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Z Wojskową Grupą Operacyjną

W TERENIE
W OJSKOWE Grupy Operacyjne powołane dopiero kilkana

ście dni temu, objęły swoim działaniem już cały kraj, 
docierając do wszystkich gmin i miast. Ich zadaniem jest 

*— jakby to nieurządowym językiem określić prostowanie 
krętych ścieżek naszej gospodarki na wszystkich szczeblach, 
W szczególności na szczeblu najniższym, w terenie, gdzie naj
łatwiej jest o nieprawidłowości, wynikające bądź ze zwykłego 
niedbalstwa, bądź ze świadomych nadużyć. Wojskowi wkraczają 
tu, na linii władza — obywatel, jako czynnik trzeci, z żadną ze 
stron nie związany, obiektywny, a jednocześnie wyposążony w 
szereg uprawnień, pozwalających wpłynąć na rozwiązanie wielu 
nabrzmiałych bolączek.

Przed budynkiem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego ̂  w Płoc
ku, pakujemy się do „łazika”. Jedzie ppłk Miron Wójcik, który 
dowodzi grupą, kpt. Piotr Smulczyńskl, st. szer. Tomasz Jeżewski 
1 st. szer. Janusz Atlek.

Kierunek — gmina Staroźreby, będąca terenem podopiecznym 
tej grupy operacyjnej.

Jedziemy, oczywiście nie zapowiadani. Jest to jednym z waż
nych elementów działania, pozwala bowiem uchwycić prawdę

Jedziemy w pierwszej kolejności do wsi Karwowo, do gospo
darstwa, którego formalną właścicielką jest Anna Stańczewska 
Faktycznie gospodarzy na nim jej ojciec Zenon Brudzyński. Jest 
tam przeszło 20 ha ziemi, w tym 10 ha dokupionych przed 
rokiem. Gospodarstwo korzysta z licznych kredytów, które w 
sumie wyniosły około pół miliona złotych, między innymi na 
zakup inwentarza Teraz starają się o kredyt na remont obory, 
bo obecna jest już zniszczona. Bank Spółdzielczy w Bielsku nie 
chce kredytu udzielić, gdyż nie wszystkie raty starej pożyczki 
są spłacone, a poza tym...

Zaglądamy do obory. Powinno w niej być 7 krów z jałówek 
zakupionych w kwietniu 1980 roku za państwowe pieniądze. Jest 
tylko cztery. Gdzie są trzy?

— Sprzedałem do skupu — twierdzi Brudzyński — bo się nie 
ehciały zacielić.

Wszystko jednak wskazuje na to, że te trzy sztuki poszły na 
sprzedaż na wolny rynek. Rozliczenia bankowe interesują nas 
mniej. Najbardziej to, co uzyskał kraj.

— Ile pan odstawił żywca? Ile zboża? — pyta pułkownik.

Okazuje się, że nic. Jedynie buraki.
Brudzyński tłumaczy się mętnie, myli mu się co uprawiał na 

tych starych” hektarach, a co na tych „nowych . Narzeka, ze na 
dokupionych to był sam perz i że dopiero on tę ziemię uprawił.

Pułkownik zna się na roli. Sam jest z chłopów. Stwierdza, że 
ziemia jest uprawiona dobrze. Ale co z tego, gdy do skupu ani 
mięso, ani zboże nie trafiło. Wyraźnie widać, ze poszło gdzie., 
bokami, może nawet do skupu, ale na czyjeś inne imię...

Długo trwają rozważania, które odbywają się po przeglądzie 
gospodarstwa, już w domu Bierze w nich udział, gospo
darzy i wojskowych, także prezes Zarządu Banku s Pjłdzie1^®®? 
z Bielska Michał Biernat i kierowniczka oddziału w Staroźrebach 
Elżbieta Aftańska. Są potrzebni, bo Brudzyński, a wł*ś<̂ f  
formalna właścicielka Stańczewska, stara się o nowy Kreayi, 
a jednocześnie o rozłożenie na raty zaległości.

Po starannym rozważeniu wszystkich danych, przestudiowaniu 
dokumentów, zapadają postanowienia. Prezes Biernat zobowią 
żuje się w zarządzie załatwić rozłożenie na pół roku zaległości.

(Dokończenie na str. S)

Z teki satyrycznej Jerzego Mazusia

PRZYJECHALI
Foi. W. Szczęśniak

WIĄZANA SPRZEDAŻ
NIEDAWNO weszła w życie uchwała rządu 

o wiązanej sprzedaży nieżywnościowych 
towarów przemysłowych dla rolników 

odstawiających żywiec do GS. Budzi ona sze
reg kontrowersji, lecz prowadzenie dzisiaj dys
kusji na ten temat nic nie zmieni, W związku 
z licznymi pytaniami rolników informujemy o 
niektórych zasadach sprzedaży artykułów prze
mysłowych i maszyn rolniczych. Uzyskaliśmy 
je w Wydziale Handlu Urzędu Wojewódzkiego 
w Płocku.

Otóż sprzedaż towarów rozpoczęła się 9 li
stopada. Naczelnicy gmin i placówki GS po
siadają odpowiednie zalecenia. Odbyło się spot
kanie przedstawiciela Ministerstwa Handlu We
wnętrznego i Usług z kierownikami placówek 
handlowych. Oto ustalenia. Na terenie woje
wództwa nie obowiązuje rejonizacja sprzedaży 
oraz ograniczenia ilościowe. Jednostki handlo
we zobowiązane są do umożliwienia zakupu 
rolnikom we wskazanym przez nich sklepie 
(najlepiej wybrać najbliższy prowadzący sprze
daż artykułów danej branży).

Prezes Banku Gospodarki Żywnościowej usta
li odrębnie tryb i zasady wydawania rolnikom 
indywidualnym zaświadczeń o dokonanych do 
uspołecznionych punktów skupu dostawach żyw
ca rzeźnego, wieprzowego i wołowego, upraw
niających do zakupu artykułów przemysłowych 
oraz rozlosowania pomiędzy uprawnionych sa
mochodów osobowych.

W przypadku zakupu nieżywnościowych to
warów konsumpcyjnych dopuszcza się możli
wość przekroczenia kwoty zakupu o 100 zło
tych. Nie można jednak kupić towarów za 50 
procent kwoty uzyskanej ze sprzedaży, gdyż na 
razie przemysł nie zapewnia większej ilości 
towarów.

Jeśli chodzi o sprzedaż maszyn rolniczych, to 
zgodnie z Uchwałą nr 33 maszyny rolnicze i 
materiały budowlane sprzedawane są według 
odrębnego przydziału przez naczelników gmin 
tym, którzy dostarczyli żywiec rzeźny i hodow
lany, produkty zwierzęce lub inne produkty t 
rolne w ilości odpowiadającej jeden do pięciu, 
licząc od daty otrzymania przydziału. Dla przy
kładu podajemy, że jeśli rolnik ma już przy
dział na kupno załóżmy ciągnika, a do tej pory 
go nie wykupił, to do czasu odbioru musi oka
zać się sprzedażą żywca i innych produktów 
rolnych w odpowiedniej ilości. Tak więc bierze 
się także pod uwagę mleko, zboże, ziemniaki, 
warzywa itp. Podstawą zaś do kupna maszyn 
jest nadal przydział uzyskany w gminie. Ale 
może się zdarzyć, że kilku rolników będzie- 
spełniało te warunki, natomiast maszyn do 
sprzedaży będzie mniej. Co wtedy? Otóż musza 
dojść do porozumienia i wybrać tych, którym 
one są najbardziej potrzebne. Niestety, znając 
realia wsi, propozycja ta wydaje się złudna 
Gdy nie dojdzie do ustaleń kto otrzyma ma
szynę a kto nie, wówczas dopuszczalne jest 
losowanie.

Wykazy artykułów do wyłącznej sprzedaży 
rolnikom indywidualnym dostarczającym zwie
rzęta rzeźne do uspołecznionych punktów sku
pu znajdują się w placówkach GS oraz u na-, 
czelników gmin. Na zakończenie warto jeszcze 
dodać, że wprowadzenie wiązanej sprzedaży nie 
zawiesza przyjmowania zapisów na listy. Ale 
na ich realizację trzeba będzie poczekać naj
prawdopodobniej do stycznia, bądź lutego przy
szłego roku.

<*b)

Nasz komentarz

BEZ MASKI
J est dużo prawdy, być 

rnoże nawet calu praw  
da tu rysunkach saty
rycznych jakie czytelni

cy „Polityki" mają możność o- 
bejrzeć w jej ostatnim nume
rze (45 z 7 listopada br.). Tym 
wszystkim, którzy nie mają o- 
kazji zdobyć pisma opiszemy 
skrótowo treść rysunków. Otóż 
Szymon Kobyliński komentuje 
nasza aktualną sytuację w spo
sób następujący: dwóch zacie
trzewionych przeciwników o- 
kłada się razami ile wlezie, 
trzeci, w czarnej sutannie, gó
rujący nad nimi spokojnie 
przemawia do mikrofonu, zaś 
wszystko to dzieje się na ple
cach udręczonej, zadeptywanej 
kobiety z nieodłączną siatką na 
zakupy w ręku. Podpis — 
gdzie się dwóch biję, tam trze
ci korzysta, a czwarty traci.
Zaś Andrzej Mleczko, jak zwy
kle jest lapidarny w formie, 
ale jakże bogaty i wymowny 
w treści. Dwóch o b yw a li 
(czytaj: uczestników dialogu) z 
błyskawicą w oczach prowadzi 
dyskurs, ale., w maskach.

K raj nasz stal się platform a 
nieustannego dialogu toczonego 
w różnej skali, z różnych oka
zji. nawet byle iakich i przez 
różnych uczestników już od kil
kunastu miesięcy. P ow iedz ie l i ś 
my bodaj wszystko. ale końca 
tej debaty nie widać. .Tedno po
rozumienie zastępowane ’ęst 
drugim rządowe grupy negocja
cyjne wojażują no Polsce wzdłuż 
i wszerz, jak w najlepszym sezo
nie turystycznym , zresztą^ pan. 
przew odniczący ,.S- ;
ności” także. Zażegnanie ram e- 
eia. którym  jest najczęściej po
wrót do pracy, przyjmujemy ia- 
ko sukces. Szkoda, że przyzwy
czajeni do stra jku  jako podsta
wowej formy protestu, coraz 
rzadziej liczymy straty  płynące z 
tego powodu, zapominamy tez o 
prawdzie podstawowej, że bied
ny 1 zadłużony powinien praco
wać 1 piej i więcej. Tymczasem,
mimo posiadanych bogactw mi
neralnych, potencjału przemy
słowego i wielu jeszcze mnyeh 
dóbr. które przy zachowaniu 
rozsądku i cierpliwości mogli
byśmy zyskownie wykorzystać, 
nadal tkwimy w miejscu i sta
jemy się krajem  żebraczym, z  
zażenowaniem ogląda się repor
taże o nadchodzących zewsząd 
darowiznach, po które wyciąga
my ręce bez skrępowania. Na 
pewno dziś ta pomoc jest nam 
potrzebna, nawet niezbędna, lecz 
na datkach nie możemy budo
wać przyszłości. ,2 nadzieją przez wszystkich 
Polaków i wielkim zaintereso
waniem całego świata przyję
ta została wiadomość o niedaw
nym spotkaniu I sekretarza KC 
PZPR, premiera Wojciecha Ja
ruzelskiego, prymasa Polski, 
arcyb. Józefa Glempa i prze
wodniczącego KK „Solidarność” 
Lecha Wałęsy. Spotkanie to u- 
sankcjonowało chyba rzeczywis
tą rolę trzech aktualnie naj
większych sił społecznych kra
ju — partii, kościoła i związku 
zawodowego. Z lakonicznego 
komunikatu PAP wyczytać mo
żna niewiele, chociaż spekula
cje dziennikarskie idą bardzo 
daleko. Być może ta dyskusja 
na szczycie przyniesie wreszcie 
owoc prawdziwy. Tym owocem 
powinna być jedność wokół 
najważniejszych spraw narodo- 
wo-państwowych.

Z niepokojem też każdy my
ślący kategoriami ogółu i bytu 
państwowego śledzi zarysowu
jący się już dziś wyraźnie po
dział społeczeństwa na rozmai
te ugrupowania — formalne i 
nieformalne oraz ich postępują
cą izolację. W łonie szerokiego 
kierownictwa „Sol., irności", 
którego ambicje polityczne nie 
są dla nikogo tajemnicą zaob
serwować można już kilka 
nurtów politycznych o różnym 
rodowodzie historycznym. Rów
nież i partii potrzebna jest jed
ność, chociaż nie martwa jed
nomyślność, by znaleźć taki 
model socjalizmu, którego 
wprowadzanie w życie zada 
kłam twierdzeniom, że ustrój 
ten jest niereformowalny (za 
ostatnią „Kulturą” z 8 listopa
da 81 r.). Najmniej błądzi Koś
ciół, którego spokój i powścią
gliwość stanowią wypadkową 
tysiącletniego doświadczenia 
politycznego.

Mimo doznawanych już wie
lokrotnie zawodów, wierzymy 
mocno, źe warszawskie spotka
nie zapoczątkuje nową jakość 
w życiu społecznym kraju. 
Wszakże pod jednym warun
kiem: wyzbycia się bezpowrot
nie masek. (jbn)



m m m(KRONIKA)
W ROCZNICĘ PAŹDZIERNIKA

PŁOCK (Jbn). W ubiegłym tygodniu w całym kraju, w 
tym również na terenie województwa płockiego odbyły 
sią uroczystości z okazji 64 rocznicy zwycięstwa Wielkiej 
Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Brali w nich 
udział przedstawiciele władz polityczno-administracyjnych, 
instytucji i organizacji społecznych, zakładów pracy, mło
dzież szkolna i członkowie TPPR.

Centralną uroczystością w województwie była akademia 
zorganizowana 5 listopada br. przez KM PZPR i Zarząd 
Miejski TPPR w Płocku w miejscowym Spółdzielczym 
Domu Kultury. Na uroczystość przybyli m.in. sekretarz 
KW PZPR Lech Dobrosielski, wojewoda płocki Antoni 
Bielak, przewodniczący WK FJN Antoni Bogucki, przewod
niczący WK SD Marian Kurzawa, sekretarz WK ZSL Wła
dysław Balcerzak i prezes ZW ZBoWiD Jan Gorczyca. 
Obecny był także pierwszy sekretarz ambasady radzieckiej 
w Warszawie Wadim Muckij, który przekazał zebranym i 
społeczeństwu serdeczne pozdrowienia. Referat okoliczno
ściowy wygłosił I sekretarz KM PZPR Konstanty Kraw
czyk.

Uroczystość zamknęła część artystyczna w wykonaniu 
harcerskiego zespołu „Dzieci Płocka” pod kierownictwem 
dh Wacława Milkego. \

*
W godzinach południowych, 5 listopada radziecki gość 

w towarzystwie władz miejscowych złożył kwiaty pod 
Pomnikiem Wdzięczności Żołnierzy Radzieckich. Wiązanki 
złożyły także delegacje wielu płockich instytucji i organi
zacji. Wadim Muckij spotkał się również z weteranami 
walki i pracy.

#  '
Akademie, koncerty i wieczornice odbyły się we wszyst

kich miastach i gminach województwa płockiego. W szko
łach zorganizowano uroczyste apele oraz okolicznościowo 
spotkania i pogadanki. Młodzież sierpecka zainaugurowała 
działalność szkolnych kół Towarzystwa Przyjaźni Polsko- 
Radzieckiej.

Podczas tej inauguracji szkołom podstawowym nr ! 1 n* 
3 wręczono zbiorowe honorowe odznaki TPPR. Również 
trzy uczennice R. Brdak (SP nr 3), K. Gałkowska (L. Ekon.) 
i I. Tomaszewska (LO) dostały złote honorowe odznaki 
młodzieżowego działacza TPPR. Natomiast na wspólnym 
posiedzeniu miejskiego i gminnego zarządu TPPR w Sierp
cu uczestnicy spotkania przyłączyli się do sygnatariuszy po
słania skierowanego do narodów Polski i ZSRR, a przyjęte
go na naradzie w Domu Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w 
Warszawie i mówiącego o konieczności obrony przyjaźni 
polsko-radzieckiej w interesie obu krajów.

HARCERSKIE 
POGOTOWIE ZIMOWE 
ROZKAZ SPECJALNY

Druhny i druhowie!

Nadchodzi trudna pora roku. Wa
runki klimatyczne mogą powiększyć 
istniejące już problemy życia co
dziennego ludziom, starszym i inwa
lidom. Nasza harcerska służba win
na otoczyć pomocą i opieką tych, 
którym  jest niezbędne podanie ręki 
w chwilach trudnych, okazanie serca 
i zainteresowanie ich problemami. 
Są to obecnie wartości niezwykle 
potrzebne i dla ludzi oczekujących 
na pomoc i dla nas harcerzy. Za
wsze w chwilach trudnych społe
czeństwo Uczy na życzliwość i kon
kretną pomoc ludzi dobrej woli oraz 
na tych, którzy potrafią myśleć o 
bliźnich i przedkładają służbę spo
łeczną nad samnlubnosć i prywatę. 
Harcerska służba wyraża się odda
niem społecznym 1 troską o innych, 
hum anitarnym  postępowaniem oraz 
konkretną pomocą. Sprawdźmy się 
w tym działaniu niosąc ulgę po
trzebującym  a sobie pozostawiając 
satysfakcję z dobrze spełnionego o- 
bowiązku.

Rozkazuję:
1) powołać w hufcach zespoły ko

ordynujące działania w tym zakre
sie oraz do kontaktów z zespołami 
opieki zdrowotnej, kołami PCK, 
ZBoWiD, Związkami Inwalidów Wo
jennych, PKPS,

2) w trybie pilnym odbyć spotka
nia z Radami Szczepów i Drużyn 
na w.w. temat, opracować formy i 
metody pracy.

Zobowiązuję wszystkich harcerzy i 
Instruktorów do podjęcia działań w 
zakresie:

1) pomocy w zabezpieczaniu miesz
kań przed u trata  ciepła,

2) dostarczania opału do piwnic, ■ 
piwnic do mieszkań,

3) prowadzenia systematycznych 
zwiadów dla uzyskania informacji o 
potrzebach tudzi starych I przeka
zywanie informacji odpowiednim 
władzom terenowym (w drastycz
nych przypadkach i braku zaintere
sowania władz proszę o przekazywa
nie Informacji do hufców i chorą
gwi).

Druhny i druhowie!
Jest to nasza harcerska służba, 

harcerski alert dnia dzisiejszego i 
zgodnie z tradycją wykonajmy go 
Jak najrzetelniej.

Komendant Chorągwi Płockiej ZHP 
im Wł. Broniewskiego 

hm ANDRZEJ MARKOWSKI

PEŁNE RĘCE ROBOTY
ŁĘCZYCA (ibo). Jak  zwykle przed 

zbliżającą się zimą Polski Komitet 
Pomocy Społecznej przeżywa trudne 
chwile, by złagodzić trudności 1 
kłopoty wielu rodzin wymagających 
pomocy i opieki. Akcją tą w Łę
czycy objęte jest m. in. 31 osób, 
które wymagają stałej opieki. Zaj
muje się nimi 7 osób. Dalsze 34 ro
dziny objęte są pomocą w formie 
akcji obiadowej. Po prostu umożli
wia się im korzystanie z tanich o- 
biadów, na które to obiady pienią
dze zgromadził PKPS, a w jednej 
trzeciej — „W atina” .

Z pomocy PKPS korzystają rodzi
ny alkoholików, a także rodziny o- 
sób odbywających kary w zakła
dach karnych Oprócz datków społe
cznych, zorganizowane akcje prowa
dzi się w WSS „Społem", gdzie o- 
sobistą pieczę nad zbiórką pieniędzy 
ma dyr. Augustyniak. Stąd właśnie 
pochodzą w dwóch trzecich pieniądze 
na akcję obiadową podczas gdy 
„W atina" dokłada resztę. Z przyjem
nością podkreślamy tę postawę dają
cą promyk nadziei ludziom potrze
bującym w tak  trudnej sytuacji, 
jaka panuje w całym kraju.

Dodać wypada, te  PKPS poza 193 
sztukami drobiu ze Szwajcarii, któ
re zostały rozdzielone między potrze
bujących nie otrzym ują innej po
mocy z zagranicy.

APEL O SPOKÓJ
STRZELCE (jbn). Nie milkną pro

testy przeciwko zaostrzającej się 
sytuacji konfliktowej w kraju . W 
dniu 29 października br. odbyło się 
zebranie POP w Zakładzie Doświad
czalnym Instytutu Hodowli 1 Akli
matyzacji Roślin w Strzelcach. U- 
czestnicy zebrania . po ożywionej 
dyskusji przyjęli rezolucję, w któ
rej czytamy m. in.:

Potępiamy jednogłośnie nieodpo
wiedzialne akcje strajkow e nękające 
ustawicznie k raj i wyniszczające 
gospodarkę narodową. Uważamy, te  
ze względu na katastrofalną sytua
cję społeczną 1 gospodarczą należy 
zawiesić na czas nieograniczony pra
wo do strajków  W nioskujemy rów
nież. by za okres nielegalnych stra j
ków ,nle były wypłacone uczestni
kom strajków pobory

Potępiamy chuligańskie wybryki 
nieodpowiedzialnych młodocianych 
działaczy społecznych różnego po
chodzenia. Nieprzemyślane działania 
powodują zaprzepaszczenie dorobku 
snolecznego i gospodarczego pokole
nia k tóre budowało zręby socjali
stycznej Polski. Należy zdecydowa
nie postawić odoór szkodliwym w 
tym zakresie postępowaniom.

PRACA IDEOLOGICZNA WK ZSL
PŁOCK (ibo). W dniu 9 listopada odbyła sie inauguracja szko- 

lenia ideowo-politvczneRo WK Z Sr. w której wzięli udział: se- 
kretarz NK ZST. Jerzy Grzyhezak i wicewojewoda płocki Stani- 
sław Janiak, a także prezesi Gminnych Komitetów ZSL i aktyw 
wojewódzki i gminny.

Referat na tem at obecnej sytuacji i zadań w kam panii spra
wozdawczo-wyborczej wygłosił prezes WK Kazimierz W yręb- 
kowski. Zwrócił on uwagę na konieczność aktywizacji wszyst
kich ogniw stronnictwa w celu konsolidacji sił do realizacji 
programu wvnrowadzenia kraju  z kryzysu.

Sekretarz NK ZST. w wystąpieniu zwrócił uwagę na wiodaes 
miejsce Jakie w pracach Naczelnego Komitetu odgrywa dekla
racja ldeowo-programowa 1 statut. ZSL. których projekty były 
omawiane na VI Plenum NK w dniach 3 i 8 listopada.

Dyskusja nad referatem  koncentrowała się na sposobach 
wyjścia z obecnej bardzo trudnej sytuacji. Chodzi o wypraco
wanie przez stronnictwo realnego i samodzielnego program u dzia
łania w tej mierze.

Zwracano też uwagę na realizację uchwały V Plenum NK aa
szczególnym podkreśleniem konieczności konsolidacji wszystkich 
sił patriotycznych dla realizacji idei frontu porozumienia naro
dowego

PORTRETY
BOHATERÓW
POWSTANIA

LISTOPADOWEGO
PŁOCK (p). Muzeum Mazowieckie 

zaprasza na kolejną ekspozycję. Tym 
razem Jest to „Polski portret woj
skowy z lat 1815—1831”, wystawa ze 
zbiorów Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie. Na 50 portretach wi
dzimy Polaków, bohaterów powsta
nia listopadowego. Są wśród nich 
generałowie: Józef Chłopicki i Józef 
Dwernicki i porucznik Szymanowsk 
z I pułku Jazdy płockiej. W m undu
rach i strojach z epoki spoglądają 
na nas uczestnicy tego wielkiego 
zrywu narodowego, żołnierze regu
larnych polskich oddziałów. Obok 
portretów  przykłady um undurowa
nia, uzbrojenia i pamiątki po pow
stańcach — plastycznie ukazana hi
storia powstania listopadowego, k tó
rego bohaterowie przestają być pod
ręcznikowym łub encyklopedycznym 
hasłem. Zapraszamy. Wystawa będzie 
czynna do końca bieżącego roku.

Podczas otwarcia wystawy „Pol
skiego portretu wojskowego” kura- 
toi oświaty i wychowania Wiesław 
Paszkiewicz wręczył przyznany Mu
zeum Mazowieckiemu pamiątkowy 
medal wydany z okazji 200-iecia Ko
misji Edukacji Narodowej, co Jest 
wyrazem uznania dla działalności 
muzeum, jego roli oświatowej 1 wy
chowawczej.

DAR SERC
KUTNO (p). Mieszkanki gminy 

Kutno, członkinie Kół Gospodyń 
Wlojiśklch wręczyły w ubiegłym ty
godniu trójce osieroconych dzieci 
książeczki mieszkaniowe. Na razie 
nie tą  to pełne wkłady, ale kobiety 
zadeklarowały dalszą zbiórkę i re
gularne uzupełnianie wkładów aż do 
uzyskania kwot niezbędnych na mie
szkanie spółdzielcze. Obdarowane 
dzieci to sieroty po członkiniach 
KGW lub wychowywane przez sa
motne metki w bardzo trudnej sy
tuacji. Ten dar serca pomoże im 
później w ułożeniu dorosłego tycia.

STUDIUM HISTORII 
WSPÓŁCZESNEJ

PŁOCK (jbn) Jak  Już donosiliś
my Muzeum Mazowieckie wespół z 
Kuratorium  Oświaty i Wychowania 
zorganizowało Studium Historii Naj
nowszej, przeznaczone głównie dla 
nauczycieli dziejów ojczystych, cho
ciaż dostępne także dla pozostałych 
zainteresowanych. Studium obejmuje 
cykl wykładów, do których wygło
szenia zaproszono wybitnych znaw
ców przedmiotu, profesorów stołe
cznego ośrodka naukowego. Jeszcze 
w tym roku przewidziano cztery wy
kłady, z których jeden już się od
był. 36 października br zainaugu
rowano działalność prelekcją prof 
dr Andrzeja Garlickiego poświęconą 
odzyskaniu niepodległości Polski po 
ponad 120 latach niewoli. Wykład 
wzbudził duże zainteresowanie oraz 
stał się przedmiotem ożywionej dys
kusji.. .

K ontynuacją historycznych wieczo
rów w płockim muzeum będą dalsze 
wykłady z udziałem prof. Mariana 
M. Drozdowskiego (poniedziałek, 16 
listopada), który mówił będzie o roli 
wybitnych polityków — Józefa Pił
sudskiego, Romana Dmowskiego 
Wincentego Witosa i Ignacego Da
szyńskiego — w życiu drugiej Rze
czypospolitej. Profesor Marian Woj
ciechowski dokona omówienia sytua
cji międzynarodowej Polski okresu 
międzywojennego (poniedziałek, 23 
listopada), zaś prof. Andrzej Ajnen- 
kieł poświęci swoją prelekcję parla
mentaryzmowi drugiej Rzeczypospo
litej (poniedziałek, 14 grudnia br.).

Początek wykładów o godzinie 17.00 
Wykład prof. Ajnenklela odbędzie 
się wyjątkowo o godzinie 16,00. Or
ganizatorzy zapraszają wszystkich 
zainteresowanych.

POSIEDZENIE RADY 
REDAKCYJNEJ

PŁOCK (Jbn). W końcu paździer
nika zebrała się na inauguracyjnym  
posiedzeniu Rada Redakcyjna „Ty 
godnika Płockiego” . Przypomnijmy, 
że Jest to organ zatwierdzony przez 
KW PZPR i powołany do pełnienia 
funkcji inspiracyjno-opiniującej. W 
skład Rady, której przewodniczy se
kretarz KW partii LECH DOBRO
SIELSKI wchodzą przedstawiciele 
wszystkich środowisk społecznych i 
grup zawodowych.

W toku posiedzenia, którym  kie
rował przewodniczący Rady oinówio- 
no rolę naszego pisma w życiu spo
łeczno-politycznym województwa. 
Jest ona złożona, gdyż oczekiwania 
rynku czytelniczego są różne, uzale
żnione od aktualnej sytuacji kraju 
i województwa, poziomu in telektual
nego odbiorców, zakresu tematyczne
go artykułów itp. Stwierdzono, że 
gazeta ze względu na swój wysoki 
nakład i otw artą formułę redakcyjną 
winna spełniać funkcje ogólnospołe
czne w ramach realiów ustrojowych 
oraz z uwzględnieniem interesów 
PZPR, przewodniej siły politycznej 
państwa i gestora pisma. Redaktor 
naczelny „Tygodnika Płockiego” za
poznał Radę z niektórymi problema
mi dotyczącymi zasad programowa
nia gazety, rezonansem społecznym 
podnoszonych na łamach problemów 
oraz poinformował o podstawowych 
sprawach związanych z wdrażaniem 
reformy gospodarczej w poligrafii.

KONKURS LITERACKI
PŁOCK (kp). Urząd Wojewódzki w 

Płocku — Wydział Kultury 1 Sztuki, 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 
Wojewódzki Dom Kultury, Zarząd 
Wojewódzki Związku Młodzieży 
Wiejskiej, Klub Nauczyciela i Klub 
Literacki „Pod Dębem” ogłaszają 
konkurs poetycki „O Liść Dębu” .

Celem konkursu Jest: uczczenie
20-tej rocznicy śmierci Władysława 
Broniewskiego, zaktywizowanie mło
dych środowisk twórczych, inspiro
wanie zainteresowań kulturą woje
wództwa płockiego, przybliżenie u- 
czestnikom konkursu szeroko pojętej 
problem atyki naszego województwa, 
zaprezentowanie mieszkańcom Płoc
ka najnowszych tendencji w  lite
raturze.

W konkursie może wziąć udział 
każdy piszący, nie będący członkiem 
Związku Literatów Polskich.

Uczestnicy konkursu obowiązani 
są nadesłać zestaw pięciu wierszy, 
nie publikowanych w wydawnic
twach zwartych i nie nagrodzonych 
w konkursach, w terminie do dnia 
20 grudnia 1981 r.

Prace konkursowe opatrzone go
dłem należy nadsyłać w dwóch e- 
gzemplarzach na adres. Wojewódz
ka Biblioteka Publiczna w Płocku, 
09-400 Płock, ul. Sienkiewicza 43. 
Nazwisko i adres autora prosimy u- 
mieścić w osobnej kopercie również 
opatrzonej godłem.

Organizatorzy przewidują następu
jące nagrody: 1 — 5 tys. zł i „Liść 
Dębu”, II -  4 tys. zł, III -  3 tys. 
zł, oraz trzy wyróżnienia: T — 2
tys. zł, II — 1,5 tys. zł, III — 1 tys. 
zł.

Ponadto przewidziana Jest nagro
da specjalna na najlepszy utwór o 
tematyce płockiej ufundowana przez 
Wojewodę Płockiego w wysokości 
3 tys. zł Komisja konkursowa mo
że dokonać innego podziału nagród 
i wyróżnień, jeżeli będzie tego wy
magał poziom artystyczny i charak
ter nadesłanych prac.

Rozstrzygnięcie konkursu i rozda
nie nagród nastąpi w lutym 1982 r. 
podczas VI Płockich Dni Literatury, 
zorganizowanych w dwudziestą rocz
nicę śmierci Władysława Broniew
skiego. O dokładnym term inie lau
reaci zostaną powiadomieni listow
nie.

ZAPRASZAMY DO 
TEATRU

PŁOCK (kp). W piątek 6 listopa
da odbyła się w Teatrze Dram aty
cznym im. J. Szaniawskiego w Płoc
ku prem iera „Mistrza 1 Małgorza
ty” M. Bułhakowa w reżyserii An
drzeja Marii Marczewskiego, który 
byt także autorem adaptacji.

To pięciogodzinne przedstawienie 
spotkało się z aplauzem widzów, 
którzy żywo reagowali oklaskami 
także w trakcie jego trwania, wy
chwytując wszystkie aluzje i mo
menty humorystyczne.

Spektakl jest na pewno wydarze
niem w historii teatru płockiego i 
gorąco zachęcamy do jego obejrze
nia. Przypominamy, że autorem sce
nografii jest Józef Napiórkowski, 
muzyki (wyjątkowo pięknej) Tade 
usz Woźniak, a choreografię opraco 
wał Jerzy Stępniak. W roli Mistrza 
występuje Zdzisław Derebccki, Mał 
gorzaty — Jadwiga Andrzejewska, 
Piłata — Jerzy Bielecki, Jeszuy Ha 
— Nocri — Sławomir Żemło.

Rezencję z przedstawienia zamieś
cimy w przyszłym numerze.

MUZYCZNE
WYDARZENIE

wPŁOCK (p). Dla płockich melo
manów wielką atrakcją był ostatni 
koncert zorganizowany przez Płoc
kie Towarzystwo Muzyczne w cyklu 
„Spotkań na pięciolinii” . W Sala Ba
rokowej Muzeum Mazowieckiego za
brakło miejsc. Licznie stawiła się 
młodzież szkół muzycznych, by po
słuchać jednej z największych pol
skich pianistek Barbary Hesse-Bu- 
kowskiej, która grała kompozycje 
Fryderyka Chopina i Franciszka Li
szta. Barbarze Hesse-Bukowskiej to
warzyszył jej syn, młody pianista 
Maciej Piotrowski, w którego wy
konaniu melomani usłyszeli rów
nież utwory Fryderyka Chopina i 
Maurycego Ravela. Zapraszamy do 
Płocka częściej.

O LOS CZŁOWIEKA
PŁOCK (jbn). Do zgodnego 

chóru osób i instytucji walczą
cych z postępującą degeneracją 
środowiska naturalnego człowieka 
należy od dawna Liga Ochrony 
Przyrody. Płocki Zarząd Woje
wódzki LOP, wobec m ałej sku
teczności podejmowanych dotąd 
działań, na posiedzeniu p lenar
nym odbytym 18 października br. 
wystąpił, ponownie z uchwalą, 
którą skierował do biura Prze
wodniczącego WRN oraz Wojewo
dy Płockiego. Ze względu na spo
łeczną rangę zagadnienia uchwa
łę LOP cytujemy w całości.

Plenum Zarządu Wojewódzkie
go Ligi Ochrony Przyrody w 
Płocku po zapoznaniu się z ist
niejącymi opracowaniami na te
mat stanu środowiska wojewódz
twa płockiego stwierdza, że ża
den z dokumentów nie zawiera 
kompleksowej, rzetelnej 1 aktual
nej a Jednocześnie szczegółowej 
oceny zagrożeń środowiska i re
alnego programu Jego poprawy. 
Z przykrością stwierdzamy, że 
nasza uchwała z dnia 30 listopa
da 1980 roku nie doczekała się 
odpowiedzi, ani też nie została 
zrealizowana.

Zdając sobie sprawę z wagi 
problemu, konieczności przepro
wadzenia aktualnych i rzetelnych 
badań, a także ograniczonych 
możliwości inwestycyjnych, ocze
kujem y sukcesywnego dostarcza
nia informacji na tem at stanu 
zagrożenia środowiska i progra
mu Jego poprawy. Żądamy szcze
gółowego rozeznania i przedsta
wienia wpływu na środowisko 
(woda, ścieki, odpady, hałas, gle
ba, zieleń, zdrowie człowieka i 
zwierząt) każdego zakładu i in
stytucji we wszystkich miejsco
wościach naszego województwa.

Program poprawy opracowany 
w proponowanym układzie wi
nien składać się z orzedsipwzięć 
możliwych do wykonania syste
mem gospodarczym przez zakład, 
gminę lub miasto a także badań 
zagrożenia środowiska, gdzie ro
zeznanie istniejącego stanu Jest 
niedostateczne.

Wobec narastającej degradacji 
środowiska konieczne jest na
tychmiastowe przystąpienie do 
realizacji powyższej uchwały. 
Tylko kompleksowe, a jednocześ
nie szczegółowe opracowanie za
sługujące na miano ranortu. u- 
możliwi zespolenie sił społecz
nych przy jego realizacji oraz 
bedzle rzetelna oodstawa nrzv 
żadanłu oomoev ze strony władz 
centralnych 1 Sejmu.

Wykonanie uchwały powierza 
sie Przewodniczącemu Wojewódz
kiej Rady Narodowej w Płocku 
oraz Wolewodzie Płockiemu

Uchwałę podpisali w lrńteniu 
nlenum nrezes Zarządu Woje
wódzkiego LOP mgr inż. Ta^e 
tisz Tawarskł oraz sekretarz ZW 
•Tadudga Szulewlcr.

W przeddzień 64 rocznicy Rewolucji Październikowej złożono 
kwiaty pod pomnikiem polskich i radzieckich bojowników po
ległych w walce z hitleryzmem.

Annie Curie (z lewej) i Michaela Curie (w środku) — przed
stawicieli harcerzy miasta Dole we Francji gościł prezydent 
Płocka Janusz Majewski.

W  OBIEKTYWIE

Rozstrzygnięto konkurs na projekt osiedla „Podolszyce — Po
łu d n ie 'S ekre ta rz  organizacyjny konkursu mgr Barbara Piosik 

\ ogłasza wyniki obrad jury.

5 listopada w KMPiK w Płocku odbyła się Wojewódzka Kon-

Silny wiatr, mokra nawierzchnia dróg i brawurowa jazda bułn 
przyczyną tbielu kolizji. Świadectwem tego jest rozbity samochód 

Ina szosie kolo Kutna.
Przygotował: toga
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(Dalszy ciąg ze str. 1)

Có do nowej pożyczki to szef grupy stwierdza, że nie poprze 
tej sprawy, bo trudno popierać gospodarza, który nie odstawia 
nic na wyżywienie kraju.

Taka jest prawda. Kto chce brać od państwa ten musi się 
Wywiązywać ze swoich obywatelskich powinności.

Jedziemy dalej. Zajeżdżamy w Krzywanicach do gospodarza 
Wacława Jasińskiego. Jest to energiczny człowiek w średnim 
wieku, który nastawił się na hodowlę tuczników i bekonów na 
większą skalę. Na początek dwieście sztuk. Za otrzymany kredyt 
stawia piękną dużą chlewnię.

Budynek już stoi. Został pokryty dachem, pod eternitem. Miały 
się rozpocząć robcty wewnętrzne, aby jak naspieszniej można 
było wprowadzić inwentarz hodowlany. I oto nagle klęska. 
Huragan, który przeszedł ostatnio nad Polską, niebywały od 
kilkudziesięciu lat, wyrządził wielką szkodę. Wręcz zniósł cały 
nowo zbudowany dach wraz z wiązaniami z całego kilkudziesię
ciometrowego budynku. Wiele będzie potrzeba wysiłku, aby go 
x powrotem pokryć. Wysiłku i... pieniędzy.

I oto trudność. PZU oświadczył, że za tę żywiołową klęskę nie 
może dać odszkodowania, bo budynek chlewni, jako nieukończo- 
ny, nie miał ubezpieczenia. Bank Spółdzielczy pragnie przyjść 
Jasińskiemu z pomocą, ale jak to zrobić formalnie. Dowódca 
grupy operacyjnej przyrzeka skuteczną interwencję gdzie należy, 
aby jak najszybciej rozwiązać tę sprawę, od czego zależy uru
chomienie znacznej produkcji. Sposób musi się znaleźć, i to 
szybko.

Dalej wstępujemy na teren magazynów GS Staroźreby w Gó
rze. Zastajemy tu gromadę ludzi, gospodarzy z sąsiednich wsi. 
Czekają, że może nareszcie przywieziony zostanie węgiel. Nie 
otrzymują go od dawna. Wyciągają z portmonetek i portfeli 
całe pęczki kwitów na odstawione ziemiopłody, za które należy 
się węgiel. Niektóre niezrealizowane sięgają jeszcze należności 
z roku 1980.

Pułkownik jest zorientowany w dostawach. Mówi, że dziś szko
da czasu na czekanie, bo dziś węgla nie będzie. Tu, do Góry 
będą go wozić od jutra. Ale ludzie nie rozchodzą się. Otaczają 
wojskowych, dowódcę grupy w szczególności.

Przedstawiają wiele spraw, które ich gnębią. Wiele wśród nich 
dotyczy niesprawiedliwego rozdziału towarów reglamentowanych. 
Także przydzielania ich lub zużytkowania na niewłaściwe po
trzeby.

W TERENIE
— Cementu — mówi pułkownik — Jest mało i na razie wię

cej nie będzie.
— My wiemy, ale dlatego trzeba go dać tym, co potrzebują 

na budynki gospodarskie, obory i na to otrzymany cement zu
żyją.

— Tak, a taki Władysław Górski z Zochowa to dostał cement 
na budynek, a buduje sobie płot.

— A Karwowska z Rogowa, to dostała cement i drut na słup
ki i ogrodzenie. To nie jest najpotrzebniejsze...

— Płot, to można sobie zbudować z drewnianych żerdek tak, 
Jak ja zrobiłam — mówi Strzałkowska.

— Niektórzy to dostali papę i sprzedają.
— U Żywiałkowskiego z Góry to jeszcze gryka nie ścięta na 

polu...
Pułkownik Wójcik słucha wszystkiego uważnie z otwartym no

tesem i wszystko zapisuje. Nie przyjmuje żadnych anonimowych 
informacji: kto, u kogo, gdzie. Musi być konkretnie. Sprawdzi 
się wszystko i wyciągnie z tego wnioski. Za parę dni grupa 
będzie znowu na tym terenie.

Zajeżdżamy jeszcze do SKR Staroźreby. Niestety, nie zastajemy 
tu porządku, przyczepy, maszyny do produkcji rolnej, jakaś 
wiata w częściach, niszczeją nie zabezpieczone przed korozją, na 
bazach, porosłe trawą. W magazynie pełno łatwopalnej, nieupo
rządkowanej makulatury.

Prezes SKR stwierdza, że wydawał odpowiednie zarządzenia 
kierownikom baz, niestety, nie dostosowali się do nich.

— Trzeba ich zdjąć ze stanowisk — stwierdza.
Spotykamy tu na bazie Karola Śmigielskiego, który zwraca się 

do pułkownika z żalem na brak pomocy ze strony władz. Jest 
inwalidą II grupy, gospodarzy na 9 ha. Oddał już ok. 700 kg żyw
ca, 74 metry zboża, 522 metry, buraków, 180 metrów ziemniaków 
A oprócz tego jeszcze znaczne ilości porów i kalafiorów. Nie 
powinien już właściwie jako inwalida pracować, ale kocha swoją 
ziemię. Nie odda jej za rentę, bo zmarnują, czeka, aż syn skoń
czy się uczyć i on obejmie gospodarkę.

— Ciężko muszę na razie pracować. O, proszę moje ręce 
pokazuje. Ale pomocy żadnej nie otrzymuję, nawet brony, bardzo 
mi potrzebnej nie dostałem.

Tu znowu pojawia się w notesie pułkownika temat do szybkiej 
interwencji.

Po drodze mijamy punkt skupu ziemniaków, prowadzony 
ajencyjnie na rzecz Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego w Pile. 
Zjechało tu kilka ciągników z przyczepami. Niestety, część z 
nich stoi bezczynnie. Tylko na część ładowarka sypie ziemniaki 
z pryzmy. Do pozostałych zabrakło ludzi. Byli wynajęci i nawet 
przyszli, ale zaczął padać gęsty deszcz, więc zabrali się i poszli.

— Nie mam na to rady — powiada ajent — z tym co mam, 
będziemy pracować do końca, póki się całkiem nie ściemni.

Na to i grupa operacyjna też nic nie poradzi.
Robi się już późno. Pora wracać. Wstępujemy jeszcze po drodze 

do domu towarowego w Staroźrebach. W sklepie z artykułami 
przemysłowymi absolutne pustki. Było dzisiaj p rzy w iez io n y ch  
czterdzieści szafek na obuwie. Dawniej nikt ich nie kupował. 
Dziś rozeszły się w ciągu godziny. Przy stoisku odzieżowym tłok 
Przywieziono akurat jakieś kaloszki dziecięce i łapcie domowe 
Trwają kłótnie kto pierwszy, bo dla wszystkich na pewno nie 
starczy.

W części spożywczej dostarczono właśnie świeży, gorący i bar
dzo ładny chleb. Kupujemy sobie po ćwiartce. Zjemy go w po
wrotnej drodze, bo zgłodnieliśmy przez te kilka godzin terenowej 
pracy.

Podczas tych godzin załatwiania konkretnych spraw szczegól
nie zwróciła moją uwagę jedna cecha, która towarzyszyła pracy 
grupy. Było to zaufanie, z jakim do wojskowych zwracali się 
mieszkańcy, którzy wierzą w uczciwość, bezstronność i dobrą 
wolę żołnierzy. W obecnych trudnych chwilach włączyli się oni 
w nurt ratowania kraju.

WŁADYSŁAW SZCZĘŚNIAK

CPOLITYKA)
Z Andrzejem Załęskim  

przewodniczącym ZW ZSMP

N/z: Andrzej Zaleski — Najłatwiej mówić o tle, o białych ko
szulach i czerwonych krawatach.

Fot.: T. J. Gałązka

— Czy wiesz, co aktualnie robi twój poprzednik sprzed sierp
nia?

— Tak. Pracuje w Zarządzie Głównym, jest pełnomocnikiem 
ZG ZSMP do spraw inwestycji.

—- Czy kontaktujesz się z nim nadal?
— Praktycznie nie mamy kontaktów, poza służbowymi.
— Dlaczego? *
— Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Widocznie nie ma 

takiej potrzeby.
— No dobrze. Był III Zjazd ZSMP, zjazd rozrachunkowy. Jak 

sądzisz, czy nastawienie społeczeństwa do związku zmieniło się 
cokolwiek po nim?

— O, wydaje mi się, że tak. Nasz zjazd, można powiedzieć, 
był w zasadzie pierwszy, który odbył się w określonej atmosfe
rze — w takiej, jaka była potrzebna.

— To znaczy?
— Mówiło się, że jest to „szalejąca demokracja" Jego obraz 

poruszył społeczeństwo nawet w sensie negatywnym, ale ta 
„szalejąca demokracja” dotarła później wszędzie. Wtedy ocenia
no nas źle, również w środkach masowego przekazu. Dziś nikt 
już nie mówi o tej „szalejącej demokracji”, bo jest to normalne. 
Trzeba jednak pamiętać, że młodzież pierwsza chciała, aby zjazd 
przebiegał w sposób autentycznie demokratyczny, żeby decyzje 
zapadały przy uwzględnieniu wszystkich stanowisk i zgłaszanych 
kwestii, o czym negatywnie pisali dziennikarze. Ale patrząc na 
to dzisiaj, należy stwierdzić, że zjazd przeprowadzony zo-tał 
na zasadach całkowicie demokratycznych.

— I to wpłynęło na zmianę nastawienia społeczeństwa do or
ganizacji?

— Nie. Nastawienie do związku jest zróżnicowane. Ale zjazd 
wpłynął na społeczeństwo pozytywnie. Tak mi się wydaje, choć 
zdajemy sobie sprawę również z tego, że część ludzi negatywnie 
ocenia ZSMP.

—- Z jakich powodów?
— Przyczyn jest wiele. Tworzy się szereg opinii bardzo nie

przychylnych. Na zjeździe związek określił swoja rolę politycz
ną, a także swój kształt ideologiczny, to też ma obecnie wpływ 
na stosunek do nas. Sądzę jednak, że przeciwników jest nie
wielu. A gdyby nie częste ataki z różnych stron, to byłoby 
lepiej. Można by przyciągnąć o wiele więcej młodych ludzi — 
wyciągnąć ich z marazmu. Takie ambicje związek sobie sta
wia, natomiast pewne siły próbują temu przeciwdziałać. Czemu 
to ma służyć? Nie wiem i oewnie one też nie wiedzą, albo 
nie zdają sobie z tego sprawy.

— Cóż to za siły?
— Na przykład ludzie, którzy chcą załatwić sprawę przewod

niczącego, jakby to było najważniejsze.
— Gdzie?
— W Fabryce Maszyn Żniwnych Ale są to także ludzie kry

tykujący naszą organizację. Mówią, że jest niepotrzebna Pró
buje się ograniczać jej możliwości Natomiast młodzież naj
bardziej odczuwa skutki błędnej polityki i obecny kryzys. Musi 
więc mieć reprezentanta swoich specyficznych problemów Oprócz 
tego, że ZSMP jest związkiem spełniającym funkcje ideowo-wy- 
chowawcze i organizacją polityczną, to zajmuje się sprawami 
warunków życia młodzieży, pełni rolę związku zawodowego. Sta
ramy się rozwiązywać problemy mieszkaniowe, zatrudnienia itd.

— Skąd więc te negatywne opinie?
— Ponieważ ludzie nie chcą dokładniej przyjrzeć się działal

ności związku j temu, co zamierza on robić. Organizacja okre
śliła się jako Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Przy
miotnik socjalistycznej jest także przyczyną częstych ataków, co 
powinniśmy brać pod uwagę.

— Z drugiej strony wiadomo, że organizacje młodzieżowe w 
naszej powojennej historii nie wytrzymywały zakrętów poli
tycznych.

— Dziś jeszcze nie można powiedzieć czy związek nasz się 
rozpadnie, chociaż wielu liczy na to. Sprawa zależy od tego, 
jak' będzie on działał. Związek znajduje się w określonych wa
runkach życia społecznego i jeśli zawali się wiele struktur 
społecznych, to nasza organizacja również nie ma szans, w co 
osobiście nie wierzę.

— Tuż przed III Zjazdem był taki moment, że niewiele bra
kowało, aby ZSMP przestał istnieć.

— Tak. Skoro jednak wtedy nie doszło do jego rozwiązania, 
to dziś nie powinno być już podobnych obaw. Zmniejszy się 
liczba członków — to fakt, ale nie przestaniemy istnieć.

— Wydaje mi się, że nie związek jako taki tu decyduje, lecz 
ludzie, którzy będą potrafili działać w takich, a nie innych 
warunkach.

— Oczywiście. Przede wszystkim decyduje to, czy związek do
trze ze swoim programem do młodzieży. Tworzą się wprawdzie 
organizacje, które próbują przyciągnąć młodych ludzi, lecz nie 
spotykają się z poparciem. Nasz związek nadal reprezentuje 
interesy młodzieży ( to w wielu dziedzinach życia.

— Przysłuchując się dyskusjom w czasie trwania kampanii 
sprawozdawczo-wyborczej można odnieść wrażenie, że sami 
członkowie mają dosyć chwiejne postawy i niesprecyzowany 
światopogląd.

— Na tó pytanie odpowiem wprost — także pytaniem. A jaki 
światopogląd ma nasze społeczeństwo? Taki mają również człon
kowie ZSMP i trudno się temu dziwić. Po prostu błędy minio
nych lat dają znać o sobie. My nie ponosimy za to winy. Świa
topogląd kształtuje szereg czynników wychowawczych, przede 
wszystkim rodzina i  szkoła, a w dalszej kolejności dopiero or
ganizacja młodzieżowa.

— Ale ludzie młodzi podkreślają w dyskusjach, ie chcą orga
nizacji Ideowej, w której wśród sporów ideologicznych tworzyć 
się będzie światopogląd, chcą angażować się w te sprawy, lecz 
związek nie stwarza im możliwości. Mogą więc powołać taką, 
która zacznie spełniać warunki, bo — przytoczę jedną * wypo
wiedzi — nasi działacze potrafił, tylko ustawiać się w kolejce 
do stanowisk państwowych, czy też partyjnych.

— Moim zdaniem jest to przesada. Członkowie ZSMP rzad
ko otrzymywali je. Na przeszło 20 tysięcy wT województwie, 
ilu dostało? Jest to uproszczony pogląd, który słychać tu i ów
dzie — pogląd krzywdzący organizację. Wręcz błędem partii 
było i jest, że niewielu członków ZSMP otrzymuje stanowiska — 
ludzi aktywnych, którzy mają doświadczenie i autentyczny zapał. 
Nie zgadzam się z tym obiegowym stwierdzeniem.

— Wróćmy jednak do sprawy ideowości związku.
— Ma on być organizacją ideowo-wychowawczą i polityczną,

ale spełnia także rolę związku zawodowego. Inni tego nie ro
bią, dlatego my musimy się tym zająć. Czy mamy przykłady 
polityki państwa w stosunku do młodego pokolenia? Jeśli tak, 
to dlaczego w Płocku młody człowiek czeka 20 lat na fpiesz- 
kanie. Dlaczego młodzież poszukuje zatrudnienia, przychodzi do 
nas, a my musimy się tym zająć. Na nas spoczywa również 
obowiązek organizowania wypoczynku. Są to więc problemy, 
które absorbują czas. Prawda jest taka, że działalność ideowo- 
wychowawcza i polityczna wymaga większego wysiłku, czasu 
i pracy. Nie zawsze go starcza. Poza tym brakuje nam kasjgy 
odpowiadnio przygotowanej, co stanowi przyczynę uzyskiwana 
takich właśnie wyników. W

— A czy twoim zdaniem zasadne Jest twierdzenie, ie związek 
nie był w pełni samodzielny, bojowy i otwarty na pewne zja
wiska, gdyż przede wszystkim zajmował się kokietowaniem 
partii, co szczególnie podkreśla się teraz?

— Jest to jeden z błędów, które się mszczą w tej chwili. 
Związek oceniany jest przez pryzmat działaczy, którzy krzyczeli 
„młodzież zawsze z partią”, którzy robili złą propagandę. Dzia
łaczy, chcących pracę związku sprowadzić do organizowania im
prez. Ba! Był on pogotowiem, zajmującym się wykonywaniem 
czynów społecznych i odwalaniem roboty za innych. Mam tu 
na myśli patronaty i dodatkową produkcję. Tego jednak już 
się nie widzi.

Najłatwiej mówić o tle, o białych koszulach i czerwonych kra
watach. Ale bądźmy szczerzy, młodzież wierzyła, iż dążymy do 
lepszego i co? Czy za to wszystko można nas winić? Chyba 
nie, a tylko niektórych działaczy. Za ich przyczyną robiono 
wiele rzeczy bzdurnych, choć my nie byliśmy w tym jedyni.

— Zgoda, a więc jaką politykę ma prowadzić ZSMP, czy 
starać się o pralki i lodówki, czy też być awangardą ideowo- 
polityczną, organizacją lewacką?

— Jeśli w naszym kraju wszyscy będą robił} to, co powin
ni — tak, jak w dobrze zorganizowanym społeczeństwie, wów
czas związek mógłby spełniać taka rolę. Ponieważ tak nie jest, 
pełni inną. Zresztą, co w tej chwili ważniejsze, czy sprawy 
praęy, zatrudnienia i Chleba, czy też dyskusje ideowo-politycz- 
ne? Zresztą gdzie i kiedy możemy podyskutować na te tematy? 
Chyba w kolejkach.

— Ale związek musi mieć jasne oblicze polityczne.
— Tak. Nie ma go, bowiem młodzi ludzie nie zostali do tego 

.przygotowani. Nie mieli możliwości przedstawiania swoich sta
nowisk politycznych w organizacjach dotychczas istniejących — 
również w partii. Dlatego też mamy dzisiaj eksplozję sprzecznych 
często poglądów, zajmowania opozycyjnych stanowisk, które 
jednak nie są akceptowane przez większość. Wielu oczekuje, że 
znowu zaczną się wielkie masówki i wiwaty, natomiast my, jako 
młode pokolenie, najmniej mamy powodów do tego, aby wiwa
tować i cieszyć się z rzeczywistości — z sytuacji, która bardzo 
drogo nas kosztuje.

— Czyli pozostaje wam przekonywać o tym, ie trzeba czekać, 
źe pewne sprawy uda się załatwić. Czy nie jest to jedna z przy
czyn braku chętnych do podejmowania autentycznej działalno
ść} w związku, a może nawet braku zaufania?

— Tak. Perswadujemy, prezentujemy nasze stanowisko wła
dzom i staramy się niektóre sprawy załatwić. W tej chwili jest 
to jedyna metoda. Wychodzimy z szeregiem propozycji, ale nie
stety, nie zawsze mogą one liczyć na poparcie. Na przykład 
preferencje przy zakupie pralek dla młodych rodzin, którym są 
one szczególnie potrzebne. Nie udało się tego załatwić.

— Czy mam sądzić, ie w pewnych momentach Jesteście bez
silni?

— Można to i tak nazwać, choć przyjdzie nam sięgnąć po 
formy protestu zagwarantowane w Statucie. Przyjdzie i nie 
cofniemy się w przypadkach, gdy będziemy mieli do czynienia 
z opieszałością władzy. Czy była potrzebna ta cała historia 
z „Marabutem”? Chyba nie. Właśnie pod presją zostało zmie
nione krzywdzące nas stanowisko władz. Nie było to potrzebne, 
ale innej metody nie mogliśmy znaleźć, mimo że jestem jej 
przeciwnikiem.

— I może teraz pytanie dotyczące twojej osoby. Słyszałem, źe 
rezygnujesz t  funkcji przewodniczącego. Chciałbym znać po
wody.

— Czy rezygnuję?... Krąży taka plotka. Ale nie potwierdzając 
Jej uważam, że związek jest dla ludzi młodych, natomiast ja 
nie należę już do nich.

— A jeśli plotka ta okaże się prawdziwa, to czy nie Jest to 
opuszczenie okrętu w chwili, gdy może on zatonąć?

— Na pewno nie. Uważam, że ruch młodzieżowy skutecznie 
przezwycięża kryzys. Jeśli nawet plotka ta stanie się prawdą, 
to ja nigdy ze związkiem się nie rozstanę, bo działać można 
równie dobrze nie będąc pracownikiem etatowym. Tak napraw
dę nie ma ludzi niezastąpionych. Są następcy nie gorsi, a wręcz 
lepsi.

— Dziękuję za rozmowę.

ZBIGNIEW BURACZYNSKI
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Z E M I O S Ł
NA

„Ustawa to bzdura. W tyciu 
jeat inaczej..” To zdanie wiele 
razy pojawiało się w mojej roz
mowie z właścicielami warszta
tu, rzemieślniczego „Rzemiosło 
w drewnie” przy ul. Królewiec
kiej 20 w Płocku. Od 2 lat wy
najmują oni lokal, świadcząc 
drobne usługi dla ludności, a 
przede wszystkim rzeźbę w 
drewnie, boazerię, szafki itd. 
Przez rok i pięć miesięcy zakład 
rozwinął się dość dobrze. W 
maju 1981 r. — mówi Śledzio
no wski — wygasł termin %vy na
jęcia lokalu przez warsztat rze
mieślniczy. Wysłana do prezy
denta miasta prośba o przedłuże
nie spotkała się z odmową. 
Właściciele warsztatu przy ul. 
Królewieckiej otrzymują ponow
nie pismo, w którym czytamy: 
„Wydział Gospodarki Komunal
nej i Spraw Lokalowych Urzędu 
Miejskiego w Płocku wzywa 
ww. obywateli do opróżnienia 
lokalu przy ul. Królewieckiej 20 
i przekazanie kluczy (p. 29) w 
terminie 7 dni od daty otrzyma
nia niniejszego pisma. Nie zasto
sowanie się do powyższego, spo
woduje skierowanie sprawy na 
drogę postępowania administra
cyjnego”.

Jak, twierdzą panowie Śledzio
no wsk i i Stobiecki nie znają 
argumentacji, dlaczego mają o- 
puścić zajmowany na warsztat 
lokal, przecież dopiero teraz 
mogą rozwinąć wyrób rzemło-
a ,

*o ukazaniu się uchwały Ka
dr Ministrów nr 112 i kilku za
rządzeniach wykonawczych do
niej — w działalności gospodar
czej rzemiosłr upatruje się re
medium na wiele naszych kry
zysowych dolegliwości. Rzemio
sło — poza swymi normalnymi 
funkcjami usługowymi i wy
twórczymi — powinno: szybko 
podratować rolnictwo, zintensy
fikować przemiał zbóż, wypiekać 
więcej chleba, produkować wię
cej wyrobów wszelkiego asorty
mentu, sięgnąć do surowców 
miejscowych, by rozwinąć wy
twórczość materiałów budowla
nych, przystąpić do kooperacji 
w wielu dziedzinach itd. Są to 
założenia trafne. Jednakże — 
jak dotychczas — wiele z owych 
„zapotrzebowań” kierowanych 
pod adresem rzemiosła trzeba, 
konto „pobożnych życzeń” ze 
konta „pobożnych życzeń” ze 
względu na brak materiałów i 
surowców. Polskie rzemiosło 
przeżywa recesję, natomiast w 
rzemiośle tradycyjnym możemy 
mówić nawet o kryzysie.

W województwie płockim od 
kilku lat obserwuje się proces 
starzenia się rzemiosła trady
cyjnego. Dane statystyczne co 
do wielkości usług w wojewódz
twie płockim i zatrudnienia w I 
sektorze usług bytowych zamie
szczone w Roczniku Statystycz
nym 1979 odpowiadają średniej 
krajowej zatrudnienia w tym 
sektorze. Natomiast liczba punk
tów świadczenia usług i liczba 
zakładów placówek usługowych 
w woj. płockim jest dużo poni
żej odpowiadającej średniej kra
jowej.

Zjawiskiem powszechnym w 
rzemiośle tradycyjnym i drobnej 
wytwórczości jest stagnacja w 
zatrudnieniu — twierdzi starszy 
Cechu Rzemiosł w Płocku — po
nadto obserwuje się zanik wielu 
form rzemiosła tradycyjnego.

Kierownik płockiego Cechu 
dodaje, że śmiercią naturalną 
wymarły już zawody: kołodzie
ja, kotlarza, dekarza. Do grupy 
rzemiosł wymierających należą 
m. in. szewstwo naprawowe, ko
walstwo. Koszykarstwo, wikli- 
niarstwo, plecionkarstwo ■— to 
także już grupa rzemiosł wyga
sających. Tak popularne niegdyś 
w województwie płockim garn
carstwo posiada zaledwie kilka 
ośrodków. Podobnie przedstawia 
się sprawa z ceramiką, brązow- 
nictwem, ludwisarstwem itd.

Zdaniem pani Chiczewskiej — 
nauczycielki, jednej z Zasadni
czych Szkół Zawodowych, przy
czyn postępującej recesji rze
miosł tradycyjnych należy szu
kać w braku warunków do 
kształcenia młodzieży w zawo
dzie rzemieślnika wytwórcy. 
Brak odpowiednich szkół, braki

materiałowe w zaoipatrzeniu
wytwórców, to główne sympto
my zbliżającego się upadku 
rzemiosł.

.Wszystkiemu winne są prze
pisy” — mówi p. Kowalska, 
właścicielka płockiego sklepu z 
wyrobami wikliniarskimi. Dwu
krotnie wzrosły płacone przez 
nią podatki rzemieślnicze tylko 
z racji tego, że Płock przekro
czył liczbę 100 tys. mieszkańców. 
Przecież ona nie jest temu win
na — podkreśla — wytwarza 
tyle samo wyrobów koszykar
skich, a płaci dwa razy więcej. 
Brak materiałów — to ciągła 
bolączka. Do wykonania łóżecz
ka dziecięcego z wikliny potrze
bo 2,5-centymetrowe gwoździe, 
odpowiedniego młotka, a tu nia 
ma. Wiklina! To jest dopiero 
problem. Nad Wisłą rośnie dużo. 
Potrzebna jest jednak odpowied
nia, z plantacji. Taki sam kło
pot mają koszykarze.

Na płockim rynku jest kilka 
tradycyjnych budek z doniczka
mi i wazonami z gliny. Ich 
właściciele kiedyś sprzedawali 
gliniane garnki. Obecnie każda 
gospodyni używa garnków meta
lowych. „Zawód garncarza trze
ba kochać — mówi p. Toma
szewska sprzedająca właśnie w 
jednej z takich budek — potrze
bna jest odpowiednia glina do 
pracy, używana glina z margla- 
mi odłupuje się. Odpowiednią 
glinę sprowadza się aż spod 
Krakowa”. Jakość tych wyro
bów jest niezbyt dobra. Pani 
Tomaszewska wspomina daw
nych garncarzy Stępowszczaków. 
Na koniec dodaje, że teraz nie 
ma komu i kogo uczyć tego 
pięknego zawodu.

Pan Regulski — jedyny ry
marz na okoliczne wsie Płocka 
wstydzi się, kiedy odmawia wy
konania usługi rolnikom z po
wodu braku skóry i odpowied
nich materiałów np. na uprząż 
dla konia. Pomimo, że Jest 
członkiem Spółdzielni Zaopatrze
nia i Zbytu w Płocku ciągle ma 
kapoty z materiałami. Jaik Jest 
właściwie z tą bazą dla drobnej 
wytwórczości?

Kierownik płockiego Cechu 
Rzemiosł twierdzi, że drobna 
wytwórczość rzemieślnicza ko
rzysta m. in. z bazy surowco
wej rzemieślniczej hurtowni, 
która poprzez spółdzielnie zabez
piecza potrzeby kontrahentów. 
Wiele zamówień, niestety, nie 
jest realizowanych. Brak surow
ców jest rzeczywiście.

Rzemieślnik Mazurowski «- 
kreślił siebie jako koszykarza z 
•tradycją. Od 1947 r. wyplata 
koszyki w warsztacie na płoc
kim rynlku. Prawdopodobnie za-
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kończy swą pracę. Obecnie 
skarży się na brak pomocy ma
terialnej z Cechu.

Główną przyczyną zaniku tra
dycyjnych form rzemiosła tra
dycyjnego i drobnej wytwórczo
ści jest obok braków materiało
wych proces postępującej indu
strializacji. Mechanizacja produ
kcji, migracja ludności ze wsi 
do miast zadecydowały o ist
nieniu wielu warsztatów rze
mieślniczych na wsiach, pracu
jących w oparciu o własne su
rowce miejscowe. Młodzież zgo
dnie z trendem naszej gospodar
ki wybierała szkoły i zawody 
użyteczne w przemyśle, bardziej 
popularne. Terminowanie nie 
było modne.

Zahamowanie spadkowej ten
dencji w rzemiośle tradycyjnym 
wynika nie tylko z potrzeb spo
łecznych, ale także z uwagi na
wartości historycznej tradycji, 
w tym celu konieczne jest: 
stworzenie dla drobnej wytwór
czości odpowiedniej bazy su
rowcowej. Coraz częściej mówi 
się o zawieraniu umów koope
racyjnych między rzemiosłem a 
fabryką dostarczającą surowców 
odpadowych. Surowce odpadowe 
z przemysłu mogą być wyko
rzystywane np. w artystycznym 
przemyśle włókienniczym, meta
lowym, drzewnym. Przy czym 
należy w celu obniżenia kosz
tów produkcji' z odpadów, wstę
pnie segregować odpady i kla
syfikować. Import barwników 
można zahamować, jak podaje 
specjalista barwienia roślinnego 
pan Bąkowski, przetwarzając 
florę polską, posiadającą 450 
roślin mających zdolność bar
wienia, którą uzyska się odpo
wiednią metodą chemiczną.

Następny warunek to — stwo
rzenie odpowiednich form 
kształcenia młodzieży do pracy 
w rzemiośle tradycyjnym i 
drobnej wytwórczości, stosowa
nie odpowiednich bodźców eko
nomicznych, które dadzą priory
tet drobnym wytwórcom. Konie
czne jest faktyczne ustalenie 
preferencji w tym zawodzie, u- 
regulowanle spraw podatko
wych, wprowadzenie odpowied
nich przepisów prawnych.

Zgodnie z zapewnieniami wice
premiera J. Obodowskiego zło
żonymi na konferencji prasowej 
w Urzędzie Rady Ministrów — 
cały sektor drobnej wytwórczoś
ci będzie potraktowany prioryte
towo i dla rzemiosła nie zabrak
nie surowców. Możemy sobie ży
czyć, aby nie zostało to tylko 
w sferze obietnic. ?

WIESŁAWA STRZAŁKOWSKA

W  powodzi słów płynących bez
ustannie na temat rolnictwa 
i gospodarki żywnościowej 
rzadko kiedy słyszy się 
głosy kobiet wiejskich. A przecież 

kobietom-rolniczkom współuczest
niczącym w produkcji żywności 
nieobce i nieobojętne sa problemy, 
jakie od wielu miesięcy nękają na
szą gospodarkę. Posłuchajmy co 
mówią dobre rolniczki. gospodynie 
wiejskie z kilku różnych gmin wo
jewództwa. Ich opinie są bowiem 
najbardziej miarodajne.

Barbara G. i Irena A. — * 
gminy Witonia.

— Większość ludzi w mieście zna 
wieś z dawniejszych wyjazdów w 
teren, w ramach akcji łączności 
miasta ze wsią, z opowiadań a tak
że z prasy i telewizji. Ale to co 
jeszcze do niedawna pokazywano 
w telewizji, to była wieś nie taka 
jak wffczeczywistości, ale taka ja
ką ją pewnie chciałaby władza wi
dzieć. Pokazywano więc najlepsze, 
bogato wyposażone gospodarstwa 
specjalnie na tę okazję przyszyko
wane. Pokazywano drogi, budowa
ne na kilka dni przed przyjazdem 
gości i maszyny, które ślicznie wy
glądały. ale źle pracowały. Całymi 
latami tak pokazywano wieś. Więc 
chyba stąd wzięło się w mieście 
przekonanie © bogactwie chłopów.

W redakcyjnej
sondzie

Fot. Archiwum
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Wśród produktów niezbędnych
w żywieniu ludności najważ
niejszą rolę odgrywają artykuły 
pochodzenia zwierzęcego m. in. 
drób i jaja, jako źródło pełno
wartościowego i łatwo przyswa
jalnego białka. Jednakże jaj jest 
ciągle za mało, szczególnie w 
okresie jesieni i zimy, pomimo 
że kur młodych, niosących, po
chodzących z lęgów wiosennych 
w listopadzie i grudniu Jest 
większość.

Produkcja drobiarska zarówno 
w masie towarowej mięsa jak i 
skupie Jaj opiera się głównie na 
hodowcach indywidualnych — 
producentach brojlerów oraz

gospo d a rs twac h u tr z y mu j ąc y c h
stadka po 50—100 kur. Traktują 
one chów kur jako dział pro
dukcyjny przynoszący dochód. 
Gospodarstwa takie w większości 
doceniają znaczenie prawidłowe
go utrzymania i żywienia dro
biu uważając słusznie, że wpły
wa to na ekonomikę produkcji 
i zwiększa jej opłacalność.

Jednak nie wszystkie gospo
darstwa utrzymujące drób w 
chowie drobnotowarowym i 
półintensywnym wykorzystują 
pełne możliwości, aby zapewnić 
odpowiednie warunki utrzymania 
i żywienia kur. Braki rynkowe 
mieszanek przemysłowych dla

ich sielskim życiu i pazerności, no 
bo jak, tyle mają a podzielić się 
nie chcą...

— Ja mam duże gospodarstwo — 
mówi LA. — ale mleka od moich 
krów długi czas nie oglądałam. 
Tyle co dla dzieci. Odstawiałam 
niemal wszystko, bo potrzebne nam 
były pieniądze na budowę nowej 
obory, a stara ledwie się już trzy
mała. Potrzebne mi były pieniądze 
na materiały budowlane i na pre
zenty za to, źe mogłam kupić ce
ment bez przydziału w innym wo
jewództwie. Oborę postawiłam, ale 
nikt nie spyta jakim wysiłkiem. 
Budowaliśmy sami przy niewielkiej 
tylko pomocy fachowca. Mąż się 
od tej roboty rozchorował, nie na
daje się do ciężkiej pracy. Wszyst
ko teraz na mojej głowie. Tyle 
mam z tego dobrobytu, że w nocy 
spać nie mogę, tak mnie ręce bolą.

■  Janina P. z gminy Drobin.
— W środę słyszałam, jak jakaś 

pani mówiła w radiu, że rolnik 
powinien się wstydzić, bo ma w 
chlewie tyle świń, a ludzie w mie
ście mięsa nie mają dlatego że 
rolnicy nie wywiązują się z umów. 
Zapraszam tę panią na wieś, niech 
przyjedzie, popracuje, zobaczy iak 
jest rzeczywiście, wtedy chyba 
zmieni zdanie. Umowa na dostawę 
płodów rolnych obowiązuje obie 
strony. Myśmy się z umowy wy
wiązali i co za. to mamy? Pie
niądze, za które nic kupić nie 
można i kwity na węgiel i paszę, 
których też nie ma. Ludzie w mie
ście chcą jeść, nam zaś potrzeba 
różnych towarów do wyproduko
wania żywności. Nie od dziś bra
kuje nam najprostszych narzędzi, 
ale dopiero teraz zrobiło się o tym 
głośno. Choć i tak chyba nie 
wszyscy słyszą, bo inaczej mniej 
by strajkowali a więcej pracowali. 
Rolnik ma się wstydzić, że żywca 
nie odstawia, a robotnikowi to nie 
wstyd, że stoi bezczynnie przy ma
szynie, może właśnie tej co dla 
rolnictwa jakieś narzędzie wyra
bia. Jeszcze nie było takiego skłó
cenia miasta ze wsią, choć wiado-

droblu ogranicza zestaw pasz, 
zmuszając producentów do ży
wienia kur wyłącznie w oparciu 
o pasze własne, a więc śruty 
zbożowe, ich mieszanki oraz pa
rowane ziemniaki. Niektórzy 
producenci stosują jeszcze susz 
z zielonych roślin motylkowych, 
podając w tym wartościowe 
białko i związki mineralne. Pa
sze te jednak charakteryzują 
się niedoborami składników tzw. 
biologicznie czynnych, a więc 
witamin i związków mineral
nych, które niezbędne są do 
prawidłowego przebiegu wszyst
kich procesów fizjologicznych, 
utrzymania zdrowia i wysokiej 
produkcji. Składniki te uzupeł
nia się poprzez stosowanie od
powiednich dodatków paszo
wych przeznaczonych dla dro
biu. Należą do nich: Polfamix 
A i Z dla kur niosek, mieszan
ka MMD, MM oraz Formosan. 
Dzięki nim w okresie zimowym 
wydatnie zwiększa się produk
cja jaj oraz polepsza się jakość. 
Dawkowanie określają produ
cenci na opakowaniach handlo
wych.

Przy utrzymaniu drobiu, który 
jesienią i zimą więcej czasu 
przebywa w pomieszczeniu m. 
in. ze względu na krótszy 
dzień, należy zwrócić uwagę na 
prawidłowe warunki zoohigieni- 
czne. Przed zimą kurnik powi
nien zostać wy dezynfekowany, 
wybielony, okna oszklone i

mo, że Jedno bez drugiego nie mo
że istnieć. „Solidarność” wiejska 
na początku też wiele obiecywała. 
Dla miasta i dla wsi to były takie 
tylko obiecanki.

■  Irena O. z gminy Dobrzelin.
— Po wsiach jeżdżą handlarze i 

skupują co się da. Potem żądają 
w mieście za kurę 400 zł, za gęś 
ponad tysiąc, jajka po 200 złotych. 
Jedni im sprzedają. inni się 
wstrzymują, lub chcą towarów na 
wymianę. Jest nawet taki cennik: 
para rajtuzów damskich — 35 ja
jek, pół litra denaturatu za kurę, 
za proszek do prania dałam 15 
jajek. I cieszę się. że mam ten 
proszek, bo ostatni kupiłam \w 
lipcu. Nie mamy wygórowanych 
wymagań, ale w czymś trzeba 
przecież chodzić, a w sklepach 
pustki. Ani obuwia ani ubrania, 
nawet nici brakuje. Albo mydło. 
Jedna kostka ma wystarczyć na 
dwa miesiące. Może starczy tym, 
co się myją raz na tydzień, ale 
przy naszej brudnej pracy, to na
wet na dwa tygodnie nie wystar
czy. Przydział proszku i mydła 
jest stanowczo za mały. W mieście 
można oddać pościel do pralni, 
drogo, ale odpada kłopot z prosz
kiem. Ale na wsi nie ma pralni, 
a myć się i prać trzeba. Trzeba 
też proszkiem myć konwie na mle
ko. Jak tak dalej będzie, to chy
ba będziemy myły konwie pias
kiem. Skoro już mówimy o kon
wiach, to jeszcze słów kilka o 
mleku. W naszej wsi z każdego 
gospodarstwa odstawia się teraz 
dużo mleka. Ja sama, jeszcze w 
żadnym roku nie odstawiłam tyle 
mleka co teraz. A w mieście czę
sto mleka brakuje, nie ma też ani 
serów, ani twarogów, po śmieta
nę ludzie w kolejkach stoją. Więc 
co się z tym mlekiem dzieje?

91 Maria M. z gminy Piątek.
— W naszej gminie ziemia jest 

bardzo dobra, więc prawie wszy
scy uprawiają warzywa. Pod 
szkłem, pod folią i na polu po 
kilka hektarów cebuli, ogórków, 
pomidorów czy kapusty. Warzywa

wszystkie szpary uszczelnione 
tak, aby wewnątrz utrzymywała 
się temperatura w granicach 
12—15 stop. C.

Bardzo korzystnie na produk
cję wpływa przedłużenie dnia 
przez zapalenie światła w kurni
ku. Ma to na celu uzyskanie 
większej ilości jaj w okresie 
jesienno-zimowym.

Przy stosowaniu przedłużone
go dnia trzeba zapewnić wystar
czającą ilość paszy i dostęp do 
wody, a żarówki winny być tak 
zainstalowane, aby oświetlały 
karmidła i poidła. Należy jed
nak pamiętać, że dodatkowe o- 
świetlenie nie daje natychmia
stowego efektu i zwiększenie 
nieśnośoi następuje zwykle po 3 
tygodniach przedłużonego dnia.

Do utrzymania wysokiej nieś- 
ności i zdrowotności stada przy
czynia się również stały dostęD 
do wody, w której podawać 
można rozpuszczalne i łatwo 
przyswajalne polfamiksy. Na 1 
sztukę w okresie zimowym 
przeznacza się ok. 0,5 1 wody 
dziennie. Brak wody powoduje 
natychmiastowy spadek mieśnoś- 
ci.

Jak z tego wynika niewielki
mi tylko staraniami hodowca 
może zapewnić sobie wyższą o- 
płacalność chowu drobiu i da
wać większą ilość poszukiwane
go towaru na rynku.

Inż.
GRAŻYNA WĘGORZEWSKA

i nic poza tym, ani świniaka, ani
krowy, niektórzy to nawet włas
nych kur nie mają. Ja im tych 
warzyw nie zazdroszczę, ale co to 
za rolnik, który chociaż ma wa
runki do hodowli nic nie hoduje. 
Po masło, jajka, chleb a nawet 
mąkę do sklepu chodzi? Moim zda
niem _ powinien być wprowadzony 
obowiązek hodowania inwentarza 
w każdym gospodarstwie. Jeśli nie 
na kontzfcktacię, to na własne po
trzeby. moim gospodarstwie,
choć specjalizuję się w bydle 
mlecznym, trzy—cztery tuczniki w 
roku hoduję dla siebie. Kartki na 
ten kilogram mięsa nie sa mi po
trzebne zresztą wstydziłabym się 
stać w kolejce, mając własne.

Si Barbara L. z gminy Łęczyca.
— Najwięcej to chyba ludzie ma

ją o to pretensje, że rolnik na
uczył się liczyć, że wie co mu 
się opłaca, a z czego nie będzie 
miał większych korzyści. Więc rol
nik liczy i wychodzi mu, że w 
skupie ceny są za niskie, że na 
wolnym rynku dostanie więcej, je
śli nie w pieniądzach to w towa
rach. Już w zeszłym roku przy
jeżdżali do nas ze Śląska, za zie
mniaki węglem płacili i obie stro
ny były zadowolone. A w skupie 
co? Żyto po 950 zł, kiedy na wol
nym rynku prawie po dwa tysiące 
płacą. Święty by się załamał. Bę
dę szczera i powiem, że nie opła
ca się kontraktować. Odstawiłam 
trzy tuczniki, ale ani paszy ani 
węgla nie wybrałam, bo nie było. 
Nie ma ani w czym ani na czym 
uparować. Po prostu ręce opada- 
ią. Czy to dziwne, że w tej sy
tuacji ludzie wolą siać zboże niż 
hodować świnie. Albo te maszyny 
co na polach pracują. Sto razy re
montowane. przerabiane, rozsypują
ce się ze starości. A przecież ma* 
my w województwie fabrykę ma
szyn żniwnych, tylko że nie .Bi
zonów” a zwyczajnych snopowią- 
załek, kopaczek i innych mniej 
skomplikowanych maszyn nam po
trzeba.

■  Anna W. z gminy Kiernozia.
— Nie ma dnia, żeby nie apelo

wano do rolników o dostawy żyw
ności. Ale że wieś jest podzielona, 
więc jeden ten apel puści koło 
ucha i świnie sprzeda handlarzowi, 
a drugi sprzedałby państwu, gdy
by wiedział, miał pewność, że do
stanie za to ciągnik lub co mu 
jest akurat w gospodarstwie po
trzebne. Moim zdaniem sprzedaż 
wiazana byłaby jakimś wyjściem 
z sytuacji. Myślę też, a nie je
stem odosobniona w moim rozu
mowaniu, że innym wyjściem z 
kryzysowej sytuacji byłoby wpro
wadzenie obowiązkowych dostaw. 
Nie na długo, na dwa—trzy lata 
i żeby się rolnikowi opłacały. U- 
dziełam się dużo społecznie, na 
zebraniach i spotkaniach wiejskich 
w różnych gminach, coraz częściej 
sami rolnicy wychodzą z taką pro
pozycją. Tylko władze jak gdyby 
nie słyszały tvch opinii, a rozmai
ci teoretycy rolnictwa, uważaja, że 
byłby to krok wstecz. Myślę, że 
iepiei zrobić krok wstecz, ale dać 
ludziom jeść. O wsi mówi się te
raz dużo i źle. A my nie chcemy 
bvć posadzeni o brak patriotyzmu, 
o oboiętność w tak trudnej, kry
zysowej sytuacji. Wiemy, jak ży- 
!a mieszkańcy miast, iak im cięż
ko, iak kwitnie spekulacja. To 
fakt, że nie wszyscy na wsi wy
kazują obywatelską postawę, bo 
wieś dzisiejsza iest podzielona i to 
dość wyraźnie. Ale też nie wszy
scy myślą wyłącznie o sobie, o 
tym. żeby tylko im i ich najbliż
szym było dobrze. Trzeba im tyl
ko umożliwić dobre chęci zamienić 
w konkretne działanie.

C. PALUCHOWA
PS. Z licznych rozmów przepro

wadzonych z kobietami z różnych 
gmin wybrałam te naibardziej re
prezentatywne. Zgodnie z życze
niem _ moich rozmówczyń nie po
daję ich nazwisk.
\
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niewiele pamięta z Było to Studium Wychowania o tym, Jaki będzie ich wspólny 
Może tylko Przedszkolnego w Pułtusku. Zna- dom. Wiedzieli, czego każde z nich 

to uczucie, które do dziś lazła się w nowym środowisku, pragnie i potrzebuje. Może dlater 
trwa gdzieś w niej, choć wśród koleżanek, które zaJete swoi- go, że losy ich były takie po- 

przecież minęło tyle lat. Uczucie mi sprawami, nie były w stanie dobne. 
rozpaczy, które zna tylko dziecko pojąć iak trudno jest dziewczynie
nagle pozbawione tej bariery bez- pozbawionej najbliższych. One mia- Gdy Wiesia skończyła szkołą, w 
pieczeóstwa, jaka jest świadomość, ły rodziców, prawdziwe domy, tym roku. pobrali się. Była to 
że ktoś kocha, ktoś się opiekuje, miały gdzie jeździć na niedziele cudowna uroczystość. Wśród gości 
ktoś usuwa wszystkie przeszkody, i święta, wiedząc, że są tam ocze- opiekunowie z Domu Dziecka, ko- 
Tym kimś są oczywiście rodzice, kiwane z prawdziwą radością. Na- ledzy, i oczywiście Jozef Gutow- 
a tych zabrakło, gdy Wiesia miała wet najlepszy Dom Dziecka nie mo- ski -k „ojciec Wiesi Otrzymali od 
10 lat. Nie chce wspominać tam- że zastąpić prawdziwego. To niego najwspanialszy przezent 
tych dni pełnych łez, no cóż. zda- truizm dla kogoś, kto nie musiał ślubny, jaki można sobie wyma
rza sią, rodzice umarli. W niej ty* wychowywać się w nim. To au- rzyć — klucze od własnego miesz- 
1ą do dzisiaj. tentyczna. bolesna prawda dla ko- kama. Tak, to właśnie on chodził

goś kto tylko tam miał swoją koło tej sprawy, zadbał żeby obiet-
Była dzieckiem bardzo wraili- przystań. nica dana przez zakład 9 lat temu

wym. Takim zwykle najtrudniej, została dotrzymana. Nie można
bo nie mają teł naturalnej osło- Niejedną noc Wieśka przepłakała pominąć też zrozumienia, jakie o-
ny psychicznej, jaka chroni inne w poduszką na początku. Już kazała dyrekcja Mazowieckiej 
dzieci, mniej emocjonalnie podcho- wkrótce przekonała sią jednak, że Spółdzielni Mieszkaniowej, 
dzące do świata. Może nie umiała pan Józef n a p r a w d ę  jest za- .
o tym mówić, ale odczuwała zaw- interesowany jej losami, że na- do redakcji przyszedł Andrzej,
sze każdą porażką, a każdy sukces, prawdą chce 1ej pomóc. Telefono- Zaprosił mnie do ich domu, na-
nawet najmniejszy, cieszył ją dłu- wał do szkoły wypytując o sprawy reszcie własnego. Mają tak wiele 
go. długo. ważne ’i nieważne. Interesował go planów. I tak miło oglądać ludzi,

każdy drobiazg, który dotyczył którzy w dzisiejszych trudnych 
Po śmierci rodziców trafiła do Wiesi. czasach są rzeczywiście szczęśliwi.

Domu Dziecka w Płocku. Był to rok Może właśnie dlatego opisałam hi-
1970. Przyszło jej żyć w społecznoś- — Nie musiałam prosić, mówić, storię Wieśki i Andrzeja, bo jest
ci innej niż ta do jakiej nawykła, że nie mam sukienki, albo buty taka optymistyczna. Nie mają je- 
wśród dzieci z ogromnym bagażem mi się podarły Traktował mnie. szcze prawie mebli — wiadomo, 
doznań, przeżyć spaczeń i głodu jak własne dziecko, był zresztą jakie z tym kłopoty. Ale kupili 
miłości. Wśród dzieci które od naj- także ojcem i wiedział, czego dzie- telewizor, kupili regał jest nadzie- 
młodszych lat tęskniły do tego. ci potrzebują. Czułam, że przezy- ją na lodówkę. Czy jednak sprzęty 
czego wiele z nich nigdy nie za- Wa wraz ze mna każde powodze- są ważne, gdy to niewielkie młesz- 
znało — do pieszczoty matczynej. nie i klęskę. Każdą dwójkę i piąt- kanie wypełnia atmosfera prawdzi- 
do miłości ojcowskiej Ona była od kę. Gdy rozmawiałam z nim przez wej miłości? Miłość, w szerszym 
nich bogatsza, ale tym bardziej telefon, pytał o wszystkie koleżan- znaczeniu — nie tylko do siebie, 
brakowało jej najbliższych. Po ki. o warunki w internacie, o na- ale ludzi, którzy im pomagali przez 
prostu wiedziała, co straciła, gdy uczycieli. I czułam, że mogę po- te lata. które przecież sa tak waż- 
dla innych ta strata pozostawała wiedzieć mu wszystko. Mam ne w kształtowaniu charakteru 
nieraz w sferze wyobraźni. Nawet wprawdzie starsze rodzeństwo, któ- przyszłego dorosłego człowieka, 
najbardziej czuła na los dziecka re już pozakładało własne rodzi- Czy Wieśka mogłaby być taka op- 
wychowawczyni nie była w stanie ny< Są oni dla mnie mili i ser- tymistka, pełna radości życia, gdy 
zastąpić ciepła rodzinnego domu. deczni. ale pan Gutowski był 1ak- by nie spotkała na swojej drodze 
Ale Wiesia powiedziała sama so- by moim drugim ojcem. A ja wła- pana Józefa Gutowskiego? 
bie, że przetrwa, przestać walczyć śnie takiej ojcowskiej reki potrze- . . .  . .
to przecież najłatwiej. Najpierw bowałam. Jest on dla mnie idea- — Ogromnie się cieszę, ze cno-
wiec szkoła, której ukończenie by- iem j najwyższym autorytetem, ciąż w ten sposób mogę wyrazie 
ło pierwszym celem. W chwili pyta pani dlaczego? Czy znała pa- mu swoje podziękowanie za to 
przyjęcia do Domu Dziecka cho- n; kiedyś kogoś, kto poświęcał każ- wszystko, co dla mnie zrobił, choc 
dziła do III klasy. da wolna chwilę, każdy dzień, czas nie musiał. On me musiał, on

i wiedzę obcemu? Bc przecież by- chc i a ł .
— Choć byłam jeszcze tak mała. łam obca cboć tego nie odczu- . . . . . . .  _„eła

miałam jednak tę świadomość, ze wałam Teraz, gdv jestem już do- — Wiele jest dzieci, które zosta-
opiekunowie z Domu Dziecka zaw- rosła wiem iak to niełatwo ko- ły skrzywdzone przez los -  doda- 
rze mi pomogą. Chciałam jednak chać ludzi) którzy przecież są je Andrzej. — Dzieci, dia których 
mieć kogoś tylko dla siebie, kto r5 znj j a też mam wady, byłam ich przyszłość to wielką nl®™ia“ . 
jak rodzice będzie przejmował się nieufna, nieraz zamknięta w sobie. ma. Dlatego proszę — reaktywuj- 
moimi losami naprawdę. Każde A on potrafił sprawić, że przeła- cie akcję ..Rywalizacji serc Mozę 
dziecko wychowujące się w takich majam tę barierę nieufności, obco- te dzieci także znajdą jaK ego. 
warunkach tęskni do kogoś takie- ™  Czy wie pani. co to litość? swojego .pana Józefa" dzięki któ- 
go. Teraz wiem. że miałam szczęś- ,Każde dziecko z Domu Dziecka remu ułożą sobie , pot?™ 
cie — moje marzenie się ziściło. najbardziej boi się właśnie litości. Kogoś, kto nauczy je wiary w 

, , . Ktoś przyjdzie, pogłaszoze po gło- broć — sens wszystkiego.
W 1972 roku nasza reda c5® wje, DOdaruie zabawkę, a w duchu Pragnę spełnić prośbę Andrzeja, głosiła akcję „Rywalizacja serc . mvili _  biedne dziecko, sie- , , , , . .. . . .

polegająca na fundowaniu dzieciom rotka> Taki dzieciak przytuli się, sądzę, że będzie ona dla lu i po 
z placówek opiekuńczych książę- myśl} ze tamta osoba może go kroju Józefa Gutowskiego hasłem 
czek mieszkaniowych. Wtedy wła- zabjeyze a ona odchodzi, bo się wywoławczym, 
śnie zaczęły się kontakty Wiesi z orzestraszyła. Tafc- obcy ludzie ma- 
Rejonowym Przedsiębiorstwem Me- w sobie strach przed takim 
lioracyinym w Płocku które ufum dzieddem przed ieg0 miłością. Bo
jowało dziewczynce książeczce . sięt że nie sprosta ja jego uczu- 
mieszkaniową. Na tym lednaR ciu } nadziei Pan Gutowski się nie 
opieka zakładu się nie skończyła. bal pn pp prostu dał mi tę na- 
Znalazł się człowiek wielkiego ser- ^  } ^  zawi6dł mir;e.
ca, który zrozumiął pragnienia 
dziecka i zajął się nim z całej 
duszy —- pan Józef Gutowski.
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Prezes ZG ZBoWiD, Włodzimier* Sokorski obawiać słą e skutki? Czy może należy uznać 
niedawno gościł w Płocku. Nie trzeba nikomu telewizją za narządzie polityki i propagandy 
bliżej określać sylwetki tego działacza, długo- rządowej?
letniego prezesa Komitetu do Spraw Radia i Te- Wł. S.: — Byłem szefem tej firmy przez 1§ 
lewizji, ministra kultury. Jako człowieka kul- lat, trochę o niej wiem. Chciałem tu zauwa- 
tury, pisarza i publicystę postanowiliś- żyć, że gdy Mitterand doszedł do władzy we 
my spytać o kilka spraw, związanych właśnie Francji, to pierwszą rzeczą, jaką uczynił, było 
z kuilturą, polityką i Płockiem. obsadzenie telewizji przez swoich ludzi. Po-

Bogdan Iwański: — Czy Pańska wizyta to wiedział on, że Jacques Chirac i inni będą mo* 
Płocku jest jedną z wielu, czy te i darzy Pan gli gościć na szklanym ekranie wtedy, gdy za
noszę miasto sentymentem? prosi ich do studia dyrektor telewizji, oczy-

Włodzimierz Sokorski: — I jedno 1 drugie, wiście Jego,  Mitteranda dyrektor. Podob- 
W Płocku otwierałem przed pięciu laty teatr, ńy stosunek do tych spraw ma prezydent Rea- 
Byłem w Petrochemii. Płock, to również mia- gan. Moje zdanie jest podobne, 
sto Władysława Broniewskiego. B. I.: — Zatem idzie o propagandą i polity-

B. I.; — Właśnie o to chciałem również spy- kę. A tak na marginesie, czy nie uważa Pan, 
tać. O Pańską znajomość z Broniewskim. O że naszej propagandzie brak jest poczucia hu- 
postać pisarza — komunisty. O stosunek mię- moru i również dlatego jest ona nieskuteczna?
dzy polityką i kulturą wyrażany w literackich Wł. S.: — Poczucie humoru jest warunkiem
dziełach... sukcesu w polityce. Ostatnio coś się u nas zmie-

Wł. S.: — Sporo tych pytań, a na każde mo- nia w tej dziedzinie. Wystarczy spojrzeć na te 
żna by długo odpowiadać. Zacznę od tego, że wszystkie kabarety, dowcipne teksty... W 
do mego rodzinnego miasta, Łomży, w 1925 r. przeszłości jednak było lepiej. Mistrzem w tej 
Broniewski przysłał sWój wiersz „Pionierom”, dziedzinie był Piłsudski, który zezwalał i po- 
Adresatem była jednodniówka młodzieży so- pierał zakładanie kabaretów, gdzie śmiano się
cjalistycznej Od tej pory datuje się nasza przy- z władzy i z niego samego. W ten sposób zy-
jaźń, nie tylko z Broniewskim — poetą, ale skiwał popularność. Humor bowiem... choć tak
i z człowiekiem. Był bardzo bezpośredni, naprawdę, to ostatnio śmieję się gorzko, 
bardzo szczery. Przyjaźń traktował poważnie. B. I.: — Między śmiechem a goryczą jest 
Bliskość ideową też mieliśmy, choć nie oył cały wachlarz niuansów...
komunistą. A związki kultury i polityki są Wł. S.: — Toteż często się uśmiecham. Zaw-
zawsze wyraźne i uciec od nich nie można, dzięczam to naszym wspaniałym kobietom.*,
Pozostaje sprawa szczerości, zgodności tego, co ale mniejsza o to.

W ywiad z W łodzimierzem Sokorskim
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PS. Wiesia pracuje lako nauczy

cielka w przedszkolu. Robi to, o 
czym marzyła w dzieciństwie — 
daje dzieciom rodziców zapracowa- 

Andrzeja Wiesia poznała jeszcze nych i zmęczonych codzienną wai-

się myśli, z tym, co się pisze. Tak jak Broniew
ski. '■

B. I.: — Czy prawdą jest, że Broniewski cier
piał z powodu swej „sztandarowości”, że uwa
żał się za niedocenianego jako poeta?

Wł. S.: — Może i czuł to jakoś, ale był prze
konany o swej wartości właśnie jako poety. 
Powiedział kiedyś coś mniej więcej takiego:

Fot.: T. J. Gałązka

B. I.: — W naszych kabaretach, prócz hu
moru jest dużo szyderstwa. Czy postawa szy
dercy jest Panu bliska?

Wł. S.: — Postawa taka jest niehumanisty- 
czna. Szyderca nie lubi-ludzi, jest ich wrogiem.

B. I.: — A czy Pan ma wrogów?
Wł. S.: — Oczywiście! Czasem są to wrogo

wie osobiści i ideowi, czasem przeciwnicy ideo-

w szkole podstawowej, on też był p przeżycie ciepło i autentyczne 
— Jak bardzo potrzebna mi była w Domu Dziecka. . s0̂ letrakl przejęcie się ich małymi dla do-

idy° w°T9°75 ro^u^losSłan?°pr?y- towal™siebie iak' brata i siostrę, rosłych, a dla nich wielkimi zmar-
jęta do szkoły, którą sobie wy 
marzyłam — opowiada Wiesia.

miłość przyszła później. Chodzili ze twieniami. Andrzej jest murarzem 
sobą 7 lat. Wiele razy rozmawiali w PGKiM.

„Nie uciekniecie przed tym, że powstanie mój wi są w prywatnym życiu mymi przyjaciół- 
pomnik”. Powstał. Stoi w Płocku. A wracając mi. Wśród ideowych przyjaciół mogą być wro- 
do poglądów Broniewskiego, to był on zawie- gowie osobiści. Przeważnie mają do mnie pre- 
dziony. Był gorzki. Swym piórem i nie tylko tensję, że nie zostałem bohaterem i nie polfi- 
piórem walczył o Polskę, od Palestyny do Mon- głem na szlaku bojowym. Mają mi za złe, że 
te Cassino, a kształt Polski, w której przyszło mimo wieku ciągle jeszcze jestem czynnym pi- 
mu żyć był inny, niż go sobie wymarzył. Dla- sarzem, a zwłaszcza publicystą. To ich drażni, 
tego również nie uważał się za komunistę. Ze swej strony jednak jestem wyrozumiały dla 

B. I.: -  A których pisarzy Pan uważa za swych wrogów Ten stosunek, to że się mogę
do nich uśmiechać znów zawdzięczam wspania- 

. . .  . , . . , . . . łemu humorowi kobiet, z którymi los mnie
Wł. S.: Właściwie jest ich, czy było, tył- zetknął. Dzięki temu, po 50 latach czuję się kc-

ko dwóch. To był Leon Kruczkowski, a jest munistą
-  tylko Jerzy Putrament. Nie_ uważam jednak. B I.; — Jaki jest stosunek Pana. jako komu- 
zęby to było najważniejsze. Pisarz powinien rzeczywistości do naicieższeao kruzu-
być przede wszystkim dobrym pisarzem a je- 
go poglądy czytelnicy sami ocenią. Natomiast J y
wartość literacka dzieła jest wartością najwa- Wł. S.: — To jest temat na dzieło naukowe, 
żniejszą Dlatego tylko uwaga. Zawsze, gdy schodziliśmy

B. I.: — Czy w takim razie należy uznać, z własnej drogi do socjalizmu, nastęoo-
ie nie ma dziel zwłaszcza literackich, które wa! kryzys Polska droga do socjal.zmu to
nrzynosilyby szkodę? l?z wielk' , temat;  Jednyro zdamem: polska_ __ . . . _ droga do socjalizmu to zgodność z aspiracjami

Wł. S.: Uważam, ze nie. Literatura ma kulturalnymi i warunkami ekonomicznymi mo-
swoje własne cele. Te cele nie zawsze pokry- jeg0 narocju Trochę o tym mówiłem na spot- 
wają się z założeniami ustroju. Założenia te to kaniu z kombatantami, bo jest wiele nieporo- 
również pewne sztywne ramy. A ludzie pióra na tematy Polski, jej kształtu polity-
nie znoszą sztampy. Chorobę tę mieliśmy i u cznego, walki o tę Polskę. 15 sierpnia 1943 r. 
nas. W takich przypadkach intelektualiści prze- w obozie wojskowym w Sielcach urządziliśmy 
chodzą na pozycje wręcz odwrotne. Teraz nie z Berlingiem uroczystość z okazji „Cudu nad 
można myśleć o nałożeniu sztywnych ram lite- Wisłą". Na drugi dzień byliśmy w Łubiankach, 
raturze, a pisarzy, którzy przeszli na inne po- Aje teraz jestem tu i mogę to wspominać rów- 
zycje trzeba odzyskać. Muszą znów uwierzyć. nież dlateg0 że wykazano zrozumienie
nabrać zaufania do naszej polityki kulturalnej. dla naszych ceIÓW> dla racji> z których wywo- 
Wierzę, że proces odnowy ideowej literatury dziła się ta ur0CZyst0ść. Uznano, że w tamtej 
jednak nastąpi Nie umiem tylko powiedzieć, 0peracjj 7 1920 roku brali udział żołnierze, któ- 
kiedy to nastąpi rzy właśnie bili się o Polskę, taką, jak ją

Natomiast cfycę jeszcze raz podkreślić, ze dla widzieli. Tak jak wtedy, tak i teraz mamy 
literatury nie jest to najistotniejsze. Przecież r5 zne sjjy walczące o sprawy najważniejsze, 
nasza ma swe postaci kontrowersyjne, wiel- 0 jak wyjść z kryzysu.

Fot. T. J. Gałązka

kie postaci, których nie można nazwać przv 
iaciółmi ustroju, od Krasińskiego do Miłosza, 
ale które powiększają wartość polskiej litera
tury.

B. I.: — Mając na uwadze związek literatury 
z filmem, a zwłaszcza z telewizją, czy należy 
udostępnić tę ostatnią wszystkim chętnym i nie

B. I.; — Miało być więcej o kulturze, a skoń
czyło się na polityce Trudno to rozdzielić. 

Wł.S.: — Tego nie można rozdzielić.
B. I.: — Dziękuję za rozmową.

Rozmawiał: BOGDAN IWAŃSKI

NR 46 •  TYGODNIK PŁOCKI •  STR. 5



"(PETROECHO)
Spółdzielnia „Chemik” w działaniu

ZE MIESZKANIA i  1
Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Chemik” oficjalnie rozpoczęła 
swoją działalność w kwietniu br. 
Powstała w wyniku nowej sy
tuacji, jaka wytworzyła się w 
budownictwie mieszkaniowym. 
Dotychczas spółdzielnie mieszka
niowe przekazywały zakładom 
pracy mieszkania do podziału 
między oczekujących pracowni
ków, którzy nawet nie musieli 
być członkami spółdzielni, zała
twiając członkostwo dopiero po 
przydziale kluczy. Dziś zniknęła 
zakładowa pula mieszkań, a spół
dzielczość wszystkie wybudowa
ne przez siebie mieszkania prze
znacza dla swoich członków. 
Pracownicy zapisani w zakładach 
pracy na mieszkanie, czekający 
w kolejce wiele lat, którzy nie 
należeli do spółdzielni zostali w 
sytuacji niemal bez wyjścia. Po
winni zapisać się do spółdzielni 
i czekać w nowej, wieloletniej 
kolejce od początku. Problem do
datkowy polega na tym, że obec
nie żadna spółdzielnia nie przyj
muje nowych członków, nie mo
gąc się uporać z realizacją swo
ich zobowiązań wobec tych, któ
rzy oczekują już od dawna, nie
rzadko od kilkunastu lat. A za 
kłady pracy obiecywały swoim 
pracownikom szybsze dostanie 
mieszkania, toteż właśnie w wy
niku ich porozumienia powstała 
spółdzielnia „Chemik”. Jfej patro
nami są Mazowieckie Zakłacty 
Rafineryjne i Petrochemiczne, 
Petrobudowa, Elektromontaż i 
Płockie Przedsiębiorstwo Robót 
Instalacyjnych „Instal”.

Do końca października spół
dzielnia „Chemik” przyjęła na 
członków 415 osób i dalej przyj
muje. Nie ma w niej kandyda
tów, od razu zostaje się człon
kiem, ale żeby starać się o przy
jęcie do Spółdzielni trzeba znaj
dować się na liście oczekujących 
na mieszkania w jednym z pa
tronackich zakładów pracy. W 
Ł-amej spółdzielni — zgodnie z 
zatwierdzonym przez członków re
gulaminem jej działania. — nie bę
dzie komisji przydzielającej miesz
kania. Zadecyduje wspólne posie
dzenie zakładowych komisji miesz
kaniowych, które pod uwagę 
brać będą również okres oczeki
wania na mieszkanie w zakła
dzie pracy.

Pierwsze miesiące działania no
wej spółdzielni minęły nie tylko 
na przyjmowaniu członków, inni 
potencjalni' członkowie gromadzą 
wkłady lub muszą, starając się 
o członkostwo przedstawić za
świadczenie z zakładu, że udzie
li im pożyczki z funduszu miesz
kaniowego. Załatwiono już ttre- 
dyty bankowe i pierwsze tereny 
pod budowę. Trwa intensywne 
przygotowanie pierwszej inwes
tycji. Wiadomo już, że nowa 
spółdzielnia będzie budować w 
tzw. dzielnicy Centrum-Wschód, 
;zylj w rejonie ulic Pięknej-Sien- 
'dewicza-Kilińskiego, przedłuże
niu Bieruta oraz na Podolszy- 
cach. Jeszcze w tym roku ma 
ruszyć budowa pierwszego z 
trzech bloków w rejonie ul. Pięk
nej i 3 Maja.
Natomiast do końca roku z juz 
opracowanych czterech koncepcji 
zagospodarowania osiedla Cen
trum-Wschód powstanie jedna, 
wykorzystująca wszystkie ich 
dobre pomysły.

Trudniejsza sytuacja panuje na 
planowanym terenie budowy o- 
siedla Podolszyce. Tu potrzebna 
jest zgoda urzędów centralnych, 
a konkretnie ministra rolnictwa 
na przekwalifikowanie tamtej
szych gruntów z rolniczych na 
przeznaczone pod budownictwo 
mieszkaniowe. Ministerstwo Ad
ministracji, Gospodarki Tereno
wej j Ochrony Środowiska musi 
natomiast wyrazić zgodę na włą
czenie tego terenu do obszaru 
miasta Płocka. Władze woje
wódzkie wystosowały odpowied
nie pisma z prośbą o załatwie
nie tych spraw i trwa oczekiwa
nie na decyzję. Oby jak naj
krótsze, bo czas nagli, a bez niej 
nie można podjąć ostatecznych 
prac nad techniczno-ekonomicz
nymi założeniami przyszłego o- 
siedla Podolszyce-Północ dla 15 
tysięcy mieszkańców. Nie ozna
cza to, że czeka się z założonymi 
rękami. Dzięki Towarzystwu Ur
banistów Polskich błyskawicznie 
zorganizowano konkurs na kon
cepcję urbanistyczną przyszłego 
osiedla. Wprawdzie surowe jury 
nie zadowolił żaden projekt, ale 
najlepszy z zaprezentowanych w 
ramach prac pokonkursowych i

kosztów konkursu ma być dopra
cowany i przedstawiony opinii 
publicznej, by mogli jeszcze wy
razić swoje zdanie przyszli 
mieszkańcy. Przy czym opra
cowanie planu osiedla ma być 
takie, by każdy, nie tylko specja
lista mógł je zrozumieć, zoba
czyć, jak będzie wyglądało w 
przyszłości, gdzie będą sklepy, 
przystanki. Tempo prac, nieco
dzienny sposób rozwiązania kon
kursu jest zasługą Zarządu Głów
nego Towarzystwa Urbanistów 
Polskich. Teraz potrzebna Jest 
szybka decyzja władz central
nych, by można było rozpocząć

rzeczywiście spełnieniem oczeki
wań. Są już wstępne umowy z 
wykonawcą, że nie będzie budo
wał np. specjalnych obiektów 
na tzw. zaplecze budowy, ale po
stawi wpierw budynek na żło
bek czy przedszkole i w nim 
się zagospodaruje przez czas 
prowadzenia budowy. Potem, po 
wyprowadzce budowlanych tylko 
mały remont i tak potrzebny na 
osiedlu obiekt już jest, a „Pe
trobudowa” nie musi marnować 
materiałów na swoje zaplecze 
Pomysł prosty i oby został za
stosowany nie tylko na tych bu
dowach. (P)

Dla wielu pracowników kombinatu własne „M” pozostaje jeszcze 
często w sferze marzeń. Nowa szansa na dziś to Spółdzielnia 
„Chemik".

szczegółowe prace projektowe i 
przygotowanie inwestycji tak, aby 
w 1983 roku rozpocząć budowę 
pierwszych budynków.

Duża to szansa dla płockiego 
budownictwa mieszkaniowego 
gdyż prace na Podolszycach i o- 
siedlu Centrum-Wschód byłyby 
prowadzone równolegle i to przez 
wykonawców dotychczas się bu
downictwem mieszkaniowym nie 
trudniących, co nie uszczupli 
możliwości innych spółdzielni 
mieszkaniowych. Wykonawcą bo
wiem budynków dla spółdzielni 
.Chemik”, będą patronujące jej 
przedsiębiorstwa, a więc Petro
budowa, Płockie Przedsiębiorstwo 
Robót Instalacyjnych „Instal” i 
Elektromontaż, które dotychczas 
zajmowały się budownictwem 
przemysłowym. MZRiP prowa
dzić będzie obsługę inwestycyj
ną. Ponieważ ilość inwestycji z 
powodu znanej sytuacji gospo
darczej kraju uległa zmniejsze
niu, przedsiębiorstwa te dysponu
ją wolnym, mocami przerobowy
mi, które mogą zaangażować w 
budownictwo mieszkaniowe. Test 
to tym większa szansa dla płoc
kiego budownictwa mieszkanio
wego, że nie dotyczy ona tylko 
ilości nowo wybudowanych miesz
kań lecz również bardziej elas 
tycznej technologii. Przewiduje 
się, że zarówno wielkie osiedle 
Centrum-Wschód jak i Podolszy
ce powstawać będą w technice 
tzw. wielkiego bloku, a nie kry
tykowanej dziś wielkiej płyty. 
Na Podolszycach jest planowane 
również osiedle domków jedno 
rodzinnych. Na razie do spół 
dzielni zgłosiło się 375 zaintere
sowanych własnym domkiem.

Spółdzielnia „Chemik” ma am
bicję budowania inaczej niż to 
się obecnie dzieje. Nie tylko 
mieszkania, lecz jednocześnie 
wszystkie podstawowe usługi 
niezbędne do tego, by życie we 
własnym upragnionym „M” było

Fot.; T. J. Gałązka

KOLUMNA POŚWIĘCONA PŁOCKIEJ PETROCHEMII NR 918

W ochronie środowiska

SKROMNIEJ -  NA MIARĘ MOŻUWOSCI
Program zamierzeń służących 

poprawie stanu środowiska natu
ralnego przewidziany dla MZRiP 
na lata 1980—1985 zawiera po 
koniecznej korekcie 15 tematów 
i będzie realizowany w dalece 
trudniejszych niż w latach ubie
głych warunkach.

Niektóre problemy nie zostały 
dotychczas ujęte w żadnym pro
gramie z powodu braku krajo
wych rozwiązań technicznych 
lub źe względu na olbrzymie na
kłady jakie należałoby wydatko
wać na ten cel.

Drastyczne ograniczenia inwes
tycyjne spowodowały też, że z 
pewnych zadań trzeba było po 
prostu zrezygnować, bądź prze
sunąć ich wykonanie na lata 
następne. Nie wiadomo też ja
kie zapadną rozstrzygnięcia jeśli 
chodzi o tę tematykę po wpro
wadzeniu reformy gospodarczej, 
kiedy trzeba będzie program do
stosować do możliwości samofi
nansującego się przedsiębior
stwa. .

Strefa ochronna — koniecz
ność właściwego zagospodarowa
nia terenów wokół kombinatu 
Przez wiele lat temat ten umy
kał z pola widzenia choć ma 
znaczenie pierwszorzędnej wagi 
jeślj chodzi o ochronę powietrza 
atmosferycznego.

Odpowiednio ukształtowana 
zieleń stwarzałaby właściwy mi
kroklimat, a także wpłynęła na 
powstawanie pionowych ruchów 
powietrza i skierowanie strumie
nia zanieczyszczeń ku dołowi.

Jest to szczególnie istotne po
nieważ emitowane wyziewy po
chodzą przede wszystkim z tzw. 
niskich źródeł — nieszczelności 
aparatury, urządzeń ściekowych 
i innych.

ĆWICZENIA KADRY
Dowódcy zakładowych oddzia

łów obrony cywilnej MZRiP zda
wali kolejny egzamin. Siódmego 
października odbyły się, zgodnie 
z przyjętym wcześniej termina
rzem, ćwiczenia dowódczo-szta
bowej kadry i kierownictwa Pe
trochemii.

W ramach ćwiczeń stworzono 
pozorowane zagrożenia dla 
MZRiP, stawiając kadrę dowód
czą w sytuacji, w jakiej musia
łaby szybko podejmować niełat
we decyzje. Chodziło o przećw> 
czenie zarówno chronologii nie
zbędnych w danej sytuacji dzia
łań, jak też szybkości i prawi
dłowości podejmowanych w wa
runkach zagrożenia decyzji. Szło 
również o koordynację wszelkich 
działań, o sprawne działanie me
chanizmu samoobrony na każdym 
szczeblu dowodzenia. Tego typu 
ćwiczenia mają nauczyć i przy
gotować kadrę kierowniczą do 
znajdowania wyjścia w każdej 
zaskakującej sytuacji.

Podstawowymi problemami do 
;ozwiązania były sprawy związa
ne z rozśrodkowaniem załogi, 
wyprowadzeniem zapasowych si* 
obrony cywilnej w rejon zakwa 
terowania, rozprowadzenia nad 
miaru produktów wytwarzanych 
w Petrochemii i znajdujących 
się na jej terenie środków tok
sycznych, przestawienia produk
cji zgodnie z potrzebami chwil: 
Cał kadra dowódcza miała przed 
sobą podstawowy cel — podej 
mować takie działania, które po
zwoliłyby maksymalnie zmniej 
■••zyć straty przede wszystkim 
wśród załogi, a także straty ma
terialne.

Ćwiczenia połączone były z 
kwartalną naradą kadry dowo

dzącej obroną cywilną w MZRiP, 
podczas której oceniono wyniki 
pracy w III kwartale i zaplano
wano zadania na czwarty. Zda
niem prowadzących ćwiczenia 
wykazały one dobre przygotowa
nie zakładowego dowództwa sa • 
moobrony do działania w trud
nych warunkach. Egzamin w sy
tuacji pozorowanej wypadł po
myślnie, aby jednak nigdy nie 
musieli go zdawać w rzeczywis
tości.

(p)

Pierwszy etap realizacji tego 
przedsięwzięcia przewidziany jest 
na 4 najbliższe lata, a prace do
tyczyć będą na razie zagospoda
rowania części południowej stre
fy położonej między MZRiP a 
miastem. Ogółem nakłady na za
gospodarowanie wymagać będą 
260 min złotych.

O potrzebie budowy instalacji 
IV Clausa mówi się w kombi
nacie od wielu lat. Proces tech
nologiczny tam zastosowany ma 
na celu utylizację trującego siar
kowodoru z gazów odpadowych, 
z przeróbki ropy na siarkę płyn
ną. Budowa tej instalacji wpły
nie nie tylko na poprawę ochro
ny środowiska ale też pozwoli 
odciążyć inne tego typu instala
cje ponieważ ich stan technicz
ny budzi wiele zastrzeżeń i nie 
gwarantuje ciągłości produkcji

Inwestycja, która wymagać bę
dzie nakładów w wysokości 80 
milionów i czasu realizacji 18 
miesięcy jest w pełni przygoto
wana, gotowa jest dokumenta
cja, zapewniona dostawa urzą
dzeń, są również wykonawcy. 
Jednakże decyzją sztabu anty- 
kryzysowęgo budowa została jak 
na razie wstrzymana, a termin 
jej realizacji w 1982 roku, jako 
inwestycji centralnej realizowa
nej w ramach kredytu bankowe
go, również dyskusyjny.

Likwidacja obiegów zaolejo
nych na DRW I, II i III spo
woduje zmniejszenie zagrożenia 
dla środowiska poprzez wyelimi
nowanie obiegu otwartego wody 
zaolejonej produktami naftowy
mi i siarkowodorem. Pozwoli 
także odzyskać węglowodory w 
postaci slopów.
Również to zamierzenie wyma

gać będzie nakładów rzędu 170 
min złotych i realizacji w trzech 
etapach. Pierwszy, przewidziany 
na 1982 rok przewiduje wyko
rzystanie 40 min złotych.

Kolejne przedsięwzięcia, to 
tzw. stripingi ścieków destylacji 
rurowo-wieżowych i wód kwaś
nych.

W tym celu wykonane zosta
nie przeparowanie parą wodną 
ścieków z instalacji i usunięcie 
większości węglowodorów, siar
kowodoru i fenoli, które zostaną 
skierowane do spalania w piecu 
a nie do kanalizacji.

Realizacja kosztem 25 min zło
tych przewidziana jest na lata 
1983/84.

Zanieczyszczenia związkami 
siarki są najuciążliwsze, dlatego

wszystkie działania służące 
zmniejszeniu szkodliwej emisji 
powinny uzyskać w realizacji zde
cydowany priorytet.

Aby ograniczyć emisję węglo
wodorów podczas nalewania pro
duktów naftowych do cystern 
kolejowych planowana jest na 
1984 rok budowa wieży absorb- 
cyjnej i komina stalowego. Po
zwoli to zmniejszyć uciążliwość 
o około 90 procent.

Program likwidacji uciążliwych 
emisji gazów do atmosfery zwią
zany z produkcją i nalewaniem 
asfaltów przewiduje utylizację 
1500 ton substancji przykrych 
zapachowo, czyli o ponad połowę 
ilości gazów przedostających się 
do atmosfery w wyniku produk
cji i rozlewania asfaltów.

Nakłady na to poniesione wy
niosą 91 min złotych, a program 
wymagać będzie modernizacji in
stalacji do produkcji asfaltów w 
komorach, modernizacji oksyda
cji asfaltów, hermetyzacji przy 
nalewaniu do cystern i beczek.

Pierwsze efekty są odczuwalne 
już dziś dzięki wprowadzeniu w 
życie odpowiedniego zarządzenia, 
dzięki któremu cysterny wywo
żące produkty naftowe omijają 
miasto.

W trakcie realizacji znajduje 
się obecnie budowa instalacji do 
fluidalnego spalania osadów, dzię
ki której zlikwidowane zostaną 
uciążliwe dla otoczenia odpady 
przez spalanie zgromadzonych 
na osadnikach czadów drobno
ziarnistych uwodornionych i za
olejonych w ilości 60 tysięcy ton 
rocznie. Inwestycja ta wymagać 
będzie nakładów w wielkości 
107.969 złotych, a oddanie jej do 
eksploatacji przewidziane zosta
ło na drugie półrocze 1982 roku.

Omówione tu tematy z zakre
su ochrony środowiska nie wy
czerpują całego zakresu przedsię
wzięć jakie zawiera program, ale 
sformułowane zostały jako zada
nia pierwszoplanowe. Ich reali
zacja powinna w znacznym stop
niu zmniejszyć szkodliwość emi
sji lub też ją złagodzić.

(grln)

Modernizacja 1 rekonstrukcja Kra- 
kingu Katalitycznego I dobiega 
końca. Je j ukończenie w I kwartale 
1982 roku pozwoli na zwiększenie 
uzysku benzyny. Na zdjęciu widocz
ny jest postęp w wyglądzie K. Ka
talitycznych I—IV (na przestrzeni
25 lat).

Fot. J . FALL
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DWA REMISY
W lobotę, 7 listopada na sta 

dłoni* „Wisły” odbył się dość 
bezbarwny mecz juniorów młod
szych Polski i NRD. Dla naszych 
piłkarzy nie miał on większego 
znaczenia, gdyż zajmowali ostat
nie miejsce w swej pucharowej 
grupie eliminacyjnej i bez wzglę
du na wynik, nie awansowali 
Piłkarze NRD natomiast musieli 
uzyskać przynajmniej jeden 
punkt, Jeśli chcieli awansować 
wyprzedzając Czechosłowację. U- 
dało lm się to po chaotycznej 
zresztą grze w 72 minucie, kie
dy to Kirsten Ulf wyrównał na 
1:1. Bramkę dla Polski zdobył 
Andrzej Rudy w 14 minucie. Na 
uwagę zasługuje dobra postawa 
naszego bramkarza, Jarosława 
Beko ze Stomilu Olsztyn. Spot
kanie prowadził Hors Brumajer 
(Austria).

#
Gospodarze płockiego spotka

nia z niedzieli 8 listopada, mogą 
mówić o szczęściu. W Elblągu 
wygrali przecież 3:1, liczyli więc 
na łatwy spacerek „po bramki 
w Płocku i dalsze 2 punkty 
Tymczasem musieli zadowolić się 
remisem 0:0.

Goście, pałający chęcią rewan
żu od początku przejęli inicja-

u
SPORTU
tywę i już w pierwszej połowie 
meczu mogli zdobyć 4rilka bra
mek. Mobilizacja Wisły po prze
rwie nie przyniosła zmiany re
zultatu, a na 2 minuty przed 
końcem Zbigniew Zaborowski 
egzekwując rzut karny trafił w 
słupek. Najlepszym zawodnikiem 
w drużynie gospodarzy był 
bramkarz Krzysztof Koszarski.

Około 3 tysiące widzów prze
żyło zawód.

Wisła wystąpiła w składzie* 
Krzysztof Koszarski, Janusz Wit
kowski, Zbigniew Zaborowski 
Sławomir Janicki, Konrad Zem- 
bold, Krzysztof Rutkowski. Zyg
munt Soboń, Lech Pietrzak, Wło
dzimierz Dorobek (od 32 min. 
Robert Ostrowski), Jan Polań
czyk. Bogusław Pachelski (od 
58 min. Zbigniew Lewandowski) 
Sędziował pan Dubiel z OKS 
Rzeszów. Czerwoną kartkę otrzy
mał stoper gości Zenon Małek.

Na marginesie tego spotkania 
należy podkreślić niezbyt for
tunne zachowanie się służby po
rządkowej, która wkraczała na 
płytę boiska, podczas ady strefa 
ta jest domeną sędziów. W me
czu z poprzedniego tygodnia ob
serwowaliśmy przeciwne zjawi
sko: tylko właściwa postawa tej 
służby zapobiegła groźniejszym 
ekscesom chuligańskim jakie 
wtedy miały miejsce. Dodać na
leży (mowa o poprzednim me
czu), że większość chuliganów 
grożąca samosądem kibicom 
Śląska była pijana. Pod rozwa
gę organom MO i działaczom 
poddajemy ocenę tego faktu 
zwłaszcza na tle ścisłej jakoby 
reglamentacji alkoholu.

SPROSTOWANIE
W zw iązku z opublikow aniem  

m ojego w ystąp ien ia  w „T ygodniku 
P łock im " n r  43 z dnia 25 X.81 r w 
• r ty k u le  .Nowe oblicze” z II W oje
w ódzkiego Z jazdu TKKF w P łocku 
P ro s tu ję  treść zdania k tó re  w a r 
ty k u le  brzm i: cy tu ję  „P ostaw ił 
Wniosek zaprzestać o rgan izacji im 
prez sp o rto w o -rek reacy jn y ch  w 
św ięta państw ow e” .

W ystąpienie m oje było treści na- 
•tęoującej:

„N ie należy  organizow ać im prez 
W ojew ódzkirh w św ięta państw ow e 
i w ażne rocznice poniew aż w ów 
czas w każdym  środow isku Dowin- 
hy być organ izow ane w łasne im pre
zy rek reacy jn o -sn o rto w e a przez to 
rozpraszam y |  tak  skrom ne siły 
oraz środki. N astępnie kalendarz 
im prez w ojew ódzkich pow inien być 
zsynchronizow any ze wszystkim i o r
ganizacjam i. żeby nie bv!o p rzypad
ku nak ład an ia  sie dwóch im prez w 
danym  dniu w jed n e j m iejscow ości, 
co m iało m iejsce w przeszłości”

Prezes Ogniska 
TKKF .K ubuś” 

JA KUB GRODZICKI

W  5 0  Rocznicę powstania Gimnazjum Polskiego w Bytomiu
yracgat*;

REDUTA
Przed kilkom a tygodn iam i został w B ytom iu powo

łany  do życia K om itet O rgan izacy jny  obchodów  
50 rocznicy o tw arcia  pierw szego poism ego gim nazjum  
w Niem czech w B ytom iu. W skład kom itetu  weszli 
działacze Towyarzystwa M iłośników Bytom ia i Opol
skiego T ow arzystw a K ulturalno-O św iatow ego.

Z naną jest rzeczą, że po podziale G órnego Śląska 
w 1922 roku  odpłynęła z części Śląska, k tó ra  została 
w g ran icach  P ru s cała polska in te ligencja  i wszyscy 
działacze zaangażow ani po stronie  polskiej w pleb i
scycie i pow staniach . Kiedy w lu tym  1923 r . pow
sta ła  Dzielnica I Zw iązku Polaków  w Niemczech 
okazało się, że jedną z pierw szych potrzeb  odradza
jącego się życia polskiego jest w ychow anie w łasnej 
polskiej in te ligencji. N iestety, nie było w tych  po
czątkow ych latach  po pierw szej wojnie na Śląsku 
żadnych sizkół polskich. Związek Polaków  w Niem 
czech, w zrozum ieniu  te j , konieczności, powołał- 19 
październ ika 1923 r  Polsko-K atolickie Tow arzystw o 
Szkolne Śląska Opolskiego z prezesem  Adam em  Na- 
hera lsk im  na czele. O dm iennie niż w całych Niem

czech, fo rm alne w aru n k i tw orzenia  polskich szkó) 
na Śląsku Opolskim  były dogodniejsze, bo opierały  
się na postanow ieniach  K onw encji G enew skiej, k tó 
ra nak ład a ła  na państw o niem ieckie obow iązek tw o
rzenia i u trzym yw an ia  polskich szkół m niejszościo
wych na byłym  obszarze plebiscytow ym  (Śląsk Opol
ski) P ra k ty k a  okazała się jednak całk iem  odm ien
na. W ładze niem ieckie z n iesłychaną zaciekłością 
i uporem  zw alczały w szelkie próby u tw orzen ia  pol
skiego szkolnic tw a. U stępując zobow iązaniom  m ię
dzynarodow ym  oraz w obaw ie przed restry k c jam i 
wobec szkół niem ieckich w  Polsce władze niem ieckie 
w yraziły  zgodę na o tw arc ie  k ilkudziesięc iu  rach ity 
cznych polskich szkółek, nie dopuszczając Jednak 
przez w iele lat możliwości zorganizow ania polskiej 
szkoły średn ie j.

W alka o tak ą  szkołę trw a ła  przez w iele lat, a 
uw ieńczona została zw ycięstw em  w postaci o tw arcia  
polskiego g im nazjum  w Bytom iu. W „Leksykonie 
P olactw a w N iem czech" czytam y o nim: „G im nazjum  
Polskie w  B ytom iu na Śląsku O polskim  obwarte zos
tało  18 listopada 1932 r. jako  p ryw atna  Wyższa Szko
ła z g im nazjalnym  planem  nauki oraz z polskim  
język iem  n auczan ia" .

G im nazjum  to o tw arte  zostało po w ielu tru d n o 
ściach w gm achu w ydaw nictw a „K ato lik” , p rzebu
dow anym  na cele g im nazjalne. Spraw a G im nazjum  
w B ytom iu b y k  przedm iotem  szeregu in terw encji 
Zw iązku Polaków  w Niem czech w K om isji M ieszanej 
oraz Uldze N arodów . Jednakże  czynnikiem  d ecydu ją
cym  o o tw arc iu  Polskiego G im nazjum  w Bytom iu, 
podobnie jak  w kilka lat później o o tw arciu  Pol
skiego G im nazjum  w K w idzyn ie ,. była postaw a rodzi
ców polskich, k tó rzy  na długo przed o tw arciem  zgło
sili sw e dzieci do gim nazjum . Przez kilka lat, nim  
doszło w reszcie do o tw arcia  g im nazjum  w  Bytom iu 
dzieci te  uczęszczały do g im nazjum  w L ublińcu. W 
m arcu  1935 r. m iała odbyć się pierw sza m atu ra .

i # ' i i  s

Egzam in m a tu ra ln y  ze w zględu na to, iż w ładze nie 
uazieliły  do tąd  G im nazjum  Bytom skiem u praw  pub
liczności, m iał się odoyc przed niem iecką kom isją. 
Dnia 19 m arca  1935 r. m atu rzyści polscy urządzili 
s tra jk  i n a , znak pro testu  na egzam in m atu ra ln y  sie
n ie ' staw ili. Ten ich bohatersk i k rok  zadecydow ał
0 losie g im nazjum . W dniu  T m aja 1935 r. nadprezy- 
dent p row incji śląskiej wystosow ał do Polsko-K a- 
tolickiego T ow arzystw a. Szkolnego na Śląsk Opolski 
pismo o nas tęp u jące j treści.

„W im ieniu p. m in istra  ośw iaty Rzeszy i P rus 
uznaję  niniejszym  P ry w atn ą  Wyższą Szkołę m niejszo 
ściową z polskim  językiem  w ykładow ym  w Byto
m iu za wyższą szkołę hum anistycznego typu  g im na
zjalnego. P ry w atn e j Wyższej Szkołę M niejszościowej 
z poiskim językiem  w ykładow ym  praw o urządzan ia 
egzam inów dojrzałości i w ystaw ian ia  św iadectw  m a
tu ra ln y ch  wyższej szkoły pełnej up raw n ia jący ch  do 
studiów  un iw ersy teck ich " .

W końcu m aja odbył się egzam in dojrzałości na 
podstaw ie powyższego praw a w G im nazjum  Polskim  
w B ytom iu. Wszyscy uczniowie (Bronia, Brieger, 
Mehl, ■ P lanetorz, P iern ikarczyk , Potoczek), którzy 
p ro testem  swoim zadecydow ali o losie g im nazjum , 
otrzym ali m atu rę . Spraw a pierw szej m atu ry  stała 
się głośna i m iała m ocne oparcie w społeczeństw ie 
polskim w Rzeszy, reprezen tow anym  przez Związek 
Polaków  w N iem czech oraz w prasie polskiej za
rów no w Niem czech, jak  w Polsce. O dtąd ćo roku
z G im nazjum  Polskiego w Bytomiu, wychodziło sze
reg m aturzystów .

Zhaczenie G im nazjum  polskiego jest ogrom ne. W 
roku szik-o-itnyim l9®2/33 uczniów  było 98, w r. 1033/34 
uczniów 153, w r. 1934/35 uczniów 203, w r. 1935/35
uczniów 231, vv r. 1936/37 uczniów 272, w r. 1937 ńiii
początkow o 253, później 106, bowiem w listopadzie 
1937 r. większa g rupa uczniów  przeszła do G im nazjum  j 
w Kwidzynie, w r. 1938/39 uczniów 181. M aturzystów  ‘ 
do kw ietn ia  1939 r. wyszło 65, z tego 45 ze Śląska 
Opolskiego, 7 z W estfalii i N adrenii, 2 z P rus
W schodnich, 9 z Pogranicza i Kaszub.

Obchody zw iązane z 50-leciem pow stan ia  Polskiego 
G im nazjum  w Bytom iu odbędą się w listopadzie 
1982 r. O rganizatorzy  p ragną rocznicy te j nadać szer
sze znaczenie z uwagi na „ j(» jak a  szkoła tp ode
gra ła  dla u trzy m an ia  polskości na te ren ie  Ś ląska 
O polskiego oraz u tw ierdzen ia  św iadom ości narodow ej 
w szystk ich  Polaków  zam ieszkałych w b. Rzeszy' Nie
m ieckiej. Rocznica ta  pow inna być rów nież okazją do 
ukazan ia  znaczenia i ro li •'polskiego szkolnictw a
1 polskiej k u ltu ry  d la Polaków  zam ieszkałych n a  te 
renie b, Rzeszy.

oS nośne m ateria ły  in form acyjne, uzyskać można w 
Opolskim  T ow arzystw ie K ulturalno-O św iatow ym  w 
Opolu, ul. Piastow ska 14, 45-082 Ooole oraz w To
w arzystw ie M iłośników Bytom ia w B ytom iu, pl. 
T haelm ana 3, 41-902 B ytom .

(opr. Jbu)
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PO REDAKCJI
m inąć, że jednym ' z o.y.n’’*- biologa- szarny na spo tkan ia  do naszej klasy 
nego łańcucha jest człow iek w każdy piątek o- godz. fi.45 (sala '21).

Bardzo 'chętnie p ouv  t : '!  i byśm y Czekam y też na- listy , 
o ty ra  problem ie nie ty lko  z przed- Uczniowie k lasy I ild
staw icieiam i zakładów , ale także 
z m łodzieżą z innych szkół. Z apra-

LO im . J .  K. D ąbrowskiego 
w K utnie

L ist nasz k ie ru jem y  w  zw iązku z 
D niam i O chrony P rzyrody . Dziwi 
nas i bardzo m artw i n iew yjaśn iona 
sy tuacja  s ta n u  przyrody  w okoli
cach K utna. Z każdym  rokiem  msz
czone jest z p rem ed y tac ją  nasze 
wspólne dobro — przyroda. W związ
ku z tym  postanow iliśm y zwrócić 
uw agę n iek tó rym  zakładom  przem y
słow ym  K utna na stan  zanieczy
szczenia m iejscow ej rzeki, k tó ra  przy 
w ydatnej „pom ocy” różnych zak ła
dów została zam ieniona w brudny 

cuchnący  kanał ściekow y. W 
zw iązku z pow yższym  -wysłaliśmy li
sty do tych  przedsiębiorstw , w k tó 
rych napisaliśm y m. in, że rozu
m iem y doskonale iż s tan  zanieczy
szczenia rzeki, to nie ty lko  w ina da
nego zakładu, te  to problem  całej 
now oczesnej gospodarki. Ale chcieli
byśm y jed n ak  usłyszeć stanow isko 
w te j sp raw ie bezpośrednich  zain
teresow anych . Jesteśm y uczniam i 
III klasy LO im . J .  H. D ąbrow skie
go w K utn ie  o profilu  biologiczno- 
chem icznym  i doskonale zdajem y 
sobie spraw ę, co czeka nas poprzez 
tak ie  trak to w an ie  przyrody . Aby 
bardziej uśw iadom ić stan  zanieczy
szczenia Och ni przesłaliśm y do k il
ku zakładów  listy  w raz z w ynikam i 
bad ań  lab o ra to ry jn y c h  wody pobra
nej z rzeki na w ysokości danego 
przedsięb iorstw a.

Nasi rodzice opow iadają , ż« Jesz
cze n ie  tak  daw no Ochnia była 
rzeką bardzo czystą i ob fitą  w ry 
by, a u je j brzegów, na zielonych 
wówczas łąkach , ludzie znajdow ali 
odpoczynek. O becnie s tan  wody w 
Ochni budzi w  nas duże obaw y. 
Pow odow ani hasłem : „Człowiek i 
o rzyroda są najw iększym i dobram i 
n aro d u ” zw róciliśm y się w łaśnie do 
czterech  dużych zakładów  z n as tę 
pu jącym i py tan iam i:

1. Czy w W aszym  zakładzie po
dejm ow ane są działania  zm ierzające 
do zm niejszenia stopnia zanieczy
szczenia środow iska natu ra lnego?

2. Czy zakład w ypłaca odszkodo
w an ia  za za tru c ie  środow iska?

3. K to jest odpow iedzialny  w wa
szym p rzedsięb iorstw ie za w ypu
szczanie ścieków  do rzeki?

4. Z jak ich  funduszy  uzysku je  się 
pieniądze na p łacenie odszkodowań

jak a  to  jest sum a?
Chcielibyśm y rów nież wiedzieć czy 

na teren ie  zakładu działa kom órka
c h r o n y  nr-’v ro d v  i e rv  b a d a n y  j«st 

skład chem iczny ścieków  wpuszczo- 
n y rb  do rzek i .

Być może m ylim y się staw iając 
lakip  zarzu ty  pod adresem  zakła
dów ale p rzykro  nam , że bezkar
nie za tru w an a  Jest woda. k tó ra od
biera praw o do życia ogrom nej ilo
ści żyw ych organizm ów . Uważam y, 
że nie m usim y w yjaśn iać  pow iązań 
istn ie jących  w  przyrodzie  1 przypo-

|  RADA SPÓŁDZIELNI PROJEKTOWANIA I  
s I USŁUG INWESTYCYJ’NYĆH ' §

M W 5 C T 3 ! 5 i

J

5 w P łó c k u

i  p o s z u k i

i  kandydata na stanowisko

|  • PREZESA 1

|  tejże Spółdzielni. i

|  Od kandydatów wymagane są:
|  —  wykształcenie wyższe budowlane |
= — 10-!etnf staż pracy w zawodzie, w tym = 
§ 5 lat na stanowiskach kierowniczych. |
§ Zgłoszenia pisemne zawierające ankietę |
§ personalną i kopię dyplomów należy skła- i  
§ dać w sekretariacie Zakładu Projektowania § 
: I Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt” w i 
| Płocku, ul. Tyciąclecla 10, w terminie do § 
|  dnia 23 listopada 1931 r. 5

Rozmowy z wybranymi kandydatami od- 2 
f będą się w dniu 25.XI.81 r. w siedzibie ZPiUl § 
E „Inwestprojekt” w Płocku, o czym kandyda- § 
§ cl zostaną powiadomieni oddzielnie.

1 ■ RADA SPÓŁDZIELNI §m ^
u i i i n i i i i i i i f i g i s a a o s m r g i i m i u m i H H i i m n i i i i n u u m f s i i s u i i m m i n i i f i

Z głębokim  żalem  zaw iadam iam y, że w dn iu  31.X.198x r . zm arła 
nasza d roga K oleżanka

STEFANIA DANUTA KAMIŃSKA
nauczycie lka Szkoły Podstaw ow ej N r 7 w P łocku.

W spom nienia o N iej jako  cenionym  pedagogu serdecznej Ko
leżance oraz przy jacielu  dzieci i m łodzieży pozostaną długo w 
naszej pam ięci.

Mężowi i Rodzinie sk ładam y w yrazy serdecznego współczucia.

DYREKCJA i RADA PEDAGOGICZNA 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 

W PŁOCKU

YY OPARCIU O DECYZJE

Operacyjnego Sztabu Aniykryzysowego *
wynikające z możliwości wystąpienia niedoboru mocy i 
energii elektrycznej w odniesieniu do odbiorców energii 
elektrycznej w woj. płockim

obowiązują
od dnia dzisiejszego do 31.111.82 r. poniższe 

USTALANIA:
1. Każdy odbiorca energii elektrycznej winien prowadzić 

oszczędne i racjonalne użytkowanie energii elektrycznej.
2. Szczególnie oszczędny pobór energii elektrycznej obo

wiązuje w okresach zapotrzebowania tj. w godz. od 8.00 c’o 
12.00 i od 16 00 do 21.00. v

3. Nieprzestrzeganie w% zasad może pociągnąć koniecz
ność doraźnego wstrzymania dostawy energii elektrycznej.

4. Wyłączenia dla opanowania ewentualnych deficytów 
mocy będą stosowane r.a następujących zasadach:

a) wyłączenia w miarę możliwości technicznych będą 
sygnalizowane przez wyłączenia na 1 minutę — załą
czenie na 5 minut i wyłączenie do 1 godziny,
b) w zasadzie nie podlegają tym wyłączeniom odbiorcy 
wiejscy w godz. od 4.00 do 7.00 oraz od 16.00 do 18.00,
c) w przypadku katastrofalnych deficytów mocy mogą 
na&tąpić wyłączenia wszystkich rodzajów odbiorców 
niezależnie od pory dnia z wyjątkiem szpitali, wodo
ciągów i kanalizacji oraz obiektów których wyłączenia 
mogłyby spowodować zagrożenie zdrowia lub życia ob
sługi lub zniszczenie urządzeń.

Tylko przez świadome oszczędne użytkowanie energii 
elektrycznej szczególnie w gedz. 8.00—12.00 [ 16.00—21.00, 
możemy uniknąć konieczności stosowania wyłączeń kata
strofalnych.

Zakład Energetyczny Płock 
P-224

¥ *V«̂Ż\ /"T *5* *\ -s » /■> -

\ Zakład Inwestycji i Remontów
N • • • r- «s

 ̂ w Płocku, ul. Bielska 1

s PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie studni wierconej w, Eazie Magazynowej przy 
ul. Przemysłowej ! 1/13 w Kutnie.

W przetargu mogą brać udział jednostki państwowe, 
spółdzielcze i prywatni rzemieślnicy.

Oferty w zalakowanych kopertach należy składać na po
wyższy adres w sekretariacie. Otwarcie ofert nastąpi w 
terminie 14 dni od daty ukazania &ię ogłoszenia.

P-228

%

1
I
f r "  m - ■*** ^  ~ ~ ~ ~
 ̂ Centralna Baza Części Zamiennych 

f. „AGROMA”
[l w Kutnie, ul. Sklęczkcwska 42
Ó o g ł a s z a
1 PRZETARG NIEOGRANICZONY

g
fij . na sprzedaż samochodu polski Fiat 125, nr fabryczny 
£ 238068, rok produkcji 1977, stopień zużycia 50 proc., cena
k wywoławcza 80.000 zł.
j> Przetarg odbędzie się 10 dnia od daty “ukazania się ogło- 
y szenia w prasie o godz. 10 w świetlicy zakładowej.

W przypadku niedojścia do skutku I przetargu odbędzie 
się II przetarg w dniu następnym. Wadium w wysokości 
10 proc. ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie przed
siębiorstwa.

Samochód można oglądać w dni robocze w godz. 9—14
L pod w% adresem.

Zastrzega s-tą prawo unieważnienia przetargu bez poda- 
|  nia przyczyn. * P-229

j i i r m i i i i f m m m F t f m m m m i m i m m m m f m i s m i m i i i f i i i i m i m i i t .

TELEWIZYJNY OŚRODEK NADAWCZY 
i  w P ł o c k u

Z A  T R U D N I  1
1 TECHNIKA ELEKTRONIKA I
MB Ml

Informacje: Płock, ul. Wolskiego 10, tele- I  
|  fon 248-03. P-227 |
T i g m r m m n m m i i m m m i i i i m i i m m i m m m u n i i i u i i u i i i i i m f i t i i t T

OGŁOSZENIA D R O B N E
255539 na nazw isko Gil Ju lian n a .

890182

KUPIĘ siln ik  F ia t 12Sp now y lub 
do rem ontu , m ożliwość rozliczenia w 
bonach. Dzwonić; K osiński 82-42-84 
lub  adres: K ochanow skiego 24/36 
P łock 890183

UNIEWAŻNIA się leg itym ację  służ
bową Nr 709 na nazw isko M arsza-
łek  K rystyna . 890181

ZGUBIONO leg itym ację pracow niczą
Nr 25451 MZR1P

890180

ZGUBIONO leg itym ację pracow ni-
czą Nr A-23S24 MŻRłP.

890170

ZGUBIONO leg itym ację  
czą Nr 50797 MZRiP.

pracownl-

8S0171

SPRZEDAM siln ik  — 
Płock — Szopena 81/7.

6-cyllndrowy

•90X72

ZGUBIONO leg itym ację  
czą Nr 38532 MZRiP.

pracownl-

890X73

ZGUBIONO leg itym ację  PZE1R Nr 
0006294 na nazw isko K obus H anna.

890X78

KUPIĘ sta ry  sp rzęt fo tograficzny , 
tel 270-60 do 15.

880177

SPRZEDAM P en taco n  slx TL z o- 
b lek tyw em  tel. 270-60 do 15.

890178

DNIA 17 czerw ca zostało zagubione
zlecenie na 2100 kg węgla w raz z in 
nym i dokum entam i na nazw isko 
Tom aszew ski Je rzy , zam. R okicie 
woj P łock. 890168

v.a.T»'j*jz-'.'rrsrŁ®’,-ra

HiiBfeoasi pismo Polskiej Zlednoczonej 
Partii Robotniczej Wydawca 
Warszawskie Wydawnictwo 
Prasowe Pt asa Ksiaźks Ruch ’ 
Adres redakcji 09 402 Płock 
ul Jakubowskiego 11 Telefo- 

_ , nv redaktor naczelny 270 60
sekretarz redakcji 255 88 p >kój dziennikarzy 283 37 oraz w Kutnie ul 
H Sienkiewicza 3 teł 37 29 Redaguje zespól w składzie Zbigniew Bura- 
cz-. n<ki W tud/tinier/ Diism n*M Tomas/ Gatazka (fotoreportert Ewa Grin- 
bert • k-e>»> • -e-i ,K : : ii/lanta Mawr»/ k* .łan B MyreU fredakt^r na
czelny ( etina Palm ti .ładwies Płudowska Krystyna Pytlakowska (kier 
dzinłn W łaiv-iiw  S /r/e^niak .lanusz Wasilewski (opracowanie technlcz- 
no-graftczne) M Wittels. Materiałów nie zamówionych redakcja nie

-Bwrac*. zastrzega sobie praw o dokonyw ania akró tów  i zm ian ty tu łów .
Prenum eratę aa k ra j p rzy jm ują  Oddziały RSW Prasa Książką R uch” 

oraz urzędy poczt we i doręczyciele w term inach
— do 25 listopada na styczeń. 1 k w arta ł 1 półrocze roku  następnego 1 na 
cały rok następny
— do dnia 10 m iesiąca poprzedzalącego okres p ren u m era ty  na pozostałe 
okresy roku bieżącego
Cena p ren u m era ty  rocznej — 912 zł.
Jednostk i gospodarki uspołecznionej In sty tu c je  i o rgan izacje  społeczno- 
polityczne sk ładała  zam ów ienia w m ielscow ych O ddziałach RSW .Prasa- 
Kstążka R uch”
Zakłady pracy, in sty tu c je  w m iejscow ościach w k tó ry ch  nie ma Od
działów  RSW oraz p renum era to rzy  Indyw idualni zam aw iają  p ren u m era tę  
w urzędach pocztow ych lub u doręczycieli

P re n u m era tę  te  zleceniem  wysyłki za g ran icę  p rzy jm uje  RSW ,P rasa- 
K siażka R uch” C en tra la  K olportażu  Prasy t W ydaw nictw  ul Tow arow a 
28 00 950 W arszawa konto NBP XV O /W arszaw a Nr (153201045-130 11 w
terminach podanych dla prenumeraty kra*< we* Prenumerata ze zleceniom 
w ysyłki za granic-^ *est dr żaza od p ren u m era ty  krajowe* o 50 proc dla 
zleceniodaw ców  indyw idualnych  l o 100 proc dla zlecających Insty tucji
I zakładów  pracy

Ogłoszenia p rzy jm u je  p u n k t ogłoszeniow y w  P łocku , ul. Jakubow sk iegoII oraz Biuro -Ogłoszeń Warszawskiego Wydawnictwa Prasowego RSW 
.P rasa K siążką Ruch' W arszawa u! Poznańska 38

D ruk  P rasow e Z akłady G raficzne RSW „P rasa -  Ks i ążk a -R uch ” , Łódź. vSL. 
Arm ii C zerw onej 28 Zam. 2456 K-10
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WOJEWODZK 
INFORMATOR 
KULTURALNY

PŁOCK
YBATB DRAMATYCZNY Im, I.

Saniawisflciego: 11—41.1(1. god«. 17 — 
istra t Małgorzata, 17—11111. •od*. 
U  — Przed sklepem jubilera.

KINA: „DIANA”: 14-41.U. — ftoóa. 
M. 1* ł 20 — KugiUńska tragedia 
radu. od lat 1». 14.—1644. — godx
li ,  11 1 U  -  niediŁlaia *o<l*. 14.15, 
16 17, 11.11 — Przekupka 1 poeta — 
rada. od lat 14. 17—8041, — «od*:
Id, Cal o wiek a M-J — poi. b.o., 
17—ctO.it, — coda. 10 1 40 — Ooń 
mnie a* eie etapie — Irena, ad lat 
14.

„BPUTNIK"! U. M. — doda. »  — 
O szóstej wieczorem pa wojnie —
rada. od lat 12, 11.11. coda. 1T i 
11 .II — Każdy ma swoje piekło —
tranc. od lat 1*. 12—44.1(1. — coda. 
1S — Najwiekniejazy koń — rada. 
1»jo.. 14—41,11. — goda. 17 i 10.15 
Król Cyganów — USA od lat li, 
Id—17.111, — coda. 1S — Mały kale
to — USA b.o., l i—17.11. — godz.
17 1 10.1C — Szacowni nieboeseaycy — 
wioski od lat 1*. 10—80,11. — coda.
10 1 10 — Człowiek a telasa — poi. 
«d lat li .

„STUDIO" — 1111. — Pugaesow 
aa. i  l II — rada — od lat 11, 
1*—li.11. — Zagubieni w tajdze — 
t a u  od lat 12, 17—4041. — lamot- 
aik — irarao. od lat 10.

MUZEUM MAZOWIECKIE: okaoor 
sycja stała: Dzieje Mazowsza, sece
sja, wystawa prac A. Kiriuszyaa. 
Wystawa: Polaki portret wojskowy. 
Muzeum czynne: wtorki, piątki

12—iii, środy czwartki godz. 
-15, soboty 1 nledzlal# god*. 15— 

M. Poniodziałki 1 wtorki po wolinoj 
•obodo muaouin nloozyn.no.

MUZEUM DIECEZJALNEJ akapo- 
■poją stała wrona w soboty w 
•oda. 10—44 i niedzielo w godz. U—

BWAt mslaretwo Edwarda Dwur
nika, Salon czynny eodaienmla z 
wyjątkiem ponlodalaików 1 wtorków 
W coda. 10—44.

DOM TECHNIKA: 1141. god*. li, 
« ,  l i  — Koncert z udziałem: 3. Ga
josa. J. Kolty, O. Pridmana. I. Ka- 
S«L I. Karwina, 1. Rewińskieąo. 
12.14. coda. l i  1 14,14. gode. 14 —
dyskoteka.

•PO l DZIELCSY DOM KULTURY: 
• 4 4 .  god*. 17 1 14 recital parojys- 
tp Andrsoja Byebowskiego. 15—45.11.
•oda. 11 1 1240 -  Teatr „Arlekin" 
— przedstawi dzieciom „Nleawyeie- 
ionego koguta". 1144. godz. 17 —
•potkanie ze sztuką. 1441. godet, li 
w  Konkurs wyobraźni „Kosmos M" 
Nnpreoa dla da leci. 1144. — godz. 17 
— Kabaret piosenki satyrycznej An
drzeja Kreczmara — „Remanent”. 
1544. — coda. l i  — turniej przod- 
azko&L

KLUK OSIEDLA KOCHANOW
SKIEGO: 1444. — otwarcie wystawy 
Malarstwa Małgorzaty Euwińskiej 
— ezltonka „Ramy 74".

KLUB NAUCZY CIELĄ I 1444. god*. 
ł i  — warsztaty literackie a udzia
łom A. Biek-insklege 1 Z. Eklbiń- 
aklego, na która aaprosaeni sa 
Weayeey piazący.

DOM KULTURY: 14J«, — coda. 17 
M —; w kluibio „Pifiiip" koncert ze- 
4”®tu ,-PełIeet". 2541. godz. l i  — w 
klubie .Mamatouit" eoana kronik źll- 
snowyefc.

PORADNIA CPOLECSNO-PRAW-
NA prowadzona przez Ośrodek Spo
łeczno-Prawny przy EW ZSMP i 
Kairzad Miejski KPIP czynna w każ
dy piątek od godz. 17 do l i  w 
Bpóldziedczym Domu Kultury. U- 
dzlelano aa porady z zakresu pra
wa pracy, karnego 1 rodzinnego.

TELEFON ZAUFANIA ar *65-32 
•dzieła porad w poniedziałki i
wtorki w  gode. 14—li, środy,
ewwartlrt ł  piątki w godz. 14—1*.

TELEFON ZAUFANIA „W" nr 
126-63 udziela porad w «,prawie cho
rób wenerycznych oodaierenie w
godz. 14-44.

APTEKI: Dyżury nocne l świą
teczne pełnią: do li. W. (godz, 6 
rano) apteka przy ul . Miodowej * 
4d 14.44. do M.tli. (godz. i  rano)
apteka przy ul.. Kolegialnej M.

KUTNO
KINO „14 STYCZNIA": 54—42.11. 

<— Waterloo — radź. od lat ;S,
14—14.1,1. — Rój — USA od lat 
44—4441. — Wielki Churamita — 
rad®, od la t 15. ló—1444 — Życie
Jest piękne — radź. ed la t 1*. 17— 
1044. — Wspólnik — brana, ad lat 
44.

MUZEUM BITWY NAD BZURA:
akspozycja stała czynna eedzienrale! 
a wyjątkiem poniedziałków w godz 
14—14.

ZE GKICOWNIKtfM
W O I E W O D Z f t y i E

MYŚLIWSKI W DUNINOWIE
G9
PAŁACYK

,<7% y  (

rys. T. Osiński

Ketpół dworski po baronach Ike townym przebudowom. Ostatni re
nt Duninowie Nowym należy do mont kapitalny obiektu miał miej- 
ciekawych kompleksów architekto- sce w latach 1932—1933. Zabiegi te, 
nicznych w wojewódzwie, głównie gdzie funkcjonalność wzięła górę 
dlatego, że reprezentuje dość rząd- nad stroną architektoniczną, pozba- 
ko spotykany na Mazowszu typ wiły budynek wyraźnych akcentów 
rezydencji wiejskiej polskiej ary- stylowych.
stokracji. Baronowie Ike-Dunikow- Pałacyk jest murowany z cegły, 
scy. XlX-wieczni właściciele oko- pokrytej warstwą tynku. Składa 
licznych dóbr wznieśli tutaj zespół się z piętrowego korpusu główne- 
dworski złożony z pałacu, tzw. pa- go, flankowanego dwoma wieżami 
łacyku myśliwskiego oraz pawilo- oraz z dwóch skrzydeł partero
wi ogrodowego określanego jako wych, dostawionych pod kątem 
zameczek. rozwartym. Wieże, trójkondygnacyj-

Każda z tych budowli wyróżnia ne. maja charakter neogotycki, acz- 
się swoistą uroda architektoniczną, kolwiek zwieńczone są neobaroko- 
zaś zameczek należy do bardziej wymi hełmami. Korpus główny 
charakterystycznych obiektów świc- budynku nakrywa dach dwuspado- 
ckiego budownictwa neogotyckiego wy, zaś skrzydła parterowe — man- 
w Płockiem. Szerzej pisaliśmy o sardowy. Stan zachowania obiektu 
nim przed kilkoma miesiącami. można ocenić jako dostateczny

Centralne miejsce w zespole zaj
muje pałacyk myśliwski. Według 
tradycji wzniesiony został rzekomo 
w latach 1750—1760, na co jednak 
nie ma dostatecznych dowodów. 
Natomiast prawdą bezsporną jest, 
że obiekt ten ma XVIll-wleczny 
rodowód. Ike-Duninowscy przejmu
jąc majątek poddawali pałacyk 
wielokrotnym przeróbkom i grun-

DZIWNI
ALB PRAWDZIWE

„Król" złodziei samochodo
wych, Dieter Jetke, alias Harry 
Koenig, wystąpi w filmie nagry
wanym w RFN i opartym na 
jego pamiętnikach. Uchodzi on 
za największego w historii zło
dzieja samochodów. Do najwię
kszych jego wyczynów należała 
kradzież w 1969 r. z paryskiego 
salonu samochodowego wozu 
wyścigowego wartości 30 ty«. 
dolarów. W płaszczu z naszyw
kami firmowymi usiadł za kie
rownicą i wyprowadził samo
chód z hali. Innym razem przy 
pomocy wynajętych kierowców 
z podziemnego garażu skradł 60 
fabrycznie nowych samochodów 
Porsche".

(jbn)

ra z m C lito lC i
SW ETRZYSKA

Motela na wyroby z wełny właściwie nigdy 
się nie skończyła, zawsze trwa obok tej wio
dącej, a wiele kobiet woli ubrać się w suknię 
z włóczki, niż uszytą z peweksowskiego ma
teriału. Ten sezon obfituje w propozycje właś
nie ubiorów z wełny. Poczynając od swetro
wych sukienek (krótkich), po garsonki i suknie 
wykonane na drutach. Bardzo modne są także 
wielkie swetry, swetrzyska właściwie, nieraz 
zastępujące nawet płaszcz lub kurtkę. I to nie 
tylko na urlopie w górach ale także na co 
dzień, na ulicę. Takie swetry trzeba robić ko
niecznie z grubej wełny. Jest ona osiągalna 
właśnie u górali. Jeżeli ktoś ma owczą wełnę 
i jeszcze posiadł umiejętności robienia na dru
tach, może wykonać właśnie taka gruby swe- 
ter-kurtkę, koniecznie z kapturem. Za jedyną 
ozdobę służą tu np. warkocze, .który to ścieg 
biegnie przez kaptur i całą długość swetra. W 
związku z modą na cebulkę taki sweter nosi 
się na inny, gruby golf i jeszcze kamizelkę. W 
naszym klimacie, jeżeli zima będzie ciężka, a 
mieszkania i biura niedogrzane, jest to motót 
wprost zbawienna.

<kp>

Kącik automobilisty

PRZED ZIMĄ

— Pierwsza? Nie należy  stosow ać 
do wody żadnych dodatków  w  po
staci dom ow ych środków  p iorących 
ty p u  ,,Ix i” , „P o llen a” czy „E ” oraz 
m ydeł, gdyż m,ogą one pow ażnie u- 
szkodzłć pow łokę lak iern iczą;

— D ruga: Jeśli pokryw a siln ika 
była m ocno nag rzana nie należy jej 
polew ać zim ną wodą. G»wałtowne

,  . . . . . stygn ięc ie  lak ie ru  może także  spo-
Jeszcze tydzień , jeszcze dw a i wodować • jego pęknięcie . To sam o 

praw dopodobnie zacznie się najcięż- odnosi się do gorącej w ody w  sto- 
szy okres dla kierow ców  i eksploa- sunku  do bardzo zim nego nadw ozia, 
tow anych  przez nich sam ochodów . _  , . , .
Oto kilka podstaw ow ych czynności, . Po nadw ozia należy  j e o-
jak ie  należy w ykonać w łaśnie p rzed  &u®zyc* na jlep ie j irchą, a nas tęp n .e
tym  okresem 1 zakonserw ow ać odpow iednim  p re-

~  ZacznijmV od nadw ozia. N ależy Pa ra te ra -. D°  p ielęgnacji lak ie ru  ma- 
g run tow nie  sam ochód um yć. Doty- S JL . „ 'f S?,df 18 d \vf! roc|? aJe środ- 
czy to  zarów no sam ego pudla, jak  i feów. z dodatk iem  oleju  silikonow ego 
podwozia i kom ory siln ikow ej. Do- tub be w postaci p iynnej lub
prow adzenie ty ch  części do idealnej - Pas^y- ' sze środk i n ad a ją  się
czystości pozw ala na w ykrycie  wszy- czczego do sam ochodów  nie  m a- 
stk ich  m iejsc w ym agających  dodat- '^cych gaiazy  i w ystaw ionych  na 
kow ego zabezpieczenia. Mamy tu  na ro^ne działanie a tm osfery . D rugie 
m yśli różnej w ielkości zad rapan ia  za eca^ e są, gdy zm atow iały  lak ier 
czy odpryski lak ieru , jak  rów nież ma odzyskać sw ój połysk i kiedy 
natm n ie jsze  naweit ogniska rdzy. potrzebne jest m inim alne zabezpie-

S l  Po podwoziu i siln iku  przychn- az«nie przed w pływ am i atm osfery - 
dzl kolej na pudło nadw ozia. N ai- cznytm ,
lepsze w ynik i można uzyskać sto- Gdy m ycie m am y już  za sobą, 
su jac  do wody odpow iedni szam pon należy przejść  do bardzo szczegóło- 
samochodotwy. Mieszać go na’leży w wego przeglądu, k tó ręgo  celem  jest 
s tosunku  1:60 lub 1:120, w zależno- odnalezienie ł zabezpieczenie w szy- 
ści od stopnia zabrudzen ia wozu. I slikich uszkodzonych i narażonych  
tu  dw ie w ażne uw agi: na rdzę m iejsc.

ŁĘCZYCA
KINO ..GÓRNIK"! Ifl—li.W. — 

Niezwykłe przygody Włochów w
Rosji — radz.-wł. 11—48.14. —
Moja Anfisa — rad®, od la<t 1*. 
14—16.14, — Tabor wędruje de !»ie- 
ba — radź. od 15 1. 1T-2D44. -
Szare kaczątko — nadiz. b.o,, 17— 
4041. -  Kobra — Jatp. od la t li.

MUZEUM — ZAMEK: ekspozycja 
olała: Pradzieje regionu łęczyckiego, 
historia Łęczycy 1 zamku XVI 1 
XIV wiek, łęczycka sztuka ludowa. 
Muzeum czynne: w torki godz. 10— 
17, środy, czwartki, piątki i soboty

r liz. 10—46, niedziela i  wodna sobo- 
4—44.

SIERPC
KZNO „JUTRZENKA": lf—14.14. -  

Ostatni z Fleksnesów — norw. od 
Mit 15, 18—45.44. — Taczanka z po
łudnia — radź. od lat 12. 17—19.11 . 
— Wyspy na Golfstromic — USA od 
la t 12.

MUZEUM; stała ekspozycja histo
ryczna i etnograficzna czynna co
dziennie z wyjiąitkieon poniedziałków 
i dni pośrwi atecznych w godz. ló—

ŻYCHLIN
KINO „LECH” ! 11—11,141. — D ziew  

tzyna s reklam y — wł.-USA od lat 
14. 15—17.14. — Filipek — NRD b.o, 
11—17.14. — Gorące polowanie — Jap, 
ad lat 1*. KS—20.14. — Człowiek t  
Adaza — poi. od la t 14.

Ba zmiany w programie redakcja 
JKłe ponosi odpowiedsialnośei.

Chcecie to wierzcie *

H r 482
POZIOMO: 1) do przewiązania. 

4) na kiszonkę. 7) skojarz z fres
kami z Faras. 8) z uszkiem. 9) 
baletnica. 11) figiel. 12) dużo. dużo 
krów. 17) rewanżowe odwiedziny. 
19) uchylenie przed ciosem. 21) 
byle nie z pustego w próżne. 22) 
grzyb lub ptak. 23) autobus wy
cieczkowy.

PIONOWO: 1) upierzony śpiewak. 
2) budka z prasa. 3) maszyna z 
wiejskiego lamusa. 4) stan bliski 
a sanowi Zagłobie. 5) belka pod po
dłogą. 6) mieszkanie trapera. 7) 
tkanina o połyskliwei powierzchni. 
10) w ręku myśliwego. 13) np. po
midorowa lub zrazy 14) zużyta 
miotła. 15) w grze hazardowej. 16) 
lednoślad. 18) szef rządu w Turcji 
sułtańskiej. 20) kość pokaźnych 
rozmiarów. (n)

Rozwiązania prosimy nadsyłać w 
ciągu 10 dni od daty numeru pod 
adresem redakcji, z dopiskiem na 
kopercie: K rzyżów ka n r 482. Do 
rozlosowania nagrody książkow e.

rym  wolisz spędzić czas w domu i  przyjm uj ich bez zastanow ienia, 
bliską osobą niż biegać po znajo- Waga pragnie się z Tobą spotkać, 
mych Zechcesz spokoju l ta k i ' Spo
kój osiągniesz Bliźnięta wolne m a- WAGA — (24.IX—23.X)
ją szansę i to dużą. Żeby jej nie

tkasz kogoś, kto umili Ci Twoją 
samotność? Przeżycie może być dla 
Ciebie naprawdę fascynujące. Wy
korzystaj każdą wolną chwilę dla

H  y  ID SIC p o ^ n ^ w * .
(  / S  1  B  — bobrze. dzieć co wybrać. Ktoś pragnie Two- sobotę i niedzielę wypoczywaj, Ł

ISEODM
BARAN — (21jn—iO.IV)

___ _____ bo
jego towarzystwa, ale Ty z kolei siły mogą Cl być bardzo potrzebne, 
skłaniasz się ku komuś Innemu. Pa-

WODNIK — (21.1—18.11)

Sprawy rodzinne w harmonii. Mo
że Ją zakłócić drobna sprzeczka, Ty 
Jednak potrafisz ją załagodzić. Ktoś 
Jest o Ciebie zazdrosny i stąd to

RAK — (22.Y1—22.VII)
mlętaj, że serce prawdę Cl powie.

Jeśli zdarzyło Cl slą nieporozu- N iektóre Wagi są już zmęczone
mienie z miłą sercu osobą 1 myślisz ciągłą gonitwą. Może wyjazd na
nawet o przecięciu tej znajomości, kilka dni gdzieś do rodziny dobrze
nie rób tego pod wpływem chwilo- by im zrobił? 
wego zdenerwowania. Namyśl się
dobrze, bo potem możesz żałować. SKORPION — (24.X—22.XI)
Zawodowe sprawy na dobrej dro
dze, jeśli okażesz odwsgę i prze- Dni raczej spokojne, Na drodze do wszystko. Poświęć temu komuś wię- 
elwstawisz się komuś ogólnie uzna- Twojego domowego szczęścia nic cej czasu a będzie dobrze. Praca da

W tym tygodniu znajdziesz slą w wanemu. Koniec tygodnia będzie już nie stoi. W pracy  jakieś bardzo „  ... ", ,
gronie bliższej 1 dalszej rodziny — bardzo ożywiony. interesujące obietnice, ale zważaj a  sukces, ale ucz głównie na sie-
być może gdzieś poza domem. To- ‘ na to, kto je daje Jeżeli B liźnięta, ble. Wobec szefów bądź dyplomatą,
warzystwo będzie ożywione, a zjed- LEW — (22.VU—28.VUI) nie można za bardzo ufać tym a wobec kolegów — szczery i przy-
noczy Was jakiś wspólny cel. Nie przyrzeczeniom. Pamiętaj, że łatwo
chwal się za wiele sukcesami ser- Tydzień pełen nowości, , niespo- można utracić to co się zdobvło, JaciexsKI-
eowyml i zawodowymi, bo łatwo dziewanych spotkań i wiadomości, a odzyskać bardzo trudno. Niedziela
zarobić na opinię pyszałka. W iro - W arto jednak, żebyś w tym wszy- — miła i pogodna,
dę czeka Cie randka z kimś spod stklm nie zapomniał o bliskiej Ci
znaku Panny, Uważaj na finanse. osobie. W rodzinie radość 1 miłe STRZELEC _ (23.XI_2l.XII)

chwile. Przyjdzie ktoś od dawna o- . . . . . .
BTK — (21.IV—21.V) ezekiwany. W pracy trochę na- Na początku tygodnia trochę zde- bre  ̂ drodze do podjęcia poważnych

pięcia, którego zlikwidowanie za- nerwowanla 1 napięć. Być może decyzji. W rodzinie dobra atmosfe-
Ktoś, na kim  Ci bardzo zależy, jeży też od Ciebie Pam iętaj, żebyś chodzi tu o pilne zadanie? Albo o r a. jeżeli nie będziesz denerwował

będzie się starał dopasować swoje nie okazywał nagłych zmian humo- jakąś ważną sprawę. Jeżeli tak, się z byle powodu. W pracy nie
plany do Twoich Czekają Cię też ru . rozstrzygnie słe ona koło niatku i Ł y nie
nowe interesujące znajomości, ale potem ' będziesz' miał poczucie do- aw się w ploteczki 1 bo
nie przywiązuj do nich zbyt wiel- FANNA — (*4.Vin—2S.IX) brze spełnionego obowiązku. Ktoś może *le? to zemścić tylko na To-
kiej wagi. Jeśli wyjeżdżasz, bądź u- będzie od Ciebie wymagał natych- bie. Pam iętaj, że Ty się nie nada-
ważny przy kierownicy, nlę brawu- Wkrótce powróci harmonia, osta- miastowej decyzji Wstrzymaj sie z
ru j W pracy -  zapowiada się jakaś tn l0 trochę zakłócona. Ale nie nią iednak, aż poznasz opinie in- JeSZ d°  pr° wadzenla takich «ł« -

stroń od ludzi 1 nie zamykaj się w nych o tej sprawie. Pod kcmicc tygodnia odprężenie
domu Twoi przyjaciele mogą Cl znajdziesz na towarzyskiej imprezie
dobrze doradzić, ufaj lm. W spra- K0ZT0R02EC — (22.XII—20.1) ,  mo4e SDOtkaS7
wach zawodowych Twoja sytuacja 8 * 5potKasz kogos’ kto b7dzl«

W sprawach sercowych dopisze d  powinna się poleoszyć. Nowe pro- To może być tydzień wielkich de- cię  adorował? Ryby bardzo lubią
szczęście. Będzie to okres, w któ- pozycje będą interesujące, ale nie *ycji i  ważnego wyboru. Może spo- być podziwiane 1 komplementowane.

RYBY — (19.11—20.III)

Twoje sprawy sercowe są na do-

nagroda lub premia.

BLIŹNIĘTA — («.V—ll.VI)

Samo życie

Z A M I A S T
Jaki jest najlepszy środek anty

koncepcyjny? Oczywiście szklanka 
zimnej wody. W tym miejscu, w 
niniejszym dowcipie, bo to jest 
dowcip niestety, należy spytać, esy 
szklankę zimnej wody należy sto
sować przed, czy po. Odpowiedź 
brzmi, że zamiast.

Są różne szkoły podchodzenia do 
naszych spraw codziennych, do ca
łej, pardon, aktualniej, pardon, sy
tuacji. Jedna z nich głosi, że 'wła
ściwie  ̂ wszystko można zastąpić 
wszystkim. Tak na przykład sądzi 
pewien mój znajomy, człowiek o 
dużej wyobraźni i skłonności do 
filozofii utylitarnej. Właśnie ostat
nio rozmawialiśmy na tematy zbli
żone. Otóż, twierdzi znajomy, na
sze społeczeństujo jest w całości 
paradoksalne. Z jednej strony ist
nieje społeczna potrzeba równości 
absolutnej, czyli egalitaryzmu. Z 
drugiej jednak — każdy chciałby 
z tej rzeczywistości choćby odrobi
nę wystawać. W ogólnonarodowych 
pretensjach, że niektórzy mają za
graniczne auta i wille, chodzi nie
0 to, by wszyscy mieli te auta
1 ekskluzywne dacze, ale raczej 
brzmi tam zawód: skoro ten i ów 
ma, to dlaczego ja nie mam? Bied
ny zazdrości bogatemu, bogaty 
biednemu — dajmy no, to zdrowia 
— a przestępca wariatowi zazdro
ści jego choroby, bo gdyby to on 
miał tę psychikę zwichniętą, to nie 
musiałby 3iedzieć, a co najwyżej 
powegetowałby czas jakiś w pań
stwowym kukułczym gnieżdzie 0 
drzwiach bez klamek. — Czyś ty 
widział — pytał mnie retorycznie, 
kobietę równocześnie piękną i mą" 
drą? — Ja takiej nie widziałem• 
Jeśli jest obiektywnie piękna, to 
mądra jest tylko dla tego, kto 
miał nieszczęście zakochać się W 
niej. Jeśli zaś jest autentycznie 
mądra, to w zasadzie piękna jest 
,tylko w rzadkich okolicznościach, 
kiedy jej intelekt mianowicie 
błyszczy tak, że oczy bolą patrzeć. 
Co ma zatem robić normalna ko
bieta, gdy dojdzie do niej bolesna 
świadomość tego nadmiaru, czy 
może braków?

— Zejdźmy jednak na ziemię — 
zaproponowałem, W moim bloku 
niedawno zainstalowano nową win“ 
dę, która według założeń i zdrowe
go rozsądku winna być bardziej 
niezawodna, niż stara. Założenie to 
okazało się nieprawdziwe. Po nie
długim czasie zepsuła, się żarówka 
sygnalizująca „przyjęcie zamówie
nia” na zjazd do parteru, następ
nie ta, która sygnalizowała, że win
da oto zjechała i stoi, czekając 
na pasażerów, wreszcie — wszyst
kie żarówki od przycisków we
wnętrznych. Ostatnio — chodzi ona 
bez przerwy między piętrami, nI" 
gdzie się nie zatrzymuje, choć w 
środku nikogo nie ma. Administra
cja żyje pewno w błogiej nieświa
domości, bo nie naprawia, komitet 
osiedlowy, którego przedstawiciel 
winien mieszkać w tym bloku — 
też nic nie robi w sprawie V°“ 
prawy bytu (może mieszka na pat- 
terze i winda mu niepotrzebna) 
współlokatorów i w ogóle żyje sią 
nam jakby coraz gorzej. Co i koS° 
należałoby tu czym, bądź kim za
stąpić?

Póki co — należałoby zastąpie 
żarówki po prostu dobrym słuchem  
lokatorów twojego bloku. Każdy 
przytknąłby ucho do drzwi windy 
i słyszałby, czy za naciśnięciem 
przycisku onaż winda ruszyła, czy 
też nie.

— A jeśli ona bez przerwy ie*~ 
dzi między piętrami?

— Kpisz, czy co? Przecież windą 
od zarania dziejów zastępowały zio- 
gi lokatorów. Życzę im więc zdro
wych i silnych nóg. Jeśli maja 
akurat chore, to niech je zastąpw 
po prostu wyobraźnią. Zamiast 
wspinaczki po schodach, mogą s0- 
bie wyobrazić, że jadą winda n<* 
swoje piętro, a na początek, że 
w c h o d z ą  w ł a ś n i e  a schodzą*
Ruch w dół jest łatwiejszy, niż ten 
w górę.

— Słuchaj, a co doradziłbyś Pa't 
łączom, gdy w kioskach brak ieSl 
jakichkolwiek papierosów?

— Niech czytają twoje felietony• 
One też mają właściwości rako
twórcze.

Chyba przesadził.
Ob. Serwator
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