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NIEDZIELA, 30 SIERPNIA
imieniny obchodzą: Adaukt, Często-
woj, Częstowojna, Damroka, Feliks, 
Feliksa, Gaudencja, Jan, Małgorzata, 
Miron, Piotr, Rebeka, Swojsław, Świe-
tlana i Tekla.
1546 – w kalwińskiej Genewie ukazał 

się dekret zabraniający nada-
wania dzieciom imion innych 
niż biblijne

1918 – na wiecu w Moskwie postrze-
lono Włodzimierza Lenina

1939 – dekretem Prezydenta RP Igna-
cego Mościckiego zarządzono 
powszechną mobilizację

1939 – niszczyciele ORP Błyskawica, 
ORP Grom i ORP Burza otrzy-
mały rozkaz natychmiastowego 
przejścia do Wielkiej Brytanii, 
dla ocalenia ich przed wpad-
nięciem w ręce niemieckie

2005 – częstochowianin Piotr Bed-
narek odkrył poprzez internet 
planetoidę 2005 QK76

PONIEDZIAŁEK, 31 SIERPNIA
Dzień Solidarności i Wolności
imieniny obchodzą: Aidan, Albertyna, 
Amat, Arystyda, Arystydes, Bohdan, Iza-
bela, Jan, Józef, Nikodem, Optat, Paulin, 
Paulina, Prymian, Rajmund, Rajmunda, 
Solidariusz, Świętosław i Teodot.
1933 – we wsi Biskupin w Wielkopol-

sce, miejscowy nauczyciel Wa-
lenty Szwajcer znalazł w pobli-
skim jeziorze drewniane szcząt-
ki, które okazały się pozostało-
ściami przedsłowiańskiej osady

1939 – prowokacja gliwicka: Niemcy 
sfingowali napad na radiosta-
cję gliwicką dając sobie pre-
tekst do wojny

1980 – podpisano porozumienia gdań-
skie (21 postulatów)

1997 – Diana, księżna Walii i jej przy-
jaciel Dodi Al-Fayed zginęli 
w wypadku samochodowym 
w Paryżu

WTOREK, 1 WRZEŚNIA
Międzynarodowy Dzień Pokoju
Dzień Weterana
Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej
imieniny obchodzą: Amon, August, Be-
atrycze, Bronisław, Bronisława, Donat, 
Dzierżysław, Egidia, Feliks, Gedeon, Idzi, 
Melecjusz, Michał, Miłodziad, Ruta, Sa-
tor, Satora, Sykstus, Werena i Witalis
1882 – Ludwik Waryński założył 

pierwszą polską partię socjali-
styczną I Proletariat

1914 – Sankt Petersburg zmienił na-
zwę na Piotrogród

1939 – wojska III Rzeszy Niemieckiej 
napadły na terytoria Polskie roz-
poczynając II wojnę światową 

Niemieccy żołnierze przekraczają granicę 
w Sopocie – 1939

1985 – odnaleziono wrak Titanica

ŚRODA, 2 WRZEŚNIA
imieniny obchodzą: Absalon, Adelina, 
Aleksander, Antonin, Apolinary, Boh-
dan, Czesław, Dziesław, Dionizy, Eliza, 
Elpidia, Elpidiusz, Franciszek, Ingryda, 
Jakub, Jan, Julian, Oliwier, Oktawian, 
Piotr, Salomon, Seweryn, Sobiemysł, 
Teodor, Tobiasz, Walenty, Walentyn, 
Wilhelm i Zenon.
1939 – niemieccy naziści założyli 

obóz koncentracyjny w Stut-
thofie

1991 – na antenie TVP2 ukazało się 
premierowe wydanie progra-
mu informacyjnego Panorama

CZWARTEK, 3 WRZEŚNIA
imieniny obchodzą: Antoni, Bartło-
miej, Bartosz, Bazylisa, Bronisław, Era-
zma, Feba, Gerard, Gerarda, Iza, Grześ, 
Jan, Maryn, Maryniusz, Mojmir, Nata-
lis, Przecław, Serapia i Szymon
1935 – w porcie w Gdyni żaglowiec 

Dar Pomorza zakończył rejs 
dookoła świata

1939 – powołano dowództwo obrony 
Warszawy, na czele którego sta-
nął gen. bryg. Walerian Czuma

1939 – Francja, Wielka Brytania, 
Nowa Zelandia i Australia wy-
powiedziały wojnę III Rzeszy; 
rozpoczęła się dziwna wojna

1980 – podpisanie tzw. porozumień 
jastrzębskich

1999 – po raz pierwszy w telewizji 
TVN ukazała się polska wersja 
teleturnieju „Milionerzy”

PIĄTEK, 4 WRZEŚNIA
imieniny obchodzą: Bonifacy, Boro-
mea, Daniela, Felicyta, Gwidona, Helio-
dora, Hermiona, Ida, Imelda, Iwo, Iwo-
na, Julian, Kanizja, Kanuta, Katarzyna, 
Liliana, Marceli, Maria, Mojżesz, Prze-
mysł, Przemysław, Rajmunda, Rości-
gniew, Rozalia, Sergia, Stella i Teodor
1725 – król Ludwik XV poślubił Marię 

Leszczyńską
1937 – rektorzy szkół wyższych wpro-

wadzili rozdział miejsc dla stu-
dentów Polaków i Żydów, tzw. 
getta ławkowe

1951 – pierwszy międzykontynentalny 
przekaz programu telewizyjne-
go. Było nim wystąpienie prezy-
denta USA Harry’ego Trumana

SOBOTA. 5 WRZEŚNIA
imieniny obchodzą: Bertyn, Budzi-
boj, Dorota, Fereol, Herakles, Herku-
lan, Herkules, Justyna, Peregryn, Przy-
boj, Racisław, Racław, Racława, Rozwi-
ta, Stronisława, Teodor, Urban, Wikto-
ryn i Wiktoryna.
1698 – Piotr I Wielki wprowadził po-

datek od posiadania brody
1972 – palestyńska organizacja terro-

rystyczna o nazwie „Czarny 
Wrzesień” wzięła 11 sportow-
ców izraelskich jako zakładni-
ków podczas Igrzysk Olimpij-
skich w Monachium

1980 – Edward Gierek ustąpił ze sta-
nowiska I sekretarza KC PZPR

1981 – w Gdańsku rozpoczął się 
I Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ Solidarność

Przed nami nowy tydzień

W poczuciu odpowiedzialności za sektor zbożowy Polski Związek Pro-
ducentów Roślin Zbożowych (PZPRZ) apeluje do Pana Premiera 
o podjęcie działań, które wspomogą producentów zbóż w ich bar-
dzo trudnej sytuacji, potęgowanej utrzymującą się kolejny rok złą 
koniunkturą na rynku zbóż, czego przejawem są bardzo niekorzyst-

ne dla producentów ceny, niegwarantujące pokrycia kosztów produkcji nawet 
przy wysokich plonach.

Pragniemy zauważyć, że stabilny i dobrze funkcjonujący nasz rynek zbożowy 
decyduje nie tylko o dochodach gospodarstw produkujących ziarno i osób za-
trudnionych w wielu gałęziach przemysłu pracującego dla rolnictwa, ale także 
– a może przede wszystkim – o bezpieczeństwie żywnościowym kraju. Uważa-
my zatem, że pozostawienie przez rząd sektora zbożowego do rynkowej samo-
regulacji jest poważnym błędem. W każdym razie taka sytuacja jest nie do za-
akceptowania przez PZPRZ, który twierdzi, że „wolny rynek” nie załatwi pro-
blemów polskiego rolnictwa, a w szczególności nie ureguluje rynku zbożowe-
go. Wprost przeciwnie, może doprowadzić do jego upadku i marginalizacji. 
Dlatego też z całą stanowczością domagamy się większego zaangażowania rzą-
du w naprawę tego rynku. 

Wychodząc z takiego założenia zwracamy uwagę Pana Premiera na koniecz-
ność podjęcia szybkich i energicznych działań w celu poprawy sytuacji w tak 
bardzo ważnej sferze polskiej gospodarki.

Przede wszystkim apelujemy o podjęcie skutecznych działań w celu zabez-
pieczenia naszego rynku zbożowego przed dopływem taniego ziarna z innych 
krajów, a w szczególności Ukrainy. Kraj ten dysponuje tak olbrzymimi nadwyż-
kami ziarna, że nawet niewielki odsetek jego zbiorów docierający do Polski 
może zdestabilizować rynek, a zwracamy uwagę, że ziarno spoza granic Unii 
wpuszczane jest do Polski tylko po przejściu analizy organoleptycznej. Sytu-
acja polskich producentów staje się w związku z niskimi cenami na tyle trudna, 
że oczekujemy od rządu energicznych działań w tym zakresie w celu eliminacji 
takiego procederu.

Oprócz ochrony rynku rząd powinien naszym zdaniem zaangażować się 
w działania, które wpłyną pozytywnie na organizację tego rynku w kraju. 
Jest to tym bardziej istotne, że problemy związane z rynkiem zbóż w Pol-
sce będą się nasilać, ponieważ, jak wskazują prognozy, nadwyżki ziarna po-
nad zapotrzebowanie wewnętrzne będą coraz większe. Dlatego uważamy 
za niezbędne podjęcie przez rząd działań stwarzających większą niż dotych-
czas możliwość eksportu zboża. Szczególnie istotne jest zwiększone zaanga-
żowanie Rządu w inwestycje związane z rozbudową bazy przeładunkowej 
w polskich portach. 

Sytuacja na rynku zbożowym w bieżącym roku jest na tyle zła, że wyma-
ga także rozważenia przez rząd działań doraźnie regulujących rynek, a związa-
nych z odbudowaniem rezerwy zbożowej, co mogłoby przynajmniej częścio-
wo poprawić dramatycznie niekorzystną sytuację na rynku.

Apelujemy o wzmożoną aktywność rządu w zakresie stworzenia warunków 
prawnych i finansowych do większego niż dotychczas wykorzystania ziarna 
zbóż (i innych płodów rolnych) do produkcji biopaliw. W tym zakresie oprócz 
„szumu medialnego” robi się w Polsce naprawdę niewiele.

Proponując powyższe działania zwracamy uwagę na to, że obecna regulacja 
rynku zbóż za pomocą tzw. skupu interwencyjnego jest dla polskich producen-
tów absolutnie nieefektywna. Skup interwencyjny przy cenie jednostkowej za 
tonę ziarna na poziomie 101 euro nie spełnia swojej roli, gdyż nie gwarantu-
je zwrotu poniesionych na produkcję nakładów. Być może taka cena jest satys-
fakcjonująca dla otrzymującego wyższe dopłaty bezpośrednie farmera niemiec-
kiego czy francuskiego. Dla polskiego producenta jest ona absolutnie za niska. 
Dlatego też liczymy, iż rząd zacznie intensywnie działać w celu zmiany tych 
niekorzystnych dla producenta polskiego postanowień traktatowych.

Bardzo ważne znaczenie dla porządkowania rynku zbóż ma odpowiednio 
duża, sprawna baza przechowalnicza. Naszym zdaniem, dla lepszego jej funk-
cjonowania producenci powinni mieć wpływ na jej działalność. Dlatego ape-
lujemy do Pana Premiera o rozważenie możliwości udostępnienia producen-
tom udziałów w spółkach Skarbu Państwa tym się zajmujących. Budowa zaś 
nowej bazy przechowalniczej grup producentów rolnych powinna być wspie-
rana wyższym dofinansowaniem grup „zbożowych”, analogicznie jak wstępnie 
uznanych grup producentów owoców i warzyw.

Ze strony naszego Związku rząd może liczyć na współpracę w zakresie da-
nych o sytuacji ekonomicznej producentów oraz na udział w gremiach powo-
łanych przez Pana Premiera dla zażegnania sytuacji kryzysowej.
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