacją pracowniczą 
Nr 2278 MZRIP. 8900222 UNIEWAŻNIA *ą  pieczątką: tek

med. Krystyna Nowakoweka-Puchal- 
ska Płock ul. Gagarina 4 Nr 0503.

888396
ZAMIENIĘ M-8 spółdzielcza (47 m*) 
w Warszawie na większa w Płocku, 
tal. 247-T1 godz. 18—1*. 886387

ZGUBIONO legitymacją pracowniczą 
Nr 48983 MZRiP. 890020

ZGUBIONO legitymację pracowniczą 
Nr 24997 MZRiP. 880367ZGUBIONO legitymację pracowniczą 

Nr 2801* MZRIP. 890038
ZGUBIONO legitymacją pracowniczą 
Nr 41898 MZRIP. 886396 WYNAJMĘ dom e pow. 80 m* naj

chętniej na biuro. Wiadomość: Płock 
ul. Wyszogrodzka 90a, tel. 222-99.

986380
ZAMIENIĘ mlacnkanln M-8 na M-S
Płock, nł. Gałczyńskiego 2/lt. 888*30

ZGUBIONO legitymacją pracowniczą 
Nr 81802 MZRIP. 890881

KUPIĘ butlę gapową U-litrową, tel. 
225-97 w godz. Od 7 do 19. 866352

MALOWANIE, tapetowania wykonują 
mistrz malarski. K. Każmierczak, 
Płock, ul. Rembielińsklego 9 rn 36.

88S347

UDZIELAM korepetycji i  fizyki, 
matematyki. Płock, Agrestowa 8a.

886337

TAPICERSTWO samochodowe, Płock, 
Królewiecka 23 wykonuje podsufi- 
tówki do Fiata 126p. 886241

TV-koloir ekspresowe naprawy. Adam 
Stypik, tel. 299-05. 881029
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Drogi Tygodniku! Czytam Twoją 
rubrykę „Moja plertosza miłość” nie 
•d  dziś t nt« od wczoraj, a lt już 
od trzech lat, chyba przyzna**, te  
długo. Mam kłopot, o tó t  mam chło
pca. m iedzy  nam! jest t  lat rótn l- 
9y wieku Ja 18 lat skończę dopiero 
w  czerwcu w 1988 roku Nigdy go 
* ostukiwałam, tylko z jednym  
Powiedziałam mu. te  19 lat skończy
łam u> tym roku w  czerwcu. Cho
dzim y ze sobą siedem miesięcy I to 
chodzenie opierało Mę właśnie na 
tym  kłamstwie Teraz wyjechał do 
Bułgar ił t torrtcł za 3 miesiące, lub 
pół roku Kochamy Me bardzo, ale 
jeśli on bedzie chciał, tebyśm y Mę 
pobrali, bo snuliśmy ju t plany nc 
przyszłość? Małżeństwo jak małień- 
stroo. ale co bedzie. jak zechce zo
baczyć mój doyoód osobisty A jeśli 
Mą dowie, te  mam tyle lat i mnie 
zostawi? Ja chyba zwariuję Kocha
ny Tygodniku błagam  Cif poradź 
ml coś.

ANKA

Od redakcji: Niestety, mortemy 
Ol tylko poradzić, tebyi niezwłocz
nie ii* przyznał* rwo jemu chłopcu 
do oszustwa. Jeżeli jest to prawdzi
we uczucia, to na pewno zniesie te 
wiadomość dobrze. I poczeka na 
Ciebie. A Jeżeli nief To eót wart 
człowiek, dla którego próba dwóch 
lat jeat zbyt długa? A poza tym 
Tobie te* w ciągu tego czasu mo
tt alą wiele odmienić. E tym także 
musisz sią liczyć.

Samo życie

F u t u r y s t y  k a
Będzie to mój najpoważniejszy felieton, więc z góry uprzedzam, 

te  żadne tam chichy-śmlchy.
Futurystyka Jest to próba przewidywania przyszłości, oparta 

jednak na faktach t logice, a nie na toosku lanym  to Andrzej
ki, gwiazdach, czy nawet liniach, zdobiących naszą prawą (i le
wą też/) rękę.

Z faktu podniesienia cen na chleb i artykuły zbożowa w yni
ka moim zdaniem, że część gospodarstw rolnych przedslęweżmle 
wypiek Chleba u siebie Przeświadczenie to opieram nie tylko 
na spekulacjach teoretycznych, ale na rozmowach s rolnikami. 
Trzeba zatem powiedzieć sobie, te  spadnie skup żyta  ł pszenicy. 
Może nie będzie on wielki, ale Jednak będzie. Rozwijanie dalej 
tego tem atu  nie jest możliwe w tak krótkim  kawałku.

Chleb piecze etę z mąki, dla trzody pozostają otręby. Żaby zro
bić mąkę potrzebny jest młyn. Młynów u nas nie ma zbyt 
wiele. Przy najlepszych chęciach trzeba będzie tporo czasu, by 
wyremontować stare m łyny, głównie prywatne, bo państwowe 
nigdy chętnie nie robiły mąki z prywatnego zboża l jak  się w y
daje, ta niechęć będzie trwała. Do ponownego uruchomienia 
wszystkich małych młynów będą po trzebne , materiały budowla
ne Zanim władze o tym  pomyślą i przydzielą na razie tylko  
priorytet, upłynie wiele czasu. Dlatego mówię o tym  już, mając 
przeświadczenie, że to t tak za późno. Od decyzji są tu tak zwa
ne „czynniki" Oby jak najszybciej.

Do w ypieku chleba, prócz mąki, potrzebna Jest jeszcze woda, 
sól i drożdże. Z tego wszystkiego tylko  z wodą rolnik sobie po
radzi. Z solą Jest już trochę gorzej, najgorzej z drożdżami.

Podczas okupacji m ój ojciec wyrabiał drożdże. Nie były  one 
najwyższej klasy, ale w  sumie w ytw arzały trochę dwutlenku wę
gla, od którego robią się jak wiadomo dziurki w  chlebowym  
miąższu Ojciec zmarł, ja już nie potrafię robić drożdży, a szko
da Nasze fabryki też nie potrafią, widać to. a raczej nie wi
dać tego, jak i Innych rzeczy na sklepowych pólkach. Drożdże 
były do niedawna w mikroskopijnych Ilościach w sprzedaży. Te
raz kiedy stają się bardzo potrzebne — nie ma ich w ogóle 
Należy uruchomić w ytw órnie drożdży, takie terenowe drobne 
chałupnictwo, ale trzeba to zrobić szybko Znów ta sprawność, 
szybkość podejmowania decyzji. Nie jestem optymistą.

Brak Jest na wsi pleców chlebowych, gdzie ra i w tygodniu  
można było upiec Chleb, na rozpalonym podłożu pieca, czyli 
trzonie, bądź w prostokątnych blachach Blach do wypieku Chle
ba też nie ma, są jeszcze blacharze i zrobią, nie bójm y się. Je
żeli będą mieli trochę blachy Odpadów blachy trochę racz nam 
dać przemyśle Tylko podejm ij tę decyzję szybko l

W chlebowym piecu, (do budowy którego potrzeba parędziesiąt 
cegieł i zduna, co racz nam dać Panie) palt się drzewem. Wy
starczy Iść do lasu, nazbierać gałęzi. Lasów cl u nas dostatek, 
gałęzi dużo Tu jest ten radosny punkt.

Rozpalone do czerwoności wnętrze chlebowego pieca. Na trzonie 
trochę nie dopalonych głowni. Pachnący kawał ciasta wyrośnięty 
na blasze. Wygarnięte głownie polane wodą wydają chmurę pa
ry. gorzkawy zapach popiołu t spalenizny. Węgle wsypane do 
worka, posłużą potem do takiego śmiesznego żelazka...

Z pieca unosi się zapach, jedyny na śwlecle zapach pieczonego 
chleba Garnek z mlekiem na stole, na talerzu gruda żółtego 
masła, przykryta chrzanowym Uściem.

O urealnienie tego obrazu proszę w szystkich, od kogo to zależy.

OB. SERWATOR
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KOŚCIÓŁ W BLIŹNIE
Nieodłącznym elementem krajobra

zu polskiego są w iejskie drewniane 
kościółki, których sporo mamy tak
że na Mazowszu Płockim. Pisaliśmy 
o nich niejednokrotnie, a i przyszłe  
wydania szklcownlka zawierać będą 
informacje o egzemplarzach naj
wartościowszych.

Załączony rysunek przedstawia 
kościółek w Bliźnie niedaleko 
Szczutowa na północnych rubieżach 
województwa. Jest to budowla ka
meralna, jednonawowa o prostej 
architekturze  i skromnym wystroju  
wewnętrznym  Świątynia powstała 
na początku XVIII wieku jako fi
lia pobliskiej parafii w Szczutowie.

Anonimowy architekt, prawdopo
dobnie w iejski cieśla, wzniósł koś
ciółek w m yśl prawideł konstrukcji 
zrębowej. Trójboczne prezbiterium  
do którego przylega zakrystia., nie 
zostało wyodrębnione * nawy.

podobnie Jak kruchta. Drewniany 
chór m uzyczny wsparty jest na 
dwóch słupach, strop plaski, belko
wany, zaś nad wejściem  do tru ch 
ty  znajduję się napis mói lący o 
budowie i kolejnych restauracjach 
kościoła. Miały cne miejsce w 1870 
roku i na początku lat sześćdzie
siątych bieżącego stulecia.

Całość zwieńcza dach dwuspado
w y, k ry ty  gontem, z czworoboczną 
wieżyczką na sygnaturkę 

Wyposażenie wewnętrzne bardzo 
skromne. Składa się nań ołtarz 
główny, barokowy, współczesny świą
tyni z obrazem św Wawrzyńca, 
chrzcielnica, dwie rzeźby św Pio
tra  i Pawła oraz nieco Innego 
sprzętu służącego przedm iotowi kul
tu.

(jbn)

Rys. T. Osiński
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KRZYŻÓWKA 
NR 474

POZIOMO: 1) konkuruj* '  tram
wajem 4> rozgłos, renoma Y) aa 
poligonie 8) odgłos pracy wen
tylatora 9) niecodzienne zdarze
nie U) .żywemu nie przepuści’*. 
12) prawy dopłyń górnej Wisły. 
17) termin znany brydżyście. 
19) miesięcznik społeczno-literac
ki 211 przeciw ospie *2) przed
miot 23> przeciwieństwo

PIONOWO: 1) broni owoców 
kolcami 2) Tucholskie J) glem- 
za 4) członkini zgromadzenia za
konnego nazywanego inaczej sio
strami miłosierdzia 5) druczek 
powiadamiający c nadeiściu pacz
ki 6) telefoniczny 7) jeden ze 
zmysłów 10) wopista Ul cugle, 
lejce 14) nanosi rysunki na arku
sze blachy 15) tor satelity 18) 
wyczeroańie lub znledołężnienie 
duchowe 18) przed egzaminami. 
80) kość tu)

Rozwiązania prosimy nadsyłać 
pod adresem redakcji w ciągu 
10 dni od daty numeru, na kart
kach pocztowych z dopiskiem 
„Krzyżówka nr 474”. pomiędzy 
czytelników, którzy nadeślą po
prawne rozwiązania, rozlosujemy 
nagrody książkowe.

BLUZKI. BLUZECZKI
Nosimy je chętnie I do spodni, l 

do spódnic, kostiumów. Najróżno
rodniejsze: sportowe, wieczorowe, 
flanelowe i jedwabne. Właściwie 
można zgodnie z obecną modą 
szyć je z każdego materiału, a 
różnorodność fasonów również Jest 
bardzo duża. Rękawy ragląnowe lUb 
wsżyWane normalnie, ale o ramio
nach bardziej prostych, nawet lek
ko podwatowanych poduszeczką, 
najlepiej z gąbki. Z karczkiem i 
bez, gładkie, marszczone i układane 
w pilski czy szczypanki. Kołnie
rzyki koniecznie nieduże, proste 
lub bebe, mogą być nawet stójecz- 
ki, lub falbanki. Falbanek pokazy
wanych jest sporo, mogą być nie

tylko przy kołnierzyku, mankietach 
lecz również ozdabiać karczek lub 
po prostu stanowić dodatkowy e- 
lement dekoracyjny Nie rezygnuje
my również z y.ńązań, najlepiej zro
bionych z tego samego co bluzka 
materiału i  to wiązanych zarówno 
krąwatpwh Jak i .  bardziej , miękko, 
kokardowo. Wszystko więc zależy 
m f’ hisztej thwencji, ulubionego sty
lu ubierania się, a przede wszyst
kim od charakteru reszty stroju, 
do którego dobieramy bluzkę.

(P)
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Chcecie to wierzcie

H0E0SE0Pmmii
BARAN — (SI .83.-29.84.)

Ni* wolno Ci w tym tygodniu 
okazywać pod żadnym pozorem zde
nerwowania. Wtedy tylko możesz 
Uczyć na sukces. Pod koniec ty
godnia szansa w podróży 1 intere
sujące towarzystwo Sympatia Pan
ny lub Strzelca — bardzo istotna. 
Uważaj przy kierownicy!

BYK -  <21.04.—20.85.)

W* wtorek spodziewaj sią walnej 
nowiny. Potem będziesz mobilizo
wał swoje zasoby materialne żeby 
urzeczywistniać plan, który ułoży
łeś sobie od dawna. W pracy — 
być może otrzymasz dowody uz
nania Nie Ucz jednak na żadne 
profity. W domu — nie bądź takim

uparciuchem, bo to wszystko może 
sią i le  skończyć.

BLIŹNIĘTA — <21.05.—21.06.)

Czy nie bierzesz sobie zbyt moc
no do serca czyichś Ironicznych 
Twoim zdaniem uwag? Jeżeli za
chowasz spokój — ustaną. Plano
wany wyjazd nie dojdzie do skut
ku, bo wydarzy się coś bardzo 
ważnego. A co? To niespodzianka. 
Twoje sprawy zawodowe wkrótce 
się wyklarują.

RAK — <22.06.-22.07.)

Wykorzystaj w tym tygodniu 
każdą chwilę na kontakty z przy
jaciółmi dawno nie widzianymi. 
Będą się między Wami toczyły waż
ne rozmowy lub pertraktacje, któ
re mogą mieć dla Ciebie ważne 
znaczenie. Szczególnie Skorpion 
Jest dobrym towarzyszem.

LEW — <23.07—23.08.)

Ktoś ma do Ciebie pretensją, bo 
wydaje mu się, że lesteś zbyt w 
stosunku do niego objętny. Czy nie 
ma racji? Jeżeli zależy Cl na tej 
osobie, wyprowadź ją z błędu Je
żeli nie -  zakończ wreszcie te his
torię, bo męczycie siebie nawzajem. 
W sobotę czeka Cię Interesujące 
przeżycie na imprezie towarzyskiej.

PANNA -  (24.08—23.09.)

Weź sobie do serca radę bliskiej 
osoby, która pomaga Ci w pracy

bąd* w nauce. Nie bierz na siebie 
więcej, niż zdołasz wykonać. W 
piątek w Twoim towarzystwie lub 
w domu pojawi się osoba, która za
interesuje Cię bliżej. Będzie to 
sympatia odwzajemniona.

WAGA — (24.00—23.10.)

We wtorek interesujące kontak
ty, być może z kimś, kto przyje
chał z daleka. Możliwe, że otrzy
masz interesującą propozycję. Rak 
sprzyja Ci 1 chce otoczyć Cię opie
ką. I tylko Ty mu w tym przesz
kadzasz. Zastanów się, czy warto. 
Musisz zadbać o bardziej uregulo
wany tryb życia.

SKORPION — <24.10—23.11.)

Przez kilka dni wokół Ciebie du
ży ruch. Dopiero pod koniec ty. 
godnia sobie odpoczniesz. Dbaj o 
nerwy 1 nie pozwalaj sobie na cią
głe narzekania, bo one męczą nie 
tylko Ciebie, ale także otoczenie. 
Jeżeli ktoś będzie prosił Clą o spo
tkanie, nie odmawiaj. Może wyni
knąć * niego eoś korzystnego.

STRZELEC — (84.11—21.12.)

Ten tydzień pełen wrażeń. Możesz
odczuwać pewne obawy w związku 
z kontaktami z Lwem Zależeć Ci 
będzie na jego aplauzie 1 poważa
niu, a to nie tak łatwo osiągnąć.
Pamiętaj, te  tylko szczerość jest tu 
najlepsza metodą. Postaraj sią w

pracy wystąpić s jakimś atrakcyj
nym pomysłem.

KOZIOROŻEC — (22.12—20.01.)
Możesz Uczyć teraz na odprężenie 

zwłaszcza w sprawach osobistych. 
Pociągnie to za sobą pewne zmiany 
w stylu życia, ale z korzyścią dla 
Ciebie, Zyj chwilą aktualną 1 zbyt 
nie wybiegaj planami w przysz
łość. Ktoś spod znaku Panny prag
nie zawrzeć z Tobą znajomość. 
Ułatw mu to, bo może być dla Cie
bie interesująca.

WODNIK — <21.01__18.02.)

Najgorsze dla Ciebie jest dzia
łanie pod wpływem chwili. Jeżeli 
coś sobie postanowisz a potem sy
stematycznie to wprowadzasz w 
tycie, uzyskujesz efekty. Jeżeli na- 
tomiast działasz pochopnie, rezulta
ty bywają różne. Sobota upłynie 
interesująco w towarzystwie Wagi 
lub Raka. Przyjdzie też ktoś od 
dawna ni* widziany, ale utęsknio
ny.

RYBY — (19.02—20.03.)

Nowi l-udzie. nowe »prawy lub 
aa interesowania. Początkowo będzie 
Clą to zajmować, ale potem zmęczy 
1 zniechęci. Dlatego nie zrywaj 
starych znajomości, pozostaw Je so
bie w odwodzie. Jeżeli masz za
miar wyjechać, dom zostaw do
brze zabezpieczony. Dbaj o Raka 1 
Skorpiona — potrzebują od Ciebie 
dowodów sympatii.

DZIWNE
ALE PRAWDZIWE

•  W sali posiedzeń w 18-wiecz
nym ratuszu w Gero natrafiono 
przypadkiem na zamaskowane 
schody. Prowadziły one do znaj
dującej się kiedyś w pobliżu 
winiarni.

•  100 t^s, funtów szterlingow
przeznaczył rząd brytyjski na 
walkę z alkoholizmem. Nato
miast brytyjscy fabrykanci alko
holu przeznaczyli 2,3 min fun
tów na reklamę napojów wysko
kowych.

•  „Córy Koryntu” w USA
mają nowe źródło dochodów. Za 
odpowiednią opłatą zawierają 
krótkotrwałe małżeństwa z cu
dzoziemcami, którym ułatwia to 
uzyskanie amerykańskiego oby
watelstwa. Rekord należy do nie 
jakiej Mabel Donald, która wy
chodziła za .mąż 17 razy.

•  Nieoczekiwany sukces od
niósł burmistrz kanadyjskiej 
miejscowości Richardstown. W 
zorganizowanym przez siebie 
„Dniu współczucia” w gabinecie 
jego zjawili się liczni obywatele 
i oświadczyli: „Bardzo nam przy 
kro, że musi Pan zarządzać tym 
strasznym miastem”.

•  Niezwykłe zarządzenie dla 
rozładowania ruchu ulicznego 
wydali ojcowie miasta Nottingham 
(W. Brytania). Kazali ustawić na 
głównych ulicach w centrum 
miasta sygnały, na których przez 
10 minut pali się światło czer
wone, a tylko przez bardzo krót
ki czas — zielone. Spodziewają 
się, że w ten sposób nakłonią 
mieszkańców przedmieść do re
zygnacji z przyjazdu samochodem 
do zatłoczonego śródmieścia.

® Policja australijska szuka 
w miejscowości Armadel w oko
licznych lasach laski dynamitu, 
którą kruk ukradł z kamienio
łomów, aby użyć jej do budowy 
gniazda. Istnieje obawa, że w 
czasie burzy dynamit może wy
buchnąć. Poszukiwania — jak 
dotąd — nie dały rezultatu.

WOJEWÓDZKI!
INFORMATOR
KULTURALNY!

PŁOCK
TEATB DRAMATYCZNY: 19.4**.

gaaz. 19 — Premier* — Przed *fci*' 
pem jubilera — K. Wojtyła.
A. M. Marczewski. 20, 22, M.09«i
godz. 19 — Przed sklepem jubiler** 
21.09. godz. 17 i 19 — DKF — Bi**?' 
dzień — film prod. poi.

KINA
SPUTNIK: 16—23.09.. godz. 18 l ł*

— Człowiek z żelaza — poi, od 1* 
DIANA: 16—17.09. godz. 16 —

dróż za Jeden uśmiech — poi-
16— 17,09., go a z. 18 i 20 — Bobo? 
Deerfieid — USA, od 1. 15. i®—Si. W* 
godz. 16, niedziela godz. 13.15 i
— Przygody Ali Baby i carte rdzł««*“ 
rozbójników — radź., od 1. 13.
—21.09., godz. 18 i 20, niedizieila go®*:
17 i 19.15 — Ostatni film o LeS« 
Cudzoziemskiej — USA, od 1.
22—24.09., godz. 16 — Przygoda **■ 
rabska — ang. b.o. 23—24.09., god*»
18 i 20 — Miły sąsiad — węg., od » 
18. „ .

STUDIO: 16.09. — Jadzia -  U£A* 
od 1. 15. 18—20.09, — Gangster^
szos — kanad., od 1. 15 22—24.09.̂ ' 
Wściekły — poi., od 1. 18.

MUZEUM MAZOWIECKIE: ezS*11*  
ekspozycja stała. Dzieje MazoWS2*’ 
secesja, wystawa prac A. Kiriu^y' 
na, Muzeum czynne: środv czwart
ki, godz. 9—da, piątki i  wtorki 
13—19, soboty 13—17, niedziele Hy: 
—15. W poniedziałki i wtorki ty 
wolnych sobotach muzeum ni©czy1*' 
ne. ^

MUZEUM DIECEZJALNE: ekVi*£ 
życia stała czynna codziennie * 
wyjątkiem poniedziałków w 
10—13 1 15—17, niedziele godz.
12 i 15—17.

BIURO WYSTAW ARTYSTYC® 
NYCU: wystawa malarstwa 1̂  
guńku Józefa Korolkiewicza. Sałn 
czynny codziennie z wyjątkiem Pr, 
niedziałków i wtorków w godz.
~PŁOCKA ORKIESTRA KAMERA*”
NA: Inauguracja sezonu w 
Spółdzielczego Domu Kultury 
godz. 17. Orkiestra pod batuta * 
Lewandowskiego, jako solista **' 
stąpi Krzysztof Jakowicz skrzyp®!! 

KLUB STOWARZYSZENIA PĄ>’
17.09., godz. 17 — Spotkanie * 
deuszem Taworskim — delegatem "  
I Zjazd NSZZ „Solidarność”. ^

KLUB STUDENCKI „FILIP”: 1*;,E 
godz. 18 l 20.30 — Koncerty zesp°‘ 
„Osjan”. W programie m. In. nlJ 
zyka hinduska. ,

DOM NAUCZYCIELA: W ystąp
Rozpoczął działalność Klub Lit 

racki, którego członkowie chcą in 
tegrować środowisko piszący^* ‘ 
Spotkania klubu odbywają si«S JL 
wtorki o godzinie 18. W pażdzl® 
niku przewidziane warsztaty W® 
cze i ogłoszenie konkursu poety.j 
kiego im. W. Broniewskiego W 
rocznicę śmierci poety. _rf»{

KLUB OSIEDLA ŁUKASIEWlCZ^,
17.09., godz. 17 — „Spacer po A®3 t  
—co Południowej” — spotkani* 
dyrektorem ZOO.

KLUB LITERACKI: W Lj
Wojewódzkiej Biblioteki Publiczr 
przy uli Tumskiej 8, 17.09 o 
18 odbędM* «;ę organizacyjne 
kanie po et w* prozaików, dramatu^ 
gów i tłumaczy, na która zaprą®*, 
ją Wojewódzka Biblioteka Public? 
na, Wojewódzki Dom Kultury 1■ 
atr Dramatyczny. Podczas spon® <j 
nia przewidziana jest dyskusja j3 
programem klubu, programem 
kań warsztatowych, możliwości v  ̂
biikacjl i wydawnictw oraz orga 
zacji wieczorów poetyckich, f  
te  omawiana będzie m a zu -i^  
przyznania stypendium łm. w . 9  
nlewskiego.

APTEKI: Nocne i świąteczne ^  
żury pełnią apteki — do 
(godz. 8 rano) a.pteka Przy uL 
bylińskiego 6. od 21 do 28.09 (»„... 
8 rano) apteka przy ul. Nowy 
nek 8.

KUTNO
KINO „18 STYCZNIA”: 16.09 £

Gwiezdne wojny — USA, od !• ^
17— 20.09 — Władysław Sikorsk* ^
poi., od 1. 12. 17—20.09 -  Juli* „
USA, od 1. 15. 21—22.09 —
CZ. I  —  poi., b.o. 2,1—26.09. —  s  
perpotwór — jap., b.o.

MUZEUM BITWY NAD
czynne codziennie z wyjątkiem ^  
niedziałków w godz. 10—15.

ŁĘCZYCA
KINO „GÓRNIK”: 16—17.09.

Siedmiogrodzianie na Dzikim 
chodzie — rum. od 1. 13.
Pies przy klawiaturze — węg- 
16—20.09. — F.I.S.T. — USA 
1. 18. 21—23.09. Dziki Bogu Jut v 
tek — USA od 1. 15. .,*4^

DOM KULTURY: 31.09.
Łódzkiej Estrady. Wystawa re' 
dzieła klubu „Złotej jesieni”.

-X IX  wiek, łęczycka sztuka *Ujy, 
wa. Muzeum czyne: wtorki, sr‘
czwartki, piątki, soboty godz., 
—17, niedziele 1 wolne soboty »
9—14.

GOSTYNIN
/* •KINO „WARSZAWA”: 16—13̂ .W 

20—21.09. — Żandarm w Nowym “ wA 
ku -  fr. b.o. 23—25.09. —
swoi — poi. b.o.

DOM KULTURY: 10.99. — „M0
Warsztaty Folkowe — ppotka  ̂
muzyków amatorów z całej »' 
Wystawa poplenerowa plastyków 
matorów woj. płockiego. A t-

KLUB NAUCZYCIELA: 21.09.
18 — inauguracja działalności 
muzycznej. 24.09. godz. 17 —1 „gdf
dium wiedzy o zdrowiu. W ka ji 
piątek o godz. 17 spotkania s^1)r* 
brydżowej. Od 21.09. zapisy na * 
j. niemieckiego.

SIERPC
KINO „JUTRZENKA”: 1*—: y  

Sami swoi — poi. b.o 18—20.09— ,̂ 
Nie ma mocnych — poi. 0.0. fTy 
—24.09. — Kochaj albo rzuć —' ™
b.o. ,n<r

MUZEUM: stała ekspozycja 
graficzna 1 historyczna czynna 
dziennie z wyjątkiem poniedz:3^  
w godz. 10—16.

Za zmiany w programie redfllt 
nie ponosi odpowiedzialności.
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