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Gdyby jeszcze rok temu ja- 
•kiś czarno widz namalował 
obraz tego, co mamy dziśf 
mielibyśmy go mimo wszystko za 

fantastę, a może nawet niespeł
na rozumu. Teraz nic r.as  ̂ już 
nie dziwi. Przed sklepami i 
•w ich wnętrzach zbierają się tłu
my i trwają tak c'o momentu, 
gdy na półkach zostaje choć “je
den słoik, kostka margaryny, czy 
kawałek ciasta. W ^sklepach mię
snych niejasne zasady kolejkowe 
budzą takie wzburzenie, że klien
ci wpisują się do książek ży
czeń, przeklinają, ubliżają perso
nelowi, a w skrajnych przypad
kach dochodzi do rękoczynów. W 
sklepach spożywczych ludzie 
zmuszają ekspedientki do pracy 
poza godzinami, dopóki towar 
nie zostanie sprzedany do ostat
niego grama. Kto pracuje, a nie 
posiada babci-emerytki, ten 
przymiera głodem, nie ma naj
mniejszej szansy zaopatrzyć sie
bie i rodzinę w smalec, olej, 
śmietanę, jajka... długo zresztą by 
wyliczać. W takiej sytuacji re
glamentacja, która zatacza coraz 
szersze kręgi stała się złem ko
niecznym, ale nie znaczy to, że 
rozwiązuje problem.

REGLAM ENTACJA 
A  SPRZEDAŻ STEROW ANA

Reglamentacja jest systemem 
sprzedaży na kartki, bony czy 
też talony. Wszyscy wiemy o co 
chodzi, nie będziemy się zatem 
dłużej zatrzymywać nad tym za
gadnieniem Pewną odmianę sta
nowi tu tak zwana sprzedaż ste
rowana. Jej przewodnią ideą jest 
uzależnienie możliwości zakupu 
jakiegoś towaru od dostawy w 
danej chwili. Wiadomo na przy
kład, że żadne kartki nie zapew
niłyby sprawiedliwego podziału, 
bo musiałyby pozostać bez po
krycia. W tej sytuacji przy wice
wojewodzie płockim powstał ze
spół do spraw sterowania ryn

kiem. Jak to ułatwia życie klien
tom i handlowcom? Pytanie je ;t 
trudne, a odpowiedź nie będzie 
OGłH3»

W zasadzie reglamentacja o- 
bejmuje cały kraj. a sprzedaż 
sterowana powinna być jednoli
ta przynajmniej w jednym woje
wództwie. Długo starano się o- 
siągnąć spełnienie tej zasady i 
wyniki są raczej marne. Towary 
reglamentowane (mowa na razie 
wyłącznie o spożywczych) inaczej 
ją traktowane w różnych woje
wództwach. Po okresie, gdy na 
przykład papierosy były sprzeda
wane w różnych ilościach i na 
różne kartki, mieliśmy podobną 
sytuację w sprzedaży alkoholu. 
Gdy i ta sprawa została mniej 
więcej załatwiona — są kłopoty 
z zamiennikami. Konia z rzędem 
temu kto potrafi zorientować się 
w systemie sprzedaży kawy, czy 
cukierków i wyrobów czekolado
wych w różnych województwach. 
Niby rozdzielniki centralne po
winny być jednakowe; dla wszy
stkich, ale w Pile sprzedają w ię
cej kawy w zamian za nie w y
kupione pół litra alkoholu, _w 
Ciechanowie' podobnie, gdzienie
gdzie ilość słodyczy przekracza 
jeden kilogram, ciastka oblewane 
czekoladą nie są zaliczane do 
wyrobów czekoladowych, itd.

Jeśli tak się dzieje z reglamen
tacją, to już sprzedaż sterowana 
przedstawia pomie-.zanie z po
plątaniem. a lokalne, gminne, czy 
miejskie władze tworzą osobliwe 
systemy, wydając bony na sprze
daż śmietany, nie mówiąc o nie
których wyrobach przemysło
wych, jak. na przykład rajstopy. 
Ukazują się zarządzenia lokalne 
zabraniające sprzedaży niektó
rych artykułów ludziom spoza 
danej gminy, czy nawet wsi. 
Przy zakupie inależy przedstawić 
dowód osobisty. W Żychlinie ̂ na 
przykład blisko było do strajku,
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W cukrowni „Borowiczki” —  po półmetku.
fo t: Tomasz J. Gałązka ,

OD SAMEGO POCZĄTKU W SZYSTKO 
W SKAZYW AŁO  NA TO, ŻE IMPREZA BĘ
DZIE DOBRA. PRZED MIEJSCOWĄ REMIZĄ 
USTAWIŁO SIĘ K ILKAN AŚC IE  SAMOCHO
DÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH. NAD 
DRZW IAM I TRANSPARENT W ITAJĄCY DE
LEGATÓW A W SALI, GDZIE ZW YKLE  OD
BYW AJĄ SIĘ ZABAW Y, TRZY  RZĘDY STO
ŁÓW OPATRZONE KAR TO N IK AM I — „DLA 
DELEGATÓW” , „DLA ZAPROSZONYCH GOŚ
CI” . GOŚCIE SĄ UPRZYW ILEJOW ANI, Z A 
SIADAJĄ NA WYGODNYCH, W YŚCIEŁA
NYCH KRZESŁACH, DELEGACI NA DREW
N IANYCH  ŁAW ACH. TA K  ZARZĄDZONO 
ODGÓRNIE I  N IK T  NIE WNOSI SPRZECIWU.

PRZED N AM I DŁUGI STÓŁ PREZYD IAL
NY NAD NIM GODŁO, KRZYŻ, A NIŻEJ 
HASŁO: „PRAW D A 5 SPRAWIEDLIWOŚĆ
SPOŁECZNA” . NA BOCZNEJ ŚCIANIE NAPIS: 
,PRZEZ „SOLIDARNOŚĆ” DO PRAW ORZĄD
NOŚCI I GOSPODARNOŚCI” . WYSTRÓJ IŚCIE 
ŚW IĄTECZNY. POD SUFITEM BIBUŁKI I 
ZŁOCONE PAPIERKI. NIE MA CO, W SZY
STKO DOPIETE DO KOŃCA. JEST TO 
PIERWSZY ZJAZD NSZZ RI „SOLIDARNOŚĆ” 
W GMINIE STARA B IAŁA. IM PREZA NIE 
MOŻE MIEĆ RYS I PĘKNIĘĆ OD STRONY 
ORGANIZACYJNEJ, NIE MOŻE NICZEGO 
BRAKOWAĆ. NA POCZĄTEK, QUIC COLA I  
JABŁKA.

K ilkanaście minut po godzi
nie dziesiątej przed miki'0- 
fonem staje wiceprzewod
niczący Zarządu Gminnego, 

Tadeusz Zalęski — prosi wyty
powanych o zajmowanie miejsc 
za stołem prezydialnym. Wita. 
gości — pierwszego sekretarza 
KG PZPR, Jerzego Każmierskie- 
go, proboszcza parafii ks dr An
toniego Podlesia, dyrektora SKR. 
Tadeusza Kowalskiego, oraz 
przedstawicieli innych organi
zacji społeczno-politycznych.
Wśród zaproszonych jest naczel
nik gminy, Hieronim Szkopek, 
nie ma natomiast przedstawicie

la ZSL i fakt ten poddaje się 
ostrej krytyce. Ale co by nie 
mówić przy jednym stole zasia
dają reprezentanci wszystkich 
sił — politycznej, społecznej i 
moralnej. Prawdziwy, gminny 
front porozumienia narodowego. 
Tu pie ma antagonizmów, nie 
widać aby któraś ze stron czy
niła chociażby aluzje pod adre
sem innej.

„Solidarność rzetelnie przygo
towała się do zjazdu. Na wstępie 
trochę historii. Przewodniczący 
Komitetu Założycielskiego, Jacek 
Portalski informuje o dotych
czasowej działalności związku.

NSZZ RI powstał w gminie 11 
lutego 1981 roku. Później powo- ‘ 
łuje się Komitety Założycielskie. | 
W marcu, w remizie OSP odby
wa się zebranie delegatów, na 
którym wybierają Zarząd. W ła-’ 
dze gminy nie przeciwstawiają 
się inicjatywie, a wręcz pomaga-1 
ją. Pod koniec kwietnia wpły
wa do nich oficjalne pismo z in- ) 
formacją o powstaniu „Solidar- • 
ncści” RI. Nowy związek otrzy
muje lokal i wyposażenie, na- ‘ 
wiązuje współpracę ze wszystki- _ 
mi organizacjami społeczno-poli
tycznymi. >
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Pełnych konsekwencji zakrętu 
politycznego, któremu na Imię 

Sierpień ’80 dzisiaj jeszcze nie 
sposób przewidzieć. Protest 
klasy robotniczej byl nieuchron
ny i wcześniej czy później do
szłoby do rozliczenia aparatu 
władzy. Wprawdzie tym razem 
uniknęliśmy ofiar, ale do vocią- 
gu odnowy zabrali się wszyscy, 
nawet pasażerowie bez biletu, 
bądź też z biletem, tyle tylko, że 
nie na ten kierunek. Obecnie, po 
kilkunastu miesiącach życia w 
klimacie nieustannego napięcia i 
chronicznego łagodzenia sporów, 
często wywoływanych sztucznie, 
staje się jasne, że znacznej gru
pie przywódców ,, Solidarności” 
jazda w kierunku odnowionego 
socjalizmu nie jest po drodze. 
Próbują odwrócić bieg wydarzeń 
wszelkimi dostępnymi środka
mi, nie stroniąc też od pogró
żek i prowokacji. Wobec strategii 
totalnej negacji, wszelkie pró
by podejmowania dialogu nie mo
gą przynieść powodzenia. zatem 
coraz szersze kręgi społeczne tra
cą wiarę w znalezienie platfor
my porozumienia.

Nie możemy się dogadać, cho
ciaż przewodniczący KK sądzi, 
że Polak z Polakiem zawsze po
winien znaleźć wspólny język. 
W historii, i to wcale nie tej 
odległej bywało jednak różnie .. 
Tak naprawdę to obecnie już nie 
chodzi o zwykle dogadanie się, 
lecz ratowanie Ojczyzny i je j Na
rodu będących na skraju prze
paści. Wprawdzie została jeszcze 
szansa utworzenia frontu porozu
mienia narodowego, ale czy po
trafim y tę Inicjatywę Generała 
uszanować, a przede wszystkim 
wykorzystać?

Utopią jest wiara w to, że ja 
ko społeczeństwo będziemy kie
dykolwiek jednomyślni. Nigdy 
tak nie było, nie jest i zapewne 
nie będzie. Dowodzą tego ostat
nie miesiące, kiedy zgnębiony Na
ród zaskakiwany i bombardowa
ny jest istną lawiną Informacji, 
najczęściej ze sobą sprzecznych. 
Źródła tego potoku stów, haseł 
i sloganów, a także reakcja na 
nie społeczeństwa potwierdzają, 
że lin ii podziału mamy spoi o. 
Najbardziej zarysowaną i najnie
bezpieczniejszą zarazem jest lima 
podziału. władza — ekstrema 
,,Solidarności” . Celem nachal
nej propagandy związku, a od 
pewnego czasu podejmowanych 
działań zwłaszcza przez niektóre 
regiony, jest wytworzenie lin ii 
podziału: władza — społeczeństwo. 
O groźbie takiego działania tru 
dno dziś kogokolwiek przekony
wać, jest ono realne jak nigdy 
dotąd. Tymczasem wiadomo, że 
przyszłość można budować jedy
nie na wzajemnym zaufaniu i 
pełnym porozumieniu. Trudno 
jednak o takie porozumienie kie
dy nie stwarza się nawet ele
mentarnych warunków do dia
logu. Totalna negacja wszystkich 
poczynań władzy i godzenie 
wprost w konstytucyjne podsta
wy ustrojowe państwa nie służą 
interesowi społecznemu. W ielo
milionowe rzesze związkowców 
wciąga się nachalnie w rozgryw
ki polityczne, odstawiając na bok 
sprawy dla Narodu najważniej
sze — stworzenie mocnych pod
walin ekonomicznych oraz za
gwarantowanie ciągłości socja
listycznej odnowy.

Sytuacja w kraju na kilkanaś
cie dni przed tak zakorzeniony- 

I mi w polskiej tradycji świętami 
Bożego Narodzeni a jest bardzo 
trudna, wręcz zła. W wielu re- 

! glonach trwają strajki nie wie
dzieć o co, K K  „Solidarności” 
zapowiedziała w sposób katego
ryczny ostrzegawczy strajk ge
neralny, ekspansja propagandowa 
związku przybrała na sile pod
ważając wiarygodność jakiegokol
wiek oficjalnego źródła inform a
cji. Szanse na podjęcie rozmów 
twarzą w twarz tirzez obie stro-  

. ny są niewielkie. Drogows
kaz ustawiony na zmianę ustro
ju  przez politykierów róż
nego autoramentu i spod róż
nych chorągwi, osiągnięciu poro
zumienia nie sprzyja. 1 gdy do 
tego celu usiłuje się wykorzy
stywać z takim trudem wywal
czony przez ludzi pracy odrodzo
ny związek zawodowy, musi to 
budzić sprzeciw. Tak też się dzie
je Nie milkną głosy protestu se
tek tysięcy obywateli myślących 
kategoriami ogólnospołecznymi i 
realistycznymi.

Dzisiaj nie mamy Innej drogi 
jak tylko raz jeszcze spróbować 
sie dogadać, czyli podjąć dialog. 
Dialog, który winien zakończyć 
się porozumieniem. Wobec te
raźniejszości i historii nie mamy 
wyboru. Alternatywy dziś — 
poza porozumieniem  — nie mamy.

(jbn )



(KRONIKA)
TYLKO POROZUMIENIE

Przeszło miesiąc temu odbyło 
się spotkanie Wojciecha Jaruzel
skiego, Józefa Glempa i Lecha 
Wałęsy. Obudziło ono nadzieję, 
dało wiarę w możliwość przy
wrócenia spokoju społecznego, 
w możliwość narodowego porozu
mienia. Tę nadzieję potwierdziło 
wysunięcie przez partię idei 
frontu wszystkich patriotycz
nych, opowiadających się za 
socjalizmem sił, które porozu
mienie to mogłyby realizować. 
Wszyscy dostrzegli tę, jedyną 
juz chyba, szansę porozumienia 
i szybkiego wcielenia w  życie 
nakreślonego przez partię pro
gramu wychodzenia z kryzysu. 
Inicjatywa spotkała się z ogrom
nym poparciem załóg zakładów 
pracy, mieszkańców miast i wsi 
województwa płockiego.

Właśnie w dniu 1 grudnia w 
siedzibie W K ZSL odbyło się 
kolejne posiedzenie Komisji 
Współdziałania PZPR, ZSL i SD, 
na którym omówiono koncepcję 
Frontu Porozumienia Narodowe
go w  województwie płockim, 
zajęto się także przygotowaniem 
posiedzenia plenarnego KW  
PZPR, W K ZSL i WK SD na 
temat kierunków rozwoju drob
nej wytwórczości, rzemiosła i 
usług oraz bieżącymi sprawami 
kadrowymi.

Idea Frontu Porozumienia 
Narodowego — jak już zazna
czyliśmy — porozumienia, sku
piającego wszystkie siły społecz
ne, byłaby «forum współdziałania 
w  rozstrzyganiu najistotniejszych 
problemów jutra i dnia dzisiej
szego. Idea ta znalazła pozytyw
ny oddźwięk w społeczeństwie. 
Wprawdzie występują jednak 
różne spojrzenia na kształt, 
uprawnienia i formy pracy, lecz 
rozważając te zagadnienia Ko
misja uznała, iż poszczególne 
środowiska naszego województwa 
mogą i powinny podejmować 
inicjatywy wspólnego działania 
wszystkich sił społecznych. Dzię
ki wspólnie podejmowanym de
cyzjom możliwe jest rozwiązy
wanie problemów istotnych dla 
załóg poszczególnych zakładów

pracy oraz mieszkańców miast 
i gmin. W niezwykle fruunej sy
tuacji gospodarczej tylko wspól
ny wysiłek może przynieść kon
kretne wyniki w przełamywaniu 
zjawisk kryzysowych. Taka jest 
prawda, której nie powinien 
podważać nikt, komu nieobojęt
ne są losy naszego kraju.

Uznając, że mniej istotny jest 
kształt organizacyjny i przyszła 
nazwa frontu porozumienia, 
wskazywano na potrzebę popie
rania oddolnych inicjatyw w 
tworzeniu płaszczyzn wspólnego 
działania w zakładach pracy i 
poszczególnych środowiskach. W 
ramach szerokiego aktywu, przy 
zaangażowaniu wszystkich ludzi 
dobrej woli, trzeba doskonalić 
i kontynuować dotychczasową, 
sprawdzoną w praktyce działal
ność, rozwijając ją i wzbogaca
jąc o nowe formy.

Istnieje szansa, aby forum by
ło płaszczyzną dialogu dla po
szukiwań konstruktywnych form 
rozwiązywania konfliktów, in
spirowania działań, zapobiegają
cych ich powstawaniu oraz 
organizowaniu społecznych kon
sultacji.

Na posiedzeniu zaaprobowano 
inicjatywę zorganizowania w 
grudniu bieżącego roku giełdy 
materiałów zbędnych w zakła
dach produkcyjnych, k.tóre mo
gą być wykorzystywane przez 
rzemiosło. Następnie omawiając 
sprawy kadrowe podkreślono, iż 
podstawowe kryteria doboru 
kandydatów na stanowiska kie
rownicze, to kwalifikacje, do
świadczenie, umiejętności orga
nizacyjne oraz postawa moralna 
bez względu na przynależność 
partyjną i światopogląd. Oto 
ustalenia, jakie przyjęto na po
siedzeniu Komisji Współdziała
nia.

Na tym tle trudno inaczej, jak 
z zaskoczeniem odebrać stanowi
sko, obradującego ostatnio w 
Radomiu z udziałem przewodni
czących organizacji regional
nych, Prezydium Krajowej Ko
misji NS&Z „Solidarność”  i w y-

IV PLENUM KM PZPR 
W PŁOCKU

PŁOCK (zb). W czwartek, 3 gru
dnia odbyło się IV Plenum KM 
PZPR w Płocku, na którym pod
dano analizie realizację postula
tów i wniosków zgłaszanych na 
konferencji miejskiej, dotyczących 
funkcjonowania gospodarki miej
skiej — m. in. budownictwa miesz
kaniowego, handlu i ochrony śro
dowiska. Dyskusja, jaka później 
miała miejsce dotyczyła przede 
wszystkim problemów ochrony śro
dowiska. Ustalono, że do końca 
drugiego kwartału roku przyszłego 
przedstawiony zostanie raport sta
nu środowiska naturalnego w obrę
bie miasta Płocka, nad którego o- 
pracowaniem czuwał będzie Urząd 
Miasta.

W drugiej części debaty plenar
nej wiele uwag poświęcono sytua
cji w organizacjach partyjnych w 
zakładach pracy i instytucjach mia
sta Płocka. Dokonano oceny akty
wności członków plenum oraz dys
kutowano nad szansą stworzenia 
płaszczyzny umożliwiającej wciela
nie w życie idei Frontu Porozu
mienia Narodowego w Płocku. 
Sprawie tej poświęcona jest U- 
chwała, którą drukujemy niżej.

UCHWAŁA
Plenum Komitetu Miejskiego za

niepokojone aktualną sytuacją spo
łeczno-polityczną w kraju i mieś
cie Płocku uważa za swój par
tyjny obowiązek zaapelować do 
wszystkich rozsądnych sił w na

szym mieście o czynne poparcie 
idei Frontu Porozumienia Narodo
wego. Uważamy, że realizacja tej 
idei jest w obecnej sytuacji naj
ważniejszym zadaniem.

Biorąc pod uwagę przebieg kon
sultacji związanej z tą ideą w or
ganizacjach partyjnych miasta Pło
cka deklarujemy gotowość współ
pracy ze wszystkimi, którzy chcą 
rozwiązywać problemy kierując się 
dobrem społeczeństwa i stoją na 
gruncie zasad Konstytucji PRL.

Niech w tym froncie nie zabra
knie nikogo komu zależy na spo
koju i kontynuowaniu procesów 
odnowy zapoczątkowanych robotni
czym protestem w lecie ubiegłego 
roku. Dlatego zwracamy się do or
ganizacji Regionu „Solidarność” w 
Płocku i Niezależnego Zszerzenia 
Studentów Filii PW w Płocku o 
zrewidowanie swoich celów i me
tod działania. Niech rozsądek weź
mie górę nad emocjami i niech 
partykularyzm ustąpi działaniom 
prowadzącym do ładu i spokoju.

Apelujemy do wszystkich o nie
dopuszczenie do powstania ognisk 
zapalnych na terenie naszego mia
sta i eliminowanie tych sił, któ
rych programy i . metody działania 
nie mieszczą się w zasadach okre
ślonych w Konstytucji PRL.

Traktujmy to jako swój obywa
telski obowiązek!

Płock, dnia 3.12.1981 r.

PLENUM ZW ZSMP 
W PŁOCKU

PŁOCK (ibo). W dniu 3 grudnia 
1981 r. odbyło się ostatnie w mija-

powiedzi jego przewodniczącego 
Lecha Wałęsy.

Jak usłyszeliśmy w  komuni
katach kierownicze gremium 
„Solidarności” uznało, że „w  
obecnej sytuacji dalsze pertrak
tacje na temat porozumienia na
rodowego stały się bezprzedmio
towe” . Natomiast Lech Wałęsa, 
co podaje biuletyn informacyj
ny „Solidarności” w odpowiedzi 
na pytanie o wizję porozumienia 
narodowego dodał: „nie ma po
rozumienia — bo nie ma się z 
kim porozumieć — partner nas 
oszukuje” .

Słowa te skierowane były pod 
adresem partii — partii, która 
wysunęła ideę frontu porozu
mienia narodowego. W listopa
dowym wystąpieniu Biura Poli
tycznego KC PZPR czytamy: 
„Komitet Centralny, Biuro Po
lityczne i rząd kontynuować i 
rozwijać będą politykę otwar
cia, szerokiego sojuszu wobec 
wszystkich sił politycznych i 
społecznych, w tym także tych 
nurtów w  „Solidarności” , które 
gotowe są do zawarcia patrio
tycznego porozumienia w  spra
wach dla narodu polskiego 
najżywotniejszych, stwarzają
cych realną szansę wyjścia z 
kryzysu. W tak rozumianym 
porozumieniu społecznym może 
znaleźć się każdy, kto stoi na 
gruncie uznawania zasad zawar
tych w  Konstytucji PR L” .

Partia nadal podtrzymuje to 
stanowisko. We Froncie Poro
zumienia Narodowego może być 
i powinien być każdy, kto nie 
jest przeciwko socjalizmowi, kto 
chce działać konstruktywnie w  
jego ramach. Niezrozumiałe i 
nie do przyjęcia są zatem słowa 
działaczy związku zawodowego 
— „chcemy władzy absolutnej, 
a dopiero po jej uzysikaniu bę
dziemy rozmawiać na temat 
porozumienia narodowego” , tyl
ko z kim i w  czyim imieniu? 
Na to pytanie już dzisiaj każdy 
z nas powinien sobie odpowie
dzieć. (zb)

jącej kadencji Zarządu Wojewódz
kiego ZSMP posiedzenie plenarne.

Zatwierdzone zostały na nim ma
teriały na III Wojewódzką Konfe
rencję Sprawozdawczo-Wyborczą, 
której termin odbycia wyznaczono 
na dzień 21 grudnia br.

Na tym posiedzeniu przyznano 
po raz pierwszy w woj. płockim 
godność „Honorowego Członka 
ZSMP” długoletniemu zasłużonemu 
działaczowi młodzieżowemu — kol. 
Kazimierzowi Popławskiemu z 
Młogoszyna, gm. Krzyżanów.

DLA DOBRA 
KULTURY WIEJSKIEJ

PŁOCK (ibo). Z inicjatywy Wy
działu Młodzieży Wiejskiej ZW 
ZSMP oraz Wydziału Kultury i 
Sztuki UW w Płocku przeprowa
dzany jest obecnie na terenie po
szczególnych gmin naszego woje
wództwa przegląd stanu bazy kul
turalnej.

Informacje analityczne z tego 
przeglądu sporządzane przez zes
poły gminne złożone ze społeczne
go aktywu kulturalno-oświatowe
go posłużą Za^pdowi Wojewódz-

"mu ZSMP jako dane wyjścio
we do przygotowania opracowania 
na temat działalności kulturalnej 
w środowisku wiejskim jako inte
gralnej części materiałów na Se
sję WRN poświęconą generalnie 
sprawom młodzieży, która ma się 
odbyć w I  kwartale 1982 r.

W ŚW IĄTECZNYM  NUMERZE „ T P ” PRZECZYTA CIE
Już w  piątek 18 grudnia ukaże się w kios

kach świąteczny numer naszej gazety, o obję
tości 16 stron. Jak zwykle z myślą o Was, nasi 
wierni Czytelnicy, przygotowaliśmy w nim dużo 
ciekawych artykułów, wśród których każdy 
znajdzie coś dla siebie.

0 I tak na stronie 2 kalendarium 81 przy
pomni nam najważniejsze wydarzenia m ijają
cego roku w  naszym województwie

9  Ze świąteczną wizytą tym razem Jadwiga 
Płudowska wybrała się aż do Szczecina na MS 
„Płock” , który akurat wrócił z dalekomorskiej 
podróży — str. 3.

0  Na kolumnie 4 — wywiady pod choinkę *— 
z Edmundem Męclewskim j Marianem Opanią. 
Obie rozmowy przeprowadził Zbigniew Bura- 
czyński.

0 Zachęcamy do przeczytania pasjonującego 
opisu kradzieży w Muzeum Diecezjalnym pt. 
„Tajemnica starego pucharu” autorstwa Włady
sława Szczęśniaka — str. 5.

9  Na tej samej stronie zaczyna się druk opo
wieści z dreszczykiem „Małpia łapka” , którą 
wybrał dla Was Jan B. Nycek.

0 Nasz fotoreporter Tomasz J Gałązka 
uczestniczył w  trudnej, kilkugodzinnej operacji 
montażu drzwi w  katedrze płockiej. Fotorepor
taż na str. 6.

0  W igilię w Oflagu opisał Władysław Szczęś
niak — str. 6.

0 Ewa Grinberg odwiedziła dom starców w 
Pniewie. O ludziach i warunkach, w jakich ży
ją, pisze w reportażu „Pałac na schyłek życia” . 
Wzruszycie się na pewno — str. 7.

0 Z cyklu „Biografie niepospolite” Jan B. 
Nycek prezentuje wam E. T. A Hoffmanna — 
autora opowieści niesamowitych —

0  Krystyna Pytlakowska po wielu trudno
ściach dotarła do dr Michaliny Wisłockiej i roz
mawia z nią na temat „Sztuki kochania” , sek
su i miłości — str. 8.

0 Wróżka karty stawiała Celinie Paluchowej, 
która swoje wrażenia skrzętnie spisała.

0 O sołtysie z Mijakowa i jego wierszach 
przeczytacie w „Sołtysie na Pegazie” — str. 10.

0 Nie zabraknie też, jak na święta przysta
ło, kolęd, opisów obyczajów, przepisów na po
trawy bożonarodzeniowe, mody sylwestrowej.

0 Dla* amatorów rozrywki umysłowej — 
wielki konkurs świąteczny, większa niż zwykle 
krzyżówka j szyfrogram dla dzieci.

Zachęcamy do kupna świątecznego wydania 
„T P ” . Mamy nadzieję, że zapewni on Wam cie
kawą lekturę w  wolnych od pracy dniach.

ŚWIĄTECZNE 
ŻYCZENIA 

Z DALEKICH MÓRZ
PŁOCK <p>. Do redakcji „T P ” 

poczta przyniosła kartkę o na
stępującej treści: „W  dniu 
opuszczenia przez ms. „Płock” 
portu Szczecin przesyłamy za 
pośrednictwem „Tygodnika Płoc
kiego” wszystkim mieszkańcom 
Ziemi Płockiej życzenia spokoj
nych Świąt oraz Szczęśliwego 
Nowego Roku. Załoga i kapitan 
ms. Płock” .

Dziękując w  imieniu naszych 
czytelników marynarzom za pa
mięć przesyłamy im jednocześ
nie życzenia, by omijały ich 
wszelkie burze i niespodzianki, 
by szczęśliwie zawinęli do ma
cierzystego portu i następne 
święta spędzili w gronie naj
bliższych. Na bliższe spotkanie 
z załogą ms. „Płock”  zaprasza
my do świątecznego numeru.

TPPI W PŁOCKU 
MA JUZ PIĘĆ LAT

Płocjs (kg). Niedawno w klubie o- 
siediowym Płockiej spółdzielni 
MieszKamowej przy ulicy Kocna- 
nowskiego oabyia się oaidzo sym
patyczna uroczystość. Koro towarzy
stwa Przyjaźni Poisko-lndyjsiuej 
obcnodziio swój mały jubileusz — 
pięciolecie istnienia. Przypomnijmy, 
ze zostało powołane w Płocku przez 
wielkiego miłośnika kultury indyj
skiej — Wiesława Kowalskiego, a 
rozpoczynało swoją działalność w 
Domu technika. Niemal od po
czątku koło TPPI cieszyło się du
żym zainteresowaniem, skupili się 
wokół niego ludzie wiernie przy- 
cnodzący na każdy odczyt, pokaz, 
wyświetlanie przezroczy, entuzjaści 
Hathą#-Joga, liloziii mdii, zainte
resowani kulturą tego odległego 
kraju, jego folklorem i egzotyką. 
Na spotkania w kole przyjeżazaio 
wielu znawców przedmiotu, nau
kowców, propagatorów ruozoiii hin
duskiej. Gościem koła byli m.in. 
dr ZDigniew Madeyski, Lucyna Win
nicka, kilkakrotnie przyjeżdżał am
basador łiepubliki Indu. Były or
ganizowane wieczory poezji wiel
kich twórców hinduskich. W tej 
uroczystości także wziął udział am
basador — pan Sivaramakrisnna o- 
raz sekretarz generalny ZG TPPI 
— Włodzimierz orgieiewski, a tak
że znany jogista — Stanisław Gór
ski. Uroczystości towarzyszyła wy
stawa fotografii i publikacji praso
wych — dokumentujących pięciolet
nią historię koła w Płocku. 
u’-hmgoitas?żP

DLA PRZYSZŁYCH 
AKTORÓW

KUTNO (toga. Wszystkich, którzy 
Interesują się teatrem i poezją, a 
chcieliby spróbować swoich sił ak
torskich, serdecznie zaprasza Kutno
wski Dom Kultury. Spotkania z a- 
deptami sztuki aktorskiej odbywają 
się w KDK w każdy poniedziałek 
o godz. 16.30 w sali nr 26.

PIES
POGRYZŁ DZIECKO 

WZYWAMY 
WŁAŚCICIELA

PŁOCK (sz) W sobotę, 5 grud
nia w sklepie mięsnym przy 
ul. Bielskiej pies jednego z ku
pujących pogryzł chłopca w 
wieku 3 lat. Właściciel psa pro
szony jest o zgłoszenie się. Cho
dzi o stwierdzenie, czy pies był 
szczepiony przeciw wściekliźnie, 
bowiem małemu dziecku grozi 
seria b. bolesnych zastrzyków. 
Prosimy o skomunikowanie się 
z matką dziecka: Jadwiga Kule
sza zam. Piasta Kołodzieja 2 
m. 73 lub do pracy: Kujawskie 
Zakł. Przetw. Owocowo-Warzy
wnego przy ul. Gwardii Ludo
wej.

NIE BYŁ UKARANY 
PRZEZ KOLEGIUM

Zwrócił się do nas mieszka
niec Płocka p. Józef Malanow
ski, o którym napisaliśmy w tej 
rubryce, że został ukarany przez 
Kolegium ds. Wykroczeń za 
wycięcie bez pozwolenia dwóch 
drzew koło swojej posesji przy 
ul. Wyspiańskiego 16 grzywną 
po 5 tys. zł za wycięcie każde
go drzewa. Pan Malanowski 
stwierdził, że nie był ukarany 
przez Kolegium i na dowód te
go przyniósł odpowiednie pismo 
Wydziału Spraw Społeczno-Ad- 
ministracyjnych Urzędu M iej
skiego w Płocku.

W istocie zatem przez Kole
gium ukarany nie był.

A le to prawda częściowa, bo
wiem za wycięcie dwóch drzew 
p. Malanowski jednak był uka
rany, tak jak podaliśmy, po 
5 tys. zł za sztukę decyzją. Pre
zydenta Miasta Płocka nr 206 
z dnia 8 czerwca 1981 roku. Od 
decyzji tej odwołał się do Wo
jewody Płockiego. Decyzja Pre
zydenta Miasta, orzeczeniem z 
dnia 27 lipca 1981 roku nr GT- 
-IIIC-0715/35/81 Urzędu W oje
wódzkiego w Płocku, Wydział 
Gosoodarki Terenowej i Ochro
ny Środowiska została utrzyma
na w  mocy. Orzeczenie to przy
słał nam Urząd Wojewódzki i 
znajduje się ono w  posiadaniu 
redakcji.

Prawda więc jest tylko ta, źe 
nie był ukarany przez Kole
gium.

IW OBIEKTYWIE
I. W ubiegłym tygodniu, w Spółdzielczym Domu Kultury v) 

Płocku, odbyło się kolejne Plenum KW  PZPR.

. II. Dobowa produkcja kurcząt w Zakładach Jajczarsko-Drobiar- 
\skich w Płocku wynosi ponad 45 tys. sztuk, Halina Piotrowska 
zdejmuje kurczaki do schładzalnika.

I I I .  W sali audiowizualnej LO im. St. Małachowskiego w Płoc
ku obradowała niedawno Rada Chorągwi Płockiej ZHP.

IV. Pierwszy śnieg w Płocku.

V. W ramach działalności Płockiego Towarzystwa Fotograficz
nego odbyło się spotkanie z członkiem Gdańskiego Towarzystwa 
Fotograficznego Maciejem Kostiinem.

Przygotował: (toga)

STR. 2 TYGODNIK PŁOCK! ® NR 50
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Wywiad na zamówienie

Jak już donosiliśmy w listopadzie podpisane zostało specjalne 
porozumienie między wojewodą płockim a PBP „Petrobudowa” 
odnośnie przejęcia przez to przedsiębiorstwo wykonawstwa ro
bót inżynieryjnych na terenie miasta Płocka i województwa 
płockiego. O randze tego porozumienia rozmawiamy z dyrekto
rem naczelnym „Petrobudowy” mgr inż. Bronisławem Cieślakiem 
ł przewodniczącym Rady Pracowniczej Janem Zawadzkim.

Proszę panów, czy rzeczywiście podpisane z wojewodą porozu
mienie stanowi przełomowy moment dla postępu budownictwa 
mieszkaniowego i towarzyszącego w województwie?

Odpowiedź: Czy przełomowy? To ryzykowne stwierdzenie, 
gdyż o tempie i wielkości budownictwa decydują wszyscy wy
konawcy zaangażowani w cykl produkcyjny, od architekta po 
murarza. Z pewnością jednak jest to bardzo ważne wydarzenie. 
My bowiem, po uporządkowaniu spraw legislacyjnych, jako 
pierwsi wchodzić będziemy teraz na plac, przygotowując teren 
przedsiębiorstwom wykonującym kubaturę. Roboty inżynieryjne, 
które przejmujemy obejmują wykonanie magistral kanalizacyj
nych, ciągów wodnych, budowę oczyszczalni ścieków, czyli tego 
wszystkiego co jest niezbędne dla rozpoczęcia wznoszenia obiek
tów mieszkalnych czy towarzyszących.

Wyjaśnijmy, że do tej pory Płock nie posiadał własnego przed
siębiorstwa inżynieryjnego; zaś wszystkie prace zlecano jednost
kom spoza województwa...

Odp.: Od wielu lat na naszym terenie pracowały trzy przed
siębiorstwa: warszawskie „Hydrocentrum” podległe zjednoczeniu 
Centrum — Warszawa, PBP „Hydrobudowa” z Włocławka wcho
dzące w skład Zjednoczenia Pomorskiego — Bydgoszcz oraz „In
żynieria” Bydgoszcz, będąca jednostką innego zjednoczenia byd
goskiego. Zatem mieliśmy i częściowo nadal mamy trzy przed
siębiorstwa, z których każde podległe jest innemu mocodawcy.

Jak według stanu na dzisiaj wygląda sprawa zaawansowania 
robót inżynieryjnych w województwie?

Odp.: Bardzo proszę, oto niektóre dane. „Inżynieria” bydgos
ka na plan oonad 45 min złotych, zaawansowała go do końca 
października br. jedynie w  50 procentach. Podobnie z Włocław
kiem, który posiada już dwuletni poślizg w zadaniu rozbudowy 
gospodarki wodnej i ściekowej MZRiP, Nie trzeba dodawać ja
kiej rangi dla miasta jest to sprawa. Z kolei „Hydrocentrum” 
Warszawa, generalny wykonawca rozbudowy stacji ujęcia i uz
datniania wody w Borowiczkch na 16 min tegorocznego planu 
zdołał przerobić jedynie 6 min. Oczywiście cała inwestycja jest 
prowadzona z wieloletnim opóźnieniem.

O ile mi wiadomo sprawa powołania własnego przedsiębior
stwa inżynieryjnego była od wielu lat podnoszona przez władze 
wojewódzkie...

Odp.: Naturalnie, po raz pierwszy na początku, lat siedemdzie
siątych, za czasów powiatowych. Potem wielokrotnie jeszcze po
dejmowano sprawę, ale zawsze bezskutecznie. Czyniono trud
ności i przeszkody. Jeżeli nawet ktoś wysłuchał i przyznał ra
cję, nie sposób było doprowadzić projektu do końca.

Czy jako przedsiębiorstwo jesteście dostatecznie przygotowani 
do podjęcia nowych zadań?

Odp.: Mamy swoją grupę robót inżynieryjnych, mamy także 
do dyspozycji- ciężki sprzęt typu koparki, spychacze. Brak nam 
natdmlaśt sprzętu specjalistycznego, który zamierzamy nabyć od 
naszych kontrahentów. Naturalnie tych, co przejdą dó PBP „Pe
trobudowa” . My przejmujemy terenowe oddziały inżynieryjne 
dotychczasowych wykonawców działające w Płockiem na zasa
dzie pełnej dobrowolności. Z warszawskim „Hydrocentrum” 
sprawy są już właściwie dograne, Włocławek zadeklarował chęć 
przystąpienia na piśmie, lecz ostateczną decyzję podejmie dopie
ro samorząd pracowniczy przedsiębiorstwa macierzystego. Nato
miast z Bydgoszczą się układamy, na dniach mamy otrzymać os
tateczną odpowiedź. Oczywiście przejmujemy oddziały terenowe z 
pasywami i aktywami.

Jakim potencjałem wykonawczym będziecie dysponowali?
Odp.: Będzie to potencjał wystarczająco wysoki, aby zaspoko

ić potrzeby województwa płockiego. Konkretnie zaś kilkuset 
ludzi i około 200 min rocznego przerobu, czyli mniej więcej 20 
procent mocy całego przedsiębiorstwa. W przygotowanych ro- 
bot:#:h inżynieryjnych nie jesteśmy surowi, już w tym roku w y
konaliśmy zadania wartości blisko 60 min złotych.

Koncentracja sił i środków tutaj, na miejscu oznacza, jak są
dzę, rezygnację z zamówień z innych województw...

Odp.: Niezupełnie. Przede wszystkim skupimy się na zadaniach 
wojewódzkich, jeżeli jednak będą nadwyżki, zostaną ulokowane 
poza nim. Zamierzamy kontynuować prace już przez nas za
awansowane — paszarnię i młyn w Płońsku, piekarnię w War
szawie. Nasz zasadniczy front budowlany związany jest głównie 
z miastem Płockiem i województwem. Przyjmujemy wszystkie 
prace: szkoły, żłobki, szpitale, przychodnie, budownictwo miesz
kaniowe i towarzyszące, remonty. Jako członek — założyciel 
spółdzielni mieszkaniowej „Chemik” przyjmujemy całe ■ je j wy
konawstwo. Poza tym w naszym portfelu umów są duże war
tościowo roboty w płockiej „Petrochemii” i Fabryce Maszyn Żni
wnych oraz w Kutnie i Gostyninie. Ńie przyjmujemy już żadne
go zlecenia z Ursusa, kończymy tam tylko to, co rozpoczęliśmy. 
Niewiadomą jest sprawa „Hortexu” w  Skierniewicach.

Wracając do zasadniczego przedmiotu rozmowy. Co zyska 
wasza załoga na zamknięciu się przedsiębiorstwa w obrębie wo
jewództwa?

Odp.: Przede wszystkim ludzie będą mieli blisko do domu. 
Praca w rejonie miejsca zamieszkania jest zawsze wygodniej
sza. Jako zakład ograniczymy wydatki na hotele, transport, bu
dowę zaplecza itp. Łącznie były to spore koszty, które teraz mo
żna będzie obrócić na inne, bardziej załodze przydatne cele.

Słowem same zyski. Nie inaczej można bowiem określić sens 
całego, pomyślnie finalizowanego zamierzenia. Od kiedy rozpo
czynacie, jako przedsiębiorstwo, nową działalność?

Odp.: Jeżeli nic się nie wydarzy, to już z dniem 1 stycznia 
przyszłego roku. Chcielibyśmy w tym miejscu, korzystając z o- 
kazji, dodać, że kieruje nami nie tylko materialny interes przed
siębiorstwa i załogi. Wyjście tak szerokim frontem z robotami 
inżynieryjnymi to w naszych, płockich realiach, służenie głów
nie interesowi społecznemu. Nie trzeba bowiem nikogo przekony
wać, że jakość wykonywanej pracy przedsiębiorstwa stacjonar
nego jest lepsza niż dojezdnego.

Zresztą jako zakład jesteśmy zawsze gotowi nieść pomoc wła
dzom miasta i województwa. Proszę — przykład. W ubiegłym 
miesiącu, 6 listopada miała miejsce groźna awaria wodociągów. 
Miasto mogło być na przeciąg kilku dni pozbawione wody. Po 
otrzymaniu sygnału natychmiast podjęliśmy próbę usunięcia a- 
warii. Po kilkunastu, godzinach było już po wszystkim, a część 
mieszkańców nawet nie zorientowała się w rozmiarach niebezpie
czeństwa. Akcją kierował naczelny inżynier przedsiębiorstwa mgr 
inż. Marek Majzner, zaś wyróżnił się operator koparki Broni
sław Torbicki.

Dziękuję za rozmowę, a załodze „Petrobudowy” życzymy po
wodzenia w realizacji bardzo dziś trudnych, chociaż społecznie 
istotnych, zadań.

Wywiad przeprowadził: Jan B. Nycek

W LEGARDZI
Siedzimy w  świetlicy klubu 

ruchu, sala prawie pełna, jest 
ciepło, w piecu buzuje ogień. Już 
po wieczornym obrządku, redak
cyjne spotkanie wypadło w do
brej porze. Trochę czekali, nie
którzy przyszli wcześniej zająć 
miejsca, przekrój reprezentan
tów wsi Legarda różnorodny,są 
i młodzi wiekiem i ci, których 
skronie przyprószyła siwizna, ko
biety stłoczone w jednym rzę
dzie, na początku trochę onie
śmielone, później nie zapomną 
przedstawić wszystkich swoich 
bolączek i kłopotów.

W imieniu mieszkańców wita 
sołtys — Cieszymy się, że „Ty
godnik” i do nas przyjechał, bo 
mamy tu wiele do omówienia. 
W Legardzie ludzie odważni, na
wet niektórzy mają pretensje, że 
może zbyt dużo chcemy, ale my 
wcale tak nie uważamy. No a 
teraz mówcie, co nas boli — i 
chcemy żeby było o tym w ga
zecie — sprawy są ważne, a 
miejscowe władze można powie
dzieć lekceważą je. Najlepszy 
dowód, że naczelnik nie przyje
chał na dzisiejsze spotkanie, chcć 
go zapraszano.

tłumaczy za co dwa razy i da
lej co się z tymi pieniędzmi 
dzieje.

Albo ta sprzedaż wiązana — 
kpina. U nas w Legardzie jak 
ze dwóch bogatych gospodarzy 
z tego skorzystało to góra — a 
może nawet i to nie. Tu ziemia 
licha, gospodarstwa niewielkie, 
hodowli na dużą skalę się nie 
prowadzi.

To co opowiem to nie dowcip 
choć tak wygląda — dodaje je
den z gospodarzy, akurat ko
ryto mi się popsuło, potrzebne 
mi były dwie deski. Myślicie, że 
dostałem — mówią mi odstaw 
świnie, wtedy coś się załatwi. Ja 
tłumaczę, że najpierw żeby je 
odstawić — trzeba przecież wy- 
karmić. Na mój rozum chyba 
taka jest kolejność no nie, a 
jak to zrobić kiedy koryta nie 
ma. Żeby kupić gwoździe taka 
sama kołomyjka, a już jak pój
dziesz do geesu i mówisz, że 
chciałbyś kupić parnik — patrzą 
na ciebie jakbyś spadł z księży
ca, w Polsce parnik! Rusztu do 
kuchni nie dostaniesz — dodają 
kobiety i na czym gotować. 
Sprzedasz dwa świniaki i co 7°

sklepu przyjdzie dziesięć par i 
tak się jakoś dziwnie dzieje, że 
dla tych co potrzebują nie ma. 
Za to na bazarze za dwa i pół 
tysiąca owszem, choć państwowa 
cena 350 zł. A  przecież i tam 
chodzą jakieś kontrole, niby 
mandaty sypią i co z tego, jak 
było tak jest, a nawet jeszcze 
gorzej.

Teraz pretensje wszyscy mają, 
że chłop się liczyć nauczył, że 
kalkuluje co się mu opłaca — 
tylko nikt nie wie z tych obu
rzonych ile potrzeba wysiłku i 
starań, żeby wychować tego świ
niaka, liczmy, że zjada te 4 me
try zboża. Jeśli kupić na wol
nym rynku to już prawie 12 ty
sięcy, za młodą sztukę do hodo
wli też 4 tys. trzeba dać, a póź
niej, żeby do 100 kg wychować 
ile jeszcze czasu, paszy i stara
nia. Jeśli nie ustalimy górnej 
granicy ceny za zboże to nigdy 
nie wyjdziemy z tego kołowrot
ka. A jak jeszcze chłop idzie w 
kolejkę i tego co mu na kartki 
przysługuje nie może wykupić, 
nic dziwnego, że zamiast odsta
wiać, przeznacza na zjedzenie, 

ma w ko*c’ ł i dzircń

Najpierw to chcielibyśmy się 
dowiedzieć jak to jest z tym u- 
bezpieczeniem. Chłop sprzedaje 
tucznika, płaci stałą stawkę w 
zależności od wagi na punkcie 
skupu. Od czerwca, wiadomo 
ubezpieczenie zostało podwyższo
ne, ale i to mało, z podatkiem 
gruntowym u sołtysa płaci drugi 
raz. Niech nam ktoś mądry w y

to kupisz, radio tranzystorowe, a 
chłopu potrzeba maszyn, węgla, 
paszy, bez radia może się obyć. 
A już buty dla męża, marzenie 
ściętej głowy. Przecież każdy 
wie, że bez gumiaków chłop w7 
gospodarstwie nic nie zrobi — 
bo jak mu w glinie i błocie po 
kolana chodzić. Na przykład gu- 
mofilce — rzecz nieosiągalna. Do

Fot. T.J. Gałązka

Co nas jeszcze nurtuje? Spra
wa drogi. Przejechać po niej to 
wątroba do gardła skacze, psu
je się sprzęt rolniczy, nie ma 
jak po tym chodzić. Nawiezio
no wprawdzie kiedyś takich be
tonowych słupów, ale to prze
cież najpierw trzeba by rozkru- 
szyć, a czym mamy zrobić młot
kiem, kiedy do tego i kilofa ma-
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Dobiega końca kampania spra
wozdawczo-wyborcza Związku So
cjalistycznej Młodzieży Polskiej w 
Płocku. Na porządku dziennym 
staje sprawa działania ZSMP w 
środowisku wiejskim, skąd wywo
dzi się 10 tysięcy członków, w tym 
dwa tysiące młodych rolników 
zrzeszonych w tej organizacji. W 
kończącym się już roku działania 
na rzecz środowiska wiejskiego 
zmierzały przede wszystkim do u- 
macniania roli poszczególnych kół 
wiejskich i zarządów gminnych 
ZSMP, jako reprezentanta praw i 
interesów młodzieży wiejskiej, jako 
odpowiedzialnego współpartnera 
władz terenowych w wypracowy
waniu programu i podejmowaniu 
decyzji szczególnie tych, które do
tyczą warunków życia młodzieży, 
jej pracy oraz przyszłości. Są to 
tworzenie społecznego frontu po
mocy dla młodych rolników, umac
nianie kontaktów międzyśrodowis- 
kowych z młodzieżą robotniczą i 
inne.

Najważniejsze akcje przeprowa
dzone wśród młodzieży wiejskiej to 
tzw. gminne sejmiki młodych rol
ników, udział młodzieży robotni
czej przy zbiorach płodów rolnych 
(Akcja „Każdy kłos /ia wagę zło
ta” i „Zbieramy plony jesieni” ). 
W pracach tych największymi e- 
fektami szczyci się od lat miejska 
organizacja ZSMP w Kutnie.

Coroczne inicjatywy jak Młodzie
żowa Wiosna Czynów i inne miały 
dużą wartość dla środowiska wiej
skiego. Przeprowadzono remonty

klubów, świetlic, przystanków 
PKS, obiektów sportowych itp. Or
ganizowano szkolenia praktyczne w 
zespołach przysposobienia rolni
czego, prowadzono kwalifikacyjne 
kursy rolnicze i specjalistyczne 
(dla traktorzystów, operatorów 
sprzętu itp.). Ciężar tych zadań 
spoczywał na Uniwersytecie Ro
botniczym ZSMP.

Na podkreślenie zasługuje pow
szechna forma podnoszenia kwali
fikacji rolniczych jaką jest Olim
piada Wiedzy Rolniczej. Właśnie 
odbywają się eliminacje gminne do 
tegorocznej jubileuszowej XX O- 
limpiady. Dodajmy, że w ubiegło
rocznej triumfował w * naszym wo
jewództwie kol. Krzysztof Rosiń
ski, młody rolnik z Włostowic. Pod
noszeniu kwalifikacji służą rów
nież wycieczki do Instytutu Sadow
nictwa i Warzywnictwa w Skier
niewicach, do Zakładu Doświad
czalnego SGGW—AR w Brwinowie 
-Pszczelinie oraz do WOPR w 
Trzepowie, które cieszyły się d..żą 
frekwencją.

Wśród dziewcząt wiejskich pro- 
nagowano współdziałanie z KGW, 
co pozwoliło na lepsze przygoto
wanie do prowadzenia gospodar
stwa domowego i życia w rodzinie.

Oświata zdrowotna na wsi jest 
orobkmem szczególnie ważnym. 
Gminne instancje ZSMP organi
zowały tzw. szkoły zdrowia ZSMP. 
a także aktywizowały młodych te
renowych opiekunów społecznych. 
Spowodowało to poprawę warun
ków życia i pracy ludzi niepełno

sprawnych (młodych mieszkańców 
wsi dotkniętych kalectwem).

Działania na rzecz kultury, to 
przede wszystkim szkolenie dla 60 
społecznych animatorów działalnoś
ci kulturalnej w środowisku wiej
skim, przegląd stanu bazy kultu
ralnej i opracowanie nowego mo
delu kultury wsi, przystosowanego 
do naszych warunków.

W pierwszym kwartale odbędzie 
się sesja WRN poświęcona spra
wom młodzieży. ZW ZMW przygo
towuje materiały na tę konferen
cję. Zamierza się zaktywizować 
młodzież w celu jak najszerszego 
udziału w kulturze, turystyce i 
sporcie: Organizacja ZSMP ściśle 
współpracuje ze zrzeszeniem LZS. 
Będzie się kontynuować wiele ini
cjatyw , w tej dziedzinie (turniej 
tenisa stołowego i piłki nożnej o 
Puchar ZG ZSMP, letnie i zimowe 
igrzyska sportowo-rekreacyjne pra
cowników gospodarki żywnościo- 
wei). Organizacja młodzieżowa roz
wija wypoczynek młodych miesz
kańców wsi zwłaszcza w okresie 
zimy.

Wynika z tego, że inicjatywy 
ZSMP dotyczące środowiska wiej
skiego są ilościowo i jakościowo 
ważkie. Nie zawsze są one należy
cie dostrzegane i doceniane. Nie
kiedy kto inny zbiera owoce pra
cy ZSMP. Dlatego właśnie pow
stała niniejsza informacja. Zapo
wiadamy również dalsze, przybli
żające problem całemu społeczeń
stwu woj. płockiego.

B.I.

ło. Położyli na drogę i tak leży.
A  przecież gdyby nam dali gruz 
z rozbiórki, każdy przy swoim 
domu by ten kawałek wyrównał 
i tak wspólnymi siłami droga 
by była. Poszliśmy do naczelni
ka, żeby może z funduszu gro
madzkiego pieniądze przeznaczyć 
tośmy się dowiedzieli, że część 
poszła na drogi asfaltowe w in
nej wsi, a nas znowu kolejka 
ominęła. Dawniej były szarwar- 
ki — i jakoś się działo. Teraz 
płacimy zamiast odrabiać — ale 
drogi jak nie ma, tak nie ma.

Z węglem sytuacja jak wszę
dzie — czyli kiepsko, dawali po 
jednej tonie — tyle co kot na
płakał.

Albo następna głupota — po
trzeba trochę cementu albo eter
nitu, bo wichura dach zerwała 
— nie dostaniesz, przydziały są 
tylko dla tych co są na liście 
budowlanej — o tym, że remon
ty też trzeba przeprowadzać 
nikt nie pomyślał. I zamiast da
chu masz bzdurny przepis i się 
ciesz. Dzieci nam każą wozić 
do szkoły do Emilianowa albo 
do Zwolenia. 7 kilometrów — 
kiedy do Gostynina mają dwa 
tylko, rano zimno, dzieciny stoją 
i marzną — wychodzą z domu 
jeszcze ciemno, wracają już wie
czór. Czy nasze dzieci gorsze od 
miastowych — czy już od razu, 
że ze wsi to ma im być w tym 
życiu pod górkę. Taka sama pol
ka z zakupami — dodają kobie
ty. Idziesz do mięsnego w Go
styninie — mówią ty babo ze 
wsi na wieś, do Rogożewka. . W 
Rogożewku — Gostynin pod bo
kiem, a wy tutaj. Wszystko tak 
żeby ten naród jeszcze bardziej 
umęczyć.

Nie ma w kraju porządku i 
jakiejś jednej władzy — wszyst
ko dziś wolno, a odpowiedzial
ności żadnej. Niby przemysł pro
dukuje, maszyny pracują, kółka 
się kręcą a w sklepach wygląda 
tak, jakby już wszystko zam
knięto na kłódkę. To wstyd. 
Przedtem żyliśmy za dolary, a 
teraz mamy być na łasce zagra
nicy.

Mówi się, że ziemia dziś w 
cenie, że powinna rodz,ić. a choć
by u . nas w Emilianowie leży 
odłogiem ze 40 hektarów i nie 
ma gospodarza. Na mniejsze ka
wałki po komasacji nie chcą po
dzielić, a chętnego żeby w z ią ł' 
całość nie ma. Gdzie nie spoj
rzysz bałagan — mleczarnia w 
Gostyninie, a śmietanę wożą 
nam z Płocka. Mleko jedzie do 
Zwolenia siedępi kilometrów 
choć do Gostynina tylko dwa. 
Gdzie tu gospodarność, oszczę
dność paliwa?

Chłop ma ziemię uprawiać, 
hodować bydło a nie w kolej
kach stać. A tak idzie rano — 
bo o 6 przywożą bułki, później 
o 7 mleko, a o 8 trochę sera, 
później cukierki, za 2 godziny 
jeszcze co innego i tak stój ca
ły boży dzień. Nieraz nie wia
domo nawet i po co. Stoi taka 
babina przede mną — dodaje je
den z rozmówców, akurat dawa
li naboje do syfonu — kupiła, 
wychodzi i się pyta — panie, 
a na co to jest, bo nie wiem. 
Dawali, no to wzięła. Tak samo 
z papierosami. Po co 80-letniej 
babci, kiedy w życiu na nie na
wet nie spojrzała.

Trzeba wreszcie coś z tym 
wszystkim zrobić, jeden ma aż 
za dużo, drugi ledwo koniec z 
końcem wiąże. W kolejkach kto 
dziś stoi? Ten kto ma czas, a 
jeśli się prowadzi hodowlę czy 
jest robota w polu to przecież 
ważniejsze, bo terminowe. Nie 
można zostawić domu na cały 
dzień. Niektóre matki nie mają 
w czym dzieci do szkoły posy
łać. Grudzień, a one na nogach 
mają tylko tenisówki, co będzie 
jak śnieg spadnie?

Zwracałyśmy się przez koło 
gospodyń o przydział butli gazo
wych. Niestety, odpowiedziano 
nam, że nie ma na co liczyć. A  to 
przecież taka wygoda, zanim 
się w piecu rozpali, zanim tro
chę ciepłego ugotuje ile czasu 
potrzeba, a dzieci na głodniaka 
do szkoły żadna nie puści.

Lista życzeń i postulatów jest 
obszerna. Rozpoczyna się trze
cia godzina redakcyjnego spotka
nia. Przyszli tu, bo nie mogą 
dać sobie rady z własnymi kło
potami. Liczą, że wrreszcie ktoś 
się nimi zainteresuje, odpowie 
na wątpliwości, porozmawia.

Notuję skrzętnie wszystko, by 
niczego nie uronić, aby każdy z 
nabierających głos czuł się usa
tysfakcjonowany. Notuję z na
dzieją, że może ktoś z osób 
kompetentnych przeczyta, zasta
nowi się, pomoże.

EWA GRINBERG
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Skrzętnie notujemy dane. 
Cóż lepiej byłoby nagry
wać, ale na początku za

powiedziano, że wystąpienia są 
notowane na taśmie magnetofo
nowej i nie ma potrzeby korzy
stania z prywatnych, czy służ
bowych magnetofonów. Za kilka 
dni bowiem taśma może być 
udostępniona chętnym. Nie wol
no również robić zdjęć, prawo 
to mają wyłącznie organizatorzy 
i — tu zaskoczenie „Tygodnik 
Płocki” .

Do mikrofonu podchodzi Ma
ria Stępniak, sekretarz Organi
zacji Regionu Płockiego NSZZ 
„Solidarność” RI. Mówi o dzia
łalności związku, o kłopotach i 
sukcesach. Obecnie w regionie 
jest już czterdzieści Zarządów

z żytem i później sprzedaje? 
Domagamy się — konstatuje 
proboszcz — uczciwości od 
urzędników, od rzemieślników i 
robotników, dbajmy więc o wła
sną uczciwość, o to, by zawodo
wi rolnika przywrócić właściwą 
godność.

Słowa te budzą poruszenie, 
widać, że dotykają sumienia. 
Chłopi spoglądają na siebie i 
uśmiechają się wymownie, a w 
przerwie nie mogą powstrzymać 
się od komentarzy.

Teraz najwięcej roboty ma 
obsługa zjazdu. Błyskawicznie 
zmienia wystrój stołów. Szefo
wa kuchni dba o delegatów i 
zaproszonych gości, o ich kon
dycję. Jest herbata, kanapki z 
szynką i kiełbasą, są ciastka — 
wszystko przygotowane z myślą 
o zjeździe. Przy takim stole tru

że braki w zaopatrzeniu to nie 
wina magazyniera, czy sprze
dawczyni, choć rolnicy przede 
wszystkim do nich mają pre
tensje.

Dyrektor SKR, Tadeusz Ko
walski odpowiada na krytykę 
spółdzielni. Od pięciu lat nie 
przynosi ona deficytu, chociaż 
nie podniesiono cen na podsta
wowe usługi.

Po tych słowach wstaje gość 
zjazdu, przedstawiciel „Solidar
ności” RI z Radzanowa.

Chwilę temu konsultował z 
pozostałymi gośćmi pomysł prze
kazania symbolicznej kwoty na 
sztandar NSZZ „Solidarność” w 
Starej Białej. Teraz oficjalnie 
występuje z propozycją zbiórki. 
Wśród gości i delegatów zaczy
na krążyć półmisek, do którego 
wpadają same „papierki” . Za

„ S O L I D A R N O Ś Ć ” 
PO C H Ł O P S K U

Gminnych i do związku należy 
10 tysięcy rolników. (...)

Istnieje — podkreśla — roz
bicie w naszym związku, gdyż 
nastąpił rozłam, górę wzięły 
ambicje poszczególnych działa
czy. Z jednej strony stanął Jan 
Kulaj, z drugiej Roman Bar-  
toszcze. Wszelkie propozycje po
rozumienia nie przynoszą skut
ku. (...) Tymczasem tylko zjed
noczony ruch społeczny może 
przyczynić się do likwidacji 
kryzysu.

Nie ma pytań o wyjaśnienie 
poruszanych zagadnień. Delegaci 
słuchają wystąpień, palą papie
rosy a gdy coś szczególnie ich 
zachwyci biją brawo, z aproba
tą kiwają głowami. Podoba im 
się wystąpienie naczelnika 
gminy, który mówi o dobrej 
współpracy, o tym że wiele 
spraw udało się wspólnie załat
wić. Niestety wszystkich pro
blemów nie można rozwiązać 
na szczeblu gminy, nie można 
zaopatrzyć rolników w większe 
ilości środków produkcji, w  ma
szyny i urządzenia.

Rolnicy zdają się rozumieć 
trudną sytuację, choć większość 
z nich w późniejszej dyskusji 
dopomni się o lepsze zaopatrze
nie wsi i szacunek dla pracy 
po’ skiego chłopa.

Praca. O niej przede wszy
stkim mówi ksiądz Antoni 
Podleś. Nawiązuje do En

cykliki Papieża Jana Pawła II 
—  „Laborem exercens” .

— Rolnik, zgodnie z deklara
cjami „Solidarności” ma być 
uczciwy. Ale czy tak jest? Czy 
jest uczciwy przy dostawie mle
ka, . czy n?e dolewa do niego 
wódy? Czy pszenicę nie miesza

dno rozmawiać o kryzysie, o 
brakach w zaopatrzeniu, chyba 
też dlatego kilkanaście minut po 
przerwie przeznaczone jest wy
łącznie na konsumpcję. Dowia
dujemy się, że wyroby nie po
chodzą ze sklepu, nawet cukier 
jest jakiś dziwny — do parafii 
przyszła dostawa z RFN, naczel
nik wyraził zgodę na zakup her
baty.

Mówią zaproszeni goście. Eu
geniusz Solarski, dyrektor 
WOPR porusza zagadnienie nau
ki zawodu rolnika. Nie zgadza 
się ze stwierdzeniami, iż wieś 
całkowicie upadła. Świadczy o 
tym jej wygląd. W obieg pusz
czono zdjęcia walących się cha
łup i chlewni, ale tak naprawdę 
niewiele można ich spotkać...

Dyrektor ustosunkowuje się 
do problemu melioracji gruntów 
na terenie gminy. Tematem tym 
zajmowała się Komisja Rolna 
Wojewódzkiej Rady Narodowej. 
Jako jej przewodniczący podaje, 
że do roku 1985 czterdzieści pro
cent gruntów zostanie zmelioro
wanych, że takie decyzje zostały 
już podjęte.

Są również takie chwile, które 
powodują, że sala milknie zu
pełnie. Ogromne zainteresowanie 
budzi wystąpienie pierwszego 
sekretarza KG PZPR, który 
stwierdza wprost, że często zbyt 
emocjonalnie podchodzi się do 
posunięć, ostatnio chociażby do 
sprzedaży wiązanej wprowadzo
nej na okres dwóch miesięcy, 
a niewątpliwie aktywizującej 
skup.

Jerzy Kaźmierski jest preze
sem GS, a funkcję sekretarza 
pełni społecznie, mówi więc o 
problemach spółdzielni, o tym.

chwilę przedstawiciel „Solidar
ności” z SKR także deklaruje 
przekazanie przez swoją organi
zację pięciu tysięcy złotych na 
ten sam cel. W sumie przez te 
kilkanaście minut zebrano prze
szło 13 tysięcy złotych.

Jeszcze głos zabiera kierownik 
Banku Spółdzielczego, omawia 
działalność kredytową swej in
stytucji i przerwa. Po niej zno
wu zasiadamy 'do jedzenia. Tym 
razem podano bigos, kiełbasę i 
kaszankę na gorąco, w dodatku 
bez ograniczeń.

Przed nami wystąpienia 
przedstawicieli kół w iej
skich na- temat sytuacji 

społeczno-gospodarczej i związ
kowej na terenie swego działa
nia. Każdy z mówców podaje 
dane statystyczne odnośnie iloś
ci członków koła i zebrań. Mó
wi o sprawach do załatwienia. 
W dyskusji wiele spraw prze
chodzi łatwo przy powszechnej 
prawie akceptacji zebranych 
Chwilami jednak dochodzi do 
spięć. Padają słowa ostre, po 
kilku mówców zrywa się jedno
cześnie do głosu, powstaje hałas 
na sali. Wystąpienia dotyczą 
między innymi zaopatrzenia w 
odzież, węgiel, w  nawozy. Związ
kowcy żądają prawa kontroli 
sklepów i magazynów jednostek 
handlowych zaopatrujących rol
ników, a także kontroli rozdziel
nictwa ortiz dystrybucji mate
riałów budowlanych. Są za po
wołaniem specjalnej komisji do 
współpracy z Urzędem Gminy, 
za tym, aby przy wsparciu in
nych organizacji społecznych i 
politycznych wybudować sklep 
z artykułami przemysłowymi, 
aby doprowadzić do rozwoju

usług na rzecz rolnictwa. W 
tym celu należy postawić pawi
lony, w których dokonywane bę
dą naprawy sprzętu gospodar
stwa domowego. Przedstawiciele 
wsi Zalesie wnioskują o przeka
zanie budynków byłej szkoły do 
dyspozycji mieszkańców. Mają 
propozycję otwarcia świetlicy 
lub przeznaczenia pomieszczeń 
na warsztaty dla rzemieślników. 
Związkowcy żądają zaopatrzenia 
SKR w maszyny i sprzęt, przede 
wszystkim w kombajny do bu
raków, w suszarnie, kolumny 
parnikowe oraz w maszyny do 
zbioru zielonej masy na kiszon
ki.

W iele kontrowersji budzi w y
sokość składek związkowych. 
Wreszcie udaje się ustalić, że 
rolnicy posiadający od trzech do 
pięciu hektarów płacą sto zło
tych miesięcznie, od pięciu do 
dziesięciu sto pięćdziesiąt, a 
powyżej dziesięciu — dwieście 
złotych. Natomiast członkowie 
ich rodzin płacić będą dziesięć 
złotych miesięcznie, natomiast 
emeryci, renciści i inwalidzi 
składki honorowe i dobrowolne.

Problemów wymienia się w ie
le, lista życzeń jest bardzo dłu
ga. Krytykuje się administrację, 
decyzje o sprzedaży mięsa i 
wędlin tyiko dla nauczycieli i 
pracowników pozostałych insty
tucji w  wyznaczonym dniu mie
siąca. Władza musi odpowiadać 
— tłumaczyć, że nie wszystkie 
zarzuty są uzasadnione. Nie 
zmienia to postaci rzeczy, żąda
nia są żądaniami a przyszły 
zarząd powinien doprowadzić do 
ich realizacji. Zarząd, który po 
długich godzinach zostaje wresz
cie wyłoniony. Tej nocy delega
ci nie idą spać, uczestniczyli w 
zjazdowym maratonie, by rano 
społeczność gminy dowiedziała 
się, że przewodnictwo oddano 
Tadeuszowi Załęskiemu. Oczy
wiście nikt nie jest głodny, je
dzenia nie brakowało.

Następnego dnia, w  niedzie
lę o godzinie piętnastej 
proboszcz odprawia mszę w 

intencji związku. No i pieniądze 
zebrane na tacę przekazuje na 
sztandar. Zorganizowano też# 
spotkanie nowo wybranego za
rządu z mieszkańcami gminy. 
Mimo, że przybyła ich przeszło 
setka brakuje gorącej dyskusji. 
Ludzie nie są tacy, jak jeszcze 
parę miesięcy temu. Są przeko
nani, że słowa mają znikomy 
wpływ na bieg krajowych w y
darzeń. Spadła wrażliwość na 
to, co się mówi i pisze. Nawet 
ogłoszenie akcji strajkowej, w y
typowanie delegatów, do Siedlec 
nie robi wrażenia. Akcje stały 
się zbyt powszechne. Ludzie 
przestali reagować na oświad
czenia, kcntroświadczenia i 
oświadczenia do oświadczeń. 
Jest to normalny odruch samo
obrony przed sprzecznościami. 
Mówią przede wszystkim goście. 
Jedynie kilku śmielszych rolni
ków prezentuje swój punkt w i
dzenia. Ale na dobrą sprawę 
nie wiadomo czy życie posłucha 
tych wszystkich instrukcji i po
stulatów ułożonych w trakcie 
długich sobotnio-niedzielnych 
obrad. (zb)
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Bonisław dzieli od siedziby gminy, pobliskiego Gozdowa 
kilka kilometrów. Wieś ładna, gospodarska, budynki w więk
szości nowe. Choć późna jesień widać w obejściach pracują
cych rolników. Pola już obsiane, czas na porządki w oborach 
i chlewniach.

Tak jest we wsi. Jednakże obcych jadących tędy do gminy 
zdumiewa inny obrazek.

Tuż przy szosie ustawiono 6 budynków inwentarskich, praw
dopodobnie z myślą o hodowli kur. Choć wyglądają jeszcze ni
by solidnie pierwsze ślady dewastacji widać gołym okiem.

Oderwane podczas ostatniej wichury kawałki eternitu, po
wybijane okna, wysunięte z zawiasów drzwi. Nie widać też 
żadnych śladów bytności jakiegokolwiek gospodarza. Czyżby 
te solidnie jeszcze wyglądające zabudowania były po prostu 
bezpańskie.

Napotkany na szosie rolnik macha z rezygnacją ręką: A  no 
postawili to i stoją. Że szkoda aby się tak marnowało, no 
pewno, tylko co na to poradzić. Widać tak już musi być,
marnowatiie u nas w modzie.

u
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«/w3 niebawem budynk i pmaznaczone ?u 
sławiu znajdą nowego gospodarza.
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Fot. T. Gałązka

W Urzędzie Gminy naczelnik Adam Żórawski wyjaśnia:
-T- Właścicielem budynków jest Spółdzielnia Kółek Rolni

czych w Lelicach, Postawiono je w czasie inwestycyjnej pros
perity, miała tu spółdzielnia prowadzić hodowlę drobiu.

Niestety dobra passa szybko się skończyła i zabrakło po 
prostu pieniędzy na ukończenie budowy.

Koszt: jej obliczono na 60 milionów. Spółdzielnia dostała 
tylko 30 milionów nie można więc było dokończyć prac w  
terminie. Później wydany zóstał zakaz o wstrzymaniu inwes
tycji, który obowiązuje do^tej pory.

Ponieważ uznaliśmy, że ^nie można pozwolić na marnotraw
stwo przyjęliśmy ofertę 8-osobowego zespołu przyszłych ho
dowców.

Mają oni gotówkę i kredyty i wystąpili do Spółdzielni Kó
łek Rolniczych o odsprzedanie tych zabudowań. Legitymują 
się także kwalifikacjami do prowadzenia takiej hodowii.

Uważam, że chyba lepiej jeśli budynki znajdą wreszcie gos
podarza niż miałyby nadal stać jako niczyje i niszczeć z dnia 
na dzień.

Roboty zostało już nie tak wiele. Trzeba założyć centralne 
ogrzewanie i można zaczynać. Ponadto przeznaczyliśmy też 80 
hektarów ziemi dla przyszłych użytkowników, bo przec:eż 
trudno prowadzić hodowlę na taką skalę nie mając zapewnio
nych własnych pasz.

Na razie ziemię zaorał jeszcze SKR .ale już na wiosnę po
winni zatroszczyć się o nią przyszli następcy.

Jak będą gospodarować nowi właściciele trudno wyroko
wać. Po prostu przyjrzymy się ich pracy i ocenimy. Jeśli się 
nie wywiążą i splajtują poniosą ryzyko.

(grin)
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A utobus jedzie powoli,
ostrożnie omija wielkie

dziury pełne wody,
wyboiste, koleiny, chwilami 
kiedy na drodze pusto zjeżdża 
na lewą stronę. Nieprzepisowo, 
ale inaczej nie można jechać po 
tej rozmiękłej od deszczu, roz
jeżdżonej drodze lokalnej. Po 
tych przygruntowych koń z wo
zem przejedzie, ale już ciągnik 
z przyczepą załadowaną buraka
mi z trudem sobie radzi. Tak 
lub podobnie wygląda połowa 
dróg w gminie.

Od dawna już sprawa budowy 
dróg jest tematem gminnych 
sesji, narad, spotkań z rolnika
mi. Oni też jako najbardziej za
interesowani stanem dróg podej
mują inicjatywy budowy, zgła
szają społeczną pomoc. Nie jest 
to przysłowiowy słomiany zapał, 
ale konkretna, rzetelna i solid
na pomoc, Z dość odległej sta
cji kolejowej w Łęczycy zwożą 
własnym transportem żużel, 
przywożą kamienie i ziemię, 
okopują pobocza, wyrównują 
nawierzchnię. A wszystko w 
czynie społecznym, nie szczędząc 
własnych sił ani kosztów. Ich 
inicjatywa znajduje poparcie u 
władz gminy i przynosi konkret
ne efekty,

W tym roku przy społecznej 
pomocy rolników zrobiono 800- 
-metrowy odcinek drogi do Mo- 
rakowa. Do budowy dalszego 
odcinka drogi przystąpią wiosną, 
ale już teraz rolnicy gromadzą

żużel na drogę, wykonują wstęp
ne prace przy jej budowie, tak 
aby wiosną Rejon Dróg Publicz
nych w Kutnie mógł już położyć 
nawierzchnię.

Również w tym roku zakoń
czono, ciągnącą się od kilku lat 
budowę drogi do Sług. Ostatni, 
najgorszy odcinek tej drogi, zo
stał nareszcie zakończony. Piszę

micznej, niezbędnej do utwar
dzenia nawierzchni. I tak spra
wa się wlokła, z roku na rok 
odkładana, jeszcze trochę a 
przygotowana z takim trudem 
droga w ogóle przestałaby ist
nieć. Gdyby nie interwencja u 
wojewody, z pewnością przy- 
szłoby jeszcze długo czekać na 
nową drogę.

miało odbyć kosztem innych, 
mniej ważnych inwestycji.

O tym, jak ważne, dla rozwo
ju rolnictwa są dobre drogi, nie 
trzeba nikogo przekonywać, a 
już na pewno nie ich użytkow
ników. Złe drogi opóźniają 
transport płodów rolnych, nisz
czą się na nich i szybciej zuży
wają maszyny i sprzęt rolniczy,

DROGA PRZEZ W IEŚ
o ra

nareszcie, bo prace przy budo
wie 2-kilometrowej drogi trwały 
okrągłe cztery lata Można je 
było zakończyć w ciągu kilku 
miesięcy, były przecież środki 
finansowe, w tym 200-tysięczna 
dotacja na popieranie czynów 
społecznych, przydzielona gminie 
przez Urząd Wojewódzki w Pło
cku, byli też ludzie chętni po
móc w jak najszybszym zakoń
czeniu budowy W Rejonie Dróg 
Publicznych nie było masy bitu-

Wiadomo, że potrzeby woje
wództwa w zakresie budownic
twa drogowego są duże, spore 
są też trudności z uzyskaniem 
przez Rejon Dróg Publicznych 
w Kutnie wystarczającej ilości 
masy bitumicznej. Tam jednak, 
gdzie w grę wchodzą takie atu
ty, jak wielkie zaangażowanie 
społeczeństwa i konkretna, spo
łeczna praca wykonana przy bu
dowie drogi, nie można zwlekać 
z jej ukończeniem, choćby się to

co przy obecnych trudnościach z 
częściami zamiennymi nie jest 
sprawą bagatelną. Nawet pogo
towie i służba weterynaryjna 
mają trudności z dojazdem do 
poszczególnych gospodarstw. To 
wszystko sprawia, że rolnicy 
tak wiele uwagi przywiązują do 
budowy dróg w gminie.

— Kiedyś prosiliśmy rolników 
o pomoc przy budowie dróg, 
teraz przychodzą sami z inicja
tywą, z konkretnymi deklaracja

mi pomocy — mówi naczelnik 
gminy Góra św. Małgorzaty, Ed
ward Zawada. Dziś byli u 
mnie rolnicy z Brysk, chodzi im 
o położenie nawierzchni na dro
dze, która już jest, tyle że nie 
utwardzona. Myślę, że wiosną 
będzie można rozpocząć asfalto
wanie.

W gminie jest 124 km dróg, 
z czego połowa to drogi o fa
talnej, zniszczonej nawierzchni, 
niektóre, szczególnie te przy- 
gruntowe, są po deszczu całko
wicie nieprzejezdne. Nie lepsze 
są też drogi lokalne. Są w gmi
nie ludzie deklarujący pomoc 
społeczną, są środki finansowe, 
poparcie władz gminnych i wo
jewódzkich. Brakuje natomiast 
wykonawcy z prawdziwego zda
rzenia.

Rejon Dróg Publicznych w 
Kutnie przeważnie zajmuje się 
remontami .dróg na terenie gmi
ny. Niemal co roku łata się 
dziury na tych samych odcin
kach dróg, po czym na skutek 
częstych i obfitych u nas opa
dów deszczu lub śniegu po
wstają nowe dziury, które znów 
trzeba załatać 1 tak w kółko. 
Czy nie słuszniej byłoby zbudo
wać co roku pewien odcinek 
drogi, niż pakować pieniądze w 
remonty, które są niczym innym 
jak przysłowiowym plasterkiem 
na ranę. Tym bardziej, że re
monty też kosztują, a sumy 
przyznawane co roku na drog^ 
są więcej niż skromne.

W tym roku gmina otrzymała 
niewiele ponad milion złotych 
na ten cel Ile można za te pie
niądze wybudować? Jeszcze nie 
tak dawno jeden kilometr dro- 
ki kosztował prawie milion zło
tych, obecnie kiedy wszystko 
podrożało ten sam kilometrowy 
odcinek drogi będzie kosztował 
znacznie powyżej miliona zło
tych. Gmina nie jest biedna, ale 
też nie można tylko i wyłącznie 
liczyć na pomoc jej mieszkań
ców.

Koniec roku skłania do pod
sumowania tego. co już zrobio
no. Dla gminy Góra św. Małgo
rzaty będą to dwie drogi — w 
Sługach i Morakowie, a także 
23 km remontów bieżących dróg 
przeprowadzonych przy współ
udziale Urzędu Gminy i społe
czeństwa. Ogółem wszystko to 
kosztowało 3 min 170 tys. zł. 
Wartość czynów społecznych 
wykonanych przy budowie dróg 
wyniosła 2 min 221 tys. zł. Te 
liczby mówią same za siebie.

Niewiele jest takich gmin jak 
ta, której mieszkańcy tak chęt
nie podejmują się prac społecz
nie użytecznych, którzy mimo 
wielu trudności, sami wychodzą 
z inicjatywą i sami ją realizują. 
Dla siebie i dla innych.

C. V.
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
bo w „Emicie” wprowadzono bony na 
śmietanę i inne produkty i nie sprzeda
wano ich własnym pracownikom mieszka*- 
jącym w  sąsiadującym Dobrzelinie.

CZY PRZEPIS TO TABU?
W  jednym z ościennych województw 

znaleziono reglamentowane artykuły spo
żywcze na śmietniku. Znalazły się tam, 
bo były nieświeże, a nie można ich było 
sprzedać bez kartek. Podobno takie przy
padki zdarzały się i w  naszym woje
wództwie. Jeśli nawet nie jest to praw
da — odzwierciedla jednak nastroje spo
łeczne, podejrzliwość wobec handlu, któ
ry też nie jest bez winy. Tu i ówdzie, 
w  Płocku również, zawiesza się na jakiś 
czas przepisy dotyczące reglamentacji. 
Przez parę dni sprzedawało się na przy
kład w kilku sklepach mąkę bez kartek. 
Klienci uznali to za pierwszą jaskółkę 
prowadzącą do zniesienia reglamentacji 
produktów zbożowych i srodze się za
wiedli, bo teraz wszystko znów jest po 
staremu. Z jednej strony zatem łama
nie przepisów jest procederem godnym 
napiętnowania, z drugiej zaś — można i 
trzeba niekiedy od niego odstąpić. Ge
neralnie rzecz biorąc przepisy powinny 
być co jakiś czas weryfikowane i znaj
dować się w  każdej chwil] możliwie bli
sko życia. Jest to ideał trudny do osią
gnięcia. Istnieje wszak inne niebezpieczeń
stwo. Zamiast punkt po punkcie likw i
dować reglamentację, my będziemy ją 
udoskonalać i będzie to trwało nie wia
domo jak długo.

Straszy się nas przykładem Kuby, gdzie 
na kartki jest dosłownie wszystko, łącz
nie z odzieżą i obuwiem. Kuba jednak 
odchodzi właśnie po 16 latach od syste
mu reglamentacji, podczas gdy u nas 
się on dopiero zaczyna. Czy też będzie 
trwał lat kilkanaście? Trudno przewi
dzieć. A le obserwując kolejki przed skle
pami z obuwiem nie można snuć lepszych 
prognoz. Bowiem wiele osób mówi już
0 tym, by sprzedaż obuwia również re
glamentować, albo sprzedawać bez kar
tek, lecz z adnotacją w dowodach oso
bistych — jedna para na nogę raz na 
jakiś czas. Czy byłoby to takie najgorsze? 
Chyba nie, skoro tuż po wyjściu ze skle
pu widać takie obrazki — odstępowanie 
dopiero co zakupionych kozaczków za 
cenę wyżsżą oczywiście i to nieraz trzy
krotnie.

Sprawy ujednolicenia przepisów spędza
ją sen z oczu nie tylko w Urzędzie Wo
jewódzkim. Przeciętny obywatel, czyli 
konsument, też chciałby jakoś włączyć się 
do tej akcji. To dla niego uruchomiony 
został specjalny telefon, pod którym na
leży zgłaszać propozycje. Wbrew oczeki
waniom propozycji nie było zbyt wiele, 
co świadczy o powściągliwości społeczeń
stwa, które zdaje sobie sprawę z tego, 
że dobrych rozwiązań nie ma, póki... ist
nieje sama reglamentacja.

Próby ulżenia społeczeństwu poprzez 
wprowadzenie paczek dla pracowników 
dużych zakładów pracy usprawniły 
sprzedaż, kolejka w takich wypadkach 
posuwa się szybko, ludzie są zadowoleni. 
A le co mają robić pracownicy tych za
kładów, których akcja ta nie objęła? Do
póki nie będzie pełnego pokrycia kart 
na mięso i wędliny — dopóty sytuacja 
wydaje się niemożliwa do naprawienia
1 na nic tu propozycje tworzenia dodat
kowego ciała społecznego, które nadawa
łoby kierunek zmian w systemie sprze
daży sterowanej, by drugie ciało, ko
misja już istniejąca wykonywało te za
lecenia.

MŁODE M AŁŻEŃSTW A I IN N I
Zagadnieniem oddzielnym jest sprzedaż 

artykułów przemysłowych, gospodarstwa 
domowego, mebli, artykułów dla niemo
wląt. I w  tym względzie panuje spory 
bałagan. Dość powiedzieć, że wprowa
dzone kilka miesięcy temu zapisy na lo
dówki, pralki, odkurzacze, zamrażarki, 
segmenty itp. nie wszędzie obowiązywa
ły. Jeżeli ktoś miał więcej czasu i środek 
lokomocji, mógł jeszcze w sierpniu na
być lcdówkę w województwach północ
nych, a całkiem niedawno w pobliskim 
Glinojecku. Płock wziął jednak przykład 
z Warszawy i wcześnie wprowadzono li
sty oczekujących na dany sprzęt. Czy to 
rozwiązało sprawę? Nie, oczywiście, po
nieważ ogólny pęd do wykupywania te
go, co może być lokata kapitału i sta
nowi względnie trwałe dobro spowodo
wał, że wiele osób zapisało s!ę na wszy
stko i to podwójnie, a nawet potrójnie, 
w  każdym sklepie, w Płocku i poza nim. 
Sami niedawmo byliśmy świadkami, jak 
pewna pani rozmawiała z drugą chcąc 
je j odstąpić swoje miejsce w ' kolejce po 
telewizor. Ona bowiem już nabyła, a w 
drugim sklepie zbliżała się do realizacji 
zakupu. Za odstępne zadała pewne! su
my pieniędzy, Każdy brak stwarza okazję 
do spekulacji i trudno się temu d/iwić.

Podczas audycji radiowej polegaiacej 
na dyżurze wojewody przy telefonie u- 
dostępnionym społeczeństwu Płocka po
ważna część rozmówców skarżyła się 
właśnie na formę zapisów Nauczycielka 
zatelefonowała z pytaniem co ma robić, 
zepsuł się jej telewizor a na liście PO 
nowy jest. na tysiącznym miejscu Za 
pięć lat, możp doczeka się swojej kolejki. 
Telefonowały również młode małżeństwa, 
które zaczynają od zera i nie mogą kupić 
niezbędnych mebli.

Ta właśnie sprawa została teraz roz
wiązana. Z dniem 13 listopada weszła 
w  życie decyzja wojewody płockiego w 
sprawie zaopatrzenia młodych małżeństw 
w  artykuły do wyposażenia mieszkań. 
W myśl zarządzenia ministra handlu we
wnętrznego i usług ustala się 10-prccen- 
tcwą rezerwę artykułów, przeznaczonych 
dla młodych małżeństw. Mogą z niej ko
rzystać młode małżeństwa wpisane na 
listy oczekujących na zakup towarów obję
tych systemem zapisów, posiadające kredyt 
dla m/m udzielony przed 13 listopada, 
posiadające przydzielone w  ciągu ostat
niego roku mieszkanie spółdzielcze, kwa
terunkowe, rotacyjne, zakładowe, bądź 
decyzję o przydziale takiegoż. Z powyż
szego udogodnienia mogą także skorzy
stać młode małżeństwa legitymujące się 
decyzją na zasiedlenie domku jednoro
dzinnego wydaną w ciągu ostatnich 12 
miesięcy lub mieszkające na stancjach 
z umową zawartą z właścicielem budyn
ku poświadczoną przez terenowy organ 
administracji. Te ostatnie mogą zrealizo
wać zakup tylko w miejscu stałego za
mieszkania. Jednostki handlowe do 20 li
stopada były zobowiązane przeprowadzić 
rejestrację wszystkich młodych małżeństw 
spełniających powyższe warunki i ustalić 
listy zgodne z kolejnością zapisów na 
listach podstawowych w sklepach b ra n 
żowych. Sprzedaż mfała się zacząć od 23 
listopada. Powyższa decyzja obowiązywać 
będzie od 31 stycznia 1982 roku. Do 1. 
stycznia zawieszona jest sprzedaż artyku
łów na zapisy dla wszystkich innych 
klientów z miasta. Bo wieś to zupełnie 
oddzielna sprawa —  tzw. sprzedaży wią
zanej.

Czyli trzeba być albo młodym małżeń
stwem, albo rolnikiem odstawiającym ży
wiec, żeby móc nabyć jakikolwiek sprzęt 
potrzebny do domu. A  co z pozostałymi? 
Zatelefonowała do redakcji zrozpaczona 
starsza pani skarżąc się, że kanapa, któ
ra służyła je j od 15 lat całkiem się roz
leciała i nikt nie chce je j naprawić. Za
pytała, co ma robić, gdzie się udać, żeby 
móc kupić nową. Niestety, nie mogliśmy 
je j wskazać mądrego, który załatwi tę 
sprawę. Chyba że... No właśnie — może 
ma kogoś na wsi, kto na swoje nazwisko 
dokona dla niej tego zakupu I tu nowe 
niebezpieczeństwo — sprzedaż wiązana 
dla ludności wiejskiej dostarczy co bar
dziej przedsiębiorczym rolnikom i miesz
kańcom miast możliwości spekulowania, 
z czym teraz walczymy Kto bowiem 
sprawdzi, czy rolnik kupuje pralkę auto
matyczną dla siebie, czy dla krewniaka 
z miasta i ile za nią weźmie w ostatecz
nym rozrachunku. Nie piszemy tych słów 
w celu jeszcze większego skłócania mia
sta ze wsią. Jesteśmy zdania, że nie wol
no przemilczać żadnego faktu i by wresz
cie doprowadzić system sprzedaży do ja
kiego takiego porządku, trzeba brać wszy
stkie warianty pod uwagę.

Niebezpieczeństwa te są dostrzegane 
przez władze województwa, które wyłoni
ły społeczną komisję do spraw reglamen
tacji i sterowania rynkiem, Jak w każ
dym ciele społecznym ścierają się tam 
różne poglądy. Niekiedy udaje się zająć 
wspólne stanowiska, a wnioski przedsta
wiane są wojewodzie. Jeden z nich to 
zamierzona wizyta w ministerstwach, 
gdzie zaczerpnie się informacji co do 
sprawiedliwego podziału artykułów prze
mysłowych, czyli inaczej mówiąc — czy 
nasze województwo nie jest w  rozdziel
nikach krzywdzone.

W NIO SKI
Naszym zdaniem konieczna jest przede 

wszystkim weryfikacja zapisanych osób 
na poszczególne artykuły. Bo trudno przy
puszczać, że nagle 5 tysięcy ludzi w sa
mym Płocku potrzebuje lodówki, czarno
białego telewizora albo odkurzacza. Na 
segmenty meblowe zapisało się np. 5309 
osób, a mieszkań oddaje się nieporówny
walnie mniej. Po drugie — należy brać 
jednak pod uwagę, że przedmioty do
mowego użytku nie są wieczne, więc nie 
tylko młode małżeństwa i rolnicy ich 
potrzebują ale także zwykły śmiertelnik. 
Jak jednak ustalić rzeczywistą potrzebę 
dokonania zakupu to już sprawa kontroli 
społecznej. Wiele osób do nas telefonują
cych postulowało formę przedpłat, jako 
znacznie lepsza od zapisów. a*

Być może należy wprowadzić sprzedaż 
sterowaną poprzez listy artykułów prze
mysłowych, gdzie jednym ruchem przy 
pomocy pieczątki na przykład oznaczało
by się fakt zakupu. Wiemy, że nie jest 
to rozwiązanie idealne, ale przecież mu
simy zapewnić jakąś sprawiedliwość spo
łeczną, a w dzisiejszych czasach daleko 
wszystkiemu do ideału.

Koniecznością jest absolutne podporząd
kowanie się wszystkich jednostek uspo
łecznionych decyzjom wojewody. Czas 
skończyć z bałaganem w miastach i gmi
nach powodującym uprzewilejowanie jed
nych, kosztem drugich.

Po trzecie — władze centralne winny 
szybko i zdecydowanie reagować na po
stulaty wojewodów, Przykładem choćby 
zamierzone a do tej pory nie wprowadzo
ne ujednolicenie sprzedaży zamienników.

Reglamentacja to temat szeroki jak 
rzeka, zdajemy sobie sprawę, że nie spo
sób go wyczerpać w jednym artykule 
redakcyjnym, od czegoś jednak trzeba 
zacząć... (K P  i BI)

łos w  słuchawce telefo- 
nicznej brzmiał desperac
ko — jeżeli nie pomożecie, 

nie zajmiecie się mną, to chyba 
sobie coś zrobię. Dłużej tak nie 
wytrzymam. Na takie dictum 
istotnie odłożyłam wszystko na 
bok, by pospieszyć Jadwidze R. 
z pomocą, na razie jednak tyl
ko umówiłam się z nią na 
dłuższą rozmowę. Poprosiłam 
też panią Teresę Sankowską — 
sekretarza ZM Ligi Kobiet, by 
wybrała się ze mną. Wiadomo, 
dziennikarz, walczy piórem, a 
ostatnio ta walka coraz m n ie j» 
skuteczna, dobrze więc byłoby, 
gdyby jeszcze jakaś organizacja 
społeczna, mająca możliwości 
praktycznie zaopiekowania się 
natychmiastowego, dopomogła.

I taki sposób znalazłyśmy 
się z panią Teresą na drugi 
dzień po telefonie od Jadwi
gi R. (inicjały zmienione) przed 
drzwiami jej mieszkania na no
wym osiedlu.

Otworzyła nam młoda jeszcze 
kobieta, wprowadziła do pokoju 
umeblowanego dość biednie, 
choć czysto wysprzątanego. Na 
dworze już zapadał zmrok, ale 
rozmawiać musiałyśmy po ciem
ku, ponieważ dwa dni temu zo
stała wyłączona elektryczność. 
Dlaczego? Ano, rachunki były 
nieopłacone, zaległość urosła do

pierwotnej opinii. Ponadto za
kład pozbawił pracownicę dwóch 
premii. (...)' Szereg zarzutów ze 
strony zakładu nie zostało w 
postępowaniu TKO udowodnio
ne...”

Pism jest cały plik. Sentencje 
wyroków Sądu Pracy, a także 
Sądu Rejonowego, jako że spra
wa zawędrowała także do Wy
działu Cywilnego. Ta przepy
chanka zakładu M. z Jadwigą 
R. trwała dość długo, na tyle 
długo, by można było stracić 
cierpliwość i wpaść w rozpacz. 
Tym bardziej, że Jadwiga R. do 
czasu sprostowania poprzedniej 
opinii nie mogła nigdzie znaleźć 
zatrudnienia.

— Kiedy tę opinię sprostowa
li, znalazłam sobe pracę w bu
downictwie. Przyjęli mnie, kie
rowników magazynu było po
trzeba, ludzie boją się takiej 
odpowiedzialności. Już miałam 
załatwioną kartę obiegową, 
miałam cię zgłosić na drugi 
dzień i przystąpić do pracy. 
Brakowało tylko jednego podpi
su. Przychodzę i dowiaduję się, 
że niestety, ale mnie nie przyj
mą. Powód. Dzwonił mój po
przedni dyrektor, że nie nadaję 
się do magazynu, więc żeby się 
zastanowić nad moją kandyda
turą. Fakt, że poprzednio miałam 
w  magazynie niedobór — 20 ty-

wzięła pożyczkę 10 tysięcy, bo 
brakowało jej podstwowych rze
czy — bielizny, ubrania. Musi 
to spłacać, na życie daje bardzo 
mało, a czasem nic. Młodsza 
córka kończy w tym roku lice
um. Pragnęłaby studiować. Ja 
też mam takie ambicje — 
wiem, że jest zdolna i doszłaby 
do czegoś w życiu. A le żeby 
mogła się dalej uczyć, potrze
bujemy pieniędzy. Zaś z tych 
1600 złotych alimentów nie wy
żyje.

Nauczyłam się tak gospodaro
wać, że do tej pory jeszcze nie 
głodowałyśmy. Zresztą rodzice 
też mi trochę pomagali, póki 
mieszkali na wsi. Teraz przeszli 
na rentę, przeprowadzili się do 
miasta, nie mogą mi już poma
gać, bo z czego. A  zresztą to 
wstyd — młoda kobieta w pełni 
sił i niepracująca. Teraz mamy 
wyłączone światło, z mieszkania 
chcą nas wysiedlać, bo nie pła
cę świadczeń. A le z czego — 
pytam?

Jadwiga R. płacze, córka przy
gląda się matce w bezradnym 
milczeniu. Patrzę na panią Te
resę, ona na mnie — fakt. Dzi
wna sprawa, nie ma pracy dla 
kogoś, kto chce pracować?

— Bo widzi pani — dodaje 
Jadwiga. R. — może popełniłam 
błąd, że nie chciałam brać byle

ponad tysiąca złotych, co dla 
Jadwigi R. wydaje się dziś kwo
tą nieosiągalną, abstrakcyjną, 
bajońską. Ba, kiedy obie z cór
ką żyją za 1600 złotych, bo taka 
suma napływa co miesiąc od 
byłego męża pani R. jako ali
menty na nieletnią uczennicę — 
Annę R., to trudno się dziwić, 
że nie starcza już na zapłace
nie rachunków.

Pani R. ma 37 lat i nie pra
cuje. Nie pracuje nie dlatego, 
że nie może, bądź nie chce. Po 
prostu, całkiem zwyczajnie nie 
ma dla niej pracy. Ale zacznij
my od początku.

-r Cala moja tragedia, bo już 
tak nazywam moją sytuację, 
zaczęła się dwa lata temu, kie
dy pracowałam w zakładach M. 
(bardzo proszę nie podawać naz
wy, bo obawiam się, żeby mnie 
nie rozpoznano z pani reportażu. 
Mam swoją dumę i nie chcia
łabym obnosić naszej biedy po 
ludziach. Wiedzą panie, jak to 
jest — niby pożałują, ale pal
cami po cichu wytkną. Powiedzą 
— księżniczka, czego to się jej 
zachciewa). Ale do rzeczy. W 
tych zakładach byłam kierowni
kiem magazynu. To zresztą nie 

' mój , pierwszy magazyn, bo już 
pięć lat pracowałam na takim 
stanowisku i z każdego ma
gazynu rozliczałam się bez 
kłopotów. W tym zaistniała 
sprawa trochę . inna. A  
mianowicie przyłapałam na kra
dzieży swojego zastępcę. Po
szłam do dyrektora — mówię — 
tak nie można, bo on kradnie, 
a ja będę płacić. Zrobili mu 
sprawę, byłam za świadka, do
stał wyrok i niby wszystko w 
porządku, ale ja nie chciałam 
tam zostać. Dlaczego? To chyba 
proste — bałam się, wiedzia
łam, że są tam takie układy, iż 
mogę za to później odpokuto
wać. Zwolniłam się. Nie miałam 
żadnej nagany, nic takiego. 
Dlatego zdziwiłam się bardzo, 
gdy potem stało się to, co się 
stało. Załatwiłam sobie od razu 
pracę w innych zakładach, też 
na kierownika magazynu. Była 
potrzebna opinia z poprzedniego 
miejsca pracy. Ą opinię wysta
wiono mi taką, że prawie jak 
wilczy bilet. Napisali — nie 
przestrzega przepisów prawa, 
dyscypliny pracy itp. Gdzie z 
taką opinią ' przyjmą pracowni
ka?

— Mogła się pani odwołać.
— Odwołałam się, zaskarży

łam te opinię do Sądu Pracy i 
wygrałam sprawę. O, proszę, tu 
jest orzeczenie.

W  uzasadnieniu orzeczenia, 
wydanym 27 sierpnia 1980 ro
ku czytamv m. in.: „Zakłady... 
wystawiły Jadwidze R. niewłaś
ciwa opinie jako że w istotny 
sposób została ona sprostowana 
orzez jednostkę nadrzędna. 
Skutkiem niewłaściwej opinii 
Jadwiga R. poniosła szkodę, bo 
nie mogła podjąć pracy, co wy
nika z zeznań świadka, który 
wręcz oświadczył, że powód nie- 
przyjęcia R. do pracy to treść

sięcy. Poki'ycie jego- zostało po- 
dzieicne na połowę — ja pokry
wam 10 tysięcy i zakład 10 ty
sięcy. Każdy, kto choć trochę 
zna się na pracy w  magazynie, 
wie, że zwłaszcza, gdy przecho
wywane towary są dużej war
tości, nie sposób wyliczyć się co 
do złotówki — bywają manka 
i superaty. No i mnie nie przy
jęto. Wtedy właśnie odwołałam 
się do Komitetu. Byłam człon
kiem partii, niech pomogą. Od
woływałam się też do związ
ków zawodowych.

Wszyscy byli dla mnie mili, 
ale nic nie załatwili. Zdecydo
wałam się pójść na kasjerkę do 
PKS. Zarabiałam niewiele, ale 
było już jakieś zaczepienie. W 
tym czasie też skończyłam L i
ceum Ekonomiczne, zaocznie. 
Trzeba pani wiedzieć, że moja 
sytuacja rodzinna jest taka — 
mąż odszedł 1,5 roku temu. 
Związał się z inną, ma z nią 
dziecko. Między nami było zre
sztą zawsze źle — bo lubił to
warzystwo, kobiety, ale cierpia
łam w milczeniu, dla dzieci. 
Dzieci mamy dwoje. Starsza 
córka' już pracuje. Młodsza koń
czy szkołę Myślałam — dam 
sobie radę, ale było bardzo cięż
ko. Więc kiedy skończyłam to 
liceum, postanowiłam zmienić 
pracę na lepiej płatną i zgodną 
z moimi kwalifikacjami. Czy to 
dziwne, albo nienormalne, że 
pragnęłam lepszego życia, po 
tyloletniej mordędze • z kończe
niem szkoły? A przez tę szko
łę też zdarzały się konflikty, bo 
moja przełożona niechętnie pa
trzyła na branie przeze mnie 
urlooów szkoleniowych.

Mój błąd polegał na tym, że 
zwolniłam się z jednej pracy nie 
mając ’ załatwionej drugiej. 'A le  
sądziłam, że nie będzie kłopo
tów. że ekonomistkę wszędzie 
przyjmą. Tymczasem okazało się 
to barierą nie do przebycia. 
Najoierw poszłam więc na za
stępstwo do S. Nie powiem, byli 
tam dla mnie dobrzy, ale moia 
poprzedniczka wróciła i dla 
mnie nie było już miejsca. 
Proponowano mi posadę księgo
wej jeszcze w innym zakładzie. 
Niestety — potrzebna była prak
tyka w tym zawodzie, a ja ta
kiej • nie miałam. Później był 
magazyn materiałów budowla
nych — kazali składać doku
menty, załatwiłam lekarza i 
wszystko, a wtedy dostałam pis
mo, że wybrali kogo innego na 
to miejsce. Długo zresztą by 
wyliczać — rezultat jest taki, 
że nie mam z czego żyć, jestem 
na lodzie, chodzę do Urzędu Za
trudnienia o trzeciej w nocy, 
żeby być pierwsza, dostaję skie
rowanie, idę pod wskazany 
adres i okazuje się, że albo już 
nie potrzebują, albo mają kogoś 
innego, albo w ogóle nie ma ta
kiego etatu. Tak schodzi z ty
godnia na tydzień. Zapomoga? 
Podobno mi nie przysługuje. 
Starsza córka, jak już powie
działam, pracuje, zarabia nie
wiele. Chce się trochę ubrać,

czego. Uważałam, że skoro skoń- 
czyiam szkołę, to powinnam 
pracować w swoim zawodzie. 
No i pensja 3 tysiące to dla nas 
było za mało. A  tyiko z tego 
powodu zwolniłam się kiedyś z 
Izokoru, choć było mi tam do
brze. Zarabiałam za mało na 
utrzymanie nas trojga. Bo mąż 
nawet jak był jeszcze z nami, 
nie dokładał na życie. Teraz 
żałuję, może powinnam była zo
stać w tym Izokorze? Teraz 
wzięłabym już wszystko, żeby 
tyiko wyżyć. W zeszły ponie
działek na przykład dostałam 
skierowanie do WOSiR na star
szego referenta. Ucieszyłam się, 
myślałam, że to już koniec mo
ich kłopotów. Zgłaszam się, a 
oni mówią, że wcale nie mają 
takiego etatu. Napisali to zresz
tą na odwrocie skierowania. I 
co ja mam ze sobą zrobić? Rzu
cić się do Wisły? Tylko dzieci 
mi szkoda.

Cały czas mam wątpliwości — 
ktoś niedawno powiedział — 
kiedy się chce to wszystko mo
żna? Czy Jadwiga R. rzeczywi
ście chce pracować? Telefonuję 
do Wydziału Zatrudnienia, naj
pierw przy Urzędzie Wojewódz
kim. Dyrektor Aleksander Cheł
stowski potwierdza — zna spra
wę Jadwigi R. Pisze teraz na
wet do prezydenta, żeby jakoś 
pomóc tej kobiecie. Ale sytuacja 
rzeczywiście trudna — zakłady 
przechodzą na samorządność, 
praktycznie nie ma żadnej moż
liwości skłonienia kogokolwiek, 
żeby przyjął pracownika, jeżeli 
sam nie zechce. A Jadwiga R. 
nie ma znajomości. Była w 
„Solidarności” , tam jej też nikt 
nie pomógł.

Rozmawiam z kierownikiem 
Urzędu Zatrudnienia — on także 
chciałby pani R. pomóc. To 
prawda, że dostaje skierowania 
bez pokrycia, ale Urząd temu 
nie winien, zakłady rządzą się 
swoimi prawami. Kto je zmusi, 
żeby przyjęły osobę, której nie 
chcą?

— Ale jest wyjście, organizu
jemy dla kobiet kursy pracy na 
zgrzewarce. Po takim kursie 
można zarobić i 8 tysięcy. Gdy
by pani R. zrezygnowała z am
bicji pracy biurowej, mogłaby 
sobie ułożyć życie.

Obiecuję, że postaram się ją 
przekonać. Na razie Liga Kobiet 
wzięła się też do działania. Wła
śnie telefonuje pani Teresa 
Sankowska, że przyznano Jad
widze R, zapomogę w wysoko
ści 2 tysięcy złotych, a w Urzę
dzie Zatrudnienia obiecano w 
pierwszej kolejności w najbliż
szy poniedziałek dać pani R. 
skierowanie do pracy.

Kolejne skierowanie. Tvlko 
jakie przyniesie efekty? Jaka 
czeka przyszłość Jadwigę R.? 
Czv zrezygnuje ona ze swoich 
asoiracji na rzecz konieczności 
nrzeżycia? Teraz wiecei osób 
b^dzL miało oorjobne dylematy. 
Warto sie już teraz nad tym 
zastanowić.
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(KULTURA)
Po festiwalu w Katowicach

Z PODNIESIONYM 
CZOŁEM

Zacznę od końca. Najpierw 
brawa, jak zwykle po spek
taklu, stopniowo jednak 
nasilające się. Minuta, dwie. 
trzy widownia wstaje i klaszcze na 

stojąco, Nie. to już nie etykietalny 
wyraz uznania, to prawdziwa owa
cja. Trwa kilkanaście minut. My 
— Płocczanie obecn* przy tym 
spontanicznie sobie gratulujemy 
Ten wieczór będzie, świętem pierw
szym w siedmioletniej historii na
szego teatru, wieczorem niczym me 
zakłóconego triumfu — ..Mistrz i 
Małgorzata” w reżyserii Andrzeja 
Marii Marczewskiego odniósł suk- 
ces na IX  Festiwalu Sztuk Rosyj
skich f Radzieckich w Katowicach. 
Jeszcze nie wiadomo co napisze 
krytyka, ale widzom oodoba się i 
to jest najważniejsze Nie musimy 
się wstydzić, aktorzy wyjada z Dod- 
niesionym czołem. To pierwsza ref
leksja, jaka przychodzi mi na mvsl 
w sali katowickiego Teatru im. S. 
Wyspiańskiego. A przecież miałam 
tremę, nie mniejsza niż płocki ze
spół, nie mniejsza niż reżyser A.
M. Marczewski i choreograf — Je
rzy Stępniak. . .

Ża chwilę w sekretariacie usły
szę rozmowę. Ktoś powie — ta
kich braw leszcze na festiwalu w 
tym roku nie było Bułhakow 
„chwycił” . Jakże miło odebrać ta
ka opinię, wszak nasz teatr miał 
ostra konkurencję. Teatr Śląski z 
Katowic wystąpił z „Mieszczana
mi” Gorkiego. Teatr Nowy z Po
znania z „Rewizorem” Gogola. Te
atr Powszechny z Warszawy z 
„Marią” Babęia. Teatr Dramatycz
ny z Warszawy z „łuninem Ra- 
dzińskiego, Teatr Współczesny z 
Warszawy ze „Smokiem” Szwarca.

Festiwale rządzą się swoimi Ora
wami. Publiczność festiwalowa ró
żni się bardzo od zwykłej, przy
chodzącej do teatru nieraz przy
padkowo, nieraz ze snobizmu, al
bo dlatego, że dawali bilety W 
Radzie Zakładowe! Publiczność na 
festiwalach bywa chłodna i ostro 
oceniająca każde potknięcie, potra
fi bezlitośnie wyśmiać i wygwiz
dać chałę, ale i nagrodzie dobry 
teatr. Katowice pod*tym względem 
się nie różnią Dlatego bacznie od 
pierwszych minut przedstawienia 
„Mistrza i Małgorzaty” obserwowa
łam właśnie widownię. wsłuchu
jąc się w szmery na sali. starając 
się przeczuć reakcję końcowa. Nasz 
zespół zaczał bardzo stremowany. 
Dla tych. którzy widzieli juz to 
przedstawienie. bvł ten fakt łat- 
wo dostrzegalny. Aktorzy,^ iakby 
bali się znudzić widza grali w o- 
gromnym tempie Zmiana deko
racji. przechodzenie od jednej sce
ny do drugiej odbywało się tak, 
jakby za kulisami ktoś mierzył 
czas stoperem. Pierwsze śmiechy i 
jeszcze nieśmiałe oklaski rozległy 
się przy wkroczeniu Wolanda, któ
ry na Patriarszych Prudach włą
czył się do rozmowy Berlioza z 
Iwanem Bezdomnym. Potem juz 
widownia zaczęła reagować coraz 
śmielej Każda gra słów. każda 
aluzja wywoływała rezonans. Kla
skano Iwanowi Bezdomnemu de
nerwującemu się na . herezję gło
szoną przez Wolanda że Bóg ist
nieje. klaskano orzv scenach w 
Massolicie. przy rozmowie Wolanda 
z Lichodiejewem, orzy słowach 
Berlioza skierowanych do Wolan 
da — „jak to, do nas pana zapną 
szono?” Przypomnijmy że Woland 
występował wtedy iako konsultant 
od czarnej magii. Zebrali oklaski 
Behemot i Korowiow po spaleniu 
Domu Gribojedowa Z owacją spot
kała się scena balu u szatana. Ale 
chyba najmocniej widownia zarea- 
powała przy zdejmowaniu Chrystusa 
z krzyża, a przedtem z zapartym 
tchem śledziła przemowę Mateusza 
Lewity do Boga. Jerzy Piórkowski 
przeszedł tutaj samego siebie, był 
doprawdy świetny prawdziwy i 
wzruszający. Również chyba bar
dziej autentycznie niż w przedsta
wieniach wcześniejszych zabrzmia
ła scena rozmowy Piłata z Kaifa- 
szem (Jerzy Bielecki ; Władysław 
Madej), w której obydwaj mają 
do przegrania jakże wiele — ży 
cie lub śmierć Jeszui 

Socjopsychologia teatru miałaby 
duże i dotąd nie spenetrowane po
le _  badanie stopnia napięcia to
warzyszącego aktorom występują
cym na festiwalach Różnica do
prawdy ogromna, a zważywszy je
szcze że nasz teatr miał obciąże
nie w postaci kilku nieudanych 
występów festiwalowych... O samo 
przedstawienie można bvło się me 
obawiać, ale wiadomo. że przy
stosowanie tego monumentalnego 
spektaklu, w którym tak wiele 
Zależy od techniki, świateł, cale] 
aparatury akustycznej do warun
ków innej, nieznanej sceny to za
danie bardzo trudne Trzeba było 
dosłownie w ciągu jednego dnia 
zmienić niektóre fragmenty. Na 
przykład Chrystus nie mógł poja

wić się na drugim kcńcu sali. bo 
brak bvło schodów rozdzielających 
krzesła. Jeszua musiał więc rozma
wiać z Piłatem na scenie, bez od
ległości ich dzielącej. Realizatorzy 
byli w strachu, lak uda się ze 
światłami, których w katowickim 
teatrze mniej i nie tak sprawne, 
jak wymaga tego spektakl.

To tylko niektóre przykłady 
świadczące o tym. że występ fe
stiwalowy to ogromne przedsię
wzięcie. do którego przygotowania 
nie obchodzą publiczności obserwu
jącej jedynie końcowy efekt. I tak 
powinno być to prawidłowe. Trze
ba iednak oddać co cesarskie — 
„Mistrz i Małgorzata”  z cała lego 
skomplikowana maszynerią teatral
ną na katowickiej scenie został po
kazany bez potknięć. To także za
sługa zespołu technicznego, które
mu dzięki.

Tuż po zakończeniu przedstawie
nia poprosiłam kilka osób o po
dzielenie się swoimi uwagami

Jakub Mokrzycki: — Mocne prze
życie. Zwłaszcza muzyka, piękna i 
sceny z ukrzyżowaniem Chrystusa. 
Przepraszam, jeszcze nie ochłoną
łem.

Joanna Antkiewicz: — uczennica: 
Czytałam powieść Bułhakowa i dla
tego przyszłam na to przedstawie
nie. Byłam ciekawa, iak reżyser 
sobie poradzi z przeniesieniem tej 
wielowątkowej powieści na scenę. 
Jestem zachwycona, „królowa Jest 
zachwycona” , Przeżyłam wielkie 
wzruszenie — to naprawdę wyjąt
kowo przejmujący spektakl. Na 
początku obawiałam się. że nie zo
stanie wygrana sprawa Behemo- 
ta, który w książce spełnia prze
cież ważna rolę. Ale i tu nie roz
czarowałam się. Najbardziej podo
bał mi się Woland i Jeszua Ha- 
Nocri. A także Iwan Bezdomny i 
doktor Strawińska.

Tomasz Jankowski — pracownik 
cukierni: — Szkoda, że nie będę

mógł obejrzeć tego przedstawienia 
jeszcze raz, posłuchać tej wspania
łej muzyki. Teraz doprawdy trud
no zebrać myśli, musiałbym na zi
mno zastanowić sie nad tym spek
taklem. Miał on kilka braków, a- 
le ogólne wrażenie jest oszałamia
jące. Przy scenie z Mateuszem Le
witą i Chrystusem dostałem dre
szczy, To sie nazywa emocja.

O tym. że płockie przedstawienie 
na tym festiwalu bez nagród od
niosło sukces. świadczy także 
wzmianka w dzienniku Tv. Mi
gawka ze sceny balu u szatana u- 
kazała się już następnego dnia — 
w sobotę. Nakręcił ia także tele
wizyjny Pegaz. Mamy również e- 
cha pierwszych recenzji. Oto frag
menty niektórych.

Ryszard Kosiński ..Teatr żywy" 
— Trybuna Ludu z dnia 19 listo
pada: — Żywe poruszenie wywołał 
ensemble z Płocka (...) Ten młody 
teatr zdobył się można powiedzieć 
na rzecz zuchwała, przystępując do 
realizacji .,Mistrza i Małgorzaty
Bułhakowa. Zwykłe mocowanie z 
materia teatru, które przysparza 
każde dzieło dramaturgiczne po
mnożone zostało tu przez koniecz
ność adaptacji powieści. I to Jakiej 
powieści! (...) Wolałbym by Mar
czewski osiągnął tyleż na spektak
lu o połowę krótszym W tedy po
wiedziałbym — mamy do czynie
nia z mistrzem. Ale najwyraźniej 
było to niemożliwe. Przedstawienie 
jednak nie padło. Więcej — P° 
pierwszych niepełnych Kwadran
sach angażujemy się w nie i przy
chylamy do tej zuchwałości. Bo 
publiczności zbliżono wielką po
wieść i ukazano w wielu scenacn 
podniecająca magie teatru, a ze
społowi młodemu i poszukującemu 
poczucia sensu swej pracy. (...)

I rena T. Sławińska „Trybuna 
Robotnicza” z 16 11. „Każdy wą
tek miał swoją konwencję, reali
styczną. fantastyczną. groteskową

Scena balu u Szatana — jedna z najefektowniejszych.
Fot. A. Łukawski

a nawet cyrkową, które zachodząc 
na siebie i łącząc się jakoś sobie 
nawzajem nie przeszkadzały. Reży
ser, adaptator, inscenizator i Bog 
wie kto jeszcze w jednej osobie 
czyli A. M. Marczewski urucho
mił całą ogromna maszynerię tea
tralna. która ani razu się nie za
cięła (...) Wiele scen naprawdę 
wstrząsających i olśniewających na 
przemian (...) Wielkie wrażenie ro
bi fajerwerkowy bal u szatana. ,•••) 
Wysiłek młodego ambitnego Teatru 
Płockiego imponuje, a dla wielu 
stał sie oczarowaniem.

K. Frynda „Wieczór” z 16 listo
pada: „Widowisko wymagało spo
rej kondycji zarówno u aktorow 
jak i publiczności. Niezwykła pro
za M. Bułhakowa przełożona na 
język scenicznych możliwości oka
zała sie wcale teatralna. Realiza
torzy zachowali istotę i sens utwo
ru utrzymując inscenizację w du
chu bułhakowskiej powieści . k

A teraz, korzysta iąc z okazji — 
refleksie uczennic IB  Liceum im. 
M. Dąbrowskiej w Płocku, k.ore 
miały za zadanie napisać recenzje 
z tego spektaklu Ważne przecież 
nie mniej, iak odbiera „Mistrza i 
Małgorzatę” widz w naszym mie
ście.

„.„ Jest to sztuka wielowątkowa, 
zatem trudna do teatralnej adap
tacji, a jednak od pierwszych chwil 
trwania spektakli£ czułam, że bę
dzie to wudarzenie niezwykłe. O- 
bejrzałam próbę z .Tygodnikiem 
i premierę. Najbardziej podobał 
mi sie pan Bielecki w roli Poycju- 
s za Filata i Szatan — Woland.
Bułhakow jest nam bliski. Nieucz
ciwość. fałszerstwo, zakłamanie, ja
kże często ma. miejsce w naszym 
życiu. Reakcje widowni były bo-r- 
d?.n silne w tych momentach — 
(Agnieszka).

„Mistrz i Małgorzata” wyróżnia
się doskonałym opracowaniem tech
nicznym. szczególnie uieagę toidza 
zwraca muzyka Tadeusza Woznia
ka. Czytałam poicieść i zdaję sobie 
sprawę jak bardzo wierny powie
ści pozostaje reżyser. Na podkreś
lenie zasługuje aktor kreujący rolę 
Piłata, gdyż szczególnie u niego 
zwracało uwagę zaangażowanie e- 
mGCwnaine, mimika twarzy. Clow
na bohaterka -  Małgorzata, także 
znalazła dobrą odtwórczynię w 0- 
sobie pani Andrzejewskiej, która 
wyglądem zewnętrznym i osobowo
ścią. moim zdaniem bardzo pasowa
ła do tej postaci. Wydaje mi się, 
że była trochę zą szorstka w .scen

nach lirycznych. I może wydać się 
rzeczą dziwną, ale pięć godzin spę
dzonych z tymi ludźmi w jednym 
miejscu, nie zmęczyło mnie, ni« 
znudziło, a stworzona atmosfera, 
która umożliwiła duchowe łączenie 
się z postaciami, nie pozwoliła my
śleć o czasie.” — (Hanka)

..... Po pierwszym pokazie byłam 
oszołomiona niezwykłością tego 
wszystkiego, pamiętam scenę ba
lu. zjeżdżanie po linach, pokał ilu- 
zjonistyczny. Zdecydowałam stę 
wraz z wieloma koleżankami JPójsc 
jeszcze raz i wówczas dotarło ao 
mnie niezwykłe piękno scen z P%- 
łatem. Mateuszem Lewitą, Chry
stusem....”  — (Lucyna)

I to już wszystko. To naprawdę 
koniec, iak mówi Małgorzata. Ale 
czy rzeczywiście? Sadzę że przed
stawienie to długo jeszcze będzie 
żyć własnym życiem — dla tych, 
którzy jeszcze je zobaczą i dla 
tych. którzy iuż ie widzieli, a po
tem zapamiętali.

(kP):

„Wychowanie człowieka w duchu mo
ralności społecznej powszechne udostęp
nieni e wiedzy i kultury oraz stworzenie 
warunków dla twórczego uczestnictwa w 
kulturze uważamy za sprawę zasadnicza"
— czytamy w projekcie Deklaracji Ideo
wej ZSL, Problem w tym iednak, aby 
ten słuszny zapis przełożyć na praktykę 
dnia powszedniego.

„DIugo można by mnożyć «zarzuty, ®- 
dresujac je do sektora kultury na róż
nych szczeblach jej funkcjonowania. Jed
no jest najważniejsze. Pieniądze przezna
czane na kulturę, tym bardziej jeśli jest 
ich mało musza być wydawane mądrze. 
Należy iiwzględniać przede wszystkim 
potrzeby odbiorcy, dbając zarazem o od- • 
powiedni wysoki poziom treści i o ja
kość przekazu. Nie twórzmy kultury dla 
samego tworzenia, bo to nie jest celem”. 

Cytat ten pochodzi ze ..Studium o wa
runkach startu życiowego i zawodowego 
w województwie płockim"  wydanego 
przez Zarząd Wojewódzki ZSMP Podob
na h moglibyśmy wyszukać wiecej, ale 
nie w tym rzecz. Mówimy od roku o 
kulturze wiejskiej, a tymczasem jej kry- 
Z' pogłębia sie i narasta lawinowo. 
Dzisiaj fachowcy niezależnie od punktów 
widzenia mogą iuż zacząć sie spierać co 
do terminu ostatecznego iei zamarcia je 
śli oczywiście wszystko będzie szło do
tychczasowym torem. Faktem jest. że 
kultura na wsi zapada na coraz poważ
nie isza chorobę i każdy zdaje sobie z 
tego sprawę. Nie szczędzi sie słów i de
ki racji, które oczywiście nie zastąpią 
niezbędnego lekarstwa. Taka jest praw
da. niestety.

Nie tak dawno uczestniczyliśmy w na
radzie zorganizowanej przez ZW ZSMP, 
a dotyczącej właśnie kultury na wsi. 
Nie każdy samym chlebem żyje — w 
ten sposób należało odczytać myśl prze
wodnią. jaka przyświecała dyskutantom. 
Nawet w dobie naiwiekszegc kryzysu po
winniśmy życiu ludzkiemu nadać ludzki 
sens. Rozprawiamy o tym. a jednocześ
nie mechanizmy działają w zgoła prze

sil ciwnym kierunku. Spada czytelnictwo. Z 
u powodu wielu zaniedbań, których wymie- 
»  nienie zaiełoby dużo miejsca ilość bi

bliotek w naszym województwie od ro
ku 1975 zwiększyła się tylke o dziewięć, 
natomiast punktów bibliotecznych w po
równaniu z rokiem ubiegłym iest o dzie
sięć mniej. Wskaźnik liczby tomow przy- 
oadaiacych na jednego mieszkańca w 1975 
roku wynosił 1.95 orzy średniej krajowej 
1,98, a w 1981 2,58 przy średniej krajo
wej 2,80. co świadczy o tym że jesteśmy 
iednym z woiewództw obniżających śred
nie kraiowe.

To samo dotyczy sprzedaży prasy. W 
a 1980 roku sprzedano w naszym wojewooz- 

twie 35.095 tysięcy egzemplarzy, w tym 
ft 25.056 tys. gazet i 10.039 tys. czasopism. 
U Daje to w skali roku 51 gazet na jed- 
\ nego mieszkańca i 20 czasopism^ f rẑ  
>J

Na wsi

REANIMOWAĆ
KULTU

Przyczyn spadku czytelnictwa jest wie
le _  powiedział dyrektor Wojewódzkiej 
Biblioteki w Płobku Jan Marciniak. Ba
zo przedstawia sie w sposób wręcz Lo
giczny. Biblioteki nie dysponują °dpo- 
w ’ednimi pomieszczeniami, nie ma sprzę
tu, a przede wszystkim książek. Książek 
poszukiwanych przez młodzież i doro
słych. Ich dystrybucja pozestawia wiele
do życzenia. Co tu dużo mówić biblio
teki nie dysponują podstawowymi leKtu-

r&Dyrektor Wydziału Kultury i 1
Urzędu Wojewódzkiego Romuald Bobrze 
niecki przedstawił stan Gminnych Osro - 
ków Kultury. Środki przeznaczane na 
działalność kulturalna są tak znikome, 
że nie pozwalają na prowadzenie_ dzia- 
ł-i iości podstawowej. Problem stanów 
także kadra, najczęściej przypadkowa. 
Ludzie odchodzą z kultury, przenoszą 
tam gdzie im lepiej płacą i nie ma s.e 
czemu dziwić. Nauczyciel, gdy w Klasie 
nie ma ławek i tablicy, z konieczności 
przestaje uczyć -  a P e w n ik  ośrodka 
kulturalnego? Nie robi tego  ̂ choć wiado 
mo. że nie prowadzi działalności, ja.tą

P°vlf teT^chwili w województwie płockim
istnieje1 szesnaście Gminny^ Osrodkow 
Kultury, o ich stanie najwymowniej 
świadczy statystyka. Działa w n̂ ch * 
snaście zespołów instrumentalnych. Ooicm 
recytatorskich, sześć kół plastycznych, 
sześć zespołów wokalnych cztery dzie
cięce zespoły rytmiczno-muzyczne. cztery 
zespoły folklorystyczne cztery koła te 
tralne, trzy kapele ludowe, dwa kluoy 
hobbystów itćf. W 1980 roku zorganizo
wano sto osiemdziesiąt odczytów, spot
kań i wykładów, w których jak s.-, P 
daje. uczestniczyło przeszło 2 tysiące o- 
sób. Ale w niemal powszechnej opinii 
ośrodki te nie spełniają swoiej roli. zda
niem odbiorców przyczyna leży w złej or
ganizacji i faktycznym braku zaintere
sowania kulturą na wsi. Zdaniem pracow-

Kultura na wsi w kryzysie
fot. T. Gałązka

Jeśli np. Koło Gospodyń Wiejskich chce 
zorganizować wycieczkę dla dzieci do 
miasta to musi prosić rodziców perswa
dować i przekonywać by zechcieli je 
puścić. Niektóre dzieci z okolic Dunino
wa. mimo iże kończą szkołę podstawową 
jeszcze nie były w Płocku Innym_ trze7 
ba kupować odzież, aby mogły wyjechać 
-- obozy i kolonie. Najsmutniejsze w 
tym wszystkim iest iednak to że mówi
my o równości, sprawiedliwości i soli
darności. natomiast fakty nadal prze
czą słowom.

W „Zasadach współdziałania w rozwi
janiu życia kulturalnego środowiska wiej- 

opublikowanych orzez Minister- 
stwo Kultury i Sztuki w ubiegłym ro
ku czytamy: „W rozwijaniu aktywności 
społecznej środowisk wiejskich, kształto- 
waniu Ich poglądów i postaw społeczno- 
politycznych oraz aktywizacji zawodowej 
i kulturalnej służącej pomyślnej realiza
cji zadań społeczno-gospodarczych i przy
śpieszeniu socjalistycznych przeobrażeń 
wsi niezwykle ważna role spełniają war
tości kultury. (...) Dla realizacji tych ce- 
lów 'i zadań niezbedne są szersze, bardziej 
kompleksowe niż dotychczas i skoordy
nowane działania w rozwijaniu i upow
szechnianiu wartości kultury w środo
wisku wiejskim. Wynika stąd potrzeba 
bardziej efektywnego wkurzy stania bazy 
i kadry kultury oraz ośrodków będą
cych w dyspozycji administracji państwo
wej, jednostek uspołecznionego rolnic- 
twa. spółdzielczości wiejskiej rad zakła
dowych i organizacji społecznych .

Niestety, do tej pory wymienieni wyżej 
mecenasi kultury nie kwapia się. żeby 
ią reanimować. Nie wiadomo czy zgodzą 
się finansować działalność kulturalną w 
okresie samorządności, samodzielności i 
samofinansowania Z pewna inicjatywą 
wyszedł Związek Socjalistycznej Młodzie
ży Polskiej Jego zamiarem jest powo
łanie Gminnego Funduszu Rozwoju Kul
tury, skupiającego środki pochodzące od 
różnych instytucji organizacji społeczno- 
politycznych i związkowych Dobry to 
pomysł lecz długo nam chvba przyjdzie 
czekać na jego urzeczywistnienie. Mini
sterstwo nie ma koncepcji rozwoju _ kultu- 
ry. brakuje jej na szczeblach wojewódz- 7 
kich, nie ma też w gminach Trzeba ją »  
wypracować i to iak naiszybcioj Trze- 
ba. by nie zmarnować tego skromnego 
dorobku, który udało nam się wypraco
wać.

zgodzić. natomiast efekt jest taki. ze 
GOK-i posiadała statystyką, zaś nie mają 
zadowalających odbiorcę wyników.

Listę przyczyn można by ciągnąć dłu
go. Wystarczy jednak powiedzieć, iż na 
szesnaście placówek przypada 27 szaf 
(sześć nie posiada ich w ogóle), 16 rega
łów (dziewięć nie posiada w ogolę). 119 
stolików świetlicowych (sześć nie posia- 
r-s w ogóle). 861 krzeseł (piąć nie posia
da w ogóle). 9 telewizorów (dziewięć nie 
posiada w ogóle), 13 radioodbiorników 
(cztery nie posiadają) etc. etc,

Co w tych kryzysowych warunkach po
winny! robić ZSL, ZSMP. ZMW, czy 
związki zawodowe? Powinny robić wszy
stko, co iest w ich mocy by n;e dopu
ścić do wypaczeń i regresu Problem 
kultury na wsi wymaga odpowiedzi na 
- -^adnicze pytania. Na przykład, czy po
lepszamy. utrwalamy i rozwijamy GOK-i, 
czy się z nich wycofujemy? Jak na ra
zie na wsi widzimy producentów zapomi
nając o człowieku, o jego humanizacji.

(zb.)
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„Zrzeszenie powstaje jako organi
zacja koordynatyjno usługowa, W 
celu osiągnięcia maksymalnego wŷ  
korzystania wszeikich potencjalnych 
możliwości produkcyjnych, do za 
spokojenia potrzeb społeczno gospo 
darczych oraz potrzeb bytowych i 
socjalnych załóg zrzeszonych przed
siębiorstw tworzy sie Zrzeszenie 
Przedsiębiorstw Budownictwa Woje
wództwa Płockiego”

Cytat fen pochodzi z Projektu 
Tymczasowego Statutu Zrzeszenia 
Przedsiębiorstw Budownictwa Woje 
wództwa Płockiego, który został 
opracowany przez prezydium sa
morządów pracowniczych „Petrobu- 
dowy” i Płockiego Przedsiębiorstwa 
Instalacji Przemysłowych Doprawdy 
jest to już trzeci projekt Pierwszy 
powstał już w lipcu bieżącego roku. 
drugi dokładnie 1 września, trzeci 
zaś opatrzono datą 16 września 1981 
roku.

Proponowane zrzeszenie ma być 
dobrowolnym związkiem przedsię
biorstw zajmujących się określoną 
działalnością gospodarczą Zakres po
wiązań organizacyjno prawnych okre
ślają umowy cywilno prawrje zrze
szających się przedsiębiorstw sko- 
dyfikowane w statucie Ma to być 
związek przedsiębiorstw wykonaw
czych, projektowych, naukowo-bada
wczych, handlu zagranicznego, prze
mysłowych, ' zaopatrzeriowo-handlo- 
wych, transportowo-sprzętowych oraz

&

Inicjatywa płockich

budowlanych

innych, które mogą być związane 
wspólnym interesem Do zrzeszenia 
mogą należeć przedsiębiorstwa prze
mysłowe produkujące wyroby i ma
teriały budowlane, ale nie może ono 
naruszyć suwerenności zakładów w 
zakresie ich samodzielności, samo
rządności i samofinansowania, nie 
jest też organem zarządzania dla 
zrzeszonych przedsiębiorstw.

Teraz kilka słów o możliwościach 
przystąpienia. Następuje ono na 
podstawie uchwały samorządu dane
go zakładu oraz złożenia formalne
go akcesu przez jego dyrekcję Do
puszcza się — czytamy w projekcie 
■— przynależność do zrzeszenia przed
siębiorstw państwowych, spółdziel
czych, przedstawicielstw izb rze
mieślniczych, a także spółek mie
szanych polsko-zagranicznych.

Celami zrzeszenia jest podejmo
wanie wspólnie ustalonych działań 
w imieniu i na rzecz skupionych w 
nim przedsiębiorstw -  przede wszy
stkim dbanie o ich interesy eko
nomiczne, o opłacalność działalności 
W szczególności chodzi tu również
0 autentyczny i uzwój techniki bu
dowlanej, dbałość o postęp orga
nizacyjny i ekonomiczny, oraz o 
wpływ na kształtowanie cen i olać 
Celem zrzeszenia jest poza tym 
umożliwienie wdrażania usprawnień, 
inowacji, czy wynalazków w po
szczególnych przedsiębiorstwach, a 
także troska o podnoszenie jakości 
produkcji budowlanej 1 obniżanie 
kosztów poprzez specjalizację w 
produkcji podstawowej, pomocniczej, 
przemysłowej oraz przy wykonywa
niu usług.

Celem zrzeszenia — zaznacza się 
w projekcie — jest ścisła współpra
ca z centralami handlu zagranicz
nego, co pozwoli na podejmowanie 
prac poza granicami kjaju. Będzie 
ono również odpowiedzialne za bi 
lansowanie mocy produkcyjnych, 
środków produkcji i potrzeb inwes
torskich. Bezpośrednia zaś działal
ność zrzeszenia dotyczyć ma wy
konywania inwestycji, modernizacji
1 remontów zarówno w budowni
ctwie mieszkaniowym, jak i komu
nalnym, przemysłowym, rolniczym 
lub specjalistycznym). Natomiast sku
pione w nim przedsiębiorstwa mogą 
należeć do innych organizacji gos
podarczych i społecznych, lec? nie 
prowadzących działalności sprzecznej 
z interesami zrzeszenia Zrzeszenia, 
którego podstawowym obszarem po
dejmowania prac jest województwo 
płockie. Zastrzega się jednak moż
liwość wykorzystywania nadwyżek 
mocy produkcyjnych w innych re
gionach kraju.

Struktura organizacyjna zrzeszenia 
jest niezwykle orosta Organami jego 
są: Walne Zgromadzenie Zrzeszonych 
i zarząd Walne Zgromadzenie Zrze
szonych zostanie uprawnione do po
dejmowania uchwał, obowiązujących 
wszystkie zrzeszone przedsiębiorstwa. 
Z kolei zarząd ma być organem 
wykonawczym zobligowanym do rea
lizacji uchwał i decyzji walnego 
zgromadzenia. Każde zaś przedsię
biorstwo posiadać będzie prawo 
m. in. do wnioskowania i propono
wania podjęcia wspólnych akcji i 
przedsięwzięć, prawo do uzyskiwa
nia bieżących informacji o decyzjach 
zarządu oraz o stanie funduszów ' 
jego majątku, jak również zgłasza
nia formalnych sprzeciwów wobec 
uchwał Wałnggo Zgromadzenia Zrze
szonych w przypadku gdy naru
szają one żywotne interesy zakładu 

Tyle najogólniejszego omówienia. 
Niedawno trzecią we-sję projektu 
statutu, do którego opracowywania 
włączyli się także przedstawiciele sa
morządów robotniczych z PKR, 
Przedsiębiorstwa Budownictwa Ko
munalnego, „Transbudu” i „Elektro- 
montażu”, przesłano do Ministerstwa 
Budownictwa i Przemysłu Materia
łów Budowlanych, jak też do Sej
mu, a ściślej do Komisji Planu Go
spodarczego, Budżetu 1 Finansów, 
Prac Ustawodawczych oraz do Pod
komisji do spraw Projektu Ustaw
0 Przedsiębiorstwach Państwowych
1 Samorządzie Załogi.

<zb)

*— Pani na pewno to dobrze wie, 
człowiek młody to i niemądry, zro
bi iakiś krok pochopnie, a potem 
całe życie będzie żałował. Ze mna 
tak właśnie było Ale zacznę od 
początku, Urodziłem się w biednej 
rodzinie. Ojciec wprawdzie stolarz, 
ale nigdy nie starczało na iedzenie 
do svta. na ubranie dla wszystkich. 
Pamiętam, że gdy ia szedłem na 
dwór brat musiał siedzieć w mie
szkaniu, bo mieliśmy tylko jedne 
buty, przez jakiś czas. Potem ba
nie z opieki przyniosły trochę o- 
dzież.y i buty się tam też znalazły. 
Wtedy mogliśmy iuż razem bawić 
się na podwórku. Pierwsze więc, 
co sobie powiedziałem to uczyć się. 
Uczyć się. by zostać kimś Stara
łem się dotrzymać słowa danego 
samemu sobie, ale czasy były cięż
kie. Przecież stuknęła mi teraz sie
demdziesiątką, to niech pani Do
wie, iak w tamty -h latach dziecko 
z biednej rodziny mogło do czegoś 
dojść? Tylko tyle. żeby się ożenić 
i tak samo biedę klepać Ożeniłem 
się. gdv miałem 22 lata. Żona była 
młodsza ode mnie. dzieciak ieszcze 
— 17 lat. Poczuwałem się do za
pewnienia iej życia na iakimś po
ziomie, Mieszkaliśmy wtedy w War
szawie. Pracowałem po sąsiedzku, 
w sklepie. Zarabiałem 70—80 zło
tych miesięcznie, nóźniej więcei. 
Żona trochę szyła. Nie narzekaliś
my. Dzieci długo coś Bóg nie da
wał. Może ona była za młoda? A- 
le przed sama woiną urodził się 
chłopak. Śpiewałem z radości — 
mam syna. mam następcę. I nie
długo potem ryk nadlatujących sa
molotów. Poszedłem do wojska na 
ochotnika, bo zdrowie mi szwanko
wało Długo by opowiadać, dość, że 
zawierucha woienna rzuciła nas z 
żona w różne strony. Nawet byłem 
na robotach u Niemca przez kil
ka miesięcy. Żona pojechała do ro
dziny na wieś pod Garwolin. Tam 
ia odnalazłem, niedługo przed wy
zwoleniem. Wkrótce narodziło nam 
się drugie dziecko, córka tym ra
zem. Kochałem dzieci nie powiem, 
ale trzeba było na nie zarobić, za
pewnić im byt. Zostałem budow
lanym. Po wojnie każda para rąk 
do pracy była dobra, a ia się cięż
kie! roboty nie bałem. Jeździłem 
do budowach, w domu bywałem 
rzadko. Druga córka urodziła się w 
47. Dwa lata potem jeszcze chło
pak. Żona powiedziała dość tego, 
więcei dzieci nie da radv wyżywić, 
trzymaj się ode mnie z daleka. 
Wtedy nie było takich metod, iak 
teraz, a iak kto bogobojny, to tyl
ko jedną znał, nie chcesz dzieci —

śpij w osobnym pokoju. Mieszkanie 
mieliśmy niewielkie, żona mnie wy
ganiała do kuchni, a ja tak to 
przeżywałem, że wdałem się w 
towarzystwo, takie różne. 1 kolesie 
od wódki i panie z marginesu. 
Głupio mi to opowiadać ale przy
rzekłem szczerość, więc niczego nie 
zataie Zresztą pani pewnie nie ta
kich rzeczy się w swojej prący 
nasłucha, prawda? Zacząłem zni
kać z domu. Miałem wyrzuty su
mienia wobec dzieciaków, przecież 
najstarszy iuż dorastał. wszystko 
rozumiał. A młodsza córka — A- 
nusia. tylko pytała, tatuś, dlacze
go wczoraj nie wróciłeś, czy iuż 
nas nie kochasz? Żona się do mnie 
nie odzywała, ja się zacinałem i 
tak biegły miesiące. Wreszcie po
wiedziała -- dość tego. wyjeżdża
my. Kuzynka żony mieszkała w 
Płocku, miała tutaj domek, powie
działa — iestem sama — przy
jedźcie. razem iakoś łatwiej. Prze
prowadziliśmy się. znalazłem pra
cę. żona też nie próżnowała, cho
dziła na wieś . pomagać, brała szy
cie do domu, robiła co mogła, że
by dzieciaki szkoły pokończyły. Że
by im w życiu lżej bvło niż nam; 
I wtedy właśnie, gdy wszystko iuż 
jakoś się unormowało, spadła na 
mnie tamta sprawa. Mówi się, że 
mężczyzna czterdziestoletni przeży
wa druga młodość. Ja iuż byłem 
po czterdziestce, kiedy zakochałem 
się, iak iakiś szczeniak. Ona nie 
pochodziła stąd. Wyjechała, poje
chałem za nia. Zapominałem o ro
dzinie. o poprzednich latach, by
łem iakimś in,nym człowiekiem, 
iakby mnie nagle ktoś odmienił. 
Postawiłem wszystko na jedną sza
lę. Ożenić się z nią nie mogłem, 
bo żona nie dawała rozwodu. A 
zresztą rodzina tamtei bvła wie
rząca. chcieli ślubu kościelnego, a 
iak ia. oiciec czworga dzieci, mo
głem leszcze raz w kościele ślu
bować? Pojechaliśmy więc w g i 
kiem inne strony i tam żyliśmy 
iak małżeństwo. Tylko tyle, że co 
miesiąc posyłałem jakieś grosze na 
dzieci, więcei nie mogłem, bo nowa 
żona. nowy dom kosztował. Była 
młodsza ode mnie o 10 łat. Wi
działem w niej cały świat, my
ślałem, że doceni, iż rzuciłem dla 
niei to, co osiągnąłem przez po
nad połowę życia. Ale gdzie tam. 
Z roku na rok bvło gorzej. Trak
towała mnie gorzei niż psa. Mia
ła mnie za popychle — przynieś, 
podaj, kup. Zdrowie nie dopisywa
ło ale nie mogłem się do tego 
przyznać, bo bałem się. że mnie 
rzuci. A i tak mnie opuściła. Pe

wnego dnia uciekła z iakimś kie
rowca Wybrała młodszego, bogat
szego. Zostałem sam. Wtedy przy
pomniałem sobie, że mam prze
cież rodzinę — żonę dzieci. Dwa 
razy w ciągu tych lat chciałem się 
z nimi zobaczyć, alt? żona nie wpu
ściła. Powiedziała, że dla nich u- 
marłem i niech już tak zostanie. 
Zawsze miała nie nailepszy cha
rakter, a na starość zrobiła się 
całkiem jędzowata Bo powiem pa
ni jeszcze, że kiedy byliśmy razem, 
to mnie tym swoim zrzedzen!em 
doprowadzała do gniewu, kilka ra
zy musiałem zbić na kwaśne iabł- 
ko. żeby nauczyć ia rozumu, jak 
trzeba z mężczyzną postępować. 
Ale serce miała dobre, pomyślałem 
więc, że się zlituje nie wyrzuci, 
przyjmie, przecież leszcze kilka lat 
nam zostało, moglibyśmy y  prze
żyć zgodnie i w spokoju. Wró- iłem 
więc, trzy lata temu I do tej 
pory ona mnie znać nie chce, Wy
nająłem pokói orzv rodzinie, ży
ję z emerytury, sam sobie piorę, 
sam chodzę w kolejki, ale dłużej 
iuż tak nie wytrzymam. 2eby 
chociaż dzieci mnie uznały, żeby 
podały rękę. Ale i ono mnie nie
nawidzą. Nie chcą przebaczyć, 
własnego ojca za próg nie wpu
szczą. Co to za ludzie, po kim 
wzięły charakter?

Jan K, kończy swoje opowiada
nie. Drżąca dłonią wyjmuje chust
kę, ociera łzy. Starzy ludzie łatwo 
się wzruszają. Gdy siedzi taki przy
garbiony, siwv. sterany, nawet mi 
go żal. Zastanawiam _ się, czy ja 
bym przebaczyła. Może tak?

Czesławę K. zoaMuie u starszej 
córki, w nowym bloku. Dwóch 
wnuków to istne żywe srebro.

— Zawsze przy nich roboty, do 
późna — mówi tkliwie babąia z 
duma spoglądając na Sławka i Ro
berta. Jeden majsterkowicz, drugi 
uzdolniony do muzyki. Na pewno 
wyjdą na ludzi.

— Jan K.? To aż do pani tra
fił — dziwi się i pochmurnieje. — 
To stare dzieje, po co do nich wra
cać. Życie się różnie toczy, _ jed
nemu lepiej, drugiemu gorzej. Ja 
zostałam sama. Syn dopiero szko
łę skończył, a młodsze dzieci je
szcze bardziej potrzebowały ojcow
skiej reki. Ale cóż źle wybrałam 
dla nieb ojca. Od początku wolał 
towarzystwo, wódkę, wesołe życie. 
Do domu przychodzi się wyspać, 
włożyć czystą koszulę i znowu 
chodu. Aż wreszcie złapała go ta, 
inaczej nie potrafię o niei powie
dzieć — lafirynda. Przyjechała so
bie niby na delegację — pani kon

troler wymalowana, wyfiokowana, 
przyzwyczajona do hołdów i mę
skich spojrzeń. Zakochał się jak 
płup'. Żona wtedy się dla niego 
nie liczyła, ani dzieci Dopiero te
raz sobie przypomniał, kiedy ja je 
odchowałam, na ludzi wyprowa
dziłam. Obcy mi pomogli, a on 
n'ę. Dlaczego ja teraz mam od
płacić sercem? Czy mi go żal? Nie! 
— mówi z determinacją, ale po 
chwili zastanowiwszy się prostu
je — no trochę żal. ale nie przyj
mę, zresztą córka sio nie zgodzi, 
a ja własnego mieszkania nie 
mam. I o czvm byśmy rozmawia
li? O tamtei może? Ma to, na co 
zasłużył. Wszyscy mężczyźni po
winni myśleć przed faktem, a nie
po

Wraca z pracy córka. Patrzy na 
mnie — czego tu szukam, W spra
wie ojca?

— Ja nie mam oica — stwier
dza z prostotą. — Nigdy go nie 
miałam. Kiedyś go potrzebowaliś
my. do nocach płakałem, że nam 
taka krzywdę wyrządził. Ale czło
wiek się do wszystkiego przyzwy
czai. do sieroctwa także. Nauczy
liśmy się sami sobie radzić. I 
niech już tak zostanie.

— Jest stary, chory? Myśmy też 
chorowali. Ja miałem szkarlatynę, 
Anka dyfteryt, wtedy go przy nas 
nie było —- mówi najmłodszy syn,

którego odnajduję w innej dzielni
cy miasta. — Wiedziałem, że mam 
ojca tylko po tym. te w dowodzie 
mi napisano — Marian K„ syn Ja
na. Jakoś się wychowaliśmy bez 
niego i teraz nagle mamy go po
kochać? To przecież dla mnie ob
cy człowiek. Wie pani, nie wystar
czy powiedzieć — jestem waszym 
tatą. Ojcem trzeba być. a nie tyl
ko się tak nim nazywać.

Córka Anka kiedyś napisała do 
niego list: „Tatusiu, przyjedź, nam 
bardzo źle bez ciebie. Mama pła
cze. a Marian łobuzuje się z kole
gami i nie ma kto mu wlać. Ja 
dostałam w szkole dwie piątki. In
nym dziewczynkom tatusiowie ku
pują za dobre stopnie czekoladę. 
Przyjedź i przywieź cukierków. 
Poczęstuję dzieci w szkole i po
wiem — to od mojego tatusia” .

Ten list Jan K. dostał już daw
no, bardzo dawno. Nosi go przy 
sobie, jak relikwię. Wtedy nie 
przyjechał, nie mógł, myślał — je
szcze zdążę. No i nie zdążył.

(kp)

,W odpowiedzi na Wasz raport 
z dnia 29. 12. 190G r. za numerem 
15024, pozwalając z tą datą na otwo
rzenie towarzystwa spożywców zgod
nie ze statutem, w którym dokona
no czerwonym atramentem popra
wek, polecam Waszej Wielmożności 
wręczyć omawiany statut założycie
lom towarzystwa z podaniem termi
nu otwarcia...” — pisał gubernator 
kaliski do ówczesnego naczelnika 
miasta Łęczycy. To pismo było od
powiedzią na złożoną kilka miesięcy 
wcześniej, prośbę 15 obywateli mia
sta o wyrażenie zgody na zorgani
zowanie stowarzyszenia handlowego.

Gubernator działał ostrożnie i z 
rezerwą, dokładnie przedtem upew
niwszy . się, co do zadań, celów i 
składu * osobowego przyszłego stowa
rzyszenia. Kiedy już wszystkie spor
ne kwestie zostały wyjaśnione, kie
dy wprowadzono poprawki w statu
cie stowarzyszenia, lego członkowie 
otrzymali oficjalne zezwolenie na 
rozpoczęcie działalności

Skromne były początki Stowarzy
szenia Spożywców „Mazur”, dziś 
jednej z najstarszych w kraju spół
dzielni. Dopiero po trzech latach do
robiła sie ona własnego dość duże
go domu z lokalem sklepowym. I 
choć zainteresowanie handlem spół
dzielczym rosło, konkurencja rów
nież nie próżnowała W 1910 roku po
wstaje Stowarzyszenie Robotnicze 
„Nasz Chleb”, które ma własną pie
karnię l do każdego bochenka Chle
ba dodaje bezpłatnie bułkę. Ta nie
zwyczajna w handlu forma sprzeda-

Lata biegną, zmieniają się zarzą
dy, prezesi, wzrasta liczba udziałów 
członkowskich, przybywa sklepów, 
spółdzielczość rozwija się i zdoby
wa sobie mocną pozycję w mieście. 
Na krótko przed wybuchem wojny, 
spółdzielcy zachęceni dobrymi wyni
kami gospodarczymi, planują uru
chomienie dwóch nowych sklepów. 
Wojna przekreśla te plany. Spół
dzielnia przestaje istnieć, sklepy 
przejmują okupanci. Kończy się 
pierwszy etap działalności Spółdziel
ni „Mazur”.

Drugi etap zaczyna się w  stycz
niu 1345 roku. W trzy dni po wy
zwoleniu miasta spółdzielnia zostaje 
reaktywowana. Ówczesne władze po-

restauracje. Prowadzi stołówkę w  
„Watinie” i bufet na dworcu kole
jowym. Sporo tego, jak na niewiel
kie miasto. Łęczycka gastronomia 
wyróżnia się estetyką lokali, dobrą 
obsługą i wysoką jakością potraw, 
a także tym, że w przyrządzaniu 
ich chętnie korzysta ze starych re
gionalnych receptur.

Spółdzielnia prowadzi działalność 
typowo handlową, a także produk
cyjną, usługową i kulturalno-oświa
tową. W dziedzinie usług dużym po
wodzeniem, zwłaszcza wśród kobiet, 
cieszy się powstała w 1968 roku 
„Praktyczna Pani” Można się tu 
ładnie uczesać, uszyć modną krea
cję, a także poznać tajemnice przy

Bechcłńska, Irena Bomińczak, Stani
sława Kempa, Zdzisław Jóźwiak, 
Bogdan Szymczak, Hieronim Keller, 
Wacław Kucharski, Marian Łuczak 
i inni. Aktywnie? społecznie uczest
niczą w życiu spółdzielni jej dawni 
pracownicy, dziś już emeryci.

Uroczyście obchodzone 75-lecie ist
nienia spółdzielni „Mazur”. Wśród 
licznie zgromadzonych na sali o- 
sób są byli prezesi, długoletni dzia
łacze ruchu spółdzielczego — Antoni 
Gajewicz, Jerzy Karlikowski, Cze
sław Karmelita, Józef Ozimkowski. 
Przybyli też prezes Zarządu „Spo
łem” w Płocku Stefan Cichocki i 
kierownik Wydziału Handlu Kalina 
Piochocka, naczelnik miasta Stani-

WSS „Społem” w Płocku, Stefan 
Cichocki. Na szczególne podkreślenie 
zasługuje działalność „Praktycznej 
Pani”, która zajęła pierwsze miejsce 
w skali województwa i wyróżniona 
została na szczeblu centralnym. Sło
wa uznania należą się także łęczy
ckiej gastronomii za zajęcie drugie
go miejsca przez Karczmę Bo raty 
w konkursie o Srebrna Patelnię i 
dwóch pierwszych miejsc: w konkur
sie na nowe wyroby i za wysoką ja
kość potraw. Mimo trudności z za
opatrzeniem łęczycka gastronomia 
potrafiła zapewnić licznym pracow-
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nikom zakładów' codzienne korzysta
nie z posiłków.

Wręczenie sztandaru było kulmina
cyjnym punktem uroczystości. Sztan
dar o barwach tęczy — symbol god
ności 1 honoru — jest wyrazem u- 
znania dla działalności łęczyckiej 
spółdzielni.

Z okazji jubileuszu długoletnim 
działaczom i pracownikom spółdziel
ni wręczone zostały odznaczenia i 
dyplomy. Odznakę „Zasłużony dla 
Społem” otrzymali: Janina Rębal- 
ska, Janina Włodarczyk, Krystyna 
Felcenloben, Michalina Pijanowska,
Tadeusz Wożniak, Franciszek Izy- 
dorczyk, Zygmunt Koszewski, Hali-

Bechcińska, Rroris'awa 
ska, Maria Keller, Czesław Augusty
niak i Zdzisław Kulesza.

Odznaki „Zasłużony dla ruchu 
spółdzielczego” otrzymali: Zofia Na* 
dajslca, Maria Panek, Zdzisław O- 
giński, Hieronim Keller, Jerzy No
wakowski, VII, Graczyk, Irena ho* 
mińczark i Janina Durasik. Przyzna
no również odznaczenia „Zasłużony 
pracownik handlu i usług” oraz od- 
nzaki „Wzorowy sprzedawca” I i II 
stopnia.

Restauracja „Ratuszowa” otrzymała 
brązowy handlowy znak jakości, wy
różniono także sklep nr 1.

Uroczystości jubileuszowe zakończył

ży spotyka §ie z dużym uznaniem 
odbiorców i \ jeszcze większą zawi
ścią ze strony konkurencyjnych pie
karni. Pod naciskiem piekarzy u- 
stępuje ze swego stanowiska w Za
rządzie „Mazura” pierwszy jego pre
zes, piekarz Ignacy Wojciechowski. 
Czy „Nasz Chleb” zrezygnował z 
dodawania bezpłatnie bułek, nie wia
domo. W kilka lat później stowarzy
szenie to połączyło sic z „Mazurem”.

Rok za rokiem mija, a każdy z 
nich obfituje w wydarzenia dobre 
iub niezbyt pomyślne Najtrudniejszy 
był rok 1925, kiedy to wskutek licz
nych zatargów z konkurencyjnym 
prywatnym handlem, a także braku 
środków finansowych omal nie do
szło do upadku spółdzielni spożyw
ców. Aby utrzymać się i zdobyć po
trzebne nieniądze, spółdzielnia sorze- 
dała część swoich nieruchomości, po
zostawiając sobie tylko jeden sklep. 
W historii spółdzielczego handlu był 
to rok wyjątkowy. ■

wierzają jej zaopatrzenie miasta w  
podstawowe artykuły żywnościowe, 
przydzielają porzucone ogołocone lo
kale sklepowe. Trudne było to pier
wsze powojenne handlowanie, bra
kowało towarów i pieniędzy. Toteż 
pierwsi powojenni działacze często 
prywatnie pożyczali pieniądze na 
zakup niezbędnych towarów. Dzięki 
ich ofiarności, już w początkach lu
tego w Łęczycy czynnych było 5 
sklepów. Pracowało w nich 18 sprze
dawców. Spółdzielnia, której nełna 
nazwa brzmi teraz Powper-nJa
dzi^lni^ Spoży^gów"'j.MłłgtTr

Początek został zrobiony, pierwszy 
trudny powojenny rok minął i od
tąd zaczyna się, choć nie bez pro
blemów, stały rozwój spółdzielczego 
handlu, wzrasta liczba wkładów 
członkowskich, rozwijają się nowe 
formy działalności spółdzielczej.

W ROKU JUBILEUSZU
Spółdzielnia „Mazur” posiada 40 

placówek handlowych, własną ma
sarnię, piekarnię, ciastkarnię, bar i 
mini-bary, rożen, kawiarnię, dwie

rządzania tanich i smacznych po
siłków. Natomiast do programu dzia
łalności kulturalno-oświatowej we
szły już na stałe konkursy organizo
wane w spółdzielniach uczniowskich, 
szkolenie uczniów zasadniczych szkól 
handlowych — przyszłych sprzedaw
ców, organizowanie dzieciom okolicz
nościowych imprez, a także popu
larne „Święto Latawca” i wiele in
nych.

W 1945 roku w pięciu sklepach 
pracowało 18 sprzedawców. Dziś o- 
kolo sto osób stoi za sklepową ladą, 
wśród nich jest tylko trzech męż
czyzn. Jak w wielu innych dziedzi 
nach, tak i w łęczyckiej spółdziel
czości kobiety mają zdecydowaną 
przewagę. Sprzedają zasiadają w Ra
dzie Nadzorczej pracują w gastrono
mii, w usługach, w administracji, są 
we wszystkich spółdzielczych pla
cówkach. Wiceprezesem jest również 
kobieta, zawsze pogodna ludziom ży
czliwa p. Anna Dziewulska. Pracują 
po kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. 
Do najstarszych stażem należą. Ta
deusz Domińczak, Jerzy Nowakowski, 
Jadwiga Bakalarz, Władysława Sta
siak, Jadwiga Siarkowska, Halina

sław Jaworski, wiceprezes Zarządu 
Centrali Dionizy Kukier, a także go
ście z Kutna, Gostynina, Żychlina, z 
Warszawy i Łodzi

Były słowa serdeczne, pozdrowie
nia, listy gratulacyjne, upominki, 
życzenia od przedstawicieli zakładów 
pracy, od młodzieży szkolnej i kwia
ty,' które później złożono pod Pomni
kiem Uczestników Walk nad Bzurą. 
Dla wszystkich obecnych jubileusz 
ten był wielkim przeżyciem, 
mieszkańcom” — mówił prezes Cz. 
sław Augustyniak przedstawił zebra
nym krótki rys historyczny „spółdziel
ni ..Mazur” i jej aktualne zadania, 
„...mimo narastającego i przedłuża
jącego się kryzysu, cała załoga nie 
bacząc na trudności losu. zawsze by
ła i jest gotowa stać na swym po
sterunku pracy, wierna szlachetnej 
idei — służebności miastu i jego 
mieszkańcom" — mówił prezes Cz.. 
Augustyniak.

O wysokiej pozycji łęczyckiej spół
dzielni w województwie, która zaj
muje trzecie miejsce pod względem 
usoółdzielczenia i pierwsze jeśli cho
dzi o wysokość członkowskich u- 
działów — mówił prezes Zarządu

występ młodzieży szkolnej.
Jubileusz 75-lecia Powszechnej

Spółdzielni Spożywców „Mazur” wy
padł w trudnym dla wszystkich o- 
kresie. Teraz jak nigdy pótrzeba 
nam odrobiny optymizmu, wiary w  
to, że się jednak odmieni na lepsze, 
że zapełnią się sklepowe półki, zni
kną kolejki, że żyć i pracować bę
dzie łatwiej. A kiedy spotkamy się 
na jubileuszu 89-lecia spółdzielni, 
wszystko co nas tak dręczy dzisiaj, 
będzie już tylko wspomnieniem. .

C. PALUCHOW A
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(CZŁOWIEK)
Recenzja „Tygodnika"

WIELKIE
MAŁEJ

„Obserwując zachowanie się 
poszczególnych kur w kurniku 
przekonamy się, że niższe rangą 
kury są dziobane i ustępują 
miejsca wyższym rangom. W 
idealnym wypadku występuje 
jednoszeregowa lista rang, na 
początku której stoi nadkura, 
dziobiąca wszystkie inne, z ko
lei te, które są w środku listy, 
dziobią niższe rangą, respektują 
zaś wyżej postawione. Na końcu 
znajduje się kura kopciuszek, 
która musi ustępować wszyst
kim.”

— Tą przewrotną cytatą (A. 
Remane — „Swoiste drogi krę
gowców” ) buduje Kapuściński 
drugi wymiar swego reporter
skiego dokumentu — głośnego 
już „Cesarza” .

A le istnieje przecież plan 
pierwszy, z najnowszej historii 
wzięty, ujawniający mechanizm 
upadku władcy rządzącego ubo
gim krajem w  sposób auto- 
k atyczny, w atmosferze po
chlebstw, korupcji i bezgranicz
nego zadowolenia dworu. Wład
cą tym był cesarz Etiopii Hajle 
Sellasje. Dotychczasowe adapta
cje teatralne- w Teatrze im. 
Jaracza w Łodzi i na Małej Sce
nie warszawskiego Teatru Po
wszechnego w 1979 roku poka
zywały przede wszystkim rzecz
0 Etiopii. Był więc Reporter, 
Cesarz i pałacowi słudzy: Wo
reczkowy, Sciereczkowy, Po
duszkowy itd. Inscenizacja płoc
ka wydaje się najbardziej inte
resująca.

Reżyser przedstawienia Kazi
mierz Tałaj rozpoczął od przy
wołanego na początku spostrze
żenia, aluzji, sugerując, że inte
resuje go jedynie drugi wymiar, 
zgodnie zresztą z intencją auto
ra, który w jednym z wywia
dów (Radar nr 6) powiedział: 
„Pisałem książkę o władzy au
torytatywnej. Chodziło mi o to, 
żeby pokazać pewien styl rzą
dzenia, pewien mechanizm Pa
łacu, który będąc mechanizmem 
tak bardzo zdeformowanym, tak 
bardzo wyobcowanym prowadzi 
do wielkich szkód społecznych
1 w ostatecznym rozrachunku 
musi skończyć się upadkiem ta
kiej władzy.”

Tałaj rozpisał swoją adaptację 
tylko na . dwa głosy — Dzienni
karza i jego rozmówcy. Na tym 
rozmówcy (K. Tałaj), wyrzuco
nym poza nawias słudze daw
nego reżimu spoczywa , cały cię-

SPRAWY
SCENY
żar przedstawienia. Jest to w 
zasadzie monolog człowieka o 
jego związkach z historią, jego 
losy w trybach tej historii. 
Reżyser zrezygnował całkowicie 
z historycznego kostiumu. Pozo
stał tylko Pałac — symbol wła
dzy. I problem władzy w relacji 
poddani — rządzący wysuwa się 
na plan pierwszy. Z rzeczywi
stego pałacu nie pozostało już 
śladu. Zmiotła go rewolucja. Bo
hater egzystuje ni to w piwnicy, 
ni to w slumsach, gdzie nędzny 
barłóg, śmietnik ze - starych ga
zet, kartony po drogich trun
kach — resztki dawnego świata

tofon, notes, pióro, przeistacza 
się w trybuna-oskarżyciela, 
przywracającego żywotność po
deptanych w świecie Pałacu za
sad moralnych, przywracającego 
swemu rozmówcy ludzką god
ność. I w tych scenach dzien
nikarz — Zdzisław Derebecki 
jest najlepszy.

Przedstawienie jest kompozy
cyjnie zwarte, dobrze prowadzo
ne i chociaż widz od początku 
wie, że Pałac już nie istnieje, 
śledzi z uwagą jak rozpadają się 
prawa rządzące tamtym świa
tem. A właśnie nieobecność za
sad moralnych doprowadziła do 
rozkładu, zastąpienie ich fraze
sami, fałszywymi sloganami w 
rodzaju: „Łaskawy Pan nigdy 
nie kierował się zasadą zdolno
ści, tylko zawsze i wyłącznie 
zasadą lojalności” .

Spektakl trwa okrągłą godzi
nę, a publiczność z żalem wy
chodzi jak gdyby zdziwiona, że 
to już koniec.

Adaptacją „Cesarza” zainau
gurował Teatr Płocki działalność 
Małej Sceny w nowym sezo
nie 81. Scena 81 — bo tak się 
właśnie nazywa, będzie w zało
żeniu teatrem myśli politycznej. 
W  próbach kolejny spektakl:

Kazimierz Talaj i Zdzisław Derebecki w jednej ze scen spek
taklu „Cesarz” R. Kapuścińskiego.

Fot. A. Łukawski

W ierzyła wbrew nadziei, za
grzewała do czynu, podej
mowała najtrudniejsze py

tani! dotyczące polskiego losu 
narodowego, bohaterstwu, odwa-j 
dze, godności ludzkiej, patriotyz
mowi, pojmowanemu jako rów
nowaga serca i umysłu — na
dawała rangę wielkości, wystę
powała przeciw etycznemu ze
zwierzęceniu „ugodowej hołoty” 
paktującej z zaborcą, występo
wała przeciw wszelkiej krzyw
dzie.

Rozumiana była przez współ
czesnych, rozumiana jest i dziś, 
po latach... Ma nadal wiernych 
czytelników wśród najmłodszych 
— jej baśni, piosenki, liryki, 
opowieści poetyckie dla dzieci, 
wielokrotnie wydane w kraju, 
tłu czono od Japonii po Ame
rykę. W perspektywie historycz
nej jawi się jako autorka mo-

wadzący tę podniosłą uroczy- 
tość szkolną, przedstawiciel Ko
mitetu Rodzicielskiego, Jan Łu 
czak złożył podziękowanie za 
udział w realizacji idei nadania 
szkole imienia i fundacji sztan
daru: kuratorowi oświaty i wy
chowania mgr W. Paszkiewiczo
wi, ppłk mgr Tadeuszowi G i
lewskiemu — kierownikowi Ze
społu ds. Obronnych Kuratorium 
Oświaty i Wychowania w Płoc
ku, inspektorowi oświaty i w y
chowania w Łęczycy mgr Hen
rykowi Wójcikowi, niezwykle 
oddanej szkole — dyrektor Zofii 
Szymańskiej i całej Radzie Pe
dagogicznej, uczniom, rodzicom 
uczniów, absolwentom szkoły z 
r. 1984, zakładom pracy, wśród 
nich zakładowi opiekuńczemu — 
Łęczyckim Zakładom Przemysłu 
Wełnianego „Watina” , współ
działającym ze szkołą organiza-

mentarna przy Szkole Powiato
wej Pedagogicznej czyli Semi
narium Nauczycielskim w Łę
czycy. W latach międzywojen
nych i po wojnie, do 1967 r. by
ła Szkołą Ćwiczeń, znaną z wy
sokiego poziomu dydaktyczno- 
-wychowawczego, z osiągnięć 
śpiewaczych i recytatorskich. 
Pracowało w szkole wielu uta
lentowanych pedagogów. Przy
kładową, niemal legendarną po
stacią jest Janina. Żegocka — 
polonistka tej szkoły z lat 1925— 
—36 i 1945—59.

Wśród obecnych na uroczysto- 
ś ci, pracujących w tej szkole 
zasłużonych nauczycieli byli: 
Roman Kittel (lata pracy: 1945—• 
—1970) — nauczyciel historii i 
wychowania plastycznego, Zofia 
Krurzelnicka (lata pracy: 1951— 
—1962) — nauczycielka klas
młodszych, niezrównana organi-

Uroczystość w Łęczycy
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i niepotrzebne już transparenty 
z okresu rozwoju, a na nich 
wyświechtane hasła w rodzaju: 
„niech no tylko staną tamy — 
a wszystkiego wszystkim damy” . 
Ta jakby różewiczowska sceno
grafia przeszkadzała nieco w 
odbiorze. Adaptacja znakomicie 
broni się sama, bez podpierania 
gazetami i aktorskich „gierek” 
(początek spektaklu), chociaż 
można przyjąć, że ta gazetowa 
rzeczywistość niejako stwarzała 
pałac. Dziennikarz jest tego 
świadom, dlatego z biernego słu
chacza, uzbrojonego jednak w 
atrybuty swego zawodu: magne-

monodram Bohdana Urbankow
skiego „Czarny pierścień” w 
wykonaniu Bożeny Mrowińskiej, 
rzecz o marszałku Piłsudskim, 
ale widziana nieco z innej stro
ny.

L. SZATKOW SKA

Teatr im. J. Szaniawskiego. 
Ryszard Kapuściński — „Ce
sarz” — reż. i adaptacja Kazi
mierz Tałaj, wykonawcy Kazi
mierz Tałaj i Zdzisław Dere
becki, premiera — listopad 
1981 r.
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SŁOWNY WDZIĘK
Poniedziałkowe popołudnia można spędzać w 

płockim DKF „Tramp” . Mimo, iż filmowy re
pertuar pozostawia toiele do życzenia, najbar
dziej uciążliwe są prelekcje pana w siwym 
garniturze. Słuchając tych wypowiedzi śmiało 
trzeba stwierdzić, że stały ten fragment dzia
łalności placówki stał się od pewnego czasu 
dziedziną zwolniona od zobowiązań, a to za 
sprawą ograniczonej odpowiedzialności za sło
wa.

Doskonale wiemy, że różnego rodzaju prele
kcje rozpleniły się u nas jak przysłowiowe 
grzyby po deszczu. Dzisiaj każdy człowiek 
może publicznie zabierać głos. Tyle tylko, że 
nie każdy może znieść słuchania napuszonych fra
zesów. Takim lołaśnie przykładem są wypo
wiedzi prelegenta w DKF, nudzącego zgroma
dzonych banalnymi słowami, z których nic lo
gicznego nie wynika, a jedynie coraz bardziej 
utwierdzają one w przekonaniu, iż publicznie 
padające zdania stały się zakaźną chorobą za
kłócającą każdą filmową projekcję.

Przyznam się, że ilekroć słucham tych wy
powiedzi — przy całym szacunku dla wytrzy
małości ludzi — nie mogę oprzeć się zastano
wieniu kto tu z kogo stara się zakpić, on z 
nas, wiedząc że i tak w pokornym milczeniu 
wysłuchamy jego „antymowy” . czy my słucha
cze z niego starając się wmówić sobie, że i tak 
nastąpi szybki koniec wystąpienia.

Nie muszę' chyba przekonywać bywalców 
DKF, iż prezentowana przez prelegenta forma 
wypowiedzi jest na niskim poziomie znajomo
ści tematyki ekranozoej. Niezmiernie często 
zamiast wypowiedzieć wprost o co chodzi, hez- 
podstaionie odwołuje sic do dat i tytułów, któ
re bliżej nie wyjaśnione prawie nic nie mówią 
słuchaczom. W rezultacie tego zabiegu zosta
jemy dogłębnie przekonani, że łatwiej jest wy
głaszać frazesy, niż powiedzieć coś frapujące
go. coś co ukierunkuje projekcie filmowa.

Wypowiedzi te cechuje zbytnia sztampowość, 
schematyzm i  sztywność, ale także niezachwia
na pewność, iż to. co sic mówi jest odkrywcza 
prawdą. W podtekście jej kryje sie optymizm, 
bądź przynajmniej przekonanie, że i tak w

przyszłym tygodniu zaprezentowany zostanie 
jakiś film. $

Tymczasem powszechnie wiadomo, iż osoba 
zapowiadająca dane dzieło ekranowe powinna 
posiadać dopracowaną teorię, tłumaczącą w 
sposób logiczny tematykę przemyślaną, roz
ważną i swoiście oryginalną. Przede wszystkim 
winna ona mieć na uwadze to, że każdy film  
jest produktem odwzorcowującym pewne zach
cianki i nastroje społeczne, jest wyrazem pow
szechnie występujących tendencji. Natomiast 
prelegentowi brak wzoru w oparciu, o który 
mógłby w atrakcyjnej formie popularyzować 
ważkie tematy ekranowe. A garści nieuporząd- 
kowanych słów wypowiadanych przez niego 
nie sposób przetrawić i ułożyć w logiczną my
ślowa. całość. Jedynie dają one podstawę do 
stwierdzenia, że prelegent za mało wkłada 
faktycznego wysiłku nad myślową koordynację 
tematu.

Lekceważy on udzielanie publicznych wypo
wiedzi na elementarne pytania, dotyczące kwe
stii, czym właściwie powinien być film  — 
wzorem, pytaniem czy ornamentem? A także 
czy ma on przynosić odbiorcom gotowe mo
dele ludzkiego losu. czy po prostu deklarować 
świat jego wyobrażeń o rzeczywistości? Sto{d 
możemy co tydzień słuchać pospiesznych są
dów. które dezorientują i próbują zmusić słu
chaczy do zaakcentowania głoszonej tematyki 
nie zawsze odzwierciedlanej w danym filmie.

Warto uświadomić sobie fakt, iż chcąc wy
rażać to, co rzeczywiste oraz istotne w sztuce 
ekranowej powinno sie przemy Sieć i przebu
dować zasady na podstawie których konstruo
wane są prelekcje. W tej sytuacji wielce po- 
•■teczne będą słowa, iż podczas publicznych 

wypowiedzi z łatwością można zaobserwować 
kto stara się udawać mądrego, a kto jest nim 
naprawdę.

Ale zebu nie być posadzonym o skrajny
biektywizm oraz krytykanctwo — wniosku- 

je — posłuchajcie raz jeszcze przedseansowyćh 
wypowiedzi — dopóki jest okazja...

(bb)

nografii „ciemnych doli” , twór
czyni znakomitych studiów psy
chologicznych, śpiewnej, reflek
syjnej poezji o silnym wydźwię
ku moralnym.

Związki Marii Konopnickiej 
z Ziemią Łęczycką datują się od 
1862 r., kiedy to jako młodziut
ka żona Jarosława Konopnic
kiego przybyła do Bronowa — 
majątku rodowego męża. Tu, a 
także w pobliskim Gusinie, do
kąd po utracie Bronowa prze
niosła się z rodziną, uczyła się 
wsi, poznawała prawdę o życiu 
ludu, jego język, obyczaje, tu 
zbliżyła się do natury w stop
niu, który pozwolił jej na kon
statację. „Urodziłam się z nią 
w duszy.,, a każda grudka zie
mi, którą pługi warze po zago
nach kruszą, sypie się przez ser
ce moje. (...) Piosenki moje to 
tylko echo tego, co do mnie mó
wiła o nas, bracia moi5’.

Gdy dzieci podrastały, odby
wała z nimi częste wędrówki w 
pola, nad rzeki, do sąsiednich 
podłęczyckich wsi. W Łęczycy
— według Jana Kurasińskiego
— bywała, aby wraz z innymi 
paniami haftować sztandar po
wstańczy, tutaj także, jak za 
miejscowym przekazem podaje 
Marian Idrian ubierała się w 
pracowni krawieckiej pani Kraś- 
kiewicz, przy ulicy Panieńskiej.

Na lata pobytu w Bronowie i 
w Gusinie przypada dojrzewanie 
intelektualne pisarki, krystaliza
cja zamiłowań literackich, roz
wój jej talentu Tu pisała pierw
sze utwory poetyckie przezna
czone dla własnych dzieci. Gdy 
zamieszka z dziećmi w Warsza
wie, odczuje „brak... szerszego 
oddechu, swobody przyrody” i 
nieraz będzie wracać myślą do - 
tamtych stron. W nowelach: 
„Maryśka” , „Ksawery” , „Józik 
Srokacz” , „W  starym młynie” , 
w licznych wierszach — odnaj
dziemy z łatwością tamte krajo
brazy, spotkamy „ludzi stam
tąd” .

21 listopada 1981 r. imię Marii 
Konopnickiej zostało wpisane w 
historię Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Łęczycy. ,

Aktu nadania szkole imienia 
dokonał w obecności nauczycieli, 
uczniów i ich rodziców, przed
stawicieli władz, organizacji i 
zakładów pracy, Komitetu Ho
norowego Fundacji Sztandaru 
Szkoły, absolwentów, sympaty
ków i sprzymierzeńców szkoły
— kurator oświaty i wychowa
nia w Płocku, mgr inż. Wiesław 
Paszkieioicz.

Sztandar przekazał naczelnik 
Urzędu Miejskiego w  Łęczycy
— inż. Stanisław Jaworski. Pro-

cjom i instytucjom upowszech
niania kultury, przedstawiciel
kom Towarzystwa im. M. Ko
nopnickiej w Warszawie. Gorą
cymi oklaskami nagrodzono Mi
rosławę Żydek — autorkę por
tretu pisarki ofiarowanego szko
le.

zatorka ruchu harcerskiego na 
terenie szkoły, od wielu lat w i
zytator, metodyk nauczania po
czątkowego, Janina Tomczyk — 
„najstarsza” dyrektorka szkoły 
(lata pracy 1967—1980).

Kontynuacji znakomitych tra
dycji szkolnych podejmuje się

Zofia Krzywicka podczas lekcji języka polskiego w Szkole 
Podstawowej N r 4 w Łęczycy

Fot. P. Marynowski

Inicjator przedsięwzięcia, na
uczyciel — polonista tej szkoły, 
Marian Idrian w patetycznej 
apostrofie wyraził, wydaje się, 
wolę całej. szkolnej społeczności:

„Szkoło, myślą uskrzydlona 
Wesprzem.y cię mocą blasku 
Zostaniesz uszlachetniona 
Sztandarem w Jutrzenki

brzasku” .

O 120-letniej łęczyckiej 
„Czwórce” napisał w innym 
okolicznościowym wierszu:

„Służyłaś miastu i krainie
wiernie,

Zmieniając swoje nazwy, stopnie 
szkolne,

Z dramatów wojennych
wychodząc dzielnie, 

Dzieje Twoje poezji znaku
godne” .

W bogatej historii Łęczycy 
(przypomnijmy — prawa miej
skie zdobyła przed 1267 r.) im
ponujący wątek stanowią oświa
towe tradycje sięgające wczes
nego średniowiecza. Dzisiejsza 
„czwórka” powołana została do 
życia mocą ustawy Wielopol
skiego o wychowaniu publicz
nym w Królestwie Polskim z 
dnia 20 maja 1862 r. jako dwy- 
klasowa Wzorowa Szkoła Ele-

obecnie działający 15-osobowy 
.zespół pedagogów, z których 
najdłużej związani ze szkołą są* 
poloniści — Marian Idrian, Zdzi
sława Krzywiecka (od 1951—52) 
i Irena Wojtowicz — nauczyciel
ka nauczania początkowego (od 
1953 r.).

W przyszłym roku, w  140 
rocznicę urodzin poetki, w 120 
rocznicę jej przybycia do Bro
nowa, wmurowana zostanie mar
murowa tablica z wyrazami czci 
dla pisarki od jej czytelników 
— uczniów łęczyckich szkół, od- 

.będzie się sesja naukowa na te-, 
mat jej życia i dzieła. Szkoła 
Podstawowa Nr 4 im. Marii Ko
nopnickiej w Łęczycy, już 180 
szkoła podstawowa w Polsce no
sząca imię pisarki, podejmie, W 
ramach nawiązanej z Towarzy' 
stwem im. M Konopnickiej W 
Warszawie współpracy interesu
jące formy działania.

To dobrze, gdy uczniowie p i' 
szą: „Bardzo się z tego cieszy' 
my, że to właśnie Ona... objęła 
patronowanie nad łęczycka 
czwórką” (Piotr Stamerski, kl* 
V III), że „je j łagodne, piękne 
oczy patrzą na nas i przenikają 
do głębi nasze dusze” (Emilia 
Kazimierska, kl. V III), „Ona dla 
mnie jest wielką Polską” (El' 
żbieta Podleśna, kl. V III).
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Za kilka tygodni wejdzie w życie reforma gospodarcza, którą 
wszyscy zgodnie uznają za szanse i ratunek dla zagrożonego eko
nomicznie kraju. Co oznacza ona konkretnie dla przedsiębiorstwa 
którym pan kieruje, chodzi o krótki rachunek — szans, możliwo
ści i nadziei.

Roman Zdanowski: Właściwie mogę mówić z pozycji tzw. szarej 
mniejszości i zaraz wyjaśnię dlaczego. Przedsiębiorstwem wiodą
cym w branży budowlanej jest na naszym terenie „Petrobudowa” 
i to jej przedstawiciele spotykają się i u ministra Baki. My ma
my wiadomości jakby z drugiej ręki.

Co mogę dodać? Zespoły do spraw wprowadzenia reformy mają 
przygotować zakłady do wejścia w nowy system ekonomiczny, ale 
te działania powinny wyprzedzać niezbędne akty normatywne. 
Wprawdzie weszła w życie ustawa o przedsiębiorstwie lecz po
przedzać ją bezwzględnie powinna ustawa o finansowaniu. W tej 
chwili wygląda to tak, jakby kazano namalować komuś obraz nie 
dając farb.

Podobnie z wynegocjowanym nowym układem zbiorowym dla 
pracowników budownictwa, który do tej pory nie został wpro
wadzony.

Co gwarantuje?

Przede wszystkim rozsądne stawki. Bo do tej pory funkcjono
wała taka zasada, że najpierw ustalało się zarobek, a później 
dopasowywało odpowiednie pozycje w cenniku. I było to koniecz
ne — bo według obowiązujących przepisów murarz pracując 8 
godzin dziennie mógł zarobić 3 tys. 300 zł. Po pierwsze nie utrzy
ma za to rodziny a po drugie szybko zamieni nasze przedsię
biorstwo na inne Pójdzie tam, gdzie lepiej płacą.

Pamiętam że już w 1972 roku kiedy rozpoczynałem pracę w 
„Petrobudowie” miałem za zadanie komponować takie zlecenia, 
dzięki którym można było zamiast 2 tys. 200 zł dać np. o tysiąc 
więcej, bo inaczej zakład straci pracownika. Te i podobne non
sensy wynikały przede wszystkim z bzdurnej tabeli płac akor
dowych. Nic dziwnego, że nie było właściwej motywacji do 
pracy. ,

Co w tym względzie ma zmienić reforma?

Chcemy wprowadzić tzw. system premiowo-czasowy. Znaczy 
on, obrazowo mówiąc tyle, że jeśli pracownik będzie wykonywał 
swoje obowiązki słabo otrzyma tylko gołą dniówkę jeśli zrobi 
to. co do niego należy szybciej i lepiej dostanie jeszcze premię. 
Może ona być nawet w wysokości wypłacanej pensji. Przedtem 
jednak musimy jeszcze przeprowadzić weryfikację w tzw. systemie 
punktowym.

Może jaśniej ł konkretniej, na czym to będzie polegać?

Po prostu będziemy punktować umiejętności zawodowe, wy
kształcenie, staż pracy w przedsiębiorstwie, przydatność do za
wodu. W wyniku takiej weryfikacji ustalimy iakby wyjściowe 
stawki dla poszczególnych osób. Taki system punktowania stwo
rzy szanse obiektywniejszej oceny Dzięki jednolitym kryteriom 
każdy sam będzie mógł sprawdzić za co dana stawkę otrzymał.

Oceniać będzie kadra kierownicza?

Nie tylko, również tzw. nadzór średni w obecności przedsta
wicieli organizacji związkowych i rady pracowniczej i sporo 
będzie zależało od rzetelnych ocen, Jeśli np. jakiś kierownik za
wyży pracownikowi stawkę, bo fajny kumpel, jasne że będzie 
to krok do zaprzepaszczenia proponowanego systemu Dlatego te
raz prowadzimy rozmowy na ten temat aby każdy z oceniających 
zrozumiał jak wiele zależy od jego rzetelności i obiektywizmu. 
Nowe zasady finansowania przedsiębiorstwa zmuszają nas też do 
pracy nad zmiana dotychczasowego stylu myślenia — trzeba  ̂żeby 
wszyscy zrozumieli, że nie pracujemy, iak to kiedyś na państwo 
i czy się stoi czy się leży... tylko dla siebie, .Test w stanie to 
zagwarantować jedynie właściwy system motvwaey<ny. Reforma 
to naprawdę ogromna szansa ale wypali wtedv, kiedy dobrze będą 
funkcjonować wszystkie ogniwa w tym łańcuchu.

Z dniem 1 stycznia przestają działać zjednoczenia. Co w zamian?

Może będziemy udziałowcami zrzeszenia budowlanego jakie 
prawdopodobnie powstanie w Płocku, a jeśli nie zamierzamy 
szukać możliwości przyłączenia się do podobnego w stolicy, ze 
względu na dawna tradycję, niezbyt dużą odległość choć nie 
jest to obligatoryjne. Pozostaje jednak jeszcze ten okre« przejścio
wy, bo nie uda się zmian przeprowadzić z dnia na dzień. Np. 
system reglamentacji funkcjonował do tej pory poprzez zjedno
czenie. które dzieliło materiały budowlane i sprzęt, W tej chwili 
jeszcze nie wiemy kto to przejmie. Obecnie na zamawiana ilość 
paliw i materiałów budowlanych mamy potwierdzenie na zaledwie 
8 procent.

Zaioarliście na razie umowy na 130 mieszkań w Płocku, mogli
byście budować ok. 1000 w całym województwie. Gdzie tkwi 
przyczyna tych niewykorzystanych rezerw?

Przede wszystkim brak odpowiednio przygotowanych terenów 
budowlanych. Jeśli wejdziemy na Podolszyce w 1983 r. pierwsze 
mieszkania postawimy powiedzmy za rok, to jest pewna  ̂szansa, 
jeśli to nie wyjdzie, wątpliwe wydaje się w ogóle funkcjonowa
nie przedsiębiorstwa budowlanego, które nie będzie miało gazie 
budować mieszkań.

Co zmieni się jeśli przestaną obowiązywać wytyczne dotyczące 
realizacji inwestycji? • ,

Wtedy konflikty pomiędzy inwestorem i wykonawcą będziemy 
rozwiązywać na innej płaszczyźnie. Po prostu przedsiębiorstwo 
będzie zawierać umowę na konkretny obiekt, a jeśli się nie 
wywiąże pozostanie już tylko Dostępowanie cywilne.

Może wtedy unikniemy różnego rodzaju nacisków i tzw. do
brych rad. Dotychczas mówiono nam — przede wszystkim miesz
kania. reszta potem, a przecież wszyscy wiemy; że na nowym 
osiedlu kolejny blok jest tak samo ważny, a nawet mniej ważny 
jak szkoła czy żłobek. ,

Zaczniecie też inaczej liczyć.

Tak, to konieczne, nareszcie zaczyna się u nas w kraju mó
wić o jednej złotówce, a nie iak do tei pory o złotówce inwesty
cyjnej. z budżetu centralnego, takiej i siakiej. Czas żeby wszyscy 
zrozumieli, że jest to po prostu jedna złotówka, którą trzeba 
rozsądnie wydać.

A wiec z ołówkiem w reku?

Będziemy sie musieli zastanowić nad organizacją pracy w przed
siębiorstwie tak, aby koszty ponoszone przez nas były iak naj
mniejsze. Myślimy też nad zmiana technologii z OWT na mie
szana. jest tańsza, a jednocześnie łatwiejsza w architektonicznym 
projektowaniu i ciekawsza.

Czy dzięki reformie mieszkań będzie wiecej?

Powinno, choć zależy to od doskonałości funkcjonowania całe
go tego systemu, kiedy i inwestor i kooperant i wykonawca będą 
w równym stopniu zainteresowani końcowymi efektami. W dużej 
mierze zależy też od wyprzedzającego uzbrojenia terenów pod 
budowę. Jeśli sie to uda powinno bvć i więcej mieszkań i lepsze 
— bo zgodnie z założeniami decvdować będzie zasada płacy za 
wykonana pracę i to wykonana bez zarzutu, dojdzie też inny 
czynnik mobilizujący, jakim jest konkurencja.

Rozmawiała: grin

... Pytacie, czego sie w ciągu tych 
lat dorobiłem? No, tyle, co widać 
— to mieszkanie, trzv pokoje, ku
chnia, łazienka no i te meble. 
Regał, telewizor kolorowy. Te Wło
cławki to żona kompletuje. Lubi 
je. Są takie czyste, niebieskie W 
kwistki na białym tle. kontrast z 
brudnym zapylonym Śląskiem A- 
ha, jeszcze w garażu samochód, 
duży fiat, którym nie jeździmy te
raz, bo brak benzyny Oszczędza
liśmy na niego wiele lat. dosłow
nie od ust odejmowaliśmy. bo 
wbrew pozorom górnik to nie bo
gacz. zwłaszcza jeżeli ma na wy
chowaniu troje dzieci i niepracują
cą żonę utrzymuje. Moja starała 
się mi pomóc, chałupnictwo wzię
ła. Jak wracałem ze zmiany, to 
jeszcze i ja tę robotę chałupnicza 
kończyłem, bo kobieta by się za
męczyła — oprać całe bractwo, u- 
gotować. w domu zawsze czysto 
musi być, choćby ieść z podłogi...

Bronisława Lewera — sztygar w 
kopalni węgla kamiennego „Ma- 
koszowa” w Zabrzu, lat 47, w 
górnictwie — od 53 roku. Mówi 
bez ekscytacji, żona w tym cza-

śleć. Albo inaczej — odkładać zaro
bione pieniądze, dostać promesę — 
150 dolarów i wyieebać sobie za 
granicę, zobaczyć iak tam żyją, 
ile maia w sklepach, tylko prze
bierać. Albo — kupić pralkę au
tomatyczna, kolorowy telewizor, 
samochód, obkupić sie a potem? 
Czego innego już się nie dostanie, 
sklepy tak samo wymiecione do 
czysta, iak tam u was w Płocku. 
Takie to mamy teraz  ̂udogodnienia, 
żeby tylko pracować iak najwię
cej, przychodzić w wolne soboty, 
wydobywać. Przychodzimy, bo jed
ni łaszczą się na te pieniądze, a 
inni myślą o kraju, że potrzeba 
tego węgla energetyce Tych, co 
tak myślą jest niewielu...

... W 1949 roku rozpocząłem na
ukę w Technikum Górniczym, a 
cztery lata później pracowałem w 
kopalni węgla brunatnego w Sie
niawie w Zielonogórskiem. Na Śląsk 
przeniosłem się w połowie  ̂lat 
sześćdziesiątych. Wtedy wiązaliśmy 
ledwo koniec z końcem. Prawda, 
sklepy były zaopatrzone, ale nie 
mieliśmy pieniędzy. Musieliśmy 
pracować ponad siły... W latach

aż korciło, żeby wygarnąć. Ale jak 
pomyślałem, że i tak to nie od
niesie żadnego skutku... Milczałem. 
Nie raz się wychyliłem, sekreta
rzowi oddziałowemu nie miał pra
wa nikt się sprzeciwić. Inaczej 
był wróg. Zniszezvłby zmaltreto
wał. Poszło o to, że kiedy chciał 
to jechał na dół, kiedy chciał — 
nie iechał. A nie był pracowni
kiem etatowym, swoią funkcje w 
partii pełnił społecznie, tylko że 
się czuł zwolniony od obowiązku 
zjeżdżania do kopalni. A ci na 
dole musieli na niego robić, wyra
biać jego normę. Nie było ludzi, 
chciałem więc żeby z;echał na dół. 
Powiedziałem mu i zaraz mnie 
zdjęli ze sztygara , oddziałowego na 
zmianowego. To bvło pięć lat temu. 
Tak iuż zostałem. Te^az nawet wo
lę. bo mam mniejszą odpowiedzial
ność.

... Ludzie w górnictwie są trud
ni. Kiedy napędzano do roboty, to 
przyjmowano każdego, z wyroka
mi, po odsiadce. Każde ręce były 
dobre. Dziś młodzi też nie idą do 
tego zawodu, wolą służyć w woj
sku niż tak ciężko pracować..

§
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...teraz, jak się rozmawia z kolegami, to pytamy co ta Polska może sprzedać, jak 

nie węgiel. No, tylko więgiel. Więc pracuje s:ę i dla Polski...
fot. archiwum

sie przyrządzą kolację przyjmują pięćdziesiątych do roboty zapędzała Pani Lswerowa _ wnosi

nych pióropuszach, to wybierano.
Nie. że ja chcę. Szli tylko zaufani.
0  dziewiątej rano wzywano ich 
do komitetu, dawali jeść i uczyli, 
co maia mówić. Nieraz żona chcia
ła iść. zobaczyć ale nie mogła Ta
kich jak my nie zapraszano. Zbie
raliśmy się wtedy u któregoś w 
domu i zalewaliśmy smutek wód
ką.

... Tak wydobycie wzrastało, bo 
pracowaliśmy siedem dni w tygod
niu. Mało — zdarzało się także, że 
do odpracowaniu swojej zmiany 
szło sie zaraz na druga. Dawali 
nam pieniądze za dodatkowe go- 
dzirv i dwieście złotvch na zachę
tę. Co mieliśmy robić? Składaliśmy 
sie do te dwie stówy, wysyłaliśmy 
kogoś do wódkę, żeby zapomnieć o 
zgryzocie. Prawda jest również ta
ka, że wydobycie wzrastało na pa
pierze. Ńa przykład wysyłało się 
listy przewozowe do zakładów pra
cy. powiadamiając o wysyłce wę
gla. ■ a więgiel był jeszcze na dole 
w kopalni. Otrzymywali go dopie
ro w następnym miesiącu i tak 
to było. MiPony ton rosły...  ̂ W 
statystyce. Czas pracy mieliśmy 
nieograniczony i 24 godziny na do
bę. Nie opłacało się chorować, bo 
dużo traciliśmy z zarobków. Kie
dy górnik zachorował wolał odpi
sać sobie z urlopu niż wziąć zwol
nienie lekarskie. W ciągu roku 
miałem 7 dni wolnych, nie tak 
normalnie, jak wy — co niedzielę.
Po wojnie mówili, że jedna tona 
węgla wiece! to cios dla imperia
listy. Więc pracowaliśmy, żeby te
mu imperialiście zadać ich jak naj
więcej. Potem pracowało się pod 
strachem, a jutro nie powiem jak 
to bedzie.

... Teraz jak sie rozmawia z 
kolegami, to pytamy, co ta Polska 
może sprzedać jak nie węgiel. 
No. tylko węgiel. Więc pracuje się 
i dla Polski...

... Nie ma nigdzie takiej soli
darności. jak na dole. Wy to nawet 
sobie nie możecie wyobrazić, żeby 
była gdzieś taka koleżeńskość. To,
>0 wymyśla na górze. wvdaie się 
nam w sumie nieważne. I co no
wie Solidarność i co rząd. Kiedyś 
na szychcie zmarł kolega, na za
wał. Sześć godzin robiliśmy mu 
sztuczne oddychanie — może o- 
żyje...

Jak sie wraca na górę. to świat 
wvdaie się zupełnie nierealny. tak 
iakby prawdziwe bvło tylko to 
piekło tam. 690 metrów pod zie
mią. Nas wkurza. gdy ktoś cliye 
s:ę wtrącać. Albo n&m każe ?ść 
do roboty w wol~a sobotę, al^o 
nas zawraca od bramv To tylko 
nasza sprawa — tych co oddaya 
zdrowie. » nieraz i życie czv zie- 
dziemv. Górnika trzeba traktować 
inaczei On wie. że j?k nie wyko
na planu, to nie będzie premii, to 
mo bodzie we "la. ło gospodarka 
uciem:. On to doskerale wie i 
zieżd*a...

... Do „Solidarności” nie należę. 
Wiecie dlaczego? Nie? To ja wam 
powiem. Mnie się ten Wałęsa bar
dzo podobał jak sie ooiawil ra 
arenie. I do dziś mi się podoba. 
Ale tylko ieden Wałęsa. Ja mam 
takie zdanie — człowiek nie mo
że być chorągiewką — jak wiatr 
zawieje, to on się przechyla. Trze
ba poznać. zobaczvć. 1 dopiero po
tem dołączyć. A przecież wiecie, 
iacy sa ludzie w . Solidarność ” . 
Nie wiecie? U nas na kopalń’ to 
same nierobv zaczęła działać. Fa
cet. który iuż miał wylecieć z 
pracy, a teraz wielk: działacz. I 
nie ruszy takiego. Nowe święte 
krowy sie porobiły. Drugi przy
kład. jak sie u nas zawiązywał 
komitet strajkowy to Inny facet, 
wielki partvjniak. na wszystkie a- 
kademie. gierkowskie "nie gierkow
skie. grudniowskie. nie grudniow- 
skie chodził, w pierwszych rzę
dach siedział pierś obwieszona 
medalami. T teraz on w „Solidar
ności” ?! Wystąpił z partii, uciekł 
jak szczur. No to ia do takiej 
„Sohdarności” nie wstąpię. Na tacz
kach mnie nie wvwiozą. Ze swo
ich obowiązków sie wvwiaz’--’ę, 
’ak mogę nailep>ei. Nikt n;e ma 
zastrzeżeń. A moie przekonania? 
To moia wyłącznie strawa.

... Do pracy wychodzę o piątej 
rano. Wracam o czwartej po po
łudniu. Jem obiad ’ nawet mi się 
nie chce zeiść do garażu, żeby 
zrobić coś przy samochodzie. Kła-

1 ćę się. pośoię. żona mnie ra ko
łacie obudzi, ziem obejrzę trochę 
telewizję i znowu spać Takie to 
i żvcie. taki 1est każdv dzień.

... W kopalni pracuje svn i zięć. 
Może r nie chciałem, żeby chłopak 
poszedł w moje ślady Ale odpra
cuję te 28 lat i wolno mu iść 
na emeryturę. Jeszcze młody be
dzie. życia wtedy użyje...

... Że praca ciężka? Można się 
przyzwyczaić, że pylica? No cóż, 
takie jest ryzyko tego zawodu. 
Pracujemy po to. żeby żyć na o- 
kreślonvm poziomie No i wciąga 
ta kopalnia. Ludzie dobrze znani. 
Tam. na dole. wiemy,, kto jest ja
ki. szybko poznaje sie charakter 
człowieka. Jak słyszymy o wypad
ku. to • chwila strachu i zmartwie-

na stół 
nie ma 

nas
•ai ra/

nie znamy, nie wiemy, ile potu my wyboru, działał nakaz i... Pó- przyniósł cztery iaî ka. Dawali je
kosztuje ten czarny kamień, o któ- żnie! to się skończyło ale za marne w kopalni na kartki
rym teraz tvle sie mówi. Nawet pieniądze kupowano nasz wysiłek. ... Nieraz, tam na
trudno sobie wyobrazić. Oczywiście na początku lat sie- taki ?estv gorący pył ze az ezło

Bronisław Lewera mieszka w demdzieslatych była ta nadzieja, wieka zatyka Nie wytrzvmuie, du-
bloku, willi nie wybudował. O Gierek — górnik człowiek ze Ślą* si się. łapie go kaszel Kiedy wy-
dorobku swoiego życia opowiada z ska. Łudziliśmy się, że życie bę- leżdżam na urlop to jeszcze ty-
ukrvta gorvcza. Zna takich, którzy dzie łatjwieisze. że przestaniemy dzień węglem oluie Daie się nam
mieszkają 
pewno

że^wreszci^ ^bidzie’1 surawied 1 iwość w^dóbyciu^NaTpierw sTmPtak ot mój oddzfał w 'ciągu roku wvdobvł ścianę Jeden górnik iadł Chleb, a
— za ciężka pracę odpowiednia z siebie, później iuż musieliśmy. milion ton węgla tr z meldun- orzv mm leżał młot do rozbijania
płaca. Większa niż w urzędzie. ... Gierka przyjmował5ćmy z en- kami pojechaliśmy dc ministra i kęsów węgla. Ozdowski pvta
większa niż za biurkiem w dyrek- tuziazmem, z kwiatami ze sz~ze- komitetu Nie powem ładnie nam iak wam sie pracuje. Ano. dobrze
cji.

... Jest sprawiedliwość bo pra- — ........  —  • -------- _  . , . , . . . . . .  <. i-
cuiacy na dole dostała półtora 11- człowieka, który "dv pracował w na samochód Dyrektor ziednocze- cholera -  ciężki Na to górnik
tra wódki. Pół litra dodatkowo. Komitecie Wojewódzkim partii był nia .przyjął nas koniakiem, poczę- a wie pan, z
Inni na Śląsku maia tylko litr. inny. Potem się zmienił. Zmieniły stował kawa i życzył jeszcze więk- rozkłada — pokazuie — z
Więc z żona razem — dwa i pół sie również czasy Nie .dai Bó?, szego wvdobvcia. _ kiewką...
litra wódki co miesiąc Akurat ty- żebv człowiek powiedział swoje ... Na te akademie, na których
le żeby zalać robaka i nie my- zdanie. Na zebraniach partyjnych górnicy byli w mundurach i płęk- (Kiz)

krvta gorvcza. Zna takich, którzy dzie łatwiejsze, ze przestaniemy dzień węglem plum uaie się nam
lieszkaią w pałacach Ale to na być wvkorzvstvwani jako najemcy we znaki, oi daie pierun ihnen.
ewno nie górnicy dołowi. Teraz do najcięższej roboty Podeimowa- ... Pytacie o zadowolenie. Zado-
reszta przyszły inne czasy i mo- iiśmy zobowiązania o dodatkowym wolenia bvło tyle ze iak kiedyś

• . , , , . , ma. ale potem normalka. Do my*
Nieraz, tam na dole, to id-ie ^  0 wypadku też można się przy

zwyczaić...
... Nikt nam nie Drwię, że czy 

sie stoi. czy. sie leży. Bo tam 
akurat na leżące wydobywają, taki 
niski pułap...

... Niedawno przyjechał wicepre
mier Ozdowski. akurat do nas na

rym górniczym szczęść Boże. Ba- podziękowali, wręczyli dyplomy, a — odpow^da — spróbuj pan ped- 
i- miętaliśmy go ciągle jako swoiego w Komitecie Miejskim dali talon nieść ten młot. Pndmósł. mówi

czvm jem chleb’  I 
rzod-
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(INFORMACJE) -
Z NOTATNIKA 

SPRAWOZDAWCY
PIŁKA SIATKOWA 

Klasa A wojewódzka — seniorki: 
1LXII.81 godz. 17: Mazur Gostynin
— CZSR Kutno — sala SP nr 1 
Gostynin, Górnik Łęczyca — AZS 
Płock — sala ZSZ w Łęczycy.

Seniorzy: 12.XII. godz. 12: Stal 
Kutno — MKS Żychlin — sala 
ZSZ Kutno, ul. Oporowska 

Juniorzy: 12.XII. godz. 11.: Gór
nik Łęczyca — Mazur Gostynin — 
sala ZSZ w Łęczycy, Stal Kutno
— MKS Żychlin — sala ZSZ w 
Kutnie.

Y/y/sy/& //xz/z///^^^ 

PLEBISCYT 
NA TRENERA 

I SPORTOWCA 
1981 ROKU

Zawodnicy

1. MAREK BAŁDYGA — wio
ślarstwo, PT „Budowlani” .

2. BEATA GĄSIOR — pływanie, 
MKS MDK Płock.

3. RYSZARD JEDLIŃSKI — pił
ka ręczna, ZKS „Wisła” .

4. MAREK KLIKCZYNSKI — ju
do — MKS MDK Płock.

5. WIESŁAWA KORCZAK — 
lekkoatletyka ZKS „Wisła” .

6. KRZYSZTOF KOSZARSKI — 
piłka nożna, ZKS Wisła Płock.

7. ELŻBIETA LADKO — pływa
nie, MKS MDK Płock.

8. SŁAWOMIR LAU — pływa
nie, MKS MDK Płock.

9. EWA MATUSI AK — tenis sto
łowy — WLKS Spółdzielca Płock.

10. DARIUSZ OLEJNICZAK — 
wioślarstwo, PTW „Budowlani” .

11. JAN POLAŃCZYK — piłka 
nożna, ZKS Wisła Płock.

12. MAŁGORZATA RADKÓW- 
SKA — wioślarstwo, PTW Budo
wlani.

13. PAWEŁ SIKORSKI — jeź
dziectwo, LKJ Łąck.

14. WALDEMAR SOBOLEWSKI
— piłka ręczna," ZKS Wisła.

15. GRZEGORZ STELL AK — 
wioślarstwo, PTW Budowlani.

16. TADEUSZ ŚWIĄTEK — pił
ka nożna, ZKS Wisła.

17. STANISŁAW WIERZBICKI -  
wioślarstwo, PTW Budowlani.

18. ADAM WIĘCKOWSKI — wio
ślarstwo, PTW Budowlani.

19. MARZENA WOJDECKA — 
lekkoatletyka, WLKS „Spółdziel
ca” .

20. ZBIGNIEW ZABOROWSKI -  
piłka nożna, ZKS „Wisła” ,

Trenerzy

1. ANDRZEJ DOBROWOLSKI -  
lekkoatletyka, ZKS „Wisła” .

2. BOHDAN KARWOWSKI — 
wioślarstwo, PTW .Budowlani” .

3. TADEUSZ LISICKI — tenis 
stołowy, LZS Giżyce.

4. RYSZARD OLCZUK — wio
ślarstwo. PTW Budowlani.

5. WOJCIECH OSTRZYCKI -  
pływanie. MKS MDK Płock.

6. TADEUSZ PROSOWSKI — 
piłka nożna, ZKS W:sła.

7. STANISŁAW SULlNSKI — 
piłka ręczna, ZKS Wisła.

8. JERZY TRUŚCINSKI — ko
szykówka. SKS Kasorowicz Kutno

9. BOLESŁAW WYSZATYCKI — 
jeździectwo, LKJ Łąck.

K U P O N
P LEB IS C Y T O W Y

na sportowca i trenera 
1981 roku

ZAWODNICY

1.

2.

3.

4.

5. 

fi.

TRENERZY

3.........................................

Nadawca (imię, nazwi
sko, dokładny adres):. . .

Adres: „Tygodnik Płoc
ki” . 09—402 Płock, ul Ja
kubowskiego 11. Termin 
nadsyłania kuponów, upły
wa 18 stycznia 1982 roku 
(decyduje data stempla 
pocztowego). Prosimy o 
dopisek na kopercie „P le
biscyt” .

Wśród kombatantów

CENA POKOJU
Środowisko kombatanckie w  całym kraju przeżywa głęboko 

wydarzenia, które od ponad roku są udziałem polskiego społe
czeństwa. Przeżywa je z pewnością silniej od innych grup i nie 
ma w tym nic dziwnego, Tłumaczy to się najprościej sumą 
przeżyć i wkładem, jaki wnieśli uczestnicy wojen i ruchu oporu. 
Ujął to w pełnych dynamiki słowach płk Kazimierz Szymański 
w czasie swego przemówienia na jednym z ostatnich posiedzeń 
ZW ZBoWiD w Płocku.

„Socjalistyczna Polska stanowi niepodzielne dobro całego na
rodu. Nikomu i nigdy, pod żadnym pozorem i pretekstem nie 
wolno naruszać stabilności i siły oraz trwałości naszego państwa 
socjalistycznego. My członkowie ZBoWiD mamy pełne prawo 
powiedzieć: Nie! Pokazać, że nie godzimy się i nie popieramy 
takich działań, które godzą w siłę i niepodległy byt narodu 
polskiego.

Przecież to my walczyliśmy w obronie naszych granic we 
wrześniu 1939 roku przed najazdem faszystowskich Niemiec.

Przecież to my walczyliśmy w podziemiu z okupantem o wol
ność naszego kraju.

Przecież to my walczyliśmy na wszystkich frontach o honor, 
godność naszej ojczyzny.

To nasi członkowie przeżyli w  obozach koncentracyjnych ge
hennę swego życia.

Członkowie naszej organizacji niemało zasług i trudu ponieśli 
w dziedzinie utrwalania władzy ludowej, rozminowania terenu, 
zagospodarowania ziem północnych i zachodnich.

W  naszej 36-letniej historii członkowie ZBoWiD niejednokrot
nie dawali wyraz stanowisku, że nie akceptują niczego co godzi 
w naszą rację stanu, w socjalistyczne podstawy ustrojowe, w 
ciężko wywalczone prawo do suwerenności narodowej. Nikt nie 
powinien liczyć na naszą pobłażliwość jeżeli podburza przeciwko 
naszemu ustrojowi, przeciwko partii, przeciw sojuszom ze Związ
kiem Radzieckim i polsko-radzieckiemu braterstwu broni.”

Takie jest stanowisko kombatantów w całym kraju i tak myślą 
dawni bojownicy w naszym województwie.

A  myślą tak, bo na własnym życiu doświadczyli tego czym 
jest samotna słabość sił, taka jak we wrześniu 1939 roku — taka 
jaka była w mrokach okupacji. Samotne bohaterstwo.

Nie zdają sobie z tego sprawy być może ci wszyscy, którzy 
tamtych czasów nie przeżyli. Ci. którzy sądzą, że bohaterstwem 
można zastąpić realia polityczne i nie widzą niebezpieczeństw* 
jakie dla Polski i świata mogą wyniknąć.

Nie zdają sobie sprawy z tego, że tylko siła sojuszu państw 
socjalistycznych stanowi gwarancję naszej niepodległości i gwa
rancję, że nie powtórzy się kataklizm nowej wojny światowej

Szeregi kombatanckie ulegają z natury rzeczy starzeniu się i 
zmniejszaniu. Ale jednak wielu byłych uczestników walk jest 
jeszcze w tzw. wieku produkcyjnym, zajmują różne, nieraz znacz
ne stanowiska w pracy zawodowej. Liczni, choć przeszli na 
emeryturę, włączyli się w nurt działalności społecznej i odgry- 
.wają w niej czołową rolę. Są siłą, która z racji swej zwar
tości, ideowości i doświadczenia stanowi grupę liczącą się w 
społeczeństwie.

Dowodem takiej wysokiej oceny kombatanckiego środowiska 
są takie m.in fakty, jak spotkanie premiera gen. armii Wojcie
cha Jaruzelskiego z naczelnymi władzami ZBoWiD — gen. dyw. 
Mieczysławem Moczarem i Włodzimierzem' ■StfkofśkTm, jak prży-' 
znawane kombatantom ułatwienia życia i wysokie odznaczenia.

Jest to jednocześnie uznanie obecnej przydatności społecznej, 
jak zasług w czasach minionych ludzi, którzy dobrze znają, bo 
zapłacili krwią cenę niepodległości i cenę pokoju.

#

Na uroczystym posiedzeniu ZW ZBoWiD w Płocku, które od
było się niedawno, liczna grupa kombatantów z woj. płockiego 
udekorowana została wysokimi odznaczeniami.

Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Eu
geniusz Arendzikowski, Feliks Bogdański, Wacław Garaj, Edward 
Giza, Antoni Grabowski, Stanisław Grabowski, Marian Jaku
bowski, Jan Jaros, Kazimierz Kacprowlcz, Maria Kacprzak, Ro
man Kaniepień, Tadeusz Kątny, Henryk Kępka, Wacław Kłysiak 
Jan Kopciński, Zdzisław Kowalczyk, Władysław Kowalski, Wła
dysław Kozłowski, Jerzy Księżopolski;

Leon Lewandowski, Stanisław Lewandowski, Jan Marat, Sta
nisław Mikołajczyk, Piotr Morawski, Józef Najsznerski, Włady
sław Nowak, Bolesław Nowicki, Bronisław Oczkowski, Jan Olko- 
wicz, Eugeniusz Olszanowski, Tomasz Opawski, Jan Oszal, Ro
man Paradowski, Stanisław Peda, Sławosz Pisarski, Stefan Po
piołek, Stefan Puchalski;

Stanisław Raczkowski, Zdzisław Rutkowski, Stanisław Rzep- 
kowski, Adam Rzeszotarski, Edmund Stępień, Czesław Strześ- 
niewski, Tytus Szlezynger, Władysław Szymkiewicz, Jerzy Szym- 
czewski, Aleksy Szymolfenig, Edward Tomczak, Piotr Tomkielski 
Henryk Trojanek, Ryszard Wesołowski, Kazimierz Wiśniewski. 
Benedykt Wochowski, Adolf Zawadzki, Eugeniusz Zawadzki, 
Franciszek Zielonka, Ryszard Zientarski, Wacław Ziółkowski. 
Aleksander Ziulewski. (szcz)

W związku 
z likwidacją

zakładu jubilerskiego na zryczał
towanym rozrachunku przy ul. 
Kolegialnej 7 Zarząd Płockiej 
Spółdzielni Pracy prosi Szanow
nych Klientów aby do końca br. 
dokonali odbioru z zakładu po
wierzonych przedmiotów. Jedno
cześnie informujemy, że zakład 
nie ma prawa przyjmowania od 
klientów żadnych zleceń.

P-17G

DYREKCJA 
REJONOWA KOLEJ 

PAŃSTWOWYCH 
Ł Ó D Ź ,

ul. Więckowskiego 18 
teł. 238-80 w. 53-51

z a t r u d n i
w  jednostkach kolejowych z 

terenu woj. płockiego 
dyżurnych ruchu 

ł!f manewrowych 
zwrotniczych 

%  konduktorów 
łjf dróżników przejazdowych 

(duże możliwości zatrudnie
nia kobiet).

Pracownicy będą zatrudnieni w 
systemie czasowym 12 godz. pra
cy 24/36 godz. czasu wolnego, 

oraz pracowników: 
^ .robotn ików  torowych

rzemieślników (ślusarzy, 
spawaczy, elektromonterów, 
monterów, dekarzy, kowali, 
zdunów itp.).

Bliższych informacji udzielają 
zwierzchnicy terenowych jedno
stek organizacyjnych PKP (na
czelnicy stacji, lokomotywcwni 
oraz zawiadowcy odcinków dro
gowych i rejonów budynków).

P-233

TELEFON
ZAUFANIA

„W”
Nr 223-83 ulega zmianie na 

nr 240-76. Telefon czynny co
dziennie w gcc'z. 19.00—20.00.

P-247

ZAKŁADY WYTWÓRCZE 
MASZYN ELEKTRYCZNYCH 

i TRANSFORMATORÓW „E M I T”
W  Ż Y C H L I N I E  

i  o g ł a s z a j ą :

PRZETARG OGRANICZONY

Z  na sprzedaż ciągnik?, marki „Ursus C-385”. Rok pr. 1970,
it  cena wywoławcza 93.000 zł.
t  Przetarg odbędzie się dnia 5.1.1982 r. o godz. 10 w Za- 
if  kładzie „EM IT” ;
it  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie 
(f wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej w przed- 

dzień przetargu w kasie Zakładu. 
iT Ciągnik można oglądać codziennie z wyjątkiem świąt w 

Zakładzie „E M IT” w godz. od 7 do 13.V| -»■
if Za ukryte wady nie ponosimy odpowiedzialności oraz 
if zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez po- 
4 dania przyczyn.
x P-249

przyjmuje
tel. 234-65. Szkoła uwzględnia życzenia 
wienia prosimy zgłaszać osobiście.

szkolnych, 
klientów. Zamó- 

P-214

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
HANDLU WEWNĘTRZNEGO w P Ł O C K U

p o s z u k u j e

kandydata posiadającego odpowiedni lokal tlo prowadzenia 
systemem agencyjnym punktu skupu i sprzedaży artyku
łów używanych.

P-252

^

SPRAWA GERIAT
Zanim przejdę do omówienia 

poważnych nieścisłości w odpowie
dzi dyrektora Wojewódzkiego Szpi
tala Zespolonego w Płocku (cykl 
artykułów „Różne odcienie bieli” ), 
chcę jedynie podkreślić, iż polska 
geriatria ma sukcesy jedynie pro
pagandowe a oddziały geriatrycz
ne stają się jedynie przechowalnią 
sympatycznych staruszków zwłasz
cza w okresach urlopowych ich ro
dzin.

Trzeba jednak przyznać obiekty
wnie, że dr Kalaszezyński był en
tuzjastą geriatrii i być może...

Nieprawdą jest jednak, że pawi
lon na 100 łóżek budował tylko 
dla siebie (co wynika z wypowie
dzi pani dyrektor). Pawilon ten 
był przeznaczony w połowie dla 
oddziału dermatologicznego, który 
mieścił się w 100-letnim budynku 
pozostałym jeszcze po czasach im- 
peratorowej Rosji — Katarzyny. 
A była ta płocka dermatologia w 
warunkach, których nie podejmuję 
się opisywać. Polecam nawet od

wiedziny reportera jeśli nie uwie
rzy mi na słowo.

Jest natomiast prawdą, że obec
ny wicedyrektor powiększa swój 
oddział kosztem okulistyki, którą 
przeniesiono z budynku głównego 
do pawilonu po niepowstałej ge
riatrii.

Ja nie jestem lekarzem. Wiem 
jednak, że dermatologia jest od
działem bardzo zakaźnym i umie
szczanie jej w jednym budynku z 
chirurgią oka — było ryzykiem, 
którego nigdy bym nie wziął na 
swoje sumienie. I nikt na świecie 
nie może powiedzieć i udowodnić 
— że się mylę (kłania się tu tekst 
przysięgi lekarzy — NIE SZKO
DZIĆ).

Chciałbym bardzo również, aby 
jakiś kompetentny człowiek udo
wodnił mi, że przy obecnym braku 
lekarzy słusznym jest zatrudnianie 
ich jako dyrektorów szpitali.

Dyrektorem powinien być ekono
mista i dobry organizator — FA
CHOWIEC. Dyrektor — lekarz, jest

specjalistą tylko w jednej wą
skiej specjalizacji a o ekonomii 
nie ma zielonego pojęcia. Dyrektor 
-ginekolog nie może znać się na 
mtopedii, a ortopeda na okulist
ce. W szpitalach widzę obecnie 
kolegialne rządy ordynatorów, 
którym służy administracja w ra
mach swoich finansowych możli
wości. Przerwijmy obecny absurd. 
To są sprawy życia i śmierci i 
nie ma tu miejsca na eksperymen
ty.

Proszę spytać byłego dyrektora 
— dra Kalaszczyńskiego ilu ksią
żek nie przeczytał, ile doniesień 
naukowo-medycznych nie Doznał, 
załatwiając sprawy awarii kanali
zacji i rozdzielników mydła.

Ale jeśli dyrektor ze służby 
zdrowia mija się z prawdą — to 
znaczy, że źle jest w tej Płockiej 
służbie. Dobrze by było gdyby 
wasza Redakcja wypożyczyła z 
ambasady USA w Warszawie (bez
płatnie) film o służbie zwalczają
cej zakażenie wewnątrzszoitalne. 
Służby takie istnieią i pracują 
non stop przez 24 godziny na dobę. 
Niestety nie u nas. U nas służby 
te pełnią w szpitalu szczurv i ro
baczki zwane „francuzami” .

KAZIMIERZ
KUSMIERCZYK

i l '

W ODPOWIEDZI W
Y i

W INDA RUSZYŁA
Odpowiadając na uwagi krytyczne 

zaimeszczone w 34 numerze „Tygod
nika Płockiego” — Zarząd Płockiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator
sko Własnościowej w Płocku wyjaś
nia że w dniach od 20 IV do 
4 VIII 81 r został zatrzymany 
orze? nadzór techniczny PSM L-W 
dźwig osobowy w II klatce bud 
przy ul Reja 28 Nastąpiło to ns 
skutek awarii technicznej. którą 
bezpośrednio zagrażała życiu jegc 
użytkownikom Dźwig powyższy 
no d leg a gwaranci! w związku z czym 
nadzór techniczny zgłosił uster
kę w ramach reklama
cji do wykonawcy to jest do 
kombinatu Dźwigów Osobowych w 
Warszawie Z uwagi, iż nie usunięte 
usterki w okresie 14 dni, ponownie 
zgłoszopo reki arna cię na co otrzy
maliśmy odoowiedź że usunięcie ie; 
nastapi w okresie późniejszym 
Fakt ten Kombinat Dźwigów Osobo-, 
wvch motywował awaria serwisu W* 
miesiącu liocu zgłosił się wykonaw
ca, zamontowano nowe urządzenia 
wciągarki Dźwig uruchomiono i do- 
nuszczo-no do eksoloatacii Za prze
dłużający się istniejący stan Zarzad 
PSM L-w. jak również Kombinat 
Dźwigów Osobowych przeprasza mie

szkańców II klatki w budynku przy 
ulicy M Reja 26,

Piocka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko-Własnościowa 

Zarząd

MINISTERSTWO
ODPOWIADA

W nawiązaniu do artykułu pt. 
„Ludzie i przestrzeń” Ministerstwo 
Kultury i Sztuki — Zarząd Muzeów 
i Ochrony Zabytków pragnie u-, 
przejmie poinformować że aktualny 
program resortu w zakresie muze
alnictwa zakłada dzialapie na rzecz 
umacniania już istniejących placó
wek muzealnych Tym niemniej w 
Przypadku Płocka zaproponowane w 
artykule przeznaczenie nadwiślań
skich spichrzów na cele muzealne, 
tj pomieszczenie ekspozycji etno
graficznej regionu oraz komplekso
wo Domyślanej ekspozycji historycz
nej ukazującej dziele Płocka i Ma
zowsza od czasów najdawniejszych 
do dzi.ś — jest merytorycznie uza
sadnione i społecznie potrzebne Re
alizacji tego założenia byłaby kon
tynuacją dobrych tradycji kultural
nych Płocka jako prężnego ośrodka 
kulturalnego na Mazowszu Obecnie 
jest to dodatkowo uzasadnione roz
wojem ogólnym i przemysłowym 
miasta z licznymi szkołami podsta
wowymi i średnimi Celowe wydaje 
się również rozważenie możliwości 
przywrócenia ekspozycji przyrodni

czej — również w kontekście ochro
ny przyrody i naturalnego środo
wiska — która stanowiła istotną 
część składową dawnego Muzeum 
Regionalnego, od jego powstania do 
pierwszych lat powojennych i cie
szyła się dużym zainteresowaniem 
młodzieży szkolnej.

Zrealizowanie wspomnianego pro
gramu wykorzystania zabytkowych 
spichrzów przyczyniłoby się zarazem 
do rozładowania obecnych trudnoś
ci lokalowo-magazynowych Muzeum 
Mazowieckiego w Płocku.

DYREKTOR 
Zarządu Muzeów i Ochrony 

Zabytków d.s Muzeów 
dr BOHDAN RYMASZEWSKI

PRAWNIK RADZI C p

URLOP PRZYSŁUGUJE
Zwracam się z prośbą o udziele

nie mi informacji w sprawie przy
sługującego mi urlopu.

1 czerwca 1978 r. odeszłam na 
urlop bezpłatny, aby zająć się 
wychowaniem małego dziecka. Po 
wykorzystanym urlopie macierzyń
skim i 20-dniowym urlopie wypo
czynkowym 1 lutego 1981 r. wró
ciłam do pracy. Chciałabym się 
dowiedzieć, ile w tym roku należy

mł się urlopu wypoczynkowego. 
Gdybym pracowała bez przerwy w 
tym roku miałabym 26 dni, a tak 
to dokładnie nie wiem, bo jedni 
liczą 24 dni, a inna osoba w za
kładzie tylko 9 dni.

WASZA CZYTELNICZKA 
Zgodnie z nowym Rozporządze

niem Rady Ministrów z lipca 1S81 
r., które uchyliło dotychczas obo
wiązujące rozporządzenie z dnia 
29.11.1975 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 
219) w ,sprawie urlopów z tytułu 
opieki nad małym dzieckiem Czy
telniczce przysługuje urlop wypo
czynkowy w wymiarze 24 dni.

J.L.
PORĘCZENIE

Szanowna Redakcjo! Koleżanka 
moja wzięła na raty lodówkę i 
kuchnię gazową. W sumie z ORS 
pobrała 10.000 pożyczki, a ja byłam 
jej poręczycielem. W tym roku 
wydarzyło się ' nieszczęście, kole
żanka zmarła, a ja w dalśzym cią
gu spłacam jej zadłużenie. Chcia
łabym dowiedzieć się jak załat
wić tę sprawę, Dzieci jej mieszka
ją (już zamężne) w Jarosławiu. 
Mąż natomiast nie chce o niczym 
słyszeć, gdyż jak twierdzi nic z 
tego nie ma w domu. Ja nato
miast jestem najbardziej poszkodo
wana.

NAZWISKO 
ZNANE REDAKCJI

Niestety, przepisy obowiązujące 
w tej materii są nieubłagane. Art. 
876 § 1 „Kodeksu Cywilnego'’ mó
wi: „Przez umową poręczenia po
ręczyciel zobowiązuje się wzglę
dem wierzyciela wykonać zobowią
zanie na wypadek, gdyby dłużnik 
zobowiązania nie wykonał”, zaś 
art. 883 § 3 kc. stanowi, że „W 
razie śmierci dłużnika poręczyciel 
nie może powoływać się na ogra
niczenie odpowiedzialności spadko
biercy wynikające z przepisów 
prawa spadkowego”. Stąd też po
zostałą część długu Czytelniczka 
musi spłacić. Niemniej po doko
naniu tej czynności przysługuje 
prawo regresu w stosunku do 
spadkobierców zmarłej koleżanki. 
Należy ustalić, jaka osoba (lub o- 
soby) zostały spadkobiercami. Od 
nich też można dochodzić roszczeń. 
Jeżeli nie nastąpił podział spadku 
— spadkobiercy ponoszą od
powiedzialność solidarną za 
długi spadkowe. Od chwi
li działu spadku spadkobiercy 
ponoszą odpowiedzialność za długi 
spadkowe w stosunku do Wielkości 
udziałów (art. 1034 k.c.). Gdyby 
spadkobierca (spadkobiercy) uchy
lał się od tejże odpowiedzialności 
i nie chciał zwrócić należności do
browolnie, trzeba zwrócić się uł 
tej sprawie do sądu.
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„TYGODNIK PŁOCKI” j 
TWOIM PISMEM !

Za kilka miesięcy pismo nasze ukończy dziesięć lat, *  czego 
ostatnie cztery jako tygodnik o zasięgu wojewódzkim. Przez ten 
czas staraliśmy się być zawsze z naszymi Czytelnikami śpieszyć 
z rzetelną informacją, dobrą radą, podejmować sprawy istotne dla 
chwili bieżącej pobudzić do refleksji, oświetlać życie z różnych 
stron, zabawiać i uczyć.

Redakcja swoją pracę traktowała traktuje i traktować będzie 
jako rodzaj społecznej służby pełnionej dla dobra ogółu z posza
nowaniem zawsze cennych wartości moralnych: osobistej odwagi, 
rozsądku i odpowiedzialności. Chcielibyśmy aby redagowane przez 
nas pismo trafiało do każdej płockiej rodziny, aby „Tygodnik” 
stał się Waszą gazetą.

Z tego właśnie powodu postanowiliśmy odwołać się do opinii,'
rad i spostrzeżeń naszych Czytelników. Ankieta, do której wypeł
nienia serdecznie zachęcamy ma służyć doskonaleniu profilu pi
sma, rozwijaniu form popularnych i sprawdzonych podejmowaniu 
inicjatyw ważnych i potrzebnych zaniechaniu problematyki mar
ginalnej | mało interesującej szeroki ogół odbiorców pisma.

Wyniki ankiety będziemy sukcesywnie wprowadzali w życie, 
wykorzystując wszystkie uwagi naszych Czytelników.

ANKIETA CZYTELNICZA
1. Czy czytasz „Tygodnik Płocki”? (wybraną od

powiedź podkreśl)
a) systematycznie
b) przypadkowo
c) nie czytasz w ogóle
2. Jakie publikacje w  „Tygodniku Płockim” 

czytasz najchętniej? (można podkreślić kilka odpo
wiedzi)

a) informacyjne
b) artykuły publicystyczne
c) komentarze 

v d) felietony
e) wywiady
f) dyskusje redakcyjne
g) reportaże
h) materiały rozrywkowe
i) inne
3. Jaka tematyka na łamach „Tygodnika Płoc

kiego” interesuje Cię najbardziej? (można podkre
ślić kilka odpowiedzi)

a) polityczna
b) społeczna
c) gospodarcza
d) obyczajowo-prawna
e) historyczna
f) oświatowo-wychowawcza
g) kulturalna
h) rolna
i) inna
4. Czy odpowiadają Ci materiały? 'wybraną od

powiedź podkreśl)
a) krótkie — zwarte
b) dłuższe — analityczne
5. Jaką problematyką zajmować się powinien 

przede wszystkim „Tygodnik Płocki’*? (wybraną 
odpowiedź podkreśl)

a) wojewódzką (tylko)
b) ogólnokrajową (także)
6. Czy odpowiada Ci obecna szata graficzna pi- 

rma? (podkreśl tak lub nie)
a) zdjęcia — tak, nie
b) układ teksti — tak, nie
c) rysunki _  tak nie
7. Z jakich pobudek kupujesz gazetę (wybraną 

odpowiedź podkreśl)
a) szukam aktualnych informacji,
b) dla ulubionych autorów,
c) interesuje Cię gazeta w ogóle
d) inne
8- Co chciałbyś zmienić w redagowaniu pisma?

Wprawdzie ankieta jest anonimowa, ale prosimy 
naszych Czytelników o podanie następujących da
nych: (dane należy wpisać lub podkreślić)

a) miejsce zamieszkania: wieś, miasto’
b) wiek
c) płeć: mężczyzna, kobieta
d) wykształcenie: podstawowe, średnie, wyższe
e) zawód
Jeżeli uznacie, że pytania ankiety są zbyt synte

tyczne, prosimy o wypowiedzi szersze. Ciekawsze 
^"dzierny drukowali.

Listy kierować orosimy na adres redakcji: 09-402 
PLCCK, ul Jakubowskiego 11 z dopiskiem na ko- 
oercie’ Ankieta’*. Termin nadsyłania ankiety upły
wa z dniem 31 grudnia 1981 roku.

REDAKCJA
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$ PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
% LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA

<  z a t r u d n i :

jP •  monterów urządzeń i instalacji ogrzewczych 
•  monterów instalacji sanitarnych 

fi •  elekromonterów 
J- ® stolarzy — szklarzy 
\  ® gospodarzy terenu

® blacharzy — dekarzy
^  Gospodarze terenu mają możliwość otrzymania mieszka- 
^  nia funkcyjnego.
Ć  Pracownicy innych zawodów mają możliwość otrzymania 
,r mieszkania zastępczego.
£  Niezależnie od powyższego zakład zapewnia:

® wczasy pracownicze, obozy oraz kolonie dla dzieci, 
fi •  korzystanie z placówek kulturalno-oświatowych prowa- 
\  dzonych na osiedlach spółdzielczych.
\  Wynagrodzenie zgodnie z UZP dla pracowników Spółdzlel- 
ly czości Budownictwa Mieszkaniowego.

Bliższych informacji udziela Dział Pracowniczy PSM-L-W  
/  Płock. uil. Obrońców Stalingradu 6a (pokój 27) II piętro, tel. 
>  278-69. P-250 A
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„ŚWIAT W STARYM STYLU”
£ — to hasło ekspozycji, którą organizuje Dom Kultury w z
£ Płocku. Celem ekspozycji jest prezentacja starych fotografii -  
£ przedstawiających wydarzenia życia codziennego poprze- Z 
£ dnich pokoleń. £

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą proś- £ 
£ bą do społeczeństwa o udostępnienie nam starycJI fotografii ** 
£ rodzinnych o tematyce — życie w domu, nasi najbliżsi, u- £ 
£ roczystości rodzinne i wydarzenia społeczne, portret ślub- H 
£ ny, itp. £
£ Organizatorzy gwarantują zwrot materiałów po ekspozy- £ 
£ cji w stanie nieuszkodzonym. £j
£ Materiały prosimy uprzejmie składać*w Domu Kultury, £ 
£ ul. Ostatnia 2, 09-400 Płock, tel. 295-12 w terminie do dnia i  
£ 20 stycznia 1982 r. P-251 £

OGŁOSZENIA DROBNE
20 TYS. ZŁ nagrody. Pies terier, 
sierść kędzierzawa, czarna, ku tyło
wi przechodząca w odcień szary 
Wzrost około 40 cm pysk ‘ szeroki, 
krótki Nos czarny duży. Ogon oko
ło 15 cm. Bywa uważany za pudla 
lub mieszańca. Pies pokojowy bez 
tzw wartości użytkowej, dziesięcio
letni. Wabi się Ben. Przywieziony 
do Kutna 20.10. b r , widziany na os. 
Łąkoszyńska w Kutnie koło kościo
ła i stacji benzynowej. Pies może 
nadal przebywać na ulicach Kutna. 
Nie wykluczone, że błąka się po o- 
kolicznych wioskach przy trasach 
wylotowych z Kutna na trasie Ku
tno—Łódź. Właściciele psa mieszka
jący w Łodzi proszą o zatrzymanie 
psa 1 odprowadzenie do Lecznicy dla 
Zwierząt w Kutnie, uł Józefów 20 
celem wstępnego rozpoznania psa. 
Zgłaszać się do dr Napiórkowskiego 
lub dr Trybuły Właściciel psa bę
dzie w Lecznicy w każdy piątek 
między godziną 17—19

Z POWODU wyjazdu na korzystnych 
warunkach sprzedam gospodarstwo 
o pow 5 80 ha położone w Dunino
wie Dużym budynki inwentarskie i 
kurnik. Wiadomość: Podel Paweł, 
Gostynin, uł. Dzierżyńskiego 27/48 
Cena do uzgodnienia. 895154

ZAMIENIĘ mieszkanie M-2 w Sier
pcu na równorzędne lub większe 
w Płocku Wiadomość; Płock, Ko
chanowskiego 31 m 5. 895018

POTRZEBNY loka! na cichą pra
cownię usługową najchętniej w cen
trum Płocka Wiadomość: 291-10 po 
godz 16. 895022

NAPRAWA maszyn do szycia, tel. 
237-34 Płock, ul. Miodowa 8. 
_ _ _ _ _  895012

WRACAJĄCEMU z zagranicy sprze
dali nową Ładę-1500s” tel. 263-61. 
Płock 895049

SPRZEDAM dom piętrowy stan su
rowy, budynek gospodarczy 18X8 
przy głównej trasie 14 km od Płoc
ka. Oferty składać w redakcji ..TP” 
Płock, uł. Jakubowskiego 11

895153

ZGUBIONO legitymację pracownicza 
Nr 25836 MZRiP 895161

ZGUBIONO legitymację pracowniczą 
Nr 23719 MZRLP. 995048

ZGUBIONO legitymację pracowniczą 
Nr A -25460 MZRiP 935942

SPRZEDAM długi kożuch damski. 
Płock, Słodowa 3 m 80 895041

ZGUBIONO bilet PKS nr 054131 oraz 
legitymację służbową nr 068141 na 
nazwisko Dymek Witold. 895158

30 PROC. oszczędności paliwa to do
bry silnik. ..Dwusuwy” szlifuję, cy
lindry wały, możliwość wymiany — 
ekspres. Syrena, Wartburg. WSK-175, 
125 1 Maja 4, Płock. tel. 253-39.
Przyjmę rencistę.

895035

SPRZEDAM nową dmuchawę sto
jącą wirnikową do siana -  słomy i 
ziarna (nowość) Adamkiewicz Karol, 
zam. Konary p-ta Ciachcin 09—442, 
woj. Płock

895181

ZATRUDNIĘ panią ze znajomością 
kroju i szycia do pracowni krawie
ctwa damsko-męsikiego, tel 268-00 
domowy 239-79 w godz. 12—16 Płock.

895177

MGR prawa średnie ekonomiczne 
kilkanaście lat pracy w służbach 
gospodarki materiałowej — poszuku
je zajęcia Oferty GP-516 składać w 
, TP”, Płock, Jakubowskiego 11.

GP-516

KUPIĘ bony, Kutno, skr. pocztowa 
29.

899193

POSZUKUJĘ kawalerki lub małego 
mieszkania najchętniej w nowym 
budownictwie, tel 239-60 Płock.

895034

ZGUBIONO bliet MPK *hr 041833 na 
nazwisko Rudzik Katarzyna.

835162

ZGINĘŁA pieczątka! PTHW Płock 
konwojent Spedycji.

895159

KUPIĘ aksamit lub Inną tkaninę 
dekoracyjną, tel. 283-76 Płock.

895165

ZGUBIONO kartę 
TEMP 120304103.

gwarancyjną

895031

DOBRE spawarki wykonuje Neska 
Kazimierz 09—530 Gąbin ul. Rogatki 
Gostynińskie 2, tel 138.

895160

ZGUBIONO legitymację PZEiR nr 
000136 na nazwisko Pakmewska 
Władysława.

890179

r

ZGUBIONO legitymację pracowni
czą nr 43929 MZRiP.
_______  895156

ZAMIENIĘ mieszkanie typu M-4 na 
dwa M-2, Wiadomość: Gawareckiego 
3/65' 895157

PRZYJMĘ wspólnika do dużego go
spodarstwa ogrodniczego, tel. 268-67 
Płock po 16.

895169

SPRZEDAM nasiona pomidorów 
bardzo wczesne. niskie do gruntu 
i pod folię bezkonkurencyjne: Taliń- 
ski Nestor, krzyżówka FE-4S. Wy
syłam za zaliczeniem noc zt owym 
Sprzedam Zuka rok pr 1978 Wie
sław Wybrański 99—200 Kutno Mo
niuszki 8, tel. 37-57.

886431

NC/WY magiel prasujący poleca 
swoje usługi, ul. Sienkiewicza 1 (II 
wejście od ul. Kolegialnej koło 
Przychodni lekarskiej) tel. 296-65 
czynny od godz. 10 do 17.

890186

ZAMIENIĘ mieszkanie spółdzielcze 
M-3, IVp. z telefonem okolice War
szawy Nowy Dwór Mazowiecki na 
Płock. Wiadomość: tel. 75-34-99 No
wy Dwór wieczorem

KUPIĘ działkę budowlaną w Pło
cku. Wiadomość: Płock. ul. Kocha
nowskiego 26/57.

NADLEŚNICTWO Ł Ą C K

z a t r u d n i

Od 1.01.1882 .. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
kobietę, mężczyznę, wykształcenie wyższe — 5 lat stażu 

pracy lub średnie — 10 lat stażu pracy w księgowości, 
Komendanta Straży Leśnej:

wykształcenie średnie, wskazany staż pracy w służbie 
dochodzeniowej.

łjf Małżeństwo c'o prowadzenia gospodarstwa rolnego r.a 
zasadach jak w PGR, możliwość otrzymania mieszkania, 
wymagane kwalifikacje rolnika. P-248

PRZEDSIĘBIORSTWO 
ROBÓT TERMOIZOLACYJNYCH 

I ANTYKOROZYJNYCH 
„IZOKOR— [INSIAL”, P Ł O C K

^ ul. Padewskiego 4, tel. centr. 260-01 do 05 

o g ł a s z a  KONKURS

na stanowisko 

DYREKTORA NACZELNEGO

ł

Wymagane:
— wykształcenie wyższe

J 1
A
<

10-letni staż pracy w tym 5 lat na stanowisku kie- j
rowmczym

— znajomość zasad zarządzania i zagadnień ekonomicz- 
Y  no-organizacyjnych
Ł — pożądana znajomość języka niemieckiego lub angiel

skiego.
Oferty zawierające: podanie, życiorys ze szczególnym c- 

pisern pracy zawodowej, odpis dyplomu i innych istotnych 
dokumentów należy składać w terminie 14 dni od daty u- 

\  kazania się ogłoszenia na adres — Płock, ul. Padlewskie- 
< go 4 z dopiskiem ..Konkurs na Dyrektora” .
^  Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo odrzucenia c- 
f  ferty bez podania przyczyn. P-246

i
J
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Prezesowi Sądu Rejonowego w  Łęczycy

WANDZIE GNIAZDOWSKIEJ
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

M Ę Ż A

składa
Kierownictwo Sądu Wojewódzkiego

395164

HELENIE ‘K!EJ
Dyr. Banku Spółdzielczego w  Radzanowie wyrazy głębokie
go współczucia z powodu śmierci

składają

M A T K I

pracownicy Banku Spółdzielczego w Radzanowie
895167

Koleżance

ZOFII DŁUGOWSKIEJ
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

M A T K I

składają •
koleżanki i koledzy z zakładu pracy 

• 895163

Wyrazy szczerego współczucia z powodu tragicznej śmierci, i  
MATKI, BRATA, i BRATOWEJ

EUGENIUSZOWI STACHURSKIEMU
składa

ZRP, NSZZ „Chemików”, NSZZ „Solidarność”, KZ 
| £  PZPR, ZK ZSMP, Dyrekcja MZRiP

P-254

Km-tsrLa

i f e - R ! !

Koleżance

EMIE LEWANDOWSKIEJ
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

O J C A
składają

koleżanki z Działu Opracowań Wstępnych 
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w 
Płocku

895013

m m
pismo Polskiej Zjednoczonej 
Partii tnloię] Wydawcę
Warszawskie Wydawnictwu 
Pras twe pi asa K«ia»ka Kuch ' 
Adres redakcł 09 io? Płock 
ul lak’it>'W>.ktegfi li telefc.- 
i »  redaktor naczelny 270 60

no-graftcznel Witt e?s

zwraca, zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów 1 zmian tytułów.
Pieriumei »lę na krat or/yunuja Oddziały KSW Prasa Książką Ruch” 

oraz U'Cdy w c/t we i ditęc/ycieie w terminach
a 2n itsr -pada n» styczeń l kwartał I półrocze roku następnego 1 na 

cały r ;k następny
— dr, dnia io miesiąca poprzedzataeego okres prenumeraty na pozostałe
okre*v f. ku nteża^eeo
Cena prenumeraty ; żcznej -  313 zł
Jedn«sfk: ęo*p darkt uspołecznionei instytucje 1 organizacje społeczno- 
polityczne składa'a zamówienia w mi eterowych Oddziałach RSW Prasa- 
Książką Kuch*'
Nakłady praev Instytucje w miejscowościach w których ol« ma Od
działów RSW oraz prenumeratorzy Indywidualni zamawiają prenumeratę 
vz urzędach pocztowych lub u doręczycieli

Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granice przyjmuje RSW Prasa- 
Kstąźka Ruch ’ Centrala K Iportaźu t'iasy ' Wydawnictw ul towainwa 
28 «t» 9S4) W4r*»aw» k-»rt!n NBP XV ()/W,t*/» wa Nt m3?QI(l«*-.|.Yt II W
terminach r> d -nvrt dl* ot»niimet »*% kr?’, we* Prenumerata »e dereniem 
wysyłki »a granicę. łest droższa od prenumeraty krajnwel r 50 prne dla 
ziecent-dawców indywidualnych t o 100 proc dla zlecalacych Instytucji
I zakładów ntacy

Ogłoszenia przyjmuje punkt ogłoszeniowy w Płocku ul Jakubowskiego
II oraz Bturn Ogłoszeń Warszawskiego Wydawnictwa Prasowego RSW 
.Prasa K«ia>k'j Ruch' W-rrsrawa ut Poznańska 18

Druk Prasowe Zakłady Graficzne RSW .Prasa-Kslążka-Ruch” Łódź ul. 
Armii Czerwonej 28 Zam. 2635. K-10.

NR 50 9  TYGODNIK PŁOCKI ® STR. 11
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PŁOCK
TEATR DRAMATYCZNY im. J. 

Szaniawskiego: 9 i 16. 12. godz. 17 
— Mistrz i Małgorzata. 14. 12., godz. 
17 i 19 — DKF.

STUDIO: 9. 12. — Szarża czyli
przypomnienie kanonu — poi., od 1. 
12. 11—13. 12. — Joe Valachi _  
fr.-wł., od 1. 18. 15—16. 12. — Emil 
komediant — NRD, od 1. 18.

DIANA: 9—11 12. godz. 16 — Awan
tura o Basię — poi., b.o. 9—11. 12. 
godz. 18 i 20 — Mistrz kierownicy 
ucieka — USA, od 1. 15. 12—15. 12. 
godz. 16, niedziela godz. 12.15, 15 — 
Czarodziejskie dary — węg., b.o., 
12—15. 12., godz. 18 i 20, niedziela
17 i 19.15 — Chrystus zatrzymał się 
w Eboli — wł., od 1. 15. 16—19. 12. 
godz. 16 — Dzieci wśród piratów — 
jap., b.o. 16—19. 12., godz. 18 i 20 — 
Grzeszny żywot Fraciszka Buły — 
poi. od 1. 15.

SPUTNIK: 9—14. 12. godz. 16 i 19 
sobota i niedziela godz. 13, 16, 19 — 
Cziowiek z żelaza — poi. od 1. 12, 
15—18. 12. godz. 15 — Zemsta różo
wej pantery — ang. od 1. 18. 15—18.
12. godz. 17 i 19.15 — Ofiara — węg. 
od 1. 18.

MUZEUM MAZOWIECKIE: czynna 
ekspozycja stała: Dzieje Mazowsza, 
secesja. Wystawa prac A. Kiriuszy- 
na. Wystawa „Polski portret woj
skowy” . Muzeum czynne: wtorki, 
piątki godz. 13—19, środy, czwartki 
godz. S—15, soboty i niedziele godz. 
10—15. Poniedziałki i wtori.i po 
wolnych sobotach muzeum nieczyn
ne. 14. 12. godz. 16 — wykład prof. 
A. Ajnenkiela „Parlamentary* aa U 
Rzeczypospolite j ” .

MUZEUM DIECEZJALNE: «lcspo- 
zycja stała czynna w sobotę godz. 
10—15 i niedzielę godz. 11—: 6.

DOM KULTURY: 10. 12. gocb, 10— 
20 — Klub „Marabut” — Dzień fil
mu krótkometrażowego. 13. 12 godz.
18 — Klub „Metalowiec” Kaw iarnia
Laureatów — koncert laureat >w O- 
gólnopolskiego Przeglądu Teatrów 
Poezji i Kabaretów Cieszyn 81. 
Estrada poetycka „Wraz” . 14. 12.
godz. 17 — Klub „Łulcasiewicza” — 
„Przygody Plastusia”  w wykonaniu 
amatorskiego teatrzyku kukiełkowe
go „Biedronki” .

„JESIENNA CHRYZANTEMA” :
13. 12. godz, 11 w domu Broniew
skiego przy ul. Kościuszki odbędzie 
się spotkanie laureatów konkursu 
„Jesiennej Chryzantemy” . W pro
gramie wręczenie nagród i wyróż
nień, prezentacja nagrodzonych u- 
tworów, turniej jednego wiersza, 
spektakl w wykonaniu aktorów 
Teatru Adekwatnego „Jakim wyra
zem bronić szczęścia ludzi” według 
„Traktatu moralnego” Cz. Miłosza.

APTEKI: dyżury nocne i świątecz
ne pełnią apteki: do 14. 12. (godz. 
8 rano) apteka przy ul. Kolegial
nej 1, od 14 do 21. 12. (godz. 8 rano) 
apteka przy ul. Miodowej 2.

PORADNIA SPOŁECZNO-PRAW
NA prowadzona przez Ośrodek Spo
łeczno-Prawny przy ZW ZSMP i 
Zarząd Miejski ZPP czynna w każ
dy piątek od godz. 17 do 19 w 
Soóldzielczym Domu - Kultury. u- 
dzielane są porady z zakresu pra- 
vra pracy, karnego i rodzinnego.

TELEFON ZAUFANIA nr 285-52 
udziela porad w poniedziałki i 
wtorki w godz. 15—18, środy, czwart
ki i piątki w godz. 10—15.

KUTNO
KINO „19 STYCZNIA”: 9—10. 12. 

_ Buffalo Bill i Indianie — USA, 
,d 1. 12. 11—13. 12. — Wielki pod- 
yw — poi., od 1. 15. 14—17. 12. 
ienny depozyt — fr., od 1. 12. 
KINO DK: 9. 12. — Indeks — poi. 

,d 1. 15. 12—14. 12. — ostatni film 
i Legii Cudzoziemskiej — USA, od 

15. 15—16. 12. — Tango ptaka — 
>ol. od 1. 15.
MUZEUM BITWY NAD BZURĄ:

:kspozycja stała czynna codziennie 
wyjątkiem poniedziałków w godz. 

0—16.
11.12. o godz. 17 w sali wystawo
wej MBP ul. Wojska Polskiego 5 
d będzie się otwarcie wystawy ma- 
irstwa i rysunku Henryka Hoffma-

ŁĘCZYCA
KINO „GÓRNIK” : 9—10. 12. —

Ceny depozyt — fr., od 1. 12. 11—
13. 12. — Żandarm na emeryturze — 
fr. od 1. 12. 14—16. 12 — Powodze
nia stary — fr. od 1. 15.

MUZEUM — ZAMEK: Ekspozycja 
stała „Pradzieje regionu łęczyckie
go, historia Łęczycy I zamku XVI— 
XIX wiek. Łęczycka sztuka ludowa 
Muzeum czynne: wtorki godz, 10— 
17, środy, czwartki, piątki i soboty 
godz. 10—16, niedziele i wolne so
boty godz. 9—14. W poniedziałki i 
wtorki po wolnych sobotach muze
um nieczynne.

GOSTYNIN
KINO „WARSZAWA” : 9—11. 12. — 

Ciemne słońce — czes. od ł. 15. 13—
14. 12. — Narodziny gwiazdy — 
USA, od 1. 15. 16—18. 12. — Droga 
szkieletów — rum., od 1. 15.

S!=RPC
KINO „JUTRZENKA” : 9—10. 12.

— Powiedz, że ją kochani — fr. 
od 1. 15. 11—13. 12. — Zasady domi
na — USA Od 1. 15.15-17. 12. — 
Ciemne słońce — czes. od 1. 15.

MUZEUM: stała ekspozycja histo
ryczna i etnograficzna czynna co
dziennie z wyjątkiem poniedziałków 
i dni poświątecznych w godz. 9—15.

ŻYCHLIN
KINO „LECH”: 9—11. 12. — Dzią- 

:ioł — poi. od 1. 15. 13—15. 12. — 
sześć niedźwiedzi i clown Cebulka 
-  czes. b.o. 16—18, 12. — Powiedz, 
ie ją kocham — fr. od 1. 15.

Za zmiany w programie redakcja 
lie ponosi odpowiedzialności!

NA MRÓZ I NIEPOGOD?
/ sj

Niewiele czasu pozostało na kompletowanie strojów przed wy- jj<
jazdem na zimowiska i wczasy. Oprócz kurtek, swetrów i spodni y. 
trzeba też pomyśleć o czymś na głowę. ??

Nie zawsze musi to być obnoszona już trochę czapka z wrąbią- 
nymi wzorkami, można ją zastąpić modnym' zawojem z chustki jj|
lub kapturem z dzianiny. Może to być też po prostu wysoki a
kołnierz przechodzący następnie w kaptur lub czapeczka na którą 
wiążemy jeszcze chustkę. Na mróz i niepogodę zawijamy głowy U 
korzystając z wzorów folkloru berberyjskiego i andyjskiego. Bę- ii 
dzie przy tym trochę zabawy, może trochę śmiesznie, ale przede >) 
wszystkim modnie no i inaczej. tt

(grin) * (5

Kącik automobilisty

ED ZIM

Wszystkie silniki spalinowe, nie 
lubią zimna i nic im taik nie szkodzi, 
jak jazda przy zbyt niskiej jego tem
peraturze.

Tak więc przygotowując samochód 
'o eksploatacji zimowej należy bez

względnie pamiętać o wymianie w 
układzie chłodzenia, wody — jeżęli 
oczywiście jeździmy na niej w lecie 
— na płyn trudno zamarzający. Pa
miętać przy tym należy o spuszcze
niu wody także z nagrzewnicy i 
również napełnianiu jej płynem. 
Przy sposobności sprawdzić trzeba 
i usunąć wszystkie nieszczelności 
układu.

Kilka słów o osprzęcie elektrycz
nym. Musi on być w zimie w sta
nie nienagannym. Trzeba więc 
sprawdzić wszystkie połączenia i 
złącza wtykowe. Warto je oczyścić 
z nalotów korozji. No i świece za
płonowe; Jeśli do normy ich prze
biegu jest jeszcze daleko można 
poprzestać na Ich sprawdzeniu, 
zwracając specjalną uwagę na od
stępy pomiędzy elektrodami.

Wymieniając świece na nowe nie 
wolno zapomnieć o równoczesnym 
sprawdzeniu odstępów i czystości 
styków przerywacza w rozdzielaczu 
zapłonu Jeśli regulacja styków była 
już przeprowadzona kilkakrotnie, 
czeka nas ich wymiana, co z kolei 
pociąga za sobą konieczność usta
wienia zapłonu oraz regulacji wol
nych obrotó\ć biegu jałowego sil
nika ,

Po tych wszystkich czynnościach 
warto jeszcze sprawdzić napięcie 
paska (lub paskó,w) napędzającego 
prądnicę, alternator czy pompę

Chcecie to wierzcie...

au iiE ir
n e m u

wodną, a w razie stwierdzenia usz
kodzenia — wymienić je.

Przygotowując samochód do eks
ploatacji zimowej nie wolno nam 
zapomnieć o akumulatorze. Przed 
tak ciężkim okresem pracy dobrze 
jest oddać go do kontroli i ewen
tualnego doładowania Zaciski łącz
niki i przewody powinny być czy
ste i dobrze zamocowane.

«  s K K o m m s M
W O K M H B I W Ke

ZACIEK
Zespół pałaców o-parkow y daw

nego dominium kutnowskiego czy
li obecna Państwowa Szkoła Mu
zyczna i roztaczający się wokół 
park miejski im. Wiosny Ludów, 
to jedne z niewielu zabytków 
Kutna. Sam pałac pobudowany zo
stał jeszcze w końcu X V III wie
ku, w rzadko u nas spotykanym 
stylu rokoko. Wprawdzie z pier
wotnego wyglądu ocalało niewie
le, mansardowy dach, okna iv lu- 
kamach i parę jeszcze innych 
szczegółów, ale obiekt i tak za
liczyć można do ciekawszych przy- 
kładów architektury dworskiej w 
tej części województwa. Ostatniej 
dewastacji pałacu dopuścili sie 
hitlerowcy, rozbierając, bodajże w 
1940 lub 1941 roku, arkadowe ga
lerie. Dzisiaj o tym fakcie mado

dawnego mauzoleum, dzisiąi mie
szczonego stała ekspozycję Muzeum 
Bitwy nad Bzurą. Latem jest to 
ulubione miejsce niedzielnych spa
cerów kutnouńan.

Warto też przypomnieć, że na 
przełomie wieków majętność na
leżała ' do Zawadzkich, jednej z 
zamożniejszych rodzin ziemiańskich 
okolic Kutna. O pałacu, jego właś- 
ścicielach i ludziach, którzy tutaj 
bywali pisze dowcipnie Mieczy
sław Fijałkowski w autobiografi
cznym opowiadaniu „Ze starego 
gobelinu'’. Opowiadanie znajduje 
się w tomie tegoż autora „Choler
ny świat” , wydanym vrzez wyd. 
Śląsk w 1972 roku. Zainteresowa
nym polecam tę niezobowiązującą, 
a uroczą lekturę. (jbn)

rys. T. Osiński

D iim i,
A LE PRAWDZIWE

#  W  aptekach brytyjskich u-
kazał się syrop, który ma poma
gać na różne dolegliwości nie
mowląt. Na buteleczkach znaj
duje’ się takie objaśnienie: „Po 
użyciu mogą wystąpić objawy 
zmęczenia. W takim wypadku 
nie należy siadać za kierownicą’ •

#  W  amsterdamskiej klinice °
godz. 10 rano przyszedł na świat 
Pieter Hagstraaton. O 11 woisa- 
no jego nazwisko do rejestru 
handlowego jako właściciela fir
my ojca, który zmarł poprzed
niego dnia. O 12 firma zbankru
towała i nieletni 'spadkobierca 
musiał wszystko zaczynać od po
czątku.

#  bogaty dziwak z Mediolanu*
72-letni Giuseppe Pitti, który 
przez całe życie nienawidził sa
mochodu, zapisał cały swój ma
jątek trzem pozostałym jeszcze 
w mieście dorożkarzom. Wszys
cy spadkobiercy po otrzymaniu 
pieniędzy natychmiast kupili so
bie taksówki.

#  Na rozprawie rozwodowej
w San Josef (USA) po ogłosze
niu wyroku przyznającego P*

iton opiekę nad trojgiem 
dzieci, jego żona oświadczyła z 
przekąsem: „Co tu mówić o 
sprawiedliwości, przecież on nie 
jest ojcem żadnego z nich”.

#  Wychowankowie Eton, naj
bardziej ekskluzywnej szkoły 
w W. Brytanii kształcącej wyłą
cznie dzieci arystokracji i boga
czy, zatrudnieni zostali przy 
sprzątaniu sal lekcyjnych i sy
pialni oraz przy innych pracach 
porządkowych, wykonywanych 
dotychczas przez liczny personel. 
Pozwoli to na zaoszczędzenie 25 
tys. funtów szterlingów rocznie.

kto pamięta, choć na starych 
fotografiach, których zachowało się 
sporo można obejrzeć przedwojen
ny wygląd całego zespołu.

Właściwie pałac złożony jest z 
budynku głównego oraz dwóch 
wolno stojących pawilonów po 
bokach na osi podłużnej pałacu. 
Całość tworzy piękną i rzadko 
spotykaną kompozycje architekto
niczną pełną naturalnej harmonii 
i spokoju. Nastrojowi temu uległ 
również nasz rysownik p. Osiński, 
który w swoim nieodłącznym szki- 
cowniku utrwalił jeden z bardziej 
uroczych zaułków zespołu. Rysu
nek przedstawia — widziane od 
strony parku — pawilon południo
wy wraz z fragmentem pałacu 
oraz zabudowaniami gospodarczy
mi. Tędy wiedzie tujowa aleja do

MOŻE T EG O  
WŁAŚNIE

BARAN — (21.III.—20.IVL
Choć do świąt jeszcze sporo czasu 

pomyśl o prezentach pod choinkę. 
Nawet wyprawa w kolejkę może 
okazać się interesująca towarzysko. 
Jeśli spotkasz kogoś spod znaku 
Bliźniąt spotkanie będzie na pewno 
udane, Pamiętaj o swoich zaletach, 
w nich tkwi szansa powodzenia, za
chowaj spokój i pogodę ducha mi
mo zmęczenia.

BYK — (21.IV.—21.V.)
Odrobina życzliwości wobec bliź

nich nie zaszkodzi, nie wszyscy za
sługują na to byś traktował ich z 
wyższością taka postawa świadczy 
raczej o Twoich kompleksach, a 
chęć górowania nad innymi jest po 
prostu dowodem słabości charakte
ru. Nie dziw się że sukcesy towa
rzyskie Cię omijają. Nie zyskasz 
sympatii, na której w gruncie rze
czy Ci zależy, jeśli nie zmienisz 
choć trochę swojej trudnej natury. 
Pamiętaj, ktoś spocj znaku Ryb bacz
nie Cię obserwuje.

Jcach i niepoioodzeniach w m i
łości.

Z myślą o tej młodzieży w 1982 
roku rozpocząłby działalność w 
Płocku klub. Piszcie do redallcji 
„Tygodnika Płockiego” , jak wy
obrażacie sobie jego działahiość. 
Wasze listy będą decydować o 
powstaniu nowego klubu.

D A R IU SZ

OD REDAKCJI: Warto roz
ważyć propozycje Darka bo czę
sto skarżycie się na to, że jesteś
cie sami, nie macie gdzie się 
spotykać, by pogadać, podzielić 
się wiadomościami, czy nawet 
kogoś poznać.

szansa na rozwiązanie kłopotów
mieszkaniowych. Nie zaniedbuj tyl
ko dopełnić wszystkich formalności.

WAGA — (24.IX.—23.X.)
Skorzystaj z dobrej rady bliskiej 

Ci osoby i zaplanuj zimowy urlop. 
Jest Ci potrzebny, bo kłopoty ca
łego roku bardzo Cię wyczerpały. 
Może wtedy życzliwiej spojrzysz na 
świat i innych ludzi. Na pewno
zregenerujesz siły, a to ważne, Pa
miętaj — ruch na świeżym powie
trzu, spacery, wycieczki przywrócą 
Ci siły. Unikaj rozmów na przykre
tematy, nic nie zmienia a nadszar
pną tylko system nerwowy. Czas 
jest najlepszym lekarzem, później 
spojrzysz na wszystko inaczej Przy
szłość zapowiada się naprawdę. w 
lepszych barwach Zaufaj

SKORPION — (24.X.—22.XI.)
Czekają Cię podróże. Trochę mę

czące ale przyjemne! Nawiążesz cie
kawą znajomość, na dalszy plan 
zejdą kłopoty dnia codziennego. 
Perspektywy w sprawach serca — 
obiecujące. Wielkie uczucie, na któ
re czekasz, może właśnie przyjdzie 
teraz. Daj szczęściu szansę, zaufaj 
okaż serdeczność Dość długo byłeś 
samotny a na to uczucie napraw
dę zasłużyłeś- Tydzień przełomowy, 
tak na pewno ocenisz go z perspe
ktywy czasu.

STRZELEC — (23.XI.—21.XII.)
Nie wymyślaj na siłę powodów do 

zmartwień, naprawdę nie są tak 
istotne To Twoja wrażliwość jest 
przyczyną tych stresów, pracuj nad 
charakterem bo zrazisz sobie kogoś 
na kim w gruncie rzeczy bardzo Ci 
zależy Dzień pomyślny dla załat
wiania interesów — wtorek Trzy
maj się za kieszeń, bo przebywanie 
z miłymi kompanami spod znaku

Często do rubryki „Moja 
pierwsza miłość” drukowanej w 
„Tygodniku Płockim ” przycho
dzą listy od młodzieży, a przede 
wszystkim dziewcząt o rozter-

BLIŻNIĘTA — (22. V.—21. VI.)
Tydzień powinien być udany,, wy

korzystaj szansę poniedziałkowego 
spotkania To naprawdę może oka
zać się interesujące. Zaufaj włas
nemu urokowi i zacznij nareszcie 
się uśmiechać, Liryczno-sentymeatal- 
na poza na dłuższą metę jest po 
prostu nudna.. Czas pomyśleć też o 
bliskich, czekają na Twoje dowody 
życzliwości, zaległa korespondencja 
l adresaci również 

RAK — (22. VI.—22. VII.)
Dla Raków pomyślne prognozy 

finansowe. Obiecany awans i nie
spodziewana nagroda poprawi Ci hu
mor. Dobry nastrój nie powinien 
Cię opuścić, zwłaszcza że około so
boty spotkanie z miłą sercu osobą. 
Trudno Ci będzie skupić się na pra
cy, ale musisz się przemóc. Obo
wiązek przede wszystkim, a dobra 
opinia u szefa to także rzecz nie do 
pogardzenia. Dbaj o nią.

LEW — (23. VII.—23. VIII.)
Rodzinne nieporozumienia popsują 

Ci nastrój i ty sam nie jesteś bez 
winy .Sytuacja wymaga po prostu 
szczerej rozmowy i nieważne kto 
ją rozpocznie Nie utrudniaj i nie 
komplikuj w ten sposób całej spra
wy. Szczerość rodzinna to wartość 
która nie ma sobie równej. Pamię
taj. W Drący spokojniej, sprawa na 
której Ci zależy zyska wreszcie po
zytywne rozwiązanie Cel osiągniesz 
dzięki własnej dyplomacji, tylko 
trzymaj nerwy na wodzy 

PANNA — (24.VIII.—23.IX)
Dla zakochanych dobra passa. Uda

ne spotkanie, ciekawie spędzisz 
wtorkowe popołudnie Nowi znajomi 
szybko Cię zaakceptują, pamiętaj. 

■ bądź miły — komuś ogromnie na 
tym zależy. Pomyślna wiadomość i

Strzelca i Raka wymagać będzie 
niespodziewanych wydatków.

KOZIOROŻEC — (22.XII.—20.1.)
Zachowaj dla bliźnich więcej ży

czliwości. Sam nie , jesteś bez wad 
i nie mas-z prawa tak surowo oce
niać innych. Stracisz przyjaciół i 
zrazisz sobie otoczenie jeśli będziesz 
bez przerwy strofować ich i pou
czać. W pracy zdobędziesz uznanie, 
ale to nie wszystko, liczy się jesz
cze życzliwość a tej łatwo się nie 
zdobywa. Warto pomyśleć o jakiejś 
nowej znajomości, może pozwoli Ci 
ona spojrzeć na wszystko z dystan
sem, a w ogóle rozchmurz się i nie 
bądź tak śmiertelnie poważny. Do
bry dzień — czwartek.

WODNIK — (21.1.—18.11.)
Dla Wodnika tydzień bez zmar

twień, drobne rodzinne potyczki nie 
potrafią zepsuć Ci humoru. Cierpli
wość zostanie nagrodzona i zała
twisz wreszcie sprawę, na której
bardzo Ci zależy. Piątkowe spotka
nie będzie na pewno bardzo uda
ne, Bliźnięta Ci sprzyjają. Interesu
jące propozycje zmiany pracy war
te są rozważenia. Może to właśnie
to czego szukasz Potraktuj poważ- 
nie tę ofertę a później już tylko 
szybka decyzja.

RYBY — (19.11.—20.III.)
Strzeż się katarów i przeziębień 

Długie spacery w słotne jesienne 
wieczory mogą się odbić na Twoim 
zdrowiu, które ostatnio jest coraz 
bardziej kieoskie. We wtorek spot
kanie z Rakiem, które na pewno
Cię zainteresuje Pomyśl o gwiazd
ce i o tym jak sprawić radość naj
bliższej Ci osobie Tydzień udany, 
bez większych stresów. Znak przy
chylny — Lew.

Poziomo: 1) niejedna w  ogródku, 
4) pod okiem pasterza* 7) zdobią 
choinkę 8) ruchliwa część zegarka. 
9) w muzyce: odległość między dwo
ma dźwiękami, 11) nabijana tyto
niem, 12) lyiieszko I, 17) prawy do
pływ Dniepru, pamiętny pogromem 
wojsk napoleońskich cofających się 
spod Moskwy, 1.9) przepływa prze* 
Opole, 21) kwestia, problem do roz
wiązania, 2.2) ruchomy wałek, P ° 
którym się coś przesuwa, 23) urzą
dzeni e działające samoczynnie.

Pionowo: 1) pracuje w lesie, 2) 
ssak z szablami 3) w naszym języ
ku pada zwykle na przed ostatnią 
sylabę 4) odwiedzenie więźnia, 5) 
zajęcie rybaków, 6) dawne określe
nie małżeństwa, 7) w tygodniu, 1Ó) 
wspólna cecha wiatraka i samolotu. 
13) w kominie, 14) teren, 15) obja
wia się bólem gardła 16) możn o- 
władca, 18) wypiek cukierniczy, 20) 
w świecy. (° )

Rozwiązania, z dopiskiem: Krzy
żówka nr 486, prosimy nadsyłać pod 
adresem redakcji w ciągu 10 dni 
od daty numeru. Do rozlosowania 
nagrody książkowe.

LISTA NAGRODZONYCH

W wyniku losowania nagrody z3 
prawidłowe rozwiązania krzyżówki 
nr 482 otrzymują:
1. Jan Pawlak zam. Płock, ul. Ułań

ska 2 m, 3,
2 Mirosława Szymerska zam. BogU- 

szyn Nowy 09-150 Czerwińsk,
3. Bogusława Pachelska zam. Kahi- 

gowo 09-470 Bodzanów.
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