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STANOWISKO AKTYWU
płockiej wojewódzkiej organizacji 

partyjnej w sprawie aktualnej 
sytuacji społeczno-politycznej

Naród polski, w tym 1 społeczeństw"© naszego województwa, w rosną
cym napięciu i niepewności o najbliższą przyszłość, przeżywa skutki 
pogłębiającego się kryzysu społeczno-politycznego i gospodarczego. Za
ostrzenie 'nastrojów i protest ludzi pracy wywołują narastające z każ
dym dniem trudności rynkowe, braki w zaopatrzeniu w artykuły pierw
szej potrzeby, mnożące się przypadki braku pokrycia przydziałów to
warów reglamentowanych.

Brak Jest widocznych, skutecznych działań w celu Choćby minimalne
go łagodzenia trudności w zaopatrzeniu, poprawy dystrybucji artykułów, 
funkcjonowania handlu, walki ze spekulacją i przestępczością.

Wszystkie te fakty znajdują ujście w rosnącej fali niezadowolenia 
społecznego, którą wykorzystują przywódcy NSZZ „Solidarność’,’, orga
nizując na niezwykle szeroką skalę akcje protestacyjne. Pod demago
gicznymi hasłami rzekomo ogarniającego kraj głodu i walki o Chleb — 
Wyprowadza się ludzi pracy pa ulice, organizuje manifestacyjne prze
jazdy środków transportu publicznego i zakładowego oraz liczne, para
liżujące i tak osłabioną gospodarkę kraju strajki.

Nie budzi już wątpliwości polityczny sens tej wałki, prowadzonej 
przez skrajnie agresywne kręgi przywódców ,,Solidarności” , którzy na
dają ton działaniom związku.

Eskalacja form protestu i towarzyszące jej hasła, nie mające nic 
Wspóliego ze statutem „Solidarności” i interesem jej członków, klasy 
Robotniczej i wszystkich ludzi pracy, stawiają jako cel niwelowanie 
przyjętych z odczuwalnym powszechnym zadowoleniem 1 uchwał IX 
Zjazdu PZPR. Wymierzone są w socjalistyczne państwo, obliczone na 
Jego demontaż, przeciwko naszym sojuszom.

Dlatego domagamy się natychmiastowego położenia kresu tym akcjom, 
gdyż wprowadzają one do życia społecznego niezwykle niebezpieczny 
element ulicznych manifestacji, stwarzających możliwość nie tylko za
kłócenia ładu i porządku publicznego, ale wręcz incydentów o nieobli
czalnych następstwach. Rośnie wśród i naszego społeczeństwa niepokój
0 przyszłość Polski, o jej socjalistyczijiy kształt, o jej istnienie. 

Potwierdzona przez IX Zjazd stanowcza wola kontynuacji procesu
Socjalistycznej odnowy, konsekwentnego realizowania linli\ porozumień 
społecznych i rozwiązywania konfliktów' w drodze uzgodnień i negocja
cji, zmierzająca do ustanowienia tak oczekiwanego i potrzebnego nam 
Wszystkim, całemu narodowi — pokoju wewnętrznego, przez ostatnio 
Podejmowane akcje jest hamowana i odsuwana.

Protestujemy stanowczo przeciwko tym działaniom przywódców „Soli
darności” . żądamy publicznego demaskowania właściwego ich sensu i 
charakteru oraz w przypadku przekroczenia przepisów prawa przez or
ganizatorów akcji protestacyjnych — pociągania Ich do odpowiedzial
ności z podawaniem takich przypadków do publicznej wiadomości. Na
szym zdaniem, w myśl słusznej zasady, że prawo obowiązuje wszystkich 
Jednakowo, nie może być ani jednego przypadku nie ukarania winnych 
działań bezprawnych.

Domagamy się też, aby Rząd zdecydowanie, konsekwentnie i szybko 
realizował program reformy gospodarczej oraz przeciwdziałał kryzysowi
1 stabilizował sytuację w kraju. Decyzje nie mogą, jak dotychczas, być 
Wymuszane rozwojem sytuacji 1 nastrojami społecznymi, ale muszą je 
Wyprzedzać, wychodzić naprzeciw społecznym opiniom i potrzebom

Uważamy, że obowiązkiem wszystkich członków partii wszystkich or
ganizacji i instancji partyjnych — od szczebla centralnego do POP, jest 
Umacnianie i wzrost organizacyjnej aktywności partii na bazie progra
mu IX Zjazdu PZPR. Zadaniem szczególnym jest demaskowanie prze- 
C1wników socjalistycznej odnowy, wewnętrznych i zewnętrznych wro
gów socjalizmu, przeciwstawianie się akcjom, godzącym w konstytucyj
ny ład 1 porządek naszego kraju, grożącym anarchią i nieobliczalnymi 
Skutkami dla niepodległego bytu narodu.

Takiemu próg- mówi działania Komitetu Centralnego PZPR, opartemu 
ha zasadach, wypracowanych przez IX Zjazd partii, cały aktyw — a 
jesteśmy pewni, że i wszyscy członkowie płockiej wojewódzkiej orga
nizacji partyjnej, a także znaczna część społeczeństwa województwa 
bdzieią swego poparcia i staną się jego. aktywnymi realizatorami.

Unoważniaja nas do takiej oceny przykłady rozsądnego działania 
mydlenia. W Kutnie „marsz głodowy”  spotkał się z powszechnym potę- 

' Pieniem mieszkańców miasta, z aktywnym przeciwdziałaniem zakłado
wych .organizacji partyjnych, które pociągnęły za sobą również człon
ó w  „Solidarności” , W efekcie takich postaw, przy ofensywnym działa
niu organizacji partyjnych, akcja kutnowska miała nikły zasięg. Ucze
stniczyło w marszu i wiecu tylko około 500 osób, w tym znaczna część 
to były służby porządkowe „Solidarności” .
, W środowisku wiejskim, w którym obecnie trwa wytężona praca przy 
znhyach, powszechnie potępia się awanturnicze organizowanie akcji 
Protestacyjnych, rodzących chaos, osłabiających brak poczucia stabili- 
?acJi, w konsekwencji odbijających się na poziomie skupu produkcji 
rolnej. Rolnikom naszego województwa za ich trud, za obywatelską 
Postawę w obliczu tych napięć i trudności należą się słowa podzię
kowania.

W pracy partyjnej awanturnictwu części czołowych działaczy „Soli
darności”  przeciwstawiać będziemy konkretne działania w zakładach, 
Widowiskach, na wsi. Jest to naszym zdanięm najlepsza metoda odzys
kiwania zaufania społecznego i budowania autorytetu partii.

Świadomi powagi chwili i odpowiedzialności partii za losy socjalisty
cznej Polski uważamy, że nadszedł czas samookreślenia słę przez każde- 

członka PZPR, przez każdego obywatela, któremu 'droga jest niepo
dległość Ojczyzny.

Jesteśmy głęboko przekonani, że II  Plenum Komitetu Centralnego
/'Pełni oczekiwania i nadzieje członków partii, uchwali orogram działa
ł a  zgodny z ich wolą i odczuciami. Decyzje przez Plenum podjęte poz- 
w°lą zdecydowanie przełamać stan społecznego i politycznego napięcia, 
“tworzą klimat dla rzetelnej pracy, dla wprowadzenia do życia narodu 
sPokoju i poczucia pewności jutra.

AKTYW WOJEWÓDZTWA PŁOCKIEGO
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Poszukujemy wykonawcy

PECH ZAŁUSKOWA
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w 

Załuskotwie, trzy kilometry od Iłowa, 
sześć dziesięcioro dzieci 'wymagają
cych specjalnej trolski, by przygoto
wać je do samodzielnego życia. Tu 
mieszkają, uczą się, w pogarszają
cych się wciąż warunkach. Cóż stąd, 
że siedzibą ośrodka f jest pałac, że 
widać staranie o (estetyczne urzą
dzanie sal lekcyjnych i sypialni 
skoro od razu rzuca się w oczy pa; 
nująca tu wszędzie ciasnota (kilku
nastoosobowe sale syoialne), a wa
runki sanitarne urągają elementar
nym przepisom. Kuchnia, pralnia, 
magazyny, umywalnie, pomieszczenia 
sanitarne, izolatka dla chorych wszy
stko to kwalifikuje się bardziej do 
zamknięcia niż codziennego wyko
rzystania. Stara instalacja elektrycz
na też budzi poważne obawy. Do' 
niedawna zajęcia odbywały się rów-, 
nieź na tzw. werandzie która 'prak
tycznie groziła zawaleniem od lat J 
w końcu zrealizowała swoją groźbę. 
Decyzja o kapitalnym . remoncie bu
dynku ośrodka zapadła w roku ..1973, 
ale do' tej pory pozostała na papie
rze

R-zed laty. ówcześni gospodarze 
terenu, powiatowe władze w Socha
czewie podjęły decyzję o rozbudowie 
i remoncie ośrodka w Załuskowie.

Projekt przewidywał w pierwszym 
etapie budoiwę jadalni i łącznika 
między pałacem a nowym pawilo
nem domu nauczyciela z mieszka
niami dla 8 rodzin (na 20? pomie
szczeń pałacu 6 to mieszkania pra
cownicze), nowej kotłowni, hydro
forn i! ze stacją uzdatniania wody i 
niezbędnych sieci wodociągowych 
kanalizacyjnych, ciepłowniczych i e- 
neigetycznych. zaś r.sstępny etap 
to miały być prace remontowe głów
nego budynku. Budowę rozpoczęto w 
roku 1974, pod jęła sio iej wykonani i 
Spółdzielnia Pracy „Budowa” w So
chaczewie. I w tym memencie roz
począł sie też pech Załuskowa. gdyż 
rok później spółdzielnia ta uległa 
likwidacji, jej agendy przejęło Zje
dnoczenie Budownictwa’ Komunalne
go w Ursusie, które również wkrótce 
zostało rozwiązane. Prace w Z a hu
ków ie przejęło' Przedsiębiorstwo Bu
downictwa Komunalnego w Żyrar
dowie ale przyszła.. reorganizacja 
administracji państwowej i Załusków 
znalazł się na terenie województwa 
płockiego. Żyrardowskie przedsię
biorstwo odmówiło1 więc dcl szewc 
prowadzenia budowy, mówiąc. że 
ma dość zadań inwestycyjnych ńa 
terenie własnego. skierniewickiego 
wo'ewćdztwa. Był to rok... 1975. 
Praktycznie od tego czasu trwają

poszukiwania wykonawcy, który by 
ukończył rozpoczętą i porzuconą bu
dowę. O czym świadczy sześcioletnia 
niemożność dokończenia tej niewiel
kie i w sumie inwestycji, mimo sta
łego nią zainteresc.'wy wania władz 
lepiej nie formułować. Ale wra
cajmy do historii.

Pech Załuskowa, że znalazł się a- 
ku"at na terenie naszego wojewódz
twa przejawił się wpierw w dwulet
nim poszukiwaniu kogokolwiek kto 
ruszyłby z martwych budowę. W 
czerwcu 1977 rolcu Inwestorem za- 
stei czym tej budowy wojewoda pło
cki mianował Wojewódzką Dvrekcię 
Rozbudowy Miast i 0 'ed łi Wiejskich. 
Opracowano nową dokumentację te
chniczną, stara częściowo zaginęła, 
a częścioWo sie zdezaktualizowała, oo 
czym kolejno sześć przedsiębiorstw 
odmówiło przyjęcia *'’ ecenia na pro
wadzenie tej budowy Po licznych 
interwencjach władz wojewódzkich 
w 1977 roku zlecono Rolniczej Spół
dzielni Produkcyjnej w Zażdzierzu z 
siedziba w Korzeniu ukończenie te4 
budowy. Umowę z wykonawcą pod ■ 
pisano w* kwietniu 1973 r., wartość 
prac bfereślono na 15.945 tys. zł a 
termin ukończenia na wrzesień 19S0 
roku. \

(dokończenie na str. S)

Nasz komentarz

I co dalej?
Jesteśmy już wszyscy bar

dzo zmęczeni.
Można by powiedzieć krań

cowo wyczerpani. Przede wszy
stkim psychicznie i nerwowo. 
Wyczerpani są pracownicy 
wszystkich branż i stanowisk, 
wyczerpane sa żony, matki i 
córki — kobiety, na których 
w ogromnej mierze spoczywa 
troska o byt rodziny. Nie są 
go w stanie zapewnić mimo 
wielogodzinnego wystawania 
w kolejkach po towary, o któ
rych nie wiadomo czy będą. 
Zmęczone są dzieci. Wpraw
dzie nie wiedza jeszcze co i 
dlaczego się dzieje, ale dla 
których matki i ojcowie mają 
nie tylko coraz mniej czasu 
i wyrozumiałości, a coraz 
więcej zniecierpliwienia i o- 
pryskliwej szorstkości.

Coraz mniej jest ciepła w 
rodzinach, nawet wśród naj
bliższych, ciepła i wzajemne
go zrozumienia coraz więcej 
natomiast starć i niesnasek. 
Rozprzężone nerwy dyktują 
zachowania i postawy, których 
potem wstydzić się i żałować 
trzeba. ^

Mówi się, że to braki ryn
kowe, że to kryzys i niedo
statek najpotrzebniejszych to
warów są przyczyną tej pow
szechnej nerwicy. Ale to tylko 
część prawdy.

Te zjawiska są początko
wym źródłem napięć społecz
nych, ale po trochu schodziły 
— mimo ich wagi i dotkliwo
ści — na plan drugi. Na plan 
pierwszy wysunęła się nie
pewność spokojnego jutra, 
skromnego choćby, choćby 
bardzo skromnego, ale spokoj
nego.

Rzeczywistość niweczy te 
pragnienia. Rosną z dnia na 
dzień napięcia i emocje. Pod
sycają je akcje protestacyjne, 
dezorganizujące życie codzien
ne — i tak już rozregulowa
ne, spychające byt i narodu z 
krawędzi przepaści na której 
się znajduje na jej dno.

Dotkliwości naszego życia, 
codzienne bolączki pogłębiają 
to, co w obecnym kryzysie 
najistotniejsze — brak zau
fania i nadziei. Przygnębieni 
trudną rzeczywistością, niepo
kojeni ciągle zmieniającą się- 
sytuacją nie dostrzegamy za
powiedzianego światła w tu
nelu, którego tak wszyscy 
pragniemy.

Jak się wyrwać z tego po
czucia beznadziejności z za
klętego kręgu niemożności, 
której świadectwem są ostat
nie protesty i marsze? Zwra
cają uwagę, ale nie rozwią
zują nic, a w tej chwili naj
bardziej potrzebne nam są 
przede wszystkim działania.

Znacznie trudniej jest pa
nować nad sobą, nad włas
nymi emocjami, gdy wszystko 
sprzyja potęgowaniu tych na
pięć, /ale jako naród musimy 
zdawać sobie sprawę, że ist
nieje tylko jedna droga — 
porozumienia, zaufania, poje
dnania.

Jeszcze co nam pozostaje, 
to właśnie nadzieja, że nie 
wszystko stracone, że wspól
nym wysiłkiem potrafimy się 
podźwignąć.

W wielowiekowej historii 
Polski los nie szczędził nam 
bolesnych doświadczeń, po u- 
padku powstania listopadowe
go zwrócono się z pytaniem 
do Adama Mickiewicza — co 
w twoim sercu zastąpi na
dzieję? Narodowy wieszcz od
powiedział — a co robi rolnik, 
gdy zboże jego grad zniszczy? 
Znowu sieje.

i i
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(KRONIKA)
APELUJEMY O POMOC

Kradzież w Muzeum Diecezjalnym
'■ PŁOCK (p). W nocy z 1 
na 2 sierpnia nieznani dotych
czas sprawcy dokonali wła
mania do płockiego Muzeum 
Diecezjalnego, wynosząc stam
tąd bezcennej wartości łupy. 
Bezcennej nie tyie wartości 
materialnej co przede wszyst
kim historycznej, są to bo
wiem pamiątki narodowej 
przeszłości. W rękach złodzie
ja (nie wyklucza się dokona
nia przestępstwa przez więcej 
niż jedną osobę) znalazła się 
kolekcja monet polskich i 
XVIII-w ieczny puchar z ko
ści słoniowej, o wysokości 57 
cm i pozostałych wymiarach 
33 X  21 cm. Monety z cza
sów pierwszych Piastów, 
pierwsze grosze i złote pol
skie, pierwsze talary w tym 
bardzo rzadkie z wizerunkiem 
Władysława IV  — w tej nu
mizmatycznej kolekcji, Jak w  
wielkim skrócie zamkniętych 
było tysiąc lat dziejów na
szego państwa, jego sytuacji 
gospodarczej i wydarzeń po
litycznych.

Ta bezprecedensowa na na
szym terenie kradzież zubo
żyła nie tylko Muzeum Die
cezjalne, zubożyła cały Płock 
i jego mieszkańców, ograbia
jąc nas z cząstki wspólnego 
narodowego skarbu i prze
szłości. Dlatego apelujemy 
do wszystkich mieszkańców 
Płocka, którzy mogą mieć ja
kiekolwiek informacje pozwa

lające na ujawnienie spraw
ców i odzyskanie skarbu o 
przekazanie ich bezpośrednio 
Komendzie Miejskiej MO lub 
też za pośrednictwem naszej 
redakcji. Przyjmujemy naj
drobniejsze pozornie niezna- 
czące sygnały. Zwracamy się 
zwłaszcza do tych, którzy we 
wspomnianą noc przechodzili 
w  okolicach Muzeum Diecez
jalnego o zgłaszanie się w KM 
MO. Być może oni zauważyli 
coś istotnego, ewentualnie 
ich zgłoszenie pozwoli na 
wyeliminowanie kolejnych 
osób z kręgu poszukiwań. 
Apelujemy do wszystkich nu- 
mizmatyków-kolekcjonerów i 
innych zwiedzających tę ko
lekcję monet polskich by w 
momencie, gdy tylko zobaczą 
lub usłyszą o oferowaniu im 
do sprzedaży, interweniowali. 
Wspólne dobro nie może stać 
się czyjąś indywidualną wła
snością, ani też ulec zniszcze
niu.

Prosimy też rodziców by 
zwrócili uwagę czy wśród ich 
dzieci bądź ich kolegów nie 
zauważą podejrzanych przed
miotów. Gdy społeczeństwo 
zajmie zdecydowane stanowi
sko sprawcy nie uda się spie
niężyć zagrabionego łupu. Za
bytki naszej przeszłości, 
wspólna narodowa własność 
winna być otoczona specjalną 
troską i ochroną. Dlatego raz 
jeszcze apelujemy o pomoc 
w  ich odzyskaniu.

zostanie w naszej pamięci, jako 
pełen zaangażowania w harcer
ską sprawę — instruktor, kole
ga, przyjaciel.

Zuchy, harcerze i instruktorzy 
Chorągwi Płockiej ZHP 
im. Wł. Broniewskiego

ZASTOSOWANIE

ŻYWIENIU TRZODY 
CHLEWNEJ

UWAGA CZYTELNICY!

ZEBRANIE
FOTOAMATORÓW

PŁOCK (toga). 21 sierpnia, w pią
tek, odbędzie się zebranie człon
ków i sympatyków Płockiego To
warzystwa Fotograficznego. Zarząd 
PTF zaprasza wszystkich fotoarna- 
torów na \spotkanie, które odbędzie 
się w Klubie Międzynarodowej 
Prasy i Książki w Płocku.

Program pierwszego, powakacyj
nego spotkania obejmuje m. in. 
konkurs na najlepsze zdjęcia na 
temat „Lato, lato...” , sprawy orga
nizacyjne związane z Biennale Pla
katu Fotograficznego, .a także 
przyjęcia‘ nowych członków.

BIURO WYSTAW 
ARTYSTYCZNYCH 

JUŻ DZIAŁA
PŁOCK (p). W czwartek, fij. V III 

zainaugurowało swoją działalność 
^płockie Biuro Wystaw Artystycz
nych. Nasze miasto po długim ̂  o- 
czekiwaniu doczekało się w końcu 
na salon artystyczny, w którym 
eksponowana będzie przede wszyst
kim plastyka współczesna, dla po
kazywania której brak było w 
Płocku miejsca. Salon położony w 
świetnym punkcie, w centrum 
miasta u zbiegu ulic Tumskiej i 
Sienkiewicza zaprasza miłośników 
plastyki na pierwszą wystawę — 
są na niej plakaty szeroko znane
go w kraju i poza granicami arty
sty, Waldemara Świerzego. O na
stępnych propozycjach BWA, jej 
programie artystycznym i założe
niach napiszemy w jednym z ko
lejnych numerów „Tygodnika 
Płockiego” .

*

PRZEPISY CZY 
OPIESZAŁOŚĆ

PŁOCK (iw) Pan Józef Łęcki za
mieszkały przy ulicy Norwida 2 w 
Płocku (ADM na Słodowej) twier
dzi, że od 4 lat w jego budynku 
cieknie dach. Gospodarz rejonu 
indagowany w tej sprawie kilka
krotnie zasłania się brakiem mate
riałów i wykonawstwa. Za częste 
zacieki i szkody stąd wynikłe pła
ci PZU jednakże chyba nie o to 
chodzi. Ńa ' zlikwidowanie całej 
sprawy potrzeba z 5 wiaderek lepi
ku i trochę papy, — „Zrobimy to 
sami — twierdzi pan Łęcki 'bo po
trzebne materiały jako odpadowe 
sprzeda nam instytucja w której 
pracuję. Wykonawców też znaj
dziemy. Rzecz w tym, by ADM 
honorowała nasze rachunki na nie
wielkie w końcu sumy” .

ADM jednak milczy, choć spra
wa jest mu znana.

KOMUNIKAT
W dniu 22 lipca 1981 r. w godzi

nach wieczornych w Płocku na po
stoju TAXI osobowych przy hotelu 
Petropol miała miejsce bójka _ w 
wyniku której nastąpiła śmierć 
człowieka.

Komenda Miejska Milicji Obywa
telskiej w Płocku prosi świadków 
wymienionego zajścia, jak również 
znalazcę portfela z zawartością do
kumentów na nazwisko Henryk 
Jaworski o skontaktowanie się z 
tut. KM MO pokój Nr 6 tel. 220-21 
wow. 297, lub Prokuraturą Rejono
wą Płock, PI. Narutowicza 2 tel. 
252-44 wew. 54. /

SZKOLENIE
SZYBOWNIKÓW

PŁOCK (toga). Na lotnisku Aero
klubu Ziemi Mazowieckiej przy 
trwającej dobrej pogodzie, odbywa 
się szkolenie pilotów szybowco
wych. Grupa młodych ludzi, w 
wieku od 16 do 19 lat pod okiem 
doświadczonych instruktorów do
skonali swoje umiejętności w za
kresie lotu szybowcem. Każdego 
dnia nad Płockiem można zauwa
żyć charakterystyczną sylwetkę 
samolotu, który ciągnie na linie 
szybowiec. W pewnym momencie 
samolot macha skrzydłami, nastę
puje w.yczepienie liny i szybowiec 
już samodzielnie kontynuuje lot.

Aeroklub szkoli rocznie 20 pilo
tów szybowcowych i 4 pilotów sa
molotowych. Sprawność i skutecz
ność szkolenia zapewnia grupa in
struktorów, pilotów, do której na
leżą: Aridrzej Wesołowski, Sławo
mir Piątek, Edward Płoński, Kazi
mierz Sobótka, Kazimierz Kaniew
ski. Kierownik Aeroklubu inż. pi
lot Mieczysław Goździński infor
muje, że nabór na kurs samoloto- 
wo-szybowcowo-spadochronowy od
będzie się we wrześniu br.

ZMARŁ JAN JERZAK

Trzydziestego pierwszego lipca 
br. zmarł nagle, w wieku 35 lat, 
znany i ceniony w szerokich krę
gach instruktorskich i młodzieży 
harcerskiej harcmistrz Jan Je- 
rzak.

Zmarły do ostatnich godzin 
swego życia pełnił ofiarną, spo
łeczną służbę Ojczyźnie — wier
ny rocie złożonego przed laty 
harcerskiego przyrzeczenia.

Obowiązki rodzinne i zawodo
we umiał zawsze łączyć z tym, 
co było pasją Jego życia — 
działalnością w Związku Harcer
stwa Polskiego, z którym zwią
zał się od najmłodszych lat, od 
zucha.

W mieście, gdzie urodził się i 
wychował, tworzył harcerstwo 
na miarę swoich marzeń i mo
żliwości, z rozmachem wspania
łego organizatora, z intuicją pra
wdziwego wychowawcy, choć bez 
pedagogicznego przygotowania.

Na bogaty życiorys instruktor
ski składa się szereg odpowie
dzialnych funkcji — od drużyno
wego, instruktora społecznego 
Komendy Hufca ZHP w Kutnie, 
członka Komisji Rewizyjnej Huf
ca, po zastępcę komendanta Huf
ca Kutno i członka Rady Chorą
gwi Płockiej ZHP.

W uznaniu Jego pracy i zasług 
odznaczony został brązową Od
znaką im. Janka Krasickiego, 
Krzyżem za Zasługi dla ZHP, 
Odznaczeniem „Za zasługi dla 
woj. płockiego” . Skromny, nie
zwykle sumienny, życzliwy, słu
żący zawsze pomocą innym, po-

W okresie letnim żaden rolnik nie 
może narzekać na brak zielonek, a 
młode zielonki są doskonałą paszą 
dla trzody chlewnej. Zawierają one 
dużo strawnego białka, soli mineral
nych i witamin, mają jednaa małą 

PŁOCK (wd). W poprzednim wartość energetyczną. Ze względu 
numerze „Tygodnika Płockiego” “ a znaczną objętość nie mogą być

j  • i_-Z a w żywieniu swm wyłączną paszą.
zwróciliśmy się do mieszkańców s, ano wić jednak winny znaczną 
Płocka W sprawie poprawy sta- część dawki pokarmowej, gdyż do- 
nu bezpieczeństwa ruchu drogo- starczają poważnych ilości cennego 

u _ i_u „ „  „ .T Ł  i co Jest bardzo istotne, taniego 
wego na ulicach stolicy woje- j,iałka. Analiza —̂kosztów produkcji 
WÓdztwa. Dziś ponawiamy nasz białka wskazuje, że jest ono naj- 
APEL Przysyłajcie więc pań- tańsze w Zielonce z lucerny, korn
ie „ j ___czyny, mieszankach lucerny z tra-

stwo na nasz adres swoje propo- natomiast 2—3 razy droższe w
zycje i uwagi dotyczące ruchu mieszankach treściwych, ziemnia- 
drogowego, znaków drogowych kach, burakach i Jęczmieniu.

. , , , Zielonki zalicza sie w zasadzie do
rozmieszczonych nâ  starych i no- pasz Średniobłalkowych, a niektóre 
wych osiedlach, miejsc parkin- z nich jak motylkowe tj. lucerna, 
gowych skrzyżowań ulicznych a koniczyna, seradela, łubin pastewny, 
także relacji wzajemnych pomie- £ &  ’£ &
dzy posiadaczami pojazdów me- 200 g białka. Dawka pokarmowa O- 
chanicznych a pieszymi. parta o zielonki powinna być uzu

pełniana paszami energetycznymi, to 
na npwmn J®sŁ okopowymi, treściwymi i w mia- ■Nadesiane zostaną na pewno re potrzeby serwatką lub mlekiem

wzięte pod uwagę i rozpatrzone Chudym. Największą przydatność pa- 
. , , , „  . . szową dla trzody chlewnej ma mło-

przez Wojewódzką Komisję do aa lucerna. Daje ona z 1 ha do 20 q
, nMW Rprnipfzpństwa Ruchu biaika ogólnego o korzystnym skła- spraw Bezpieczeństwa auuiu dzie aminokwasowym i do 120 qsia-
Drogowego przy Wojewodzie na, które po rozdrobnieniu na bija- 

. kowym rozdrabniaczu uniwersalnym
Płockim. należy zimą dodawać na dzień i

sztukę w ilości 0,1—0,5 kg uzupelnta- 
Przypominamy nasz adres: jąc w dawce zarówno białko jak i

Płock, ul. Jakubowskiego 11, a ^Lucerna °jestalrośliną wieloletnią, co
na kopercie prosimy dopisać zmniejsza koszty jej uprawy. W o 

^ y kresie wegetacji można ją kosić
RUCH oraz telefon, 270-60, pod 3—4 razy z tym, że raz należy poz-
który możecie Państwo dzwonić S J T i y i S T . m t S  pó“
W każdą środę w godz. 10-—13. zwala użytkować plantację 3—-5 tat.

Podobnie jak lucerna również po
zostałe rośliny motylkowe — koni-

ZSMP DLA' ROLNIKÓW bin żółty, są cenną paszą dla trzody.
Dostarczają one zwierzęciu nie tylko 
znacznych ilości białka, ale także 

PŁOCK (iw). W dorocznym Składników biologicznie czynnych,
konkursie Każdv kłos na waee Przede wszystkim soli mineralnych, KOnKursie „xvazay Ktop wagę nj,.7będnych io budowy koscca.
złota bierze udział Związek glebach lekkich niedobór zie-
Socjalistycznej Młodzieży Pol- lonek z lucerny, koniczyny, wyki,
skiei Jeao członkowie Dracuia Paluszki uzupełnić można uprawą se- Sktej. jego  czionKo te ptacują radeli> jubinóWł koniczyny perskiej,
We wszystkich sektorach gospo- kapusty pastewnej, mieszanki żyta
darki rolnej. W gminie Witonia lub owsa z wyką lub łubinu żółtego
młodżipż 7 zakładowej oreaniza— z seradelą i wyką. Zielonki z lubi mtoaziez z zaKiaaowej organiza ndw pastevvnych sa wyjątkowo sma-
CJi przy PKP Kutno pracowała czne i mało drewnieją, są więc chę- 
W gospodarstwie Szczepana Ol- tnie zjadane przez świnie. W żywie
c k a  w Gaiewie nrzv zbmrce niu mogą byc s,osl,wane aż do fazy czaka w ua je wie przy zawiązywania strąków.
słomy po kombajnie a młodzież intensywną rośliną pastewną jest
Z ZPR „M iflex” — W gminie kapusta pastewna, która udaje się
Krzyżanów. Młodzież z kół ZSMP w ł o ś c i  w .^ u j  T Z
Z gminy Piątek pomagała mię- mrozów, a jej zbiór można przepro- 
dzy innymi Janowi Balikowi i wadzać do grudnia, Przed skarmia- 
Wacławowi Gawryszczakowi w ,niem iiście \ mł?dy » ędy tnie si<* n.aVV dua W U W i ua ja  1 . krotną sieczkę lub szarpie na um-
Górkach Pęcławickich. W naj- wersalnym rozdrabniaczu. 
bliższych dniach wzrośnie za po- Yv gospodarstwach uroonotowaro
trzebowanie na prace /młodzieży wych duże zastosowanie mogą nuee
W sektorze uspołecznionym przy sowana przez gospodynie od dawna 
zbiórce słomy po kombajnach. W żywieniu drobiu, w żywieniu Świn 
Już teraz \l0-osobowa brygada “ a również wysoką wartość odżyw 

, . . _ ' „  „n „ , .T czą ar* przestrzeganiem zbioru do
junaków OrIP 30-4 M ZR lP  po- wzrostu 10—20 cm. Pod względem po
maga W zespołowym gospodar- karmowym dorównuje lucernie. Ze
rtwip. rn1nvm SKT! w Starnżro- względu zaś na dużą zawartość wa stwie rolnym w btarozre- pnia zalecana Jesl zwłaszcza dla ma.
bach. Tradycyjnie ZZ ZSMP ob- cior ciężarnych i karmiących. Jest
jęły patronat nad wybranymi przy tym rośliną leczniczą. gdyż
gminami, szczególnie dobrze u- l{$ £ ymi zaP°bi**a b̂ mle*
kłada się współpraca w rejonie zmuzoną wiuro.c uo/ po^iz^wy m».
Kutna i Gostynina. Ponadto aomosa maia 1 zywokosi. wszystkie
nrzedstawiciel Zarzadu Woie- przeznaczone, uia trzoa>przeas„dwitiei zarząau woje cmevvueJ powinny oyć młode, swte-
wódzkiego ZSMP uczestniczy CO 20 skoszono, przed K-iżuym oupasem,
noniedziałek W posiedzeniu szta- Są paszą dietetyczną, wysokowartos-
bu żniwnego U woiewody a ciow4 korzystnie wpływającą na uu żniwnego u wujewouy, n zdrovvotnosć zwierząt. Nie powinny
przewodniczący ZG W sztabach być zaparzone, gdyż wtedy są po\yo- 
działających przy naczelnikach dem zaburzeń przewodu pokarmo

wego.
ZiŁionki należy zadawać drobno po

cięte na sieczkę i wymieszane przed 
odpasem z innymi paszami. Jeszcze 
lepiej są wyjadane po rozdrobnieniu 
do pasty na aniwersalnym rozdra- 
bmaczu RUJ. Młode i dobrze roz
drobnione zielonki stanowić mogą 
znaczną część dawki pokarmowej » 
nawet w 50 proc, pokrywać zapo
trzebowanie ha białko.

Biorąc pod uwagę meóouor energii 
występującej w zielonkach należy 
równocześnie w dawce stosować pa-

IW OBIEKTYWIE

gmm.

NOWE ADRESY
WYDZIAŁÓW URZĘDU 

WOJEWÓDZKIEGO 
W PŁOCKU

PŁOCK (sz). Jak nas poinfor
mował Urząd Wojewódzki Z sze bogate w jednostki owsiane 
dniem 3 sierpnia 1981 roku zmie- do których zalicza Się ziemniaki pa-

. a . . ,_. u._______ rowane lub kiszone, buraki i zboza
nione zostały loka.ę biuro Oraz mieszanki przemysłowe. Gdy 
Wydziałów Urzędu Wojewódzkie- brakuje pasz przemysłowych dosko- 
20 W Płocku nałyiń dodatkiem do zielonek jest

serwatka podawana w ilości od 3 do
Wydział Finansowy, Wydział 8 1 “ a SztukS 1. dobę. Zielonki i 

_  , ‘ . . • - c. A . , . serwatka mogą wówczas pokryć oko-Zatrudniema 1 Spraw Socjalnych, ło 70 proc. dawki pokarmowej
Wydział Przemysłu, Drobnej Wy- Na OJ01 „  intcnsy„ „ , m ,uc, u
tworczoscj i Usług', G łówny świń stosuje się od 1—4 kg młodej
Urząd Kontroli Prasy, Publikacji zielonki pociętej na drobną sieczkę.
I W idowisk Oddział w  Płocku JesŁ ona wówczas dobrze / wykorzy- 1 wmowiSK, uaazia i w  i-iocku, stana> a przyrosty dzienne mogą się-
Wydział Ochrony Środowiska gać nawet 7oo g. u śztuk większych
mieśzczą się obecnie w  budynku pod koniec tuczu ilość zielonki mo-
nr7V ul Słowackiego 4/1 Doiazd żna zwiększać do 5, a przy rozdro- przy ui. siowacKiego 4/1. uojaza bnieniu do pasty nawet do 6 kg na
autobusami MPK nr 8 i 19. sztukę 1 dobę. podawana w tych i-

lościach zwiększa przyrosty dzienne,
Wydział Handlu i Usług wraz a tym samym pozwala na zaoszczę-

z Oddziałem Reglamentacji To- dz^ łe Pasz treściwych zwłaszcza
warów oraz Wydział Komunika
ch oherme na TT ma °SołQeJ orientacji podajemycjj mieszczą się ooecnie na lj dZienne dawki młodej zielonki dla
piętrze budynku przy ul. Kole- poszczególnych grup produkcyjnych 
gialnej 21. świń:

— dla macior mskoprośnych — 8—
Wydział Gospodarki Terenowej 10_kgdf ael° S or wysokoprośnych -  

miescj się w budynku przy ul. 6—8 kg zielonki,
Kolegialnej 15 I piętro. — dla warchlaków 20—40 kg wagi

— 1—2 kg zielonki,
— dla tuczników 50—90 kg — 3—4

.. kg zielunki,
— dla tuczników powyżej 90 kg — 

5 kg zielonki a przy rozdrobnieniu 
do pasty nawet 6 kg.

Stosowanie w żywieniu trzody 
chlewnej młodych zielonek, najtań
szych, najzdrowszych i najlepszych 
pasz białkowych, pozwala z jednej 
strony na zwiększenie ilości trzody 
chlewnej w gospodarstwie w okre
sie letnim, z drugiej pozwala zwię
kszyć produkcyjność stada, a tym 
samym opłacalność tej tak ważnej 
w żywieniu narodu gałęzi produkcji.

Zawiadamiamy naszych 
Czytelników, że w związku z 
ograniczeniami papieru .Ty
godnik Płocki” będzie się u- 
kazywał przemiennie, w jed
nym tygodniu w objętości 12 
stron i renie 6 zł za egzem
plarz, w drugim tygodniu — 
8 stron i w cenie 4 zł za 
egzemplarz.

\ Również w województwie płockim trwa. akcja a n ty spekulacyjna. 

I Na zdjęciu towary skonfisko waiie spekulantom na płockim tar

gowisku

Na lotnisku Aeroklubu Ziem i Mazowieckiej odbywa się szkolenit 

I podstawowe pilotów szybowcowych. Na zdjęciu grupa szkolących 

i się z instruktorem pilotem Andrzejem Wesołowskim (w środku)
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Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne w Piecku 

zorganizowały pólkplonie dla dzieci swoich pracowników, Na 

zdjęciu Justyna Majewska przy podwieczorku.

mgr inż. LEON ZALESKI
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Po długich oczekiwaniach otwarło swoje podwoje Biuro WystaW 

Artystycznych w Płocku. Na zdjęciu dyrektor BW A Bożena >- 

wińska otwiera wystawę plakatu Waldemara Swierzego.

Przygotował• 'f°9a



(POLITYKA)

S ZU K A Ć  W S P Ó LN EJ DROGI
Jan B. Nycek: — Uchodzi pan po

wszechnie, chyba słusznię, za ini
cjatora ipowołania związku zawo
dowego „Solidarność” w Kutnie...

Aleksander Karczewski: — No 
zgadza się... Tak chyba jest.

JBN: — A jednak podczas ostat
nich wyborów zrezygnował pan z 
należnej mu funkcji przewodniczą
cego MKZ. Sporo osób uważa to za 
pewnego rądzaju „zagrywkę” tak
tyczną.

AK: — Gdyby była to zagrywka 
taktyczna, to musiałbym mieć ja
kieś dalekosiężny cel, a takiego nie 
fciam. Poza tym fakt, że zrezygno
wałem z funkcji nie ma większe
go znaczenia, wręcz pomaga dzia
łać. Ponadto reprezentuję związek 
aa zewnątrz i mam wiele dodatko
wych obowiązków, a wiadomo, że 
przewodniczący potrzebny jest tu, 
aa miejscu. Na razie więc funkcjo
nuje taki układ, ale zbliżają się. 
Wybory, pierwsza tura zjazdu kra
jowego w terminie 3—5 września.

JBN: — Kiedyśmy rozmawiali 
Przfed blisko 10 miesiącami powie
dział pan, w autoryzowanej wypo
wiedzi m. in. „... działalność swo- 
h  wyobrażamy sobie tak, by har
monizować interesy pracowników 
reprezentowane przez niezależne 
^wiązki i interesy zakładu, aby 
Wspólnie wypracować kompromis. 
™ie chodzi tu o walkę lecz właśnie 
0 kompromis”. Uległem optymiz
mowi tych słów i artykuł opatrzy- 
\em budującym tytułem „Stawką 

kompromis”. Tymczasem real- 
y® życia nie potwierdzają, że wła
mie o to chodzi. Raz po raz kraj 
organy, jest napięciami nawgt w 
°kresie tak brzemiennym jak ob- 
r<ldy Zjazdu PZPR...

AK; — Tak tu zachodzi pytanie 
c°, jest kompromisem, bo kompro
mis to również zagwarantowanie 
społeczeństwu praw, nie tylko pra- 
W a do życia biologicznego, choć i 

tym przypadku jest coraz go- 
rzej. Świadczy o tym na przykład 
Ostatnia decyzja, niekonsultowana 

związkiem, a dotycząca obcina- 
norm żywnościowych, j

Stwierdziłem w wywiadzie, że 
^yznaję zasadę kompromisu, ale 

to uogólnił, przeniósł na cały 
5faj. Wprawdzie nasz region jest 
s®hiorząd,ny, prowadzi własną poli- 
ykę, ale kompromis musi 
Pyć wypadkową całego związku 
J” ciągu ostatnich 3 miesięcy na 
P^ykład panował spokój. Sytuacja 
^ostrzyła się dopiero w wyniku 

Pewnych decyzji administracyj
nych, braku żywności, a także wo- 
p.ec ataków przy pomocy demago- 
jUeznych haseł o syndykalnym a- 
P®rchiźmie, czy jakoś tak. To są 
gaśnie hasła wyjęte z bagażu a- 
®ków na model jugosłowiański i 

; a titoizm, to są hasła wyciągnięte 
|eszc2e z czasów stalinowskich. Da- 

— demagogia czystej wody — 
atak na wydawnictwa związko- 

_.e .i walka o ustawę o cenzurze, 
po prostu pierwsze czytanie 

r% ło  się w komisjach sejmo- 
choć wiadomo, że dla tak

ażnćgo aktu, jak powyższa usta
la pierwsze czytanie po-w . i  v- a » » ołjc. * w ir

s.'Uno być na plenarnym po- 
s gżeniu. Związek delegował zre- 

do współpracy przy jej po
dawaniu swoich przedstawicieli. 
c y^my tam pracowali, ufając, że to, 
jj: ^  wyniku tych działań powsta
ją?’ będzie właśnie kompromisem, 

‘estety, poszły one w kierunku 
§ranjCZenia wolności słowa, i to 

tjJ^ego, związkowego, chociaż oby- 
d e strony na ten kompromis się 
K,by godziły, a tam gdzie wynika- 
1 i.kwestie ' sporne zastosowano 
Us?lsy alternatywne. Niestety, te 
v cienia poza plecami „komisji po 
^°stu zmieniono i taki „popra- 

°hy” projekt przesłano do Sej- 
}g:‘. Potraktowaliśmy to jako dzia
l i ' 6 poza naszą opinią, zwalniające 

. °d wszelkiej odpowiedzialności. 
^^Ucześnie dowiedziałem się \od 
ło s ik a  rządu Bareckiego, iż uda- 

wynegocjować utrzymanie 
j!iJetynów poza cenzurą i takie 

do Urzędu. Kontroli Publi- 
•!l Prasy powinno pójść.

— (- °  wam to daje w prak-

Atr , #
— Można to zobaczyć w na- 

■łlń biuletynie.

— A czy to nie jest pewne 
ezpieczeństwo w ogóle?

Alt-• — Nie, to nie jest niebez- 
C2eństwo.

— j a my£ię w fen sposób,
z ę^yłączenie waszych biuletynów 
U>0(tnzurV państwowej może . spo- 

pewne nadużycia propa,- 
^ąẑ lVey ho redaktorzy to tylko

Alt.
• *— No, ale czy nadużycia sto- 

Hy na przykład przez biulety-
^  s3 wobec tego także do- 
2®lne. Czytałem biuletyny i są 

ró w ni.estety, bardzo różne. Czy 
leż cenzurował je cenzor No-

tli Ależ tak, oczywiście, je-
orientuję, to tok ale dojdźmy 

^ do tego kompromisu.
• —- Definicja kompromisu

jest oczywista. Natomiast szukanie 
tych ustępstw, to szukanie wspól
nej, drogi,; a do tej pory to jest mi
mo wszystko ciągła walka. Kom
promis, jak ja rozumiem, to nie 
ustępowanie, a właśnie zbliżenie 
stanowisk.

JBN: — Ale w waszym rozumie
niu ten kompromis polega na tym 
aby władza ciągle ustępowała.

AK: — Tak to nie jest, bo ną 
przykład w tej ustawie o cenzurze 
doprowadziliśmy do jakiegoś kom
promisu, wydawało nam się, że re
sztę załatwi Sejm, a my będziemy 
na posłów, przynajmniej tę część, 
którą uważa się za reprezen i antow 
opinii wpływać, aby, potrafili wy
walczyć taki kształt ustawy, jaki 
będzie dla i społeczeństwa dobry. 
Proszę zauważyć żeśmy nie wystą
pili z postulatem zniesienia cenzu
ry prewencyjnej, choć w 1956 roku 
Związek Literatów Polskictrpostu- 
lował zniesienie cenzory prewencyj
nej i zastąpienie jej cenzurą repre
syjną, która w innych krajach fun
kcjonuje znakomicie i nie ma tam 
problemu z nihilizmem politycz
nym. np. w biuletynach wewnątrz- 
związkowych.

JBN: — Czy ta nieustanna walka 
was nie męczy?

AK: — No ja jestem zmęczony, 
głowa mi w tej chwili pęka, bo 
cały dzień mieliśmy zebrania, ale 
jest to jedyna metoda na to, że
by' coś się w tym kraju zmieniło, 
Wrócić do starego nie można, a 
zmienić to, co było, trzeba, choć nie 
wszyscy mają odwagę mówić gło
śno to, co myślą.

JBN: — Trudno, żeby w ciągu 
jednego sezonu politycznego to się 
stało. Chociaż ja dostrzegam o- 
gromną ewolucję.

AK: — My się dogadujemy bez 
przerwy np. z władzami miasta 
i nie sądzę, żeby to było tak jak
byśmy wykopali topór, choć są ol
brzymie naciski z różnych środo
wisk i załóg, żeby z tymi ludźmi 
przestać w ogóle rozmawiać. Uwa
żam jednak, że trzeba sprawiedli
wie ocenić ich wysiłek i to,' że 
pragną coś zrobić, a obecna sytua
cja nie jest skutkiem działania pa
na X  tylko całego systemu zarzą
dzania województwem. Ja czasami 
wierzę, że mają dobrą wolę, że na 
przykład Humański ma dobrą wo
lę z nami współpracować i poma
gać, robić coś, żeby było o 6 rano 
mleko i chleb w sklepie, no ale 
chleba i mleka nie ma rano o 6, 
choć czasem jest, ostatnio się po
praw iłę.

Aie mięsa nie ma, chociaż docho
dzą do nas różne sygnały, że niby 
nic ma, a jednak jest. Na przykład 
dziś, kiedy był ten olbrzymi, prze
szło 100-tysięczny marsz protesta
cyjny w Łodzi to zawalono rynek 
mięsem, więc skądś się wzięło.'Je
żeli „Poldrób” nie wyraża zgody 
na dodatkową produkcję drobiu w 
Kutnie mimo, żę są surowce i mo
ce, to boś w tym jest. Ja myślę, że 
mamy do czynienia z rozkładem 
struktur zarządzania i taka jest 
również koncepcja prezentowana 
na KKP w Gdańsku, i że to nie 
jesl tylko rozkład, a może specjal
ne przemyślane działania, lub po 
prostu jest to wypadkowa dwóch 
takich stanowisk.

JBN: — Marsz wygłodzonych w 
Kutnie zainaugurował nową formę 
protestu w kraju. Odnieśliście suk
ces propagandowy, ale czy to nie 
nazbyt wysoka cena za migawki 
telewizyjne w zachodnich dzienni
kach?

AK: — To jest naturalny koszt . 
takich akcji, choć można dyskuto
wać czy koszt, to jednocześnie zysk. 
Nie pierwsza to rzecz w kraju któ- 
rąśmy tu w Kutnie zrobili. W o- 
bronie biuletynu ogłosiliśmy w za
kładach „Kraj” strajk jednogodzin
ny, który polegał na tym, że objął 
tylko służby ochrony zakładu i 
drukarnię. Strajk był, ale zakład 
pracował. Jest to nowa forma pro
testu, tzw. strajk czynny -i trzeba 
to zauważyć.

JBN: — Ale jaka jest jego sku
teczność?

AK: — Skuteczność taka, że po 
prostu cel strajku został osiągnięty 
natychmiast. Zatrzymany przez 
dyrekcję biuletyn ukazał się.

JBN: — Teraz o tym marszu...

AK: — Też nowa jakościowo 
sprawa. Nikt tego w kraju dotąd 
nie stosował, a wydaje mi się, że 
forma protestu jest niesłychanie 
wymowna i jednocześnie wymierzo
na w odpowiedzialnych za problem 
wyżywienia, bo z tego powodu nie
zadowolenie społeczne jest olbrzy
mie.

JBN: — Ja rozumiem, że marsz 
miał charakter symboliczny.

AK: — Tak, ale to nawet nie o 
to chodziło. Chodziło nam o to, by 
ludzie utożsamili sobie pojęcie bra
ku żywności z brakiem reform w 
naszym kraju, świadczyły o tym

Rozmowa z Aleksandrem
Karczewskim z MKZ NSZZ 

„Solidarność” Ziemi Kutnowskiej
hasła „Reforma to znaczy żyw
ność” i to trzeba ludziom uświado
mić, a na bazie społecznego nieza
dowolenia zmusić władze by prze
prowadzone zostały w tym kraju 
takie reformy, jakich społeczeń
stwo oczekuje, by przestano oskar
żać społeczny projekt sieci samo
rządu, że jest to odbieranie społe
czeństwu zakładów pracy.

JBN: — To jest odrębne zagad
nienie. Sądzę, że na dyskusję na 
ten temat z pewnością się jeszcze 
umówimy (bo mam zamiar taki 
dwugłos przedstawić, Z jednej stro
ny zaprezentować stanowisko „So
lidarności”, a drugiej fachowców. 
Czekamy teraz by redakcja „Ży
cia Gospodarczego” nam tych teo
retyków wskazała. Ale wracając 
jeszcze do tych marszy. Liczyliście 
chyba na bardziej manifestacyjny 
pochód, tymczasem poszło z włas- 
pej woli kilkaset osób, na placu 
było niewiele więcej niż tysiąc. 
Odniosłem wrażenie, że społeczeń
stwo w swej masie uznało ten 
marsz za przedwczesny i mało sku
teczny.

Demokratycznego jak i ZSL jest 
znaczna.

AK: — No to proszę mi pokazać 
uchwałę programową, niby akty
wizacja ale brak efektów. Niech 
mi pan pokaże Stronnictwo Demo
kratyczne w Kutnie, Ono liczy 
100 osób nawet wiecu nie ma kto 
zwołać. Poza tym te organizacje 
nie mają zaufania społecznego.

JBN: — Nawet po przejściu pro
cesu odnowy?

AK: — Jak się ktoś raz na coś 
naciął, to czy pójdzie tą samą dro
gą, nie, choćby obiecywano złote 
góry. \

JBN: — Ale ja odnoszę wrażenie, 
że obecnie nie ma w kraju takiej 
siły, a zwłaszcza nie ma osoby, 
która mogłaby porwać naród, a ten 
potrzebuje przywódcy.

AK: — Ja jestem wrogiem takie
go stanowiska.

JBN: — Ale są przykłady; pa
pież, Wałęsa.
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AK: — Rzeczywiście nazwa
„marsz wygłodzonych” była szoku
jąca. Samo wyjście na ulicę po raz • 
pierwszy to też nowość, z którą nie 
jesteśmy jeszcze oswojeni, bo o -, 
statni raz wychodziliśmy na ulicę 
przed wojną. Sam MKZ praktycz
nie wyciszał tę akcję. Postanowi
liśmy ją przeprowadzić w nie
wielkich rozmiarach, aby była łat
wość kontroli.

JBN: — W rezolucji odczytanej 
i , przyjętej podczas wiecu kończą
cego akcję protestacyjną o zaopa
trzeniu ludności w żywność nie by
ło mowy. Żądanie, aby rady naro
dowe stały się instancjami władzy\ 
zmiana regulaminu wyborczego do 
rad narodowych i Sejmu, nowa u- 
stawa o samorządzie i inne postu
laty jakie w rezolucji podjęliście, 
świadczą o niemieszczaniu się wa- 
ęzego MKZ-u w praktyce działa
nia, ruchu związkowego.

AK: — Nieprawda. Jest to całko
wicie związkowa sprawa i to 
związek rozstrzyga czy jest ru
chem społecznym czy też czysto 
zawodowym. Jeślibyśmy powiedzie
li sobie, że „Solidarność” jest tylko 
związkiem zawodowym, to nie mie
libyśmy żadnego ' poparcia w spo
łeczeństwie. Ten ruch wypełnia 
pustkę, jaką jest w naszym kraju 
brak ruchów społecznych.

JBN: — A od czego są w takim 
razie partie polityczne?

AK: — Nie ma takich partii, jest 
jedna partia, która mr swoich 
zwolenników.

JBN: — Nie, w tym przypadku
,się nie zgodzę, choćby ostatnia ak
tywizacja, zarówno Stronnictwa

Fot. T. Gałązka

AK: — Ja myślę, że najlepsi 
mężowie stanu nie załatwią 
sprawy. Trzeba zbudować system, 
który byłby gwarancją wyjścia z 
tej trudnej sytuacji. Nie mówię o 
ustroju, bo nikt z ustrojem nie 
walczy, natomiast walczymy o re
formę tego systemu.

JBN: — Nękacie władzę nie po- 
zwalając jej na swobodę manewru. 
Człowiek skrępowany, a do niego 
przyrównałbym dziś aparat władzy, 
niewiele może zdziałać. Trudno w 
tej sytuacji — pełnej napięć i cią
głego gaszenia społecznych pożarów 
— o przedłożenie rzeczowego pro
jektu reform...

AK: —r My nie nękamy żadnej 
władzy, my tylko popędzałby, żeby 
coś robiła, a rok oczekiwania na 
reformę to jednak dosyć długo. Jak' 
słucham propozycji reform propo
nowanych społeczeństwu, to służą 
one dalej centralizacji, centralny 
aparat chce, po prostu nad wszyst
kim panować. Świadczy o tym 
choćby przykład LOT-u. Walka o 
autentyczny samorząd, to nie wal
ka o wpływy.

JBN: W dniu 3 maja br. wygło
sił pan przemówienie na placu 
Wolności w Kutnie. Przemówienie 
krótkie, ale analityczne ł wielo
płaszczyznowe. Stwierdził pan, że 
nie ma innej siły w kraju niż 
„Solidarność” zdolnej zagwaranto
wać odnowę. Jak to należy rozu
mieć, przecież obok administracyj
nego aparatu władzy, mamy partie

polityczne, a i związki zawodowe 
nie są jednolite...

AK: No nie są, ale historia ostat
nich miesięcy dowodzi, że jedyny 
gwarant reform to „Solidarność” . 
Dowodem na to jest choćby ostatni 
Zjazd partii, który moim zdaniem 
nie spełnił oczekiwań jej człon
ków.

JBN: — Obawiamf się, że jaki
kolwiek on by był, to wymagania 
na dziś są tak ogromne, że niełat
wo im sprostać. Chyba, żeby za
pełnić półki sklepowe. Zresztą na 
Zjeździe chodziło o utrwalenie zdo
byczy. W samej partii zachodzi 
odnowa, bezspornie, na pewno.

Przedstawia pan działania „So
lidarności” w pozytywnym świetle, 
tymczasem Lech Wałęsa wyraził 
dezaprobatę dla ostatnich inicja
tyw regionalnych ogniw „Solidar
ności” ...

AK: To się zgadza, ale Lech Wa
łęsa jest po prostu przywódcą 
związkowym i jako szef KPP mo
że zbyt mocno wierzy w to, co 
uwierzył nasz rząd, że można 
wszystko zreformować. Wyznaje 
on też zasadę jedności celów ł me
tod. Ja natomiast tylko jedności 
celów. Symbol wodza musi funkcjo
nować jako symbol, ale nie może 
się to równać z ośrodkiem jedy
nej decyzji w całym związku. Mu
szą one zapadać kolegialnie, a są 
jeszcze oprócz tego cele strategicz
ne. Według mnie związek powinien 
walczyć o samorząd i reformę go
spodarczą, a dozwolone metody, 
którymi to przeprowadzi 1 logicz
ne, i racjonalne.

JBN: Jak wygląda struktura or
ganizacyjna waszego związku regio
nalnego? Czy ma charakter woje
wódzki, czy w dalszym ciągu nie.

AK: Nie, jeszcze nie ma.

JBN: Poczta ma jeden podział 
administracyjny kraju, władza ma 
kolejny, kościół inny, a teraz wy 
wprowadzacie jeszcze jeden podział.

AK: Ale jest on autentyczny i to 
uważam za jego podstawową ce
chę. Inne działania na siłę do ni
czego by nie doprowadziły, podob
nie jak choćby reforma administra
cyjna z 1975 roku.

JBN: A ja myślę, że ten nowy 
podział nastąpił ze względów am
bicjonalnych, ponieważ nie chcie
liście się dać podporządkować.

AK: Dlaczego od razu podpo
rządkować? Przewidujemy wspólne 
posiedzenie delegatów i oni zadecy
dują czy trzeba się połączyć. Wte
dy wybierzemy wspólnie zarząd.

JBN: Podobno Zarząd Regionalny 
NSZZ „Solidarność” w Płocku po
tępił wasze zapędy do działalności 
politycznej.

AK: My nie prowadzimy żadnej 
działalności politycznej tylko 
związkową.

JBN: Akurat tu myślałem o 
marszu wygłodzonych.

AK: Spotkałem się na ostatniej 
KKP z Wiścickim i Brodzkim, któ
rzy uznali nasze działania za sku
teczne, Brodzki mi gratulował.

JBN: Wydajecie biuletyn infor
macyjny. Siedzę jego kolejne nu
mery. Tam również najmniej 
miejsca zajmują sprawy związkow
ców czy publikacje o charakterze 
społeczno-gospodarczym. Przeważa 
polityka i to ta wielka z Gomułką, 
Stalinem, Gierkiem czy Chruszczo- 
wem w rolach głównych. Ostatnio 
pojawił się na waszych łamach nie
zbyt przyjemny akcent antyra
dziecki. 'Zawieszono kolportaż tego 
numerui Czy kolegium redakcyjne
— kwalifikując materiał do druku
— nie zdawało sobie sprawy ze 
skutkóui tej decyzji?

AK: — Proporcje jakie staramy 
się zachować w biuletynie, to jed
na trzecia materiałów związkowych 
i dwie trzecie dokumentów histo
rycznych.

JBN: — Ale nie bez kozery po
dajecie te, o nie inne dokumenty 
historyczne.

AK: — To nie jest wielka poli
tyka tylko budzenie świadomości 
związkowców, którźy muszą wi
dzieć, że działania i określone za
chowania władz są powielaniem 
starych schematów.. My mamy 
walczyć o reformę, więc musimy 
wiedzieć jak to robić, a na historii 
powinniśmy się uczyć. Np. mamy 
wspomnienia Chruszczowa, wspom 
nienia Gomułki, społeczeństwo mu
si wiedzieć, że na przykład ten 
chwyt już był stosowany, że te ar
gumenty, które padają w telewizji, 
to padały w 70-tym lub 56-tym, 
prezentowała jć władza w roku 
czterdziestym którymś. I jak się 
nas oskarża dziś o syndykalizm i 
anarchosyndykalizm, to pamiętać mu 
simy, że w latach 50-tych napluto 
na Titę, a potem pojechał Chrusz
czów do Belgradu i powiedział, że 
to wszystko nieprawda, że to błąd.. 
Musimy też 'mieć perspektywę 
historyczną, a wiadomo jak było z 
nią i jest dzisiaj. Mamy np, przy
gotowany do następnego biuletynu 
fragment wspomnień Gomułki ana
lizujący październik.

JBN: — Ale jaka jest wiarygod
ność tych wspomnień? Sam czyta
łem taką broszurę i sądziłem, że 
jest to napisane pół roku temu.

AK: — Ja sądzę, że nie, bo to 
akurat wydanie, którym dysponu
jemy jest sprzed dwóch czy trzech 
lat i przywiezione z zagranicy. 
Można wprawdzie we wszystko 
powątpiewać, ale musimy przyjąć, 
że to wydanie jest prawdziwe, 
zresztą jak dotąd Gomułka oficjal
nie jeszcze nie zaprotestował.

JBN: — Słyszałem, że się odciął.

AK: — Jeszcze co do biuletynu. 
To nie był akcent antyradziecki, 
czy karykaturę w ogóle można 
uznać za taki akcent, jeśli ktoś 
np.: narysował Cartera w slipkach 
czy to był akcent antyamerykań- 
ski?

JBN: — Dawna WRZZ — co do 
której stanowisko zostało już po
wszechnie określone — miała do 
dyspozycji jeden samochód osobo
wy z ograniczonym limitem kilo
metrów. Aktualnie wasz związek 
dysponuje w województwie płoc
kim już trzema wozami. Nie mogę, 
z braku danych, dokonać podobne
go porównania z pracownikami e- 
tatowyńii. Myślę jednak, że jest 
podobnie. Przy tym zaś walczycie 
z przerostami administracji, choć 
w praktyce jednak ulegacie jej 
róiunież...

AK: — Jeżeli mówimy o porów
naniach tylko w odniesieniu do 
budynków, ludzi czy samochodów 
mogą wyjść one rzecz jasna na 
naszą niekorzyść. Natomiast ważne 
są chyba funkcje jakie związki 
spełniają. Nasze są zupełnie inne 
od WRZZ. Tam na przykład nigdy 
nie przychodziło codziennie oo 
20 czy 50 osób.

JBN: Podobno miał pan propo
zycje udania się z delegacją Lecha 
Wałęsy w podróż do Stanów Zjed
noczonych?

AK: — Nic takiego nie było, sło
wo daję. Nie sądzę, żeby Lech Wa
łęsa zaproponował mi udział w ta
kiej delegacji. Jesteśmy zbyt ma
łym -regionem, by reprezentować 
w tak ważnej sprawie związki.

JBN: — Zarzuca się panu wygó
rowane ambicje. Chęć zaakcento
wania własnego miejsca w Krajo
wej Komisji Porozumiewawczej...

AK: — Gdybym miał wygórowa
ne ambicje, to bym na pewno kan
dydował na przewodniczącego. A 
nie mam. Mam natomiast świado
mość, że wyżej sufitu nie należy 
podskakiwać.

JBN: — Są tacy, którzy twierdzą, 
że pan się ha tę kadencję wycofał 
aby chwycić oddech, a potem pan 
wróci.

AK: — No może, zobaczymy. Jak 
dotąd nie muszę się wstydzić tego 
co mówiłem rok temu i mogę się 
pod tym podpisać.

Rozmowę przeprowadził: 
J. BOLESŁAW NYCEK

NR 33 • TYGODNIK PŁOCKI • STR. 3



/

(PRAWO) X -

Biegłą po urwistym brzegu 
krzycząc jakieś słowa bez 
związku. Annę porwał nurt 

rzeki, brudno-żółty, spieniony. 
Maria bardzo chciała dogonić 
córkę, chwycić ją w ramiona, 
ustrzec przed niebezpieczeń
stwem, ale nogi miała ciężkie, 
tak ciężkie, jakby u każdej przy
wiązany był kawał ołowiu. Zro
bienie każdego kroku kosztowa
ło ją mnóstwo wysiłku, irracjo
nalnego wobec jej chęci przyj
ścia dziecku ? pomocą. Anna od
dalała się coraz bardziej i właś
nie kiedy miało zdarzyć się naj
gorsze, Maria oprzytomniała. Po
duszka była słona od łez. Obu
dziła się jeszcze ze szlochem na 
ustach. — Ciekawe, czy głośno 
krzyczałam — pomyślała, uspo-

siące przed narodzeniem się cór
ki zabrano go d0 Oświęcimia. 
Działał w konspiracji, drukował 
na powielaczu gazetki, które po
tem Maria kolportowała po całej 
Warszawie.

— Gdyby Józef żył — west
chnęła wspominając męża, nie —- 
męża. Ślubu nigdy nie brali, nie 
było na to czasu. K ochali' się 
i to tylko wydawało się istotne- 
Ileż 'podczas wojny było ludzi 
związanych ze sobą silniej, niż 
uczyniłby to akt zaślubin.

/'

kupiła szampana zaprosiła dwie 
przyjaciółki i  mężami. Zosia 
przyprowadziła jeszcze jakiegoś 
mężczyznę. Przyglądał się Marii 
badawczo. Jego uważny wzrok 
wprawiał ją w zakłopotanie. Już 
od dawną nie pamiętała tak 
przyspieszonego bicia serca.

— Czy wypada mi jeszcze za
chowywać się w ten sposób — 
pytała siebie. — Czy mogę po
kochać? A pamięć Józefa?

Tych pytań jednak nigdy nie 
zadawała sobie w dzień, gdy Jan

S P O T K A N I E

wpiąć we włosy kolorowy grze
bień.

Anna nie lubiła Jana. Nabur
muszona zamykała się w swoim 
pokoju, nastawiała radio na peł
ny regulator, trzaskała drzwiami. 
Maria nie miała siły walczyć. 
Powiedziała Janowi, że będzie 
lepiej, jeżeli przestanie ją odwie
dzać. W ten sposób oczyszczała 
się ze swojej winy wobec córki, 
winy, która nieustannie w niej 
tkwiła od wielu lat.

Dzisiaj właśnie nieoczekiwanie 
napłynęło do niej to wspomnie
nie. Poczuła do siebie żal, żePO L A T A C H
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(O pow iadanie sentym entalne)

kajając się powoli. Ale obraz 
śniony przed chwilą nie znikał, 
trwał w jej świadomości, zdała 
sobie sprawę, co mogło być przy
czyną takiej koszmarnej wizji. 
Oddaliła się przecież od córki 
już dawno. Wstała, odmierzyła 
w kuchni kilkanaście kropli, 
chcąc za wszelką cenę jeszcze 
przespać resztę nocy.

Serce ciągle trzepotało, już nie 
miała na nie wpływu, było 
czymś obcym w jej własnym 
ciele i zachowywało się często 
jak niesforne zwierzątko, wrażli
we na najmniejszy bodziec. Wy
dawało jej się wtedy, że nad
chodzi juz kres- że życie minęło 
tak szybko, stanowczo za szybko. 
Ona przecież jeszcze nie miała 
tej jednej, jedynej chwili, kiedy 
człowiek może sobie powiedzieć 
— oto dlaczego warto było się 
urodzić. Kiedy indziej myślała 
znowu, że skoro nic Już na nią 
nie czeka, bez sensu jest tak 
dalej. Myślała tak zwłaszcza wte
dy, gdy z trudem wchodziła na 
trzecie piętro, długo szukała w. 
torebce klucza, a w mieszkaniu 
rzucała się ciężko na fotel, by 
odpocząć. Dopiero potem zabie
rała się do przyrządzania posił
ku, którego szykowanie nie 
sprawiało jej przyjemności,  ̂bo 
miała jeść samotnie, byle jak, 
przysiadłszy na brzeżku tabore
tu. Kiedyś urządziła sobie ucztę, 
upiekła kaczkę, kupiła czerwone 
wino. zapaliła świece .ubrała ko
ronkową bluzkę i zaczesała do 
góry włosy. Kiedy nalała wina 
do kieliszka i rzekła do lustra 
na zdrowie, za gardło chwycił 
szloch. Przepłakała potem cały 
wieczór, a gdy zapukała sąsiad
ka, żeby zaprosić ja na telewi
zję, nie otworzyła drzwi, ze wsty
du. Nie chciała obnosić czerwo
nych oczu i zapuchniętej twarzy. 
Wszyscy przecież sadzą, że jest 
taka dzielna. Nie miała zamiaru 
prostować tej opinii.

Anna żyła swoim życiem i Ma
ria nie robiła jej o to wyrzutów. 
Zawsze była tolerancyjna i da
leka od uczucia zaborczości. Zbyt 
tolerancyjna może. Kiedy Anna 
poznała Jerzego, Marii wydawał 
się on lekkomyślny i pusty. Bała 
się, że córce nie będzie łatwo 
z tym pięknym j próżnym męż
czyzną. Ale Anna była tak za
patrzona w swój wymarzony 
ideał, że Maria raz ledwo jej 
napomknąwszy o Jerzym, jako 
nie nadającym się dla córkj na 
męża, umilkła speszona. Anna 
jednak chyba nigdy nie zapom
niała tej rozmowy, bo po ślubie 
powiedziała, że wyjeżdża do in
nego miasta. — Tak będzie le
piej, mamo — rzekła prosząco, 
a Maria nie miała odwagi opo
nować. Jeżeli Anna sama nie ro
zumie, że matka zostanie bardzo 
samotna, to przecież Maria jej 
tego nie uświadomi. Wyproszona 
litość, to najgorsze, co może czło
wieka spotkać — myślała już po 
wyjeżdzie córki.

— I czv ja w ogóle mam do 
tego prawo, czy byłam dobrą 
matką?

Nie, Maria nie uważała siebie 
za nienaganną matkę. Anna uro
dziła się, kiedy Maria miała 
mnóstwo innvch spraw na gło
wie. Przede wszystkim Józef... 
Józef był ojcem Anny. Dwa mie-

Fot. T. Gałązka

Marią miała 22 lata kiedy uro
dziła córkę, znerwicowane, wy
chudzone niemowlę, które nawet 
płakać się bało, jakby rozumiało, 
że łzy nic nie pomogą. Maria 
zostawiała dziecko pod opieką 
sąsiadki i biegła do obowiązków, 
które wydawały jej się wtedy 
najważniejsze, ważniejsze niż ży
cie. Wówczas jeszcze wierzyła, 
że Józefa 0cali.

Szukała kontaktów, zbierała 
pieniądze, przygotowując łapów
kę. Wręczyła ją w dusznej, za
dymionej kawiarni wytwornie 
wyglądającemu Niemcowi. Nicze
go" nie obiecywał, ale dawał jakąś 
nadzieję’. Marii bardzo potrzebna 
była świadomość, że zrobiła 
wszystko, co możliwe. Józef zgi
nął w 1944. Zmarł w Oświęcimiu 
na tyfus. Anna nigdy nie widzia
ła ojca, miała wówczas dwa lata*

Maria nie wierzyła, że dziecko 
przeżyje. Takie było wątłe, że 
jak gdyby ? góry zgodziła się na 
tę śmierć. Ale Anna tiie choro
wała nawet, tylko patrzyła wy
głodniałymi oczyma na wystawy 
z ciastkami, na których kupno 
Marię nie było stać.

Po wojnie wierzyła, że odnaj
dzie swoje miejsce. Z zapałem 
zaczęła pracować w pewnym n- 
rzędzie. Wtedy jeszcze nie wie
działa. że w je j życiu niewiele 
się już zmieni. Żyła w ciągłym 
oczekiwaniu na coś, co musiało 
się wydarzyć. A le TO nie nad
chodziło.

Kiedy Anna zdała do liceum,

przychodził z bukiecikiem brat
ków, albo z biletami do teatru. 
Wiedziała tylko, że ma ochotę 
włożyć srebrny medalion z foto
grafią matki, ozdobny żabot,

NA MAŁEJ WOKANDZIE
Snrowa kara za niszczenie środowiska

Pan. Józef Malanowski zamieszkały w Płocku przy ulicy Wys
piańskiego 16 dokonał wycięcia dwóch drzew na terenie ogólno
dostępnym Nie posiadał na to odpowiedniego pozwolenia prze
widzianego w ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska W 
związku z tym wykroczeniem wytoczono mu sprawę w kolegium 
orzekającym przy Prezydencie miasta Płocka, które ukarało go 
za to grzywną, w kwocie 10 tysięcy złotych to jest .po 5 tysięcy 
złotych za każde usunięte bez pozwolenia drzewo.

Od orzeczenia tego obywatel Malanowski odwołał się do Urzę
du Wojewódzkiego Nic to jednak nie pomogło instancja odWo- 

\jaweza ustaliła bezspornie, że takie zniszczenie środowiska na
stąpiło. że opłata ustalona przez pierwszą instancję została wy
liczona prawidłowo a także, że obowiązujące w tym zakresie 
przepisy nie przewidują żadnych ulg ani zwolnień od opłat 
za wycięcie drzew bez zezwolenia. W związku z tym Urząd Wo
jewódzki utrzymał w mocy decyzję pierwszej instancji i decyzja 
ta jest w trybie^ postępowania administracyjnego ostateczna E- 
wentualaie przysługuje jedynie skarga do Naczelnego Sądu Ad
ministracyjnego za pośrednictwem wojewody płockiego.

Kolegium do spraw wykroczeń przy Prezydencie miasta Płotka 
wydało ostatnio następujące orzeczenia i zarządziło ich opubli- 
kowamde.

Lech Paweł Zandrówiez s. Romana będąc w stanie nietrzeź
wym zakłócił ład i porządek przy ulicy Jaśminowej w Płocku 
używając wulgarnych słów w obecności przechodniów Jako o- 
koliezność obciążającą kolegium przyjęło te Wykroczenie po
pełnione zostało pod wpływem alkoholu, oraz że obwiniony nie 
posiada stałego miejsca pracy, Wymierzono mu karę w wysokoś
ci 5 tysięcy złotych grzywny z zamianą na 50 dni aresztu.

Wincenty Malinowski s. Wincentego będąc w stanie nietrzeź
wym kierował samochodom Fiat I25p nie posiadając na dodatek 
wymaganych dokumentów Stwierdzono, że obwiniony był już 
prze2 kolegium karany*za identyczne wykroczenie, nie wyciągnął 
z tego jednak należytych wniosków. Wobec tego ukarany został 
grzywną w wysokości 8 tysięcy złotych.

(azł
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poddała się tak łatwo, nie uczy
niła niczego, by jednak wyko
rzystać tamtą szansę. Nigdy już 
nie zainteresowała się żadnym 
mężczyzną.

—  Wczoraj skończyłam 61 lat
— przypomniała sobie nagle — 
nikt nie złożył mi życzeń. Ania 
nie pamiętała, ma pewno dużo 
pracy — rozgrzeszyła córkę.

Za drzwiami usłyszała szmer. 
Ktoś zapukał. Podeszła bez poś
piechu, przez wizjer zobaczyła 
nieznajomego. Nie, w tych ry
sach jednak było coś dobrze zna
nego, to tylko czas tak bardzo je 
zmienił. Otworzyła w popłochu.

— Dzień dobry —■ powiedział 
Jan. — Bardzo się Ciebie naszu- 
kałem, zanim wreszcie znalazłem.

— Postarzał się bardziej niż ja
— pomyślała z nutką satysfakcji
— wejdź, siadaj, zrobię herbaty.

Spoglądali na siebie ponad 
stołem.

— Czy było warto? — zapytał.
Nie, nie — chciała zawołać, ale

tylko pokręciła przecząco głową. 
Przecież nie przyzna się teraz do 
porażki. Więcej nie pytał. , Po 
godzinie rozmowy, w której wie
le słów nie padło, nie miała ich 
odwagi powiedzieć, wstał żegna
jąc się.

Nie mogę mu pozwolić tak o- 
dejść — myślała gorączkowo 
odprowadzając go do drzwi.

— Przyjdź jutro — rzekła i 
ujrzała w jego oczach ulgę.

JOANNA W lERNIK
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Pisać o alkoholu nie może oczywiście całkowity abstynent. 
Byłoby to tak, jakby s głuchym dyskutowało się o urokach 
Opola, acz i to jest rzeczą względną. Nie myślcie zatem* 
żem zupełnie 'święty i mogę rzucać kamieniem. Tak się jednak 
złożyło, że na mecie byłem istotnie po raz pierwszy.

WPROWADZENIE TEORETYCZNE 
którego dokonał mój cicerone, było na tyle ważne, że j’« 

podaję jako najważniejsze cechy działalności dziesiątek firm 
określanych jako mety, na swoją odpowiedzialność po spra
wdzeniu. Zwięźle wygląda to tak, że mety są lokalami czyn
nymi przez całą dobę, na okrągło. Można tam dostać wódkę 
czystą zyykłą, 400 i 500 zł za pół litra z butelką, 123 zł w sklepi® 
monopolowym. Podobno istnieją również mety ekskluzywne, 
z koniakami i drogą zagrychą, a nawet dziewczynkami, tego 
jednak nie udało mi się sprawdzić, z braku odpowiednich kon
taktów i niestety gotówki. Z drugiej strony odczuwam pewn® 
wyrzuty sumienia, bo nie powinno być takich wyrzeczeń któ
rych nie zrobiłoby się w służbie społecznej. W każdym razi® 
ja piłem wódkę w tych celach, niejako służbowo i być może 
mnie zrozumiecie lepiej, niż moja wątroba. Po lufie przepij3 
się na ogól czarną kawą zbożową i zagryza listkiem bobko
wym, choć asortyment zakąsek jest dość szeroki. Można Pi® 
jednorazowo jedną dużą lufę w danym zakładzie i spływa® 
szybko. Można nawet wypić pół lufy, ale nie jest to najmil®3 
widziane. Nie pić na ogół nie można.

Metą dowodzi ciotka. Przeciętna wieku statystycznej ciotki 
wynosi mniej więcej sześćdziesiąt lat. Są to osoby na emery- 
turze, niektóre przeżywają wciąż na nowo swą młodość, ni®' 
kiedy nawet dość górną 1 chmurną, wyjątkowo — arystokra
tyczną. Teraz taka ciotlcodama musi zrywać się przed piął# 
i już to samo sprawia iej niewymowną przykrość, a jeszcze 
trzeba obsłużyć lumpenproletariusza za przeproszeniem, czy 
tak zwanego szarego człowieka. Wtedy damociotce jest przy- 
kro podwójnie, a może nawet potrójnie, co zmusza ją 30 
pęwnej oschłości w zachowaniu, a niekiedy także do użyci3 
brzydkiego słowa, a fe! Wszystkie są jednak uprzejmiejsze 
w wieczorowej porze.

Gęstóść sieci met jest duża, ale też jest to sprawa dysku
syjna. W każdym razie wystarczająca. Rozkłada się to ni®- 
równomiernie. Najwięcej firm prowadzi działalność w śródmieś
ciu, w starych budynkach, na parterze. Nie znaczy to oczy
wiście, że nie ma ich na wyższych kondygnacjach, czy w no
wym budownictwie spółdzielczym. Chcę tylko powiedzieć, z® 
jest ich tam mniej. Najdogodniejsze warunki działania mają 
te, które mieszczą się w bramach przechodnich. Przepłyń 
klientów ma wtedy uzasadnienie i wszyscy się cieszą, prócz 
żon i dzieci porannych zaprawiaczy. W pewnej bramie znaj
dują się aż trzy mety i nie narzekają na wzajemną konku- 

/ rencję. n,
Na oko meta sprawia wrażenie prywatnego mieszkania, J3? 

kim zresztą jest w rzeczywistości. Główna różnica — wchodź1® 
tam należy bez pukania. No i za pierwszym razem trzeb3 
iść z kimś, kto jest tam znany, choćby z widzenia.

CZĘŚĆ FABULARNA
która nie musi być częścią artystyczną, choć powinna.
W pierwszej mecie, gdzie udaliśmy się już o godzinie piątel 

lokal był w pełnej gotowości bojowej. .
— Oho! — powiedział mój cicerone — jesteśmy pierwsi* 

pierwszy klient powinien mieć zniżkę, albo i całkiem darni® 
tę lufę walnąć.

— Ale, za darmo. A-ten pań, to kto? 7 • . i i i
— Mój kolega. Nie przejmuj się pani, tylko nalej po dużej* 
Nalano w kieliszki, których nie ma w lokalach państwo

wych. Były to dwa spore naczynka z grubego szkła, w któr® 
mieściła się setka, choć nie więcej. Grube szkło jednak i tro
chę nietypowy kształt, a także to, że było nalane praWif 
„z czubem” , stwarzało wrażenie, że w kieliszkach jest więc®!* 
niż powinno. Na zagrychę była czarna kawa, dość słodk3* 
a także cukierek miętowy. W chacie było czysto, pachnim0 
jakimiś ziołami. Bez pukania, podobnie jak my, wtoczył sl9 
do lokalu gość niezupełnie jakby trzeźwy jeszcze od wczoraj* 
Nie powiedział ani słowa, wyjął 40 złotych, położył na brzeg3 
stołu. Ciofka wzięła od nas kieliszki, opłukała jeden i nała10- 
Jej wymowne spojrzenie wymiotło nas stamtąd.

Uczucie tremy, które towarzyszyło podczas pierwszej wizyty, 
i o mały figiel nie spowodowało zaniechania, całej planowany 
rundy po metach, minęło, a świat, choć na dworze była pluć® 
i jeszcze szaro — zrobił się ładniejszy. Spróbujcie zresztą 
sami wypić setkę na czczo. Więcej jednak nie mogłem PlCJ 
a na bierńe towarzystwo w wędrówkach nie chciał przyste 
mój cicerone.

Po kilku dniach zaczęliśmy rundę od noWa. Zmiana syst®- 
mu, jaki zastosowałem polegała na tym , że wchodził®3 
wprawdzie z przewodnikiem na metę, jednak już w środk3 
łapałem się najpierw za kieszeń, potem za głowę i wybieg0' 
łem „po zapomniane pieniądze” W ten sposób czekając b®zT 
piecżnie na ulicy, byłem w stanie odwiedzić tego dnia sz®s__ 
lokali, dwa na pierwszym piętrze, jedno w nowym budo
wnictwie. Schematyzm rytuału zakupu wydawał mi, się ®ie 
co nudny, a wrażenia zbyt naskórkowe. Wszędzie 'to sarn®* 
niekiedy zakąska do wyboru: kawałek ogórka kiszonego, bo®̂  
kowy listek i ziarnka ziela angielskiego. Klienci — prac® 
wnicy państwowi, w tym kilku z teczkami — intelig®ńc ’ 
Niewielu lumpów. To wszystko zniechęcało. Gdzież bat'v 
cała, gdzie egzotyka spelunek znanych z literatury?

Szczęśliwy przypadek, jak to on, przyszedł mi z porno-#' 
Miałem kolegę. Ten kolega się stoczył. No. może nie' zupeł®1' 
Na razie stoczył się pod skrzydła swej matusi, ubogiej w»® 
wy, która tym samym była zmuszona podjąć decyzję p°P3° 
wadzenia mety. Przed stoczeniem ożenił był się jednak i sPł<A 
dził "z żoną dziecko. Jak twierdzi żona, tylko ten fakt trzy13 
ją jeszcze pod jednym dachem z mężem i teściową, — 
ubogą. Nie może znieść pijaństwa męża i tego, że on 3 » 
pracuje normalnie zarobkowo, a jeszcze nazvwa się, że J®̂  
jedynym żywicielem rodziny i opiekuje się matką. Ona, ^  
znaczy małżonka sama podjęła pracę, choć nie musiała. Pr  ̂
cuje na trzy zmiany i dlatego mogłaby książkę napisać P®£ 
tytułem „Życie na mecie” , gdyby umiała to zrobić, bo byf ̂  
w domu o każdej porze dnia i nocy. Tego dowiaduję się w Jv  
mieszkaniu, gdzie niebacznie dałem . się zaprosić przez P°?g 
chmielonego kolegę z lat szkolnych, który teraz mięknie i
może utrzymać się na krześle. Jest godzina siódma rano, mf „ 
wyszła gdzieś na chwilę i nie widziała nas, gdy wchodzilisl3;z’ 
Teraz rozmawiamy cicho z żoną kolegi, podczas gdy PrZL, 
uchylone drzwi słychać, co się dzieje w kuchni. Przyszła sZ 
fowa, przychodzi klient. Od razu zapowiada, się ciekawie* y

— Proszę pani (klient jest inteligentem), mamy dziś w Pr8ja
imieniny, muszę zanieść pół litra, nie mair| pieniędzy, 
wiem, pani będzie się gniewać, ale jestem pani stałym klie„ 
tem, a żona, pani rozumie. Niech pani weźmie ten zegar®’ 
jutro po niego przyjdę z pieniędzmi. ^

— Ale co pan, panie Władziu, znamy się nie od dziś. Ni®1,
pan weźmie, przecież i tak Pan do mnie przyjdzie. }0„

Następny klient jest cichutki, wypił właśnie setkę bez s g 
wa, teraz zapewne zakąsza, gdy wchodzi następny. Zap®r'" 
znajomy.

— Cześć Zygmuś. I ciebie suszy?
— Jeszcze od wczoraj, cholera, mnie trzyma.

MORAŁY
Nie są po to, by je lubić. Zbierzmy jeszcze to, co .wi®1® 

na temat alkoholizmu i walki z tym wrogiem. Walka jest P3 
wie beznadziejna. Okazji do picia znajdzie każdy cały wcr .

Na metę startujemy wolniej, niż z niej wyruszamy w 
drogę, podochoceni i pewni siebie. Ta fałszywa pewność si®' ■ 
każe nam zapominać o całym problemie. Byłbym za zhk 
dowaniem met. Powiem więcej: j e s t e m  za z l i k w i  
w a n i e m  me t  i nie mnie me obchodzi, że „są w,,e.aC« 
trudności” , „ogromne przeszkody”, „warunki niesprzyjaJ1* 
obiektywnie” .

Zacznijmy od. tego, później będziemy mieli już hancu 
Piszę to, narażony na zemstę ciotek, ale pragnę Waszego sz

’ŚCia‘ - / WASZ OB. SERW AT

STR. 4 TYGODNIK PŁOCKI • NR 33



I

(KULTURA)
Refleksje z wystawy

RZEŹBIARSKA RODZINA
Muzeum Mazowieckie w Płocku zaprezentowało kolejną eks

pozycję, tym razem są to eksponaty- z rzadko pokazywanego 
działu —• etnografii. Chociaż zbiory, zwłaszcza dotyczące sztuki 
3 udowejr folkloru Mazowsza Płockiego gromadzone są od lat 
■— nie ma możliwości stałego ich udostępniania. Brak sal wy
stawowych, a remont zabytkowego spichrza przeznaczonego 
dla Muzeum Mazowieckiego nie może się zakończyć. Zanim 
więc powstanie stała ekspozycja etnograficzna, zbiory opusz
czają magazyny przy okazji wystaw czasowych. Tak stało się 
3 tyra razem, miłośnicy sztuki ludowej mogą obecnie podzi
wiać rzeźbiarski kunszt rodziny Krajewskich z Zawidza.

Ta znana, słynna w całym kraju rodzina twórców ludo
wych po raz pierwszy doczekała się wystawy monograficznej. 
W trzech oddzielnych salach zaprezentowane śą prace Wincen
tego, Jana i Alfredy Krajewskich, co pozwala na snucie pew
nych analogii, a jednocześnie dostrzeżenie indywidualności 
każdego z twórców. Ponieważ pokazany jest szereg prac każde
go z twórców, rzeźby pochodzą z różnych okresów ich twór
czości można jednocześnie próbować prześledzić drogę rozwoju 
rzeźbiarzy, zobaczyć jak zmieniał, rozwijał się ich warsztat, 
jak powstawały nowe, oryginalne rozwiązania realizowanego 
już wcześniej tematu.

Rzeźbiarską tradycję zapoczątkował ojciec — Wincenty Kra
jewski, zmarły przed paru laty, uznawany nie tylko za jedne
go z najwybitniejszych w latach powojennych twórców ludo
wych, ale autentyczny działacz kulturalny o znacznym autory
tecie moralnym w środowisku, i stereotypowym życiorysie. 
Niewielkie gospodarstwo rolne, ukończone trzy klasy szkoły 
powszechnej, znany fachowiec, mistrz ciesielski i murarski. 
Rzeźbił, jak sam opowiadał, od dziecka, ale niechętnie przy
znawał się do tej pasji. Dopiero „odkrycie” go przez Mariana 
Przedpełskiego w 1957 roku zmieniło życie Wincentego Kra
jewskiego. Kontakt z Cepelią, uznanie i Wzrastające zainte
resowanie jego pracami powoduje, że odchodzi od dotychczas 
uprawianych zawodów coraz więcej czasu poświęcając rzeźbiar
stwu. Pasja ojca udziela się synowi. Jan próbuje, obserwuje 
°jca, szybko staje się dojrzałym artystą. Po tatach dołącza się 
ńo nich żona Jana, Alfreda z domu Sulkowska, wpierw po
magała teściowi i mężowi, krytycznie oceniała ich prace, w 
końcu zdecydowała się na samodzielne próby. Efekty tej ro
dzinnej, a jednocześnie bardzo indywidualnie traktowanej pasji 
Widoczne są na wystawie w płockim muzeum.

Jedna niewątpliwie rzecz wyróżnia przedstawicieli rzeźbiar
skiej rodziny Krajewskich — ciągłe poszukiwanie nowych 
mrm, niechęć do powielania raz stosowanych wzorów, auten
tyczne, twórcze traktowanie nawet powtarzających się tema
tów. Widać to zresztą wyraźnie na wystawie, np. w sposobie 
Przedstawienia typowego dla rzeźby ludowej tematu jak 
świątki. Każdy Chrystus Frasobliwy Wincentego Krajewskiego 
jest nieco inny, każda Matka Boska Skępska, choć rzeźbiona 
Zgodnie s tradycją ikonograficzną ma odmienny wyraz i cha
rakter.

W dorobku rzeźbiarskim całej rodziny występuje peWne 
novum w porównaniu z tradycyjnie pojmowaną rzeźbą ludo
wą, a mianowicie rozszerza się jej tematyka. To już nie tylko 
Pojedyncze świątki, figurki. 3cenki religijne. U Wincentego 
Krajewskiego pojawiają się też nowe tematy, w świat rzeźby 
wkracza historia i wieś 7 Jej obyczajami, pracą na roli. 
Powstaje kilka prac poświęconych różnym fazom bitwy pod 
grunwaldem, odsieczy wiedeńskiej, historycznym postaciom, 
.Tak np, Zygmuntowi Padlewskiemu. Figurki i wielopostaciowe 
kompozycje nie tylko statyczne lecz i pełne dynamizmu, Inspi- 
rącją były dla artysty rocznice historyczne, tematy konkur
sów rzeźbiarskich, propozycje odbiorców jego rzeźb, a przede 
Wszystkim własne zainteresowanie historią, poszukiwanie trud
ach, ambitnych tematów. Jakby na marginesie twórczości 
Powstają rzeźby o tematyce wiejskiej. Chłopi, przebierańcy, ka- 
Pela, scenki rodzajowe wyłaniają się także spod _ długa syna
1 synowej, podobnie jak rzeźby_ poświęcone historii.

Na wystawie w Muzeum Mazowieckim dorobek każdego
2 artystów przedstawiony jest w oddzielnej sali, a rzeźby 
^grupowane są w układzie chronologiczno-tematycznym^ Dzięki 
ierr>u można zaobserwować iak ^ewoluowała sztuka rzeźbiarzy, 
Tak zmieniało się podejście do tematu i warsztat rzeźbiarski. 
^P. u Wincentego Krajewskiego były to początkowo pojedyń-

rzeźby pozostawione w stanie surowym, później polichro
mowane przy użyciu niewielkie! gamy barw: brązów, czerni, 
soleni, beżu. czasem srebra i złota. Inaczej u syna, Jana. 
z3 n również zaczynał od barw .stonowanych, ale coraz częściej 
zaczyna stosować kolory żywe, zestawione kontrastowo. Zaś 
Alfreda Krajewska, która najpełniej wypowiada się w płasko- 
zeźbie tworzy prace niemal malarskie, stosuje nie tylko roz

maitość barw ale także używa różnych ich odcieni, unika jed
nolitości tła

Muzeum Mazowieckie starało się przedstawić możliwie pełny 
Poraź twórczości rodziny Krajewskich, stąd sięgnęło nie tylko 
Po własnych zbiorów lecz także skorzystało z pomocy muzeów 
^tnograficznych w Toruniu, Warszawie i Sierpcu Te bowiem, 
ztery, łącznie z Muzeum Mazowieckim placówki posiadają 

najwięcej prac rzeźbiarskich państwa Krajewskich.
. O starannym przygotowaniu ekspozycji świadczy nie tylko 
ob°r i ilość zaprezentowanych prac, lecz również przygoto- 
,ahy na tę okazję katalog, będący wprowadzeniem do wy- 

, aWy, a jednocześnie katalogiem wszystkich prac trójki rzeź-
arzy, znajdujących się w czterech wspomnianych muzeach, 

j, to dodatkową możliwbść szerszej orientacji w dorobku 
°~2lny Krajewskich, ich rzeźbiarskich zainteresowaniach.

0jpToć wielokrotnie na różnego rodzaju wystawach można było 
SIądać prace tych rzeźbiarzy, o ustalonej wśród znawców i 

^Uiośników rzeźby ludowej pozycji nigdy dotychczas iiie mieli 
jy?1 własnej, autorskiej prezentacji. Dobrze więc, że właśnie

uzeum Mazowieckie wypełniło tę lukę, tym bardziej że 
ekspozycja ciekawa, godna obejrzenia nie tylko przez 

• te' t ^ k ó iy  folkloru, ale także i przez tych, co wątpią w au-
m-^ezne walory współczesnej sztuki ludowej.

R,zeźby {Jana Krajewskiego

Najstarszy widok panoramy za Kazimierza Wielkiego, a więc tę Zygmunta I I I  Wazy z roku* 
Płocka przekazuje nam w wieku XIV , gdy król otoczył 1615, co sugerowałoby, że na 
rysunek sekretarza poseł- zamek drugim murem. Wtedy początku X V II wieku zrównano 

stwa holenderskiego w Polsce miała powstać obok wieży no? być może poziom najniższych 
Abrahama Boota z 1627 r. Wie- wa brama wjazdowa. Sytuacji partii wieży z poziomem tere- 
ża, zwana dziś Szlachecką, a tę ilustruje w „Dziejach Płoc- nów wokół wieży, 
dawniej Wysoką, widoczna jest ka” Tadeusz Zebrowski odpo- Twierdzenie Włodzimierza Sza- 
na rysunku Boota w całej swej wiednim planem sytuacyjnym f rańskiego jakoby Wieża Szla- 
krasie i naturalnej wielkości, zabudowy Wzgórza Zamkowego checka została zamurowana do- 
Wieżę tę obniżono w roku 1796, w, okresie od X II doXV wieku. p-:ero w wieku X V I mogłoby 
a więc w tym czasie, kiedy w W czasie badań archeolog!- Za leźć swe uzasadnienie właś- 
Płocku po rozbiorach rządzili czinych na Wzgórzu Zamkowym n:e/ w pierwszej połowie X V I 
Prusacy. Obawiano się wówczas, w roku 1966 dr Włodzimierz wieku kiedy to na" skutek ataku 
że mocno nadwątlone górne par- Szafrański zajął się szczególnie wezbranej Wisły zawaliła się 
tie wieży mogą zagrozić kośció- pieczołowicie Wieżą ' Szlachecką, skarDa "płocka wraz z zamkiem 
łowi św. Wojciecha, którego za- szukając tu odpowiedzi na py- piastowskim znajdującym się 
chodnia ściana przylegała bez- tanie, w jakim czasie zlikwido- między murami obronnymi — 
pośrednio do zabytkowych mu- wano w niej wjazd na teren zew,nętrzinym i wewnętrznym. Ta 
rów. _ > , zamkowy. Prace archeologiczne katastrofa mogła spowodować

Dzisiejszy wygląd Wieży Szła- wewnątrz wieży, a więc jej po- brak, oomieszczeń mieszkalnych 
.checkiej — jakże charakterysty- głębienie i odgruzowanie, odsło- : skłonić starostę dn nrze/nacze- 
czny dla współczesnej panora- niły całkowicie na jej wschód-, nia ^wieży SzlacheckiJjna cele 
my miasta — przypomina nam niej ścianie zachowany ostrołu- mieszkalne. Oczywiście są to 

^obronne umocnienia Wzgórza kowy portal gotycki, wykonany 
Zamkowego oraz wyzwala zaim- z cegły, ale wsparty na drzwiach 
teresowania nie zbadaną do koń- obrobionych do kantu kamie- 
ca przeszłością tego zabytku. , ni. Jak ustalił Włodzimierz Sza- 

Otóż już podstawowe pytanie, frański, część kamienna portalu

tylko przypuszczenia nie poparte 
przekonywającym materiałem 
dowodowym.

W  rozważaniach na temat za-

WIEŻA SZLACHECKA 
U R Y W A  SWE

kiedy zbudowano Wieżę Szła- miała około 2 metrów wysokości, muroWania bramy wieży zbyt 
checką, wywołuje pewne waha- górna iaS, ceglana ekolo 3 me- “ ^ la“ °Test

i i narastania warstw kulturo-
^  • wych. Przecież dziś —  w dru

giej połowie X X  wieku — Wieża 
Szlachecka wtopiona jest w na
rosłe przez stulecia warstwy 
kulturowe o ponad 3 metry 
głębiej niż na  ̂ początku X IV  
w ieku., Oczywiście, jeśli przyjąć 
za słuszne twierdzenie Tadeusza 
Żebrowskiego, że wieża bramna 
straciła swą funkcję w wieku 
X IV , wtapianie wieży w war
stwy kulturowe, jako argument 
odpada, jeśli jednak dać wiarę 
Włodzimierzowi Szafrańskiemu 
i przyjąć wiek X V I za okres li 
kwidacji bram gotyckich, to 
sprawa może wyglądać inaczej. 
Ponad 200 lat to spory szmat 
czasu i można by przyjąć, że 
już wtedy wysokość bram' gotyc
kich wynosiła nie 5 metrów, jak 
to obliczył Włodzimierz Szafrań
ski, a ponad 3 metry. I może ta 
ograniczona ‘ wysokość bram, 
spowodowana narastaniem
warstw kulturowych, utrudniała 
przejazd przez Wieżę Szlachcką?

Plany rekonstrukcji zespołu 
zamkowo-klasztornego na Wzgó
rzu Zamkówvm doprowadziły w 
latach siedemdziesiątych do 
gruntownej odnowy Wieży Szla
checkiej. Wbrew początkowym 
zamierzeniom musiano jedynie 
zrezygnować z jej podwyższenia, 

m* P° pierwsze dlatego, że nie by- 
%  ło dokumentacji potwierdzają- 

cej jej .pierwotną wysokość, a 
po drugie obawiano się, że na
wet podwyższenie „na oko” mo- 

I  że okazać sie niebezpieczne dla 
skarpy która na odcinku Wzgó- 
rza Zamkowego wykazuje coraz 
mniejszą stabilność i coraz wię
kszą wrażliwość na obciążenie

Jak widać gołym okiem, W ie
ża Szlachecka zbudowana jest 
na planie czworoboku zbliżone
go do kwadratu. Wyższe jej 
kondygnacje przechodzą w oś- 
rniobok, ale myliłby się ten, kto 
by sądził, że wnętrze wyższych 
partii wieży również jest ośmio- 
bocine Nie salka — komnatka 
wewnątrz wieży jest... siedmio- 
boczna, a to zdaniem fachow
ców stanowi ciekawostkę w 
skali europejskiej Siedmiobocz- 
na komnatka nie wykazuje przy 
tym żadnych śladów przebudo
wy. cegła jest tu nienaruszona, 
co oznaczałoby, że budowniczo
wie wieżv bratfmej ta^ jej 
wnętrze pierwotnie zaplanowali 

Wewnątrz siedmiobocznej 
komnatki znajduje się murowa
ny kominek, a więc w ścianie 
powinien być również i prze- 
wód dymny uzyskany zapewne 
przez zlikwidowanie ósmej

nia. Ogólnie przyjęto, że zabudo- trów wysokości. Cała brama od ściany. Widoczny dziś ot- 
wania obronne na Wzgórzu strony wschodniej (dziś zakryta wór okienny, wybity w połud- 
Zamkowym, których część do- ściana budynku Muzeum Mazo- niowej części wieży, pochodzi z 
trwała do dziś, powstały w o- wieckiego) była na 5 metrów X V III wieku, kiedy to średnio- 
kresie rządów na Mazowszu Ka- wysoka. Omawiana brama wieczna komnatka przerobiona 
zimierza Wielkiego, a więc w wschodnia była zamurowana du- została na pomieszczenie miesz- 
X IV  wipku. Tadeusz Żebrowski żymi gotyckimi cegłami praw- kalne z wykorzystaniem oświe- 
— doskonały znawca dziejów dopodobnie pochodzącymi z roz- tlenia naturalnego.
Mazowsza, omawiający historię biórki starych murów ’ zamko- 0statni_ . . bie2i konserwator- 
miasta w latach 1138-1495 w. wych oraz częściowo kamienny- m
„Dziejach Płocka” twierdzi na- wybranymi z braku podło- w z m o S f a
tomi&st, ze budowę zamku roz- gowego najniższej części wieży ^ b , V v . b d ' Qdkrvcia 
począł Bolesław II prawdopodo- Wewnątrz wieży znaleziono rów- °  n. ^ p
bnie około 1290 roku i już wów- nież ślad przeciwległego portalu ^  na\mJ\S?y^n ?avtn'uŁ̂ ,7>naC fri 
czas mury obronne obejmowały przesklepiony łukiem. XV I-w ie- na  <̂>tyckl€go uku braTny 
całe Wzgórze Zaińkowe.

PECH

Wieża czne źródła pisane podają, że w strony zachodniej oraz zazna
czenia miejsca, gdzie mógł znaj-Szlachecka -  zdaniem Tadeusza tym czasie istniała już nowa 7 w "od »n 7  (5SJ.

Żebrowskiego — ma być pozo- brama, zbudowana obok Wieży 
stałością umocnień Bolesława II, Szlacheckiej. Ten przekaz jedy- 
co oznaczałoby, że powstała ona nie uściśla ewentualne najpóź-

ka)„ Dębowe drzwi wejściowe 
do wieży od strony promenady -

Fot. T. Gałązka

U o t ł o i d  C W C ł i  t U ^ ł i ł u  U ć t  j u U z i *  i » ■ « • i , t i .1

pod koniec X III wieku. niejsze zamurowanie gotyckich ^ J d e L e k  i
Drugą kolejną zagadką wieży bram, ale wcale nie wyklucza o^-ie.ane c<a w jciec 

jest określenie czasu zamuro- stanowiska Tadeusza Żebrów- ^ n?trze _ wie„.y nieczęsto j . 
wania w niej bramy wjazdowej, skiego, że wieża bramna. zwa- udast^l>n!a'ne zwiedzającym, 
której ostrołukowy zarys od na dziś szlachecką, mogła być Opisem współczesnego wyglą- 
strony zachodniej tak pięknie zamurowana w wieku XIV. du wieży wypadałoby zakończyć 
został wyeksponowany po bada- Badania Włodzimierza Sza- ten szkic, w którym nie udało 
niach archeologicznych, prowa- frańskiego wykazały ponadto, że się jednoznacznie ustalić ani da- 
dzonych na Wzgórzu Zamkowym w wieku X V II poziom wnętrza ty jej wzniesienia, ani okresu 
przez dr Włodzimierza Szaf rań- Wieży Szlacheckiej podwyższony likwidacji bram gotyckich Te 
skiego w roku 1966. Tadeusz Że- został o 2 metry przeź zasypa- sprawy pozostaną nadal tajem- 
browski twierdzi również, że za- nie- najniższych partia gruzem, nicą Szlacheckiej Wieży, 
murowanie bram Wieży Szła- W roku 1966 przy odgruzowaniu
checkiej zostało wykonane już wnętrza wieży znaleziono monę- STAN ISŁAW  CHRZANOW SKI

(Dokończenie ze str. 1)

To zadanie inwestycyjne okaza
ło się zbyt wielkie dla wspomnia
nego wykonawcy. Kilkuosobowa 
grupa budowlana pracująca spora
dycznie na placu budowy w Za- 
łuskowie niewiele posunęła spra
wę naprzód, mimo dobrego za
awansowania prac w roku 1979. 
Stawiano tylko kolejne terminy za
kończenia budowy, które nigdy nie 
były dotrzymywane, aż w począt
kach 1980 roku spółdzielnia porzu
ciła ten plac budowy pozostawia
jąc 30-40 pryoc. zaawansowania 
pra budowlanych, niezabezpieczo
ne obiekty, sprzęt i teren budo
wy. Wykonawca nie zażądał na
wet wynagrodzenia za wykonane 
już roboty. Materiały budowlane 
po.ozrzucane niszczeją, niszczeją 
też nie ukończone budynki. Na mu* 
rach przyszłego budynku mieszkal
nego frworzą się zacieki — brak 
rynien, a dach nokryli papą sami 
pracownicy ośrodka szkolno-wycho
wawczego, którzy nie mogli pa
trzeć na niszczejący ich przyszły 
dom. Dzieci i pracownicy czekają. 
Budowa stoi i niszczeje, a prowa- 
dząca_ ją spółdzielnia już... nie 
istnieje, natomiast Wojewódzki 
Związek Spółdzielni Produkcyjnych 
ni chce słuchać o kontynuowaniu 
robót przez innego podległego mu 
wykonawcę.

I zabawa trwa dalej. Wizje 
kalne, wizyty i monity u włads 
praktycznie nie skutkują. W sty
czniu bieżącego roku sprawą zain
teresowała się Prokuratura Woje
wódzka, potwierdzając fatalny do
tychczasowy przebieg prac i ko
nieczność ich kontynuacji, monitu
jąc o podjęcie decyzji i działań 
zmierzających do ukończenia budo
wy, zlikwidowania ewidentnego 
marnotrawstwa i zagrożenia, jakie 
istniało z po\vodu rozwalającej się 
werandy Oto fragment wyników 
prokuratorskiej wizji lokalnej: 
„Stropodach i ściany werandy są 
z drewna, dach pokryty papą. Su
fity tych pomieszczeń stanowią 
płyty pilśniowe, które są znacznie 
wybrzuszone. Sufit jednej sali po 
środku — w celu zebe pieczenia przed 
zawaleniem się — podparto we 
wł< snym zakresie stemplem drew
nianym, widoczne zacieki topnie
jącego śniegu na dachu... W po
mieszczeniach jest zainstalowane, 
czynne centralne ogrzewanie, jed
nak temperatura wynosi tam poni
żej 10 st...”

Na szczęście do tragedii ńie do
szło Weranda nie zawaliła się ni
komu na głowę, a dzięki brygadzie 
remo^ntowo-budowlanej Zakładu Mle
czarskiego w Giżycach i Wojewódz
kiemu Zakładów: Remontowo-Budo
wlanemu podległemu Kuratorium 
Oświaty i Wvchowania wykończono 
w łączniku między pałacem a nie
istniejącą leszcze nową ladalnią 
dwie izby lekcyjne co umożliwiło 
na czas chód w ostatniej chwili, 
wyprowadzenie dzieci z werandy. 
Nie znaczy to jednak że problem 
został rozwiązany. Dalej potrzeba 
wykonawcy na roboty o wartości 
ok 12 7 min zł

Przez krótki okres wydawało 
się, że w końcu sprawa znajdzie 
swói pomyślny finał, gdyż wstęp
nie podjęła się ! j Wojewódzka 
Spółdzielnia Budownictwa Wiej
skiego w Płocku, ale i ona ostat
nio.. uległa likwidacji. A problem 
pozostał.

Aktualnie w Załuskowie straszy 
pustką, gołymi murami i bałaga
nem plac budowy. Stoją wykona
ne, a niezabezpieczone budynki 
hydroforni, trafostacji, boksy ma
gazynowe. Stołówka i łącznik wy
magają prac wykończeniowych. 
Kotłownią stoi w stanie surowym 
lecz bez stropów, budynek miesz
kalny ma nie zamkn:ęty stan suro
wy. W kilkudziesięciu procentach 
wykonano oświetlenie i ogrodzenie 
terenu, niemal ukończona jest in
stalacja sanitarna w stołówce i 
budynku mieszkalnym.  ̂ Inwestor 
obiecuje ewentualnemu wykonaw
cy • akceptację wynagrodzenia uw
zględniającą pełną opłacalność prac, 

uwzględnieniem wszelkich kosz- 
tć dodatkowych Nie ma jednak 
specjalnych możliwości podzielenia 
placu budowy „ na wykonawców 
częściowych, stąd potrzebny jest 
jeden, który będzie w stanie ukoń
czyć wreszcie tę budowę.

Czy naprawdę mimo zainteresowa
nia władz, mimo ewidentnej ko
nieczności ukończenia tej budowy’ 
wynikającej z rachunku ekonomi
cznego, a przede wszystkim z po
trzeb społecznych — dzieci czeka
ją! — nie znajdzie się w naszym 
województwie żadne przedsiębior
stwo, które podjęłoby się tego za
dania?

Przecież mamy w woje
wództwie prężne przedsię
biorstwa budowlane, dla których 
taki plac budowy to drobnostka. 
Może dziś, gdy o wielu snrawach 
maja decydować samorządy pra
cownicze znajdzie się .> ■■ 'n, któ
ry zrozumie mecieroią< zwłoki 
potrzebę ukończenia tej wielolet
niej budowy. Ostatnio przeprowa
dzono rozmowy z Wojewódzkim 
Związkiem Kółek i Organizacji 
Rolniczych, mamy nadzieję, że ta 
instytucja nie będzie próbowała 
wykręcić się sianem, a likwidacja 
chyba jej nie grozi. Wraz z wy
chowankami ośrodka czekamy na 
dobre wieści z Załuskowa.

JP
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(PETROECHÓ)
Trwa ogólnonarodowa dyskusja

0 samorządzie pracowniczym. Rzą
dowy projekt ustawy o tym sa
morządzie dyskutowany jest w 
Sejmie. Dotarł również do naszego 
parlamentu społeczny projekt te
go aktu prawnego, jednego z obec
nie najważniejszych, należącego do 
zespołu zagadnień nierozdzielnie 
związanych z reformą gospodarczą. 
Czując potrzebę takiego samorząd
nego organu, nie czekając na no
we uregulowanie prawne, w opar
ciu o ustawę o samorządzie robot
niczym z 1958 roku w wielu za
kładach pracy powstają rady pra
cownicze. Tworzą one własne sta
tuty, na podstawie których dzia
łają, na gorąco, w życiii ucząc się 
denm^acji i sztuki zarządzania..

Tak dzieje się również w Mazo
wieckich Zakładach Rafineryjnych
1 Petrochemicznych, gdzie od lute
go istnieje i pracuje samorząd pra
cowniczy. Po długiej dyskusji i 
ważeniu każdego sformułowania 
powstał zaaprobowany i przestrze
gany przez obie strony — noWo 
powstały samorząd i dyrekcję — 
regulamin samorządu pracownicze
go MZRiP. Oddaje on w ręce za
łogi wszelkie , podstawowe sprawy 
przedsiębiorstwa. W przypadkach 
szczególnych przewiduje się -nawet 
możliwość podejmowania decyzji 
nie tylko przez wybraną spośród 
załogi, obdarzoną jej zaufaniem 
Radę Pracowniczą, ale i bezpo
średnio w referendum wszystkich

rola bowiem różna jest od działal
ności związków zawodowych, któ
rych podstawowe zadanie to wy
stępowanie w obronie załogi. Rada, 
w przypadku gdy interesy te są 
sprzeczne, musi starannie rozważyć 
obie strony medalu i znaleźć złoty 
środek. Oto przykład z ostatnich 
dni. Zespół Szkół Chemicznych 
MZRiP opuściły kolejne absolwent
ki, które powinny znaleźć zatrud
nienie w płockiej petrochemii. Ma
ją już z nią podpisane umowy. 
Tymczasem w .związku z ograni
czeniem produkcji x kombinatowi 
nie są potrzebni nowi, nawet wy
kwalifikowani pracownicy, a po
nadto w świetle ostatnich wyni
ków badań prowadzonych przez a- 
kademię medyczne na terenie 
kombinatu praca wt nim zwłaszcza 
dla młodych kobiet nie jest obo
jętna dla zdrowia. Dyrektor pod
jął więc decyzję o niezatrudnianiu 
w petrochemii tych dziewcząt. W 
ich obronie stanęły oba związki 
zawodowe. Rada pracownicza mu
siała zająć stanowisko. Na razie 
wypowiedział się jej sekretariat, 
iż decyzja dyrektora była słuszna, 
ale jednocześnie ma on zobowiązać 
dział kadr, by każdą sprawę roz
patrzył indywidualnie, pomógł zna
leźć inną pracę, umożliwił ewentu
alne przekwalifikowanie — jed
nym słowem zapewnił zawodowy 
start tym dziewczętom, jeśli nie w 
petrochemii to gdzieindziej. Gdyby 
dyrekcja nie zgodziła się_ z tą 
propozycją może przedłożyć tę

działa 7 komisji/ stałych I nie ma
ją czasu próżnować. Na przykład 
komisja do spraw socjalnych prze
prowadziła już kontrolę ośrodków 
wczasowo-kolonijnych, opiniowała 
projekt podziału funduszu socjal
nego, a nie było to 1 łatwe, bo 
fundusz, czyli 2 procent z docho
du przedsiębiorstwa, nie rośnie, a 
koszty utrzymania własnych ośrod
ków ciągle wzrastają ’ i okazałd 
się,_ że w tym roku grozi poważny 
deficyt. Sporo czasu zajęła też tej 
komisji sprawa „Osiedla Młodych” 
i warunków, w jakich żyją tam 
jego mieszkańcy. Komisja zatrud
nienia i płac zajmowała się po
działem funduszu zakładowego, 
komisja do spraw planu oraz re
alizacji produkcji, zbytu i kosztów 
zaproponowała oddalenie planu 
produkcji na rok bieżący, uważa
jąc, że ^zjednoczenie przydzieliło 
petrochemii zbyt małą ilość ropy 
do przerobu. MZRiP jest w stanie 
zrobić dużo więcej, ale potrzebuje 
surowca. Obecna sytuacja, zwłasz
cza gdy w najbliższej perspektywie 
jest przejście na samofinansowa
nie się przedsiębiorstwa, nie mogła 
spotkać się z aprobatą komisji. 
Dużo pracy ma również korriisja 
ochrony środowiska naturalnego i 
zdrowia pracowników, zajmując 
się przemysłową służbą zdrowią i 
Wynikami ostatnich badań specja
listów.

Szykując się do wprowadzenia 
projektowanej reformy gospodar
czej rada pracownicza powołała

SAMORZĄD W MZRiP

CZEKAJĄC
NA USTAWĘ

pracowników. 160-osobowa rada 
pracownicza: „Jest najwyższym i 
jedynym organem samorządu całej 
załogi MZRiP, upoważnionym 
przez nią do decydowania w peł
nym zakresie o celach i kierun
kach działania przedsiębiorstwa. W 
swoim działaniu rada pracownicza 
dążyć będzie dc pełnego wykorzy
stania _ istniejącego potencjału pro
dukcyjnego^ i osiągania optymal
nych efektów gospodarczych przed
siębiorstwa” Do niej ąależy decy
zja w najistotniejszych dla przed
siębiorstwa sprawach; między in
nymi stanowi o planach jego roz
woju, rocznych i wieloletnich pla
nach działalności, planach popra
wy warunków bezpieczeństwa pra
cy, ochrony środowiska .działalnoś
ci socjalnej, podziale funduszy i 
zysku przedsiębiorstwa. Ona też 
przyjmuje roczne sprawozdania 
finansowo-księgowe, udziela abso
lutorium dyrektorowi, ustanawia 
wszelkie regulaminy obowiązujące 
w MZRiP. Jak głosi regulamin ra
da pracownicza powołuje i odwo
łuje dyrektora spośród kandyda
tów własnych lub zgłoszonych
przez jednostkę nadrzędną czy or
ganizacje społeczno-polityczne
działające w MZRiP, Ma ona rów
nież prawo oceniania i opiniowa
nia każdej decyzji dyrektora i
władz zwierzchnich Petrochemii,
tudzież zawieszania ich decyzji,
jeśli uzna je za sprzeczne z inte
resami przedsiębiorstwa. Rozpatru
je również wszystkie sprawy zgło
szone przez Organizacje działające 
w MZRiP, może również zasięgać 
ich opinii. Kontroluje działalność 
przedsiębiorstwa i dyrekcji. To 
wszystko nie oznacza jednak, że 
zamierza ona zastępować dyrekcję 
Wprawdzie dyrektor jest przez nią 
powoływany i przed nią odpowia
da, a jej decyzje są dla niego 
wiążące i musi je wykonywać to 
jak głosi regulamin: „Nie ograni
cza to jednak samodzielności dzia
łania dyrektora w podejmowaniu 
i realizowaniu przedsięwzięć pod
noszących efektywność zarządzania 
przedsiębiorstwa” . Rada powipna 
zajmować się sprawami generalny
mi, pozostawiając w rękach dy
rekcji troskę o odzienne wykony
wanie zadań. Gdy zaś dyrektor 
potrzebuje opinii załogi, ma trud
ną do rozwiązania sprawę może 
żądać posiedzenia rady pracowni
czej lub innego organu samorządu. 
Może on również wstrzymać wy
konanie jej uchwał, jeśli są one 
sprzeczne z przepisami prawą lub 
naruszają interes przedsiębiorstwa 
aż do ponownego rozpatrzenia da
nej sprawy przez radę.

Jak na razie wszyscy uczą się 
posfępowania zgodnie z przyjęty
mi założeniami. Na pewno czas i 
dobra wola będą najlepszymi nau
czycielami. Ważne jest, że rada ma 
świadomość swojej odpowiedzial
ności za zakład, że właśnie w in
teresie załogi leży, by reprezento
wała ona nie ćyiko racje pracow
ników lecz i przedsiębiorstwa. Jej

sprawę pod obrady .całej rady pra
cowniczej, albowiem dopiero jej 
a nie sekretariatu decyzje są wią
żące. /

•
Sekretariat rady pracowniczej 

składający się z przedstawicieli rad 
pracowniczych zakładów i służb, 
ma za zadanie przede wszystkim 
przygotowanie prac rady. Zbiera 
dla niej materiały, informacje, 
koordynuje działalność komisji 
problemowych, prowadzi selekcję 
wpływających do rady spraw. Po
nieważ jest to organizm nowy nie 
wszyscy już nauczyli się co do 
niego należy. Toteż zarówno inte
resanci, jak i administracja, wy
stępują z wieloma sprawami, które 
z powodzeniem można załatwić 
bez interwencji rady pracowniczej.

Demokratyczne formy działania 
samorządu przejawiają się nie 
tylko w fakcie jego wyboru przez 
ogół pracowników petrochemii, w 
podejmowaniu uchwał zawsze 
większością głosów 50 proc. plus 
jeden, w procedurze tajnego gło
sowania. Tkwią przede wszystkim 
w samej jego strukturze i mecha
nizmie działania. Kadencja rady 
pracowniczej trwa według przyję
tego regulaminu 2 lata, wybierać 
do niej można tylko pracowników 
przynajmniej od 5 lat związanych 
z petrochemią. Raz na kwartał 
zwołuje się zebranie zwyczajne, 
nadzwyczajne, zaś na wniosek se
kretariatu, dyrektora lub jednej 
trzeciej członków rady. Okres mię
dzy zebraniami zwyczajnymi nazy
wany jest sesją i w tym czasie 
na czele samorządu stoi przewod
niczący sesji, iwybrany na_ ostatnim 
posiedzeniu. Może on być wybra
ny nie więcej niż na 4 kplejne se
sje trwające od posiedzenia zwy
czajnego do następnego posiedze
nia zwyczajneg' . Jest on na ten 
czas oddelegowany przez dyrekcję 
ze swojego stałego miejsca pracy, 
do którego powróci w momencie 
wyboru swego następcy. Nie ipa 
oii funkcji kierowniczej, prawa de
cyzji za samorząd, lecz głównie 
organizacyjną, odpowiada za pra
cę sekretariatu, stwarza warunki 
działania komisjom, powinien wie
dzieć o wszystkim; co dzieje się w 
przedsiębiorstwie, by* rada była 
Żywym, szybko reagującym orga
nem zarządzającym. Obecnie, w 
tym odpowiedzialnym okresie two
rzenia się nowych struktur, wpro
wadzania w życie przyjętego ̂ regu
laminu przewódnicząęym sesji jest 
’Waldjemar Barcikowski ,z Zakłado
wego Biura Projektów.

Odpowiedzialną rolę w pracy 
nowego samorządu odgrywają ko
misje problemowe, stałe lub po
woływane doraźnie przez radę 
pracowniczą. One ■•to w swoich 
kilkunastoosobowych składach do
kładnie zapoznają się z problema
mi, szukają rozwiązań i swoje o- 
pink przedstawiają całej radzie, 
dla której są podstawowym orga
nem doradczym. Jak dotychczas

' /
juz nie tylko odpowiednią komisję, 
ale zobowiązała również dyrektora 
naczelnego do sporządzenia do 
końca września br. raportu o sta
nie przedsiębiorstwa, by stanowił 
on podstawę do zaplanowania no
wych form gospodarowania i za
rządzania.

Takie są początki i założenia sa- 
-morządu w MZRiP. Trwa przecie
ranie nowych ścieżek, szukanie od
miennych rozwiązań, wszyscy mu
szą znaleźć swoje miejsce w zmie
niających się warunkach. Dlatego 
też nowa rada pracownicza zwró
cił.1. się do wszystkich organizacji 
społecznych, związkowych, dyrekcji 
z zaproszeniem do dyskusji na 
podstawowy dziś temat —. jak wi- 
dz~ swoją rolę w realizacji hasła: 
„Cała załoga zarządza przedsię
biorstwem” by nie pozostało ono 
tylko sloganem, a stało się rze
czywistością.

JP
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SPÓŁDZIELNIA „CHEMIK u

JU1 DZIAŁA
W  zalewie pesymistycznych 

informacji i niedobrych 
rokowań na przyszłość tai 

właśnie może wielu ludziom 
dać promyk nadziei. Oczywiś
cie tym, którzy z utęsknieniem 
czekają na własny dach nad 
głową. Pod koniec kwietnia zo
stała w sądzie zarejestrowana 
nowa Międzyzakładowa Spół
dzielnia Mieszkaniowa „Chemik”. 
Pomysł jej utworzenia zrodził 
się kilka miesięcy temu w Pe
trochemii, Petrobudowie i In- 
stalu. Podyktowało go samo ży
cie, czyli wydłużające się listy 
oczekujących na mieszkanie, bez 
szans przydziału w najbliższych 
latach. Bowiem, odkąd alikwi-

Gdy ukaże się ta notatka, wła
śnie będą przyjmowani pierwsi 
członkowie.

Kto nimi będzie? Tylko pra
cownicy trzech wymienionych 
wyżej przedsiębiorstw. czyli 
około 3 tysięcy osób, jakie f i
gurują na lisach zakładowych. 
Istotną różnicą między spółdziel
nią „Chemik” a innymi spół
dzielniami mieszkaniowymi jest 
uproszczenie formalności —■ nie 
będzie tu kandydatów, tylko od 
razu przyjmie się ludzi na 
członków, wychodząc z założe
nia, że i tak się dość naczekali, 
monitując o mieszkanie w za
kładzie pracy.

Spółdzielnia „Chemik” jest o

■*W.

Wiceprezes Franciszek Wiśniewski: „Ta spółdzielnia da szansę 
naszej załodze...”

/Fot. T. Gałązka

dowa.no tzw. pule zakładowe, 
pracownicy tych zakładów zo
stali pozbawieni możliwości uzy
skania mieszkania, jako że wie
lu z nich nie było nawet człon
kami spółdzielni, licząc, że do
piero po przydziale załatwią 
wszystkie formalności.

Nowa spółdzielnia otrzymała 
lokum w biurowcu Petrobudo- 
wy przy 3 Maja w Płocku i 
rozpoczęła swoją działalność.

mm

tyle w dobrej sytuacji, że za
kłady, z których inicjatywy 
powstała, zajmą się też wyko
nawstwem. Generalnym wyko
nawcą będzie Petrobudowa, in- 
stal — podwykonawcą. Dokoop
towano także Elektromontaż. 
Petrochemia zapewni obsługę 
inwestycyjną. Na razie przygo
towywana jest dokumentacja i 
lokalizacja. Na pewno w grę 
wchodzą Podolszyce, a poza

TO M A SZ K A R LA K  *

WIERSZE
Ten chłód
jest jak przezroczystość rozwieszonych sopli

lodu
ten chłód
jest jak smutny taniec w błękicie wieczornej

muzyki
jest dopełnianiem spokoju 
przeciągłą melodią skrzypiec 
zawieszonych na krawędzi słuchu.
Otwieram okno by schwytać resztki jaskrauwści 
i widzę swój cień, który »
już nie jest moim cieniem
a tylko przesłaniem rąk twoich w przestrzeni

czasu
modlitwa o oddech twoich ust 
wyryta na szkle ,
sączy błogosławieństwo wieczornej zorzy 
aż do zamknięcia powiek

Nad ranem opuszczone pokoje 
1obsypane nocną melodią 
goreją w wieczornej nicości 

► *  «  
sen 
ucichł
i chłodne powietrze " 'S  ' 
osiadło na białych kartach książki, 
oto siedzę naprzeciw siebie 
a przede mną poranek 
w kolejnym żywiole 
wid■ 1 jak rosa 
niczym krawiec polny 
przykrywa atłasem

błogość drzew i łąki 
by słońce po’ chwili 
barbarzyńca straszny 
ponaglało owady 
potem ciepły wiatr , 
nadleciał z południa 
i
nie ma twoich oczu
choć, ślad wiosny nadszed .
jest tylko widmo wody
powietrze do życia
i podmokła ziemia
w której gubię stopy
choć czas
ucieka.

#  &
Gęste pióropusze chmur 
nad naszymi głowami
i nasze spojrzenia w czułym błękicie nieba 
kiedyś szliśmy w rytmie ciepłego deszczu 
a potem' mrok i sen nie przychodził 
i pierwsze zwątpienie w noc księżycową 
i wciąż słyszałem stukot deszczu wokół 
aż cieszą oburzyła me serce 
usnąłem.

*) Tomasz Karlak fur. 1957 w Płocku jest absolwen^ 
tem LO i im St Małachowskiego Zdawał na studi  ̂
na filologię angielską, ale mu się nie powiodło Pd 
rocznej nauce w PSŻ podjął pracę w MZRiP jakó 
aparatowy Obecnie odbywa służbę wojskową, pisze 
od dawna. O swojej twórczości mówi tak: Proszę mi 
wierzyć, że poznawanie świata w czytaniu i pisaniń 
jest jedyną siłą, która jest w stanie pchać mnie do 
przodu Boję się jednego: kiczowatości Oczywiście 
dobrze rozumiem, że to nie jest leszcze TO

Tomasz karlak prosił nas o ocenę swoich wierszy
Na pewno są one jeszc/e młodzieńcze, ale przecież 

widać w nich świeżość przeżycia 1 poetycką wrażli:* 
wość Dlatego je drukujemy i dlatego namawiam^ 
Tomka, by pisał dalej.

r m ę ę ta m m m m i m m m m m m *

tym spółdzielnia zamierza budo
wać osiedle Piękna — 3 Maja.

W planach ma wybudowanie 
na razie 3—4 tysięcy mieszkań, 
nie tylko w blokach. Co ważne 
— planuje się około tysiąc mie
szkań wybudować w segmen
tach jednorodzinnych co jest 
bardzo atrakcyjną ofertą.

Za wcześnie, mówić już teraz 
o terminie zakończenia prac, 
ale to najbardziej zainteresuje 
ludzi oczekujących na mieszka
nie, Pierwsze, robocze założenia 
mówią o zakończeniu budowy 
osiedli do 1990 roku. j Ale planu
je się, że pierwsi lokatorzy za
czną się wprowadzać w 1983 ro
ku. Uzyskaliśmy tę informację 
u wiceprezesa spółdzielni —• 
Franciszka Wiśniewskiego, który 
przedtem pracował w Zakłado
wym Biurze Projektów MZRiP. 
On także opowiedział nam o po
czątkach „Chemika” .

— W porozumieniu szczeciń
skim znalazł się punkt o usta
leniu górnego pułapu oczekiwa
nia na mieszkanie — 7 lat. W 
Płocku jednak, jak wszędzie, 
ludzie czekali o wiele dłużej- 
Chcieliśmy więc naszej załodze 
umożliwić otrzymanie własnego 
M wcześniej, choć. ci, którzy się 
do nas zapiszą mają nieraz 
dłuższy staż wyczekiwania, bo 
od lat ich nazwiska są na lis
tach zakładowych. Ale-perspek
tywa otrzymania kluczy w 1983, 
4, 5 roku jest na pewno lepsza, 
niż niewiadome. Został więc w 
tych trzech zakładach utworzo
ny komitet organizacyjny tej 
spółdzielni, potem odbyło się 
zebranie założycielskie, na któ
rym powołano radę. Z rady z 
kolei został wyłoniony 3-osobo- 
wy' zarząd. Prezesem jest Zbig
niew Michalski, pracownik Pe- 
trobudowy. Spółdzielnia ma °  
tyle szansę przed sobą, że środ
ki materiałowe na budownic
two mieszkaniowe muszą sic 
znaleźć, cnoćby kosztem kurczą
cych się inwestycji przemysło
wych. O to więc jesteśmy spo
kojni. Ponieważ wykonawcami 
będą zakłady budujące dla sie
bie nie martwimy się też o po
stęp prac. Więc to drugi poważ
ny plus.

Nowa Spółdzielnia „Chemik* 
rńa już statut i regulamin. Czy
tamy w nim, że:

„Przy rozpatrywaniu wnios
ków o mieszkania spółdzielcze 
w zakładach pracy przez Spo
łeczne Komisje Mieszkaniowe —’ 
należy brać pod uwagę następu
jące kryteria: st&ż pracy w za" 
kładzie; okres oczekiwania n_a 
mieszkanie, tj. zarejestrowanie 
w zakładzie pracy; aktualne 
warunki mieszkaniowe (m-im 
zajmowanie lokali nadmiernie 
zal udn.i o n y ch, ni emi es zkaln y c h,
stan techniczny obecnego mie
szkania itp., obecne warunki 
socjalno-bytowe, m. in. do.moo 
na jedną osobę w rodzinie, wy
padki losowe, rozbite rodziny* 
przewlekłe i nieuleczalne cho- 
róby itp.).

Na listach przedkładanych 
przydziału mieszkań przez Spo
łeczne Komisje M ieszkaniowo 
zakładów pracy nie mogą znaj
dować się członkowie posiada

jący domki jednorodzinne, 
szkania własnościowe lub dzia*" 
ki budowlane z wydanymi zez'  
woleniami na budowę, goy* 
osoby te nie będą kwalifikowa
ne do przydziału mieszkań prz®2 
ZSM „Chemik” .

Gwarantuje to więc sprawied
liwy podział, co, jest w spra'  
wach tak drażliwych, jak mie'  
szkania — najważniejsze.

* (kp)
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C zęściowo zgodnie z na
szymi przewidywania
mi zakończyły się wy

stępy młodych płockich spor
towców na arenach V III już 
Ogólnopolskiej Spartakiady 
Młodzieży. Choć na podsumo
wanie za wcześnie to trzeba 
stwierdzić, że dla wielu z nich 
były to bardzo udane zma
gania. Nieraz po dramatycz
nych bojach reprezentanci 
województwa płockiego wy
walczali miejsca na podium.

Tradycyjnie dobrze wypad
li i to zarówno dziewczęta 
jak i chłopcy przedstawiciele 
jedynego klubu wioślarskiego 

|PTW „Budowlani” . Icń łu
pem stało się zdobycie dwóch 
złotych, srebrnego oraz brązo
wego medalu. Odnieśli rów
nież zwycięstwo w punktacji 
klubowej, gromadząc na 
swoim koncie 40 pkt i \ w y
przedzając WTW Warszawa 
i „Czarnych” Szczecin. W pun 
kfcacji województw ostatecznie 
zajęliśmy szóstą lokatę razem 
z ekipą Bydgoszczy.

Złote medale wywalczyli —

Elżbieta Ladko, wywalczając 
miejsca w finałach w swoich 
konkurencjach. I tak na 100 m 
stylem delfinowym zajęła 
piąte miejsce z czasem 1:13,8 
sek. Znacznie lepiej wypadła 
w eliminacjach, gdzie uzyska
ła 1:12,8 sek. bijąc aż o 0,4 
sek. swój dotychczasowy re
kord. Na 200 m st. delfino
wym zajęła szóstą lokatę z 
czasem 2:41,6 sek. Na tym 
dystansie znacznie lepszy re
zultat uzyskała również w e- 
liminacjach 2:40,6 sek. co da
ło jej wymagane minimum na 
II klasę sportową.

Ewa Ławrynowicz zakwa
lifikowała się do finału B z 
czasem 1:18,07 sek. bijąc swój 
rekord życiowy. Z grupy 
dziewcząt tylko Marzena 
Bednarska nie spełniła po
kładanych w niej nadziei pły
wając grubo poniżej swoich 
możliwości. W finale A szta
feta dziewcząt 4x100 m st. 
zmiennym zajęła siódmą lo
katę, ich wynik 5:07,2 (r. ży
ciowy). Sztafeta płynęła w 
składzie Ewa Ławrynowicz 
(st. grz.), Beata Gąsior (st.

finale po dramatycznym bo
ju podopieczni trenera Sta
nisława Sulińskiego szczypior 
niści „W isły” Płock. Pokona
li-on i po dogrywce „Pogoń” 
Zabrze 31:30. Jest to pierwszy 
medal jaki wywalczył zespół 
z Płocka w  grach zespoło
wych.

Również dobrze wypadli 
piłkarze z tego samego klubu 
„W isły” , prowadzeni przez 
trenera Jana Franke. Osta
tecznie uplasowali się na do
skonałym, siódmym miejscu 
pozostawiając za sobą wiele 
doskonałych drużyn z czoło
wych polskich klubów. Oto 
nazwiska piłkarzy występują
cych w spartakiadzie: Grze
gorz Pietrzak, Jacek Zdro
jewski, Jacek Murlikowski, 
Marek Rzepka, Robert Głuch, 
Zbigniew Wąsowski, Robert 
Gapiński, Paweł Dylewski, 
Grzegorz Maćkiewicz, Jacek

VIII Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży

PtOCCZMNE
M  M1 M Y 1  N Z K M S
chłopcy dwójka bez sternika 
W składzie Jerzy Stańczak, 
Dariusz Olejniczak. Dziew
częta — czwórka ze sternicz- 
ką płynąca w zestawieniu — 
Zofia Drzewiecka, Elżbieta 
Jankowska, Małgorzata Rad
cowska, Mariola Serek, ster- 
tticzka Monika Anek. Srebrny 
“ttedal zdobyła czwórka ze 
sternikiem Dariusz Rosiak, 
Tadeusz Jasiński, Roman 
Felc, Marek Chądzyński i 
sternik Maciej Chądzyński. 
Brązowy medal wywalczyła 
również ósemka dziewcząt — 
Aleksandra Szymańska, Rena
ta Lewandowska, Beata Cy
bulska, Marlena Lewandow
ska, Katarzyna Czerska, Do
rota Woźniak, Małgorzata 
Półtorak, Elżbieta Pakulska 

sterniczką Iwoną Drze
wiecką.

O 25 setnych sekundy prze
la ła  brązowy medal inna o- 
sada tego klubu dwójka ze 
sternikiem Jacek Torajewicz, 
Dariusz Włodarczyk, sternik 
Taweł Gołębiowski.

Klubowe osady przygoto
wywali: Bodlian Karwowski, 
Eugeniusz Błaszczyk, Ryszard 
Dlczuk i Jerzy Podsędek.

.Aż 51 punktów w porówna
niu do 29 w ubiegłym roku 
Zdobyli zawodniczki i zawod
nicy M KSM D K Płock, a Bea- 
** Gąsior zdobyła po raz 
Pierwszy w swojej karierze 
brązowy medal na dystansie 

m stylem klasycznym z 
C2Lasem 1:20,09. Ta sama za
wodniczka zajęła JI miejsce 
W finale B na 200 m st. zmień 
Oym 2:42,2 sek. oraz uplaso
wała się na czwartym miej- 
?bu na dystansie 200 m st. 
klasycznym z wynikiem 2:56,2 
sek. Każdy jej rezultat jest 
lePszy od wyników dotychcza
sowych i zapewnia minimum 

TT klasę sportową. \

.Kownie dobrze pływała 
cnoć nie zdobyła medalu

Mas.), Monika Kossakowska 
(st. del.), Elżbieta Ladko (st. 
dow.).

Wśród chłopców najlepiej 
wypadł Sławomir Lau, któ
ry w finale A zajął ostatecz
nie ósme miejsce z czasem 
2:30,6 sek. Ten sam zawodnik 
w eliminacjach uzyskał 2:29,2 
bijąc swój rekord życiowy. 
Na 100 m st. del. uplasował 
się na 14 miejscu, poprawia
jąc rekord życiowy wyni
kiem 1:10,1 sek.

Mimo dalekiego miejsca do
brze zaprezentował się To
masz Kwiatkowski, który ja
ko jeden z trzynastki chłop
ców z (rocznika 1969 zakwali
fikował się do finału. Na 
100 m stylem dowolnym uzy
skał 1:04,7 sek. a na 200 m 
st. dowolnym z czasem 2:27,1 
sek. zajął 23 miejsce.

Pływacy prawie więc po
dwoili dorobek punktowy. 
Jest to efekt systematycznej 
pracy całej grupy szkoleniow 
ców a » właściwego sjtawiania 
problemów w Szkole Podsta
wowej nr 11. z której pocho
dzą wszyscy pływacy. Oto jak 
ocenia swoich podopiecznych 
trener Wojciech Ostrzycki: 
„W  porównaniu do roku u- 
biegłego cała grupa poza Bed
narską poczyniła znaczne po
stępy. Gdybym miał postawić 
ocenę to byłaby to czwórka 
nawet z plusem. Niewątpli
wie na dobre rezultaty ma 
wpływ również atmosfera ko
leżeńska jaka wytworzyła się 
w samej grupie, także to, że 
w kraju silne kluby zaczęły 
się z nami liczyć. Przestaliś
my być przysłowiowym 
Kopciuszkiem. Daje to na 
pewno dużo większą pewność 
siebie i lepsze samopoczucie. 
Jeśli idzie o stronę sportową, 
to zdaje egzamin system jaki 
wprowadziliśmy, mianowicie 
solidne przygotowanie tylko 
do dwóch imprez w roku. W 
obecnym były nimi mistrzo
stwa Polski i Spartakiada” .

Brązowy medal zdobyli w

Rzepka, Mirosław Szczepanik. 
Janusz Brzeziński, Maciej 
Prosowski, Zbigniew Wiśniew 
ski, Krzysztof Lewandowski 
Ryszard Mierzyński.

Po raz pierwszy również 
kajakarze z Międzyszkolnego 
Wodnego Ośrodka Sportowe
go z Płocka zdobyli dla wo
jewództwa dwa punkty. Wy
walczyła je czwórka w skła
dzie: Pudllk, Sobowski, Po
korski, Oleksiak, zajmując w 
finale B trzecie miejsce. Tre
ner Jacek Wróblewski był za
dowolony z tego rezultatu i 
powiedział, że jego zawodnicy 
zrobili wszystko co mogli zro
bić. Bardzo dobrze zaprezen
towała się jedyna zawodnicz
ka w tej grupie Beata Rut
kowska awansując do fina
łów. Ostatecznie zajęła w re- 
pasażu B 6 lokatę, co dało jej 
19 pozycję.

Poniżej swoich możliwości 
wypadli płoccy lekkoatleci. 
Jako jedyna do finału zakwa
lifikowała się Alina Pomor
ska w  biegu na 400 m. zaj
mując w  nim ostatecznie ós
me miejsce.

Czy to wszystko na co by
ło stać sportowców woje
wództwa płockiego i czy zro
biono wszystko by przygoto
wać ich najlepiej do trud
nych zmagań? Będziemy do 
osiągniętych wyników i oce
ny jeszcze wracać. Ale na 
pewno zdobyte rezultaty są 
przykładem dalszego wzrostu 
poziomu sportowego w nie
których dyscyplinach sporto
wych i nie ma co ukrywać 
regresu innych.

W. DUSZYŃSKI

OGŁOSZENIA
DROBNE
M. W. Koprowicz 1 Z. Danielewski
przepraszają funkcjonariuszy KM 
MO oraz kierowcę taksówki nr 139 
za zajście spowodowane dnia 6.07. 
81 r. na ul. Gierzyńskiego.
886311

Zgubiono legitymację FZEiR Nr 
0002974 na nazwisko Woźnlcka Irena.

Sprzedam pustaki żużlowe około 1500 
sztuk, połówki i całe w rozliczeniu 
potrzebuję cement. Płock, Kalinowa 
j3.
886300

Kupię ciągnik 360 .lub 40-tkę po ka
pitalnym remoncie. Morawski Lech 
us-411 Biała Stara.
886275

'łanio sprzedam dom z działką w
Strzałko wie koio Gostynina u ob. 
Marii i Mieczysława Karwackich. 
886278

Sprzedam dornek i 4i ha ziemi Na- 
górki Dobskie gm. Drobin woj. płoc
kie, Gorzowska Czesława.
886294

Unieważnia się pieczątkę lek. sto- 
mat. Jadwiga Ochniewicz-Zapała 
Płock ul. Morykoniego 1 m. 5 Nr 
St. 1680.
886293

Zamienię mieszkanie M-4 nowe bu
downictwo Ul piętro w Wałbrzychu 
nz podobne vt Hk-cku iuo Włocław
ku. Wiauoinosć Wawrowski Euge
niusz, Rypin ul. Warszawska 30 lub 
Kordalewski Zbigniew Płock ul. Szo
pena 16 m. 63.
886288 \

Zgubiono legitymację pracowniczą
Nr 25769 MZRiP.
886285

Sprzedam ciągnik radziecki. Mańko- 
wo k.Płocka, Ryszard Kempf, pocz
ta Biała Stara.
886301

Sprzedam maszynki do nakrapiania
terazytu. Płock. Sienkiewicza 27
m. 1.
886107

M-3 spółdzielcze z telefonem okolice 
Wielkiej Warszawy, Nowy Dwór Ma
zowiecki zamienię na Płock. Wiado
mość: Nowy Dwór Mazowiecki, tel. 
34-99.
886308

30 czerwca zaginął młody wilk czar
ny podpalany w reiortlć Oś Tysiąc
lecia. Pies jest, w trakcie leczenia. 
Zwrot za nagrodą. Al. Kobylińskie
go 14 m 47.
886313

Zamienię mieszkanie spółdzielcze 
typu M-3 we Włocławku na równo
rzędne lub większe w Płocku. Ofer
ty Nr 886315 składać w redakcji Ty
godnika Płockiego.
886315

Kierowcy taksówki nr 80 Tadeuszowi 
Jabłońskiemu za bezinteresowne za
branie dzieci wracających dnia 26- 
07. 81 r. z obozu do Płocka dzię
kują rodzice.
886312

Zamienię mieszkanie M-3 z wygoda
mi, telefonem w Wysokiem Mazo
wieckim na podobne lub mniejsze w 
Płocku. Istnieje możliwość dopłaty 
Wiadomość: ul. Wolskiego 1 m. 44.
886320

Sieipc zamienię domek z działką 
na M 4 spółdzielcze z dopłatą w 
Płocku lub Sierpcu. Oferty składać 
w Tygodniku Płockim, Płock, Jaku
bowskiego 11.
886321

Zamienię mieszkanie spółdzielcze
M-2 w Żyrardowie na podobne w 
Płocku. Wiadomość: Płock, ul. Biel
ska 28 m. 6.
886324

Sprzedam grę telewizyjną pr. Japoń
skiej. Wyszogrodzka 14a, tel. 266-80. 
886322

Zgubiono legitymację Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i in
walidów Nr 0006497 na nazwisko 
Zdzisław Drozdowski.
886302

Zgubiono legitymację pracowniczą 
Nr 26293 MZRiP.
886303

Zgubiono legitymację pracowniczą 
Nr 49654 MZRiP.
886317

Zgubiono legitymację pracowniczą 
Nr 40701 MZRiP.
886314

Zgubiono legitymację pracowniczą 
Nr 24718 MZRiP.
886309

Zgubiono legitymację PZEiR Nr 
255685 na nazwisko Zaborowski Jan. 
886316

— — ----- i_____________

Sprzedam Zastawę 750 (do remontu) 
tokarnię, szlifierkę stołową, nożyce 
elektryczne 3 wiertarki: udarową, 
ręczną, dwubiegową, nożyce gilotyna, 
smarownicę, kompresor kompletny i 
kompresor mały. Michaiskl Lucjan 
Goślice-Płock 09-422 Ciachcin.
883316

886318

Zgubiono legitymację 
Nr 25870 MZRiP.
886304 !

pracowniczą

Zgubiono legitymację 
Nr 508 OHP.
886297

pracowniczą

Zgubiono legitymację 
Nr 24141 MZRiP.
886295

pracowniczą

Zgubiono legitymację 
Nr 41892 MZRIP.
886274

pracowniczą

Kupię, wynajmę lub wydzierżawię 
chałupę, dom na wsi w okolicach 
Płocka. Oferty Nr 886299 składać w 
redakcji Tygodnika Płockiego.
886299

Płock M-2 dwupokojowe zamienię 
na Kraków. Oferty Nr 886298 składać 
w redakcji Tygodnika Płockiego, 
Płock, ul. Jakubowskiego 11.
886298

Zgubiono legitymację Związku Eme
rytów, Rencistów i Inwalidów Nr 
182840 na nazwisko Helena Filkow- 
ska.
886279

Zgubiono legitymację pracowniczą 
MZRiP Nr 51849.
886290

Spółdzielnia
Transportu Wiejskiego w  Płocku

Oddział w Kutnie ogłasza 
PRZETARG 

OGRANICZONY 
na sprzedaż samochodu marki 
Star A-28 skrzyniowy rok pro
dukcji 1973, numer silnika 37454 
numer podwozia 42402 cena wy

woławcza 75.0.00 zł.
Przetarg odbędzie się w pier

wszy poniedziałek po ukazaniu 
się niniejszego ogłoszenia na 
terenie S.T.W O/Kutno ul. 1 Ma
ja 19 o godz. 10. Wadium w 
wysokości 10 proc. ceny wywo
ławczej należy wpłacić w' kasie 
S.T.W Kutno. W dniu przetargu 
wadium nie będzie przyjmowa
ne. S.T.W zastrzega sobie pra
wo unieważnienia przetargu lub 
wycofania pojazdu bez podania 
przyczyn. W przetargu mogą 
brać udział jednostki gospodar
ki państwowej, uspołecznionej 
oraz osoby prywatne posiada
jące zaświadczenie z Wydziału 
Komunikacji. Pojazd można og
lądać na terenie S.T.W Kutno 
codziennie w godz. 10— 13.

W przypadku ni ©dokonani a 
sprzedaży w 1 przetargu, II 
przetarg odbędzie się w tym sa
mym dniu oraz miejscu o godz. 
12. Cena wywoławcza II  prze
targu będzie obniżona do 50 
proc. Wpłaty wadium z I prze
targu zachowują ważność na II 
przetarg.

ZwTot wadium nastąpi w ka
sie S.T.W w Kutnie. S.T.W Od
dział w Kutnie nie odpowiada 
za ukryte wady pojazdu oraz 
nie uzupełnia części brakują
cych. P-175

UW AGA M IESZKAŃCY PŁOC
KA, Oddział Warszawski Sto
warzyszenia Stenografów i Ma
szynistek, informuje, że na te
renie Płocka organizuje w roku 
szkolnym 1981/82

KURSY 
P IS A N IA  

NA  M ASZYNIE
Zapisy i informacje od 15 sierp
nia br. w godz. 8— 15 w sekre
tariacie Zespołu Szkół Zawo
dowych Nr 1, ul. Wolnej A fry 
ki 4, tel. 228-65. P-176

Wojewódzkie Biuro Geodezji 
i Terenów Rolnych w Płocku 

uprzejmie 
ZAWIADAMIA,

że jego siedziba w Płocku zo
stała przeniesiona do lokalu 
przy ul. Słowackiego 4/1, I I I  
piętro. Dojazd autobusami nr 19 
i nr 8. P-173

„Orbis" informuje
Oddział PBP „Orbis" w Płocku 

informuje za naszym pośrednictwem, 
że w roku bieżącym wprowadził w 
swoich kasach sprzedaż biletów na 
statki promowe. Podróżni wykupu
jący bilety mogą także kupić za 
polską walutę bony obowiązujące na 
statkach.

W płockiej placówce można rów
nież załatwić wszystkie formalności 
związane z otrzymaniem wizy po
bytowej lub tranzytowej na obszar 
innych państw.

Mimo pełni lata płocki „Orbis" 
przyjmuje zamówienia na indywi
dualne wyjazdy do NRD, CSRS. 
Wszystkie świadczenia można opła
cić w złotówkach. Do nich należy 
zaliczyć: noclegi l wyżywienie oraz 
ubezpieczenie „Warta". Realizacja 
zamówień następować będzie według 
kolejności zgłoszeń i wolnych miejsc 
u kontrahentów „Orbisu” .

Ostatnią propozycją dla klientów 
„ORBISU" jest ułatwienie w za
łatwieniu kupna zagranicznych bi
letów LOT.

Wszystkich informacji udziela płoc
ka placówka „Orbisu” , ul! Nowy 
Rynek każdego dnia w godzinach 
iO—17 lub telefonicznie 229-83, 229-89.

(w)

Dyrekcja
Zespołu Szkół Zawodowych 

CZSR „Samopomoc Chłopska**
Wydział Zaoczny w Kufoie, ul. 

Kościuszki 24, telefon 24-79 
PRZYJMUJE 

ZA P ISY
KANDYDATÓW

do klas pierwszych | wyższych!
1. Liceum Ekonomicznego n« 

podbudowie szikoły podstawowej 
(4 lata nauki).

2. Policealnego Studium Za
wodowego na podbudowie li
ceum ogólnokształcącego (2 lata 
nauki) o specjalnościach:
— ekonomika i organizacja 

przedsiębiorstw handlowych,
— ekonomika pracy, płac i 

spraw socjalnych.
We wszystkich typach szkół 

nauka odbywa się w  systemie 
zaocznym, semestralnym. Kon
sultacje organizowane są w so
boty i niedziele co dwa tygod
nie. Przyjęcia do wszystkich ty
pów szkół odbywają się bez eg
zaminu wstępnego. Po ukończe
niu szkoły absolwenci otrzymu
ją tytuł technik ekonomista. Do 
podania należy załączyć:
a) własnoręcznie napisany ży

ciorys,
b) 2 zdjęcia,
c) świadectwo szkoły uprawnia

jące do podjęcia nauki w 
wybranym typie szkoły,

d) skierowanie z zakładu pracy 
na naukę lub zaświadczenie 
o zatrudnieniu określające 
charakter pracy wykonywa
nej przez kandydata (nie do
tyczy kobiet niepracujących),

e) odpis dowodu osobistego po
świadczony przez szkołę lub 
zakład pracy.

Termin składania dokumentów 
od 15.VI— 20.VIII br.

Pierwszeństwo w przyjęciu do 
szkoły mają pracownicy pionu 
CZSR „Samopomoc Chłopska” * 
pokrewnych zakładów. Dla za
miejscowych słuchaczy szkoła 
pomaga w załatwieniu nocle
gów w hotelu lu.b na kwaterach 
prywatnych.

P-177

Udane występy 
uczniów

szkół rolniczych
Z 48 miejsca na 36, czyli 

o dziesięć pozycji przesunęli 
się w klasyfikacji generalnej 
reprezentanci szkół rolni
czych po zakończeniu IX O- 
gólnopolskich Igrzysk LZS 
rozegranych w Poznaniu. 
Najlepiej z dziesięcioosobo
wej ekipy wypadła Marzena 
Wojdecka z ZSZ CZSR Kut
no zdobywając dwa złote 
medale. Na 200 m z czasem 
26,15 sek. (w eliminacjach 
uzyskała 25,65 sek.) oraz w 
biegu na 400 m, ustanawia
jąc jednocześnie rekord i- 
grzysk — 56,94 sek. Srebrny 
medal na tych zawodach 
wywalczyła uczennica tej 
samej szkoły Violetta Kop
czyńska w pchnięciu kulą, 
wynikiem 9,97 m.

Oto inne miejsca zajęte 
przez zawodniczki pionu 
LZS: Dorota Sieradzka ZSR 
Mieczysławów w biegu na 
400 m * czasem 1,01,8 sek. u- 
plasowała się na VII miej
scu. Sztafeta 4 razy 100 m 
zajęła VI lokatę z czasem 
51,67 sek. Biegła ona w 
składzie: Dorota Sieradzka, 
Marzena Wojdecka, Jadwiga 
Lipińska (CZSR Kutno), Jo
anna Wiśniewska (ZSR Mie
czysławów). Na tej samej 
pozycji uplasowała się szta
feta 4 razy 400 m z czasem 
4,16,76 sek., w następującym 
zestawieniu: Jolanta Andrze
jewska (C2iSR Kutno), Danu
ta Szkop (ZSR Trzepowo), 
Małgorzata Maliszewska 
(ZSR Trzepowo), Dorota Sie
radzka (ZSR Mieczysławów).

Pozostałe wyniki: Jolanta 
Andrzejewska 100 p pł. — 
XIII m, Joanna Wiśniewska 
— 100 m — IX m, Jadwiga 
Byszewska — w skoku 
wzwyż XII m, Jadwiga Li
pińska — 100 m — XIII m,' 
Witold Biłyk (TH Wyszo
gród) w skoku w dal — 
5,90 m — IX m.

Punkty do klasyfikacji ge
neralnej zdobyli: uczniowie 
ZSZ CZSR Kutno — 108,75 
pkt., ZSMR Piątek — 10 
pkt, ZSR Mieczysławów —- 
9,25 pkt. i ZSR Trzepowo — 
3 pkt.

(d )

mm pismo Polskiej Zleunoczonej 
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zwraca zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian tytułów 
Prenumeistę na k(«J przyjmują Odoziały RSW .Prasa Książką Ruch" 

oraz urzędy pocztowe 1 doręczyciele w terminach:
— d i 28 listopada na styczeń I kwartał | półrocze roku następnego ł na 
cały f';k następny
— do dnia 10 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty na pozostałe 
okresy roku bteżacego
Cena prenumeraty rocznej - *08 d
Jednistir *oepoda<ki uspołecznionej Instytucje i organJzacje soołeczn©- 
poUtyr*zn* składała zamówienia w miejscowych Oddz alacb RSW .Prasa- 
Książka Rucb“
Zakłady pracy i instytucje w mieiscowosciach w ktoiych nie ma Od
działów RSW oraz prenumeratorzy indywidualni zamawiają prenumeratę 
w urzędach pocztowych lub u doręczycieli.

Prenumeratę ze zleceniem wysylto se granicę przyjmuje RSW , Prasa- 
Ksląźka Hucm Centrale Kolportażu Prasy Wytfńwatctw Ul T-»w*rowa 
29 90 9M Wi n «w » gonto NBP XV O/Wsrszswe Nt U *  *0045-13* ii w 
terminach nwdanyck gia prenumeraty teratewej Prwmjroe*»te re eiaoen em 
wyaylki z* granicę fe«i droższa od prenumeraty • 80 proc dla
zlec&modawe*w indywidualnych t •  100 pree dla zlecających instytucji
I zakładów *****

ogłoszenia preyfmul* punkt ogłoszeniowy w Płocku ul Jakubowskiego
II oraz Bttire Ogłpweń Warszawskiego Wydawnictwa Prasowego RSW 
„Prasa-Kstążka-Rueb" Warszawa ot P-umsAslra H

Druk Pr asów* Zakłady Graficzne RSW PreauKsiążka-Rucb”, Lódż, ul- 
Armii Czerwonej 28. Ząrn* 1630. K-10.
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KROMKA m m  Z MASŁEM
Najpierw krowy jakby nam 

strajkowały. Z odchudzonym 
mlekiem było jeszcze nie naj
gorzej, jednak ze śmietaną i 

masłem całkiem kiepsko. Kolejki po 
masło były podobnej długości, jak 
te po mięso, tyle tylko że rotacja 
była szybsza 1 w takiej 'kolejce nie 
można było dowiedzieć się nawet, 
ile ci przy żłobie zeżarli nam pasz 
treściwych, których nie staje dla ga
dziny Podstawową iniormacją było 
jedynie to, że trzeba masełko ku
pować i przetapiać na czarne, kart
kowe czasy. W miarę. 1ak napełnia
ły się garnki i słoiki naszą wie
wiórczą zapobiegliwością, kolejki 
malały. Dziś ich nie ma, bo masło 
kupuje się na kartki, po dwie kost
ki na łebka Teraz jednak krowy 
wzięły się za sabotaż gospodarczy 
i dają wodniste mleko z którego 
powstaje wodnista śmietana, a z niej 
— takież masło Woda też jest waż
na dla życia, nawet najważniejsza, 
może jednak nie akurat ta w maśle.

Takie rozmyślania snuję sobie od 
kilku miesięcy, gdy usiłuję posma
rować kromkę czerstwego chleba. 
Ten chleb zapewne już z pieców 
wychodzi czerstwy, bo świeży, to 
znaczy dopiero có do sklepu przy
wieziony, też nie jest świeży Jednak 
nawet na taki nie daje się masło 
rozprowadzić dawną, starą metodą, 
przy pomocy noża. Może trzeba wy
myślić Inne noże, może masło spe
cjalnie podgrzewać, może smarować

NA PLAŻY
Kie<$y piszą te słowa, za ok

nem ulewa. Może wiąc choć na 
zdjęciu chętnie obejrzymy so
bie jakąś ładną dziewczynę w 
kostiumie kąpielowym, opalają
cą się w upalnych promieniach 
słońca?

Kostiumy, modne w tym ro
ku, są bardzo skąpe. Najczęściej 
tó tylko skrawki materiału po
łączone jakimiś tasiemkami al
bo sznureczkami. Nie każda  ̂
nas może sobie pozwolić na od
słanianie prawie całego ciała 
Dla tych pań więc proponuję 
jednak kostium jednoczęściowy 
bo lepiej zakryć to, co się ma 
nieładnego, niż iść w zgodzie 
z modą.

Na plaży koniecznie trzeba 
mieć ' jakiś strój, który nakłada 
się na kostium. Jest on nawet 
ważniejszy od samego kostiu
mu. Modne są frottowe blezery 
uszyte na wzór męskiego swe
tra. Można wykorzystać do tego 
celu "ręcznik kąpielowy, bo gdzie

teraz dostanie się materiał frot
te? Albo po prostu zwykłą tu- 
niikę, byle kolorową i ładną. Zę
by tylko słońce trochę jeszcze 
dopisało tym. którzy wypoczy
wają w sierpniu.

(kp)

DZIWNE

ALE PRAWDZIWE
0 Amerykański długodystanso
wiec 27-letni Chris Devls, przez 
75 dni biegł wzdłuż Stanów 
Zjednoczonych. Towarzyszyła mu 
na rowerze jego żona, z którą 
ożenił się na trasie tego biegu 
w Nowym Meksyku.

0  Rekord poligamii należy do 
28-letniego Indonezyjczyka Ali 
Nawiba z Sumatry. W ciągu 7 
lat poślubił on 121 kobiet. W 
tym ,samym czasie rozwiódł sie 
z 93 kobietami. Gdy ostatnio 
chciał zarejestrować 9 nowych 
żon, został aresztowany i ska
zany za poligamię i oszustwa 
matrymonialne na 7 lat więzie
nia. -

tym topionym. Jeszcze nie tak daw
no tylko z dietetycznego leciała wo 
da i było ono sztywne o każdej 
porze dnia. Teraz można ją wycis
nąć nawet z „Wiejskiego” . Nie, tyl
ko krowji sabotaż.

Czego to nie można wymyśleć na 
tematy zaopatrzenia! Jest to samo
graj, po prostu wstyd o tym pisać 
Jako człowiek pozbawiony w dużej 
mierze tego uczucia, bo się zahar
towałem, uznałem jednak za potrze
bne napisać, że krowy, na które 
zwalam całą winę mają się dobrze 
i nie biorą sobie poważnie do serca 
pomówień o sabotaż. Na wszelkie ta 
kie mówią „mUuu” , tym głośniej, im 
dłuższa filipika. Zatem — może to 
wina rolników? Rolnicy winni są 
też wielu rzeczom. Od samego po
czątku nie chcieli sie kolekty wizo 
wać, potem od obowiązkowych do 
staw się migali, wreszcie zwalili 
produkcję mięsa na gminnych agro
nomów, którzy musieli fabrykować 
papierowe zwierzęta, sami zaś nic 
tylko wykupywali mięso z miej
skich sklepów, byle tylko sojuszowi 
miasto—wieś zaszkodzić, nadwątlić 
ten podstawowy sojusz Polaka z Po
lakiem. Jest wszak rzeczą powszech
nie znaną, że rolnik powinien trwać 
na roli, a miasto powinno być dla 
mieszczan.

Ostatnio zachciało mi się zoba
czyć i usłyszeć prawdziwego i rolnika 
spoza telewizji. Zastałem (go, 'jak 
oprawiał owcę, by zdjąć z niej skó
rę, którą miał wygarbować, by so
bie potem uszyć bułgarski kożuch, 
przy pomocy kościanej Igły ł ko
nopnej dratwy, którą miał już zro
bioną, Zona rolnika właśnie wyj
mowała z pieca chleb, a dziatwa 
zrobiła sobie teatr lalkowy, by od
ciąć się raz na zawsze od sęjuszu. 
Namawiałem rolnika, a później jego 
żonę, b y , się wspólnie natężyli i znie
śli jajko. Powiedzieli, że się zasta
nowią, a póki co — to pożyczą od 
sąsiada kierzankę, zrobią masło i 
na pewno da się ono rozsmarować. 
Insynuowali mi natomiast różności 
i szkalowali mleczarnię Gospodarz 
powiędział, że wszystkiemu winne 
nowe receptury, które mówią, że 
masło w miejskiej mleczarni robią 
wprost z mleka i wagowo jest go 
tyle, ile mleka, czyli wszystko jest 
Zgodne z normą Gdyby jednak tak 
nie było, a receptura była akurat 
jeszcze stara, to znaczy, że czeka 
nas kolejna afera, tym razem w te
macie „mleko 1 przetwory mleczne’ 
i nie będzie ona tyczyła krów, a je
żeli już — to tych, które określa
liśmy do niedawna jako święte.

OB. SERWATOR
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KOŚCIÓŁ W SANNIKACH
Sanniki należą do najsławniej

szych wiosek tej części Mazowsza. 
Dzieje się to głównie z powodu 
żywych tutaj tradycji sztuki łudcK 
węj. Ostatnio zaś przysparzają miej
scowości splendoru comiesięcznie 
koncerty Chopinowskie i udziałem 
najwybitniejszych planistów 1 ak
torów oraz licznie zgromadzonej pu
bliczności, także z Sannik. Koncerty 
odbywają się w pięknie odrestauro
wanej sałł pałacu zaprojektowanego 
przez Władysława Marconiego, do
kładnie na miejscu gdzie niegdyś stał 
dworek Pruszaków. W nim to Cho
pin spędził Jedne z najpiękniejszych 
wakacji w swoim życiu.

Tym razem zawędrowaliśmy do 
Sannik nie dla słynnego pałacu, 
lecz z pomysłem prezentacji tutej
szego kościoła /Wprawdzie jest to .bu
dowla o krótkim rodowodzie, gdyż 
kamień węgielny położono pod nią 
w 1870 roku, ale mimo to zasłu
guje na uwagę. Budowniczy — Ju
lian Tomasz Matłaszyński — który

KRZYŻÓWKA 
NR 469

POZIOMO: 1) podróż „migiem” . 4) 
Wysocki (belwederczyk). 7) żyje dla 
awansów. 8) stąpnięcie. 9) licha cha
tynka. 11) prowizoryczny budynek. 
12) zimne płatki. 17) na biurku, na 
papierzyskach. 19) zrzesza rzemieśl
ników. 21) próba. 22) likier kmin
kowy. 23) ważna trasa komunika
cyjna,

PIONOWO: 1) pakunek. 2) dawny 
instrument strunowy. 3) szkoli zwie
rzęta. 4) wyżywienie. 5) jeden z 
gwiazdozbiorów. 8) podział na frak
cje. 7) Krasula. 10) szef rządu Au
strii. 13) nowo wybrany na dane 
stanowisko 14) kuratela. 15) drobny, 
groźny szkodnik roślin. 16) moment. 
18) Śnieg na pół metra. 20) część do. 
lara. (n)

Rozwiązania prosimy nadsyłać pod 
adresem redakcji w ciągu 10 dni od 
daty numeru, na kartkach poczto
wych z dopiskiem „Krzyżówka nr 
489” . Pomiędzy Czytelników, którzy 
nadeślą poprawne rozwiązania, roz
losujemy nagrody książkowe.

podjął się realizacji projektu 
znanego architekta Franciszka Tour- 
nella, stanął przed dość trudnym za
daniem. Wyszedł z niego zwycięsko 
i dwa lata później -  w 1872 roku 
— nową świątynię ukończono. Był 
to w dziejach parafii Sanniki kolej
ny, prawdopodobnie już czwarty ko 
ściół. Wcześniejsze, drewniane nie 
zdołały przetrwać.

Kościół sannicki jest budowlą neo- 
klasycystyczną, trójnawową z dwie
ma wieżami. Większych walorów 
stylowych nie posiada, natomiast na 
uwagę zasługuje jego wyposażenie 
wewnętrzne. Pochodzi ono z obiek
tów wcześniejszych i w większości 
ma charakter barokowy Wyróżnić 
trzeba obraz św. Barbary namalowa
ny na desce z I połowy XVII wie
ku przez anonimowego artystę oraz 
naczynia liturgiczne — klasycysty- 
czną monstrancję i barokowy kie
lich z II połowy XVII stulecia.

(jbn)
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M O J A  P IE R W S Z A

M U C
JAK PODERWAĆ 

DZIEWCZYNĘ?
W odpowiedzi na Wasz apel, jak 

powinien zachować się chłopak w 
stosunku do dziewczyny, która mu 
się podoba, piszę ten list w swoim 
imieniu, to znaczy jakie zachowa
nie ja bym akceptowała, gdyby chło
pak chciał mnie poderwać. Myślę, 
że z moją wypowiedzią zgodzi się 
wiele dziewczyn. Jak wiem z obser
wacji, chłopcy mają największe 
trudności z zapoznaniem się ze swo
ją wybranką. Moim zdaniem chłopak 
powinien upatrzeć taki moment, 
kiedy dziewczyna jest sama i pod 
byle jakim pretekstem, np. która 
jest godzina, zacząć rozmowę. Nie 
powinien od razu zdradzać swych 
intencji. Nie może również od 
pierwszego razu umawiać się na 
spotkanie. Dziewczyna mogłaby po
myśleć, że nie traktuje jej poważ
nie i jest zwykłym podrywaczem. 
Po nawiązaniu tej znajomości chło
pak powinien dawać dziewczynie dó 
zrozumienia, że darzy ją sympatią, 
tzn. kłaniać się jej, uśmiechać się 
do niej, przelotnie wymieniać kilka 
słów, ustąpić miejsca w autobusie, 
czy w kolejce, a nawet podarować 
mały kwiatek. W tyci: sytuacjach 
bardzo łatwo jest zaobserwować jaki 
dziewczyna ma stosunek do chłop
ca. Dopiero po jakimś czasie, gdy 
się zyska względy wybranki można 
ją zaprosić na lody, czy do kina. 
a dalej już jakoś pójdzie. Nie radzi
łabym chłopcom zaczepiania! dziew
czyn na ulicy , c o  nie świadczy do
brze o, ich k&lłurze i u znacznej 
części dziewczyn nie jest aprobowa
ne. Chłopak, aby się podobać po
winien dbać o swój wygląd zewnę
trzny. Nie znaczy to, że ma chodzić 
w garniturze, czy pewexowskim 
stroju, lecz ubierać się twarzowo 
i wyglądać schludnie i czysto. Po
za tym dziewczęta bardzo cenią u 
chłopców przede wszystkim kulturę 
osobistą. Uroda jest kwestią gustu 
i naprawdę nie ma po co w siebie 
wmawiać, że jest się mało przystoj- 
nym czy brzydkim. Na pewno nie 
ma takiego chłopca, który nie po
dobałby się żadnej dziewczynie. Je
żeli chodzi o nieśmiałość to osobiście 
mogę stwierdzić, że wole chłonców 
nieśmiałych niż tych bardzo odważ
nych

A więc chłopcy, zachowujcie sie 
kulturalnie, stosownie do sytuacji 
dbajcie o swój wygląd.
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BARAN -  (21.III—20.IV)
Twoje sprawy sercowe, zwłaszcza 

poważne, są na najlepszej diódze do 
szczęśliwego końca. Teraz właśnie 
możesz podjąć decyzję, W rodzinie 
dobra atmosfera. Rak jest pod 
Twoim urokiem i wiele dla Ciebie 
zrobi. W pracy także masz duże 
szanse, choćbyś w tej chwili był in
nego zdania. Nie wolno Ci poddawać 
się pesymizmowi. Nie dbaj o spra 
wy drugorzędne. Pod koniec tygod
nia — miły wieczór w towarzystwie 
przyjaciół.

BYK -  (21.IV—21.V)
W sprawach sercowych trochę 

komplikacji. Mogą się zdarzyć jakieś 
sprzeczki, ale miną szybko, jeśli nie 
będziesz tak uparcie trwał przy 
swoim. Wobec kogoś spod znaku 
Wagi bądź swobodny ł odprężony 
Praca przyniesie Ci sukcesy, ale 
Ucz głównie na siebie. Wobec kole
gów ł szefów bądź dyplomatą. Wy
korzystaj każdą okazję do odpoczyn
ku i radości, wtedy czeka Cię urlop 
w miłej atmosferze.

BLIŹNIĘTA — (21. V—21. VI)
Na początku tygodnia trochę zde

nerwowania i napięć. Albo pilna 
praca albo ważna sprawa osobista, 
która wkrótce się rozstrzygnie, może 
kosztować Cię trochę nerwów. W 
sprawach zawodowych nie słuchaj 
żadnych plotek, kieruj się własną in
tuicją i rozsądkiem. Lew może Cię 
poprzeć i o^riióc Ci. jeżeli będzie 
pewien Twojej lojalności Masz do
bre perspektywy i pamiętaj o tym. 
W domu — bądź wesoły ł uśmiech
nięty, nie przynoś ze sobą próbie 
mów z pracy.

RAK -  (22.VI~22.VII)
To może być tydzień wielkich de

cyzji, wyboru i spotkania kogoś, 
kto może stać Ci się potrzebny. MO„ 
że być to także okres interesujących 
podróży i towarzyskich sukcesów. 
Posłuchaj głosu Twego serca choć 
raz. W pracy też dobrze, Twoje wy
siłki na pewno zostaną zauważone. 
W sobotę warto byłoby odwiedzić 
kogoś, kto na to bardzo czeka. Nie 
zwlekaj.

LEW — (23. VII—23,VIII)
Dni raczej spokojne. Na drodze do 

Twojego szczęścia nie stoi nikt poza 
Tobą samym. Dlaczego się jeszcze 
wahasz? Przecież wiesz, żę uczyni
łeś wszystko. Nikogo nie zraniłeś, 
nawet, jeśli tak myślisz. Powinieneś 
opierać się na osobie spod tego sa
mego znaku. Lwy dla Lwów. to 
najlepszy dla Ciebie horoskop. Inne 
znaki są tylko poboczne. W pracy 
jakieś interesujące obietnice, ale nie 
wierz im tak bardzo. Raczej pod
chodź z rezerwą l dystansem. Nie
dziela — upłynie bardzo miło.

PANNA — (24.Vln.~23.IX.)
Tydzień ożywiony. Eędziesz mieć

wiele towarzyskich okazji, a nawet 
różnych pokus. Lepiej byłoby nie 
żyć tak przeładowanym życiem, po
winieneś wybrać sprawy dla Ciebie 
najistotniejsze. W pracy rozwiążesz 
jakieś trudności Wiele spraw Cię 
drażni, ale może to właśnie Ty je
steś przewrażliwiony? Nie zawsze 
masz rację, co powinieneś sobie uś
wiadomić. Od razu będzie Ci łat
wiej.

WAGA — (24.1X—23.X)
Nie stroń od ludzi i nie zamykaj 

się w domu zwłaszcza gdy masz ja
kieś kłopoty sercowe. Wkrótce bo
wiem harmonia wróci, jeżeli Ty zro
bisz pierwszy krok. Twoi przyjaciele 
mogą Ci w tej sprawie dobrze do
radzić, a nie ma sensu unosić się 
nadmiarem ambicji, W pracy Twoja 
sytuacja powinna się polepszyć. No
we propozycje będą pomyślne.

SKORPION _  (24.X—22.XI)
Tydzień nowości i niespodziewa

nych spotkań. Warto, żebyś w licz
nym towarzystwie nie zapomniał o 
miłej sercu osobie. Przyjaciół Ci w 
tym okresie nie zabraknie, możesz 
być zmęczony nadmiarem rozrywek 
i intensywnymi trybem życia. W ro
dzinie radość i miłe chwile. W pra
cy czekają Cię zmiany 1 bardzo in
teresujące projekty. Cenią Cię, ale 
pamiętaj, by nie okazywać nagłych 
zmian humoru.

STRZELEC 4  (23.XI~21.XII)
Jeżeli zdarzyło Ci się jakieś nie

porozumienie z bliską osobą i my 
ślisz nawet o zerwaniu, nie rób te. 
go pod wpływem nagłej emocji Na
myśl się dobrze, abyś potem nie ża
łował zbyt pochopnej decyzji. Zwła
szcza jeśli Twoim partnerem Jest 
Panna -  to znak dla Ciebie 1 lep
szego nie znajdziesz. Jeżeli zapom-
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nisz o nieporozumieniu, czeka Cię 
dobry tydzień, bo i w pracy Uda się 
coś ważnego.

KOZIOROŻEC — (22.XII—20.1)
Szczęście w sprawach serca — 

choć będzie teraz okres, w którym 
Ty będziesz wolał raczej spędzać 
czas w domu. Zechcesz więcej spo
koju. Młode osoby spod tego znaku 
czekają romantyczne przeżycia ńa 
wakacjach. Spotkają kogoś spod zna
ku Skorpiona, kto Vwywrze na nich 
ogromne wrażenie. W pracy potrze
ba więcej dyplomacji wobec szefów, 
od tego zależy wiele Twoich spraw. 
W finansach uważaj — nłe rób dłu
gów. W piątek ważne spotkanie.

WODNIK — (21.1—18.11)
Będziesz miał powodzenie w tym 

tygodniu, szczególnie w sprawach 
sercowych i w towarzystwie. Ktoś, 
na kim Ci zależy dostosuje swoje 
plany do Twoich, dzięki czemu Spę 
dzicie czas bez chmurek i drobnych 
spięć. Jeśli wyjeżdżasz bądź uważ
ny w podróży, zwłaszcza, przy kie
rownicy. W sprawach finansowych 
— trochę niespodziewanych wydat
ków, ale nie skąp, potem zapowia
da się jakaś nagroda lub premia.

RYBY — (19.11.—20.ITI.)
Znajdziesz się w licznym gronie 

bliskich Ci ludzi, których od dawna 
nie widziałeś. Wokół Ciebie ciągły 
ruch, nowe plany i propozycje. Bar
dzo Ci odpowiada taki tryb życia, 
kie<łv jesteś ośrodkiem zainteresowa
nia. Pomyśl o kimś kto tęskni 1 nie 
może się Ciebie doczekać. Wybierz 
się do niego czym, prędzej, jeśli 
chcesz ułożyć sobie życie tak, jak 
marzyłeś. Pieniędzy trochę za mało, 
ale orzecieź wiesz >ak ;e zarobić, 
tylko chórujesz trochę na „lenia” .
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16 — 12 prac Asterixa — franc. °-0'' 
12—15. VIII godz. 18 i 20 — Mandilis0
— USA od lat 18, 16—19. VIII
16, niedziela godz. 12.15 i 15 — Ja£
car Piotr Ibrahima swatał — ZS^-"
b.o., 16—19. VIII godz. 18 i 20, nie
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MUZEUM MAZOWIECKIE: czy«r‘? 
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Kiriuszyna, Wystawa rzeźby rodziuY 
Krajewskich z Zawidza, Muzea"* 
czynne: środy, czwartki godz. 9"'la’ 
piątki, wtorki godz. 13—19, soboty 
godz. 12—17, niedziele 10—15. W P0' 
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niedziele godz. 11—13 i 15—17.

BIURO WYSTAW ARTYSTY^ ' 
NYCH: wystawa plakatów Walde»ja 
ra Świerzego czynna codziennie 
wyjątkiem poniedziałków i w to rk i 
w godz. 10—18.

DOM TECHNIKA: w środy l-sO&°* 
ty o godz. 18 dyskoteka.

APTEKI: dyżury nocne ł świ*)1?* 
czne pełnią apteki: do 17 sierpy 
(godz. 8 rano) apteka przy ul. 
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W miesiącu sierpniu nieczynne z 
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rząd Miejski- ZPP czynna w ka*f,' 
piątek od godz. 17 do 19 w SP°l 
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TELEFON ZAUFANIA nr 285-52 
dzieła porad w poniedziałki ł wt°rl\ 
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godz. 10—15.

TELEFON ZAUFANIA „W ”  r‘\
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rób wenerycznych codziennie w g ^ '
19— 20.

KUTNO
KINO „19 STYCZNIA” : 12—16. V*1* 

Małżonkowie roku drugiego — 
b.o., 12-16.VIII -  Przełomy Miss°u' 
ri — USA od lat 18, 17—20. VIII '  
Powodzenia stary — franc. od lat13' 

k in o  DK: I2.VIII — R ew olt 
„Python 375” — franc. od łat ł5' 
15—17. VIII — Przygody Calineczki i 
jap. b.o., 18—19.VIII _  przypływ r  
czuć — franc. od lat 18.

MUZEUM BITWY NAD BZURA "f
ekspozycja stała czynna codzienni 
wyjątkiem poniedziałków w 
10—15.,

ŁĘCZYCA
KINO „GÓRNIK” : 13—14.VIII 

Dziewczęta z Nowolipek — poi. 
lat 12, 15-18. V III _  Orkiestra Klu 
Samotnych Serc sierżanta ĘepPera^ 
USA od lat 12.

MUZEUM — ZAMEK; ekspOZJ^ 
stała: Pradzieje regionu łęczycki®^ 
historia Łęczycy i zamku X V II " *  ^ 
wiek, łęczycka sztuka ludowa. 
um czynne: środy, czwartki, PiątKjj 
soboty godz. 10—16, wtorki godz- 
—17, niedziele i wolne soboty

t>d

GOSTYNIN
KINO „WARSZAWA” : 12—14. VII* ̂  

Przygody barona Munchhausena j 
franc. b.o., 12—14.VIII — Miś — 
od lat 15, 16—17.VIII — Wielki $e, 
— ang. od lat 15, 19— 21. VIII — ** 
jemnica szyfru Marabuta — poi- '̂

SIERPC
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— Kochajmy Syrenki — poi. b.o-,
—13.VIII — Mroczny przedmiot V° ii 
dania — franc.-hiszp. od lat 18> ,
—16. V III — Tajemnica szyfru M3* 
buta — poi. b.o., 14— 16.VII1 — 
turn 3 — ang. od lat 15, 18— *
— Miś — poi. od lat 15.

MUZEUM: stała ekspozycja
cf>‘graficzna t historyczna czynna ^  

dziennie z wyjątkiem ponledziai^
w godz. 10—16.
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