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■ /ości konkursu na stanowisko dyrektora 
w «,'*vKv Słusznie c/y nic. takie s;| wymagania 
postępowania konkursowego. Tymczasem kon
kurs już zakończony

Spółka z o.o. „Orgman" z Lodzi, której preze
sem jest doc. ilr halv ( ’/. Szmidt przez dwa dni, 
po kilkanaście godzin dziennie poddawała kandy
datów sprawdzianom z zakresu wiedzy, umiejęl 
ności i predyspozycji kierowniczych tudzież te 
storn psychologicznym. Na podstawie wyników 
tych 1'adań oraz. przedstawienia przez kandyda
tów ich koncepcji pracy i wizji rozwoju Zakładów 
Komisja Konkursowa w wyniku tajnych głosowań 
w dniu 20.IW. postanowiła przedstawić Dyrekto
rowi Generalnemu l’KI’ dwie równorzędne kan
dydatury (podane w kolejności alfabetycznej):

1. inż. Ryszard.a Ekierta
2. inż.. Wiesława Lukaszuka
21.iw. Rada Pracownicza realizując ustawowy 

obowiązek zaopiniowania kandydatów p o z y -  
i y w n i e oceniła o h u kandydatów i na pod
stawie tajnego glosowania stosunkiem głosów 
12:8 zaproponowała Dyrektorowi Generalnemu 
PKP powołanie inż. W. Lukaszuka na stanowisko 

' ‘ pa Zakładów. W trakcie posiedzenia

Rady Pracowniczej przedstawiono jej wyniki 
badań „Orgmana” i wysłuchano koncepcji działa
nia zaprezentowanych przez obu kandydatów, 
którym leż zadawano liczno pytania.

Dla jasności: wg. „Orgmana” obaj kandydaci 
dnjtj gwarancję dobrego kierowania Zakładami. 
Natomiast oceny uzyskane przez poszczególnych 
kandydatów tmisz.) pozostać tajemnico. Nic doty
czy (o Komisji Konkursowej i Rady Pracowniczej, 
którym oceny te przedstawiono. A szkoda, gdyż. 
ich ujawnienie wyjaśniłoby (akie a nie inne stano
wisko Rady Pracowniczej.

Kiedy w poniedziałek, 2-1.09. przewodniczący 
RP i przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” 
(jednocześnie członek R1’ i Komisji Konkurso
wej) udali się do Warszawy w celu przedłożenia 
Dyrektorowi Generalnemu wyników konkursu 
w Zakładach wybuchła „bomba”. Od samego 
rana pojawił się, podpisany przez II. Żocliow- 
skiego apel do załogi, by podpisami poparła 
kandydatury inż. Ekierta na stanowisko dyrek
tora ZNTK. Pan Żochowski zjawił się na 
codziennej, rannej (gndz. 8.00) naradzie kierow
ników wraz z powielonymi na ksero listami
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TURNIEJ TAŃCA
W dniu 12 jwdziernika odbędzie się po 

raz pierwszy w Łapach Międzynarodowy 
T urniej Tańca Towarzyskiego w klasach „S” 
i „A”, w którym wezmą udział pary z Nie
miec, Czechosłowacji, Litwy, Związku 
Radzieckiego i Polski.

W klasach „A” i „5” tańcz;) pary o najwyż
szych umiejętnościach tanecznych, zdoby
tych latami ciężkiej pracy na codziennych 
treningach, zgrupowaniach, szkoleniach 
(niejednokrotnie z udziałem trenerów 
z innych krajów) oraz turniejach. Najniższą 
klast) tancerzy turniejowych jest klasa „U” 
następnie „D”, „C", „11", „A” i międzyna
rodowa „S". Przejście przez te wszystkie 
kolejne Słopnic kariery tanecznej wymaga od 
7 do 10 lal. Pary klasy „S” mogtj po zdaniu 
stosownych egzaminów stać się parami 
zawodowymi.

Wracając do naszego turnieju, będzie to 
turniej drużynowy w obu występuj.jcyeh 
w tańcach towarzyskich stylach: angielskim 
i latynoamerykańskim. Tańce stylu angiel
skiego to walc angielski, Ringo argentyńskie, 
wille wiedeński, lóxtroi i qwicksiep, a latyno
amerykańskie: samba, rumba, cha-cha-cha, 
passodoblc i jivc. W pierwszej części turnieju 
odbędę się półfinały w obu stylach ocenione 
przez sędziów w sposób tajny. W finałach 
wystąpi jedynie połowu par i oceniana będzie 
przez sędziów jawnie w sposób następujący: 
jeśli sędzia pokaże tabliczkę z nr 1 oznacza 
to, że typuje daruj parę na pierwsze miejsce 
w danym tańcu, jeżeli „2”, że na drugie, „3” 
na trzecie itd. Sędziowie oceniając pary Wo
ni pod uwagę styl i charakter tańca, muzy
kalność, rytmiczność, choreografię i ogólny 
wyraz artystyczny.

Mam nadzieję, żc turniej spodoba się Pań
stwu, dostarczając wiciu niezapomnianych 
przeżyć artystycznych i estetycznych.

H e n ry k  M ulyszko

ZAPROSZENIE
Tego jeszcze  nie było!

MIĘDZYNARODOWY TURNIE.] T AŃ
CA TOWARZYSKIEGO w Łapach 12 X 
o godzinie 16.00 i 19.00 w sali sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 4. Bilety na III Pod
laską Jesień Taneczną w cenie tylko 6 tys. zl 
od osoby można nabyć w MGOK-u w godzi
nach S.00—15.00. Zamówienia, zbiorowe 
można składać w księgowości MGOK-u 
w Łapach, ul. Plac XX-lccia 15, lei. 23-00.

Pozdrawiamy dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Fot. DOROTA MALESZKO
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NIM
ZŁOŻYMY

PODPIS...
poparcia ww kandydata. I tak przy udziale kie
rowników rozpoczęło się „referendum”. U. 
Żocliowski, który jest członkiem Komisji Konkur
sowej „nie wiedział", że po wyborze dyreklura 
żadnego „referendum" przepisy nic przewiduj:] 
i że jest to droga pozaprawna. Co dziwniejsze, J. 
Łapiński, kierownik Działu Kadr, kióiy wg 11. 
Żocliowskicgo' pomagał mu w redagowaniu pism 
do załogi, również, owo zbieranie podpisów uznał 
za „referendum". l’an Żocliowski będąc robotni
kiem z wykształcenia może nie znać znaczenia 
tego wyrazu. Jednak p. Łapiński, prawnik z wyk
ształcenia, powinien wiedzieć, że żadnego „refe
rendum" przy wyłanianiu dyrektora przepisy nie 
przewiduj:], oraz że samo referendum musi być 
ogłoszone z pewnym wyprzedzeniem czasowym, 
musi być tajne, z kartami do glosowania i urnami. 
Również z komisji] czuwaj:]cr| nad prawidłowym 
jego przebiegiem. I wreszcie winno ono dotyczyć 
całej załogi a nie tylko jednej zmiany. Skipi len 
pośpiech. Panowie? Poza tym obaj kandydaci 
musz;] być przedstawieni załodze. Inż. likier la 
pracownicy znaj.), inż. Łukaszuka nic, gdyż jest on 
spoza Łap, 11. Żocliowski nie mógł przedstawić 
go załodze, łio jako członek Komisji Konkursowej 
ohowi.y/nny jest do zachowania tajemnicy. Aby 
jednak równości szans obli kandydatów stało się 
zadość „nieznani sprawcy" w trakcie „referen
dum” puścili o inż. Łukaszu ku informacje typu: 
Ukrainiec, prawosławny, były sekretarz PZPR, 
„rozłożył” już trzy zakłady, z miejsca zwolni SCO 
osób i wszystkich (!) spawaczy.

Jednocześnie 11. Żocliowski rozpocz:]! zbiera
nie podpisów, ly  odwołać Radę Pracownicz:] za 
jej „mylne decyzje". Jakie — nie łaskaw był 
wymienić. Ciekawe, że KZ NSZZ „Solidarność”, 
której II. Żocliowski jest członkiem i Rada Pra
cownicza o całej lej „akcji" dowiedziały się od 
pracowników. Użyto więc zaskoczenia. Poza tym 
przez zakładowy radiowęzeł wielokrotnie odczyty
wano treść apeli. Jak na zwykłego robotnika — 
niezły przywilej. Natomiast wydane dwa dni 
później „Oświadczenie” Rady Pracowniczej 
odezylanc było aż trzy razy i nie w czasie, kiedy 
1 zmiana opuszcza Zakład. Nastąpiła leż awaria 
aparatury.

Działanie II. Żocliowskicgo, byłego przewod
niczącego KZ NSZZ „Solidarność” było przez 
wielu potraktowane jako stanowisko Zarządu. 
Nie dziwnego, że mogło (o zdezorientować zało
gę. I chyba o to właśnie chodziło. Osobę, która 
miała firmować „akcję” wybrano bezbłędnie. 
Tak więc po mistrzowsku i /. premedy tacji) doko
nano wobec pracow ników m anipulacji.

„W dniu następnym, 25.09. KZ NSZZ „Soli
darność: w wydanym „Oświadczeniu” stwierdza, 
żc II. Żocliowski działał bez jej upoważnienia, 
a nawet wbrew niej. Zwraca uwagę na to, że zbie
rał tc podpisy, rozpuszczał plotki i kłamstwa 
o inż. Łukaszuku. Stwierdza też, żc zakładowa 
nomenklatura boi się dyrektora spoza zakładu, 
gdyż grozi to .rozbiciem istniejących układów, 
klik, pozbawieniem „stołków” ludzi niekompeten
tnych a zajmujących ważne stanowiska w Zakła
dzie. „Referendum” określa jako manipulację.

Wc środę, 26.09. Rada Pracownicza także 
wydaje „Oświadczenie”. Informuje o przebiegu 
konkursu. Wskazuje na zakładową nomenklaturę 
jako organizatora „akcji". Jednocześnie zaznacza, 
żc w przypadku wyboru nn dyrektora Zakładów 
inż. Łkierla będzie z nim współpracować. Padają 
słowa o dokonanej wobec załogi manipulacji.

Trochę refleksji nad ostatn im  apelem  II. 
Żocliowskiego do załogi. Czy uważa on za uczci
we stawianie jej wobec wyboru pomiędzy obu 
kandydatami, skoro jeden z nich jest zupełnie

c.d. na sir. 3

Często w obliczu samotności i starości 
dokonujemy aktu zwanego darowizną. 
A później zawody, kłopoty, procesy. Dlatego 
przed dokonaniem takiego aktu należy się 
dobrze zastanowić, przemyśleć sprawę, 
a przede wszystkim nic ulegać emocjom, 
złudnym nadziejom. Ale także poznać siebie, 
to znaczy zrozumieć czy potrafię naprawdę 
pogodzić się z tym, żc przestaję być właści
cielem i wyzbywam się wszelkich praw z lym 
związanych. Podaję trzy przypadki życiowe.

Starsza, samotna kobicla obdarowuje 
dwie siostrzenice swoją nieruchomością 
(dom i plac). Jedna z siostrzenic wyjeżdża, 
druga pozostaje. Wkrótce powstają zadraż
nienia, kłótnie i sprawy sądowe. Ciotka nadal 
myśli, żc jest właścicielką, a jednocześnie 
żąda wdzięczności. Wrogość narasta, ciołka 
postanawia odwołać darowiznę motywując 
tym, żc obdarowana postępuje wobec niej 
z rażącą niewdzięcznością, nic opiekuje się 
nią, żywi nienawiść. Sąd Rejonowy oddala 
żądania ciolki slojąc na stanowisku, żc działo 
się lak na skulck nadmiernych oczekiwań 
powódki, a ciągle niesprawdzone skargi z jej 
strony, a nawet sprawy karne wytaczane 
przez nią świadczą niekorzystnie o starszej 
pani. Sąd Wojewódzki utrzymał w mocy 
wyrok Sądu Rejonowego. Na skulck wnio
sku ciolki Prokurator Generalny wniósł 
rewizję nadzwyczajną uważając, żc nastąpiło 
jednak naruszenie norm moralnych, a więc 
miała miejsce rażąca niewdzięczność.

Ale cóż to znaczy? Odpowiedź dat Sąd 
Najwyższy. Przyznał, żc obdarowująca, miała 
prawo liczyć na pomoc siostrzenic, natomiast 
osoba uprawniona do aklów wdzięczności 
nic może zbył daleko ingerować w życic oso
biste obdarowanych, nie może im zbyt samo
wolnie narzucać swego postępowania oraz 
nic może zachowywać się jak właściciel. 
Powódka, jak pisze Sąd Najwyższy lak się 
właśnie zachowywała przez stale żądania, 
kontrole, a następnie ciągłe skargi do proku
ratora. Sąd przyjął, żc lo właśnie powódka 
swoim nagannym zachowaniem się zerwała 
w'ięzy rodzinne i powodowała niesnaski. 
Rewizję nadzwyczajną oddalono.

Sprawa podobna miała miejsce wc wsi 
położonej v/ pobliżu Łap. Starszy wiekiem 
człowiek przekazał za rcnlę gospodarstwo 
rolne bratankowi. Ten spełnił warunki aklu 
przekazania, ale w niedługim czasie były 
właściciel doszedł do wniosku, żc lo za mało. 
Obudził się w nim duch byłego właściciela, 
zażądał opuszczenia siedliska, uniemożliwił 
korzystanie z budynków gospodarczych. Sta

remu człowiekowi pomagają „dobrzy dorad
cy”, którzy obecnie bardzo chętnie zawład
nęliby całym gospodarstwem. Znovvu sprawa 
sądowa o „oddanie ziemi” wobec rażącej 
niewdzięczności. Sąd powództwo oddalił, nic 
znajdują podstaw do jego uwzględnienia. 
Sąd Wojewódzki wyrok zatwierdził. Spór 
jednak trwa dalej, a „dobrzy ludzie” podpo
wiadają: „lej kijem, slarcmu nic nic zrobią, 
a jak ci odda to będzie siedział”. Stary istot
nie wziął za kij, piekiełko trwa.

A oto inny przykład. Siara kobieta, właści
cielka sporej działki i domu, aktem no' 
nym własność tę przeniosła na młodo,,,../.e- 
ństwo z prawem dożywocia. Mieli ją utrzy
mywać, ubierać i zapewnie pomoc lekarska. 
Małżonkowie wszystkiemu czynili zadość. Po 
kilku lalach była właścicielka złożyła w nota
riacie oświadczenie, że rezygnuje z dożywo
cia i związanych z nim zobowiązań. Prawo 
dożywocia zostało więc wykreślone z księgi 
wicczyslcj i nieruchomość słała się wolna od 
obciążeń. Jak się okazało po kilku dniach 
małżonkowie za dużą sumę sprzedali lę nie
ruchomość osobie trzeciej. Kobieta została 
bez mieszkania, bez opieki, bez środków do 
życia. Przestano się nią interesować. Wnioski 
więc pozew do sądu. Sąd Rejonowy i Woje
wódzki uznały, żc wobec zrzeczenia się przez 
nią praw dożywocia — wszelkie obowiązki 
obdarowanych wygasły. Prokurator General
ny wniósł rewizję nadzwyczajną opierając się 
na następujących zagadnieniach: a) w jakich 
okolicznościach doszło do podpisanie z 
siarą kobiclę oświadczenia o zrzeczeniu się 
dożywocia, b) jak zrozumiała treść składane
go oświadczenia, c) czy nic uczyniła lego pod 
wpływem błędu w rozumowaniu? Kobicla 
tłumaczyła sądowi, żc podpisała co jej kazali, 
bo nic byli źli, wierzyła im. Sąd Najwyższy, 
uchylając wyroki, nakazał dokładnie przesłu
chać kobiclę, zbadać jej zdolność rozumo
wania przy pomocy lekarzy, biegłych. Sąd 
Najwyższy znalazł jeszcze jeden mankament 
formalny, a mianowicie: zrzeczenie się doży
wocia zoslalo skreślone w księdze wicczyslcj, 
co umożliwiło sprzedaż, o czym jednak nic 
zawiadomiono zainteresowanej. Rażąco 
naruszono prawo. Sprawa wróciła na wokan
dę sądową. Życzę starej, oszukanej kobiecie 
wygrania sprawy.

Przykłady nakazują każdemu dobrze sic 
zastanowić nad wszystkim co podpisują, żeby 
nic paść ofiarą podstępu i nic żałować 
później swego gestu.

J a n in a  M irek
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S T A R E  Ł A P Y

Jjrzy Barańczak

Relikty szlachectwa. O Leszczyńskich
O żywotności Kultury szlacheckiej i jej funkcjo

nowaniu w naszej codzienności współczesnej już 
kiedyś pisałem. Dziś ciąg dalszy. Otóż powszech
ne, i raczej słuszne, jesl mniemanie, iż nasz cha
rakter narodowy jesl szlachecki. A Polak współ
czesny ma mentalność pana brata. Jest on sobie- 
pańskim indywidualisty, ale leż często bczilerc- 
sownym, jeszcze częściej rozrzutnym „A co! stać 
mnie!"

Przejęliśmy szlacheckie poczucie honoru i god
ności własnej (ekspedientki i urzędnicy), ambicja 
przeistoczyła się w tak często spotykane różno
rodne kompleksy niższości, rzadziej spotykana 
jesl brawura. Tc cechy bardziej widoczne są 
wśród uwłaszczonych w ubiegłym stuleciu włoś
cian, do których szlnchctczyzna dociera ze stulet
nim poślizgiem. Ma je również inteligencja 
i ksztaltujyca się na nowo burżuazja. Jak za 
Komanem Dmowskim pisał prof. Janusz Tazbir 

lęczeństwie, w którym ton życiu nadaje 
piet .oaslek szlachecki — a lak u nas jest i dziś 
nawet — wszelkie żywioły wypływające do góry 
mimo woli upodobniaj:) się szlachcie...”

Do niedawna napływająca do miasl pierwszo- 
pokolcniown inteligencja, szukająca zatrudnienia 
w biurach i szkolnictwie, pod wieloma względami 
była kontynualorky stanu szlacheckiego. Biurko 
było ich sygnetem, herbem, a związana z nim 
lyiulaitirn odgradzała skutecznie od plobsu. Oj, 
gdybyśmy to się „przyjechali” po życioiysach 
starszych nieco urzędników z kierowniczym 
dorobkiem lub, przykro mi, nauczycielach. Tu 
należał, tam zasiadał, a to jako honorowy prezes 
Ochotniczej Straży Pożarnej, uiceprczes Towa
rzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej, to znowu 
kurator społeczny, członek Rady Szczepu 7.1 łł’ 
lut* prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. 
A jeszcze może jakieś lani przynależenie do np. 
Komitetu Osiedlowego, Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci itd. i piersi pełnej wszelkiej maści medali. 
Im wyżej, tym bardziej rozbudowana tytulatum 
i więcej godności honorowych. Była to i jest wiel- 
kopańskość bez pokrycia, ale zawsze to wiclko- 
pnńskość. Nasza kultura polska nie byia zauro
czona obyczajami miast i mieszczan, jak to było 
np. w Europie Zachodniej, bo tam właśnie miasta 
były silne i bogate. My, nasz wykwint zewnętrzny,

błyskotliwość, ciągot ki wiclkopańskio czerpiemy 
z. rodowodu magnacko-szlneheckiego, ponieważ 
on tylko w Polsce mógł być wzorem do naślado
wania. Inny przykład na to, żeśmy zcszlacheieli 
i sehlopieli — zarazem.

W XIX wieku szlachectwo dawało dostęp do 
szkól średnich w pierwszej kolejności. To średnie 
wykształcenie, jak herb niegdyś, otwierało drogę 
do korpusu oficerskiego lub biurka urzędniczego. 
Jeszcze niedawno czerwona tarcza noszona na 
rękawie była wręcz przejawem awansu społecz
nego. Teraz, ją zdjęto i jesl od razu gorzej. War
tość tarczy gimnazjalnej zpańszczyżniala, a i nau
ka również. Pozostaje jednak maturą.

Niegdyś „nic dopuścić chłopca do matury to 
było coś takiego, jak odebrać oficerowi szpadę, 
schiopić szlachcica".

Ambicją była nauka, aby uniknąć hańby. Teraz 
pozostała tylko pragnienie jej uniknięcia. Zesz- 
lachcialc społeczeństwo wymusiło powszechnie 
szlachecką maturę, czyli wszystkich awansować, 
nobilitować. I znów coś nam schlopialo, spań- 
szczyżnialo, uległo degradacji. Boję się, że ta peł
zająca szlachctczy/na zagarnie na swej drodze 
i uniwersyteckie dyplomy, a już to obserwuję, 
i z prawdziwego zdarzenia elitarność, w świceic 
nauki się wreszcie doszczętnie rozmyje.

Czymże innym są wszystkie policealne dwulet
nie „sorbony", studia trzyletnie, uczelnie wieczo
rowe i czort wic co jeszcze? Wróćmy na koniec 
do historii właściwej, o rodzie Leszczyńskich her
bu Abdank, którzy są w podlaskim województwie 
i piszą się z Większych Leszcz. Jeden był pisa
rzem ziemskim płockim, brat jego kanonikiem, 
tamże. Jan Leszczyński z Poniatowską herbu 
Junosza zostawił Jana zwanego Gctko. Ten dwa 
razy śluby ponawiał, wpierw z Moczykską, potem 
z Barbarą Wojtkowską — z nią miał syna Wojcie
cha, bardzo rycerskiego. Jego zaś synowie, Alek
sander i Piotr, polegli na Węgrzech. 7. syna Jęd
rzeja byli Walerian, Jan i Jakub. Magdalena 
z Leszcz Leszczyńską lwia z Kazimierzem Bor
kowskim herbu Nowina. Piolrbyl chorążym płoc
kim w 1587 roku, Maciej podczaszym litewskim. 
Tyle Boniecki. I iistoric dalsze za dwa tygodnie.

M arian  Olechnowicz

nieznany? Czy w lej sytuacji można dokonać 
odpowiedniego wyboru? Czy jest to uczciwe wo
bec inż.' Łuknsz.ukn? Czy Pan Żochowskl nic 
oddaje niedźwiedziej przysługi Inż. Ekierlowi, 
jeżeli dyrektorem  Zakładów' zostanie inż. Luka- 
szuk? Czy laka sytuacja ułatwi im  ubu współpra
cę?

H. Zochowski twierdzi, że nic słoi za nim 
nomenklatura. Zastanawiające jest, dlaczego to 
nie zwrócił się on do członków własnej organizacji 
związkowej o rozpowszechnienie apelu i zbieranie 
podpisów, ale do kadry kierowniczej, pod klórcj 
okiem prz.cbiegalo „referendum"? Tej samej, 
która na polecenie z „góry” tworzyła OI'Z7„ 
dziecię Stanu wojennego.

Pan Zochowski pisze: „O pomoc w ich (swoich 
apeli — B.L.) redagowaniu zwróciłem się do J. 
Lupińskicgo — kierownika działu kadr. Ponieważ 
wspólnie, niezależnie od siebie doszliśmy do pod
obnych wniosków". A ja twierdzę, że tych pomoc
ników było nieco więcej. Ot, choćby OPZZ- 
owskiego Związku, klóiy nie tylko zbierał podpisy 
ale i agitowali w tej sprawie, a także inni członko
wie OPZZ. Na pytanie o udział OPZZ-u w tym 
wszystkim U. Zochowski na posiedzeniu Rady 
Pracowniczej 26.09. odparł, że jest dla niego mało 
ważne, na kim się oparł. Nieźle! W piątek 28.09. 
na posiedzeniu KZ NSZZ „Solidarność" zapyla
ny o swój czwartkowy pobyt w gabinecie kierow
nika Działu Kadr w towarzystwie tegoż kierowni
ka i dyr. Karwalowlczn (który przebywa obecnie 
na zwolnieniu lekarskim) stwierdził, Ze ten ostatni 
znalazł się lam „przypadkiem". Bez komentarza.

Jesl tajemnicą publiczną nic tylko w Zakła
dach, ze o wielu sprawach decydowały układy, 
powiązania i znajomości. Robotnik za kradzież 
paru kg farby szedł na bruk, pan na „stoiku” za 
miliardowe nadużycia otrzymywał aż upomnienie.

Dla lego właśnie ewentualność, że dyrektorem 
może zoslać ktoś z zewnątrz., silą rzeczy nie mają
cy tu układów i mogący doprowadzić do ich roz
bicia uruchamia mechanizmy obronne zakłado
wych kacyków. To jest ich być albo nie być.

11. Zochowski w swoim apclju do załogi winą za 
niskie zarobki w ZNTK w porównaniu do innych 
ZNTK-ów obarcza „okres bezkrólewia", 
w domyśle Radę Pracowniczą, która wystąpiła 
z wnioskiem o odwołanie dyr. Karwatowsblcgo. 
Tytko, Ze te zarobki nie obniżyły się nagle w okre
sie czterech miesięcy. U nas są one niższe już od 
lat. Myślę leż, że właściwej odpowiedzi na to pyta
nie udzielił zapylany o lo na ostatnim posiedzeniu 
Rady Pracowniczej dyr. Ekiert. A stwierdził on, 
że winę za to ponosi poprzednia Dyrekcja. Co 
może sprawdzić każdy pracownik ZNTK, zapo
znawszy się z protokołem z tegoż posiedzenia. 
Zapraszam.

Na koniec zabawię się w proroka. Otóż mnie 
Pan X, pozostający w cieniu „mózg" całej lej „ak
cji", zdymisjonowana czerwona szycha ma chętkę 
na stanowisko z-cy dyrektora ZNTK, o ile zajmu
jący je dyr. Ilkicrt zostanie naczelnym. Ma on 
powody przypuszczać, że Rada Pracownicza -  
bez której nie może zająć tego stanowiska — 
takiej zgody nie wyrazi. Wyjście jest więc jedno — 
odwołać obecną radę i wybrać „posłuszną". Tyl
ko, że lo zależy od załogi Zakładów. Zdają sobie 
sprawę, że pisząc lo wszystko naruszam pewne 
tabu. 1 że capo di tutti capi nic daruje mi lego. 
Ale leż czułbym się winnym, kiedy tuż obok pleni 
się plotka, oszczerstwo i zakłamanie, i przy ich 
pomocy próbuje się ogłupić ludzi.

Bogdan Lucznj
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Fot. Jerzy Barańczuk

PRZEMIJANIA
szewicz, tworzy pośmiertną ozdobę, zja
da resztki trwania wśród żyjących. W pra
wie polnym kamienu krzyż nad maleń
stwem, bo czteroletnią zaledwie Mirosła
wą Ksienią Koecher 1885-1889. Kim 
była, skąd takie drugie imię, jakiegoż rodu 
o tak dziwnym nazwisku? Kamień milczy. 
Obok krzyż złamany, w nim smutny anioł 
każe zatrzymać się na dłużej. Modlą się 
za duszę twoją mój nieznany już na 
zawsze człowieku. Tam znowu śp. KlotyI-

da Żylińska 1825—1905. „Prosi o >_ 
waś Marya”. Nad zmarłym w okrągłym 
1900 roku Benedykcie Ellgathu czuwa 
Chrystus kuty w żelazie. Znowu ciśnie się 
pytanie, kimże był ten człowiek, bo to 
przecież tak nie płonkowskie, nie łapskie, 
nie polskie nazwisko. Dwaj księża obok 
siebie, ten drugi Sybirak, nazwisk wresz
cie miejscowych ks. Andrzej Roszkowski 
i Franciszek Wróblewski 1818 — 1876. 
Wiernych proszą o Zdrowaś Marya. Nad 
nimi, nad ginącymi ziemskimi świadect
wami ich wiecznego spoczynku, nad buj
nie zieloną trawą szumią cicho stare drze
wa. I mądrze pomyślał ksiądz proboszcz 
Grodzki, zachowując cmentarz w takiej 
formie. Jak nigdzie indziej, właśnie wśród 
resztek nagrobkowych krzyży wroslych 
w ziemię człowiek czuje swe przemijanie, 
najlepiej trwa rozmowa z Bogiem, rozmo
wa z samym sobą.

M n rh m  O lechnow icz

CMENTARZ

gotycka świątynia, nowy cmentarz i szko
ła podstawowa, budowie której przewo
dził. Wielka to była osobowość i warta 

'pamięci. Po drugiej stronie stoi dobrze 
zachowana dąwna dzwonnica drewniana 
z 1800 r., obecnie kaplica grzebalna, 
raczej nieużywana. Wśród starodrzewu, 
wśród jednolitej zieleni traw przycupnęły 
krzyże nagrobkowe, choć po właściwych 
nagrobkach ślady zatarł czas. Schylić się 
trzeba prawie do ziemi, prawie skłonić 
z szacunkiem lub przyklęknąć modlitew
nie, aby dojrzeć treść zakutą w kamieniu: 
Jan Strzeszyński ur. 1854 — zm. 1898. Te 
resztki bryły świadczą o dobrej robocie 
kamieniarskiej. I też trzeba nisko skłonić 
głowę, aby odczytać w odlewie metalu, że 
„Tu spoczywa Paulina Auksiutycz Zającz
kowska zm. 1871.” Tuż obok na wieki 
spoczywa Tomasz Jabłonowski zm, 
w 1906. Staranna robota krzyża w metalu 
obydwu nagrobków zaehwyca i zmusza 
do melancholii. Już wiek cały trwa sen 

“zmarłych, rodziny też odeszły, rozmyła 
się wypukłość grobu, nagrobki pożari 
czas, tylko krzyże z ledwie widocznym 
nekrologiem wyciągają ramiona ku górze, 
ponad ziemią, jakby chciały przedłużyć to 
ziemskie trwanie, ot choćby jeszcze na 
chwilę. Bo gdy krzyż padnie, nazwisko na 
tabliczce zginie, pozostanie tylko, nieme 
w zapomnieniu, oczekiwanie na Zmartwy
chwstanie. A tu mech wzrasta w żłobko
wania napisu kamiennego śp. Julii Łuka-

Płonkowski cmentarz przy świątyni kul
tu Maryjnego znajduje się na skrzyżowa
niu dróg z Sokół do Łap i z Tykocina do 
Poświętnego. Kryje w sobie prawie dwu
stuletnią historię ludzi tej ziemi.

Tuż za plecami pomnika Jana III, przy 
cmentarnym murze jest grób szczątków 
doczesnych księdza kanonika Onufrego 
Wyszomirskiego zm. 1932 roku, duchow
nego, który przez 42 lata był płonkowskim 
proboszczem. Jego to dziełem jest neo
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•  Dawno temu to było, chyba w roku 
1916-tym, jak mi opowiadał nieżyjący już 
adwokat z własnych przeżyć. Na sali sądowej 
(zabór rosyjski) toczyła się sprawa o konia. 
Każda ze stron dowodziła, że koń jest jej 
własnością. Sąd wydał wyrok i przyznał konia 
świadkowi w tej sprawie. Jakże to — wołają 
strony — toż tak nie jego koń i on się o niego 
nic sądzi. Chwila ciszy, sędzia z powagą 
zamyka akta oświadczając: „mirawoj sud 
(sąd pokoju) wsio możet” i wychodzi. A  my 
się teraz dziwimy?

•  Na jednej z sal sądowych naszego woje
wództwa toczy się z publicznego oskarżenia 
sprawa o pobicie. Zeznaje starsza kobieta, 
widać, że kręci w obronie oskarżonego i zde
nerwowany sędzia ostrym głosem przypomi
na o przysiędze i że za fałszywe zeznania gro
zi \ 5  lal pozbawienia wolności. W tymże 
iriOmehcic protokolant nachyla się do 
sędziego i niówi: panie sędzio nie ma pan 
łańcucha. Sędzia sprawdziwszy, wola: woźny 
proszę przynieść łańcuch. Zeznająca kobieta 
błędnic powiodła wzrokiem i runęła na pod
łogę. Chyba coś nie lak było z prawdą, skoro 
zlękła sic łańcucha, a może widziała już „ki
bitkę”.

•  Toczy się sprawa z prywatnego oskarże
nia także w Sądzie naszego województwa 
o „ubliżanie” i naruszenie nietykalności cie

lesnej. Obrońca w ferworze przemówienia 
apeluje do Sądu „czyż to możliwe, by taka 
cicha skromna kobieta, o nienagannej opinii, 
która wychowała dzieci na wspaniałych oby
wateli...” nie dokończył, bo oskarżona 
pociągnęła go za rękaw togi i wyszeptała: 
„panie, ja panna”. Obrońca machnął zdener
wowany ręką i ze słowami „ale może pani 
mieć” dokończył obrony. Trzeba być kon
sekwentnym.

•  Starszy pan w wieku 82 lat wniósł spra
wę o rozwód. Trochę zdziwiony Sąd pyta — 
dlaczego po 50-ciu latach pożycia zdecydo
wał się na taki krok. Powód z przekonaniem 
odpowiada: żona nic odpowiada mi, jako 
kobieta jest do niczego, wiek więc nie świad
czy o niczym... jak się Okazuje?!

•  Starsze małżeństwo, już po rozwodzie, 
dzieli się w Sądzie swoim dobytkiem. Spis 
wspólnego dobra jest bardzo długi, od mebli 
do łyżki i miski, od „kopańki” do tarki ziem
niaczanej. Jest też inwentarz żywy: 2 gęsi 
i parę kurek. Zeznają liczni świadkowie. 
Jeden z nich, wiekowy staruszek, macha ręką 
i zdenerwowany mówi: obraza Doża, co te 
stare wyprawiają, jak zaczęli ciągać pierzynę 
to piorą fruwały, a jak słapali gęś to ją rozer
wali, jeden trzymał łeb, a drugi d...” po czym 
splunął. Sprawdza się — niezgoda rujnuje.

Gm)

Urząd Burmistrza 
informuje:

•  Proponujemy konkurs ofert na wykona
nie kanalizacji sanitarnej na izw. Osiedlu Liś
ciastym. Projekt wkrótce.

•  1’osz.ukujcmy świadków pamiętających 
I ; gmachu Komitetu PZPR. Jakie fir
my budowały? Kto dotował? Jakie zakłady 
przelewały pieniądze ilp.

•  Zatrudnimy architekta oraz pracownika 
zajmującego się drogami, ulicami i ich uzb
rojeniem.

•  Oczekujemy na oferty wykonywania 
planów — drogi, kanalizacja, etc. Proponu
jemy najlepsze warunki, zlecać będziemy 
prace projcklowc.

•  Proponujemy konkurs ofert na malowa
nie pasów na jezdni.

•  Poszukujemy chętnych do odłowu bez
pańskich psów. Dobrze płatne zajęcie na ok. 
m —c. Zapewniamy przeszkolenie.

•  Oczekujemy propozycji na wykorzysta
nie kiosku w Urzędzie. Coś ciepłego na śnia
danie? Problem to tarasowanie wnętrza 
przez klientów. Może sprzedaż bezpośrednio 
na zewnątrz?

•  Sprzedamy telewizor kolorowy 
(ZSRR).

Informacje prosimy przekazywać do 
Wydziału Organizacyjnego lei. 25—37 bądź 
do pok. 407 teł. 2649.

18 X CZWARTEK — w sali konferencyj
nej UMiG odbędzie się zebranie KOMITE
TU OBYWATELSKIEGO „S”. Porządek 
zebrania obejmie dyskusje na temat przyszłości 
KO oraz polityki wyborczej KO w wyborach 
prezydenckich. Początek o godz. 1S.00

Ziemniak z ogrodu p. Stanisława Brzozowskiego 
mieszkającego w Zdrodach Nowych.
Fot. Jerzy Barańczuk
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Pisząc ciągle na nic, będę miał wkrótce wia
nuszek wrogów wokół siebie. Rozglądam się 
więc to tu, to tam szukając pozytywów. Są, a jak
że! Dobrodziejstwem niezaprzeczalnym jest 
pr/ykolejowe położenie miasta i siół okolicz
nych. Wątłość tego może docenić na przykład 
mieszkaniec Suraża. Z  takim atutem komunika
cyjnym, z dość dobrą siecią dróg (poza miastem 
rzecz oczywista!) i dużą rozerwą siły roboczej 
będziemy w perspektywie poważnym partnerem 
dla poważnych inwestorów. Miejscowi ekono
miści, przedsiębiorcy i gospodarze miasta 
powinni „kupić” moje spostrzeżenia i zamienić 
w konkrety. Niewątpliwym pląsem jest też bli
skość wojewódzkiej metropolii — Białegostoku. 
Fakt to niezbyt postrzegany w naszej codzien- 

ł |  naści. Spróbujmy choćby przez rok pomieszkać 
41 np. w Sokołach z ich matką — Łomżą. Mieć 

interes w mieście wojewódzkim, to wyprawa 
daleka. Chciałoby się powiedzieć, że jesteśmy 
przedmieściem Białegostoku i szczerze powiem, 
że o miejskość Łap walczyć nie warto. Niech 
właśnie takie pozostaną parterowo-willowc, 
z niebyt ruchliwymi ulicami, z tym „znaniem” się 
wszystkim nawzajem. Wieloblokowc osiedla są 
klatkami samotności. Brak choćby najmniejsze
go własnego podwórcczka powoduje zatarcie 
poczucia własności, uspołecznienie naszej pry
watności. Ano właśnie! Widziałem śliczne osied- _ 
le, mniejsza z tym gdzie, z blokami ogrodzonymi ’ 
całkiem zgrabnymi parkanami. Ba nawet z furt
kami do poszczególnych klatek schodowych! 
Otworzyłem bramkę, zamknąłem a wokół, na 
własnym podwórku trawiły się dzieci. Tę tęskno- 

1 tę za płotkiem, ogródkiem, podwórkiem widzę 
“  wokół niektórych łapskich bloków. Coraz częś

ciej widzę dbałość, coraz częściej są właśnie 
mini-płolki, mini-kwietniki. Cieszy leż trafiony 

pomysł ze sklepikami przylepionymi do bloków. 
Korzyść to wielka a toporno hiyly wszędzie jedna
kowych bloków ożywiły swoje kształty. Jak grzyby 
po deszczu rosną na dachach anteny satelitarne 

pozytyw to choć nic doceniany. Jest to okno na 
wielki świat a i bodziec i samouczek obcojęzykowy. 
Tylko więcej chęci, żeby trend do języków obcych 
nie byl przejściową, jak szal komputerowy, modą. 
Szacunkiem wielkim i |xx!ziwem darzę majesta
tyczne wnętrze biblioteki miejskiej. Niewiele chy
ba tego rodzaju placówek mamy nic tylko w woje
wództwie, ale i pasat nim. Warto tam zajrzeć, 
a wieczory jesienno-zimowe długie, więc i po 
książkę sięgnąć można. Jest obok księgarnia Vcr- 
sus. Są lam książki w dobrym, przyzwoitym wybo
rze. Wpisały się już w miejscowy krajobraz dwie 
nowe budowle sakralne. Kościółek w Łapach Ossc 
przylega do tradycjonalislyczncgo oka przeciętne
go Polaka. Jest trochę stylizowana wieżyczka, 
a cala btyla tchnie lekkim gotykiem. No, 
a o nowytą kompleksie kościelnym w Łapach 
wspomnę tylko, że architekt pomyślał również 
i o tym, że miasto przecina międzynarodowa, waż
na linia kolejowa. Prezentuje więc kościół swą olb
rzymią btylę świątynną przejeżdżającym krajowym 
i międzynarodowym pociągom pasażerskim. Bu
dowa trwa, jej solidność zadziwia, a całość mierzo-. 
na na przetrwanie przez wieki. Wielka, trzema 
krzyżami, jakżesz one wileńskie, zwieńczona 
dzwonnica — odczytuję ją jak symbol — strażnica 
przed kresową czystej polskości i katolicyzmu. Tam 
za Narwią leż Polska, lecz pluralistyczna narodo
wościowo i religijnie. A tu polskość, szkoda, że 
coraz bardziej zapatrzona w Amerykę. Mój biało
stocki kolega — dziennikarz, podczas włóczęgi po 
łapskich zakamarkach odkiyl mi swoisty miejsko- 
wiejski urok łap. Owszem, z pogardą wypowiadał 
się o pudełkowa tych willach, lecz odkryj mi piękno 
drewnianych domów. I ono rzeczywiście jest 
w nich zawarte, jest jeszcze do uratowania i zacho
wania. O innych pozytywach choć one ponurością 
dnia codziennego są przesłonięte napiszę wkrótce.

Pisanie ciągle na nic, mnie również męczy. Cho
ciaż...

Zadaniem wolnej gazety, a za taką moja redak
cja się uważa, jest pisać o wszystkim, przede wszy
stkim o tym, co jest niedobre, zlc szkodzi nam 
wszystkim. Dobra naprawiać nic trzeba, bo prze
cież, jest już. nim. A poprzez, gazetę, ten oręż jesz
cze przez nas wszystkich niedoceniany, można zła 
wicie naprawić, dziur zlikwidować,... urzędników 
naciskać. Póki co, póki o następnych dziurach nic 
napiszę, niechaj niektórzy śpią spokojnie. Czuwaj!

M a ria n  O lechnow icz
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Program telewizyjny 6 — 12 października
sobota, 6 października
program I
7.00 -  Program dnia; 7.05 — W sobotę rano; 7.35
— Tydzień na działce; 8.05 — Krasnystawskie chmie- 
laki — rep.; 8.35 — Ziarno; 9.00 -  Wiadomości; 9.10
— Wiatrak oraz serial Wilki morskie(1); 10.40 — Na 
zdrowie; 11.00 -  Piłkarska kadra czeka; 11.20 — 
Militaria, Obronność, Nowoczesność; 11.45 -  Węd
rówki dalekie i bliskie; 12.20 — Z Polski rodem;
12.50 — Telewizyjny Informator Wydawniczy; 13.05
— Flesz; 13.35 -  Laboratorium; 14.05 — Poing- 
ra'90; 14.35 — Prawo prawa, czyli co nam grozi(1):
14.50 — W kinie i na kasecie; 15.10 — Umieranie 
rzeki -  rep.; 15.30 -  Smak życia; 16.15 -  Duch 
Czarnobrodego(2) — film fab.prod.USA; 17.15 — 
Teleoxpress; 17.35 -  Siódemka w Jedynce; 18.25
— Z kamerą wśród zwierząt; 18.45 — Studio Konkur
su Chopinowskiego; 19.15 — Dobranoc; 19.30 — 
Wiadomości; 20.05 -  Działa Nawarony -  film fab.
prod.USA; 22.35 -  Sportowa sobota; 23.05 -  Wia
domości; 23.25 -  Specjaliści -  film
sens.prod.franc.; 0.55 — Zakończenie programu.
program II
6.55 -  Powitanie; 7.00 -  CNN-Headline News; 7.15
— Magazyn Telewizji Śniadaniowej; 8.00 — Panora
ma dnia; 8.10 -  Dziedzictwo, (2) — serial prod.ang.;
9.00 -  Magazyn Telewizji Śniadaniowej; 10.00 - 
CNN-Headline News; 10.15 -  Magazyn Telewizji 
Śniadaniowej; 10.40 — Cudowne lata — serial 
prod.USA; 11.05 -  W świecie ciszy; 11.25 — Prog
ram dnia; 11.30 -  Ulubieńcy bogów(4) -  serial 
prod.ang.: 12.20 -  Zwierzęta świata; 13.00 -  Santa 
Barbara — serial prod.USA; 14.30 — 5-10-15; ?15.30
— Strefa mroku(1) — serial prod.USA; 16.00 — Kon
takt TV; 17.00 — Wielka gra; 18.00 -  Program lokal
ny; 18.30 — Benny Hill; 19.00 — Abecadło nonsensu
— program rozrywkowy; 19.30 — Galeria 37 milio
nów; 20.00 — Młodzieżowa Orkiestra Wspólnoty 
Europejskiej; 21.00 -  Dwa+2; 21.30 -  Panorama 
dnia; 21.45 -  Słowo na niedzielę: 21.50 — Przegląd 
muzyczny; 22.30 -  Ulubieńcy bogów(4) — serial 
prod.ang.; 23.20 — W czasie Konkursu i o Konkur
sie; 23.40 -  Komentarz dnia;

niedziela, 7 października 
program I
7.00 -  Witamy o siódmej; 7.30 -  Kraj za miastem;
7.55 — Po gospodarsko; 8.10 — Od niedzieli do nie
dzieli; 8.55 — Program dnia; 9.00 — Teleranek oraz 
film z serii Niebezpieczna zatoka(5); 10.30 -  
Muzeum d'Orsay -  film dok.prod.franc.; 11.25 — 
Notowania; 11.50 -  Nieznany żołnierz -  program 
dok.; 12.15 — Telewizyjny Koncert Życzeń; 13.00 — 
Tęczowy musie box; 13.45 — Opowieści Starego 
Miasta; 14.15 -  Jak wam się podoba, czyli wydarze
nie miesiąca; 14.50 -  Pieprz i wanilia; 15.35 — 
W starym kinie; Rudowłosa -  kom.muz,prod.USA;
17.10 -  Teleoxpress; 17.25 -  Telewizyjny Teatr 
Rozmaitości; Danio! Boulanger — Kto zabił Lucję 
Verane7; 18.30 -  Studio Konkursu Chopinowskiego;
19.00 — Wieczorynka; 19.30 -  Wiadomości: 20.05
— Spadkobiercy Emmy Harto (1) — serial prod.ang.;
21.05 — 7 dni-świat; 21.35 — Spodowa niedziela;
22.20 — Wiadomości; 22.35 -  Antena: 22.55 -  Fof- 
macje taneczne -  program rozrywkowy.
program II
6.55 -  Powitanie; 7.00 -  CNN-Headline News; 7.15
— Kalejdoskop; 7.40 -  Przegląd tygodnia (dla nie- 
slyszących); 8.10 -  Film dla nioslyszących -  Spad
kobiercy Emmy l larte(1); 9.10 -  Jutro poniedziałek;
9.30 -  Program lokalny: 10.00 — CNN-Headlino 
News; 10.15 -  Santa Barbara -  serial prod.USA;
11.45 -  Express dimanche; 12.00 -  Program dnia;
12.05 -  Polska Kronika Filmowa; 12.15 -  Anastaz
ja^ ) — serial prod.USA; 13.15 -  100 pytań do...;
13.55 — Z batutą i z humorom; 14.20 -  Kino familij
ne: Latający doktorzy(4) — serial prod.auslral.: 15.05
— Kontakt TV; 16.10 -  Podróże w czasie i przestrze
ni — serial dok.prod.franc.; 17.00 -  Studio sporl — 
Wielka Warszawska; 17.30 — Bliżej świaltr; 19.00 — 
Wydarzenie tygodnia; 19.30 -  Galeria Dwójki; 20.00
— Przeboje B. Kaczyńskiego; 21.00 -  Magiczny krąg
— program muz.; 21.30 — Panorama dnia; 21.45 — 
Anaslazja(3) — serial prod.USA; 22.45 — Rozmowy 
bez'sekretów; 23.35 -  W czasie Konkursu 6 Konkur
sie; 24.00 — Komentarz dnia; 0.05 — CNN-Headline 
News; 0.20 — Poezja Nowej Fali.

poniedziałek, 8 października 
program I
13.30 -  Spotkania z literaturą -  kl.IV: 14.05 -  
Agroszkola; 14.35 — Język francuski(5); 15.05 — 
MEN Informuje...; 15.30 -  Uniwersytet Nauczyciel
ski; 15,55 — Program dnia; 16.00 -  Wiadomości;
16.10 -  Vidoo-lop; 16.20 — Luz; 17.15 -  Teleexpre- 
ss: 17.30 -  10 minut; 17.45 -  Rodzina Kanderów(3)
— serial TVP; 18.45 — Studio Konkursu Chopinow
skiego; 19.15 — Dobranoc; 19,30 — Wiadomości;
20.05 — Teatr TV na Świecie: Wiliam Szekspir — 
Cymbelin -  spektakl TV BBC; 23.10 -  Wiadomości, 
program II
13.30 -  Powitanie; 13.45 — Antena Dwójki; 14.00 -  
CNN-Headline News; 14.15 — Studio sport; 15.00 — 
Galeria Dwójki; 15.30 — Doktor Fattstus(2) — serial 
prod.RFN; 16.30 -  Ojczyzna-polszczyzna; 16.45 — 
Widziane z Gdańska: 17.00 -  Amy i anioł -  film 
fab.prod.USA; 18.00 -  Program lokalny; 18.30 — 
Przegląd PKF; 19.00 — Foto-Dorys — film dok.;
19.30 — XXIX Festiwal Moniuszkowski w Kudowie 
Zdroju: 20.00 -  Aulo-m olo Fan cfub; 20.30 — 
Seans filmowy; 21.30 — Panoramo dnia; 21.45 -  
Sport; 21,55 — Doktor Fauslus(2) — serial 
prod.RFN; 22.55 — Studio Im, A.Munka; 23.55 -  
W czasie Konkursu o Konkursie; 0.20 -  Komenlarz 
dnia; 0.25 — CNN-Headline News.

wtorek, 9 października 
program I
9.35 -  Przyjemno z pożytecznym; 9.55 -  Dyna- 
stia(45) — serial prod.USA: 12.00 — Wokół nas;
12.30 — Wśród ludzi; 13.00 -  Chemia; 13.30 — Od 
przysłowia do przysłowia; 14.05 — Agroszkola; 14.35
— Królowie mórz — lilm dok.; 15.05 — W świecie 
sztuki; 15.30 -  Teleradiokomputer; 15.55 — Prog
ram dnia; 16.00 — Wiadomości; 16.10 — Videotop:
16.20 — Tik-tnk; 16.50 -  Misia Yogi wyprawa po 
skarby -  serial anim, prod.USA; 17.15 — Teleexpie- 
ss; 17.30 -  10 minut; 17.45 — TV Tealr Prozy: Bole
sław Prus — Katarynka; 1B.45 — Studio Konkursu 
Chopinowskiego; 19.15 — Dobranoc; 19.30 -  Wia
domości; 19.50 -  Spotkanie z min. J.Kuroniem;
20.05 — Dynastia(45) -  serial prod.USA; 20.55 — 
Teraz -  tygodnik gospodarczy; 21.25 — Walka 
o demokrację(G)*— film dok.prod.ang.; 22.25 -  Wia
domości; 22.40 -  Leksykon polskiej muzyki rozryw
kowej.
program II
6.55 -  Powitanie; 7.00 — CNN-Headline News; 7.15
— Magazyn Tetewizji Śniadaniowej; 8.00 — Panora
ma dnia; 8.10 -  Ulica Sezamkowa; 9.10 Santa Bar
bara -  serial prod.USA; 10.00 -  CNN-Headline 
News; 10.15 -  Magazyn Telewizji Śniadaniowej;
11.00 -  Tak wtaśnie będzie(2) -  film prod.radz.;
12.45 -  Polacy -  lilm dok.; 13.25 -  Program dnia;
13.30 -  Dookoła świata; 14.00 — CNN-Headline 
News; 14.15 -  Program ekologiczny; 14.45 -  
Z wiatrom I pod wiatr; 15.00 -  Ulica Sezamkowa;
16.00 -  Kontakt TV; 17.00 -  Pułapka pomocy{4) — 
lilm dok.prod.ang.; 18.00 -  Program lokalny; 18.30
— Modlitwa wieczorna; 18.50 — Twarze i twarz — 
Rzecz o Alicji Migulance; 19.30 -  Sludio sport;
20.00 — Non-stop kolor; 21.00 — Wywiady Ireny 
Dziedzic; 21.30 — Panorama dnia; 21.45 -  Sport;
21.55 — Tabu -  film fab.prod.pol.; 23.40 -  W cza
sie Konkursu o Konkursie; 0.05 -  Komentarz dnia; 
0.10 -  CNN-Headline News.

środa, 10 października 
program I
9.00 -  Wiadomości; 9.10 -  Domowe przedszkole:
9.35 — Przesłuchanie w noc sylwoslrową -  lilm 
krym.prod.franc,; 12.00 -  Kryptonim Klio; 12.30 -  
Jagiellonowie — film dok.; 13.00 — My, dorośli;
13.30 -  Spolkania z literaturą: Mikołaj Rej; 14.05 -  
Agroszkola; 14,35 -  Ekonomika dla rolników; 14.45
— Chemia bez tajemnic; 15.05 -  Język niemiec
ki^); 15.30 -  Uriiwersylol Nauczycielski; 15.55 — 
Program dnia; 16.00 — Wiadomości: 16.10 — Video- 
top: 16.20 -  Sami o sobie; 16.45 -  Karino(S) — 
serial prod.TVP; 17.15 — Teleexpros$; 17,30 -  Rol
nicze rozmaitości; 17.45 — Publicystyka międzyna
rodowa; 18.10 — Klinika zdrowego człowieka; 18.45
— Sludio Konkursu Chopinowskiego; 19.15 -  Dob
ranoc; 19.30 — Wiadomości; 20.05 -- Przesłuchanie 
w noc sylwestrową -  film krym.prod.franc.; 21.40 -

Racje -  program publ.; 22.10 -  Wiadomości; 22.25
— Co jest co? — program publ.
program II
6.55 — 11.05 — Telewizja śniadaniowa; 11.05 — 
Miasto nad glowq{2) -  lilm fab.prod.radz.; 12.35 — 
Film dok.; 13.40 — Express gospodarczy; 14.00 — 
CNN-Headline New; 14.15 — Program dnia; 14.30 — 
Teatr olwarty(l) -  rep,; 15.00 -  Ulica Sezamkowa;
16.00 — Koniaki TV; 17,00 — Szpital na peryfe- 
riacb(15) -  serial prod.czech.; 18.00 -  Program 
lokalny; 18.30 -  Tannor'88 (10) -  serial prod.USA;
19.00 -  Magazyn 102; 19.30 -  Galeria 37 milionów;
20.00 — Studio sport: mecz piłki nożnej Polska- U- 
SA; 21.50 -  Panorama dnia; 22.05 — W labiryncie
-  serial TVP; 22.35 — Telewizja nocą; 23.20 -  
W czasie Konkursu o Konkursie; 23,45 -  Komentarz 
dnia; 23.50 — CNN-Headline news.

czwartek, 11 października 
program I
9.10 — 100 lat; 9.20 — Domowe przedszkole; 9.45
— Ulico San Francisco(S) — serial krym.prod.USA;
10.35 -  To się może przytlać; 12.00 -  Ordy -  
serial anim.prod.jap.; 12.30 -  Jagiellonowie(2) -  
film dok,; 13.00 -  Fizyka; 13.30 -  Spotkania z lito- 
ralurą (kl.lll lic,); 14.05 -  Agroszkola; 1 —
Ziemia -  nasza planeta; 15.05 -  Kim być
Biała broń(0) -  serial dok.; 15.55 -  Progiii... Unia;
16.00 -  Wiadomości; 16.10 -  Video-lop; 16.20 -  
Kwant oraz film z serii Ordy; 17.15 — Teleexpress;
17.30 -  Spojrzenia; 17.55 — Rewizja nadzwyczajna;
18.20 -  Magazyn katolicki; 18,45 -  Studio Konkur
su Chopinowskiego; 19.15 -  Dobranoc: 19.30 -  
Wiadomości; 20.05 -  Ulice San Francisco(5) — 
serial krym.prod.USA; 21.00 -  Interpelacje; 22.00 -  
Pegaz; 22.30 -  Program publ.: 22.50 -  Wiadomoś
ci; 23.05 -  Gwiazda rhylm and bluesa: Eddie 
C.Campbell.
program II
6.55 -  11.00 -  Telewizja śniadaniowa; 11.00 -  Bo 
oszalałem dla niej -  lilm TVP; 12.40 -  Program 
dnia; 13.00 -  Wrocław na antenie Dwójki; 14.00 — 
CNN-Headline News: 14.15 -  Publicystyka; 15.00 -  
Ulica Sezamkowa; 16.00 -  Dziewiątka -  program 
krajów nadbałtyckich; 17.00 -  Rozmowy bez sekre
tów; 18.00 — Program lokalny; 18.30 — Cudowne 
lata(14) -  serial prod.USA; 19.00 -  Teatr otwarly(2)
— rep.; 19.30 — Perkusja i teatr — rep.; 20.00 — 
Wielki sport; 21.00 Ekspres reporterów; 2I.30 -  Pano
rama dnia; 2I.45 -  Sport; 21.55 -  Studio teatralne 
Dwójki: Anloni Czechow -  Teraz ja(1); 23.00 -  Ref
leksje nad filozofią pracy; 23.15 -  W czasie Konkursu 
o Konkursie; 23.40 -  Komenlarz dnia; 23,45 -  CNN- 
Headline News.

piątek, 12 października &•
program I
9.00 — Wiadomości; 9.10 — Domowe przedszkole; 
905 -  Życie od kuchni(6) — serial prod.czech.;
10.55 -  Szkoła dla rodziców; 12,00 -  Poznaj swój 
kraj; 12.30 — Panorama Racławicka — lilm dok.;
13.00 Fizyka dla humanistów; 13.30 -  Francis 
Bacon; 14.05 -  Agroszkola; 14.35 -  Język angielski 
(0); 15.05 -  Zapraszamy; 15.30 -  Uniwersylet Nau
czycielski; 15.55 -  Program dnia; 16.00 -  Wiado
mości; 16.10 -  Video top; 16.20 -  Kasela TDC;
16.45 — Ciuchcia; 17.15 — Teleoxpress; 17.30 — 
Raport; 17.55 — Siar trok — Następne pokolenie -  
serial prod.USA; 18.45 — Sludio Konkursu Cliopi- 
nowskiego; 1915 -  Dobranoc; 19.30 -  Wiadomoś
ci; 20.05 — Malka Królów — film fab.prod.pol.; 22.20
-  Kwadrans prawdy; 22.35 -  Wiadomości: 22.50 -  
Maich-life -  program rozrywkowy.
program II
6.55 -  11.00 -  Telewizja śniadaniowa: 11.00 -  
Bagdad Cafe -  serial prod.USA; 11.25 -  Bliżej 
świala; 12.55 -  Ciime story — serial prod.USA; 
13.40 -  Express gospodarczy; 14.00 — CNN-Head
line News; 14.15 -  Program dnia: 14.30 -  W Bndo- 
nii-Wirtemborgii -  rep.; 15.00 -  Ulica Sezamkowa;
16.00 — W labiryncie; 16.30 — Wzrockowa lisia 
przebojów; 17.00 -  Rycerze i rabusie(S) -  serial 
TVP; 18.00 -  21.30 -  Programy regionalne; 21.30
-  Panorama dnia; 21.45 -  Sport; 21.55 -  Crlme 
story -  serial prod.USA; 22.40 -  W czasie Konkur
su o Konkursie; 23.05 -  Komentarz dnia; 23.10 -  
CNN-Headline News; 23.25 — Program nocny.
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KRONIKA TOWARZYSKA...
Tydzień niezbyt obfitujący w wydarzenia. 

Niewątpliwie najgłośniejszym były dziwne i, 
śmiem twierdzić, niczym nie uzasadnione 
gwizdy, wycia i porykiwania, które w ubiegły 
piątek niepokoiły mieszkańców. Wtajemni
czeni twierdzą, że podobno sprawdzano stan 
syren w mieście. Zapomniano jedynie uprze
dzić o lym mieszkańców. Proszę wybaczyć, 
że piszę w formie bezosobowej, ale przecie 
niewiadomo kto kazał gwizdać, a może było 
to polecenie z góry? Pewnie znów się szykuje 
jakś wojna. A przed dwoma tygodniami 
kolega Olechnowicz już definitywnie pożeg
nał takie rozrywki. „Oj naiwny, naiwny, jak 
dziecko we mgle” — śpiewano dawniej 
w kabaretach. Coś mi się lak wydaje, że nie
potrzebne są te biadolenia na upadek kaba
retu z powodu, jakoby,’ braku tematyki

(komuna się skończyła — nic ma kogo kryty
kować?). Czy wkrótce nic trzeba będzie 
wyciągać z archiwum tamtych tekstów 
i nawet bez odkurzania prezentować publicz
ności? Tylko czy publiczności będzie jeszcze 
do śmiechu?

Zapowiadana przed paroma miesiącami 
sensacja emigracyjna stała się faktem. Mamy 
już na Brooklynie wszystkich „naszych” 
byłych: b. naczelnika, b. posła, b. sekretarza. 
Mogą już tworzyć zalążki samorządnej gmi
ny. Stany Zjednoczone zawsze chętnie przyj
mowały prześladowanych politycznie.

W dotychczasowych wydaniach Gazety 
pisaliśmy często o różnych, mniej i bardziej 
ważnych dla Łap, sprawach. Reakcji, jak 
dotychczas, niewiele. Być może kierownicy 
odpowiednich instytucji Gazety nic czytają

— wolno im. Jednakże reakcja na niewielki 
fragment z ostatniej Kroniki była niewspół
mierna do jego ważności. Przypomnę, źe 
opisałem pewną sytuację na poczcie. Anoni
mowa rozmówczyni — telefoniczna oczywiś
cie -  z Urzędu Pocztowego twierdzi, że jest 
to nieprawda, ponieważ panie pracujące 
w lym dniu i na tej zmianie nic piją kawy. No 
cóż, nic wiem co one piją, ale zwoływały się 
na kawę.

Przy okazji jedno istotne wyjaśnienie. Tak 
sobie na początku postanowiliśmy w redak
cji, że nic reagujemy ha-żadne wyjaśnienia, 
pouczenia czy napomnienia (lub przywoły
wanie do porządku) i przy pomocy telefo
nów. Jest to metoda trochę nic z lej epoki 
i nadal nic mamy zamiaru jej ulegać. Bardzo 
chętnie natomiast przyjmiemy wyjaśnienia 
czy polemiki w formie dla gazety właściwej
— na kartce papieru.

(ml)

.J  KRYMINALNA,
Nic jest nowością, a raczej staje się czymś 

normalnym wzrost ilości czynów przestęp
czych. Powoli sytuacja la przyzwyczaja do 
takiego stanu nic tylko samych policjantów, 
ale również i cale społcczcństw'0. Okres 
ostatnich dwóch tygodni charakteryzował się 
dość wyraźnym wzrostem przeprowadzonych 
przez miejscowy policję interwencji domo
wych. Było ich 17. Wiadomo — 18 dzień 
każdego miesiąca jest w jego drugiej poło
wic. Ponadto miało miejsce 8 kradzieży 
z włamaniem, głównie do obiektów prywat
nych i 3 kradzieże. 4 osoby z Łap miały

wydawać by się mogło, zafundowaną prze
jażdżkę do Białegostoku na pobyt w tamtej
szej Izbic Wytrzeźwień. Pozory jednak prysły 
rano dnia następnego. Mitil miejsce 1 nagły 
zgon i 1 pożar. Zaistniały 4 wypadki drogo
we, w tym jeden z ofiarą śmiertelną i 1 koliz
ja drogowa. Analizując powyższe zdarzenia, 
głównie interwencje domowe i wypadki dro
gowe stwierdzić należy jednoznacznie, że 
bezpośrednią przyczyną większości tych zda
rzeń JEST alkohol.

. Zbigniew  Ł ap iń sk i

I UWAGA! UWAGA! UWAGA!

| Redakcja poszukuje 
| korespondentów miesz- 
| kających na stałe lub 
| czasowo w Nowym Jor- 
| ku, Chicago oraz Sura- 
! żu, Uhowie i Płonce Koś- 
| cielnej. Zapraszamy do 
| współpracy rysowni- 
j ków, grafików, saty

ryków. y
I

KRZYŻÓWKA (NR 9)
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POZIOMO: 1) albańskojęzyczna prowincja Jugosławii, 7) miało być 
„polskim” Kuwejtem, 8) czyrak, wrzód, 9) lipiec + sierpień, 10) królew
ski pojazd, 11) samochód naszych sąsiadów, 13) odmiana królika o dłu
giej sierści, 15) odcinkowy film, 18) maszyna wykonująca samodzielnie 
zaprogramowane czynności, 21) jeszcze nic ksiądz, 22) Jan Pietrzak, 
23) uczynność, uprzejmość, 24) na guzik, 25) szcścianik do gry.

PIONOWO: 1) psi lament, 2) wypadek drogowy, 3) jaskinia, grota, 4) 
poprawa, usuwanie nieprawidłowości, 5) roślina o jadalnych pędach 
(skojarz z fasolką), 6) maszyna do otworów, 12) potocznie: zawód, zaję
cie, 14) kajet na zapiski, 16) dziadek w nim pióro maczał, 17) łukowaty 
skok konia, 19) stawia domy, 20) „kowbojski” stan USA.

oprać. Janusz Jamiołkowski
Rozwiązanie krzyżówki z nr 7
POZIOMO: czardasz, popłoch, kadra, ratownik, krzesło, zrzez, 

Maruda, ratlcr, Papkin, eternit, twaróg, emalia, rzeźnik, tkanie, 
Anzelm, samiec, strop, element, latawiec, trzon, hrabia, garsonka.

PIONOWO:spikcr, sprzęt, torsje, chrom, autor, Dawid, Skiz, zakrap
iać/., krzewiciel, Ateneum, uznanie, apteka, adwokatura, laryngolog, 
regres, nieład, elegia, metraż, awans, llion, cecha, Nana.

Nagrodę otrzymuje Piotr Niewiński z Łap, ul. Polna 21/20
Po odbiór nagrody ufundowanej, jak zwykle, przez p. Truskolawskic- 

go prosimy zgłosić się do redakcji lub cukierni „U Lecha” dnia 10 
października w godz. 14-16.

Rozwiązanie tylko na kartkach pocztowych należy przysyłać na adres 
redakcji: Łapy, pl. XX-lccia 15 do dnia 16 października.
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ogłoszenia drobne
•  Kierowco! przeczytaj — zapamiętaj — 
zanotuj.
Ładowanie, sprawdzanie, sprzedaż, prze
glądy i konserwację gaśnic oferuje technik 
pożarnictwa —
Średziński Franciszek, Uhowo ul. Borow
ska 10 lub Straż Pożarna Łapy tel. 27-00. 
Usługi w tym zakresie polecam zakładom 
pracy i instytucjom.
•  Działkę budowlaną w Łapach z doku
mentacją i pozwoleniem na budowę + 
fundament + siła — zdecydowanie sprze
dam. Tel. 28-49 po godzinie 17.00
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz" 
w Łapach zatrudni Wiceprezesa. Wymaga
nia -  członek SM „Kolejarz" w Łapach.
•  Znaleziono nowy dziecięcy bucik zimo
wy na osiedlu przy ul. Piaskowej 
w Łapach. Odbiór w Redakcji „Gazety 
Łapskiej".

Wyrazy głębokiego 
i szczerego współczucia

Kol. Teresie Łapińskiej 
i całej Rodzinie

z powodu nagłej śmierci

Męża
składają sąsiedzi z ul. Żytniej

Wkrótce święto 
Twojej pani.

Kup słodki upominek 
dla niej.

Wielki wybór 
w kawiarence 

u Żeni.
PlacXX-lecial5

GAZETA ŁAPSKA -  DZIEŃ DOBRY  
dwutygodnik wydawany przez , 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
Łapy, Plac XX-lcca 15 tel. 23 00 

Rcd.-ikcja: Katarzyna Droga, Bogdan Łuczaj, Adam 
Okuniewski, Marian Olechnowicz 

Nakład 1 350 egz 
Druk:
GS „SCh” Wasilków, Białystok ul. Wilcza 28

8AUHAUS

Skład: Biuro Usług 
Informatyczno-Edytorskich, 

Białystok, Młynowa 21

Kochanym Rodzicom

Janinie i Edmundowi 
Łapińskim

uu 50 rocznicę zawarcia zuuipzku małżeńskiego 
serdeczne życzenia dużo zdrowia i radości no dalsze lata

życzq
córka z mężem, syn z żoną, wnuki i prawnuczek

Z . N . M . R .

Niewodnica Kościel
na ul. Ogrodowa 12
tel. 43-28-41 Biały
stok
Cezary Leśniewski 
poleca: wyrób siatki 
ogrodzeniowej o do
wolnej wysokości, 
cena konkurencyj
na. Do 25 km przy 
większych zamówie
niach — transport na 
koszt zakładu.

Slmsłwic i Stanisławowi

Żocliowskim
i -Liniowców
z okazji

50 rocznicy ślubu 
życzenia

dalszych lat wzdrowiu 
i szczęściu 

składa 
córka Jadzia 

z mężem i dziećmi 
oraz syn Zdzisław

s s s s m  X 4 X X 4 ?  X X 4 4 X X 4 4 X X 4 4 X X 4 4  X X 4 4 X X 4 4X4

Przedsiębiorstw o Usłiigowo-Wy twórcze

SABEX
Spółka z o.o.

w Łapach ul. W aryńskiego 82 teł. 20-30 
prowadzi: •  sprzedaż hurtową
i detaliczną artykułów dziewiar
skich •  sprzedaż części zamiennych 
do samochodów FSO i FSM 126p 
oraz Polonez •  wykonuje diagno
stykę i naprawy samochodów oso
bowych i dostawczych do 3,5 lony •  
w dniu 6. X. 1990 r. w godz. od 
8.00 — 15.00, oraz w każdą pierwszą 
środę miesiąca lislopada i grudnia 
od 14.00-15.30

BEZPŁATNE SPRAW DZANIE 
USTAWIENIA ŚWIATEŁ 

W SAMOCHODACH 
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA 

Z NASZYCH USŁUG

PRYUJRTNE DELIKATESY 
przy ul. SIKORSKIEGO 42 

POIECAJR
UUSZVSTKIM KLIENTOM 
ATRAKCYJNE ARTYKUŁY 

SPOŻVUUCZ€

Kino „Kolejarz” ZNTK

TERMINARZ FILMOWY 
na m-c październik 1990 r.

2-4 Rybka zwana Wandą ang. 15
5-7 Szczęśliwa 13-tka chiń 12
9-11 Moonraker 5
12-14 Powrót na ziemię USA 15
16-18 Krótkie spięcie USA 12
19-21 Co lubią tygrysy poi. 18
23-25 Niedźwiadek fran. 12
23-25 Porno poi. 18
26-28 Ludzie koty USA 15
30-31 Kosmiczne jaja USA I2

Gdy Zenek drukuje 
Niewiele (o kosztu je

Zakład Poligraficzny,
Białystok,
ul. Wilcza 28
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