
O TAKTYCE KRYTYKI 
ZAKŁADOWEJ 

Przyczy11ek do poważniejszej 
rozprawy) 

a1 w fabrykach jest dobrze na 
każdym odcinku, 

neralną linię polityki zakła

dowej, 
jc:śli gd:-:ie::i jest nieco gorzej, 
to wynik sił wyższych, poza
zakładowych, 

fi krytyczna uwaga różnymi 

drogami idzie w świat 

i stwarza fałszywe wyobra
żenie o fabryce w społeczeń

stwie a co gorsze, również 
u właJzv . 

Krytyka w prasie, zwła zeza 
Z:Jkladowej, jest niezbędnym 

t.arzędziem trzeźwości myśli, 

k·?taltowania postaw, Ukwido- · 
\\"lnia slabości (z myśli spale -
cmej}. 

c) ludzie ~ą ofiarn i, pracowici 
i oddani , 

~iemal w każdym zakładzie 
krytyka i prawidła reagowania 

a r ią są usankcjonowane za
rządzeniam i dyrektora . 

di jeśli jest źle, to i tak lepiei 
111ż gdzie indziej, a o tam
tych tam przecież nikt nie 
pisze, to dlaczego akurat ma 
się pisać tutaj, 

Każdy z powyższych argu
mentów ma obszerną motywa
cję teoretyczną i praktyczną, 

którą należy koniecznie zbadać 
przy pisaniu poważniejszej roz 
prawy. O praktycznych od
dźwiękach na krytykę (organi
zacyjnych, personalnych i fi
nansowych) in nym razem. 

.\le gazety zakladowe nie pu
blikują krytycznych materia
łów bo : 

e) jeśli dziennikarz widzi ja
kieś braki, powinien in ter
w niować u osób odpowie
dzialnych , a nie od razu ob
smarować - co demorali 
zuje kolektyw, podważa ge-
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PILNOWA 
:\fodn~ jest ostatnio pogląd formułowany tak: 

niechaj kazdy dobrze robi ~woje - lekarz leczy. 
szewc lata buty, pracO\vnik przemyslu produku
je, cyklista pedałuje, a aktor odgrywa - nie oglą 

daiąc się 11a górQ, ani też 11'1 innych. Suma prac 
rzetelnych sama złoży się w znakomitą caloś<:. 

Jest to Leona mocno wątpliwa, ko~lawa, stawia 
cnoty rzemieślnicze przed obywatelskimi, I tak 
u nas poczucie odpowiedzialności ograniczone Je~t 
do własnego „odcinka" i rzadko miewa wymiar 
.zerszy praktycznie i myślowo. Formuje to ludzi 
przyjętych jakoś cząsteczką . -wie to się również 
partykularyzmem. 

Po drugie pilność czy rzetelność wycinkowa 
wcale nie składa się w dobrą całość. Organizm 
społeczno-gospodarczy jest !"lazbyt już skompliko
wany, aby tak się dziać mogło. 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Nitro-Erg" w 
Krupskim Młynie wytworzyły z polietylenu po
jemniki na płyny przeznaczone dla zmotoryzowa
nych turystów. Zajęci przy tej 'Produkcji robotni
cy niewątpliwie pracują tak mtensywnie, że prze
kraczają normy, więc ich fotografie trafiają do 
gablot honorowych lub nawet na stronice gazet. 
Dołączone do produktu objaśnienia wydane dru
kiem informuje wszakże, iż w pojemnikach tych 
uie można przewozić np. ben:r.yny czy denaturatu. 
Są one przeznaczone do przechowywania forma
liny, kwasu azotowego, kwasu iosforowego, kwasu 
siarkowego lub mrówkowego, potasu, szkła wod
r.ego i wody utlenionej, wszystko to bodaj nie są 
płyny, które turysta zwykł orać ze sobą na leśny 
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IE KOPYTA 
biwak. w góry, lub w objazd zagranicznych miast. 

l\Iamy Lu victc do czynienia z pilną pra~ą . któ-
1· j cel jest oderwany od jak1chkolw1ek chę•i my
slenia o pożytku spolecznym. Charakter produktu 
J"•t wynikiem możliwa ··ci zaopatrzeniowych czy 
tech ologiczt ych, nie zas reflooji o przydatno~ci. 
Oczywiście blądzilby kto; '.Tiyśląc, że repertuar 
wytwórczy „Nitro-Erg" układają idioci mniema
jący, że na urlop się zabiera kwas azotowy i for
malinę 

Zapewne zakład produkował pojemniki potrze
bne w przemysle, aż tu przyszła dyrektywa o ko-
11iecznośc1 przestawienia się :ia produkcję rynko
wą. Kanistry przemianowane więc zostały na 
turystyczne. Wykazanie się posłuszeństwem wobec 
dyrektyw jest ważniejsze od troski o społeczny 
sens produkcji, z którego tak łatwo nie rozliczą. 
Jednakże to przykład nie tylko wewnątrz gospo
darczego formalizmu, lecz również skwapliwości 
w wykonaniu zadań „na swoiin odcinku" bez 
oglądania się na sens całości. 
Oczywiście źle jest jednak, kiedy się nie spełnia 

swoich wąskich obowiązków. Państwowa Inspek
cja Handlowa w Kielcach odwiedziła hurtownię 
arty ku !ów skórzanych. Sporządzono tu listę towa
rów potrzebnych a także dobrze wykonanych, 
które zalegają w magazynie. 
Obejmowała ona torebki, teczki, portfele, pa

ski itd., łącznie 69 pozycji. Następilie z tą listą 

inspektorzy poszli do 15 ~klepów branżowych 

sprawdzając czy można tu kupić te dobre i po
trzebne towary, które magazynowane są w hurto-

w11 1. Okazało się, że nie. W najgorszym wypadku 
żadnego z 69 łakomych produktów nie można było 
!labyć w sklepie, w najlepszym - z listy 69 arty
kułów znajdowało się w sprzedaży 9. PIH zapytał 
dyrekcję hurtu: dlaczego? Odpowiedź brzmiała: 
dlatego, iż magazyn tak jest zawalony, że nie 
można dotrzeć do najciekawszych towarów i wy
pchnąć je do sklepów. 

Żródlem pracy niedbałej była tu skaza intelek
tualna . Każdy profesor czy nawet docent od or
ganizacji pracy powie, że związek przyczyn i skut
ków jest odwrotny : magazyn stal się zatkany, 
gdyż towarów nie wypychano do sklepów. 

Otóż gloryfikacja pilności w wykonywaniu prac 
cz.ąstkowych bez oglądania '>ię na całość prowadzi 
do ograniczeń intelektualnych dających w skut
kach zie wykonywanie zajęć konkretnych i włas
nych. Gdy ktoś patrzy tylko swego zajęcia ulega 
takiej degradacji umysłowej, że nie może wyko
nywać go należycie. 

Sprawa hurtowni skórzanej w Kiełcach ujawnia 
zresztą, że nie wystarczy żmudnie rozwijać i pra
cowicie doskonalić produkcję, aby spełniały się 

społeczne cele tych wysiłków. Cały społeczny 

organizm musi funkcjonować sprawnie, inaczej 
torby i portfele ugrzęzną na wieki w magazynie. 

Naszą skazą my:ilową jest zafascynowanie prze
mysłem, produkcją jako sposobem sprawiania 
wszechstronnego postępu. Orientacja proprzemy
slowa, coś w rodzaju produkcyjnego fanatyzmu, 
doprowadziła do funkcjonowania tej dziedzin · 
żyda we własnym zasklepieniu. Fabryki ze sobą 
-W""' pół pracują, cele i mierniki określa się \Vewnątrz 
organizmu przzmyslow.?go · jest to ~wiat na tyle 
zamknic:ty, iż . ię wydaje, ;{.e przemysłowi spole
czeń>two nie jest w ogóle ! otrzebne. Że mógłby 
on równie dobrze lub lepiej funkcjonować w 
oderwaniu od jakiejkolwiek celowości ze\\11ętrz

nej . Te ·klonności przemysłu są obecnie wla~nie 
zwalczane, czego wyrazem ustanowienie prz. z n -

czelne władze zasady prymatu rynku. Zasklepie
nie wewnątrz świata produkcji jest jednakże 

ogromnie krzepkie róv:nież w branżach wytwór
czych typowo rvnkowych .. Jak poda.ie „Trybuna 
Robotnicza GO procent mebli, które z fabryk przy
jechały do sklepów w Katowicach i województwie 
bylo zniszczonych lub zdekompletowanych w cza-
ie transportu, gdyż opakowano je niechlujnie. 

Przemysł meblar ·ki stara ~ie: o pięcioprocento
wy, załóżmy, roczny wzro t produkcji, poprawę 
jiikości i osiągnięcie innych celów wyznaczonych 
i; obrębie organizmu przem~·slowego. 

Tymczasem zaledwie 40 procent całej jego pro
dukcji zachowuje w pełni swoje właściwości użyt
ko\\'e. z punktu widzema mteresu społecznego 

lepie.i więc byłoby, gdyby pr..:emysl ów był o po
łowę mniejszy lub produkował polmvę tego co 
robi i to na\vet marniejszej jakości, ale by meble 
dobrze pakowano przed wysyłką. Jednakże pako
wanie nie należy do repertuaru mierników wedle 
których praca przemysłu jest oceniana. Nie od 
tego liczą się place i premie, nie według tego 
przydziela się środki inwestycyjne i limity zatru
dnienia. Sposób pakowania jest dla przemysłu 

obojętny z punktu widzenia jego wewnętrznych 
reguł gry i celów. 

Patrzenie swego może więc i w skali całej bran
ży polegać na znakomitym robieniu ogromnej ilo
ści mebli, co uczyni branżę meblarską produku
jącą i wzorową, w resorcie lub całym polskim 
przemyśle a społeczny tego efekt użytkowy będzie 
40-procentowy mimo, że nie znajdzie to żadnego 
wyrazu ekonomicznego, gdyż ludzie i tak wszy
stko kupią. 

Dobra robota jest więc bezprzydatna bez dobre
go myślenia, które ogranicza cały społeczny ob
szar życia. Szewc pilnujący kopyta zacieśnia zaś 
swój horyzont postrzegania i rozumienia na skalę 
przedmiotu swojego dozoru. 



PROKURATORZY NA TROPIE 

BRAKORÓBST A 
Zagadnienia związane z jakością produkcji 

pozostają w centrum uwagi organów prokuratu
ry. Reagując na sygnaly obywateli, informacje 
:irodków masowego przekazu oraz uwagi kry
tyczne różnego rodzaju organów i instytucji, a 
także wykorzystując ustalenia postępowań przy
gotowawczych - prokuratury woj. toruń ·kiego 
dokonują stosownych kontroli w tym zakresie. 

M.in. w listopadzie i grudniu 1979 r. niektóre 
prokuratury rejonowe przeprowadziły w 7 za
kładach branży przemysłowo-technicznej na te
renie Torunia, Grudziądza i Brodnicy - wspól
nie z przedstawicielami NOT-u kontrole mające 
na celu ustalenie przyczyn i rozmiarów zlej ja
kości produkcji podstawowych wyrobów final
nych oraz skuteczności podejmowanych przez te 
zakłady działań w celu zapobiegania i zwalcza
nia tego zjawiska. 

Do kontroli wytypowano 19 rodzajów wyrobów 
najbardziej reprezentatywnych dla zakładów . 
Znalazły się wśród nich ro.in. maszyny rolnicze, 
zegary, pompy, urządzenia gospodarstwa domo
wego, meble i części do samochodów. 

Stwierdzono, iż w I półroczu 1979 r. aż w 4 
zakładach zwiększył się - w porównaniu z T 
półroczem 1978 r. - ogólny wskaźnik strat zwią

zanych ze złą jakością analizowanych wyrobów. 

Najbardziej ewidentny wzrost strat z tego ty
tułu wystąpił w Pomorskich Zakładach Urzą
dzeń Okrętowych „W arma" w Grudziądzu. („.) 

We wszystkich tych zakładach funkcjonuje 
system kontroli jakości mający na celu zapew
nienie skutecznej kontroli produkcji w pełnym 

jej cyklu. Dyspouują one programami poprawy 
jakości, a w każdym z zakladów organizowane 
są narady produkcyjne poświęcone zagadnieniu 
jakości i ustaleniu środków zmierzających do 
wyeliminowania wadliwej jakościowo produkcji. 
Dążono więc w trakcie kontroli przede wszyst
kim do uzyskania odpowiedzi na pytanie jakie 
były przyczyny zlej jakości wyrobów. Stwier
dzono ich wiele. 

W grupie przyczyn obiektywnych aż w 6 za
kładach najistotniejszą była zła jakość surow
ców i elementów składowych produktów final
nych dostarczanych przez kooperantów. 

Dla przykładu zasadniczy wpływ na pogorsze
nie się w I półroczu 1979 r. jakości kuchni i pa
telni elektrycznych oraz sza! chłodniczych wy
twarzanych przez Pomorskie Zakłady Urządzeń 
Okrętowych „W arma" w Grudziądzu wywarło 
użycie do ich produkcji nie odpowiadającej wy
mogom technologicznym blachy pochodzącej 

z Przedsiębiorstwa Wytwarzania Blach „Bistyp" 
w Legionowie i Zakladów Urządzeń Okrętowych 
w Czarnkowie, a także wyposażenie wyrobów 
„Warmy" w złe jakościowo transformatory 
i elementy grzejne oraz wadliwe agregaty i ter
mostaty, dostarczone m.in. przez Zakład Dosko
nalenia Zawodowego w Białymstoku i Ceramicz
ną Spółdzielnię Pracy w Jedlni. 

Istotny wpływ na wysokość strat związanych 
z produkcją złej jakości wywierała w kontrolo
wanych zakładach również zła jakość pracy 
produkcyjnej. („.) 

Jednocześnie stwierdzono. iż jakość pracy pro
dukcyjnej warunkowały w dużym stopniu -
niezależnie od staranności pracowników - takie 
czynniki, jak standard wyposażenia w maszyny 
i narzędzia, warunki przechowywania i t r ans
portu wyrobów gotowych, przestrzeganie reżi

mów technologicznych, kwalifikacje pracowni
ków itp. 

Stało się tradycją, iż gościmy na naszych 

łamach zaprzyjaźnione Zakłady pracy 

i instytucje. Dziś oddajemy głos przedsta

wicielce Zakładów Graficznych, pani Ire

nie Preiss. 

Kilka słów o historii 
i współczesności drukarstwa 

qrudziqdzkiego 

Historia drukarstwa grudziądzkiego jest ści 'Ie 
związana z osobą Wiktora Kulerskiego, zaloż:

ciela polskiej drukarni w ówcześnie siltl ·m 
ośrodku niemczyzny i siedzibie antypol k.ej 
drukarni „Der Gesillige". Od pierwszej chwili 
założenia gazety Wiktor Kuler. ki zdawał :·obie 
sprawę, że od jego aktfwności narodowej i spo
łecznej zależeć będzie byt i rozwój je~o pisma. 
Historia pokazała jak wielkie znaczenie miala 
działalność Kulerskiego dla podtrzymania naro-

-----------------------: dowości i zachowania języka polskiego na tere
I tak np. zużycie srodków produkcji, składo

wanie maszyn na wolnym powietrzu poza tere
nem zakładu oraz znaczna fluktuacja kadr po
wodująca niekiedy okresowy brak dostatecz 1ej 
liczby pracowników kwalifikowanych do obsługi 
niektórych maszyn i urządzeń wpłynęły w I pół
roczu ub. roku na obniżenie jakości wyrobów 
Fabryki Maszyn Rolniczych „Agromet-Unia" w 
Grudziądzu. (.„) 

Czy czynniki wpływające negatywnie . na ja
kość wyrobów można bylo wyeliminować, wzglę
dnie je ogranicqc? Kontrola wykazała, że tak. 

Zlej jakościowo produkcji można by w wielu 
wypadkach skutecznie zapobiec, gdyby prawi
dłowo funkcjonowała kontrola jakości. T~·mcza

sem aż w czterech zakladach ujawniono niedo
magania kontroli jakości polegające m.in. na 
braku po każdej operacji. w procesie technolo
gicznym czynności kontrolnych, zmierzających 

do określenia prawidlowo5ci parametrów wyro
bu, niesystematycznym sprawdzaniu narzędzi 

pomiarowych, nie zawsze rzetelnym odbiorze 
wyrobów przez kontrolę jakości, bezkrytycznym 
podchodzeniu do przed tawianych przez koope
rantów wyników kontroli technicznej w po~taci 

atestów i ::iwiadectw oraz niewykorzystywa11iu v.: 
pełnym zakresie analiz działu kontroli jakości 

dla zapobieżenia powstawaniu braków. 
Poza tym na zmniejszenie liczby braków spo

wodowanych złą jakością materiałów pochodzą

cych od kooperantów wplynęlaby niewątpliwie 

odpowiednia polityka zakładów na odcinku do
chodzenia przez nie od kooperantów kar umo
wnych. („.) 

Również nie wszystkie zakłady w wystarczają

cym stopniu wykorzystywały system bodźców 

materialnych wobec pracowników celem uzyska
nia poprawy jakości produkcji. Nie zawsze ob
ciążano pracowników za zawinione przez ruch 
braki produkcyjne i wykorzystywano w aspek
cie jakościowym zakładowy fundusz nagród, a 
kwoty, jakimi obciążano pracowników za złą 

jakość wyrobów, były często niewspółmiernie 

niskie w stosunku do wysokości rzeczywistych 
strat. (.„) 

Wyniki prokuratorskiej kontroli pozwoliły na 
sformułowanie pod adresem kierownictw zakła
dów szeregu konkretnych wniosków. W skiero
wanych do nich wystąpieniach prokuratorzy 
wskazali zwłaszcza na potrzebę : 

- zaostrzenia kryteriów jakościowych przy 
dopuszczaniu do zastosowania w procesie pro
dukcji surowców dostarczanych przez kooperan
tów, a nadto zwiększenie skuteczności odzialy
wania na kooperantów przez szerokie wykorzy
stanie instytucji reklamacj i i kar umownych, 

- zwiększenia skuteczności działania zakła

dowych służb jakości oraz szerszego niż dotych
czas stosowania systemu samokontroli i anali
zowania przyczyn i miejsc powstawania braków 
pod kątem ich wyeliminowania, 

- stosowania w iększym niż dotychczas za
kresie zachęt m ater ialnych wobec pracowni!· „; w 
os iągających wysoką j a'-:ość prod ukcji oraz· ~ <„1 -
kcj i za złą jakość wyrobó .:. 

nie ziem polskich pod zaborem pruskim, a także 

w Westfalii i Nadrenii, tj . na tcrt'nach, które ,. 
tym czasie były ośrodkami wychodźstwa polskie
go. W latach ostrej walki z germanizacją, „Ga
zeta Grudziądzka•· , która w 1914 roku osiągnęła 
128.000 egz. nakładu, uzyskała poważne wpływy 
wśród ludu polskiego. 

Do popularnośc ' „Gazety Grudziądzkiej" w du
żej mierze przyczyniły się liczne dodatki, które 
bezpłatnie były rozsyłane do czytelników; Gaze
ta miała po 4 lub 5 stałych dodatków periodycz
nych, a oprócz tego dochodziły najróżniejsz • 
książki, śpiewniki, modlitewniki, kalendarze, ele
mentarze i wiele kolorowych, starannie wykona
nych obrazów. 

„Gazeta Grudziądzka" zajmowała pierw ze 
miejsce wśród czasopism wydawanych w ów
czesnym państwie niemieckim. „Gazeta Gru
dziądzka· • docierała do Polaków w .\ustralii 
Argentynie, Brazylii, Kanad.zie i Indii. Im więk
szy, im silniejszy miała wpływ „Gazeta Gru
dziądzka" na społeczeństwo polskie, tym więk zą 
nienawiścią darzył ją zaborca. Już od początku, 
zaraz po założeniu gazety zaczęto ~zykanować 

wyda\ ·ci.; i tych, kturzy z nim ' spólpracO\\ ali. 
Do 1920 roku, w ciągu 27 lat istnienia, gazeta 
miała 87 procesów sądowych. • 

W okresie międzywojennym do podstawowvch 
wydawnictw Kulerskiego nadal 1ależala „Gaze
ta Grudziądzka" od 1924 r. wydawana w trzech 
edycjach: I. Pomorze Gdańskie, II. Województ\\ a 
centralne. Kresy Wschodnie, Malopolska, zagra
nica, III. Poznan i Górny Sląsk. Z powodu nara
stającego kryzysu. Już w 1932 r. zawieszono zu
pełnie druk książek . Wiktor Kt!lerski, wstrzą

śnięty nieuniknionym upadkiem „Gazety", umie
ra nagle 18 wrzesnia 1935 r. Szykany rządu ~a
nacyjnego doprowadziły Wydawnictwo do osta
tecznego upadku. Ostateczny cios zadała zbrod
nicza ręka okupanta niemieckiego. Stare maszy
ny rozbito. nowsze wywieziono. W czasie \Vyco
fywania się okupanta z Grudziądza w 1945 r. 
budynki wysadzono w powietrze. 

Zakłady Wiktora Kulerskiego spełniły wazną 

rol~ \Ą budzeniu świadomości narodowej Pola
ków zaboru pruskiego oraz propagatora i nau 
czyciela, na wielką nie spotykaną do tego cza u 
skalę - czytelnictwa książki i prasy wśród ludu. 
Duża, nowocześnie wyposażona drukarnia była 

wzorem dla polskich oficyn drukarskich w po
czątkach XX wieku. Dobrze przygotowany do 
zawodu personel zkolil nowe kadry drukarzy, 
które zasiliły zakłady drukarskie Pomorza, sta
jąc się trzonem; fachowców rozpoczynających 

pracę w wyzwolonej Ojczyźnie. 

• 

Już z pierwszym dniem wolności, garstka by
łych pracowników poniemieckiej drukarni „Der 
Gesillige" przy pl. Wolr.10ści 5, przystąpiła do 
uruchomienia zakładu. Segregowano rozsypane 
czcionki , montowano linotypy i maszyny dr uku
jące. 



Równolegle z systematyczną odbudową zakła 

du uruchomiono pierwszą produkcję, przedmio
tem której była dorywczo wydawana gazeta pod 
nazwą „Wiadomości Grudziądzkie" oraz opa
trywanie miasta w najpotrzebniejsze Ciruki. 
15 maja 1945 r. wyszedł pierwszy numer .,Głosu 
Grudziądzkiego'', a od 15 września 1945 r . zacząl 
wychodzić „Glos Pomorza", którego druk w 
związku ze zmianą gestora przeniesiono do To
runia. Przed zakładem podstawiono zadanie uzu
pelnienia poważnych braków lektury :zkolnej. 

Tuz po wyzwoleniu drukarnia podporządko

wana byla Zarządowi Miejskiemu, następnie zo
staje przejęta przez Komitet Miejski PPS, po
tem zaś staje się drukarnią pod zarządem pań
stwowym. Dalej drukarnia przechodzi do Sp-ni 
WydawniczeJ „Wiedza". W niedługim czasie na
stępuje kolejna zmiana, w wyniku której dru
karnia podporządkowana zostaje pionowi RSW 
„Prasa", a nieco później Zakład włączono w 
skład Centralnego Zarządu Przemysłu Graficz
nego. Wreszcie od 1 kwietnia 1956 roku drukar
nia zostaje przejęta przez Centralę Wydawniczą 
Druków, przemianowaną następnie na Zjedno
czenie Drukarń i Wydawnictw Akcydensowych 
otrzymując nazwę Grudziądzkie Zakłady Gra
ficzne. Zmieniają się też zjednoczenia wiodące. 
Zjednoczenie Drukarń i Wydawnictw Akcyden
sowych i Zjednoczenie Przemysłu Graficznego 
zostały połączone w jedno Zjednoczenie Przemy
słu Poligraficznego. Ostatnia zmiana gestora na
stąpiła w roku 1976, kiedy to drukarnia wcielona 
została do Zakładów Graficznych w Toruniu 
jako Zakład nr 3 w Grudziądzu. W rama h tej 
reorganizacji przejęliśmy w zarząd byle Wą

brzeskie Zakłady Poligraficzne. Od tego cza ·u 
w skład Zakładu nr 3 w Grudziądzu wchodzą 

Oddziały nr l w Swieciu, nr 2 w Chełmnie, ur 4 
w Wąbrzeźnie, nr 5 w Brodnicy, nr ti \\' Lipnie, 
nr 7 w Rypinie, nr 8 we Włocławku. 

Na przestrzeni minionych lat, obok slale roz
wijającej się produkcji, naslt:;pujc systemalyczna 
poprawa warunków socjalno-bytowych; w roku 
1956 postanowiono zorganizować własny ośrodek 
wypoczynkowy. Dzięki czynom spolecwym. do 
których potrafiła zmobilizować operatyw·na rada 
zakładowa, ośrodek taki powslal w Głodowie 

nad jeziorem Radodzież. Dzi~ jest to już pokażny 
obiekt, o pełnym wyposażeniu, ż którego korzy
stają drukarskie rodziny wszystkich zakładów 

podległych Zakładom Graficznym w Toruniu. 
Dyrekcja i Samorząd Robotn lczy troszcząc się 

o życie kulturalne swych pracowników, zorgani
zowaly w roku 1962 Klub Poligrafa, który stał 

się miejscem wielu imprez zakładowych, aka
demii okolicznościowych, terenem spotkań eme
rytów, ,.białych" wakacji dla dzieci, spotkań sza
chistów, entuzjastów tenisa stołowego, itp. Nie
zależnie od tego w Klubie Poligrafa organizowa
ne są czasowe wystawy malarstwa w ramach 
wspóJpracy z Mµzeum w Grudziądzu, kiermasze 
i kursy w ramach „Klubiku Praktycznej Pani". 

O wielu innych osiągnię..:iach i sprawach dru
karzy można by pisać znacznie więcej, w niniej
szym szkicu ograniczono si<; tylko do najważniej
szych wydarzeń na przestrzeni minionych lat 
powojennych. 

„ ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• „ • . 

. agrobek korektora 

Kreślll przecinki , wyławiał byki, 

TU stawiał kropki, tam wykrzykniki. 
Dziś już nie kr śl!, bo leży w groble. 
Ostatnią kropkę postawił - sobie 

westcbnienie zecera 

czcionko drukarska TY jesteś Jak kobieta . 
czym starsza, tym gorzej odbita. 

O melrampatu 

- Mojem u męfowt t o nikt w pracy nie dogodzi. 
Co Inni zrobią t o o n zawsze la m ie . 

CHRZEST DRUKARSKI - NAJSTARsZA 
TRADYCJA BRACI DRUKARSKIEJ 

W drukarstwie, podobnie jak w innych zawo
dach, przetrwało wiele tradycji i zwyczajów. 
Najciekawszy z nich związany jest z pasowaniem 
t czniów kończących naukę, na fachowców w za
wodzie drukarza. 

Co kilka lat, gdy uzbiera się grupa adeptów, 
tarni drukarze organizują tzw. chrzest drukarski , 

znany leż pod nazwą otrzę'iin lub fidułki Jest on 
obchodzony bardzo uroczyście, z powagą i zacho
\:aniem ceremoniału przekazywanego z pokolenia 
na pokolerue. 

'atychmiast po zakończeniu nauki uczniowie są 
kąpani. Czynno$ć ta ma być symbolem oczyszcze
nia z przywar i wszelkiego złego adeptów sta
jących się pełnymi fachowcami. Adepci nie znają 
ani dnia, ani godziny tradycyjnego kąpania, co 
stwarza sytuacje. że zabiegowi temu poddawani 
są zwykle w ubraniach ku uciesze kolegów. 

Rada Starszych wybrana ~pośród fachowców 
przy\vdziewa na uroczysto~ć chrztu kostiumy 
z czasów Gutenberga, a mistrz ceremonii wkłada 
11a szyję ciężki łańcuch z ołowiu dzierżąc w ręce 
"Ymbolicznc berło. Zasadniczym celem chrztu jest 
poddanie adeptów „torturom" - przycinaniu. 
wyriąganiu, dolewaniu oleju do głowy, siadaniu 
na dobrze na ączonej gąbce i innym najprzeróż
riiej zvm ,próbom wymyślonym przet. mistrzów 
c ei onii. i 'a t~pnit: adepci muszą zaczerpnąć 

mądra ::i ze ·pecjaluej księgi, a mistrz ceremonii 
berłem pa5uje ich na fachowców. Po tych wszy-

1 kich ceremoniach młodzi fachowcy składaJą 

uroczy tą przy ic:«ę . że bt:;dą godnie wypeh1iać 

nałożone na nit·h obowią1.ki 11a chwałę zawodu 
drukar k1 ·go. 

• 'a do\ ·ód odbytego chrztu w ·zyscy adepci 
otrzymują h · chn:tu, który w dawr1ych czasach 
byi; świadeclwf"m ukończenia nauki zawodu i bo
n rowauy b •I )rzy zatrudnia111u w ofic •nach 
drukar kich całej Europy. Obowiązkiem młodych 
drukarzy hylo wówcza odbywanie wędrówek do 
niclicznych oficyn drukarskich rozsianych po róż
nych krajach . Było to cenną formą poglębiania 
zdobytych w cza:ic nauki wiadomości i poznawa
r ia nowych technik ronvijającego się szybko 
drukarstwa. 

Tre~ć i szata graficzna listów chrztu drukar
. kich bywały różne w zależnośc i od możliwości 
i pomysłowo~ci te listy wykonujących. 

Oto przykład jednego z piękniejszych tekstów 
umieszczonych na liście chrztu drukarskiego: 

.,:\Iy z Bożej łaski uczniowie Gutenberga ayia
snieyszey Rzeczypospolitey Polskiey wszem wobec 
i każdemu Towarzyszowi Czarnego Kunsztu z oso
bna oznaymiamy iakoż i do ogólney wiadomości 
podaiem.v. że Cny uczeń nasz ochrzczon dziś zostal 
ad maiorem artis ~loriam wedlug starodawnego 
obyczaiu uznanego przez oyca naszego Jana Gens 
fi ischa, a podanego nam pn: 'Z mistrzów n zych 
.Jana Hallera i Hieronyma Wietora a przez to 
uzyskał prawa i przywileie wolnego drukarza 
nadane nam przez Jego Królewską Miłość wszy
stkiey Rzeczypospolitey Polskiey Zygmuntą Augu
sta. Wobec tego prosimy wszystkie Cechy i Zrze
s<.enia Typografów o uznanie i popieranie wyże i 

wymienionego Towarzysza". 

Listy. chrztu są chlubą wszystkich drukarzy i są 
częstokroć wieszane na honorowych miejscach 
w mieszkaniu. 

Poprzez wieki od sztuki wtajemniczon eh, od 
rzemiosla drukarstwo przekształciło się w prze
mysł poligraficzny, który zatrudnia dość pokaźną 
ilość ludzi. P od trzymywane tradycje są pomostem 
między współczesnością a czasami Gutenberga, 
stanowiąc nieustający hołd składany Ojcowi Dr u
kars twa i czarnej sztuce. 

STYR OPIA W GLOWI 
Huczek jaki powstał w swiecie wokół oszcz d

ności paliw nas jakby nie dotyczy. Pisze się co 
pra' da tu i ówdzie, że warto by w tym względzie 
pój~ć za przykładem bogatszych krajów, ale kl 
by ię tym przejmował. 

Przed iębiorstwa budowlane w Toruniu i wo
jewództwie zużywają rocznie k.lkaset wagonów 
styropianu, bez którego budownictwo nie może ię 

obyć. Sytuacj<; można by uznać wręcz za do ko
nalą, gdyż golub ki „Fermbet'', oddalony od To
runia o 35 km materiał ten wytwarza. Nie powin
no więc być żadnego problemu z zaopatrzeniem 
budownictwa. I rzeczywiście, budownicnvo zaopa
truje si~ v„· i;tyropian, tyle że nie w Golubiu, lecz 
odległym o OO km Knurowie. 
Diacze~o tak się dzieje? N .zczęście wszystko 

można wytłumaczyć. W tym przypadku obie wy
wlirnic podlegają pod inne resorty: golubski 

„Fermbet" jc~t przynależniony do Ministerstwa 
Rolnictwa, wytwórnia w Knurowie ma opiekuna 
w Ministerstwie Budownictwa. Oba te prężne 

resorty wożą styropian z jednego końca kraju na 
drugi. A koszty transportu są ogromne. Styro
pian wozi się nie tylko koleją, również cięża

rówkami. 
Sytuacja ta wkurzyła wreszcie ludzi , którym 

zostało jeszcze trochę zdrowego rozsądku. Kom
binat Budowlany w Toruniu ZW"Ócił się więc do 
Zjednoczenia „Centrobud", w~półautora tego po
mysłu, żeby jednak ruszyło głową i pozwoliło 

si<; zaopatrywać w sąsiednim Golubiu. Zjedno
czenie ka.tegorycznie odmówiło. Wszy·tko ma 
pozo. lać tak jak było. 

Wiadomo.'ć o wędrówkach styropianu przeczy
tali my w toru1\skich „Nowo ciach". Dziennika
rze z tego pi ma majq ambicje wyrugować z 
naszego życia przynajmniej niektóre non en ·, 
jak chociażby opisany poniżej. 

Wypada kolegom z Torunia życzyć sukcc ów. 
Sami raczej jesteśmy pesymi tarni. Od lat wal

czymy z marnotrastwem papieru. prowadziliśmy 
nawet kiedvś akcję „papier jest cierpliwy". ~o 
i co? No i nic. Nie odezwała się w tej sprawie 
żadna kompetentna osoba i instytucja. A prze
cież ktoś za gospodarkę papierem odpowiada, 
jest jakiś peh1omocnik czy inna postać. 

„Smutno mi Boże" jak pisał poeta I miał 

rację. 

DWORIECKI : Pewnego razu uczestniczył m 
incognito w kontroli zużycia cementu w dwóch 
przedsiębiorstwach budowlanych. Okazale się, że 
zmarnowano tysiące ton. Kombinat, do którego 
należały przedsiębiorstwa, nie wybudował na 
czas zakładu produkującego kruszywo, którym 
wypełnia się beton. Ponieważ nie było czy:tego 
kruszywa, szafowano cementem, skądinąd suro
wo reglamentowanym. Proszę sobie wyobrazić: 

drogi towar deficytowy zamiast taniego i pospo
litego żwiru. A teraz pytanie: ile razy widział 

pan ciężarówkę, z której l ał się na ulicę cement? 
GELMAN: Wiele razy. 
DWORIECKI: A ile cementu rozsyPanego na 

placach budowy? 
GELMAN : Ml óstwo. 
DWORIECKI A teraz inne pytanie. Ile razy 

zdarzyło się panu widzieć człowieka, który 
upuściwszy na ziemię kawałek chleba nie pod
n iósł go? Na pewno niewiele r azy. A to dlatego, 
że dziadek, babcia, mama i ta ta od najmłodszych 
la t powtarzali: „To grzech". Rozumiemy dosko
nale, że jeśli zabraknie cementu to nie ędzie 

chleba, kiełbasy, konser w i wielu, wielu innych 
rzeczy. , le chleb podnosimy, a obok rozsypane
go cementu przechodzimy obojętnie„. 



TEATRZYK 
COŚ Z ŻYCIA 

przedstawia dramat ze sfer bliskich pt. 

·\RGUMENTY 

Udz i ał biorą: SZEF, PODWŁADNI 

SZEF 
- Gdybyśmy o 5 minut skrócili postoje, to wy
produkujemy dodatkowo 20 ton. 

PODWŁADNI 

- Gdybyśmy 5 minut czekali w bufecie, to skró
cilibyśmy postoje. 

SZEF 
- Gdybyśmy zużywali o jeden ołówek mniej, to 
w lesie eztery sosny mo:i:na by przeznaczyć na 
meble. 

PODWŁADNI 

- Gdybyśmy pod ręką mieli części zamienne. 
tobyśmy ich nic musieli robić we własnym za
kresie. 

SZEF 
- Gdybyśmy produkowali mniej odpadów, to
byśmy zarobili 20 milionów. 

PODWŁADNI 

-- Gdybyśmy nie włączali i wyłączali bez przer 
wy tych samych ma,;szyn, tobyśmy robili mnie j 
odpadów. 

SZEF I PODWŁADNI 
- Gdybyśmy tak długo nie gadali, · tobyśmy ... 

KURTYNA 

WIESŁAW BUDZIŃSKI 

EGZORCYSTA 
Któregoś dnia w Tadka Matraszka wsta-

pił diabeł. Nieduży, ale zadziorny. · 
Pierwszy znak dał podczas narady. Kie

rownik kończył ocenę gdy Matraszek 
wstał i odezwał się nieswoim głosem. Ob
cych słów używał i nie zgadzał się z przed
mówcą . Kiedy go kierownik zapytał, czy 
się dobrze czuje, bluznął Schopenhauerem 
i wyszedł. 

W tydzień później wyjrzał z niego dia
beł w sekretariacie. Przyczepił się do Da
nielaka z brygady remontowej. 

- Dlaczego pokwitowałeś odbiór pre
mii, której nie bierzesz, tylko oddajesz 
sekretarce kierownika'? 

- To na wydatki reprezentacyjne -
powiedział szeptem Danielak. 

- Jakie ""'Ydatki reprezentacyjne! Na 
wódkę! - wrzasnął diabeł w Matraszku. 

Arkusz Oceny Praco\\'nika Zjednoczenia 
Budownictwa Roln:czego w Gdańsku, rub
ryka nr 16 „Stosunek do przełożonych": 
1. Jest zdecydowanie uprzejmy \'v stosun
ku do przełożonych. 2. Bardzo je8l up~zej 

my w stosunku do przełożonych. 3. Prze
ważnie jest uprzejmy w stosunku do przc
łozonych . 4. Jest za\":sze uprzejmy w 
s tosunku do przełożonych. itp„ itd. przez 
dwa arkusze formatu A4. Nadawca pyta: 
Ile na to g„. poszło lasu? Pytanie zdaje się 
być zasadne. 

............... ~ ....... 

M1cs::karic11 cl rmw pr:::u ul. IJ ;dwh 12/J.l w L •>
clzi wykrmali w cz11nie .~p1;/(.! c :::num wukop , prJ 

nieważ Zaklad GosprJcla rki Cieplnej i Wodnej 
u::aLcżnili od 1er10 :;alo;:cnie, instalacji wodociq 
gowcj. Obecnie mies;:kai1c 11 cl ri mu m11.>:;q w czu
nie spolecznym wykop ;;;a :;u pać, bo okazalu ~i<:, 

że by/ to żart ze .~trony Zakładu . 

.""' . ..._.. ....... ..._.. 

Różnego rodzaju narady odbywające się 
w fabryce na temat oszczędzania energii 
przynoszą pozytywne rezultaty. Między 
innymi zawsze na sali znajduje się taki 
ktoś, kto wstanie i wygasi niepotrzebnie 
palące się lampy w myśl słusznej zasady, 
że na naradzie wystarczy światło dzienne. 

- Lepiej byś swoich ludzi pilnował, żeby 
w godzinach pracy centralnego ogrzewania 
na ropę u badylarza nie montowali. Nie 
hędzierny tego dłużej tolerować . 

My? Kto? On z diabłem? 
Nawet do magazynu przez brak czujno

ści się dostał. 
- Byty tu cztery metry terakoty - po

wiada - i gdzie są? Czy aby nie w łazien
ce kierownika? 

- Nie twoja sprawa - powiada maga
zynier. 

A diabeł w Matraszku zaraz się uczenie 
odezwał, jak z pierwszej strony gazety. 

Padł na nas blady strach. 
Chcieliśmy Tadka wyrzucić na pysk z 

zakładu, a on się tłumaczy: „NJe moja wi
na, chłopcy, sami wiecie, że diabeł we mnie 
wstąpił. Przyczyna obiektywna". 

Co prawda, to prawda. 
Postanowiliśmy dać mu szansę. 
Znaleźliśmy jednego, o którym mówio-

no, że najlepszy egzorcysta w wojewódz
twie. W cywilu były bokser. 

Z teki satyryka oreanizacji 
W czasopiśmie „Administrc1tive Mana

yeme11t" (ur 1111976) wydawcrnym w USA 
, ukcrzala się „Kierownicza bajka o moście, 
ciężarówce i dźwigu". A oto streszczenie 
te.i bajki w opracowaniu dr Z. Moroza. 

Pewne przedsiębiorstwo rozpoczęła bu
dowę fabryki za rzeką. Załadowano cięża
rówkę ośmioma tonami materialów budo
wlanych i wyslano przez most który wy-
1 rzymywał tylko pięć ton. Most się zawalil, 
a ciężarówka wpadla do wody. Utworzono 
komisję do stwierdzenia, co się wlaściwie 
.~talo. Komis.in podjęła decyzję: wypoży
czyć dźwig, wyciągnąć ciężarówkę i na
prri wić most. Tak też u.czyniono. 

Nasi ępnie zaludowano ciężarówkę 
o.~mioma tonami materiałów budowlanych 
i wysłcl no przez most, klóry nadal wytrzy
mywal tylko pięć ton obciążenia. Most za
walil się. Więc znowu wypożyczono dźwig, 
wyciqgnięt o ciężarówkę z wody i napra
wiono most. Następnie zaladowano cięża
rówkę ośmioma tonami materiałów itd.„ 
itd„. 

Trwalo to jakiś czas. W końcu rewident 
zauważył, że co.~ tu nie jest w porządku. 
Zbadał wszystkie rachunki i stwierdził: 
„Skoro wydajemy tyle pieniędzy na wy
pożyczenie dźwigu - należy kupić wlasny 
dźwig''. 

- Dobrze - powiada - wypędzę tego 
diabła z Matraszka. 

Ale postawił hrnrde warunki. Mieszka
nie w zakładowych hlokach, kredyt rozwo
jowy, stała pozycja na liście płacy. Wiado
mo, sportowiec. 
Kazał sohie pokazać, który to Matraszek, 

podszedł do niego, zlapał za gardło i mówi: 
„Teraz będziemy z ciebie diabła wypę
dzać". 

- Nie trzeba - wykrztusił Matraszek 
i, gdy egzorcysta trochę rozluźnił chwyt, 
dał nura we drzwi. 

Egzorcysta rozjerzal się wkoło. 
- Jest jeszcze jakiś diabeł do wypędze

nia? 
Nie było chętnych. 
A Matraszek zebrał swojego diabła i wy

niósł się z zakładu. Jeżdżą po terenie i wy
głaszają w klubach pogadanki o meta
psychozie. 

Tylko nie wiadomo, jak się teraz pozbyć 
egzorcysty. ™ 



Aleksander Gelman 
Scenarzysta i d ramaturg radziecki, urodzony w 1933 roku 

w Mołdawi i . W czasie wo.iny znalazł si~ na Ukrainie (w 
getcie), gdzie utracił całą niema l rodzinę . Zdobył zawód ślu

sar7.a, pracował w fabryce we Lwrl\vie, następnie został za
wodowym wojskowym, dosługując się stopnia kapitana. Po 
przejściu do cywila nadal pracuje jako tokarz w fabrykach 
i na budowach w Mołdawii i w Leningradzie, by wreszcie 
trafić do dziennikarstwa . W 1968 r . rozpoczyna współpracę 
z filmem jako scenarzysta (niektóre scenariusze pisze wspól
nie z żoną, Tatianą Kalecką) . Film reżyserowany przez Ser
giusza Mi kae lina - Premia ( l!l75) wzbudza ogólne zainte
resowanie ; autor przerabia scenariusz dla potrzeb sceny -
pt. Protokół pewnego z.ebrania. · 

W roku 197ti g lolinc przedstawienie (pt. Protokół pewnego 
zebran ia ) przygotował Teatr na Woli w Warszawie - z wy
b itnymi rolam i Tadeusza Łomnickiego, Ryszardy Hanin, 
Eugeniusza Robaczewskiego. 

POZNAJMY 
„ TEATR OD KUCHNI" 

W sezonie 1979/80 w Teatrze Zie
mi Pomorskiej przystąpiono do te
atralnej aktywizacji młodzieży 

szkolnej . 
W miarę zapozna\vania się ze 

środowisk iem szkolnym Grudziądza 
przystąpiono do nawiązania kontak
tów ze szkołami średnimi. 

Przeprowadzono rozmowy z na
uczycielami - polonistami którzy 
prowadzą zajęcia fakultatywne oraz 
oraz kółka polon isty zne i teatralne. 

auczyciele z którymi p rzeprowa
dzono wstępne r ozmowy wyrazili 
gotowość współpracy z tea trem. 

Rozmowy te zostały przeprowa
dzone w nas tępujących szkołach : 

f Liceum Ogólnokształcące im. B. 
Chrobrego 
Il L iceum Ogólnokształcące im. Ja
na III Sobieskiego 
Liceum Ekonomiczne 
Zasadnicza Szkoła Handlowa 
Technikum Rolnicze 
Technikum Mechaniczne 
Zespól Szkół Mechanicznych 
Zespół Szkół Medycznych 

W efekcie tych spotkań poloniści 

zaproponowali powołan ie uczniów -
łączników, utrzymujących stały 

kontakt z teatrem. Uczniowie Ci -
będą na bieżąco informowani i in
formować się będą o pracy tea tru, 
a równocześnie zawiadamiać będą 

tea tr o aktualnych zainteresowa
niach i potrzebach szkół, klas i kół 
zaint"t!resowań. Łącz.nicy Ci stwo
rzyli Młodzieżową Radę Teatr u i w 
porozumieniu z opiekunami or gani-

Głośna sztuka Gelmana w erudziądzkim 
TEATRZE. ZIEMI POMORSKIEJ 

ALEKSANDER GELMAN 

Protokół pewnego zebrania 
(,,PROTOKOŁ ODNOGO ZASffiDANIJA") 

Przełożył: Jerzy Koenig 

\\'ASILU POTAPOW LESZEK POLESSA 

TOLA ŻARIKOW . EUGENIUSZ RzySKT 

DINA MILENINA . BARBARA 
JĘDRAS Z AK 

LEW SOŁOMACHIN ANDRZEJ KRUK 

PAWEŁ BATARCEW . HENRYK ABBE 

OLEG KOMKOW JÓZEF SAJDAK 

ALEKSANDRA ELŻBIETA 
MOTROSZIŁOWA MARZINEK 

ROMAN LUBAJEW BOGDAN GORczycA 

ISSA AZJATULLIN. PIOTR 
MILNEROWICZ 

GRIGORIJ FROŁOWSKI . STANISŁAW 
DAWCzyK 

\VIKTOR CZERNIK.OW MIROSŁAW 
PROKURAT 

ALEKSANDER ZJUBIN STEFAN GILETYCZ 

" 

Na pier wszy rzut oka \vszystko, co dzieje się na scen i , 
jest dość margincsm.vc i ni p ozosta j tactnym :rt.o„u nku 

do ogólnej skali ekonomiki. Brygada budowla.na (tylko jed

na brygada !) odmówiła przyjęcia premii. Dyrekcja b udowy 

(tylko jedna dyrekcja) źle zorganizowała pracę . J edno Zjed

noczenie (tylko jedno Zjednoczenie) n a jpierw zaniżyło swój 

plan a potem go przekroczyło, aby uzyskać premię . Wyda

wałoby się, że historia jest jasna. Zjednoczenie źle pracuje 

i ukrywając rozmaitymi pseudo-legalnymi chwyta mi swoją 

złą pracę , grzęźnie coraz bardziej . Ale ktoż nie w ie, że d ia

lektyka tak ich sytuacj i po lega n a tym, że można grzęznąć, 

grzęznać i nie utonąć. 

Moi'.na nawet sam proces grzęźnięcia podnieść d o rangi 

normy, przerzucając własną nieudolność na innych. I w ten 

sposób problem ekonomiczny na oczach widzów przekształca 

s ię w problem mora lny. Ukazuj e, że wypaczeniu ulega idea 

wspó.łzawodnictwa. P raca su b iektywnie uczciwa staje się 

nie tylko uciążliwa lecz wręcz niemoralna. (Uciążliwa jest 

dla tego, że jest niemoralna.) Podczas dwl>ch godzin i kwa

d ransa tea t r obnaża tę sytuację zdejmując z n ie j warstwę 

po wa rstwie tak, jak usuwa się ziemię przy głębokich wy

kopach, aby dotrzeć do sedna rzeczy, do pra wdy. A prawda 

ta wcale nie jest prosta. 

REŻYSERIA 
I SCENOGRAFIA 

ASYSTENT REŻVSERA 

INSPICJENT 

SUFLER . 

JANUSZ KOZŁOWSKI 

LESZEK POLESSA 

BARBARA ŁASKA 

ADAM BŁAŻEJCZ"YK 



ZDZIWIENIE 
l YSIEJĄCEGO WYNALAZCY 

Przed laty przyszedł mi do głowy pewien po
my~l na układ elektroniczny; wiedziałem, że bę
dzie on przydatny w jednym z naszych reakto
rów, więc zanotowałem co trzeba, opatentowałem 
11a wszelki wypadek aby mieć zapewnione pierw
. '.eń~ Łwo autorskie i czekałem . Gdy przyszła pora, 
zrobiłem na tej podstawie niewielką konstrukcjP 
i zastosowalem w praktyce, dzic:ki czemu powsta
!y oszczędno$ci na zakupie około miliona złotych 
1 wygoda eksploatacyjna. Sprawy wynagrodzenia 
za zasto"owanie patentu pracowniczego trafiły do 
odpowiednich komórek administracyjno-ekonomi
c;mych, gdzie z namaszczeniem je analizowano. 
Okazało się, że między innymi nalei.y mojej kon
;; trukcji nadać odpowiedni ,1umer inwentarzowy 
i wprowadzić do spisu aparatury. Aby te bardzo 
wolno toczące się sprawy przyspieszyć, z koniecz-
1 ości zabawiłem się w gońca-koordynatora po
między stosownymi organizmami Instytutu. 

Czas ten nie został zmarnowany, bo sporo nau
czyłem się·. Pan A. w dziale ewidencji majątkowej 
powiedział mi, że opracowując nową konstrukcję 

• działałem nielegalnie, bo nie miałem na to tzw. 
zlecenia. Potwierdził to sarn papież Ód aparatury 
pan K. Okazuje się, że Zakład eksploatujący 

moje opracowanie ma wprawdzie „zlecenie" na 
eksploatację reaktora - co' około 100 milionów 
z łotych - ale w jego ramach nie wolno zrobić 
nic, co by wzbogaciło stan majątkowy . 

Pieniądze te można wydać na inne cde. ale ni~ 
•1a to. co zostanie w trwałej postaci. Wobec tego 
\\ pomniany Zakład zwrócił -.i<: do P .T. Inwesty
cji o dofinansowanie w wys0kości 20.000 zł (bo 
b ·le kosztowała nowa kon~lrukcja). które to 
2°0 .000 zł podobno zostanie odebraue z funduszu 
1 a ekcploataC"iEl. - od owych 100 milionów. 

Po dluż:zym postoju moich szarych komórek. 
,powodowanym zmęczeniem .1a skutek usiłowania 
irozumienia celowości tej tak prostej i ocZ)'Wistej 
operacji. doszedłem do 11ast~pujących wniosków: 

W instytucie naukowym, aby myśleć z „nama
calnym" wynikiem, należy mieć tzw. zlecenie. 
Bez zlecenia nie wolno. 

2 Pieniądze przewidziane na opłacenie „zlecenia" 
można wydać na wiele sposobów bez powodo
wania kłopotów formalnych . ale nie na coś 
co zostanie w trwałej postaci. 

:i „Zlecenie" na eksploatac.ię reakto.ra nie dopu
:-:zcza tworzenia nowej aparatury jak najbar
dziej potrzebnej do tej eksploatacji . 

4. Zdaje mi się, że to już ponad sto lat temu 
minister Drucki-Lubecki zastosował w naszym 
kraju francuski pomysł pn. „roboty publiczne". 
żeby zatrudnić nadmiar rąk do pracy. Prze
pisy ekonomiczne, o których napisałem, jako 
żywo przypominają mi te roboty publiczne. 
Istnienie skomplikowanych przepisów powo
duje konieczność zatrudnienia stosownej ilo
ści pracowników w celu ich kultywacji, co 
pociąga za sobą konieczność podziałów for
malnych tychże pracowników, koordynacji 
współpracy itd. 

Być może ; zostałem źle poinformowany być 
może źle zrozumiałem -- co ważne, bo nic mam 
praktyki w tej materii. 
Pytałem jednak wiele osób z branży i zgodność 

była całkowita, co by świadczyło, że dobrze zro
zumiałem. Smutne jest to, że koledzy z komórek 
ekonomicznych, z którymi rozmiawialem, nie wi
dzieli ~ tym szaleństwie nic nienormalnego. Ta
kie są przepisy. „To przykry fakt, przykre, że to 
fakt i fakt, że to przykre''. (Poloniusz w „Ha~ 

rolecie" Shakespeare'a; tamże można znaleźć coś 
o metodzie i szaleństwie). 

Rzecz będzie o dobrobycie 
ze szczególnym uwzględnie

niem klującego w oczy do
statku, obserwowanego w kil
ku wrocławskich firmach . Są 
tu bowiem przedsiębiorstwa 

dla których zakup dekoracyj
nego bibelotu za kilka milio
nów jest transakcją banalną 

niegodną rzewniejszego wspo
mnienia. Chociaż może jednak 
godną? 

Chwilę wspomnień rozpocz
nę od wrocławskiego Zakładu 
Zaplecza Technicznego „We
teh", -który przed kilku laty 
nabyl wirnikową oczyszczar
kę pneumatyczno-komorową 

za jedyne półtora miliona zło
tych. Maszyna ta spełniała w 
zakładzie funkcję dekoracyj
ną, ponieważ opłacało się uru
chamiać ją tylko do oczyszcza
nia detali dużych, których pod 
ręką nie było natomiast pod
czas oczyszczania detali ma
lych, które są, okazało się ry
chło, że koszt energii i eksplo
atacji przerastał znacznie war
tość efektu. Taki przynajmnie '. 
gospodarski punkt widzenia 
prezentuje główny mechanik 
zakla<.lu. atomiast dyrektoI 
Mikołaj Kozierski - zastrze 
gając się, że kiedy obejmowal 
go.:;podarstwo maszyna już 

stała - informuje mimocho
dem, iż kupienie oczyszczarki 
było warunkiem kupienia in
nej maszyny, tym razem na
prawdę potrzebnej. A pro
blemu nic ma o tyle, i.e oczy
szczarkę zaoferowano właś11ie 

do sprzedaży w „Bomisie". 
Za symboliczne 112 tysięcy co 
prawda ale zawsze . Z tym, że 
na razie kupcy nie pchają się 
jakoś. 

Warto podkreślić z satysfa
kcją, że nie wszystkich zaku
pów dokonuje się we Wrocła
wiu metodą transakcji wiąza

nych . Są np. i takie, których 
motywem jest zwykła prze
zorność. W „Fadromie" ozdobą 
fabrycznych magazynów są li
cencyjne mosty napędowe 

siedem przednich i tyleż tyl
nych, w cenie ponad 13 mln 
złotych. Mosty te przydałyby 

się bardzo w nowych typach 
ładowarek, gdyby te ostatnie 
zdały testy próbne. Ale nie 
zdały, niestety. Kupione na 
wszelki wypadek mosty wy
stawiono na sprzedaż. Kto ku-

WIĘKSZE 

ZAKUPY 
pi most? Od pewnego czasu de 
Wrocławia nadchodzą wieści c 
ograniczeniach importowych i 
nakazie oszczędzania dewiz. 
Nie są to jeszcze, jak się zdaje 
wiadomości sprawdzone, toteż 

na razie kwitną interesujące 

transakcje dewizowe. ,,Elektro
montaż" np. otrzymał od swe
go zjednoczenia zairraniczny 
upominek w postaci austriac
kiej zgrzewarki do kotłów. 

Maszyna służy do przygrza
nia sworzni, w liczbie kilku 
sztuk dziennie. Tak się jednak 
składa, że potrzeby ,,Elektro
montażu" w tym zakresie się

gają kilku sztuk :i .. to nie co
dziennie, nie wspominając już 

o tym, że takie sworznie też 

trzeba importować. 

Inna ciekawa transakcja za
graniczna: swojego czasu zje
dnoczenie przemysłu piekar
skiego zafundowało wrocław

skiej piekarni zachodnią kar
toniarkę - czyli po prostu 
maszynę do pakowania pie
czywa chrupkiego, za ponad 
milion złotych w przeliczeniu. 
Nieszczęście polega na tym, że 
ów chleb pakuje się w os!Ony 
papierowe, co jest tańsze · 
rozsądniejsze. Tak więc ma
szyna stoi i chociaż zao!el'O
wano ją do sprzedaży za pół 

darmo - chętnych nie widać. 

Podkreślić jednak należy, że 

zaopatrzeniowcy „Społem" nie 
zasypiając gruszek w popiele 
ogłosili w tzw. międzyczasie 

... ogólnopolski konkurs na v.ry
korzystanie nieczynnej karto
niarki! Od przemysłu do po
mysłu - i efekt będzie tak 
jak był w przypadku holen
derskiej linii piekarniczej za 
prawie 6 milionów, nie wyko
rzystanej tak długo, póki nie 
udało się wymyślić nowego 
ciastkarskiego wyrobu, który 
można na tej maszynie produ
kować . 

Wymyślanie artykułu, który 
wytwarzać można na już ku
pionej maszynie jest zajęciem 
tak fascynującym , pożytecz

nym i kształcącym, że „Spo
łem" spodziewać się może na
śladowców. Poszukiwania ta
kie nie zawsze jednak kończą 
się pelnym sukcesem. Weźmy 

choćby przykład zakupu za
chodnich wytwornic pary 
przez ZPO, która w związku 

z tą transakcją stanęla przed 
zaskakującym dylematem: z 
jednej strony Wrocław jest 
strefą bezdymną, więc nie
wskazane było sprowadzenie 
wytwornic opalanych trady
cyjnie, ale z drugiej strony 
zakupwnych już wytwornic na 
paliwo płynne nie można eks
ploatować z braku zapasu tego 
paliwa. 

Trzymam każdy zakład , że 

przykłady podobnych więk

szych zakupów znaleźć można 
nie tylko we Wrocławiu. Se
dno problemu nie tkwi z pew
nością w specyficznej regio
nalnej żyłce handlowej dolno
śląskich potentatów przemy
słowych. Gdzie więc przyczy
ny? Jednym tchem wymienię 
kilka, głównie, pośrednich, ale 
do podparcia przykładami. 

Bywa więc, że zakład otrzy
muje krajowe i zagraniczne 
prezenty (o które nigdy nie 
prosi) od swego zwierzchnika 
z poleceniem natychmiastowe
go zagospodarowania. Zdarza 
;nę, że kto~ w przedsiębior

stwie dowiaduje się przypad
kiem, iż podobna maszyna jest 
właśnie w zjednoczeniu i mo
żna ją wziąć, pod warunkiem 
że już - bo chętnych nie bra
kuje. Maszynę bierze się \\ 
ciemno a potem dopiero oka
zuje się, że akurat nie o ten 
typ szło . Trafia się, też, że za
kup wynika z modernizacyj
nego pomysłu ale potem kto~ 
WIJada na pomysł lepszy, np 
bezdewizowy, tylko że maszy
na już jest na miejscu, zapas . 
na wszelki wypadek. a nuż 

produkcja się rozwinie, a mo
że się przyda„. 

Sądzę, że jest jeszcze ]ed.na 
przyczyna tych wielkich, ra
dosnych transakcji. Otóż mi
mo bardzo dobrej wolL i szcze
rych chęci - w żadnym z opi
sywanych wyżej przypadków 
nie udało mi się ustalić: kto 
mianowicie personalnie odpo
wiada za te zakupy na wiwat 
- i przy okazji również za tu
rystyczne wędrówki maszyn 
po kraju . 

A może warto by się jakoś 
dowiedzieć? 

GELMAN: Poznalem kiedyś Bohatera Pracy 
Socjalistycznej, szlifierza Jewgienija Lebiediewa, 
który powiedział: są postępki, za które człowiek 
powinien płacić przez całe życie. Na przykład: 

człowiek, którego błędna decyzja spowodowała 

ogromne straty, powinien być ukarany w ten 
sposób, że gdziekolwiek i na jakimkolwiek sta
nowisku by pracował otrzymywałby nie więcej 

niż sto rubli miesięcznie. Stary szlifierz był za
niepokojony tym, jak nagminnie ludzi, którzy 
spowodowali niemożliwe do zrekompensowania 
straty, zostawiano na dotychczasowych stanowi
skach, albo przenoszono na analogiczne, na któ
rych mogli powodować nowe straty. Uważam, że 
propozycja Lebiediewa była słuszna. 



SPEC0ALISTVCZNE NIEKONSEKWENC0E 
. 

STANISŁAW GRUZEWSKI 
Temat nie jest nowy. Jeszcze w latach sześć

dziesiątych powołano do życia klub przedsię

biorstw - eksporterów, próbowano wytypować 
branże, które miały się specjalizować w ekspor
cie. Niestety, bez większych rezultatów. Zabra
kło konsekwencji. ( ... ) Poszczególne resorty go
spodarcze opracowały i przedstawiły nawet od
powiednie propozycje, ale właściwie na tym się 

zakończyło; uchwała rządu, która miała usan
kcjonować proeksportowy rozwój branż nie wy
szła poza stadium projektu. 

REZULTATY 

Tylko nielicznym branżom udalo się osiągnąć 

znaczny stopień specjalizacji eksportowej. Nale
żą do nich przemysł okrętowy, przemysł taboru 
kolejowego, maszyn budowlanych, maszyn włó
kienniczych i sprzętu lotniczego. Jednakże i te 
branże stosunkowo wysoki stopień specjalizacji 
zawdzięczają głównie dużej chłonności rynków 
krajów socjalistycznych, a nie sprzedaży na ryn
kach wolnokonkurencyjnych. Na tym, trudniej
szym dla handlu obszarze kontynuowano w zasa
dzie tradycyjną specjalizację eksportową, obej
mującą głównie produkty rolno-spożywcze oraz 
surowce i paliwa. W rezultacie nasz rozwój go
spodarczy w zbyt małym stopniu uwzględnia 
uczestnictwo w międzynarodowym podziale pra
cy, a tym samym nie przyczynia się w odpowie
dniej skali do doskortalenia struktur produkcji 
krajowego przemysłu. („.) 

Przyspieszenie tempa wzrostu eksportu po
traktowano więc jako podstawowy warunek sfi
nansowania dużych 2.akupów maszyn i urządzeń 

przeznaczonych na modernizację i rozbudowę 
potencjału produkcyjnego przemysłu . Założenie 

strategiczne tej operacji było następujące: w 
pierwszej połowie lat siedemdziesiątych, w zwią
zku z trwającą modernizacją gospodarki , ko
nieczna będzie przewaga importu, natomiast 
w drugiej połowie tej dekady nowo stworzony 
potencja! produkcyjny umożliwi radykalne zwię
kszenie eksportu, które pozwoli nie tylko zrów
noważyć, ale nawet osiągnąć dodatnie saldo 
obrotów także z krajami kapitalistycznymi. Nie
stety, na skutek różnych przyczyn subiektyw
nych i obiektywnych, realizacja tego zamysłu 
daleko odbiegła od pierwotnych ustaleń. („.) 

Pomimo zainwestowania w nasz przemysł 
przetwórczy olbrzymich środków (zakupy inwe
stycyjne dokonane za granicą w latach 1971-78 
wyniosły 706 mld zł w cenach krajoWYch, przy 
czym 67 proc. tej kwoty przypadło na dostawy 
z krajów kapitalistycznych) jego względna zdol
ność eksportowa nie tylko nie wzrosła, ale prze
ciwnie, uległa nawet pewnemu zmniejszeniu, w 
porównaniu do nie najlepszych przecież w tej 
dziedzinie lat sześćdziesiątych. (.„) W 1978 r . 
udział Polski w światowym eksporcie wyniósł 
1,10 proc. wobec 1,14 proc. w 1970 r. ( ... ) 

Na nasze niepowodzenia wpływało wiele przy
czyn, jednak strzegłbym się przed przesadnym 
wyolbrzymianiem przyczyn zewnętrznych , takich 
jak: pogorszenie koniunktury światowej , wzrost 
w niektórych krajach tendencji protecjonistycz
nych zaostrzenia się walki konkurencyjnej itp. 
Nie ułatwiały one pracy na rynkach światowych, 
ale trudno się zgodzić z opiniami, że stanowiły 
główną przeszkodę. 

Główne przyczyny osłabienia dynamiki eks
portowej wynikają z faktu, że podjęte na po
czątku lat siedemdziesiątych próby przestawie
nia naszej gospodarki na tory rozwoju pro- -
eksportowego, jak na razie nie dały pozytyw-

nych rezultatów. Przemysł nasz nadal produkuje 
głównie na potrzeby kraju, a ponieważ potrzeby 
te są ograniczone, to seryjność produkcji jest 
mała, zaś asortyment wytwarzanych wyrobów 
bardzo duży. 
Poważny wpływ na taki kierunek rozwoju 

przemysłu wywiera obowiązujący system plano
wania i zarządzania gospodarką. Jest on czasami 
zbyt centralistyczny, za mało elastyczny i do 
lego nie zawiera właściwych motywacji, ani też 
materialnych zainteresowań dla rozwijania pro
dukcji eksportowej. W rezultacie, z wyjątkiem 

kilku branż, eksport nadal nie stanowi motoru 
rozwoju, jest natomiast traktowany jako jedno 
z wielu zadań, które na zasadzie nakazu admi
nistracyjnego musi być wykonane. ( ... ) Każde 
przedsiębiorstwo stara się coś eksportować, ale 
niewiele osiąga liczącą się skalę.(. .. ) 

NARZUCAJĄCE STĘ ODPOWIEDZI 

Sytuacja jest więc jasna, a wnioski narzucają 
się same: trzeba jeszcze raz podjąć próbę nada
nia naszej gospodarce, a w pierwszym rzędzie 

przemysłowi przetwórczemu, proeksportowego 
charakteru. Jak wykazuje dotychczasowe do
świadczenie, nie będzie to zadanie łatwe, ale 
musi być podjęte i z konsekwencją wykonywane. 
Zacząć trzeba od wytypowania zakładów 

i branż , które powinny się specjalizować w pro
dukcji eksportowej i postawienia przed nimi za
dama opracowania programów eksportu na na
stępne dziesięciolecie. Zdaję sobie sprawę. że 

dokonanie takiego· wyboru nie jest łatwe.(. .. ) 
Trzeba z większą niż dotychczas konsekwencją 
stosować kryteria gwarantujące, by gospodarka 
mogla czerpać większe niż dotychczas korzyści 

z udziałem w międzynarodowym podziale pracy. 
Jest ważne również z punktu widzenia popra

wy struktury produkcji naszego przemysłu, któ
ra przecież nie jest najkorzystniejsza, jeżeli 

uwzględnić jej rnateriałochłonnosć, importo
chłonność. W przeszłości nie zwracano na to 
większej uwagi, w rezultacie np. jednostkowe 
zużycie stali w Polsce je~t prawie trzykrotnie 
większe niż w Republice Federalnej Niemiec 
i trzykrotnie - niż we FrancjL Relatywnie wy
soki jest również udział w naszym eksporcie 
wyrobów materiałochłonnych. Np. w 1978 r. 
środki transportu (wagony, statki i samochody) 
stanowiły ponad 32 proc. całości eksportu wyro
bów przemysłu elektromaszynowego. Do tego 
dochodzi jeszcze wysoka importochłonnosć, spo
wodowana między innymi zakupami licencji 
oraz maszyn i urządzeń z krajów kapitalistycz
nych, co w sposób naturalny wzmaga import 
różnego rodzaju zespołów , podzespołów i ele
mentów kooperacyjnych, a bardzo często rów
nież materiałów nie wytwarzanych w kraju. 
Sytuację pogarsza niedorozwój specjalizacji we
wnątrzbrani.owej przemysłu, zwiększający po
pyt na wszelkiego rodzaju elementy i zespoły 

z importu. A brak tych elementów wpływa ha
mująco na rozwój postępu technicznego, co oczy
wiście ogranicza możliwości eksportowe poszcze
gólnych zakładów i branż przemysłowych. 

Tak więc przy określaniu przyszłej specjaliza
cji eksportowej przemysłu powinny być wzięte 

pod uwagę zarówno możliwości lokalizacji na
szych wyrobów, nasze warunki rozwoju prze
mysłu wynikające z zasobów surowcowych, bazy 
materiałowo-kooperacyjnej,_ istniejącego poten
cjału produkcyjnego, zasobów siły roboczej oraz 
kwalifikacji kadr pracowniczych, jak i przesłan
ki techniczno-technologiczne uwzględniające 

energochłonność, materiałochłonność, importo
chłonność, transpor'_, hlonność i pracochloi „o ,ć 

oraz poziom techn .czny i jakość wytwarzanych 
wyrobów. 

Ważne jest również, by przy określaniu możli
wości sprzedaży w większym stopniu uwzglę

dniać prognozy dotyczące przyszłego rozwoJu 
handlu swialowego. ( ... ) 

NA CO STAWIAC? 

Największe możliwości wzrostu eksportu będą 
miały - jak można sądzić na podstawie dotych
czasowych doświadczeń i światowych prognoz -
maszyny i urządzenia elektryczne, urządzenia 

energetyczne, maszyny i urządzenia technologi
czne dla przemysłu, narzędzia przemysłowe, 

aparatura pomiarowo-kontrolna, a w dalszej ko
lejności sprzęt motoryzacyjny i lotniczy. Dobre 
perspektywy rozwoju eksportu rysują się rów
nież dla takich towarów, jak nawozy sztuczne, 
wyroby chemii lekkiej, a także niektóre wyroby 
przemysłu lekkiego, skórzanego, drzewnego 
(głównie meble), gumowego i mineralnego. Nato
miast wolniejszy wzrost eksportu zapowiada się 

ro.in. w przypadku taboru pływającego, kolejo
wego, wyrobów metalowych i metalurgicznych, 
podstawowych wyrobów chemicznych. 

Jak z powyższego wynika, przyszła struktura 
eksportu musi się znacznie różnić od dotychcza
sowej. Obecnie w grupie przemysłu elektroma
szynowego przeważają głównie środki transpor
tu, a zwłaszcza tabor pływający i tabor kolejo
wy, dalej wszelkiego rodzaju maszyny i urzą

dzenia ciężkie do kompletnych obiektów, maszy
ny budowlane i drogowe oraz maszyny i urzą

dzenia rolnicze. Natomiast znacznie mniejszy 
jest udział wyrobów określanych często mianem 
„technologicznie intensywnych", do których za
licza się głównie produkty takich przemyslów, 
jak elektrotechniczny, ~ektroniczny, precy;n.·jny 
czy lotniczy. 

Z pewnością nie będziemy w stanie z.mieni~ 

w odczuwalny sposób struktury naszego ekspor
tu już na początku lat osiemdziesiątych . Siłą 

rzeczy trzeba będzie koncentrować uwagę na 
maksymalnym wykorzystaniu w handlu zagra
nicznym potencjału produkcyjnego, który obec
nie mamy. Natomiast właściwe priorytety eks
portowe muszą się znaleźć w centrum zaintere-
owania wszystkich szczebli zarządzania gospo
darką narodową w toku opracowania planów 
i programów wieloletnich. 

Ale to nie koniec. Warunkiem sine qua non 
proeksportowego rozwoju naszego przemysłu 

jest dokonanie istotnych zmian w systemie eko
nomiczno-planistycznym, polegające na stworze
n iu takich motywacji i zainteresowań material
nych u bezpóśrednich producentów, które do
prowadziłyby do wyzwolenia ich inicjatywy w 
podejmowaniu i rozwijaniu produkcji eksporto
wej . Tylko na takiej zasadzie można budować 
przyszłą specjalizację eksportową naszej gospo
darki. 

DWORIECKI: ... Pewnego razu na Północy, sie
działem w gabinecie lekarki, która tego dnia po
stawiła na jedną kartę swój los: zamknęła mle
czarnię, w działalności której stwierdziła niedo
ciągnięcia. Równocześnie jej oponenci zastana
wiali się, co odpowiedzą robotnikom na pytanie: 
„co jest z mlekiem, kefirem, śmietaną?" Stan 
ten trwał dwa tygodnie, dopóki nie doprowadzo
no sytuacji• w mleczarni do stanu zgodnego z 
przepisamL Przypomina mi się tu pewien ustęp 
z książki zagranicznej, poświęconej stylowi za
rządzania przemysłem: „jeśli maszyny przestają 
być ekonomiczne, trzeba je nastychmiast wymie
nić. W przeciwnym wypadku zmiana parku ma
szynowego zbiegnie się ze zmianą dyrekcji". 



zują udział młodzieży szkolnej w 
próbach generalnych oraz w spot
kaniach z realizatorami spektaklu. 

Z dotychczasowych rozmów prze
prowadzonych w szkołach widać za
interesowanie zarówno uczniów jak 
nauczycieli codzienną pracą teatru, 
formowaniem przedstawienia, a tak
że jego odbiorem zależnym od sro
dowiska i warunków prezentacji. 
Młodzieży , która wykaże szczegól

ne zainteresowanie pracą w teatrze 
udostępnimy udział w spotkaniach 
z realizatorami spektaklu w trakcie 
jego powstawania ,.., ten sposób 
uczniowie będą mieli możliwość 

konfrontacji zamierzeń we wstępnej 
pracy nad spektaklem, a późnie)

szym jego efektem - premierą. 

W ramach aktywizacji współpra
cy z nauczycielami zostanie rozwi
nięta akcja udziału pracowników 
teatru w zajęciach fakultatywnych 
i kół zainteresowań-. Umożliwi to 
szczersze, wykraczające poza ściśle 

określony program nauczania, spoj 
rzenie na teatr i dramat. 

Kontakty tego typu roz:poczęte zo
stały w Liceum Ekonomicznym, w 
którym w ramach lekcji odbyło się 

spotkanie z kierownikiem litera
ckim teatru na temat planów reper
tuarowych, a przede wszystkim naj
bliższych premier. 

Lekcyjne spotkania le odby\\ ać 
się będą we wszystkich szkołach. 

Na program teatralnej aktywizacJi 
młodzieży złoży się również stały, 

międzyszkolny konkurs na premie
rową recenzję. 

Pami1<tając jednocześnie o naj 
młodszych widzach z okazji premie
ry „Lato Muminków" zorganizowa
na zostala przy współpracy szkół 

podstawowych wystawa dziecięcych 
rysunków związanych z przedsta
wieniem. Pragniemy by tradycyjne 
jury zastąpił plebiscyt młodych w i
dzów na najciekawszy rysunek wy
stawy. 
Pragnąc objąć współpracą środo

wiska młodzieży pozaszkolnej na
wiązane zostały robocze kontakty z 
Sekcją Miłośników Teatru działają
cą przy GTK. 
Członkowie sekcji zgłosili akces 

uczestnictwa w próbach generalnych 
połączonych ze spotkaniem i dysku
sją z twórcami przedstawienia. 

Pierwsze spotkanie działaczy i 
członków Sekcji Miłośników Teatru 
z dyrektorem i aktorami 'reatru 
Ziemi Pomorskiej odbyło się 21 
września w KMPiK po programie 
„Stajemy przed wami" ... W czasie 
tego spotkania omówiono możli

wości współpracy Sekcji z Teatrem. 
Jednocześnie należy podkreślić, iż 

z inicjatywy młodzieży robotniczej 
Grudziądza związanej z Klubem 
ZSMP „Arabeska", młodzi aktorzy 
Teatru Ziemi Pomorskiej wzięli 

udział \\. wieczorze poetycko-mu
zycznym „Ich krzyk wysoki we 
mgle"„. prezentowanym z okazji 
urodzin J . Krasickiego. 

Rozmowy przeprowadzone z ani
matorami życia kulturalnego mło

dzieży pracującej pozwalają sądzić, 

że le zainicjowane kontakty znajdu
ją ·woją kontynuację w codziennej 
pracy oświatowo-wychowawczej klu
bów. 

Katarzyna Karow 

WYKAZ SZKOL I ŁĄCZNIKÓW 
STALE WSPÓŁPRACUJĄCYCH 

Z TEATREM ZIEMI POMORSKJEJ 

I Liceum Ogólnokształcące im. B. 
Chrobrego 

współpraca z kółkiem poloni
·tycznym przez mgr M. Sołobo

dowską 

łącznicy : M. Filcek, A . .Za(iorow
ska 

udział w zebraniach Młodzieżo

Wl'j St.:kcji Miłośników Teatru 
II Liceum Ogólnokształcące im. Ja
na III Sobieskiego 

uczniowie należą do Młodzieżo

\vej Sekcji Miłoników Teatru 

łącznik: D. Chmielewska 
Zespół Szkół Ekonomicznych 

uczennice z kółka teatrologiczne
go prowadzonego przez mgr Per
kowską nalc:żą do Młodzieżowej 
Sekcji Miłośników Teatru 

łącznik : I. Makowska 
Zespół Szkół Medycznych 

- współpraca z zespołem teatral
nym prowadzonym przez p. Try
bulskiego 

- łącznik : H. Kawczyńska 

- na terenie szkoły działa Sekcja 
Miłośników Teatru, którą opie
kuje się p. M . Polessa 

- łącznik: H. Kawczyńska 
Zespół Szkół Mechanicznych 

współpraca z kołem teatralnym 
prowadzonym przez mgr E. Szar
kowską 

udział uczniów tej szkoły w ze
braniach Młodzieżowej Sekcji 
Miłośników Teatru 

łącznik : M. Lewandowska 
Sekcja Miłośników Teatru działają
ca przy Grudziądzim Towarzystwie 
Kultury 

- działalność sekcji 

- udział w próbach generalnych 

- spotkania z aktorami 

wyjazdy z zespołem w teren 

omawianie zagadnień dotyczą

cych teorii teatru i dramatu 

Przewodnicząca sekcji: E. Szczepa
niak 
Z-ca: M. Komorowska 

W repertua:r-i:e: 

.J . Szaniaw ki - „Ptak" 
reżyser - Piotr Sowl1'iski 
<cenografia - Henryk Re
g1mowicz 

R. Brandstaetter -
„Zmierzch demon6w" 
inscenizacja - Aleksander 
Iwaniec i Piotr Sowiński 
reżyseria - Piotr Sowiński 
sceno rafia - Piotr .rar2a 

w. Dymny - „A diabla 
ogarek„ 
rczyseria - Piotr SowlńsJO 
scenografia - Henryk Ko
narzewski 

T. Janhson „Lato Mumin
ków'' 
rezyserla - Andrzej Mar
czewski 
scenografia - Olaf Krzy
sztofek 

L. Smocek - „Dziwne po
południe dra Burke" 
retyserla - Janusz Kozłow

ski 
scenografia - Teresa Bu
chwald 

PREMIA - program teatralny wydany przez Teatr 
Ziemi Pomorskiej w Grudziądzu z okazji premiery 
„Protokół pewnego zebrania" . 
Zredagowali: Jadwiga Misiaszek i Janusz KozlowSk:l 
W programie wykorzystano materiały drukowane w; 
„Szpil.kach" (10.11.79, 9.01.1980), „Nowościach" (18.02.1980), 
,Imporcic-Ek. porcie" (12.1979), „Dialogu" (12.1978), oraz 

we „Wbpólcze nym teatrz na świecie" M, Mlsiomego. 

Teatr Ziemi Pomorskiej Grudziądz, ul. IS Grudnia 19, 
tel. 234-76 Dyrektor i Kierownik Artystyczny - Piotr 
sowlńsk.t, KierownJk Llte.racki - Marek Waruszyński, 
Z-ca Dyrektora ds . administracyjnych - Erne t Lep 
pek, Kierownik techIJiczny - Wojciech Górny, Kie
rownik admlnistracyjno-gospodarczy - Tadeusz Kr-i:y
telcwskl, Kierownik organizacji widowni - Romuald 
Buczkowski. 

Kasa Teatru czynna od czwartku do niedzieli w godz. 
od .10-12 oraz od 17-19 (tel. 234-77). Za.mówienia na bi
lety przyjmuje dział organlzacjl widowni. (tel. 234-'1 ) 
w godz. od 8--15. 

ZGT-3 - 822 - 25.02.80 - I ooo egz. 


