Już po raz piąty ogłaszamy maturę matur
Nauczycieli i uczniów zapraszamy
do polonistycznego konkursu „Życia"
(A) Doroczny konkurs „2ycla Warszawy" na najlepsze prace
maturalne z języka polskiego doczekał się małego jubileuszu —
już po raz piąty bowiem do udziału w nim zapraszamy wszyst
kich nauczycieli polonistów i uczniów ostatnich klas liceów
ogólnokształcących, techników i liceów zawodowych.
Po raz pierwszy konkurs
możliwość przedstawienia swo
nasz ogłosiliśmy wiosną 1974 r. ich osiągnięć na szerszym fo
kiedy to postanowiono wpro rum.
Pisemne prace maturalne powadzić podczas egzaminów
dojrzałości
prace
bronio zostają zwykle w archiwach, po
latach się je niszczy, a ich au
ne, zwane też dyplomowymi.
torzy zapominają nawet o te
Zrozumiałe, że do pisania prac
macie swoich opracowań. Kon
z Języka polskiego przystępo kurs „Życia" najlepsze z nich
wała młodzież najbardziej am
wydobywa niejako na światło
bitna, najbardziej rozmiłowa
dzienne, przedstawiając je sze
na w literaturze. Oczywiście, rokiemu gronu Czytelników, a
samej młodzieży dając szansę
swoje zainteresowania i uzdol
zdobytej wiedzy i unienia zawdzięczała nie tylko porównania
miejętności polonistycznych z
sobie, także kilkuletnim stara sukcesami
swoich rówieśników
niom pedagogów. Dlatego też z całej Polski. Nie bez przy
postanowiliśmy wówczas każ czyny zatem, podczas uroczyste
dego roku dawać maturzystom go zakończenia drugiego nasze
i ich nauczycielom polonistom go konkursu, w 1975 r., mini-

Z prac Prezydium Rządu

(P) Jak informuje rzecznik
prasowy rządu — 31 marca
br. Prezydium Rządu rozpa
trzyło Informacją Ministerstwa
Rolnictwa o przedsięwzięciach
podejmowanych dla zwiększe
nia uprawy zbóż oraz inten
syfikacji produkcji pasz.

Wkrótce spotkanie
Vance
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Gromyko?

Sprzeczne akcenty
w polityce Waszyngtonu
Od stałego korespondenta
MACIEJA
SŁOTWIŃSKIEGO
Nowy Jork. 31 marca
(P) Rozeszła się tu informacja,
że sekretarz obrony Harold
Brown przedłożył prezydentowi
Carterowi w tych dniach tajne
memorandum dotyczące „środ
ków obronnych”, którymi USA
powinny dysponować we wczes
nych latach 80-tych. Wśród wy
suniętych propozycji znajdują
się samoloty dostosowane do
przenoszenia i wystrzeliwania
kontrowersyjnych pocisków ste
rowanych typu Cruise, pocisków
niezmiernie precyzyjnych, które
można, wyposażać w głowice
atomowe.
Brown sugeruje budowę stu
takich samolotów zdolnych do
zabierania pod swe skrzydła 6
tys. pocisków. Mówi się o adap
tacji do celów wojskowych sa
molotów cywilnych, w pierw
szym rzędzie ' „Boeingów 747”,
słynnych „Jumbo-Jetów”. Zastą
piłyby one starzejącą się flotyl(Cj DOKOŃCZENIE NA STR. 4

Uznano, że przyjęte kierunki
działania są realizowane prawi
dłowo. Udział zbóż w struktu
rze zasiewów wzrósł w 1977 r.
do ok. 55 proc. Zakłada się, że
w roku 1980 zboża powinny być
uprawiane na powierzchni 8,5
min ha.
Resort rolnictwa działa jedno
cześnie na rzecz powiększania
powierzchni gatunków zbóż wy
żej plonujących, jak pszenica,
jęczmień i kukurydza na ziar
no — z ponąd 3,7 min ha w
roku ubiegłym do 4,2 min ha w
tym roku i około 5,2 min ha w
roku 1980. Stanowić to będzie 61
proc, ogólnej powierzchni zbóż
Obszar uprawy kukurydzy na
ziarno wzrośnie z 55 tys. ha do
200 tys. ha w’ roku bieżącym i
będzie nadal poważnie rozsze
rzany. Kontynuowane są prace
nad wyhodowaniem nowych
odmian zbóż. Pięć wprowadzono
już do masowej produkcji. Do
roku 1980 przekazanych zosta
nie rolnictwu dalszych 15 no
wych odmian, głównie pszeni
cy. charakteryzujących się wy
sokimi plonami oraz dobrą ja
kością ziarna.
W produkcji pasz istotne
miejsce zajmie intensyfikacja —
poza plonem głównym — upra
wy poplonów ozimych, wsiewek
(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

ster oświaty i wychowania, Je
rzy Kuberski, nazwał go „ma
turą matur”.
Poza stworzeniem forum dla
ogólnopolskiej rywalizacji ma
turzystów w dziedzinie ich osiągnięć polonistycznych, mie
liśmy na względzie i inne, waż
ne zamierzenie. To mianowicie,
by choć w niewielkim stopniu
pobudzić ambicje i wysiłki za
równo uczniów, jak i ich nau
czycieli w polepszeniu znajo
mości literatury, kultury i ję
zyka polskiego. Wiadomo, że
tak na co dzień, niezbyt dba
my o doskonałość naszego języ
ka, poprawność stylu, bogactwo
słownictwa... Niechże więc te
umiejętności i starania o pod
noszenie kultury mowy ojczy. stej stają się coraz powszech
niejsze wśród młodych, dopie
ro wstępujących w dorosłe ży
cie ludzi.
Możemy już dziś przyznać,
że wyniki kolejnych konkursów
„Życia” przerosły nasze począt
kowe oczekiwania. Przede wszy
stkim nie myśleliśmy, że spot
kają się one z tak dużym za
interesowaniem młodzieży i pe
dagogów oraz z tak dużym uznaniem przedstawicieli życia
oświatowego, kulturalnego i li
terackiego. W czterech poprzed
nich edycjach konkursu otrzymaliśmy blisko 700 prac maturalnych. Najciekawsze i, oczywiście, najobszerniejsze byly
prace dyplomowe, przygotowy
wane w ciągu roku pod kierun
kiem nauczycieli. Bardzo inte
resujące były jednak i niektóre
prace pisane pierwszego dnia
egzaminu
dojrzałości, które
również uczestniczą w naszym
(A) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Leonid Breżniew
w obwodzie nowosybirskim
MOSKWA (PAP). Odbywają
cy podróż po Syberii Leonid
Breżniew odwiedził w rejonie
Nowosybirska oddział wojsk ra
kietowych. Zapoznał się z uzbro
jeniem oddziału, interesował się
stanem wyszkolenia bojowego i
politycznego żołnierzy i był obecny na ćwiczeniach.
Na spotkaniu z żołnierzami
Leonid Breżniew stwierdził m.
in.. że Armia Radziecka jest do
brze uzbrojona i ma dobrze wy
szkolonych żołnierzy, co zapcw(A) DOKOŃCZENIE NA STR, 4

Trwa światowy protest
przeciwko bombie „N
Eksperci Komitetu
Rozbrojeniowego
podkreślają wielkie
zagrożenie ludzkości
GENEWA (PAP). Korespon
dent PAP. Jerzy Wańkowicz,
pisze: W Genewie rozpoczęła się
seria posiedzeń, międzynarodo
wej grupy ekspertów, powołanej
przez Komitet Rozbrojeniowy 30
państw dla rozpatrzenia naukowo-technologicznych
aspektów
radzieckiej propozycji w spra
wie zakazu rozwijania i produk
cji nowych rodzajów i syste
mów broni masowej zagłady.
W posiedzeniach uczestniczą
wybitni specjaliści m.in. z ZSRR,
USA, W. Brytanii, Szwecji oraz
z Polski, którą reprezentuje dy
rektor Instytutu Podstawowych
Problemów Techniki Polskiej
Akademii Nauk. prof. dr. Igna
cy Małecki.
Stwierdzono, że rozwój nauki
i techniki stwarza coraz realniej
sze niebezpieczeństwo wprowa
dzenia nowych broni masowej
zagłady. M.in. szczególnie silnie
(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 4

(P) Huta „Katowice

Sesja budżetowa MRN w Radomiu
Informacja własna
(R) 31 marca obradowała se
sja Miejskiej Rady Narodowej
w Radomiu pod przewodnic
twem I sekretarza KM PZPR,
przewodniczącego MRN Euze
biusza Ciążeli. Ryla to ważna
doroczna debata, na której rad
ni dokonali analizy działalności
gospodarki miejskiej za rok ubiegły oraz dyskutowali nad
planem społeczno-gospodarczym
i budżetem miasta Radomia na
rok bieżący. Oba te ważne do
kumenty były poprzednio sze
roko dyskutowane w poszcze
gólnych komisjach MRN.

Jeden dzień wielkich pieców
Od stałego korespondenta
HENRYKA JEZIERSKIEGO
(P) W bieżącym roku huta „Katowice” ma podwoić swoją pro
dukcję. Oznacza to, że dostarczy ona 4 min ton stali, 3.2 min ton
półwyrobów i 860 tys. ton gotowych wyrobów hutniczych.

Podwojenie produkcji to
zadanie niesłychanie trudne.
Wymagać ono będzie utrzy
mania ciągłości pracy wszy
stkich podstawowych agrega
tów i wydziałów, a jednocze
śnie zwiększenia ich wydaj
ności. I nie tylko. Konieczne
będzie również przezwycięże-

rejon przygotowania rud i koksu

nie pewnych barier psycholo
gicznych. Przejście bowiem w
tak krótkim czasie z 2 milio
nów ton na 4 jest czymś nie
typowym,
przekraczającym
normalne przyzwyczajenia.
W towarzystwie głównego dy
spozytora huty. Bogdana Kiernożyckiego, udają się w- rejon

ŻYCIA

prezesem Zw. Kompozytorów Polskich

zasięg tematyczny i terytorial
ny; różnorodność wydarzeń, zlo
kalizowanie ich w różnych
miastach Kraju Rad, ąie poz
wala nam prosić Paną o dokład
ne wymienienie, kiedy i gdzie
będziemy z naszą polską mu
zyką obecni; może zatem zechce Pan ocenić znaczenie samej
imprezy?
— Rzeczywiście
wyliczanie
wszystkiego zajęłoby zbyt wie
le czasu i miejsca, zresztą „Ży
cie” program ten już podało
przy innej okazji. A znacze
nie? Festiwalowi przyznana zo
stała bardzo wysoka ranga w
kontaktach kulturalnych po
między Polską i Zw. Radziec
kim. Patronuje imprezie Ministerstwo Kultury ZSRR,
•
szczególno zasługi dla bogatego

wielkich
pieców.
Interesuje
mnie bowiem odpowiedź na py
tanie. jak wygląda jeden dzień
pracy huty? Ale temat to za
obszerny na krótka relację re
porterską. Najpierw zaczynam
więc od pieca...
Po drodze mijamy wydział
przygotowania rud i koksu,
gdzie
jest
początek
całe
go cyklu produkcyjnego. W
ciągu doby rozładowuje się 700
wagonów, tj. 42 tys. ton surow
ców. Rozładunek taki jest moż
liwy, ponieważ pracuje tutaj
aż pięć potężnych wywrotnic
wagonowych. Połączone są one
ze składowiskami systemem
taśmociągów, których długość
wynosi 25 km. Do przygotowy
wanej mieszanki wsadowej dodaje się codziennie 600 ton py
łów, które wyłapują urządze
nia odpylające.
— Aby skomponować dobrą
mieszankę, trzeba dodać rów
nież trochę pieprzu — śmieje
się Bogdan Kiernożycki.
W rejonie wielkich pieców
spotykamy starego mistrza pro
dukcji. Bronisława Szeremetę.
Jest to doświadczony hutnik,
który przepracował 28 łat przy
wielkich piecach. Pytam go o
prace wielkiego pieca nr 1.
— Spisuje się na medal —
odpowiada. Wielki piec nr 1
jest to „byk”, który leje 6 tys.
ton surówki na dobę — dodaje
żartem.
Zastępca kierownika wydziału,
inż. Jan Bartnik mówi, że po
doświadczeniach zdobytych na
wielkim piecu nr 1, urucho
mienie jego bliźniaka nr 2 od
bywało się z mniejszymi zgrzy(C) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Prezydent Radomia Tadeusz
Karwicki w swoim wystąpie
niu
wprowadzającym
do
obydwu tematów podkreślił,
że zadania ubiegłoroczne reali
zowane były w pierwszym roku
tzw. manewru gospodarczego,
charakteryzującego się w gos
podarce miejskiej przyspieszo
nym tempem rozwoju wielu
dziedzin życia. W takich dzie
dzinach jak budownictwo miesz
kaniowe, budowa dróg, rozwój
przemysłu i usług, osiągnięto
szczególnie dobre wyniki, na
stąpiła też w tych dziedzinach
zdecydowana poprawa w od
czuciu samych mieszkańców.
Zadania planu społeczno-gospo
darczego na rok 1978 stanowią
kontynuację tego działania w
celu szybszego zaspokajania po
trzeb społeczeństwa. Plan jest
ambitny, a realność jego za
bezpieczają nakłady budżetowe
na poszczególne działy gospo
darki miejskiej. Budżet po stro
nie wpływów i wydatków równoważ.y kwota 271 min 077 tys.
zł. 78 proc, całości budżetu po
chłoną wydatki bieżące a ponad
20 proc, stanowią fundusze
przeznaczone na inwestycje i
kapitalne remonty.
Przewodniczący komisji roz
woju gospodarczego i zagospo
darowania przestrzennego MRN,
radny Jerzy Piątek przedstawił
główne uwagi,; które zgłosiły na
swych posiedzeniach komisje
MRN, podkreślając zwłaszcza te
problemy, które wymagają by
zwrócono na nie szczególną uwagę w roku bieżącym. Pakiet
pilnych problemów i snraw

Dziś 10 stron

zaplanowania festiwalu ma W.
F.
Kucharski,
wiceminister
kultury Zw. Radzieckiego. Z
organizatorami bardzo
ściśle
współpracuje nasz resort kul
tury, któremu z kolei konsulta
cjami
programowymi
służy
nasz Zw. Kompozytorów.
W dniach 12—19 kwietnia od
będą się liczne koncerty, spek
takle w teatrach muzycznych
oraz specjalna konferencja mu
zykologiczna pt. „Muzyka a
współczesność”, która omówi
najciekawsze zjawiska w pol
skiej muzyce współczesnej jak
również formy współpracy mu
zycznej między obu krajami.
Imprezy artystyczne odbywać
się będą w Moskwie. Gorkim,
(E) DOKOŃCZENIE NA 8TR. 3

miejskich uzupełnili w dyskusji
inni radni.
Przewodniczący MRN — Euze
biusz Ciążela w podsumowaniu
przypomniał m.in. że tegorocz
ny plan społeczno-gospodarczy
trzeba traktować jako plan otwarty, w którym nic nie mo
że być skreślone, ale dopisać w
nim można i należy nowe za
dania pod warunkiem, że zgła
szający te postulaty będą je re
alizować wspólnym wysiłkiem i
przy większym zaangażowaniu
społecznym zakładów pracy i
samych mieszkańców.
Na sesji radni przyjęli spra
wozdanie z ubiegłorocznego wy
konania zadań społeczno-gospo
darczych, uchwalili plan spo
łeczno-gospodarczy
i budżet
miasta Radomia na rok 1978. W
końcowymi punkcie porządku obrad prezydent Radomia odpo
wiadał na zgłoszone interpela
cje radnych.
Na sesji MRN podjęta została
uchwała w sprawie nadania
nazw ulicom. Nowo powstała
trasa drogowa od ul. Dowkonta
do ul Słowackiego otrzymała
nazwę Aleja Józefa Grzecznarowskiego. a dotychczasowa ul.
Wronia (w dzielnicy Borki) prze
mianowana została na ul. Janka
Krasickiego. (n)

Prognoza pogody
(P) Jak informuje
dziś w stolicy będzie
rżenie małe i bez
Temp. maks, około 20
try słabe. (PAP)

IMiGW
zachmtlopadów.
st. Wia-

KALENDARIUM
• Sobota jest 91 dniem 1978 r.
Do końca roku pozostało 274
dni, w tym 228 roboczych.
• Imieniny obchodzą: w so
botę — Balbina i Beniamin; w
niedzielę — Franciszek i Wła
dysław.
(j.l.)

XIX Konkurs „Mistrz Techniki - Warszawa 1977”

Najwięcej zgłoszeń z elektroniki

Eksperci przystąpili do oceny prac
(P) Dziewiętnasty konkurs
„Mistrz Techniki — Warszawa
1977” organizowany wspólnie
przez Oddział Stołeczny Na
czelnej Organizacji Technicz
nej i redakcję „Życia Warsza
wy” zgromadził w bieżącym
roku 62 prace z najrozmait
szych dziedzin.

rat. Henryk Jezierski

Festiwal Muzyki Polskiej w ZSRR

(P) W dniach od 12 do 13
kwietnia br. odbędą się w wie
lu ośrodkach Zw. Radzieckiego
imprezy
„Festiwalu
Muzyki
Polskiej w ZSRR”. Będzie to
niewątpliwie wielkie wydarze
nie, zarówno jeżeli chodzi o
jego rangę artystycaną. jak 1

Plan otwarty dla społecznych inicjatyw

W hucie „Katowice”

zapominamy!
(P) Stało sie to już w naszym
kraju tradycją, że corocznie w
kwietniu, który obchodzimy ja
ko Miesiąc Pamięci Narodowej,
cofamy sie myślami w przesz
łość, wracamy wspomnieniami
w czas sprzed trzydziestu kilku
lat. w czas wojny 1939 r., oku
pacji hitlerowskiej, martyrolo
gii I walki, zakończonej zwy
cięstwem i odzyskaniem nie
podległości.
Były to lata tragiczne i trud
ne. a jednocześnie lata heroiz
mu i męstwa, lata które pięk
nie zapisały na kartach naszej
historii patriotyzm całego na
rodu.
Na uroczystym posiedzeniu
Rady Ochrony Pomników Wal
ki i Męczeństwa 8 grudnia 1977
r., prof.
Henryk
Jabłoński,
przewodniczący Rady Państwa
powiedział:
Pamiętaiąc, iż każdą kropla
krwi eolskiej z myślą o ojczyźnie przelana jednakową ma cene. umacniać możemy jedność
Polaków w trudzie codziennym
dla wspólnego dobra. Przy tym
bowiem tylko założeniu mówić
możemy cała prawdę o przesz
łości. pokazać cały tragiczny
splot wydarzeń dziejowych, tyl
ko wówczas wpoić możemy co
raz to nowym pokoleniom na
szego narodu wiedze o tym skąd
sie wziął dzień dzisiejszy, jaka
Jest jego geneza, ile krwi w
ofierze ojczyźnie złożono, ja
kiej przewidującej myśli było
potrzeba, hy ofiara ta nie posz.ła na marne, by wolny mógł
być nasz naród, by mógł stać
sie Jednym z czołowych twór(D) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Wiosna sprzyja spacerom. W pobliżu Smoczej Jamy, u stóp Wawelu stoi smok. Z jego paszczy
wydobywa się co pewien czas płomień
Fot. Zbigniew Furman

Zapraszamy Czytelników do udziału w naszej kolejnej konsul
tacji z udziałem ekspertów przy redakcyjnym telefonie 250-205.
Odbędzie się ona we wtorek, 4 kwietnia w godz. 16.00—17.00 pod
hasłem: „Polskie NIE dla bomby „N”.
Otrzymaliśmy już pierwsze telefoniczne pytania, z których
najciekawsze zamieszczamy poniżej:
PAWEŁ R. z Lublina: Jakie niesie ze sobą ryzyko wprowa
dzenie bomby neutronowej do arsenałów wojennych?
MIROSŁAW L. z Gdańska: Czy świat może żyć bez wojen i
zbrojeń? Jakie muszą być podjęte skuteczne kroki dla elimina
cji tych wojen i zbrojeń?
MICHAŁ W. z. Torunia: Czy i jakie istnieją szanse podpisa
nia ważnego porozumienia (SALT) USA — ZSRR? Czy sprowa
dzenie bomby ,.N" do Europy Zachodniej nie spowoduje zaha
mowania prac w sprawie tego układu?
ZOFIA K. z Warszawy: Jak na sprawę bomby neutronowej
zapatrują się państwa NATO? Czy ewentualne sprowadzenie tej
groźnej bomby do Europy nie spowoduje określonych decyzji
państw Układu Warszawskiego?
WIKTOR V. z Radomia: Co udało się wprowadzić w życie z
programu powszechnego i całkowitego rozbrojenia ogłoszonego
przez Związek Radziecki 13 września 1959 roku w ONZ?
JACEK M. z Warszawy: Jaki jest udział Polski na arenie
międzynarodowej w walce o rozbrojenie?
Na te i inne pytania Czytelników będą odpowiadali eksperci
w najbliższj' wtorek. Zapraszamy więc gorąco wszystkich zain
teresowanych do wzięcia udziału w tej ciekawej konsultacji
„Życia”. Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie pytań pod ad
resem „Życia Warszawy” 00-624 Warszawa, Marszałkowska 3/5 z
dopiskiem „Konsultacja «Zycia»‘’. (ost)

Naj więcej, bo aż 20 opracowań dotyczy zagadnień elektro
nicznych, 12 mechanicznych i 7
chemicznych, Nadesłano także
na konkurs po 5 wniosków
autorskich z dziedziny geodezji
i elektryczności.
Zgłoszone wnioski opracowane
zostały przez zespoły autorskie
z zakładów przemysłowych (29
prac), zaplecza naukowo-tech
nicznego i biur projektowych (11
prac), placówek naukowych (17
prac) oraz naukowo-dydaktycz
nych (5 prac) z warszawskiego
województwa stołecznego. Rea
lizacja wielu z nich miała jed
nak miejsce na terenie całego
kraju a nawet poza jego grani
cami.
Obecnie 1 kwietnia br. w Do
mu Technika odbędzie się pierw
sze, inauguracyjne posiedzenie
jury Komisji Nagród NOT Rady
Oddziału Stołecznego Naczelnej
Organizacji Technicznej.
(DOKOŃCZENIE NA STR. 3)

2 kwietnia o godz. 1.00
przesuwamy wskazówki
zegarów na godz. 2.00
Informacja własna
(P) Przypominamy, że w no
cy z 1 na 2 kwietnia, o godzi
nie 1.00 przesuwamy wskazów
ki zegarów na godzinę 2.00. Od
tego momentu do 1 październi
ka obowiązywać będzie w całej
Polsce czas wschodnioeuropejski,
czyli tzw. czas letni.
Podobnych operacji dokonuje
co roku wiele państw europej
skich. Należą do nich m.in.
Francja i Wielka Brytjnia. W
Polsce — po raz pierwszy po
dłuższej przerwie — wprowa
dziliśmy czas letni w roku
ubiegłym. (1.)

2 SH®

NB 77, 1-2 KWIETNIA MIS B.

Z prac Prezydium Rządu
(B) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 raków
cukrowo-pastewnych.
obszar kukurydzy po
t
poplonów
ścierniskowych. Ogólny
się z 637 tys. ha w
Główny wysiłek będzie skiero większy
1977 r. do 1,1 min ha w 1980 r.
wany na dalszą poprawę go Doskonalone
będą sposoby zbio
spodarowania na trwałych użyt
i konserwacji.
kach zielonych, które stanowią ruPrezydium
aprobując
podstawę produkcji pasz dla przyjęte przezRządu,
resort rolnictwa
bydła. Zbiory, w przeliczeniu . kierunki działania,
wskazało na
na siano, powinny zwiększyć się nie uruchomione jeszcze

z blisko 22 min ton w 1977 r. wy i zaleciło ich efektywnerezer
wy
do 'prawie 24 min ton w 1980 korzystanie. Podkreślono m.in.
r. — przy wzroście wydajności potrzebę lepszego spożytkowa
z 62,6 q do 65 q/ha. Duże zna nia past pochodzących z pro
czenie będzie mieć przyspiesze dukcji
jak i z pro
nie tempa prac melioracyj dukcji rolniczej,
ubocznej w przemyśle
nych.
rolno-spożywczym.
Podejmowane są działania, aby
W kolejnym punkcie obrad
powiększyć z 730 tys. ha w ze oceniono realizację inwestycji
szłym roku do około 1,2 min ha modernizacyjnych w 1977 r.
w 1980 r„ areał łąk o trzech Udział tego typu inwestycji w
pokosach siana. Pewien postęp całości nakładów wyniósł w ze
osiągnięto w produkcji sianoki- szłym roku 26,2 proc, i był o 2,2
szonek i kiszonek z traw łąko pkt. wyższy niż w roku 1976.
wych. Zmierza się również do Dzięki temu wzrosła produk
zwiększenia pastwisk kwaterotywność
środków
trwałych.
wych.
Zwiększenie zakresu inwestycji
W produkcji pasz na grun- modernizacyjnych pozwala tak
tach ornych, rosnącą rolę wy- że przeznaczyć zwolniony po
znaczą się uprawom roślin mo tencjał wykonawczy na inne ce
tylkowych wieloletnich z tra le. przede wszystkim zaś na
wami, rozszerzaniu uprawy ku budowę mieszkań. Prezydium
kurydzy na kiszonkę oraz oko Rządu zaleciło, aby nowe zasa
powych pastewnych, w tym bu- dy i kryteria dotyczące inwe
stycji modernizacyjnych, a ustaw
ione w końcu 1977 r., były sto
sowane powszechnie. Postano,
wiono przyspieszyć rozwój krajowej bary produkcji maszyn
(C) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
i urządzeń, a także własnego
potencjału wykonawczego w re
tami. Szybciej też osiąga się tu sortach. Może to mieć istotny
planowaną produkcję — obecnie
wpływ na dalsze rozszerzenie
już 4.200 ton surówki na dobę. przedsięwzięć modernizacyjnych
Połowa załogi są to ludzie z w miejsce budowania od pod
wielkiego pieca nr 1. którzy staw nowych obiektów.
wiedzą co robić, bo wiele rze
Minister hutnictwa przedsta
czy znają 'już na pamięć. W
wił — na tle ubiegłorocznych
łatsumie eksploatacja jest
J
wyników produkcyjnych i in
wiejsza i usuwanie wszelkiego westycyjnych — zadania, jakie
przebiega
rodzaju
usterek
stoją obecnie przed załogą i
sprawnie.
budowniczymi huty „Katowice”.
Pytam o różnice między pie- Przewiduje się, że w 1978 r. nu
cami. Oczywiście poczyniono
„ . —
ta wyprodukuje 4 min ton stali
pewne zmiany — mówi inż. Bart i 3,2 min ton wyrobów walco
nik. M.in. w wielkim piecu nr 2
wanych. Rozszerzona będzie
usprawniono chłodzenie, zmie wytwórczość blach okrętowych
niono częściowo jego profil. Na I karoseryjnyeh oraz wielu in
pierwszym nie bardzo jeszcze u- nych wyrobów, pilnie potrzeb
mieliśmy pracować. Toteż w
nych gospodarce i odznaczają
analogicznym okresie było mniej
cych się wysokim poziomem
spustów, a tym samym mniej
technicznym.
sza była jego wydajność. Wy
Przedsięwzięcia inwestycyjne
stępowały też kłopoty z chło
będą w tym roku koncentro
dzeniem. Ale od WTześnia ub.r.
wać się na budowie walcowni
sytuacja została całkowicie odużej. Równolegle kontynuowa
panowana. Dlaczego tak było?
ne będą prace związane z two
Dużo problemów wynikało z rzeniem w rejonie huty odpo
racji zastosowania nowych, nie wiedniej infrastruktury. Ak
znanych dotychczas u nas u- cent kładzie się na budownic
rządzeń. Poza tym nie mieliś two mieszkaniowe, a także roz
my tak wyrobionej załogi, ja
liczne, ważne dla załogi kombi
kie mają stare huty, gdzie lu
natu, inwestycje .towarzyszące.
dzie pracują po 15—20 lat.
Prezydium Rządu zatwierdziło
Rok 1977 był trudny. Trzeba
wnioski resortu hutnictwa. Ma
bowiem sobie uświadomić, że ją one na celu zapewnienie wa
pracował tylko jeden wielki runków do dobrej realizacji za
piec, i na nim „wisiała” cała
dań produkcyjnych i inwesty
huta. Każde jego zatrzymanie cyjnych w katowick;m kombi
prowadziło do zakłóceń w pro
nacie metalurgicznym, zarówno
dukcji. Wiadomo bowiem np.,
w tym roku, jak i w latach
następnych.
że stalownia konwertorowa nie
potrafi pracować bez płynnej
Z kolei dokonano oceny prze
surówki, której dostarcza wiel
biegu realizacji NPSG na 1978
ki piec. Czekano więc z utęsk r. w przemyśle maszyn ciężkich
nieniem na piec nr 2, bo bliź i rolniczych. Powzięto decyzje,
niaki pozwalają na większą ektóre mają na celu zapewnienie
wykonania zadań w tej dziedzi
lastyczność pracy. Teraz, gdy
trzeba stanąć z jednym wielkim nie gospodarki w nadchodzą
, piecem na godzinę lub dwie, to cych miesiącach. (PAP)
fakt ten nie przysparza kłopo
tów. gdyż drugi potrafi utrzy
mać produkcję na przyzwoitym
poziomie.
— I teraz nie patrzy się nam
tak na ręce — tłumaczy inż.
Bartnik. A jeżeli się pracuje
mniej nerwowo, to pracuje się
wydajniej.
Tak więc wielki piec nr 2
(P) Z okazji Miesiąca Pa
to była duża sprawa dla huty
mięci Narodowej — uczestni
„Katowice”. Skrócenie jego bu
II wojny światowej, zjed
dowy o cały kwartał to czysty cy
noczeni w Międzynarodowej
zysk, który zamyka się sumą
Federacji Bojowników Ruchu
350 tys. ton dodatkowej stali.
Oporu — b. żołnierze koalicji
A jego praca w tym noku przy
żołnierze
czyni się również walnie do te antyhitlerowskiej,
go, że huta w br. dostarczy antyfaszystowskiego
podzie
wspomniane 4 miliony ton stal*.
mia i więźniowie obozów
A te 4 miliony ton, to ok. 3 hitlerowskich — kombatanci
razy tyle, ile produkowało w
wszystkich frontów II wojny
ciągu roku całe przedwojenne
światowej podejmują apel o
hutnictwo w Polsce. W rezul
nieustawanie w wysiłkach,
tacie zaoszczędzi się także set
których celem jest zapewnieki milionów dolarów, które na
nie światu pokoju i trwałego
leżałoby wvdatkować na im
bezpieczeństwa.
port wyrobów hutniczych.
Pomni szlachetnej powinności
HENRYK JEZIERSKI
pragnienia
—
niezłomnego
współpracy między państwami
.
i narodami w realizacji Aktu
Końcowego KBWE — oświad
czamy — głosi apel — że naj
ważniejszą dziś sprawą jest po
łożenie kresu wyścigowi zbro
jeń i zapoczatxowa.de rozbroje
nia. Podzielamy głębokie zanie
pokojenie światowej opinii pub
(D) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
licznej nagromadzeniem olbrzy
miego arsenału broni masowej
ców lenszej przyszłości, którą
zagłady w Europie i możliwoś
niesie światu socjalizm.
wprowadzenia do produkcji
Od dnia wybuchu drugiej woj ciąuzbrojenia
różnego rodzaju
ny światowej minie wkrótce 39 inowych
broni masowego raże
lat. Mimo to nie zabliźniły się
nia.
rany matek, które straciły swe
Łączymy się — czytamy m.in.
dzieci, owdowiałych żon. osiero
w apelu — z tymi siłami w
conych synów i córek. Żywa
świecie. które żądają wyelimi
jest pamięć kombatantów, z któ
nowania broni jądrowej, za
rych wielu wyszło z wojny
przestania wyścigu zbrojeń w
inwalidami. Dla tych wszyst ogóle, w tym zwłaszcza — za
kich najciężej dotkniętych okru
miaru produkcji broni neutro
cieństwem wojny — Miesiąc
nowej.
Pamięci Narodowej trwa cały
Naszym najwyższym obowiąz
rok, nrzez wszystkie minione
kiem — stwierdza dalej apel —
lata. Dla tych ludzi hasło: ..Ni
jest walka o pokój, o zapew
nienie żyjąeym pokoleniom Po
gdy wiece! wojny, nigdy więcej
faszyzmu!” jest ich własnym
laków trwałego bezpieczeństwa,
jako warunku dalszego, wszechprogramem walki o pokój, o
st-onnego rozwoju kraju.
spokojną przyszłość narodu.
Najpiękniejszym pomnikiem
Ale dorastają coraz to nowe
jaki możemy wznieść dla ucz
pokolenia Polaków, dla których
czenia ofiar wojny jest ustano
groza wojny i martyrologii jest
wienie trwałego pokoju, jest
już zamierzchła przeszłością, a
ninf również nasza odbudowana,
W31ka wydawać sie może podąstale rozwijająca swe siłv oj
ea>aca przygoda, jeżeli nie poczyzna — Polska Ludowa. Prze
kaźe sie celu tej walki, prze
kazujemy wyrazy naszej pa
lanej krwi, niepowetowanych
mięci i wdzięczności obchodzastrat, tego że do dziś brakujcei 60-lecie ArmiURadzieckiej,
w naszej ojczyźnie zdolności i
której żołnierze wyzwalali na
pracy ludzi, którzy polegli, aby sze
ziemie spod okupacji hitle
powstała Polska.
rowskiej,
wyzwalali
obozy
Inne sa obowiązki społeczeń
koncentracyjne. ratując życie
stwa w latach wojen, a inne
milionom
ludzi,
ratując
nasz
w czasach pokoju. Kiedyś trze
naród od biologicznej zagłady.
ba było Polsce oddawać to co
Przekazujemy wyrazy naszej
najdroższe: życie 1 zdrowie,
pamięci i wdzięczności — czyta
swoje lub najbliższych: dziś
my w zakończeniu arielu — żoł
obowiązkiem patriotycznym jest
nierzom Ludowego Wojska Pol
nraca dla wolnej ojczyzny, dla skiego, którego pierwsze jed
jej rozwoju i dobrobytu narodu.
nostki — s>aws! kościuszkowcy
I w interesie tego pokojowego
— przed 35 latv rozpoczęły, u
rozwoju nie wolno nam zapo boku Armii Czerwonej, swój
minać o tragedii i zniszczeniach
chwalebny szlak bojowy. Prze
wojennych, trzeba cofając sie
kazujemy wyrazy naszej pamię
pamięcią do tamtych czasów
ci działaczom polskiej lewicy
powtarzać: „Nigdy więcej woj społecznej. polskim komunis
ny, nigdy więcej faszyzmu”.
tom. żołnierzom nolskieeo pod
(dk)
ziemia — których wysiłek 1
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W hucie „Katowice”

zapominamy!

<

Festiwal Muzyki Polskiej w ZSRR

(Ę) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Woroneżu, Kijowie, Lwowie,
Mińsku, Tallinie, Swierdłowsku,
Nowosybirsku, Tbillisi i Ere
waniu oraz Leningradzie.
— Jacy będą wykonawcy i
jakich twórców polskich dzie
ła usłyszą radzieccy melomani?
— Wykonawcami będą zarów
no artyści polscy, jak i radziec
cy. I mimo, iż nie chciałbym
być posądzony o subiektywizm,
powiem, że strona polska ofe
ruje to, co ma w muzyce naj
lepszego, bogaty zestaw chrono
logiczny i stylistyczny wybra
nych kompozycji, wielu znako
mitych artystów, w tym rów
nież cały zespół Filharmonii
Łódzkiej Henryka Czyża. Dla
mnie, jako reprezentanta Zw.
Kompozytorów Polskich, rados
ny jest udział w programach
wielokrotnie już wypróbowa
nych kompozycji współczesnych
twórców: Grażyny Bacewicz,
Tadeusza Bairda,
Augustyna
Blocha, Wojciecha Kilara, Wi
tolda Lutosławskiego, Krzyszto
fa Pendereckiego, Kazimierza
Serockiego, Bolesława Szabelskiego, Zbigniewa Turskiego i in.
obok klasyki polskiej: muzyki
Fryderyka Chopina, Mieczysła
wa Karłowicza i Karola Szy
manowskiego.
— Jak przedstawia się znajo
mość współczesnej twórczości
polskiej w Zw. Radzieckim?
— Jest znana, tak jak znana
1 ceniona jest dzisiaj na całym
świecie. Już przed dwudziestu
laty muzyka nasza stała się
swojego rodzaju rewelacją na

dobnie transmituje te Imprezy
świecie, prezentując swe osiąg
Polskie Radio) — zasięg jest
nięcia, które były możliwe za
olbrzymi, a wzajemna znajo
równo dzięki wybitnym talen
mość muzyki obu krajów stale
tom naszych twórców, jak i
szczególnie korzystnym warun
rośnie.
kom rozwoju stworzonym przez
I jeszcze jedno: marzy nam
się taki festiwal wymienny po
ludowe państwo dla twórczości
obu stronach, W stałych inter
muzycznej. Co zawsze warto —
wałach czasowych; mamy świa
za innymi — podkreślać, nie
domość, że wyrobiona publicz
staliśmy się naśladowcami mod
ność radziecka, muzykalna i
nych na świecie kierunków, ale
interesująca się sztuką pozwo
stworzyliśmy chyba własny ję
liłaby — jeżeli jeszcze weźmiezyk muzyczny, własne widzenie
my pod uwagę rozległość geo
współczesności w tej gałęzi
sztuki. Tę odmienność cechuje
graficzną ZSRR — na konsu
mowanie wielkiej porcji pol
zarazem różnorodność, co wy
skiej twórczości: tej dawnej
raża się przecież zupełnie inną
estetyką Lutosławskiego a inną
i współczesnej...
Bairda, Kilara, Góreckiego, czy
— Jakie cele stawiają orga
Pendereckiego...
nizatorzy tegorocznym „Dniom”
Trzeba jednak podkreślić, że
i co one mają przynieść?
takiego rozległego w czasie i
— W „Małym Księciu” Saintprzestrzeni festiwalu, jak ten,
Exupery’ego jest zdanie, że aby
o którym właśnie mówimy na
móc coś pokochać, trzeba to
sza twórczość w innym kraju
przede wszystkim poznać. Zaw
się jeszcze nie doczekała. Ale
sze można znaleźć lepsze lub
znowu to, że taki właśnie fes
gorsze słowa na określenie ce
tiwal jest urządzany w Zw. Ra
lów tego rodzaju imprezy: pro
dzieckim jest czymś j radosnym
mocyjny,
informacyjny itp.
i zarazem naturalnym: prze
Lecz moim zdaniem głębszy
cież istnieje między naszymi
sens leży w zasadzie krążenia
krajami od dawna partnerstwo
(cyrkulacji) i konkurencji war
i współpraca w dziedzinie mu
tości artystycznych. Spełnić się
zyki. I u nas odbywają się im
to może jedynie wówczas, gdy
prezy stałych festiwali muzy
przedmioty i podmioty szla
ki poważnej, radzieckiej i ro
chetnej rywalizacji są poddane
syjskiej w Katowicach i Lądspołecznemu osądowi, a w dal
ku-Zdroju, że nie wspomnę już
szej konsekwencji — wyborowi.
o lżejszej muzie — mam na
Dodałbym jednak, że do per
myśli ogólnopolski konkurs na
cepcji sztuki ambitnej nie wy
piosenkę radziecką z finałem
starcza intuicja, dostateczna w
w Zielonej Górze. Jeżeli przy
przypadku'prostej piosenki, lecz
pomnimy, że te wydarzenia upotrzebne są wiedza i informa
kazują się w „interwizyjnych”
cja. I działanie w tym kierun
wydaniach obu krajów (a poku przy okazji prezentacji pol
skiej muzyki w ZSRR byłoby
tylko z korzyścią dla tej pięk
nej inicjatywy. Jeżeli
nie
wszystko jeszcze pomyślnie w
tej dziedzinie udało nam się
dokonać — to czas przecież
z kultury, w szkole odbywa się’ przed nami...
jednak wielka praca nad stałym
— Stale mówimy o okazjo
podnoszeniem wiedzy i poziomu
nalnych wydarzeniach, takich,
intelektualnego naszej młodzie jak
„Festiwal Muzyki Polskiej
ży. A ogromna w tym zasługa
w ZSRR” czy jak Festiwale
doświadczonych i mądrych pe Muzyki
Rosyjskiej i Radziec
dagogów.
kiej w Katowicach i LądkuDlatego też w konkursie „Ży
Zdroju itp. Ale przecież mamy
cia” nagradzamy również nau
liczne dowody na to, że ta
czycieli naszych laureatów, za
współpraca w dziedzinie mu
ich pracę nad wykształceniem i
zyki obu krajów ma znacznie
wychowaniem młodych poloni szerszy i bardziej stały zasięg?
stów. Laureatów zaś liczy sobie
— Oczywiście, tak. Ale zno
nasz konkurs już 16. Co roku
wu: temat jest tak obszerny,
bowiem czterech maturzystów
że
nie można go tu wyczerpać;
sięgało po najwyższe nagrody:
trzeba się posłużyć po prostti
po roczne stypendia. Pierwsze ~z
kilku wybranymi przykładami
nich, w wysokości 18 tys. zł,
i refleksjami. Oba
związki
fundowane
przez
ministra
oświaty i wychowania, od 1976 kompozytorów mają wiele cie
kawych form współpracy zapi
roku nosi imię profesora Jana
Zygmunta Jakubowskiego, któ sanych w umowie między
związkowej,
takich jak wzaje
ry przez dwa pierwsze lata
mne organizowanie koncertów,
przewodniczył pracom naszego
wymiana partytur, informacji
jury. Pozostałe trzy stypendia,
po 12 tys. zł, fundują tradycyj i wreszcie wymiana osobowa,
która pozwala na zapoznanie
nie: minister nauki, szkolnictwa
się z twórczością, życiem mu
wyższego i techniki, Zarząd
zycznym i kolegami w drugim
Główny RSW „Prasa—Książką—
kraju. Ze swej strony staramy
Ruch” i Zarząd Główny Związ
się
prezentować najciekawsze
ku Zawodowego Pracowników
osiągnięcia twórców radzieckich
Książki, Prasy, Radia i TV. W
każdym konkursie ponad 20 w naszym festiwalu o ustalo
nej marce w świecie tzn. w
autorów najlepszych prac okoncertach Międz. Festiwalu
trzymuje też atrakcyjne nagro
Muzyki Współczesnej „Warsza
dy i wyróżnienia.
wska Jesień”. Dla informacji
Komu przypadną one w tym podam, że kompozytorzy ra
roku? — Wśród ok. 200 tys.
dzieccy — obok polskich — na
uczniów przygotowujących się leżą do najczęściej granych.
do tegorocznych egzaminów doj
Także współpraca muzykologów
rzałości znajdują się i nasi lau
daje interesujące wyniki. W
reaci:
„Maturzyści-78”. ’ Ich ZSRR ukazało się w ostatnim
nazwiska poznamy na początku
czasie parę książek o współ
nowego roku szkolnego, kiedy
czesnych polskich twórcach i
to ogłosimy werdykt jury.
ich dziełach, powstają prace
kandydackie o nowej muzyce
Zapraszamy zatem do udziału
polskiej. Strona polska i w tej
w piątym, jubileuszowym kon
kursie *Zycia” na najlepsze pra
dziedzinie nie pozostaje w tyle
i ma -wiele podobnych osiągce maturalne z języka polskie
go. A oto regulamin naszego
nięć...
Ale i tutaj jest jeszcze wiele
konkursu: biorą w nim udział
możliwości do wykorzystania;
prace z języka polskiego w dwu
kategoriach, bronione (dyplomo
można by na pewno zwiększyć
liczbę wykonawców i dobrej mu
we) pisane pod kierunkiem nau
czycieli i obowiązkowe, pisane
zyki obu krajów na naszych es
podczas egzaminu maturalnego,
tradach w Polsce 1 ZSRR, na
Obie kategorie prac są, oczywiś estradach, w radio i telewizji,
cie, oceniane odrębnie. Prace to samo dotyczy książek, nut,
konkursowe typuje i przesyła
płyt na które, niestety, napoty
szkoła, czyli dyrekcja, upoważ
kają niepotrzebne, organizacyjne
niony przez nią nauczyciel lub przeszkody przy eksporcie
i
zespół pedagogów. Szkoła prze imporcie. Ale i tą sprawą in
syła tylko dwie prace; po jednej teresują się nasze Związki
Kompozytorów wysuwając słu
w każdej z kategorii, lub jed
szne propozycje dla uporządko
ną: w jednej z tych kategorii.
wania i tych spraw.
Każda praca musi być opatrzo
na stemplem szkoły. Obok na
Ale wróćmy jeszcze do Fes
zwiska i adresu domowego au
tiwalu: pragnę wyrazić podzię
tora pracy prosimy o podanie
kowanie i radość ze zorganizo
nazwiska nauczyciela języka
wania „Dni Muzyki Polskiej w
polskiego w klasie maturalnej.
ZSRR”, za podjęcie inicjatywy
Przyjmujemy również opraco i zrealizowanie tej wielkiej
wania z pogranicza dwóch
imprezy, która — mam nadzie
przedmiotów, oczywiście, jeśli
ję — spotka się z zainteresowajednym z nich jest język polski.
niem melomanów radzieckich.
Prace maturalne, a raczej ich
przybliży sztukę muzyczną na
kopie, ponieważ oryginał zatrzy szego kraju sąsiadom, pogłębi
muje szkoła, prosimy przesyłać
znajomość naszej kultury.
wyłącznie w maszynopisie.
Rozmawiał:
Termin nadsyłania prac kon
(Z. Sierp)
kursowych upływa a dniem 24
czerwca br. (decyduje data
stempla pocztowego). Prace pro
simy przesyłać pod adresem:
Redakcja „Życia Warszawy”, ul.
X.
Marszałkowska 3/5, 00-624 War
szawa, z dopiskiem na kopercie
— „Maturzyści-78”. (rem)

Już po raz p^ty ogłaszamy maturę matur
(A) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
konkursie. Tematyka ich wszy
stkich była tak różnorodna, że
trudno w krótkiej relacji w
pełni ją przedstawić: literatura
polska i obca, teatr, film, tele
wizja, poezja, twórczość ludo
wa, tematy z pogranicza litera
tury i historii, literatury i sztuk
pięknych. Cieszymy się, że
konkursy „Życia” dowodzą, iż
mimo wielu utyskiwań na nie
doskonałość obecnych progra
mów szkolnych, na nieumiejęt
ność korzystania przez młodzież

Od 2 kwietnia nowy
włoski serial w tvp
(P) 2 kwietnia zobaczymy w
tv pierwszy spośród 8 odcinków
serialu włoskiej tv pt. „U za
rania dziejów”.
Film, oparty na różnych hi
potezach dotyczących początków
i rozwoju ludzkości, ukazuje
ewolucję, jaką przebył człowiek
w procesie cywilizacji. Autorzy
serialu sięgnęli również do
zwyczajów, kultur i wierzeń
różnych ludów i społeczeństw
zamieszkujących kulę ziemską.
(PAP)

bohaterstwo przyspieszyło zwy
cięstwo,
przybliżyło
Polsce
wolność narodową i społeczną.
Pamiętni okrucieństw fa
szyzmu, przekazujemy wyrazy
pamięci obrońcom i ofiarom
warszawskiego getta, uczestni
kom ruchu oporu stołecznego
podziemia, którzy zginęli nio
sąc pomoc bohaterom getta.
Oddając hołd przeszłości, apelujemy do wszystkich Polek
! Polaków o godną służbę dla
kraju, o wytrwałą i sumienną
pracę dla Polski, o nieszczędzenie wysiłków — by Polska ro
sła w siłę a"ludziom żyło się
dostatniej. (PAP)

Dary na CZD
(P) 31 marca przewodniczący
Społecznego Komitetu Bńdowy
Pomnika — Szpitala Centrum
Zdrowia Dziecka min. Janusz
Wieczorek przyjął dyrektora na
czelnego wydawnictwa „Sport i
Turystyka” Alfreda Górnego,
który przekazał na rzecz Cen
trum 1.500.000 złotych. /
Kwota ta zebrana została z
dopłać (na fundusz budowy
CZD) do książek o tematyce,
sportowej dla młodzieży. M.in.
książki W. Fibaka „Grajmy w
tenisa”. Dodajmy, że wydawni
ctwo przewiduje zebranie tą
drogą w br. znaczniejszych sum,
a obecna wpłata stanowi pierw
szą ratę.
Wpłynął również czek na 1500
dolarów od kobiet amerykań
skich zrzeszonych w Church
Women United z Nowego Jorku.
Delegacja zrzeszenia zwiedziła
CZD podczas pobytu w Polsce
we wrześniu ub roku. (PAP)

Truskawki we wrześniu
Nowe metody uprawy
pod folią
(P) W Skierniewickim Insty
tucie Sadownictwa opracowano
nowe metody uprawy truskawek
w niskich i nieogrzewanych tu
nelach foliowych, co pozwoli na
przyspieszenie i przedłużenie
okresu uprawy tych owoców w
naszych warunkach klimatycz
nych. Może to mieć także duże
znaczenie przy złagodzeniu co
rocznego „szczytu truskawkowe
go” w przetwórstwie owoco
wym.
W produkcji truskawek może
być także stosowana folia czar
na do wyścielania gleby, która
zapobiega porostowi chwastów
oraz do zaciemniania roślin, co
sprzyja powtórnemu kwitnieniu
i owocowaniu na przełomie sier
pnia i września. (PAP)

KRONIKA DYPLOMATYCZNA
(P) 31 marca zastępca przewod
niczącego Rady państwa, Tadeusz
W. Młyńczak, przyjął ambasadora
Czechosłowackiej Republiki Socja
listycznej w Polsce, Jana Muszala.
CPAP)

go oraz umacnianiu przyjaźni i
Otl 28 do 31 marca na za
współpracy między PRL i NRD.
proszenie Centralnego Komi
tetu Stronnictwa Demokra
tycznego w Polsce przebywała z
W dniach 28—31 marca ob
wizytą delegacja Centralnego Za
radowała w Warszawie IX
sesja polsko-szwedzkiej ko
rządu Niemieckiej Partii Liberal
no-Demokratycznej (LDPD) pod misji mieszanej d/s współpracy
gospodarczej, przemysłowej i nau
przewodnictwem sekretarza CZ
kowo-technicznej. Podczas sesji
LDPD Martina Maassena.
dokonano
przeglądu i aktualnego
Przewodniczący CK SD, zastęp
stanu współpracy gospodarczej
ca przewodniczącego Rady Pań
między Polską i Szwecją oraz
stwa, Tadeusz W. Młyńczak za
przedyskutowano kierunki 1 moż
poznał gości z NRD z aktualny
liwości jej dalszego rozwoju. Omi pracami politycznymi i parkreślono
dziedziny, w których są
tyjno-organizacyjnymi
Stronni
największe szanse uzyskania po
ctwa ze szczególnym uwzględnie
myślnych efektów.
niem działalności w radach naro
Komisja wyraziła zadowolenie
dowych, w samorządzie miesz
z wyników obrad sesji, które zna
kańców oraz w ogniwach Frontu
lazły
odbicie we wspólnym pro
Jedności Narodu.
tokole podpisanym przez prze
Delegacja LDPD została w Sej
wodniczących obu delegacji —
mie przyjęta przez przewodniczą
ze strony polskiej zastępcę prze
cego Klubu Polskiego SD — wi
wodniczącego Komisji Planowa
cemarszałka Sejmu Piotra Ste
nia
przy RM Jana Chylińskiego,
fańskiego.
a ze strony szwedzkiej podsekre
Przedstawiciele LDPD spotkali
tarza stanu w' Ministerstwie Prze
się m.in. również z działaczami
politycznymi i społecznymi w
mysłu Szwecji Gunnara Soedera.
Wiceminister G. Soeder został
stolico oraz w woj. słupskim.
81.III. delegacja złożyła wizyty
przyjęty przez ministra przemy
cz'onkowi Prezydium, sekretarzo
słu
maszynowego
Aleksandra
Kopcia oraz przeprowadził rozmo
wi CK SD, Edwardowi Zgłobickiemu oraz wiceprzewodniczące
wy z kierownictwem Minister
stwa Przemysłu Maszyn Ciężkich
mu
Ogólnopolskiego
Komitetu
i Rolniczych i Ministerstwa Han
Frontu Jedności Narodu Witowi
Dranichowi. Goście podkreślili, iż
dlu Zagranicznego i Gospodarki
Morskiej. Przedmiotem rozmów
odbyte przez nich serdeczne,
bvł dalszy rozwój polsko-szwedz
szczere rozmowy i spotkania bę
kich stosunków gospodarczych.
dą służyć doskonaleniu nracy na
(PAP)
rzecz budownictwa socjałistycrne-

•

KRONIKA ZMIAN KADROWYCH

(P) Prezes Rady Ministrów na
wniosek ministra nauki, szkolni
ctwa wyżs-ego i techniki powołał
prof. dr hab. Tomasza Bierna
ckiego na stanowisko podsekreta
rza stanu w Ministerstwie Nauki,
Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

Tomasz Biernacki urodził się
w 1924 r. w
_ Grodzcu,
_____ woj. katowickie, w rodzinie Inteligenckiej.
Ukończył wyższe studia elektro
techniczne. Pracę zawodową rozpoczął w 1948 r. na stanowisku
niynlera projektanta w zjedno
czeniu
energetycznym
Okrę—’
Górnośląskiego w Katowicach. W
latach 1950—1953 pracował w biu
rze projektów „Enerooprojekt” w
Katowicach, organizując i kieru
jąc pracownią siłowni wodnych
przekształconą następnie w war-

Czy nie zabraknie napoi chłodzących

Tragiczny wypadek
na przejeździe kolejowym
(P) Na niestrzeżonym prze
je ździe ^kolejowym w pobliżu
miejscowości Otmęt w woj. oDOlskim (trasa Prudnik — Go
golin) samochód ciężarowy —
cementowóz wpadl na lokalny
pociąg osobowy.
W rezultacie zderzenia loko
motywa i jeden wagon osobowy
wykoleiły się. W konsekwencji tragicznego •wypadku poniosly śmierć 3 osoby: kierowca
cementowozu Henryk Cichoń,
oraz jadąca z nim przygodna
pasażerka Lucyna Kauczor. W
czasie porządkowania miejsca
wypadku, tzw. wózek skrętny
wagonu runął na pracownika
transportu kolejowego Jerzego
Szywalskiego,
który
doznał
śmiertelnych
obrażeń
ciała,
Spośród pasażerów „
__
pociągu
3
zostało niegroźnie potłuczonych.
Prowadzone jest dochodzenie
w celu ustalenia przyczyn wy
padku (PAP)

(P) Poprawa pogody i ocie
plenie co roku powodują znane
wszystkim kłopoty z zaopa
trzeniem w napoje chłodzące
— zwłaszcza przed niedzie
lami i dniami wolnymi od
pracy. Czy i w tym roku bę
dzie podobnie?

Jak nas Doinformowano w
„Społem”, już od wtorku'zwię
kszyły się zamówienia na do
stawy
napojów
chłodzących
przy czym za takie klienci uważają przede wszystkim „Mazowszankę”, i inne rodzaje wo
dy mineralnej oraz coca-colę.
Soki, oranżady itp. napoje ku
powane są mniej chętnie.
Tymczasem w warszawskiej
wytwórni
wód
gazowanych
znowu zasygnalizowano kolejną
awarię. W efekcie, w sobotę —
l.IV „Społem” nie spodziewa
się żadnych nowych dostaw
„Mazowszanki”. Ale jak twier
dzą handlowcy nie oznacza to,
że zabraknie jej w sklepach.
Mimo zwiększonego o ok. 30
proc, zapotrzebowania, zapasy
zgromadzone przez „Społem”
gwarantują ciągłość dostaw.
Również gastronomia zapew
nia, że zapasy jakie posiada są
wystarczające. Dotyczy to za
równo barów, restauracji, ka-

szewskie biuro siłowni wodAych.
Równocześnie od 1951 r. prowadził
Wykładu w Po'itechnice Warszaw
skiej. W 1953 r. został przeniesio
ny do pracy
w Politechnice
Gdańskiej, gdzie pracuje do dnia
dzisiejszego. W latach 19BS—1975
byt prodziekanem, a następnie
prorektorem do spraw badań i
współpracy z gospodarką narodo
wą. Od września 1975 r. jest rek
torem
Politechniki
Gdańskiej.
Jest członkiem PZPR.
Równocześnie prezes Rady Mi
nistrów odwołał prof. dr bab. Ro
mana Ney ze stanowiska podse
kretarza stanu w Ministerstwie
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i
Techniki — na jego prośbę — w
związku z powołaniem m sta
nowisko sekretarza
naukowego
oddziału PAN w Krakowie. (PAP)

PAP DONOSI W SKRÓCIE

• 31 marca br. z przedstawicie
lami
przodujących
brygad
z
Przedsiębiorstwa
Robót
Górni
czych w Gliwicach i Mysłowicach,
które w marcu br. osiągnęły re
kordowe wyniki w drążeniu chod
ników węglowo-kamiennych, spot
kał się członek Biura Polityczne
go KC. I sekretarz KW PZPR w
Katowicach — Zdzisław Grudzień.
Delegacja górników z PRG Gli
wice złożyła meldunek o wydrą
żeniu w ciągu 27 dni roboczych
■w kopalni „Zabrze” 923 m bież,
chodnika węglowo-kamiennego, co.
umożliwi załodze tego : zakładu
wydobywczego wcześniejsze roz
poczęcie eksploatacji nowych, bo
gatych złóż węgla.
Delegacja PRG Mysłowice poin
formowała o wykonaniu w tym
samym czasie w kop.
'
„Ziemowit” 910 m. bież, chodnika węglowo-kamiennego. Równocześnie
złożono meldunek, że z okazji
Święta 1-Maj owego zespół PRG z
Gliwic wykona w kwietniu i ma
ju br. 1223 m. bież chodnika, a
kolektyw z PRG Mysłowice —
1193 m bież.
2 31 marca br. odbyła się w
Katowicach uroczystość wręczenia
radzieckich odznaczeń grupie 104
czołowych
realizatorów
czynu
podjętego dla uczczenia 60-lecia
Rewolucji Październikowej. Gór
nicy, hutnicy, chemicy, metalow
cy oraz przodujący pracownicy
innych branż przemysłowych wy
różnieni zostali radziecką odzna
ką „Zwycięzca socjalistycznego
współzawodnictwa pracy w 1977
r.”, nadaną przez Wszećhzwiązkową Centralną Radę Związków Za
wodowych ZSRR.
W
uroczystości
uczestniczył
członek Biura Politycznego KC,
I sekretarz KW PZPR w Katowi
cach — Zdzisław Grudzień.
«> Aktyw rolny województwa
miejskiego krakowskiego na nara
dzie 31 marca omówił zadania re
gionu w' realizach postanowień
XI Plenum KC PZPR.
W obradach uczestniczył zastęp
ca członka Biura Politycznego
KC, I sekretarz KK PZPR — Ka
zimierz Barclkowski.
O W dniach 29—31 marca br.
odbyła się w Warszawie między
narodowa konferencja zorganizo
wana przez Instytut Podstawo
wych Problemów Mąykslzmu-Leninizmu KC PZPR na
temat:
„Partia marksistowsko-leninowska
i organizacje snołeczne w syste
mie demokracji socjalistycznej”.
W
konferencji
udział
wzięli
orzedstawidele ntaeówek naukowo-badawezreh KPZR. BPK. KPCz,
MPLR, SED. RPK i WSPR oraz
PZPR. Obrady otworzył I zastenca dyrektora IPPM-L KC PZPR

A pić się chce

3 śmiertelne ofiary

(P) Minister spraw zagranfak
nych Emil Wojtaszek przyjął >1
marca ambasadora Arabskiej Re
publiki Jemenu Kasima Almoayada, który złożył pożegnalną wizy
tę w związku z zakończeniem
misji w Polsce. (PAP)

wiarnl, jak i sezonowych pun
któw w ośrodkach wypoczyn
kowych. Regułą zresztą jest, że
na soboty i niedziele przygo
towuje się dwukrotnie większe
dostawy niż normalnie. Poza
tym większość punktów gast
ronomicznych prowadzi własną
produkcję napojów, i jak na
razie, nie ma żadnych sygna
łów, aby brakowało surowców
Obok zapasów „centralnych”
również każdy sklep jest obo
wiązany utrzymywać pewną reżerwę towarów, w tym także
napojów chłodzących.
Zarówno
w
„Supersamie”
przy ul. Puławskiej 2, jak i w
hali na Koszykach zapasy „Ma
zowszanki” wynoszą po kilka
naście tysięcy butelek. Nie po
winno jej więc zabraknąć. Po
dobnego zdania jest kierownik
sklepu nr 50 przy ul. Wał
brzyskiej 21.
Kłopoty są jedynie z cocacolą, na która każdy sklep ma
określony limit dostaw’, a które
— na dodatek — są nierytmicznie dostarczane. Warto je
dnak także już pomyśleć o
sprzedaży napojów chłodzących
przed sklepami, oraz o ulicz
nych saturatorach, zawsze sku
tecznie wspomagających stołe
czne placówki handlowe, (alr)

prof. dr Włodzimierz Wesołowski.
obiudaCżi uczestniczył jucrownik Wyuziału organizacji bpolecznyca, bportu i iurystyki n.C
Zazisiaw Andruszkiewicz.
Uczestnicy konferencji przeoywali także w Łuolinie, gdzie spot
kali się z I sekretarzem
KW
**z.x*R ladysławem Krukiem oraz
odwiedzili zakłady azotowe Pu
ławy, zapoznali się z pracą orga
nizacji partyjnej i organizacji
społecznych na terenie zakładów.
G Rozwoj rolnictwa w woj.
płockńp po xv Pienum KC
a także aktualne zadania gospo*darki żywnościowej regionu, wy
nikające z uchwały.. XI Plenum
KC były 31 marca tematem plenum KW, PZPR w Płocku. W obradach uczestniczył sekretarz KC
PZPR — Józef Pińkowski.
Zapewnienie optymalnych warunków szybkiego rozwoju wszy
stkich sektorów produkcji rolnej
w woj. płockim — mówiono na
plenum, któremu przewodniczył
I sekretarz KW w Płocku — Ka
zimierz Janiak — było jednym z
podstawowych działań partii.
© 31 marca w Łodzi zainauguro
wał działalność Ośrodek Polskie
go Komitetu Współpracy z Alliance Francaisc. Ośnodek zorganizo
wany przy Uniwersytecie Łódz
kim jest — po Warszawie, Wro
cławiu, Katowicach i Gdańsku —
piątą tego typu placówką w
Polsce.
W
otwarciu
ośrodka
uczestniczyli
m. in.
ambasador
Francji w Polsce Serge Boidevaix oraz sekretarz generalny
Alliance Francaise — Marc Blancpain. Obecni byli przedstawiciele
świata nauki z Łodzi oraz innych
uniwersyteckich miast polskich.
• 31 marca br. odbyło się ple
num KW PZPR w Słupsku, któ
rego tematem były kierunki dal
szego doskonalenia form i metod
partyjnego działania w oparciu o
wnioski i propozycje wynikające
z kampanii sprawozdawczo-wy
borczej.
Jak stwierdzono -w czasie obrad,
które prowadził I sekretarz KW
PZPR Zbigniew Głowacki, kampania sprawozdawczo-wyborcza w
partii umocniła autorytet
_
i siłę.
oddziaływania wojewódzkiej oror
ganizacji PZPR.
/
G W Warszawie podpisano 31
marca umowę między Komitetem
do spraw Radia i Telewizji a
Związkiem Literatów
Polskich.
Celem zawartego porozumienia
jest zwiększenie zainteresowania
autorów
twórczością
literacką
przeznaczoną dla Polskiego Radia
i Telewizji.
Podpisując
dokument, prezes
ZLP — Jarosław Iwaszkiewicz
podkreślił rolę programów radio
wych i telewizyjnych w popula
ryzowaniu
twórczości polskich
poetów, prozaików i dramatur
gów. Przewodniczący Komitetu
do spraw Radia i Telewizji —
Maciej
Szczepański
zapewnił
przedstawicieli środowiska litera
ckiego, że ich dzieła służą wzbo
gacaniu treści i form widowisk
i audycji przekazywanych na an
tenie radia i telewizji, m. Szcze
pański wręczył też J. Iwaszkie
wiczowi medal wybity z okazji
obchodów 50-lecia polskiej radio
fonii.
Na uroczystość przybyli: klerównik Wydziału Kultury
______
KC
PZPR — Bogdan Gawroński oraz
minister kultury i sztuki — Jan
Mietkowskl.
ft 31 marca br. rozpoczęła się w
Solinie (woj. krośnieńskie) dwu'__
dniowa ogólnopolska sesja popu
larnonaukowa, poświęcona życiu
t.
i działalności gen. Karola Świer
czewskiego „Waltera”. Uczestniczy
w niej 120-osobowa gruna człon
ków
Związku
Socjalistycznej
Młodzieży Polskiej z całego kra
ju. byli działacze Związku.. Walki
Młodych i Związku Młodzieży
Polskiej oraz weterani walk o
wyzwolenie narodowe i snołeczne.
Kilkudziesięciu byłvch działaczy
młodzieżowych udekorowano od
znaczeniami państwowymi.
• 31 marca w Łodzi zakończyła
się narada przedstawicieli resor
tów zdrowia krajów socjalistycz
nych, z Bułgarii, Czechosłowacji.
“
-----Mongolii, Wegler, NRD. Rumunii.
Wietnamu. Kuby, 7SRR I Polski.
Przedyskutowano dotyebcifisowy
‘‘
: ""“śj
dorobek snnitarno-cnidcndologlczny służb w tych krajach oraz
zadania na przyszłość.
• 31 marca zakończył sfe w
Olsztynie finał IV ogólnopolskiej
olimpiady geograficzne!. Wystąniło w nim 70 uczestników wyło
nionych drogą elimlnactl spośród
blisko 2000 uczniów szkół śred
nich startujących w szkołach.

c:z)
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Nowe radzieckie przepisy celne
(P) Z dniem 1 kwietnia br. wchodzą w życie w Związku Ra
dzieckim nowe przepisy celne.
względnieniem charakteru tu
rystyki a także niedrogich pa
miątek w rozsądnych granicach.
Podróżnym przejeżdżającym
tranzytem przez terytorium
Związku Radzieckiego zezwala
się na przewiezienie bez opłaty
celnej wszystkich rzeczy nale
żących do nich pod warunkiem
zgłoszenia ich przy wjeżdzie do
ZSRR.
Przy wyjeździe z ZSRR ra
dzieckie władze celne dopusz
czają do przewozu przedmioty
osobistego użytku, wcześniej
przywiezione do Związku Ra
dzieckiego oraz przedmioty tam
zakupione w granicach potrzeb
osobistych. Niezależnie od tego
cudzoziemcy wracający do kraju
po pobycie w ZSRR w spra
wach prywatnych mogą prze
wieźć upominki o ogólnej war
tości 100 rubli, a turyści nieod
płatnie otrzymane niedrogie pa
miątki w rozsądnych ilościach.
Obywatelom radzieckim i cu
dzoziemcom zezwala się na wy
wóz i przywóz artykułów spo
żywczych oraz napojów alkoho
lowych i wyrobów tytoniowych
w następujących ilościach: wy
roby spirytusowo-wódczane —
nie więcej niż 1 litr na jedną
osobę. Wino — nie więcej niż
2 litry na osobę, wyroby tyto
niowe — nie więcej niż 250 szt.
papierosów lub 250 g wyrobów
tytoniowych na osobę.
Nie zezwala się na przywóz i
wywóz rzeczy nie będących
własnością osób przekraczają
cych granicę, a także rzeczy i
towarów przeznaczonych do od
sprzedaży. Zabroniony jest przy
wóz do Związku Radzieckiego
wszelkiego rodzaju broni woj
skowej i amunicji do niej,
narkotyków, wydawnictw i ma-

Cudzoziemcom udającym się
do ZSRR w sprawach służbo
wych zezwala się na bezcło
wy przywóz przedmiotów osobistego użytku w granicach
potrzeb. Radzieckie przepisy
celne określają, że do tych
przedmiotów zalicza się, prze
wożone czasowo, nowe lub uży
wane przedmioty przeznaczone
do własnego użytku i spożycia
przez podróżnego w czasie pod
róży i w okresie przebywania w
ZSRR, odpowiadające charakte
rowi, rodzajowi i celom wyjaz
du.
Jako granicę potrzeb osobis
tych uważa się taką rozsądną
ilość rzeczy, która jest niezbę
dna dla zaspokojenia osobistych,
materialnych i duchowych po
trzeb
osoby
przekraczającej
granicę, z uwzględnieniem wszy
stkich okoliczności wyjazdu do
ZSRR (cel wyjazdu, Dora roku,
czas przebywania w ZSRR, licz
ba i skład rodziny, itp.).
Cudzoziemcom udającym się do
ZSRR w sprawach prywatnych
zezwala się na bezcłowy prze
wóz przedmiotów osobistego użytku w ilościach niezbędnych
na czas pobytu w ZSRR oraz
prezentów o ogólnej wartości do
100 rubli (według cen detalicz
nych obowiązujących w ZSRR).
Prezenty przekraczające sumę
100 rubli mogą być dopuszczo
ne do przywozu po zapłaceniu
cła.
Turystom — cudzoziemcom
zezwala się na
przywóz bez
opłaty celnej przedmiotów oso
bistego użytku w ilości niezbęd
nej na czas pobytu w ZSRR, a
także takich jak: przenośny te
lewizor, magnetofon, radio czy
maszyna do pisania. Turystom
zezwala się także na bezcłowy
przewóz sprzętu turystycznego i
sportowego w ilości niezbędnej
na czas pobytu w ZSRR z u-

Informacja własna
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Komisja pod przewodnictwem
prof. dr inż. Władysława Łatka
(SEP) w składzie: inż. Jerzy
Dudzicki (SITWiM), mgr inż.
Wiesław Góralczyk (STC), Ma
rek Jatczak (OS NOT — SIMP)
— sekretarz, dr Kazimierz Kiciak (SITPCh), Zdzisław Klaga
(SITPN), mgr Stanisław Klu
czewski (Urząd m.st. Warsza
wy), inż. Witold Kostro (SITPS),
inż. Jerzy Kochalski (SITO),
mgr inż. Zbigniew Kratochwil
(MNSzWiT), dr inż. Andrzej Ku
basiewicz (SIMP), mgr inż. Ja
cek Kubielski (OS NOT —
PZITS). mgr inż. Jan Lipmann
(SEP), mgr inż. Andrzej Micha
łek (SEP—EiT), Marcin Namysł
(WRZZ), mgr inż. Jerzy Nemec
(SIT), doc. mgr inż. Edmund
Porządkowski (SEO EiT). dr inż.
Jerzy Raabe (SITPMB), mgr inż.
Jan Rączko (SIMP), mgr inż.
Edward Reszel (STOP), inż.
Adam Stępień (SITR). inż. Zdzi
sław Szyszkowski (SITLiD). red.
Paweł Tarnowski (Życie War
szawy), dr inż. Zbigniew Ty
czyński (PZITB), inż. Kazimierz
Wierzbicki (PZITS), mgr inż.
Roman Włodarczyk (SGP), doc.
dr hab. Lech Wysokiński (SITG),
inż. Jadwiga Zielińska (SWP)
dokona wstępnej oceny wnio
sków zgłoszonych do tegoroczne
go konkursu. Ocena ta pogłębio
na będzie następnie opiniami
specjalistów w trakcie kolejnych
posiedzeń jury.
Zespołom, które przedstawiły
najwybitniejsze
opracowania
przyznane zostaną nagrody i
wyróżnienia Komisji Nagród
NOT. Spośród wyróżnianych ze
społów jury konkursu Mistrza
Techniki pod przewodnictwem
prof. dr inż. Jerzego Bukowskie
go dokona wyboru „Mistrza
Technik) — Warszawa 1977”.
Wyniki konkursu zastaną tra
dycyjnie ogłoszone na łamach
„Życia Warszawy” w dniu Świę
ta Pracy 1 maja 1978 r. (pat)

Powrót do portu
uszkodzonego masowca
(P) Do Świnoujścia powrócił
holownik PLO „Koral”, który
przyprowadził uszkodzony ma
sowiec Polskiej Żeglugi Mor
skiej m/s „Ziemia Lubelska”.
Statek ten 20 marca w drodze
z radzieckiego portu Murmańsk
doznał awarii urządzeń stero
wych. Pierwszej pomocy udzie
li) jednostce znajdujący się w
pobliżu PŻM-owski frachtowiec
m/s „Rolnik”, następnie przejął
go holownik „Koral”, który
przyholował m/s „Ziemia Lubel
ska” do portu macierzystego.

(PAP)

teriałów o charakterze porno
graficznym, wszelkiego rodzaju
literatury i wydawnictw, klisz
i negatywów, zdjęć fotograficz
nych, filmów, rękopisów, płyt
gramofonowych i rysunkó.w o
treści szkodliwej dla interesów
ZSRR.
Ze Związku Radzieckiego nie
wolno
wywozić obiegowych
środków płatniczych (poza le
galnie wymienionymi i dopusz
czonymi do wywozu pieniędz
mi), anulowanych papierów war
tościowych, przedmiotów zabyt
kowych oraz towarów i przed
miotów wartościowych, których
wywóz zabroniony jest przepi
sami radzieckimi.
Radzieckie władze celne do
puszczają do wywozu za grani
cę wyroby jubilerskie i wyroby
użytkowe z metali szlachetnych,
w tym również z drogocennymi
kamieniami i perłami, osobom
powyżej 16 lat w następujących
ilościach: cudzoziemcom podró
żującym służbowo oraz pracow
nikom transportu — nie więcej
niż 5 przedmiotów różnego ro
dzaju, cudzoziemcom przekra
czającym granicę po pobycie w
ZSRR w sprawach prywatnych,
a także turystom — nie więcej
niż 2 przedmioty na osobę.
Niezależnie od tego osoby te
mogą wywieźć do 400 g wyro
bów i ozdób ze srebra. Wszyst
kie te przedmioty będą mogły
być dopuszczone do wywozu tyl
ko wówczas, jeżeli zostały one
nabyte za legalnie otrzymane
radzieckie środki płatnicze.
Należy także przypomnieć, że
przy wjeżdzie do ZSRR obo
wiązuje każdego podróżnego,
który ukończył 16 lat, obowią
zek wypełnienia deklaracji cel
nej. Deklarację tę należy przed
stawić władzom granicznym
przy wyjeździe ze Związku Ra
dzieckiego. (PAP)

Od 10 kwietnia płatne parkingi niestrzeżone
w najbardziej zatłoczonych rejonach Warszawy

Konkurs „Mistrz Techniki”
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Olimpiada -80

Z dniem 1 kwietnia br.

Wprowadzają one szereg
zmian zarówno dla obywate
li radzieckich wyjeżdżających
za granicę, jak i cudzoziem
ców przybywających do ZSRR
w sprawach służbowych, pry
watnie w odwiedziny, biorących udział w zorganizowa
nych wycieczkach turystycz
nych lub przejeżdżających
tranzytem przez terytorium
Związku Radzieckiego. W za
leżności od rodzaju podróży
precyzują one rodzaj i ilość
przedmiotów
dopuszczonych
do bezcłowego przewozu i wy
wozu.
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(P) W najbliższych dniach w
niektórych rejonach Warszawy
pojawią się nowe znaki drogo
we informujące, że w pewnych
strefach obowiązywać będzie
odpłatność za postój samocho
dów na niestrzeżonych parkin
gach.
Wydział Komunikacji Urzędu
m.st. Warszawy, dążąc dc
zwiększenia rotacji pojazdów,
stojących obecnie zbyt długo w
najbardziej zatłoczonych, ruch
liwych punktach stolicy, posta
nowił od 10 kwietnia br. wpro
wadzić opłaty za parkowanie z
jednoczesnym
zastosowaniem
ograniczenia czasu postoju sa
mochodów w dni powszednie
od godziny 8 do 18. Służbę par
kingową powierzono spółdzielni
inwalidów „Uniwersum”.
Ustalono pierwsze strefy ogra
niczonego parkowania: w rejo
nach Domów Towarowych „Cen
trum” między uL Marszałkow
ską, Świętokrzyską. Jasną i
Kniewskiego, w okolicach Sta
rego Miasta w rejonie między
Krakowskim
Przedmieściem,
Podwalem, ul. Kilińskiego, Dłu
gą i Miodową oraz wydzielony
parking przy ul. Brackiej przy
pawilonie „Chemii”.
W strefach „Centrum” i „Sta
romiejskiej” wykupywać będz.e
się bilety u pracowników służ
by parkingowej, bądź w kios
kach „Ruchu”. Sam kierowca
wypełnia bilet parkingowy, oz
naczając datę oraz c?as postoju.
Oplata za pierwsze pó) godziny
postoju wynosi 3 zł, za każde
następne rozpoczęte pół godzi
ny 5 zł, a najdłuższy czas par
kowania ustalono na 3 godziny.
Bilety należy umieszczać we
wnątrz wozu, np. za przednią
szybą samochodu. Przy pawilo
nie „Chemii” zainstalowane zo
staną parkometry, do których
kierowcy wrzucać będą monety
5-złotowe (zarówno stare, jak i
nowe), za każdą rozpoczętą go
dzinę postoju. Najdłuższy czas
parkowania ustalono tu na 4
godziny, oczywiście po wrzuce
niu czterech monet pięciozło
towych.
Dla mieszkańców zameldowa
nych w strefach ograniczonego
parkowania oraz dla instytucji
tam zlokalizowanych sprzeda
wane będą w „Uniwersum”
abonamenty uprawniające do
postoju pojazdów. Abonament
półroczny dla mieszkańców ko
sztuje 1000 zł, roczny 2000 zł, a
dla instytucji półroczny 15 tys.
zł. roczny 30 tys. zł.
W strefach ograniczonego par
kowania od godziny 8 do 18 do
zwolony będzie bezpłatny po
stój do 5 minut. Nie pobierane
też będą opłaty w niedziele,
święta, a także w wolne soboty.
Od opłat na niestrzeżonych
parkingach zwolnione będą po
jazdy zaopatrzenia
' '
trzenia i techniczne
wozy służb miejskichi w czasie
wykonywania zadań służbowych.
Podczas piątkowego> spotkania
z dziennikarzami, zast.
:
___
dyr.
Wydziału Komunikacji Urzędu
m.st.
Warszawy, mgr inż.
Augustyn Dobiecki poinformo
wał, że w związku z coraz
większym zatłoczeniem na śród
miejskich ulicach, należy liczyć
się z wprowadzaniem następ
nych stref ograniczonego par-

Dnia 51 marca 1978 r. zmarła
g, f P,

APOLONIA KANOWNIK
przeżywszy lat W
o ezym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku
Córka, syn, synowa, wnuki 1 prawnuki
Pogrzeb odbędzie się 4 kwietnia o godz. 10.10 na cmentarzu
Bródnowskim

kowania, zwłaszcza w centrum
stolicy.
M.in. wraz z wprowadzeniem
pierwszej takiej strefy w cen
trum od 10 kwietnia br. wpro
wadzony zostanie zakaz parko
wania samochodów ciężarowych
na placu Defilad, aby ponad
1000 miejsc postojowych przed
Pałacem Kultury i Nauki mogło
być bezpłatnie wykorzystywane
przez kierowców wozów osobo
wych. (D. Piątk.)

Rola samorządów
(P)
Tematem
piątkowego
(31.III) plenum Komitetu Dziel
nicowego PZPR na Mokotowie
było dalsze umacnianie i dosko
nalenie pracy organów przed
stawicielskich. Jak podkreślono
w referacie, samorządność spo
łeczna stanowi istotne ogniwo
w systemie demokracji socjali
stycznej, odgrywa ważną rolę
w jej rozwoju, służąc rozwią
zywaniu problemów wynikają
cych z potrzeb społecznych.
Różnorodność jej form sprzyja
rozszerzaniu udziału ogółu spo
łeczeństwa w zarządzaniu, sprzy
ja jednocześnie zwiększaniu za
angażowania.
Samorządność przejawia się
również w funkcjonowaniu rad
narodowych. Podczas plenum
podkreślono, że ich funkcją po
winno być także wnikliwe i rze
czowe analizowanie planów i
zamierzeń społeczno-gospodar
czych na swoim terenie. Jed
nym bowiem z podstawowych
ich zadań jest kontrola funkcjc• powania służb miejskich, dzia
łających na rzecz poprawy wa
runków bytowych mieszkańców
stolicy. W bieżącej kadencji na
Mokotowie działa 5 komisji
problemowych,
obejmujących
wszystkie dziedziny życia spo
łeczno-gospodarczego dzielnicy.
Obradom przewodniczył I se
kretarz KD PZPR — Jerzy Zie
leniewski. (alr)

Strefa wolnego handlu

Umowa Polska-Finlandia
(P) 31 marca odbyło się w
Warszawie posiedzenie sekcji
polsko-fińskiej Polskiej Izby
Handlu Zagranicznego, w cza
sie którego omówoino stan sto
sunków handlowych między
Polską a Finlandią oraz per
spektywy ich rozwoju, w związ
ku z wejściem w życie w dniu
1 kwietnia br. umowy o wza
jemnym znoszeniu przeszkód w
handlu.
Umowa ta ma na celu stwo
rzenie strefy wolnego handlu
między Polską a Finlandią —
poprzez stopniowe eliminowanie
barier celnych i innych utrud
nień w obrotach towarowych.
Z dniem wejścia w życie umo
wy, tj. od 1 kwietnia br., staw
ki celne w handlu między obu
krajami zostają zredukowane o
40 proc., z dniem 1 stycznia 1979
r. zostaną zredukowane o dal
sze 30 proc., a w dniu 1 stycz
nia 1980 r. ulegną całkowitej li
kwidacji. Obniżka stawek cel
nych dotyczyć będzie większoś
ci towarów, będących przedmio
tem polsko-fińskiego handlu.
Stawki celne na pozostałe to
wary będą redukowane stopnio
wo do 1983 r. (PAP)

NARODOWY BANK POLSKI

1.04.1978 R.

WYCIĄG Z TABELI KURSÓW NR 8/78
KURSY SPECJALNE W ZŁOTYCH
KRAJ

WALUTA

DEWIZY I PIENIĄDZE
KUPNO SPRZED.

ŚREDNI

100 DINARÓW*)
ALGIERIA
ARABIA SAUD.
100 RIALÓW*)
1 DOLAR
AUSTRALIA
AUSTRIA
100 SZYLINGÓW
100 FRANKÓW
BELGIA
DANIA
100 KORON
EGIPT
1 FUNT*)
FINLANDIA
100 MAREK
FRANCJA
100 FRANKÓW.
GHANA
1 CEDI*)
/
100DRACHM
-----------GRECJA
100 PESET
HISZPANIA
100 FLORENÓW
HOLANDIA
100 RUPII*)
INDIE
IRAN
100 RIALÓW
ISLANDIA
100 KORON*)
JAPONIA
100 YENÓW
JUGOSŁAWIA
100 DINARÓW
KANADA
1 DOLAR
KUWEJT
1 DINAR*)
LIBAN
100 FUNTÓW
1 DINAR*)
LIBIA
REP. FED. NIEMIEC 100 MAREK
NORWEGIA
100 KORON
PAKISTAN
100 RUPII*)
PORTUGALIA
100 ESCUDO
STANY ZJEDN. A.P.1 DOLAR
100 FUNTÓW*)
SYRIA
SZWAJCARIA
100 FRANKÓW
SZWECJA
100 KORON
TURCJA
100 FUNTÓW
1 FUNT
W. BRYTANIA
WŁOCHY
100 LIRÓW

790,50
798,50
794,50
932,80
942,20
937,50
37,10
37,50
3730
221,50
223,70
222,60
101,70
102,70
102,20
577,20
583,00
580,10
82,80
83,60
83,20
775,10
782,90
779,00
697,10
704,10
700,60
28,20
28,40
2830
89,20
90,00
89,60
40,40
40,80
40,60
1.489.90 1.504,90 1.497,40
403,70
405,70
407,70
47,20
47.60
47,40
12,80
13,00
12,S0
14,00
14,10
14,20
180,90
18130
182,70
29,20
29,40
29,30
116,20
116,80
117,40
1.085,10 1.096,10 1.090,60
112,60
113,80
113,20
1.59530 1.61130 1.603,80
607,10
61330
610,20
328,50
330,20
331,90
81,10
80,30
80,70
32,50
32,90
32,70
829,40
837,80
833,60
1.695,50 1.712,50 1.704,00
713,20
706,20
709,70
170,00
169,10
170.90
62.50
61,90
62,20
3,70
3,90
3,80
•) Pieniędzy opiewających na tę walutę NBP nie skupuje.
••) Przy skupie pieniędzy niżej podanych krajów stosuje się
następujące kursy:
Grecja — 100 drachm — zł 86,00
Jugosławia — 100 dinarów — zł 163,50
Liban — 100 funtów — zł 1.072,10
Portugalia — 100 escudo — zł 76,00
Turcja — 100 funtów — zl 109,00
Włochy — 100 lirów — zł 3,60
Kursy specjalne stosuje się w rozliczeniach z tytułu obrotów bie
żących.

Kompozytorzy i poeci na start
(P) Letnie Igrzyska Olimpijskie Moskwa-80 znajdują coraz
pełniejsze odzwierciedlenie w radzieckich środkach masowego
przekazu. Narasta również zainteresowanie światowej prasy,
agencji, radia i telewizji pierwszą olimpiadą, organizowaną w
kraju socjalistycznym.
Korespondent PAP przebywał
w Wydziale Propagandy Komi
tetu Organizacyjnego Igrzysk
Olimpijskich 1980 i przeprowa
dził rozmowę z zhstępcą naczel
nika Wydziału Programu Kul
turalnego M. M. Gierasimową
na temat mającego odbyć się
niebawem wszechzwiązkowego
konkursu na utwory muzyczne,
poświęcone XXII Olimpiadzie w
Moskwie.
Trudno wyobrazić sobie ce
remoniał olimpiady oraz wszy
stkich towarzyszących jej uro
czystości bez orkiestr, chórów,
bez marszów i oratoriów, pieś
ni i kantat, tańców i korowo
dów. Istnieje zresztą tradycja
komponowania specjalnych ut
worów muzycznych z okazji olimpiady — muzycy i zespo
ły artystyczne
wielu krajów
zyskały sobie już niemałą sła
wę w tej dziedzinie.
Obecnie, kieay organizatorami
olimpiady i jej gospodarzami
będą ludzie radzieccy — pod
kreśla m.in. Gierasimowa —
nadszedł czas,
by radzieccy
kompozytorzy, poeci, piosenka
rze. zespoły artystyczne zapew
niły najwyższą muzyczną opra
wę tego wielkiego święta spor
tu.
Kolegium Ministerstwa Kul
tury ZSRR, Biuro Wykonawcze
Komitetu Organizacyjnego „Olimpiada-80”.
Kolegium Pań
stwowego Komitetu Rady Mi
nistrów ZSRR d/s Telewizji i
Radia,
sekretariaty zarządów
związków kompozytorów ZSRR
i Związku Pisarzy ZSRR, pod
jęły decyzję zorganizowania
wszechzwiązkowego
konkursu
na skomponowanie utworów
muzycznych poświęconych XXII
—letnim igrzyskom olimpijskim
w Moskwie.
Konkurs
ten
trwać będzie do listopada 1978
roku. Składać się będze z trzech
etapów — w republikach związ
kowych, następnie — drugi i
trzeci w Moskwie.

Hokeiści kończą
ligowe boje
(P) Wznawia rozgrywki ho
kejowe ekstraklasa. Nie na
długo, do zakończenia mis
trzostw pozostały cztery tylko
serie spotkań. Nie wprowadzą
one zapewne większych zmian
w tabeli, decyzje zapadły bo
wiem już wcześniej. Nowotar
skie Podhale prowadzi z tak
dużą przewagą, żę gratulacje
przyjmowało jeszcze w lutym.
Tytuł wicemistrzowski zp<rzypadnie zapewnie Zagłębiu Sos
nowiec, choć szansę dogonienia
drużyny Leszka Tokarza ma
jeszcze Naprzód Janów. ŁKS
Łódź, Baildon Katowice, Stocz
niowiec Gdańsk i GKS Kato
wice spokojne są ó miejsca w
I lidze. Opuszczą ją nato
miast GKS Tychy, Cracovia i
Polonia Bydgoszcz. Wszystko
(prawie) wiadomo, ale mistrzo
stwa trzeba dokończyć.
Oto program niedzielno-poniedzialkowej (2. i 3.IVj) kolejki
spotkań:
Podhale — Zagłębie (niedz.,
godz. 17 i pon. 18);
Tychy — Naprzód (17 i 17)
Katowice — Cracovia (18 i 18)
Stoczniowiec — ŁKS (17 i 17)
Polonia -- Baildon (19 i 19)

Jak podkreśliła m.in. Giera
simowa, głównym celem kon
kursu, na który zaprasza się
zawodowych kompozytorów i
poetów, jest stworzenie utwo
rów muzycznych, odzwiercied
lających internacjonalistyczny
charakter ruchu olimpijskiego,
przyjaźń i pokój międzj' naro
dami. moralne wartości sportu.
Autorzy mogą -wykazać swo
je możliwości w różnych dzie
dzinach. Przewidziano skompo
nowanie utworów wokalno-chórowych-kantat, pieśni dla solis
tów z towarzyszeniem chóru,
zespołów, chórów z akompania
mentem instrumentalnym, pieś
ni solowych, a także muzyki
instrumentalnej.
Niezależnie od nagród pien:'+nych, najlepsze
utwory, do
puszczone do trzeciego (koń • wego) etapu konkursu, bę-ią
szeroko rozpowszechnień
programach radiowych i teler izyjnych, zaś te. które zdobyły
pierwszą nagrodę będą spo~ularyzowane w specjalnych seriach

WALUTA

(P) W maju odbędzie się naj
większa impreza piłkarska, jaką
organizowano w Polsce — tur
niej UEFA juniorów. W grupie
16 najlepszych zespołów euro
pejskich znalazła się takżj dru
żyna polska, która — ja to go
spodarz imprezy — zyskała srbie prawo gry w finałach tur
nieju bez eliminacji. W majo
wych zawodach Polacy wystą
pią w bardzo silnej grup
z juniorami Anglii, Hisr.~ .
’ Bułgarii lub Turcji.
W rywalizacji z trudnym:
walami nie będzie łatwo o £.
ces. którym będzie pierwsi ■
miejsce w grupie, premiowane
nie tylko awansem do oóliin"lów XXXI turnieju UEFA. ale
także zyskaniem prawa gry w
najbliższych
mistrzostwach
świata juniorów, które odbędą
się w Japonii,
Do turnieju UEFA przygoto
wuje się obecnie 25 piłkarzy.
W kadrze tej większość stano
wią zawodnicy klubów pierw
szoligowych. Nie oznacza to —
jak podkreślał trener kadry ju
niorów — Edmund Zientara —
że zawodnicy ci grają na stale
w drużynach pierwszej ligi. Do
tyczy to tylko nielicznych —
np. Andrzeja Iwana z Wisły,
Krzysztofa Kajrysa z Ruchu,
Joachima Hutki z Górnika, czy
Kazimierza Budy ze Stali Mie
lec. A i oni nie mają „etato
wej” pozycji w pierwszej dru
żynie swego klubu.
Drużyna naszych juniorów
przeszła serię sprawdzianów.
Nasi młodzi piłkarze uczestni
czyli m.in. w turnieju przyjaź
ni na Węgrzech, ostatnio grali
w Iranie. W tej ostatniej im
prezie Polacy zajęli trzecie

W SKRÓCIE
(P) Druga partia barażowego
pojedynku o szachowe mistrzo
stwo Polski kobiet, rozgrywa
nego w Elblągu pomiędzy Anną
Jurczyńską (Hutnik Kraków) i
Małgorzatą Wiese (Formet Byd
goszcz), zakończyła się remi
sem. Stan meczu — 1.5:0,5 na
korzyść A. Jurczyńskiej.
★

W Nicei odbył się finałowy
mecz o Puchar Europy w ko
szykówce kobiet, w którym dru
żyna Geas San Giovanni Me
diolan pokonała Spartę Praga
74:66 (36:37).
★

W Kanadzie przebywa hoke
jowa reprezentacja RFN, która
przygotowuje się do udziału w
mistrzostwach świata grupy „A”.
Hokeiści RFN rozegrali tam już
trzy mecze, odnosząc dwa zwy
cięstwa i jeden mecz przegry
wając. Drużyna RFN pokonała
zespół miasta Oswegan 10:3 oraz
drużynę Rockland 8:2, natomiast
przegrała z drużyną Loyola Allousttes 4:6.

Turniej tenisowy
w Mediolanie

(P) Podczas halowego turnieju
tenisowego w Mediolan’e, sto
czono kolejne pojedynki II run
dy (o awans do ćwierćfinału)
oraz pierwsze mecze debla. Oto
wyniki:
Bjoern Borg — Zeljko Franulovic — 6:0, 6:0,
Vitas Gerulaitis — Jaime Fillol — 7:6, 6:3;
Bob Lutz — Antonio Zugareilj
— 6:7, 6:1. 7:5;
Adriano Panatta — Dick
Stockton — 6:4, 6:4;
Stan Smith, Lutz — Corrado
Barazzutti, Zugarelli — 6:7, 7:5,
6:0;
Tom Leonard, Mikę Machette
— Peter Flaming, Billy Scanlon
— 6:3. 6:4.

Polonia — Wisła
w boksie
(P) W niedzielę o godz. 11 w
hali przy ul. Konwiktorskiej
bokserzy warszawskiej Polonii
zmierzą się z drużyną krakow
skiej Wisły. Będzie to spotkanie
z cyklu rozgrywek o Puchar
Polski. Przed meczem o godz. 9
odbędą się finały pierwszego
kroku bokserskiego.

DEWIZY I PIENIĄDZE
KUPNO SPRZED. ŚREDNI

182,75
181,85
183,65
100 LEKÓW
ALBANIA
2.182,20 2.204,16 2.193.18
BUŁGARIA
100 LEWÓW
1.180,12 1.191,98 1.186,05
CHIŃSKA RL
100 RENMINBI
213.36
21230
CZECHOSŁOWACJA 100 KORON
21134
1.057,19 1.067.81 1.062,50
KOREAŃSKA RLD 100 WONÓW
1.738.74
1.747,43
1.730.05
100 PESO
KUBA
464,03
461,72
459,41
MONGOLSKA RL 100 TUGRIKOW
663,44
666,76
660,12
NIEM. REP. DEM.
100 MAREK
217,59
216,50
215,41
100 LEI
RUMUNIA
131.51
130.85
130,19
WĘGRY
100 FORINTÓW
800.87
796,88
792,89
100 DONGÓW
WIETNAM
1.960,16 1.97934 1.970,00
100 RUBLI
ZSRR
Kursy podstawowe z dopłatą stosuje się do płatności niehandlowych.
Przy skupie opiewających na ruble czeków podróżniczych Banku
dla Handlu Zagranicznego ZSRR, płatnych poza granicami ZSRR
w walucie kraju realizacji, stosuje się kurs zł 4,775,10 za 100 rubli.
Tabele kursów NBP są do wglądu we wszystkich oddziałach NBP.
Tabele kursów nr 6/78 i 7/78 przestają obowiązywać.

NBP informuje, że t dniem 1.4.1978 r. kurs dolara USA w zło
tych będzie wartością zmienną, tak jak kursy pozostałych walut
notowane w części „kursy specjalne” tabeli.

★

Komitet organizacyjny „Olimpiada-80” kontynuuje zawiera
nie porozumień z firmami za
granicznymi,
które wyraziły
gotowość uczestniczenia w przy
gotowaniu olimpiady w Mosk
wie. Ostatnio podpisano np. po
rozumienie z zachodnioniemiecką firmą „Poligras”, której
przyznano miano oficjalnego
dostawcy sztucznego pokrycia
boisk dla hokeja na trawie
XXn olimpiady w Moskwie.
Stadiony z pokryciem .Poligrasa” znajdują się w wielu
krajach, jednakże w przygoto
waniach do olimpiady firma uczestniczy po raz pierwszy.

★

Oficjalnym dostawcą urzą
dzeń strzeleckich do przepro
wadzenia wielu zawodów w »ej
dvscvnlinic sportu pdczas XXII
olimpiady w Moskwie będzie
znana ^s-hdnioniemiecka firma
„ErnS-hnrdt GMBCH”. Firma
ta. ja1.: podkreśla sie w prasie
radzieckiej, jest dobr-e znana
organizatorom igrzysk olimnijskicl. Uczestniczyła ona w wy
posażeniu strzelnie ostatnich
siedmiu olimpiad.

Przed turniejem UEFA

KURSY PODSTAWOWE Z DOPŁATĄ W ZŁOTYCH
KRAJ

płyt, które przygotowuje firma
„Melodia”.

Strzeleckie popisy piłkarzy Legii-

Fot. CAF

miejsce, maja? m.in. za sobą
I sukces w rywal: tael! o te po■ zycję z m‘.edc:'*ową rzorezen’ lacją ZSRR.
Podstawo-.f zajęcia traningoi we junic
orzed turniejem
odbywają ' w klubach. Szko; leniowcy klubowi poważnie po
traktować -■ nnie dobrego orzy.
i gotowania juniorów do majowej
| imprezy.
Drużyna polska zbierze sie 24
I kwietnia w Kamieniu na wspól
ne trening’, "o wc^zżn ei zorgai nizowanvch !-cncultr ciach. Pierwszv mecz w t-irn'-’-' Polacy
rozegrają 5 -113’0
Chorzowie
(boisko AKS) z H:smonami, a
następnie grań b.ad"' — 7 ma
ja w Bedzime (bo’sko Sarmacji)
z Anglia oraz 9 maja ponow
nie na boisku AKS Chorzów
z Bułgaria lub Turcja (drużyny
te czeka jeszcze mecz elimina
cyjny). Opracowując program
przygotowań młodych piłkarzy
do turnieju, pomyślano nie tyl
ko o właściwym przygotowaniu
sportowym. Zadbano również o
to. aby uczniom dać pomoc w
nauce, aby ich Odział w zawo
dach nie odbił się na wynikach
w szkole.

W II lidze piłkarskiej
Gwardia - Arkonia
na Racławickiej
(P) W sobotę i niedzielę trze
cią wiosenną kolejkę spotkań
rozegrają zespoły II ligi piłkar
skiej. Obie grupy mają zdecy
dowanych liderów.
Na -północy przewodzi stołecz
na Gwardia — 29 pkt., na dru
gim miejscu z 3 punktami stra
ty jest gdańska Lechia. Trzeci
w tabeli Motor ma 19 pkt. Po
dobna sytuacja jest w grupie
południowej, gdzie zdecydowa
nie na czoło wysunęły sie GKS
Katowice — 27 pkt. i Górnik
Wałbrzych — 26 pkt.. zajmujący
trzecia lokatę ROW ma 21 pkt.
Lider grupy północnej gra
w sobotę z Arkonia Szcze
cin. Początek meczu nrzr ul.
Racławickiej o godz. 15. Drugi
warszawski zespół — Polonia
rozegra mecz wyjazdowy ze
Stoczniowcem. Sytuacja „czar
nych koszul” jest zla. Po
przegraniu pierwszych meczó-w
rundy wiosennej spadli poloni
ści na 12 miejsce w tabeli.
A oto pozostałe spotkania
XVIII kolejki. Grupa północna:
sobota Bałtyk—Motor, Olimpia—
Radomiak. niedziela — Avia—
Lechia, Gwardia Koszalin—Za
głębie Walb., Jagiellonia—War
ta. Start—BKS Bydg. Grupa po
łudniowa: sobota — Bielsko—
Resoyia, GKS Katowice—ROW,
Moto Jelcz—Siarka Tarnobrzeg,
niedziela — Górnik Walb.—Hut
nik Kraków, Stal St. Wola—Małapanew. Star—Piast, GKS Ty
chy—Odra Wodzisław, Wisłoka
—Chemik.

Młodzież pod siatką
(P) W dniach 4—8 kwietnia
w Słupsku i Białymstoku od
będą się finałowe turnieje o
mistrzostwo Polski w siatków
ce juniorów. Tytułu mistrza
wśród juniorów broni warszaw
ski MDK. W finale wystąpi je
szcze druga drużyna warszaw
ska — Legia, w której praca z
młodzieżą przynosi konkretne
efekty w postaci występów
młodych zawodników w pierw
szoligowym zespole. Oprócz ze
społów stołecznych rywalizować
będą w Słupsku: AZS Słupsk,
Wlocłavia, Anllana Łódź i Start
Gdynia.
Nie zabraknie także reprezen
tantek stolicy w finale mi
strzostw Polski juniorek, który
odbędzie się w Białymstoku
Młode zawodniczki Spójni dys
ponują już pewną rutyną, znaj
dują się wśród nich siatkarki,
które z powodzeniem występo
wały w tegorocznych rozgryw
kach drugiej ligi.
Spójnia spotka się w Białym
stoku z zespołami Warmii Ol
sztyn, Polonii Świdnica, AZS
Białystok, Kolejarza Katowice
i Budowlanych Łódź, W fina
łach wystąpi kilka bradzo uta
lentowanych zawodniczek,- ma
jących szansę awansu do repre
zentacji już w najbliższym cza
sie. Udział tych siatkarek nie
wątpliwie przyczyni się do pod
niesienia atrakcyjności biało
stockiego turnieju.
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Bez entuzjazmu
(P) Prezydent Carter za
kończył pierwszy, latynoame
rykański etap swojej podróży
i udał się w dalszą drogę, do
Afryki. Jego
wizycie w
dwóch czołowych krajach
Ameryki Łacińskiej — Wene
zueli i Brazylii — towarzy
szyło, jak na spotkania na tak
wysokim szczeblu, umiarko
wane zainteresowanie, a ogól
ny ton komentarzy prasy za
chodniej jest tym razem wy
jątkowo powściągliwy.
Za sukces wizyty w Wene
zueli obserwatorzy uznali już
sam fakt, że po raz pierwszy
prezydent amerykański został
przyjęty w Caracas spokoj
nie, chociaż bez entuzjazmu" i
nie spotkał się z wrogą reak
cją tłumów, jak swego czasu
Nizon czy Kennedy. Stosunki
między USA a Wenezuelą są
ostatnio poprawne, niemniej
jednak Waszyngton zaniepo
kojony jest polityką naftową
Caracas; rząd Wenezueli opo
wiada się za podnoszeniem ce
ny ropy naftowej eksporto
wanej do USA i uważa, że po
sunięcia takie mają charakter
aktu sprawiedliwości na rzecz
krajów rozwijających się.
Dużo trudniejsza była mi
sja Cartera w Brazylii, z któ
rą kontakty USA uległy w
ostatnich latach gwałtawnemu ochłodzeniu. Najbardziej
drażliwe problemy to amery
kańska kampania
obrony
praw człowieka, godząca m.in.
w wojskowy rząd Brazylii,
oraz krytyczne stanowisko
Waszyngtonu wobec brazylijsko-RFN-owskiego kontraktu
nuklearnego. O tym, że spra
wy te były omawiane między
Carterem a prezydentem Bra
zylii Ceiselem, świadczy po
średnio publiczna wypowiedź
prezydenta USA; powołując
się na historyczną przyjaźń
między obu krajami Carter
powiedział, że jest ona „do
statecznie silna, aby wytrzy
mać rozbieżności".
W sumie wizyta prezydenta
USA w dwóch stolicach laty
noamerykańskich wniosła nie
wiele poza symbolicznym za
manifestowaniem, że
Wa
szyngton nie lekceważy swo
ich południowych sąsiadów. o
co bywa często posądzany.
Nic dziwnego więc, że wizy
ta ta nie wywołała entuzjaz
mu w odwiedzanych krajach
i przeszła w Ameryce Łaciń
skiej — jak dotąd — bez
większego echa.
Anna

piasecka

Kwartet
(P) Nie wiemy, czy prezy
dent Giscard d’Estaina lubi
muzykę. Ale nie trzeba być
bywalcem sal koncertowych,
by wiedzieć, że kwartet
smyczkowy nie ma dyrygenta.
Artyści mający w ręku pierw
sze skrzypce, drugie skrzyp
ce, altówkę i wiolonczele, ma
ją równe prawa, a niektórzy
kompozytorzy przeznaczają w
swych utworach większą rolę,
powiedzmy, wiolonczeli, niż
pierwszym skrzypcom.
Porównanie z kwartetem
nasunęło się komentatorom
francuskim po ostatnich wy
borach do Zgromadzenia Na
rodowego. Cztery duże stron
nictwa podzieliły sie niemal
wszystkimi mandatami. Były
to dwie partie centrum i pra
wico. cz^li „oaulliści” i „giscardyści”, oraz dwie partie
lewici/. cz- li socjaliści i ko
muniści. Istotny jest fakt, że
nastawił nadział ołosów pra
wie dokładnie wół na pół.
Prawi-a zwyciężyła minimal
na nrzewaoą.
Pamiętał o tym prezydent
Giscard d’Estaino, zaprasza
jąc w tych dniach do Pałacu
Elizejskiego — po raz pierw
szy od 20 lat — przywódców
socjalistów i komunistów. Za
proszenia zostały przyjęte i
Marchais i Mitterrand byli —
każdy oddzielnie — gośćmi
prezydenta. Treści rozmów nie
ujawniono, lecz wychodząc z
Pałacu Elizejskiego przywód
cy lewicy powiedzieli dzienni
karzom, że ich partie pozosta
ną w opozycji, choć chętnie
skorzystali z okazji, by prze
kazać swe poglądy prezyden
towi.
W tym miejscu analogia z
kwartetem smyczkowym się
kończy. Podczas gdy czterech
muzyków występować musi
zgodnie i harmonijnie, cztery
duże partie 'francuskie nie ukrywają dzielących je różnic
zdań. Różnice występują nie
tylko między prawicą, która
woli nazywać się „centrum”,
a lewicą, lecz także w łonie
samej prawicy oraz lewicy.
„G auli iści” i „giscardyści"
współdziałali w czasie ostat
niej fazy kampanii wyborczej,
ale teraz zaczęły się spory.
Socjaliści i komuniści obcią
żają się nawzajem odpowie
dzialnością za porażkę wy
borczą. Kwartetowi politycz
nemu daleko do harmonii. Nie
wiadomo, co i jak zagra ten
kwartet w najbliższej przy
szłości...
GRZEGORZ JASZUNSKI

Trwa światowy protest przeciwko bombie „N

(B) DOKOŃCZENIE ze str. i
rozwinęły się ostatnio badania
nad działaniem biologicznym fal
infradźwiękowych i elektromag
netycznych. Badania potwierdzi
ły, że w dostatecznie silnym po
lu fali infradźwiękowej wynoszącym ok. 120 db, człowiek
doznaje poważnych zaburzeń
organu równowagi i zakłócona
zostaje równowaga wydzielania
wewn ętrznego.
Również promieniowanie elek
tromagnetyczne o odpowiednim
natężeniu może wywołać bardzo
szkodliwe efekty, atakując głów
nie system nerwowy. Skonstruo
wanie źródeł obu rodzajów fal
o wielkich mocach jest tech
nicznie coraz bardziej realne i
może przybliżyć moment pod
jęcia prób ich zastosowania jako
broni.
Jak podkreślił w swoim wy
stąpieniu prof. 1. Małecki, obecnie staje przed ludzkością
bezpośrednie niebezpieczeństwo
zastosowania nowej broni, jaką
jest bomba neutronowa, nazy
wana niewinnie przez jej zwo
lenników „głowicą o wzmoc
nionej radiacji”.
Podczas gdy w zwykłej bom
bie atomowej tylko niewielka
część energii przemienia się w
promieniowanie, w bombie neu
tronowej cztery piąte energii'
zostają zużyte na wytworzenie
strumienia szybkich neutronów.
Neutrony te są szczególnie nie
bezpieczne dla żywych organiz
mów, dziesięć razy groźniejsze
niż promieniowanie gamma o
analogicznej energii.
Już niewielka dawka, 200 ra
dów, powoduje trwale zaburze
nia, przede wszystkim natury
genetycznej, które ciążyć będą
na wielu pokoleniach.
Mówca wskazał, że pancerz
czołgu przy odpowiedniej kon
strukcji może pochłonąć do 95
proc, strumienia neutronów, a

BHATINDA (PAP). Korespon
dent PAP, Ryszard Piekarowicz
informuje:
Taktykę i strategię KP Indii
w nowej sytuacji politycznej,
wynikłej po ubiegłorocznej klę
sce wyborczej Partii Kongreso
wej i po przejęciu władzy w
Indiach przez Janatę, ustali je
denasty zjazd KPI, który roz
począł się 31 marca w Bhatindzie, pendżabskim mieście, 300
km na północny zachód od
Delhi.
Prawie 1500 delegatów repre
zentujących 546 tysięcy człon1ków KPI przedyskutuje i przyjmie referat sprawozdawczy kie
rownictwa partii,
analizujący
jej linię polityczną w okresie
od poprzedniego zjazdu na po
czątku 1975 roku w Widżajawadzie, i uchwali 3 inne głów
ne dokumenty, w tym rezolucję
polityczną i rezolucję o sytuacji
międzynarodowej.
W zjeździe uczestniczą dele
gacje przeszło 30 bratnich par
tii, w tym delegacja PZPR z
sekretarzem KC PZPR Alojzym
Karkoszką.
Na pierwszym plenarnym po
siedzeniu roboczym w piątek
po południu
zjazd uchwalił
cztery rezolucje — o broni ne
utronowej, sytuacji pariasów,
represjach antyrobotniczych i
wzroście cen.
W pierwszej z nich zjazd za
apelował do wszystkich partii
politycznych Indii, aby poparły
kampanię przeciwko amerykań
skim planom wyposażenia sił
zbrojnych USA w broń neutro
nową. Rezolucja KPI stwierdza,
że rozpoczęcie produkcji broni
neutronowej wzmogłoby wyścig
zbrojeń i zagroziłoby odprężeniu
i pokojowi. Rezolucja kończy
się wezwaniem do wszystkich
Indusów, aby wzięli czynny udział w akcjach „tygodnia prze
ciwko bombie neutronowej",
zapowiedzianego na 8—15 maja.
(P)

Tymczasem jednak w kra
jach zachodnioeuropejskich na
rastają protesty społeczeństwa
przeciwko produkcji broni neu
tronowej z uwagi na głębokie
zaniepokojenie groźnymi skut
kami ewentualnego jej użycia.
Nawet źródła NATO wskazu
ją, iż trudno w tej chwili prze
widzieć, kiedy wśród 15 człon
ków sojuszu może wykrystalizo
wać się wspólny front i czy
prezydent USA nie będzie musiał samodzielnie podjąć decyzji
w tej kontrowersyjnej sprawie.
Uważa się, że W’aszyngton bar
dzo energicznie zabiega o jakiś
sygnał ze strony Europy Za
chodniej. (P)

Głosy protestu w RFN

„Nie” wobec szantażu terrorystów

■

BONN (PAP). Korespondent
PAP, Jan Prejzner, pisze:
W RFN coraz częściej rozle
gają się głosy protestu prze
ciwko produkcji i rozmieszcze
niu w Europie zachodniej bro
ni neutronowej. Protesty te na
siliły się szczególnie w związku
z pobytem w RFN zastępcy se
kretarza Departamentu Stanu
USA, Warrena Christophera,
który wywiera nacisk na rząd
RFN, aby opowiedział się na
rzecz amerykańskich planów
produkcji tej nowej broni.
Zachodnioniemiecki
„Komi
tet pokoju, rozbrojenia i współ
pracy” wystosował list do rzą
du RFN. w którym domaga się
stanowczego odrzucenia planów
produkcji bomby neutronowej.
(P)

Nowe wstrząsy
sejsmiczne w USA
WASZYNGTON (PAP). Ame
rykańska służba sejsmologiczna
podała, źe po wstrząsach tekto
nicznych na Alasce, zarejestro
wano w piątek ruchy skorupy
ziemskiej w rejonie Seattle' —
stolicy stanu Waszyngton po
łożonego na zachodnim wybrze
żu USA.
Natężenie wstrząsów wynosi
ło 4,2 st. według skali Richtera

Wkrótce spotkanie Yance - Gromyko?
(C) DOKOŃCZENIE ze str. 1
lę superfortec B-52, które po
czątkowo miały służyć do prze
noszenia wspomnianych Cruise.
B-l miałyby kosztować 100
milionów dolarów sztuka. Po
ciski Cruise są natomiast tanie,
a Jumbo-Jety przystosowane do
ich przenoszenia też są znacz-

Leonid Breżniew
w obwodzie nowosybirskim
(A) DOKOŃCZENIE ze str. 1
nia trwałą i skuteczną obronę
ojczyzny. Związek Radziecki —
powiedział — nigdy nie zbroił
się dla samych zbrojeń, nigdy
nie był i nie będzie inicjatorem
wyścigu zbrojeń. Nasze osiągnię
cia w dziedzinie wojskowej ma
ją charakter obronny, zmierzają
do zabezpieczenia nas samych
i naszych socjalistycznych przy
jaciół przed ewentualną agresją,
bez względu na to, skąd mog
łaby nastąpić.
W tym samym dniu Leonid
Breżniew spotkał się z aktywem
partyjnym i gospodarczym ob
wodu nowosybirskiego. Na spot
kaniu tym zwrócił uwagę na
konieczność
przeprowadzenia
siewów i wszystkich v zabiegów
agrotechnicznych we właściwym
czasie i na wysokim poziomie,
co ma szczególne znaczenie dla
uzyskania dobrych zbiorów. Po
wiedział, że sprawami siewu,
zbioru plonów oraz racjonalne
go wykorzystania wszystkiego, co
produkują kołchozy i sowchozy
powinny zająć się energicznie i
bez zwłoki wszystkie organy
partyjne kraju.
L. Breżniew podkreślił, że nowosybirski obwód to ważne
przemysłowe ogniwo zachodniosyberyjskiego regionu gospodar
czego. Prace naukowców z sybe
ryjskiego oddziału AN ZSRR —
przyczyniają się wydatnie do
rozwoju przemyslowo-gospodarczego Syberii i nie tylko Sy
berii. (P)

Strajk londyńskich drukarzy

I
I
I

Od stałego korespondenta
ANDRZEJA BAJORKA
Londyn, 31 marca
człowiek zaprze i trochę poeze(P) Warszawskie doświad ka, może wrócić do domu z lek*
czenia w kupowaniu gazet turą.
Wydawcy twierdzą, iż strajspod lady procentują mi teraz
drukarzy oraz pracowników
w Londynie, gdzie od 5 dni ki
spowodowały w tym
prawie że nie ma prasy po kolportażu
roku łączną utratę nakładu rzę
rannej.
du 30 min egzemplarzy. Jest to
dwa razy tyle aniżeli analogicz
Piszę prawie, bo choć wstrzy
na
utrata w pierwszym kwar
many został kolportaż, większość
tale
ub. roku. Fleet Street, jak
drukarń pracuje i poprzez róż
skrótowo określa Się tutaj wy
ne „przecieki” drobny procent
dawców i dziennikarzy, najwy
nakładu trafia na stołeczny
raźniej nie może uporać się z
(oprócz Londynu reszta kraju
konfliktową sytuacja i kryzysa
saopatrywana jest w prasę nor
mi. które raz po raz wstrząsa
malnie) rynek. Za 2 pensy wię
ją prasowym Biznesem.
cej albo nawet po cenie — otrzymać można gazety przed
W największe tarapaty wpadł
drukarniami bądź też przed
„The Times" — popisowa, rzec
składnicami, z których rozpro
można, gazeta brytyjskiego esta
wadzane są po kraju. Na dwor
blishmentu. Strajk grupy pra
cach, gdzie późno w nocy zaw
cowników drukarni „Timesa”
sze można było kupić poranne
całkowicie zatrzymał produkcję
dzienniki, uliczny handel gaze
dziennika, nie po raz pierwszy
tami nabrał rozmachu. Nie wia
zresztą w ciągu kilku ostatnich
domo wprawdzie, kiedy i jakie
miesięcy. Przy okazji cierpi rów
tytuły dowiozą, ale jak się
nież „The Guardian”, który
część swego nakładu drukuje na
maszynach należących do kon
cernu „Timesa”.
W rozmowach nad znalezie
niem wyjścia z impasu uczest
niczy centrala związkowa TUC.
Sekretarz generalny TUC, Len
Murray spotkał się z przedsta
wicielami obu stron konfliktu i
— według informacji rzecznika
TUC — nalega on na jak naj
mana właśnie teraz, będzie mia
szybsze
unormowanie sytuacji.
ło bardzo poważne skutki, po
Miesiąc temu, gdy zapowiedzieli
dobnie jak jego wizyta w
strajk maszyniści kolejowi, oso
Izraelu. To przecież ona właś
bista interwencja Len Murraya
nie doprowadziła do dalszego za
odegrała decydującą rolę w za
ostrzenia stanowiska izraelskie
żegnaniu kryzysu.
go i była w pośredni sposób
Dzisiaj
człowiek
nazwany
zachętą do ataku na nasz kraj".
GENEWA (PAP). Rząd szwaj
przez „The Sun” „tym facetem”
carski zakomunikował oficjal
jest właściwie jedyną osobą w
Wielkiej Brytanii, która przy
nie, że odrzuca zadanie Izraela
zamknięcia przedstawicielstwa
wrócić może normalne funkcjo
Organizacji Wyzwolenia Pale
nowanie drukarń i dystrybucji
styny w Genewie. (P)
gazet.

Fiasko dialogu Egipt-Izrael
Protesty w świecie arabskim * Dwuznaczna postawa Jordanii
BEJRUT (PAP). — Specjalny wysłannik PAP, Tadeusz Jac
kowski pisze:
Rozmowy ministrów obrony Izraela Ezera Weizmana 1 Egip
tu Abd El Ghani Gamasiego dobiegły końca, nie prowadząc
w zasadzie do konkretnego postępu na drodze pokoju. Jedno
cześnie nie przekreśliły one możliwości dalszego podejmowania
bezpośrednich inicjatyw przy odwoływaniu się obu stron do
udziału USA w tym procesie.
Opinia publiczna w krajach czą konieczną, aby Egipt wresz
Bliskiego Wschodu z całą kon cie odstąpił od wszelkich roz
z Izraelem w chwili, gdy
sekwencją potępia tę nową mów
w sposób zdecydowany zmieni
próbę separatystycznego dia on
politykę i zastosuje się
logu, który wprowadza rozłam do swą
postanowień międzynarodo
w świecie arabskim i dalszą wych”.
niepewność jutra w całym re
Jeden z grupy posłów umiar
kowanych powiedział korespon
gionie.

Plany rozwoju
nauki i techniki w ChRL
do 1985 roku
PEKIN (PAP). Korespondent
PAP. Ludwik Mysak, informu
je: W Pekinie zakończyła się
trwająca od 18 marca najwięk
sza w historii ChRL ogólnokra
jowa konferencja w sprawach
nauki. Uczestniczyło w niej
blisko 6000 naukowców, techni
ków, działaczy i administrato
rów.
Głównym celem było przedys
kutowanie planów rozwoju na
uki i techniki do 1985 roku oraz
posunięć
zmierzających
do
przezwyciężenia zacofania na
tym polu. Jak powiedział na
konferencji wicepremier Teng
Siao-ping, Chiny są pod tym
względem opóźnione o 15 do 20
lat w stosunku do krajów przo
dujących. (P)

Delegacja KC PZPR
na sali obrad

Presja
Stanów Zjednoczonych
BRUKSELA (PAP). Stany
Zjednoczone wzmagają w
tym tygodniu nacisk
na
swych sojuszników z’ NATO,
by zyskać ich klarowne sta
nowisko
wobec
problemu
wprowadzenia do arsenałów
zbrojeniowych NATO głowic
z bombami neutronowymi.
Zastępca amerykańskiego se
kretarza stanu Warren Christopher, który przybył do Bonn
i spodziewany jest w Londy
nie, podejmie — jak się sądzi
— rozmowy w tej sprawie.

Aldo Moro - dzień 16
że w ostatnich latach Watykan
niejednokrotnie interweniował
w podobnych wypadkach (do
wodem tego jest m. in. osobisty
apel papieża Pawła VI do tych
że „czerwonych
brygad" w
maju 1974 r. o uwolnienie por
wanego sędziego Mario Sossi
czy w październiku ub. r. za
oferowanie przez Pawła VI wła
snej osoby, w zamian za uwol
nienie
pasażerów
samolotu
„Lufthansy” w Mogadiszu).
„Osseryatore Romano” dodaje jednak, że za wcześnie jesz
cze mówić o jakichkolwiek kon
kretnych krokach, bowiem ewentualna akcja „mediacyjna”
Watykanu stałaby się możliwa
dopiero po wyjaśnieniu wszyst
kich aspektów sprawy porwania
Moro.
Obserwatorzy w Rzymie, w
tym również koła watykańskie,
uważają bowiem za prawdopo
dobną hipotezę, że terrorystom
— poprzez wciągnięcie do „akcji
mediacyjnej" instancji o mię
dzynarodowej randze i prestiżu,
jaką jest Watykan — może cho
dzić o uzyskanie swego rodzaju
„międzynarodowego statusu”.
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wać. Oznaczałoby to otwarcia
drogi do rozprzestrzeniania bom
by neutronowej we wszystkich
państwach prawiących jej użyć.
Międzynarodowi eksperci uznali. że w próbach rozmieszcze
nia broni neutronowej w Euro
pie Zachodniej kryje się ogrom
ne niebezpieczeństwo dla poko
ju i bezpieczeństwa międzyna
rodowego. (P)

więc ofiarą bomby będzie prze
de wszystkim nie wojsko. lecz
ludność cywilna. Promieniowanie
wtórne będzie też groźne dla
każdego, szczególnie dla wrażliwych organizmów dzieci. 12
bomb neutronowych wystarczy
dla kompletnego
_
zniszczenia
ludności miasta wielkości Paryża.
Prof. I. Małecki zwrócił uwa
gę, że niebezpieczeństwo bomby
neutronowej polega również na
tym, iż zaciera ona różnice mię
dzy broniami konwencjonalnymi
i nuklearnymi, a więc ułatwia
przejście od konfliktu tradycyj
nego do nuklearnego. Bomba
neutronowa może razić zarówno
indywidaulne Cele, jak i służyć
do zmasowanych ataków. Niesie
ona natychmiastowa śmierć lub
bolesne konanie. Decyzja o użyciu bomby neutronowej może
być podjęta na szczeblu opera
cyjnego. dowodzenia, co ogrom
nie zwiększa prawdopodobień
stwo jej użycia.
Na posiedzeniu podkreślano
zwłaszcza, że bomba neutrono
wa w obecnej swojej koncepcji
wymaga minimalnych (kilku gra
mów) ilości materiałów roz
szczepialnych i istnieje możli
wość jej zapłonu za pomocą
skoncentrowanego ładunku wy
buchowego lub działania lasera.
Wobec względnej prostoty kon
strukcji, wykluczającej potrze
bę stosowania kosztownych mate
riałów rozszczepialnych, które
mają zastosowanie w „tradycyj
nej” broni jądrowej, bomba neu
tronowa stanowiłaby niebezpie
czny krok w kierunku podważenia
zasady nierozprzestrzeniania bro
ni jądrowej. Wówczas cały sy
stem kontroli materiałów roz
szczepialnych do produkcji bro
ni neutronowej, działający pod
egidą Międzynarodowej Agencji
Atomowej, może zawieść, a w
każdym razie będzie ogromnie
trudno praktycznie go realizo-

RZYM (PAP). Korespondent
PAP. Waldemar Kedaj pisze:
Wszystkie demokratyczne par
tie włoskie jednomyślnie I
zdecydowanie odrzuciły szan
taż terrorystów, w których
rękach od ponad dwóch ty
godni znajduje się przewod
niczący włoskiej partii de
mokracji chrześcijańskiej Al
do Moro.
Jak wiadomo, z wymuszonym
na Moro liście do ministra
spraw wewnętrznych „czerwone
brygady” sugerowały możliwość
„wymiany” porwanego polityka
na znajdujących się w więzie
niu terrorystów, dołączając do
tej „oferty” szereg... pogróżek
co do losu. jaki czeka Moro,
a nawet państwo włoskie.
Po czwartkowym nadzwyczaj
nym posiedzeniu kierownictwa
partii demokracji chrześcijań
skiej (DC), organ tej partii „II
Popolo" opublikował w ‘piątek
na pierwszej stronie artykuł, w
którym daje wyraz decyzji cha
decji, że nie można zgodzić się
na szantaż „czerwonych bry
gad”. „II Popolo” podkreśla też,
że wyjątkowa powaga wyda
rzenia wymaga zapewnienia
stałego
porozumiewania się
między włoskimi siłami konstytucyjnyińi oraz ich łączności z
rządem w wykonywaniu jego
funkcji.
Konieczność odrzucenia szan
tażu terrorystów podkreślił tak
że dziennik WIPK, „Unita”. Za
znaczając, że list Aldo Moro
został napisany w warunkach
moralnego i fizycznego przy
musu. które odbierają wszelką
wartość zawartych w nim ar
gumentów, „Unita” stwierdza,
że prawdziwa stawką jest dzi
siaj przyszłość samej republi
ki, dlatego „demokratyczny sy
stem nie może ustąpić przed
terroryzmem”. Gdyby to uczy
nił — pisze komunistyczny
dziennik — wszelkie ustępstwo
mogłoby tylko otworzyć drogę
do nowych żądań i w wyniku
— do nowych ustępstw, co po
zbawiłoby jakiegokolwiek bez
pieczeństwa organy państwowe
i obywateli oraz wydało kraj
na łaskę i niełaskę przemocy.
W podobny sposób zareago
wały na szantaż „czerwonych
brygad” inne demokratyczne
partie włoskie. Sprawa porwa
nia Aldo Moro oraz kroków po
dejmowanych
przez
władze
przeciwko terrorystom, będzie
w przyszłym tygodniu oma
wiana w parlamencie, gdzie
premier Giulio Andreotti i
przedstawiciele rządu będą od
powiadać na interpelacje posel
skie.
Watykański „Osservatore Ro
mano” w najnowszym numerze
nawiązuje do zawartej w liście
Aldo Moro aluzji do możliwo
ści „mediacji” Watykanu. Spra
wa ta „nie może pozostawić sto
licy apostolskiej obojętną” —
pisze dziennik, przypominając.
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Charakterystyczną reakcją na
rozmowy w Kairze jest stano
wisko Jordanii, która zachowa
ła dość dwuznaczną postawę, z
jednej strony odżegnując się od
udziału w rozmowach z Izrae
lem. z drugiej — z racji swej
prozachodniej orientacji poli
tycznej — nie wystąpiła z wy
raźnym sprzeciwem Rozmowy
Weizmana w Kairze komentuje
się jako wyjątkowo prowoka
cyjne. Interwencja Izraela w
Libanie, wystąpienie premiera
Menachema Begina w parla
mencie. potwierdzające w całej
rozciągłości antypokojowe sta
nowisko-rządu izraelskiego, ska
zują — zdaniem kół zbliżonych
do dworu królewskiego Jor
danii — inicjatywy izraelskoegipskie na potępienie w oczach
całej opinii arabskiej, a nie tyl
ko krajów zdecydowanie prze
ciwnych posunięciom kierow
nictwa egipskiego.
Opinię tę wyraził król Jor
danii, Husajn, wobec przeby
wającej tam grupy przemysłow
ców amerykańskich, podkreśla
jąc, że warunkiem niezbędnym
do osiągnięcia rozwiązania po
kojowego jest całkowite wyco
fanie wojsk izraelskich z arab
skich terytoriów okupowanych
i wprowadzenie w życie uchwał
Rady Bezpieczeństwa.
Naturalnie w Libanie, do
tkniętym w sposób dramatycz
ny skutkami brutalnej agresji
izraelskiej, podniosły się głosy
sprzeciwu i to nawet ze stro
ny tych polityków, którzy jak
dotąd oscylowali między milcze
niem a sceptycyzmem co do mo
żliwości osiągnięcia postępu na
linii Kair — Tel Awiw.
Jeden z chrześcijańskich poli
tyków. były przewodniczący
libańskiego Zgromadzenia Na
rodowego powiedział: „Jest rze-

dentowi PAP: „Jest rzeczą zdu
miewającą. że żołnierze ONZ
biorą udział w obronie naszego
kraju, narażając się na poważ
ne ryzyko, a nawet śmierć, pod
czas gdy nad Nilem, w naj
większym i wpływowym pań
stwie arabskim, trudno jest do
szukać się decyzji czy chęci
przyjścia Libanowi z pomocą.
Wszelkie werbalne poparcie to
stanowczo za mało. W Kairze
rozmawiano przecież z czło
wiekiem, który dowodzi wojska
mi Izraela na terytorium na
szego kraju”.
W jednym z wywiadów za
mieszczonych w prasie bejruckiej, członek parlamentu libań
skiego stwierdził: „Już to, że
prezydent Anwar Sadat zgodził
się na przyjęcie ministra Weiz-
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WASZYNGTON (PAP). John
Yardley członek kierownictwa
Amerykańskiej Agencji d/s Aeronautyki i Przestrzeni Kos
micznej (NASA) oświadczył w
piątek, że zanotowano dość po
ważne opóźnienia w pracach
konstrukcyjnych „promu kos
micznego", który miał być
wprowadzony do eksploatacji w
marcu 1979 roku.
Nie wyklucza się, że start
pierwszego tego typu pojazdu
na orbitę okołoziemską zostanie
odroczony przynajmniej o 3—4
miesiące.
Jak wiadomo „prom kosmicz
ny" ma być pojazdem służącym
do wielokrotnych podróży z
powierzchni Ziemi na orbitę. (P)

nie tańsze. Komentatorzy tutejsi
ostrzegają jednak że koncepcja
przenoszenia
pocisków
typu
Cruise samolotami skomplikuje
dodatkowo rokowania SALT II,
gdyż Związek Radziecki doma
ga si? ograniczenia zasięgu tych
pocisków.
W związku z tym utrzymuje
się w Waszyngtonie, że dla prze
łamania tych i innych trudności
negocjacyjnych sekretarz stanu
Cyrus Vance ma spotkać się z
Andrejem Gromyko w przyszłym
miesiącu, być może w Genewie
lub w Moskwie. Potem przy
szedłby czas — wyraża się na
dzieję — na spotkanie Breżniew
— Carter i ostateczne podpisa
nie układu SALT II. Ale pozo
stanie jeszcze wtedy — spostrze
gają komentatorzy — problem
ratyfikacji układu przez Kon
gres, gdzie konserwatywne siły
podnoszą1 coraz bardziej głowę.
Dyskutuje się tu szeroko nad
niedawnymi
publikacjami
w
Związku Radzieckim (były to
komentarze TASS, „Prawdy” i
„Izwiestii”), które ogłoszono po
obfitującym w zimnowojenne
akcenty wystąpieniu prezydenta
J. Cartera na uniwersytecie w
Północnej Karolinie. Na przy
kład wypowiedź Georgija Abratowa, dyrektora moskiewskiego
Instytutu Problemów Amerykań
skich. zamieszczoną w „Praw
dzie” uznano w departamencie
stanu na „poważny, głęboko
przemyślany komentarz". Abratow, jak wiadomo, powiedział,
iż dotychczasowe wypowiedzi
prezydenta Cartera były wiel
ce sprzeczne ze sobą, że dekla
rował on chęć ograniczenia
zbrojeń, zwłaszcza strategicz
nych jednocześnie podkreślając
chęć wzmocnienia militarnego
USA i wysuwając pogróżki pod
adresem Związku Radzieckiego.
Abratow stwierdził, że jeśli w
niedługim czasie porozumienie
SALT II między Stanami Zjed
noczonymi i ' Związkiem Ra
dzieckim nie zostanie podpisa
ne, to „wyścig zbrojeń stanie
się jeszcze groźniejszy, gdyż
nowe rodzaje i systemy broni
zakłócą obecną, względnie tylko
trwałą równowagę między super
mocarstwami ”.
Słowa komentatorów radziec
kich — pisze na przykład „New
York Times” — trafiły na po
datny grunt w niektórych ko
lach Waszyngtonu, gdzie znaj
duje się wielu zwolenników
szybkiego sfinalizowania roko
wań SALT II i gdzie używa się
podobnych argumentów, W krę
gach tych podkreśla się, że za
rzuty wysunięte w Związku Ra
dzieckim, iż USA hamują po
stęp negocjacji w sprawie zbro
jeń strategicznych — są uza
sadnione. gdyż Stany Zjednoczo
ne od pewnego czasu nie wy
sunęły żadnych nowych propo
zycji, które mogłyby usunąć
nieliczne już przeszkody na dro
dze do podpisania układu SALT
II.
Mówi się tu takżć o tym, że
w Moskwie przeprowadza się
w tej chwili szeroką analizę do
tychczasowych stosunków Związ
ku Radzieckiego z nowa .admini
stracją amerykańską. Dzisiaj w
dziennikach telewizyjnych usły
szeliśmy. że krytyka wyrażona
w Związku Radzieckim pod
adresem prezydenta Cartera i
jego sprzecznych dcklaracii w
sprawie ograniczenia zbrojeń i
losów odprężenia — sprawiła
przypuszczalnie tó. że Stany
Zjednoczone wystąpiły właśnie
z inicjatywą przyspieszenia roz
mów SALT II i spotkania Yan
ce — Gromyko.
MACIEJ SLOTWINSKI

Zakończenie wizvty
premiera Tajlandii
w Pekinie
PEKIN (PAP). Korespondent
PAP, Ludwik Mysak. informuie: Premier Tajlandii Kriangsak Chamanand zakończył w
piątek wieczorem
trzydniową
wizytę w Pekinie i w sobotę
rano odlatuje do Szanghaju i
kilku innych miast chińskich.
(P)

Raymond Barre ponownie premierem Francji
Od stałego korespondenta
LESZKA KOŁODZIEJCZYKA
Paryż, 31 marca

(P) „Odszedł Barre, niech
źyje Barre" — chciałoby się
przypomnieć to stare zawo
łanie francuskie w momencie,
kiedy zdymisjonowanemu w
piątek
rano
Raymondowi
Barre’owi, w piątek wieczo
rem prezydent Francji po
wierzył funkcję utworzenia
nowego rządu.

Przypuszczalnie listę człon
ków nowego gabinetu Raymond
Barre przedstawi prezydentowi
w połowie przyszłego tygodnia,
w każdym razie przed czwart
kiem. biorąc pod uwagę zobo
wiązania zagraniczne Valerego
Giscarda d’Estaing — udział w
posiedzeniu Rady Europejskiej
w
Kopenhadze pod koniec
przyszłego tygodnia.
Formalnościom prawnym sta
ło się więc zadość: wczoraj ra
no rząd w komplecie zebrał się
na swoje najkrótsze, bo 15-minutowe posiedzenie, na którym
premier Barre podał się do dy
misji. W krótkim przemówie
niu Valery Giscard d’]3staing
podziękował gabinetowi za 19
miesięcy sprawowania rządów
„zgodności i jedności”. W cią
gu tego okresu — jak zauwa
żył prezydent — sytuacja eko
nomiczna Francji uległa popra
wie: umocniła się wartość fran
ka, uległa zwolnieniu inflacja,
zaczęło się zmniejszać bezro
bocie szczególnie wśród mło
dych. Wysiłki na tym polu nie
przyćmiły starań o zmniejsze
nie stopnia gospodarczego upo

śledzenia -warstw najniżej upo
sażonych — zauważył także
prezydent — wystawiając na
końcu swego przemówienia cie
płą laurkę rządowi za jego
skuteczność i lojalność.
Wieczorem w piątek ten sam
Raymond Barre ponownie po
jawił się w Pałacu Elizejskim
i wkrótce potem opuścił sie
dzibę prezydenta z uśmiechem
na twarzy. Sam przez się mógłten uśmiech zastąpić lakoniczną
treść komunikatu. Desygnowany
po raz pierwszy na urząd pre
miera w sierpniu 1978 r. po tym
jak jego poprzednik J. Chirac
podał się do dymisji. Raymond
Barre dostał ponownie misję
uformowania rządu. Wybrany
na ten urząd przed przeszło
półtora rokiem z uwagi na swo
je kwalifikacje naukowe, prof.
ekonomii Raymond Barre zdał
z powodzeniem także egzamin
polityczny.
W dość powszechnej opinii
nowy rząd starego premiera
będzie się jednak różnił od po
przedniego swoim składem per
sonalnym.
uwzględniającym
wyrażoną przez prezydenta wo
lę „politycznego otwarcia”.
Musialby on także w jakimś
stopniu uwzględniać bardziej
wyważone priorytety działania,
jeśli
kilkudniowe
spotkania
prezydenta z przywódcami par
tii opozycyjnych miałyby się
na coś przydać i bardziej skie
rować swą akcję w stronę
śmielszych reform i wyrówny
wania niesprawiedliwości spo
łecznych. „Kryzys ekonomiczny
—ą.ie może być bowiem pretek

stem dla istnienia rażących pod
tym względem zaniedbań” —
jak to stwierdził w ub. czwar
tek G. Marchais na spotkaniu
z prezydentem i jak to także
stwierdzili przedstawiciele zwią
zków zawodowych.
Przez parę dni więc Francja
będzie bez rządu i sam tylko
premier zasiądzie w- poniedzia
łek na ławach rządowych w
parlamencie, by być od razu
świadkiem ostrego konfliktu na
pierwszej jego sesji. Ma ona
bowiem dokonać wyboru prze
wodniczącego
Zgromadzenia
Narodowego, a jak już o tym
pisaliśmy do tego wyboru pre
tenduje dwóch
kandydatów:
były przewodniczący wcześniej
szej Izby — Edgar Faure i byty
długoletni przewodniczący wcze
śniejszych Izb — Jacgues Chaban-Delmas, obaj z tei samej
neogaullistowskiej
formacji
RPR. Lider tego ruchu, .1. Chi
rac oraz jego doradcy opowie
dzieli się za wyborem pierw
szego. za którym w czwartek
wypowiedziała sie także grana
poselska RPR. Przedtem Jed
nak J. Chaban-Delmas wycofał
swa kandydaturę spod głoso
wania kolegów frakcyjnych pod
pretekstem, iż nie chce dzielić
spoistości RPR. Oświadczył je
dnak, iż w poniedziałek zgłosi
ią na plenarnym posiedzeniu
Zgromadzenia Narodowego jako
kandydaturę niezależną. Może
on liczyć w tajnym glosowa
niu na ciche poparcie części
swych kolegów z tzv,. trady
cyjnego nurtu gaullistowsklego,
ale o jego zwycięstwie mogły
by przesadzić jedynie glosy in
nych formacji politycznych, w
tym giscardowskiej UDF.

(R)

Postawmy wreszcie tę kropkę
eśli wiadomość, którą nasi
waszyngtońscy
korespon
denci określili jako „pew
ną” znajdzie oficjalne po
twierdzenie i prezydent Jimmy Carter rzeczywiście po
wstrzyma decyzję o podjęciu
produkcji bomby neutrono
wej „na czas nieokreślony” —
to będzie to czymś więcej, niż
tylko przejawem realizmu.
Będzie to zarazem zwycięstwo
zdrowego, ludzkiego rozsądku,
a także przekonujący dowód,
potwierdzający tezę, iż we
współczesnym świecie nie spo
sób nie liczyć się z opinią
przytłaczającej większości lu
dzi, którzy — w przypadku
bomby neutronowej — wyka
zywali i wykazują postawę
tak zdecydowanie negatywną...
Dlaczego tak się dzieje? Co
sprawia, że miliony osób, o
tak różnych skądinąd świa
topoglądach i przynależnościach czy sympatiach poli
tycznych, pod tak różnymi
szerokościami
geograficzny
mi i geopolitycznymi składa
podpisy
przeciwko nowej,
śmiercionośnej broni masowej
zagłady. Dlaczego tak wielu
ludzi wychodzi na ulice, pi
kietuje ambasady, wykorzy
stując
wszelkie
Istniejące
szanse społecznego, publiczne
go nacisku, aby zapobiec tak
uruchomieniu nowej produk
cji jak, i — w przypadku
krajów zachodnioeuropejskich
— ewentualnemu rozmieszcze
niu tej broni w zainteresowa
nych państwach?
Czy bomba neutronowa jest
rzeczywiście aż o tyle g o rs z a i bardziej groźna od ist
niejących już narzędzi śmier
ci? Trudno odpowiedzieć na
to pytanie, w sposób jedno
znaczny — ale jedno jest
pewne, a mianowicie fakt, iż
nie jest to w żadnym wypad
ku broń „lepsza”, bardziej
humanitarna i czys
ta, jak to od dłuższego już
czasu — bez większego skut
ku jak widać — usiłują wmó
wić światu zwolennicy bomby
„N”. Do diabła z humanita
ryzmem, który oznacza, iż gi
ną tylko ludzie, i wszy
stko co żyje, nienaruszona na
tomiast
pozostaje wszelka
substancja martwa, budynki,
obiekty przemysłowe, kościoły
czy muzea. Powstaje bowiem
pytanie, kto ma później w
tych niezniszczonych domach
mieszkać, kto ma pracować,
żyć, modlić się, czy oglądać
„uratowane” dzieła sztuki?
Może ci, którzy tę bombę
pierwsi rzucą na przeciwnika?
Bardzo to naiwne rozumowa
nie, na które coraz trudniej
nabrać kogokolwiek, a zwła
szcza tych, którzy orientują
się co nieco we współczesnej
nauce i technice. Ci co się na
tym rzeczywiście znają, wie
dzą dobrze, iż taki idealny
wariant jest zwyczajną utopią’
przy istniejących już syste
mach „parasoli ochronnych” i
innych środkach bezpieczeń
stwa.
Wojskowi
fachowcy
wiedzą bardzo dobrze, iż w
przypadku naciśnięcia guzika
zaczynającego zmasowaną agresję przy użyciu broni ter
mojądrowej — powstaje re
akcja łańcuchowa w wyniku
której zacząć się może dziać
coś tak potwornego, iż pióro
się wzbrania przed opisem
takiej ewentualności.
To dlatego właśnie świat,
olbrzymia
większość
jego
świadomie myślących przed
stawicieli tak żarliwie prze
ciwstawia się zbrojeniom ter
mojądrowym i niosącym ry
zyko najgroźniejszej konfron
tacji, mogącej oznaczać po
prostu koniec cywilizowanego
życia i życia w ogóle na na
szej planecie. Kraje socjali
styczne, w tym i Polska Ludo
wa od samego początku swo
jego Istnienia są i były zaw
sze konsekwentnie przeciwne
wszelkim wojnom, zwłaszcza
jednak wojnie nuklearnej i
zbrojeniom pod każdą posta
cią.
Warszawę, najbardziej zni
szczoną przez wojnę stolicę
europejską łączą wielorakie
więzy z Hiroszimą, której za
głada nie była przecież nigdy
wynikiem potrzeb wojsko
wych, ale zimno skalkulowa
nym środkiem
politycznej
przede wszystkim presji, i to
bynamniej nie tylko na i tak
już wówczas wojskowo dogo
rywającą Japonię. Wypróbo
wana w Hiroszimie i Nagasa
ki bomba „A” stała się rychło
po tym, jak dobrze pamięta
my — czołowym orężem, pod
czas tak zwanej zimnej woj
ny, której złowieszcze skutki
pokutują niestety aż do dzi
siaj, w politycznej praktyce
niektórych krajów.
Ale — przypomnijmy w
tym miejscu — jaki był prak
tyczny skutek tej bomby „A”,
właśnie jako środka politycz
nego szantażu w stosunkach
międzynarodowych? Jak dłu
go ojcowie bomby „A” zdołali
zachować monopol na nią?
Cóż dały światu złowrogie
eksperymenty i wybuchy, ta
kie na przykład jak w atolu
Bikini, który stał się symbo
lem śmierci, i, gdzie do dzi
siaj, po tylu latach nie udało
się przezwyciężyć skutków na
promieniowania ziemi?
to zwyciężył i co prze
trwało w świadomości
społecznej narodów czy
idea zagłady, lub też mówiąc
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ściślej samozagłady uosobiona
przez broń najpierw atomo
wą, a później wodorową —
czy idee, głoszone tak żarli
wie i z takim poświęceniem
przez przeciwników bomby
„A”, wyrażone w historycz
nym Apelu Sztokholmskim?
Po bombie „A”, uznanej za
najgroźniejszą z groźnych,
przyszła broń „H” i inne bro
nie, łącznie z chemicznymi, w
tak zbrodniczy sposób wy
próbowane, między innymi w
Wietnamie. Ale czy właśnie
Wietnam, i osiągnięte tam
drogą wojny skutki nie po
winny być kolejnym ostrzeże
niem i dość wymowną lekcją
na przyszłość?
Broń „N”, o której tak go
rąco 1 z tak zrozumiałym
sprzeciwem dyskutuje dzisiaj
opinia światowa, nie jest na
pewno ani bronią lepszą, ani
gorszą od przed chwilą tutaj
wymienionych. Znawcy nazy
wają ją po prostu bronią
trzeciej generacji. Niechże to
nareszcie będzie generacja ostatnia, jeśli idzie o jakiekol
wiek masowe bronie, gdyż
inaczej generacja, która ją
stworzy i użyje, będzie być
może ostatnią generacją ludz
ką. Ot i wszystko. W tym
miejscu zdrowy rozsądek, o
którym była mowa we wstę
pie do tych rozważań, naka
zuje po prostu postawić zwy
czajną kropkę.
Pytanie, czy ludzie, od któ
rych to zależy, zdecydują się
na postawienie tej kropki?
Nasza zdecydowana postawa
powinna im dopomóc w pod
jęciu takiego kroku, wycho
dzącego naprzeciw powszech
nym dążeniom i odczuciom.
Przecież po to właśnie pro
testujemy nie tylko przeciw
bombie „N”, ale przeciwko ja
kimkolwiek nowym zbroje
niom i obłędnemu wyścigowi
na tym polu, który nie przy
nosi i nie może przynieść
światu niczego dobrego.
rudno się skądinąd dzi
wić moralnym autorom 1
rzecznikom bomby „N”, że
ta powszechna jednomyślność
protestujących tak bardzo ich
drażni i niepokoi. Zwolenni
cy szybkich neutronów jako
środka rozwiązywania prob
lemów
międzynarodowych
czynią tedy wszystko, co w ich
mocy, aby po pierwsze zmy
lić przeciwników, czyli w tym
przypadku
przytłaczającą
większość opinii społeczeństw,
przy pomocy wszelkich do
stępnych im środków propa
gandowych. Stąd próby wma
wiania bajek o humanitaryźmie tej broni, oraz teorie o
jej wysokiej przydatności, ja
ko środka międzynarodowego
bezpieczeństwa w strefie naj
bardziej rzekomo zagrożo
nej „niebezpieczeństwem ze
Wschodu”. Mówiąc bardzo
brutalnie broń „N”, ma być
tym niejako pośrednim ogni
wem w łańcuchu zbrojeń
nuklearnych, którego można
by — ewentualnie — użyć je
dynie na „ograniczonym” ob
szarze przyszłych działań wo
jennych. Mówiąc ściśle ów
„ograniczony” obszar zasięgu
broni „N” to cała Europa
Środkowa, od Atlantyku po
Bug. Nam, Polakom, taka ograniczona lokalizacja wystar*
czy absolutnie. Kto tego nie
rozumie, lub rozumieć nie
chce, ten jest albo zaślepio
nym, politycznym cymbałem,
albo sam wyobcowuje się już
nie tylko z własnego narodu i
kraju, ale 1 z człowieczeństwa
w ogóle.
Terminu „jedynie po Bug”,
zwolennicy bomby neutrono-
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iedy już na dobre zakopa
liśmy się w błocie drogi
wiodącej do sołtysa — po
czątek rozmowy w sposób na
turalny ułożył się sam. Ale
okazało się, że nie ta droga.
Nie ten sołtys. A we wsi „na
szego” sołtysa Stanisława Kiljańcźyka, pod gospodarstwo
podjeżdża się luksusowo. Tam,
gdzie trafiliśmy pomyłkowo,
droga byłaby najważniejszym
tematem rozmowy, bo ciągle
jeszcze jej nie ma, tu jest naj
ważniejszym tematem rozmo
wy — bo wreszcie jest. Droga
była pierwszą obietnicą Kiljańczyka — po objęciu urzędu
— złożoną mieszkańcom sołec
twa, czyli Kolonii Warszaw
skiej, Jabłonowa i pięciu do
mów nazwą przynależnych do
pobliskiego Mrokowa.
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Wj’gląda tak, jakby sobie
reżyser filmu mógł sołtysa
wymarzyć — rosły, z wąsem,
w butach do kolan, zdecydo
wany, energiczny. Jednym
tylko odbiega od „malowni
czych” wyobrażeń o władzy
we wsi — wiekiem. Niecałe
31 lat... Kiljańczyk akurat nie
uważa tego nietypowego jesz
cze dla wsi skojarzenia wieku
z funkcją za szczególny feno
men — ojciec właściwie prze
kazał mu rządy, kiedy chło
pak miał 17 lat, nie obawiał
się jak reszta wsi jego pomy
słów, nie wróżył, jak sąsiedzi
rychłego końca i zlicytowania
gospodarki.
Kłopot reżyser miałby jed
nak prawdziwy, gdyby ze-

wej używają głównie dla
zmylenia opinii amerykań
skiej, której usiłuje się wma
wiać, iż użycie tej broni w
Europie Środkowej nie musi
przecież oznaczać automa
tycznie narażenia Stanów
Zjednoczonych na odwet nuk
learny ze strony Związku
Radzieckiego. Nabrać jed
nak na takie teorie dają
się tylko bardzo nieliczni.
Również i wśród najbliższych
sojuszników wojskowych USA.
Mogłem się o tym przekonać,
będąc niedawno, jako gość
organizacji „Internationes” w
Republice Federalnej Nie
miec, gdzie miałem okazję
dyskutować na ten temat z
politykami i działaczami o
bardzo różnych skądinąd po
glądach.
Również w RFN, dominuje
pogląd, iż z decyzją o podję
ciu produkcji broni neutro
nowej, a także odnośnie jej
stacjonowania w Europie co
najmniej nie należy się spie
szyć. Najlepiej zresztą nie po
dejmować takiej decyzji w
ogóle, przynajmniej samemu
lecz pozostawić ją... Amery
kanom.
Ale to, co tu mówię doty
czy przede wszystkim szero
kiej opinii społecznej, a tak
że tych polityków, przede
wszystkim socjaldemokratów
i wolnych demokratów, cho
ciaż oczywiście nie tylko —
którzy zdają sobie sprawę
przede wszystkim z tego, 'co
oznacza obecność broni „N”
dla ich własnego terytorium,
dla ich własnego kraju i na
roduSmutne 1 niestety bardzo
groźne jest to, iż ta oczy
wista zdawałoby się prawda,
nie jest niestety w Republice
Federalnej Niemiec prawdą
dostatecznie powszechną. Są
tam generałowie i nie tylko
generałowie, którzy widzą w
broni „N” wielką szansę
dla Bundeswehry, aby omi
nąć istniejące zakazy i ogra
niczenia formalne w dostępie
do środków’ najbardziej ma
sowego rażenia. Stąd też i
wściekłe ataki na tych koali
cyjnych polityków, którzy
spontanicznie, pod w’pływem
naturalnego ludzkiego odru
chu wyrazili już swrą nega
tywną postawy w tej materii.
Zarzuca im się „miękkość”
i nieodpowiedzialną politycz
ną ślepotę na „niebezpieczeń
stwo ze Wschodu”, uleganie
komunistycznym wpływom, a
nawet — ba, zaprzepaszczanie
interesów narodowych...
Jakie są te „narodowe In
teresy” o których myślą en
tuzjaści broni „N” w Repu
blice
Federalnej Niemiec,
wiemy aż nadto dobrze, dzię
ki publicznym wypowiedziom
takich panów’, jak Franz Josef Strauss że nie wspomnę
o dobranym gronie zawodo
wych odwetowców, spod zna
ku Czaji czy Hupki. Do tego
godnego towarzystwa, dołą
czył także — jak mogliśmy
się niedawno przekonać rów
nież i jeden z chadeckich
premierów, rozdający szkolnej
dziatwie płyty z pełnym
tekstem „Deutschland, Deutschland Ober alles”, a więc
z granicami na... Niemnie.
Broń neutronowa w rękach
Bundeswehry, której genera
łowie jawnie tolerują hitle
rowskie tradycje i jawnie po
kpiwają z własnego (socjal
demokratycznego) ministra, zs
to tylko, że jest z ducha !
postawy cywdlem — to już
zbyt wiele nawet 1 dla włas
nych sojuszników z NATO,
którzy — jak widać choćby
na przykładzie Holandii by
najmniej nie kwapią się do
udziału w tej ponurej aferze.
Pewnym optymizmem na
pawa fakt, że wcale niemały

(Cz)

procent zachodnioniemieckiej
młodzieży podziela opinię
swych europejskich kolegów
i przyłącza swoje „Nie” do
ogólnej fali protestów.

Po trzydziestu miesiącach doświadczeń

umując, postawmy raz je
szcze to zasadnicze pyta
nie: o co tu chodzi, i po
co to wszystko? Jeśli mówi
my, i słusznie, że najwięk
szym i najświętszym prawem
człowieka jest prawo do ży
cia w pokoju, to w przypad
ku bomby „N”, traktowanej
zresztą łącznie z całym kom
pleksem wyścigu zbrojenio
wego — najważniejsze i pod
stawowe prawo człowieka na
ruszone byłoby w sposób
szczególnie groźny dla ludz
kości.
Prawo do pokoju łączy się
organicznie z prawem do ży
cia i pracy w spokoju. Posza
nowanie
i
przestrzeganie
ludzkiego prawa do pokoju
a także cała walka o to pra
wo ma swoje uwarunkowania
zewnętrzne i wewnętrzne.
Wszelkie próby siania niena
wiści, skłócanie społeczeń
stwa, a w naszych warunkach
podejmowanie prób cofnięcia
ładu i porządku społecznego
do dawnych lat, kłótnie roz
maitych grupek i rozmaite
wybiegi i zabiegi godzące w
wewnętrzną spoistość narodu
— mają bardzo często rodo
wody zadziwiająco zbieżne z
hałaśliwą kampanią wokół
rzekomego
humanitaryzmu
bomby neutronowej.
I nie jest sprawą przypad
ku, że najgoręcej reklamują
nową bombę te same, stare
ośrodki, które sieją hasła od
wetu i straszą widmem ko
munistycznej agresji. Dla tych
ośrodków i dla związanych z
nimi nielicznych na szczęście
kręgów każdy środek jest
dobry, byle godził w socja
lizm. Zapomina się jednak
przy tym, iż każda broń, a
zwłaszcza taka, jak neutro
nowa jest obosieczna. Hasło
„po nas choćby i potop”
przemawia tylko do skrajnych
radykałów i szaleńców, roz• sądny ogół ludzi odrzuca je
zdecydowanie i z naturalną
odrazą.
Wypowiedziane w Warsza
wie słowa Jimmy Cartera, że
narody takie jak polski i ra
dziecki nie chcą wojny, mają
swą głęboką, polityczną wy
mowę. Przypomnijmy. że już
samo głoszenie haseł wojen
nych jest u nas zakazane
prawem. Rzecz w tym, aby
taka antywojenna postawa i
praktyka stały się powszech
ne wszędzie. Zgodnie z du
chem Helsinek, idzie o to aby
w ślad za odprężeniem poli
tycznym poszło i odprężenie
militarne. Aby za słowami po
szły czyny zmierzające do re
dukcji i eliminowania zbro
jeń, a nie ich tak niebezpie
czna eskalacja.

Rozmowa z wojewodą częstochowskim dr. Mirosławem Wierzbickim
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Pmoże„N",konsekwencje
podjęcie
a także jej ewen

produkcji
broni
tualne rozmieszczenie w Eu
ropie?
Byłoby to z pewnością cięż
kim ciosem dla idei odprę
żenia
i
międzynarodowej
współpracy. Postawiłoby pod
znakiem zapytania wyniki i
sam sens rozmów rozbrojenio
wych, z którymi świat wiąźe
tak wielkie nadzieje. Ozna
czałoby konieczność przezna
czenia nowych, ogromnych
środków materialnych na ce
le — które jak się nieustan
nie podkreśla — służą nie
życiu lecz śmierci.
Czy świat, czy ludzkość
może sobie na taki jakże nie
bezpieczny i złowieszczy luk
sus pozwolić?
Komu potrzebna jest kolej
na runda tak groźnych zbro
jeń w sytuacji, gdy idee od
prężenia stają się coraz bar
dziej powszechne? Postawmy
wreszcie, u diabła, tę kropkę
nad i.

— W chwili tworzenia nowe
go podziału administracyjnego
kraju województwo częstochow
skie było jedynym w Polsce,
które powstało na terenach na
leżących pierwotnie do czterech
różnych województw. Przejęło
nadto między innymi obszary z
sześciu dzielonych powiatów, w
tym — w czterech przypadkach
bez miejscowości stanowiących
siedziby władz powiatowych.
Było również jedynym z nowo
tworzonych województw, które
go ponad 30 proc, ogółu ludno
ści zamieszkiwało w stolicy re
gionu. Już choćby ta specyfika
stwarza młodemu województwu
trudny start.
— Istotnie, pod tym względem
różnlmy się bardzo od pozosta
łych, nowo utworzonych woje
wództw. Trzeba bowiem oprócz
wspomnianych wyżej czynników
wziąć pod uwagę tradycje histo
ryczne, kulturowe i gospodar
cze właściwe dla ziem, które
złożyły się na województwo
częstochowskie. Były to bowiem
tereny związane etnicznie z
Górnym Śląskiem i Śląskiem
Opolskim, wysoko rozwinięte
pod względem przemysłowym i
o wysokim poziomie rolnictwa
oraz inne ziemie o rolnictwie
reprezentującym w owym cza
sie stosunkowo niski poziom
produkcji.
Od pierwszych dni działalno
ści województwa, pod kierow
nictwem ■wojewódzkiej instancji
partyjnej, podejmujemy zakro
jony na szeroką skalę proces
integracji społeczno - gospodar
czej. Wyrazem tego procesu w
odniesieniu do ogniw admini
stracji państwowej było poło
żenie bardzo silnego nacisku na
rzeczywiste wyeliminowanie ja
kichkolwiek ogniw pośrednich
między gminą a województwem,
naczelnikiem a wojewodą. Wydsje się, że byliśmy jednymi z
pierwszych w kraju, którzy li
kwidowali rejony administra
cyjne. Dzisiaj naczelnicy gmin
w naszym województwie posia
dają wszystkie atrybuty władzy
rzeczywistej.
W oparciu o pierwsze do
świadczenia, doskonal: aparat
administracji województwa —
co jest zresztą w naszych wa
runkach działaniem permanent
nym, w poważnym stopniu
zmniejszyliśmy liczbę jednostek
administracyjnych z 68 do 53,
usprawniając podział terytorial
ny województwa. Założyliśmy
sobie bowiem, że szanse samo
dzielnego istnienia mają tylko
te gminy, które są dostatecznie
silne gospodarczo i mają dobre
warunki dalszego rozwoju.
Od pierwszych miesięcy utwo
rzenia województwa uznaliśmy
za sprawę najważniejszą szyb
kie przygotowanie planu zago
spodarowania
przestrzennego.
Dokument ten zatwierdzony
przez WRN określa kierunki
rozwoju województwa w no
wym podziale administracyj
nym. Konieczna była zmiana
podstawowych układów komu
nikacyjnych,
telekomunikacji,
tworzenie nowych ośrodków
usługowych — w bardzo szero
ko pojętym znaczeniu tego sło
wa. Postawiliśmy na rozwój
przemysłu ciężkiego, elektro
maszynowego i włókienniczego.
Sprawność 1 powodzenie na
szych działań zależało także od
scentralizowania wszystkich urzędów i instytucji w mieście
wojewódzkim. Wszystkie, w ilo
ści około 60 zostały zlokalizo
wane w Częstochowie. Sprzyjała
temu wielkość ćwierćmilionowego miasta. Rzecz znamienna
— ani o jedną izbę nie umniej
szyło to zasobów mieszkanio
wych i powierzchni usługowej.
I wreszcie — kadrę dla nowych
urzędów i instytucji wojewódz
kich dobieraliśmy taką, aby
znaleźli się w niej ludzie ze
wszystkich terenów, jakie dzi
siaj tworzą województwo często
chowskie.
— Fanie Wojewodo, można
wnioskować, że te działania sta
nowiły niezbędny, podstawowy
etap dla niewątpliwych osiąg
nięć, które sprawiły, że woje
wództwo częstochowskie odgry
wa coraz znaczniejszą rolę na
mapie społeczno - gospodarczej
kraju...

Szaleństwo Kiljańczyka
--------- --------------------------------

■

MONIKA MROZOWSKA

chciał uwiecznić sołtysa na
jednej, jedynej klatce. Jakie
tło byłoby najlepsze, najbar
dziej charakterystyczne?
Inwestycje gospodarskie!
Może. Kiedy zaciągał pierw
sze kredyty w banku, czyli in
westował nie swoimi pieniędzmi
w szklarnie i truskawki, sąsie
dzi przepowiadali rychły krach
i wizytę komornika. A przecież,
gdyby nie truskawki, którym
aura nie zaszkodziła, nie byłoby
z czego dołożyć do pomidorów,
które wygniły. Ten duży, muro
wany dom, odbijający od reszty
wsi, też dziesięć lat temu był
dowodem szaleństwa i nieroz
wagi młodego Kiljańczyka. Dom
postawił, bank go nie zlicyto
wał, a teraz pluje sobie w bro
dę, że dał się jednak trochę
speszyć i od razu nie założył
centralnego ogrzewania i bieżącje wody. Nie trzeba by było
ryć dziś ścian i przeżywać re
montowego kataklizmu. Nad po
mysłem przesunięcia stodoły w
drugi koniec podwórza (metodą
przesuwania zabytków — na
rolkach) także odprawiano egze
kwie. A stodoła spokojnie stoi
w nowym miejscu, dzięki cze
mu znalazło się miejsce na kur
nik. Materiały budowlane już
czekają. Kur wprawdzie jeszcze
w tym gospodarstwie nie było,
ale ponieważ nie wymyślono nic
lepszego nad ptasi obornik, pew
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nie będą, chociaż jeszcze trwa
ją rodzinne debaty. A jak nie
kurnik, to i tak na pewno coś
w tym kącie podwórza stanie,
bo żona Kiljańczyka z rezygna
cją mówi, że przy jego usposo
bieniu pewnie jeszcze po śmier
ci będą coś budować i w coś
inwestować.

Sołtys musi oddziaływać na
wieś, więc w tym roku odstawił
20 sztuk trzody chlewnej, 7 szt.
bydła i cztery tony zboża. Ale
sołtys wie i wieś o tym prze
konał, że na glebach V i VI
klasy, poza hodowlą, interesem
może być ogrodnictwo. Zresztą
gmina Lesznowola ma tradycje

Urodziliśmy w końcu, żeby uwiecznić sołtysa na tle drogi.

— Rozwój regionu odbywa
się w nader sprzyjającym kli
macie realizacji programu VII
Zjazdu partii ’ postanowień II
Krajowej Konferencji PZPR.
Towarzyszy mu pełne za
angażowanie naszego społeczeń
stwa. Ułatwia zaś urzeczywist
nienie tych ambitnych i odpo
wiedzialnych zadań społecznogospodarczych, służących rozwo
jowi i umocnieniu Polski, posia
danie naszych własnych, za
twierdzonych przez KW PZPR
i WRN programów działania, aż
po lata 1990 — we wszystkich
wiodących dziedzinach życia.
W ubiegłym roku powołałem
dla potrzeb władz wojewódzkich
naukowy zespół opiniodawczy.
Tworzą go naukowcy określo
nych specjalności z Katowic,
Krakowa, Częstochowy. Działa
nie pracowników nauki połączo
ne z dynamizmem wielkoprze
mysłowej klasy robotniczej daje
bardzo dobre rezultaty.
Osiągnięcia województwa wy
mownie przedstawiają niektóre
dane liczbowe. Globalna wartość
produkcji przemysłowej wytwo
rzonej w naszym województwie
w roku 1975 wynosiła 44 miliar
dy złotych, w roku ubiegłym —
prawie 58 miliardów złotych.
Mamy nie tylko znaną w kraju
i za granicą Hutę im. Bieruta,
będącą w okresie dalszej, po
ważniejszej rozbudowy, ale tak
że — o czym nie wszyscy wie
dzą — stanowimy trzeci pod
względem wielkości produkcji,
po Łodzi i Bielsku — ośrodek
przemysłu włókienniczego. Dy
sponujemy przemysłem metalo^
wym, maszynowym, papierniczo - celulozowym, chemicznym,
galanteryjnym,
mineralnym...
Jest także nasze województwo
prężnym ośrodkiem drobnej wy
twórczości.
Wspomniany wyżej przyrost
produkcji uzyskany został cał
kowicie poprzez wzrost wydaj
ności pracy. W ciągu 3 lat po
dwoiliśmy produkcję artykułów
przeznaczonych na bezpośred
nie zaopatrzenie rynku. Dzisiaj
— 35 proc, naczyń emaliowa
nych. sprzedawanych w kraju
pochodzi z naszego wojewódz
twa. Pralek i wirówek — 57
proc. W tym roku Zakłady
Przemysłu Bawełnianego „Ceba ” dostarczą na rynek 2.400
tys. metrów bieżących teksasu
ścieralnego. Zakłady „Polnam”
— ponad 44 tys. namiotów. tu
rystycznych. Wytwórnia tapet w
Gnaszynie — 3 min szt. rolek
wykładzin ściennych. Bardzo
nowoczesne zakłady „Polmo” w
Praszce specjalizują się w pro
dukcji układów hamulcowych
dla pojazdów ciężkich, współ
pracują z radziecką fabryką sa
mochodów „Kamaz”, Zadaniem
generalnym na dzisiaj jest ja
kość wszystkich asortymentów
produkcji przemysłowej.
Oto, jakby nasza przemysłowa
„■wizytówka” stawiająca Często
chowskie pod względem poten
cjału produkcyjnego w połowie
drugiej dziesiątki województw.
Trzeba jeszcze wspomnieć o
samej 225-tysięcznej Częstocho
wie, która jest ośrodkiem życia
naukowego i kulturalnego. Ma
my Politechnikę Częstochowską,
uczelnię techniczną działającą
tutaj od 30 lat oraz Wyższą
Szkołę Pedagogiczną. Państwo
wa Filharmonia swą działal
nością wychodzi daleko poza
granice województwa, organizu
jąc ogólnopolskie festiwale mu
zyczne. Teatr im. Adama Mic
kiewicza pomyślnie kontynuuje
100-letnie tradycje Melpomeny
w stolicy regionu, rozwija się
Muzeum Okręgowe...
W okresie istnienia wojewódz
twa wybudowano ponad 15 tys.
mieszkań, uruchomiono ponad
500 punktów usługowych, 13
przychodni lekarskich, przyby
ło nam prawie 133 lekarzy róż
nych specjalności, poprawiła się
komunikacja, ale nadal nie za
spokaja to w pełni stale rosną
cych potrzeb społecznych.
Uchwalony przez Plenum KW
PZPR program rozwoju rolnic
twa i dwa kolejne powszechne
przeglądy gmin sprawiły, że i
ta dziedzina gospodarki rozwija
się bardzo korzystnie.
— Jest jeszcze jedno zagad
nienie, Panie Wojewodo, które

nas interesuje. Samodzielność
gmin stwarza konieczność po
dejmowania określonych decyzji
na tym właśnie szczeblu admi
nistracji państwowej Jak to wy
gląda praktycznie, w nader uproszczonym schemacie: urząd—
obywatel?
— Ogniwa administracji pań
stwowej województwa wydały
w ubiegłym roku ponad 173 tys.
decyzji, od których wpłynęły
dokładnie 1343 odwołania. W
wyniku ponownego rozpatrzenia
spraw utrzymano w mocy 953
decyzje. Oznacza to, że 390 de
cyzji zostało w drugiej instancji
uchylonych ze względu na
uchybienia merytoryczne i for
malne. Stanowi to 0,34 proc, ogó
łu wydanych decyzji. Z roku na
rok maleje w sposób wyraźny
ilość skarg i odwołań. Globalne
wyniki są dobre, ale każda in
dywidualna sprawa wymaga
analizy.
— W jaki sposób, w stosun
kowo krótkim, bo prawie nie
spełna 3-letnim okresie istnienia
województwa, udało się uzyskać
taka trafność podejmowania de
cyzji?
— Tak jak wszędzie, tak i u
nas decydują ludzie. Wychodzi
my z generalnego założenia słu
żebnej roli, jaką wobec społe
czeństwa spełnia administracja
państwowa. Stawiamy więc wy
móg, aby każdy naczelnik gmi
ny, miasta-gminy i miasta miał
wykształcenie wyższe. Kto nie
posiada jeszcze takiego dyplomu
— Kontynuuje studia zaoczne.
Utworzyliśmy w miejscowości
Góra Włodowska własny Ośro
dek Doskonalenia Kadr. Obo
wiązuje zasada, że każdy pra
cownik administracji państwo
wej, raz na dwa lata przechodzi
tam przeszkolenie uaktualniają
ce jego wiadomości związane z
wykonywaną funkcją. Wspólnie
z naszą organizacją partyjną
stawiamy pracownikom wszyst
kich szczebli coraz wyższe wy
magania. Nadto ważkim czynni
kiem sprzyjającym stałemu do
skonaleniu naszej pracy jest inspektorsko-kontrolna działalność
rad narodowych, które w inte
resie ogółu społeczeństwa sta
wiają nam coraz wyższe wyma
gania.
— Wszystko to razem wzięte,
stanowi mocną podstawę dalsze
go rozwoju województwa za
równo w bieżącym pięcioleciu,
jak i latach następnych. Jakie
główne kierunki tego rozwoju
przewiduje się w tym okresie?
— Ten rozwój dokonywać się
będzie zwłaszcza w dziedzinie
przemysłu, który był w swoim
czasie dla Częstochowy czynni
kiem mlastotwórczym, teraz zaś
stał się nośnikiem rozwoju 1
postępu dla całego wojewódz
twa. Rozbudowujemy więc hut
nictwo żelaza i stali, liczne ga
łęzie przemysłu lekkiego, elek
tromaszynowego,
metalowego,
mineralnego... Przewidujemy, że
do roku 1990 przyniesie nam to
podwojenie wielkości produkcji
w Dorównaniu z wynikami roku
1975.
Zmieni swój charakter rolnic
two. Pogłębi się proces specja
lizacji rolnictwa jako całości.
Rozwinie się uprawa warzyw 1
owoców,
roślin
okopowych,
główna dziedziną hodowli zwie
rząt stanie się — bydło mleczne
i trzoda chlewna. Propagować
się będzie również hodowlę
owiec, dla której Jura stwarza
nader dogodne warunki.
Rzecz oczywista, poważne
zmiany nastąpią w ogólnej po
prawie warunków bytowych
mieszkańców. Nastąpi dalsza In
tensyfikacja budownictwa mie
szkaniowego i związanej z nim
całej infrastruktury społecznej.
Nasz program działań uwzględ
nia również dalszy rozwój kul
tury, oświaty, służby zdrowia,
budowę 1 tworzenie obiektów i
terenów rekreacyjnych, sporto
wych itp.
W ooarciu o dotychczasowe
doświadczenia stworzyliśmy dzi
siaj jednolite, zwarte, nadal
rozwijające się województwo,
które nod kierunkiem partii ma
w pełni uzasadnione ambicje
być w czołówce województw
naszego kraju.
Rozmawiał

ogrodnicze, nazywają ją nawet
małą Holandią. Tyle, że każdej
tradycji przydaje się trochę
świeżego powietrza, czyli można
by przestać trzymać się uprawy
ziemniaków, marchwi, a zająć
poważniej pomidorami, cykorią,
skorzonerą, truskawkami. No
watorskie pasje sołtysa bardzo
wspiera Spółdzielnia Ogrodnicza
w Piasecznie, która zorganizo
wała kurs na mistrza ogrodnic
twa, lansuje nowe, dostarcza sa
dzonki i w ogóle do ogrodnic
twa przekonuje. Skutecznie wi
dać, bo sołectwo Kiljańczyka
kupiło w tym roku 40 tys. sa
dzonek truskawek. Sam snłtvs

gospodarzący w zespole rodzin
nym z ojcem i szwagrem, jest
najlepszym przykładem specja
lizacji gminy — 800 metrów
kwadratowych pod szkłem, 5 ha
truskawek.

fot. Ryszard Przedworski

JANUSZ PLOWECKI

Zbiory prywatne?
Może. Wielką pasją sołtysa
jest historia rolnictwa. W bib
liotece parę staroci, które o bi
cie serca przyprawiłyby niejed
nego księgarza. Mapę wsi I
okolic, wyszperaną w papierach
rodzinnych, należałoby właści
wie trzymać pod szkłem, a nie
brać do ręki. A w ogóle wszy
stkiego tu dużo — książek, pod
ręczników... Mogą walczyć o
pierwszeństwo zbiory propor
czyków i odznak ZSMW, ZSMP
i... kapeluszy. Kapelusze są waż
ne, bo bez kapelusza w ogóle
trudno sołtysa Kiljańczyka zo
baczyć. a już nie sposób sfoto
grafować. Po tym znaku firmo
wym dogadują się do znajomo
ści z nim ludzie w gminie, w
województwie. — No, jak to,
nie wiesz, taki w kapeluszu —
opisują go sobie na różnych
spotkaniach i już wiadomo, o
koso chodzi.
Między kapeluszami i propor
czykami poczesne miejsce na
ścianie zajmuje wielki, ciężki
medal — jeszcze z Królestwa
Polskiego — symbol władzy
•'ójtowskiej, i z tego samego
o’"resu pieczęć wójta. Po histo•b administracji na wsi, to ko
lejny bzik — sołtys history
cznie i teoretycznie znakomicie
nrzrpotowany test do swego
urzędu, a i tradycją rodzinną
od biedy można się podeprzeć —
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Kiepska rekompensata
ozlokowanie
żołnierzy
ONZ wzdłuż granicy libańsfko-izraelskiej
być
może zapobiegnie dalszemu
rozlewowi krwi ale pokoju na
Bliskim Wschodzie nie przy
bliży. Pokój, na dobrą sprawę,
oddala się coraz bardziej. Kie
dyś siły ONZ strzegły tylko
rozejmu na linii Egipt —
Izrael. Po wojnie 1973 r. przy
była strefa styku z Syrią, teraz
weszły one do Libanu. Zasta
ła tylko Jordania. Niewyklu
czone, że i tam w pewnym
momencie trzeba będzie po
siać oddziały w błękitnych
beretach.
Dochodzimy do paradoksal
nej sytuacji: spokój i bezpie
czeństwo Izraela pochodzą ze
składek ONZ. Płaci za nie każ
dy kto jest członkiem tej orga
nizacji. my też. Izrael jest two
rem ONZ, w 1947 roku Zgro
madzenie Ogólne glosowało
za podziałem Palestyny, ale
jednocześnie Izrael jest pańs
twem, które nie zaakceptowało
żadnej rezolucji ONZ dotyczą
cej konfliktu z Arabami. Dzi
siaj kiedy ONZ supła nowe
pieniądze ze swego budżetu, by
obsadzić żołnierzami południe
Libanu można zadać sobie py
tanie czy chodzi o obronę Iz
raela przed partyzantami, czy
ludności libańskiej przed Iz
raelem.
•r
Pytanie nie jest czysto reto
ryczne. Po raz pierwszy w hi
storii konfliktu bliskowschod
niego siły ONZ znalazły się w
naprawdę trudnej i kłopotli
wej sytuacji politycznej. Co
będzie jeśli partyzanci zaezną
przedzierać się przez linie ONZ
żeby dalej prowadzić walkę z
Izraelem? Strzelać? Można za
trzymać, ale jak zaezną się
bronić? Jak zachowa się Iz
rael jeśli dojdzie do udanej
akcji partyzanckiej? Liban to
jedyne miejsce gdzie można
mścić się na Palestyńczykach.
Mają tu swoje bazy i oddziały
zbrojne. Czego oczekiwać od
żołnierzy ONZ jeśli Izraelczy
cy zdecydują się na odwet?
Wszyto byłoby prostsze gdy
by rzeczywiście istniały szanse
politycznego rozwiązania kon
fliktu, gdyby ochronna otocz
ka wojsk ONZ miała zapew
nić spokój na okres rokowań.
Tak jednak nie jest.

R

ramat Izraela polega na
tym, że po ■MJataob.M-,
nienia nie potrafi dos
trzec korzyści płynących z roz
wiązań politycznych. Przez te
30 lat doszedł do przekonania,
że korzystne są tylko rozwią
zania militarne. Dzisiaj chce
by przyszły pokój opierał się
na zdobyczach izraelskiego oręża. W izraelskiej wizji poko
ju nie ma miejsca na kompro
misy. Ponieważ Arabowie
przegrali a Izrael wygrał —
to warunki może dyktować
tylko Izrael.
W Tel Awiwie nie dostrzega
się, że minione 30 lat to jed
nocześnie okres, który udowo
dnił ponad wszelką wątpli
wość że rozwiązania czysto mi
litarne nie dają oczekiwanych
rezultatów. Przez te wszystkie
lata Izrael nie przybliżył się
ani o krok do tego by stać się
jednym z bliskowschodnich
państw. Jest dalej obcym cia
łem w tamtym rejonie świata
Sita izraelskiej armii nie po
konała bariery immunologicz
nej zbudowanej przez sąsia
dów.

D

Nieskuteczność
izraelskiej
polityki widać szczególnie wy
raźnie na przykładzie walki z
Palestyńczykami. Ubiegłe 10
lat nie dało właściwie nic. Par
tyzanci nadal potrafią być gro
źni, dalej nie mają zamiaru re
zygnować z walki o swoją oj
czyznę. Odmawiając im pra
wa do własnego państwa Iz
rael nie daje Palestyńczykom
wyboru. Pozostaje im tytko
walka. Zgoda na palestyńskie
państwo mogłaby być począt
kiem długotrwałych przetar
gów o to jakie będzie to pańs
two czy kto w nim ma rządzić.
Ponieważ zgody nie ma, akcje
zbrojne są jedynym argumen
tem jaki pozostał ludności pa
lestyńskiej, by
przekonać
świat, że chodzi o problem,
który musi zostać rozwiązany.
Palestyńczykom trzeba po pro
stu zaoferować rozwiązania
polityczne a może to zrobić
tylko Izrael.

Represje izraelskie u> połu
dniowym Libanie świadczą, że
ta prosta prawda nie przema
wia do wyobraźni rządu w Tel
Awiwie. Rozmiar represji do
wodzi, że Izrael chce po
prostu Palestyńczyków fizy
cznie zniszczyć. Tym razem nie
chodziło o odwet, chodziło o
operację wojskową, dla której
pretekstem było uprowadzenie
przez Palestyńczyków autobu
su na drodze łączącej Hajfę z
Teł Awiwem. Nie była to
partyzancka akcja przez gra
nicę. Z tego co wiadoma, akcję
organizowano z bazy w Damur
pod Bejrutem a więc poza te
renem Libanu południowego.
atrząc na wydarzenia o-

tygodni trudno
P statnich
nie dojść do przekonania,

że bilans tych wydarzeń jest
dla Izraela bardzo niekorzyst
ny. Przede wszystkim przer
wany 2ostał dialog z Egiptem a
był to w historii izraelskiego
państwa pierwszy bezpośredni
dialog z arabskim przeciwni
kiem. Jadąc do Jerozolimy Sadat podjął bardzo trudną de
cyzję. Przez większość świata
arabskiego został ostro skryty
kowany, ale wiele krajów
czekało co z tego wyjdzie. Co
raz częściej mówi się, że nie
wyjdzie nic. Jeśli tak, to wiele
wody upłynie zanim znajdzie
się następny przywódca arab
ski, który gotów byłby przy
stąpić do rokowań z Izrael
czykami. Być może następny
znajdzie się dopiero wtedy,
gdy strona arabska a nie
izraelska będzie dyktować
warunki. Przy finansowych
i demograficznych zasobach
świata arabskiego oraz ros
nącej izolacji Iżraela w
świecie taka sytuacja wydaje
się w ciągu najbliższego
ćwierćwiecza całkiem prawdo
podobna.
Londyński „Times” z 16 marca
pisząc o tych sprawach tak
kończył: „Kordon sanitarny w
Libanie (chodzi o wojska ONZ
— K.W.) jest kiepską rekom
pensatą za straconą szansę po
koju. Mały, wspaniały, otoczo
ny wrogami naród ujawnił ta
kie swoje zalety jak odwaga i
determinacja. Cała tragedia
polepa na tym, że w okresie
kiedy sprawą podstawową jest
kwestia przetrwania całego
narodu, Izraelczycy nie posia
dają rządu, który miałby taką
zaletę jaką niewątpliwie jest
mądrość”.

Bonn, w marcu
idafi ich x daleka.
Rośli, silni, zdecydo
wanym krokiem prze
mierzają rozlegle tereny olim
pijskie, stacje metra, okolice
szpitala rządowego w Haar
lub elektrowni atomowej w
Ohu. Z odkrytych kabur wystają rękojeści rewolwerów
„Smith a>nd Wesson”, na skó
rzanych kurtkach i czapkach
— numery służbowe i gwiaz
dy. Ich emblematem jest dłoń
obejmująca pałkę, kolorem uniformów — czerń- Stąd naz
wa: czarni szeryfowie z Mo
nachium.

Oficjalne tolę brzmi mniej efektownie: „Centralna Służba
Bezpieczeństwa”. Nie ma to
wszakże żadnego znaczenia. De
cydujące, że są znani i budzą
respekt. Oryginalne — by się
tak. wyrazić — metody przyspo
rzyły już wielu znaków zapyta
nia i wykrzykników na czołów
kach lokalnej prasy, ale skute
czności działania nikt nie kwe
stionuje. Przestępczość na obej
mujących milion metrów kwa
dratowych terenach olimpij
skich spadła prawie do zera,
stacje „U-Bahnu” stały się bez
pieczniejsze. Miasto docenia to
w sposób wymierny. Tylko za
opiekę nad metrem płaci 400
tys. marek rocznie. Znający się
równie dobrze na handlu, jak
i na judo Carl Wiedemeier może
być dumny. Jego chłopcy dbają
a znak firmowy.
Prywatny znak. Bo chociaż
„czarni szeryfowie” pełnią służ
bę publiczną i sięgają do środ
ków zarezerwowanych dla poli
cji (zdarzają się zatrzymania
przy użyciu siły, sporządza się
„protokoły przesłuchań”), cho
ciaż ich ubiór, insygnia, broń
czynią na przechodniu wrażenie
nie mniejsze niż patrol Bundesgrenzschuizu, monachijska „Cen
tralna Służba Bezpieczeństwa"
jest
przedsiębiorstwem
na
wskroś prywatnym.
Oczywiście,
wyspecjalizowa
nym i to w stopniu budzącym
zazdrość niejednego fachmana
na państwowej posadzie. Jak
przyznał prezydent policji w
Monachium, dr Manfred Schreiber, tak gruntownym przygoto
waniem w jego firmie legity
mują się tylko nieliczne służby.
Oprócz judo, Carl Wiedemeier
inwestuje w swoich ludzi przed
miot, który określić można z
grubsza wychowaniem obywa
telskim, psychologię, elementy
prawa karnego i cywilnego.
technikę radiową, zasady udzie
lania pierwszej pomocy, a na
dodatek aplikuje im 15 godzin
tygodniowo ćwiczeń kondycyj
nych.
Posługiwanie aię bronią palną
należy, rzecz jasna, do zawodo
wego abecadła. W przyszłości

eżeli odbywa się jakaś ma

korek
wycie klaksonów. Taki jest
porządek każdej manifestacji.
Cząstka odmienionej Hiszpa
nii.
Demonstrują frankiści, jest
ósma wieczorem i wiosna. Uli
ca Nuniez de Balboa w teat
ralnej iluminacji. Są reflek
tory, megafony i flagi Falangi.
Przyjechał do Madrytu Giorgio Almirante, szef włoskich
faszystów. Z balkonu nad uli
cą Nuniez de Balboa zapropo
nował Hiszpanom utworzenie
„europrawicy”.
Czy taka neofaszystowska
demonstracja ma w Hiszpanii
jakieś znaczenie?
67 r.a stu Hiszpanów wierzy
w szybkie urzeczywistnienie hi
szpańskiej demokracji. 7 nie
wierzy, a 26 nie ma zdania. De
mokracja, to coś, co powinno
przynieść wolności obywatelskie
i większy udział jednostki w
życiu publicznym. Dopiero na
trzecim miejscu oczekują Hisz
panie od demokracji materialnej
poprawy życia. Ponad połowa
Hiszpanów uważa, że obecny
rok przyniesie poprawę na lep
sze. Pesymiści martwią się dwa
razy częściej z powodów gospo
darczych niż politycznych, cho
ciaż w sumie do czarnych myśli

o „nie przegapić pociągu"
oznacza wiele spraw.
Po pierwsze nie dopuścić
do pogłębiania się kryzysu
gospodarczego, mówi Tamanes — ekonomista, profesor
akademicki z Madrytu, autor
książki „Quo radis, Hiszpa
nio”, siedem wydań w ciągu
zeszłego roku. Ramón Tamanes, filar partii komunistycz
nej.

T

Skrajna prawica nie stanowi
dziś poważnego niebezpieczeń
stwa. To margines polityczny.
Młodzież w czerwonych bere
tach jest dziecinna, lubi przy
gody i berety. Ale nie wolno
też zapominać, że pogorszenie
sytuacji gospodarczej mogłoby
zwiększyć takie ryzyko. Dlatego
przezwyciężenie recesji i re
konstrukcja gospodarki są teraz
najważniejszym zadaniem poli
tycznym. Pakt Moncloa, porozu
mienie rządu z opozycją, • do
którego przystąpili również ko
muniści, jest próbą przeciwsta

Pod gwiazdą czarnego szeryfa We);?©©?
W

Sofia, w marca
odnisie w dziedzinie tu
rystyki, co to lubią im
ponować
zaliczonymi
mało jeszcze w ich kręgu to
warzyskim znanymi regiona
mi świata, skierowali się w
inne okolice. Nad Morze Czar
ne coraz częściej regularnie
przyjeżdżają ci, co już poznali
walory wypoczynkowe jego
wybrzeża. Co nie oznacza oczywiście, że nie pojawiają się
tam co roku nowi przybysze
pragnący wygrzać się do wo
li w gorącym słońcuCzy jednak znają — i ci
stali bywalcy i nowi — rze
czywiście wszystkie możliwo
ści regeneracji sił w Złotych
Piaskach, Drużbie czy Sło
necznym Brzegu?

Słońce bowiem 1 znakomite
piaszczyste plaże, to nie jedyne
naturalne zalety czarnomorskie
go wybrzeża. Ujawnia cno no
we swoje aałety o wielkim
zdrowotnym znaczeniu. Mam na

wienia się kryzysowi. Kle prze
gapić pociągu, to Bi.in. w poię
zahamować inflację, ograniczyć
liczbę bezrobotnych...
Dzisiaj mówi się w Hiszpanii
e kryzysie. Mówią ci. którzy się
boją stracić pieniądze, i ci, któ
rzy nie mają ani groeza. Na
czym ten kryzys polega? Na
tym, że w Hiszpanii zbiegły aię
dwa kryzysy, zewnętrzny świa
towy i wewnętrzny hiszpański.
Czyli, że trzeba teraz prze
zwyciężyć dwie negatywne ten
dencje. W ostatnich pięciu la
tach stale wzrastał udział płac
w dochodzie narodowym (do 66
procent). Hiszpania nie podjęła
żadnych kroków oszczędnościo
wych w związku z kryzysem
energetycznym. Rosły płace i
rosły ceny. Płace nakręcały in
flację, spadała stopa zysku 1 in
westycje. Powiększała się licz
ba bezrobotnych.
Państwo usiłowało odgórnie
zaradzić sytuacji, ograniczając
mechanizmy rynkowe. Gospo
darka traciła elastyczność. Mo
del ekonomiczny Hiszpanii stał
się pomieszaniem systemu scen
tralizowanego i wolnorynkowe
go, przy czym oba systemy og
raniczały się wzajemnie. Po
większały się długi Hiszpanii za
granicą, tak że w 1976 roku im
port był już dwukrotnie więk
szy od eksportu. Guillermo Cid
Luna, rzecznik prasowy w Mi
nisterstwie Gospodarki, uważa,
że rząd stanowczo za późno za
jął się uzdrawianiem sytuacji
ekonomicznej. Pakt Moncloa zo

łoskie „czerwone bryga
dy”, które porwały Aide
Moro, powstały podobno w
1969 roku. Pierwszych zama
chów terrorystycznych dokonały
już w 1970 roku, kiedy tch
przywódca, Renato Curcio, był
studentem socjologii na uniwer
sytecie w Trydencie. 37-letni obecnie Curcio pochodzi z bied
nej rodziny i w młodym wieku
pracował jako goniec hotelowy.
W 1974 roku został aresztowany
za udział w porwaniach i strze
laninach. Uwolniła go żona.
Margherita Cagol, która na po
czątku 1975 roku wraz z grupą
przyjaciół zaatakowała więzie
nie w północnowlosklm mias
teczka Casale Monferrato. 17
kilka miesięcy później zginęła
podczas utarczki z policją, a
Curcio został ponownie aresz
towany w Mediolanie w 1976
roku. Teraz staje przed sądem
w Turynie oskarżony o działal
ność terrorystyczną.
„Policja wioska jest zdania —
Sisat londyński „Obserrer” —
e
działalność
„czerwonych
brygad” często pokrywa się obecnie * przestępczością pospo
litą i mafijną. Włoskie więzie
nia dostorezają terrorystom no
wych sił”.

Od stałego korespondenta ZBIGNIEWA RAMOTOWSKIEGO

zresztą „czarni szeryfowie” znać
się mają równie dobrze na ma
teriałach wybuchowych. Popyt
określa podaż. Trzeba iść z du
chem czasu.

czas sprzyja. Jak Repu
blika Federalna długa i
szeroka rozlega się woła
nie: więcej bezpieczeństwa!
Państwo odpowiada na nie.
Inwestuje w policję. Ponad
siedem miliardów marek ro
cznych wydatków, 175 tysięcy
ludzi. Na 351 osób, ze starca
mi i niemowlętami włącznie,
przypada jeden policjant. We
Francji, gdzie o munduro
wych i niemundurowych anio
łach stróżach też się nie za
pomina, proporcja jest mniej
imponująca: 1:596. W Anglii
statystyczny policjant przypa
da na 600 osób, w Belgii —
na 650, w Holandii — 825. „W
porównaniu z innymi krajami
zachodniej Europy — konsta
tuje spokojnie „Quick” — sta
liśmy się państwem „prawie
policyjnym”. Lecz to wszystko
wydaje się niewystarczające.

Państwo inwestuje nowe środ
ki. Doskonali służby wywiadow
cze, rozbudowuje Federalny Urząd Kryminalny, instaluje no
we komputery, umacnia i uno
wocześnia
Bundesgrenzschutz
(patrz jednostka specjalna zna
na z Mogadiszu), zaostrza usta
wy. Ale wołanie: „więcej bez
pieczeństwa” nie ustaje. Między
uzasadnionym lub sztucznie po
budzonym popytem i podażą
wytworzyła się swoista luka.
Więc okazja do spekulacji, ofert
„z boku”. Profituje „Centralna
Służba Bezpieczeństwa” z Mo
nachium, oferująca w prospek
tach „spokój i porządek”, rosną
jak grzyby po deszczu nowe,
prywatne firmy podejmujące
ciężar ochrony obiektów i osób.
Na strachu można zarobić.
Szczęśliwa gwiazda „czarnych
szeryfów” zaczęła świecić in
nym.
Dostrzegł ja np. Guenter Ullrich ze wsi Okarben pod Frank
furtem. Miał właśnie zająć się
pracą na roli, gdy pojawiła się
ciekawsza perspektywa. 28-I->tni
Guenter pozostawił gospodar
stwo w rękach rodziców, na pię
trze chłopskiego domu urządził
„centralę”. Kilku przyjaciół,
wielkokalibrowe
rewolwery,
krótkolufowe karabiny z pocis
kami śrutowymi, formalna reje
stracja — to wszystko. „W każ

Od naszego stałego korespondenta
BOGDANA KOSTECKIEGO
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to wiadomo, że
Jprzeznienifestacja,
będzie można przejechać
miasto. Będzie
i

(Cz)

Moda na wczasy w Bułgarii

„Nie przegapić pociągu...”
przyznaj* się tylko co dziesiąty
Hiszpan.
„Po 40 latach hibernacji, jak
nikt inny w Europie, odczuwa
my gwałtowne pragnienie życia.
Pozbywamy się kompleksów,
przestajemy się czuć czarnym
ziarnem grochu. (_.) Chcemy tyć
pełnią życia. Uwaga: Nie wolno
nam przegapić pociągu po raz
drugi!” — napisał tygodnik
„Camblo 16” z życzeniami na
Nowy Rok.

(R)

myśli lecznicze działanie tam
tejszych wód mineralnych, na
które zwraca się ostatnio coraz
większą uwagę. Dochodzą do
tego, przebadane w ostatnich
latach złoża bardzo wartościo
wych borowin. Znaczne ich po
kłady na dnie dawnych łagun,
przesycone rozmaitymi cennymi
dla zdrowia związkami mine
ralnymi, odłożonymi niegdyś
przez morze, oblicza się na
przeszło 8 min ton. Połączenie
uzdrawiającego wpływu mors
kiego i słonecznego zarazem
klimatu z leczniczym oddziały
waniem kąpieli i innych zabie
gów błotno-mineralnych, rokuje
— zdaniem specjalistów-medyków — wielkie efekty i moż
liwości.
Na ich coraz szersze wyko
rzystanie nastawia się obecnię
bułgarska gospodarka turysty
czna. Wielki boom budowlany
na wybrzeżu bułgarskim już
się kończy. Oczywiście będą
powstawać nowe ośrodki wy
poczynkowe, ale planuje się je
umiarkowanie, bez pobrzmie
wających jeszcze niedawno ten
stał podpisany dopiero ostatniej
jesieni. Tymczasem już w czer
wcu zeszłego roku zanosiło s’.ę
na to, że stopa inflacji osiągnie
do końca grudnia aż 33 pro
cent.

ealizacja porozumień, pod
pisanych w pałacu Monc
loa, sprawiła, że skończyło
się na 27 procentach. Wyższą
stopę inflacji miały Włochy i
Portugalia, a podobną do hisz
pańskiej — Wielka Brytania.
W ciągu minionych pięciu lat
ceny w krajach EWG wzrosły
średnio o 53 procent, najwol
niej w RFN (33 procent), naj
szybciej we Włoszech (94 pro
cent). W Hiszpanii życie zdro
żało w tym czasie o 86 pro
cent

R

„Loa pactos de la Moncloa”,
zawarte 25 października 1977 ro
ku, przewidują, że roczny
wzrost podstawowych cen kon
sumpcyjnych może sięgnąć ma
ksymalnie 22 procent. W podob
nym stosunku mogą wzrosnąć
fundusze płacowe, przy czym
lepiej zarabiający mogą liczyć
tylko na podwyżki 15-procentowe. Plan stabilizacji gospodar
czej mówi również o nowej po
lityce fiskalnej. Do tej pory
taka polityka po prostu nie
istniała. W roku 1978 Hiszpanie
oddadzą do skarbu państwa 13
procent swoich dochodów. W
porównaniu z resztą Europy bę
dą to podatki niewysokie. Szwe
dzi płacą np. trzykrotnie więcej.
Mniej oddają państwu tylko Ja
pończycy — 11 procent.
Reforma podatkowa spotkała
się zresztą ze zrozumieniem.
Hiszpanie nie mają nic przeciw
podatkom, byle je mieli tylko
od czego płacić, byle im za
gwarantować stałą pracę. 68 na
stu Hiszpanów chciałoby mieć
jedną solidną pracę na cale ży

dym razie — mówi z dumą szef
nowej firmy — mamy lepsze uzbrojenie niż inni. Gdy strzela
my, to już koniec, nie
ma
szans”. W prasie pojawiły się ogłoszenia: „Zwalczamy terror.
Dziś Ponto — jutro wy. Policja
jest totalnie przeciążona”.
Z rejestracją nie było żadnych
trudności. O kwalifikacje p. Ullricha i jego ekipy nikt nie py
tał. „Skuteczna kontrola pry
watnych armii — żali się organ
związków zawodowych „Welt
der Arbeit” — nie istnieje".
Wprawdzie „nadzór nad cudzym
życiem” wymaga zezwolenia,
lecz kto nie był karany i legity
muje się uregulowanymi „sto
sunkami finansowymi", nie mu
si obawiać się edmowy. Przed
siębiorcy — twierdzą np. kom
petentni urzędnicy we Frank
furcie —• zatrudniają z reguły
ludzi niezawodnych.
Jako niezawodny prezentował
się władzom szef firmy z Kas
sel, Gerd Mihm, przedstawiający
chętnie swe przedsiębiorstwo usługowe jako „największą orga
nizację obronną Europy”. Filia
w Londynie dodawała blasku.
Lecz oto niespodziewanie przed
kilkoma miesiącami interes zna
lazł się w obliczu plajty. H«rr
Mihm, należący w 1969 r. do
zbrojnej obstawy ówczesnego
szefa NPD, von Thaddena i za
mieszany w sprawę ostrzelania
demonstrantów przez neofaszy
stowską bojówkę, wzbudził obecn* szczere zainteresowanie pro
kuratora zaniedbaniami poda-.ko.
wymi. Drobiazg: pięć milionów
marek na niekorzyść państwa.
Ponadto weszły w grę zarzuty o
szpiegostwo gospodarcze, kra
dzież 1 zabójstwo.
Zły los wszelako zna swoje
granice. 150-osobowy
oddział
Mihma i jego administracja po
zostawały jeszcze przez dłuższy
czas na usługach głównego
klienta — Bundeswehry, zleca
jącej często ochronę niektórych
obiektów najemnym służbom, a
następnie drogą pocztową, bez
większych problemów, nastąpi
ła pomyślna zmiana miejsc
pracy. Fachowcy są poszukiwani,
chętnych nie brak. Kto ma nie
co odwagi, tupetu i przygoto
wania specjalistycznego (służba
w wojskach powietrzno-desantowych jest szczególnie wysoko
ceniona), ten bez trudu zamie
ni strach innych na brzęczącą
monetę.

się ochroną obidktów i osób.
Skupiają ogółem 54 tysiące
ludzi, nie licząc równie po
tężnej 6traży zakładowej. Or
gany bezpieczeństwa i porzą
dku :— formalnie uprawnione
.do kontroli, lecz praktycznie
bezradne wobec nowego part
nera, stanowiącego często pią
te koło u wozu — coraz bar
dziej są zaniepokojone. Bywa,
że podejrzane firmy o najdzi
wniejszych zainteresowaniach
celowo otaczają się prywat
nymi detektywami, tworząc
zasłonę przed ciekawym okiem służb państwowych i opinii publicznej.

dencji do tworzenia superkombinatów wczasowych, oblicza
nych na setki tysięcy turystów
w jednym miejscu i turnusie.
Odrzucono te pomysły jako ar
chaiczne, niezgodne z. nowoczes
nym poglądem ha warunki wy
poczynku potrzebne ludziom z
wielkich, aglomeracji, z zakła
dów przemysłowych. Chodzi
także o wymogi ochrony natu
ralnego środowiska wybrzeża.
Rozwój istniejących ośrodków
wczasowych odbywać się więc
będzie — już zresztą tak się
dzieje — nie tyle drogą ich po
większania co rozbudowy i
wzbogacania zaplecza, lepszej i
bardziej urozmaiconej obsługi
turystów — od gastronomii po
tereny sportowe i ... właśnie
zakłady balneolecznicze. Naj
nowszy, bardzo elegancki hotel
„Warna” w Drużbie, oddany
do użytku w ubiegłym roku,
ma bogaty program i wyposa
żenie w tej dziedzinie: baseny,
gabinety kąpieli leczniczych i
masaży wodnych, procedur bo
rowinowych itd. Żaden też inny
duży hotel nie będzie budowa
ny bez takiego wodr.oleczniczego
rynsztunku. Wyposaży się w
podobne instalacje również sta
re zespoły hotelowe. Nowa gru
pa kameralnych ośrodków wy
poczynkowych w okolicy ujścia
rzeki Kamczji i na południo
wym odcinku wybrzeża bułgar
skiego już od początku będzie
miała rozwiniętą bazę wodnolecznictwa. Właśnie w regionie

Kamczji odkryto niedawno cen
ne termiczne wody jodowe i
bromowe, a na południu źródła
o jeszcze bogatszym i bardziej
urozmaiconym zestawie roz
tworów mineralnych.
Tak więc tworzy się nowa
specjalność bułgarskiego wyb
rzeża czarnomorskiego, która
pomnoży jego przyciągającą si
łę i korzyści zdrowotne ze spę
dzonych tam wczasów. Dla gos
podarki turystycznej ma to tak
że duże znaczenie ekonomiczne.
Przede wszystkim ze względu
na wydłużenie sezonu leczniczowypoczynkowego, w perspekty
wie cały ro-k. Już obecnie tak
właśnie'„na okrągło” wykorzy
stuje się istniejące nad morzem
zakłady balneologiczne. Zresztą
klimat czarnomorski również
zimą, czy też wiosna, jest ko
rzystny dla przybyszów z głębi
kontynentu. Dlatego o tym piszę teraz.
Ogólnie zaś biorąc — jakość
usług i kompleksowość wyko
rzystania możliwości wypoczynkowo-leczniczych wybrzeża sta
je się obecnie dewizą bułgar
skiej gospodarki turystycznej.
Pod tym kątem zreorganizowa
no ją przed rokiem i wytyczo
no priorytety rozwojowe. Waż
na to wiadomość i dla nas, ja
ko fce Polacy, jako się rzekło,
są stałymi bywalcami na czar
nomorskim wybrzeżu Bułgarii.
W ub. roku byli tam najlicz
niejszą grupą narodową wśród
turystów zagranicznych.

cie, nawet kosztem niższych za
robków. Za rozwiązaniem prze
ciwnym — dużo zmian i dużo
pieniędzy, opowiedziało się tyl
ko 22 na stu ankietowanych.
Podobna ankieta w Stanach
Zjednoczonych dała dokładnie
odwrotne rezultaty. W samej
Hiszpanii najwięcej amatorów
wszelkich zmian, nie tylko pro
fesjonalnych, jest w Barcelonie.
Dążenie do zapewnienia sobie
stałej pracy wydaje się zrozu
miałe. W sytuacji, kiedy pięć
procent dorosłych Hiszpanów
pozostaje bezrobotnymi, kiedy
wiadomo, że małe firmy będą
musiały zbankrutować, poczucie
szczęścia kojarzy się z poczu
ciem stabilności zawodowej.
Wprawdzie dwie trzecie, a nie
którzy szacują nawet, że trzy
czwarte bezrobotnych, to ludzie
młodzi, którzy nie tyle utracili
pracę, co nie mogą jej znaleźć.
Rzecznik prasowy, Guillermo
Cid Luna, zdaje sobie sprawę,
że to jest okoliczność łagodząca,
dobra jako argument tutaj przy
debatach ministerialnych, w ele
ganckich gabinetach w stylu
empire. Ale to w żadnym wy
padku nie jest argument na uli
cę, kiedy trwa manifestacja w
robotniczej dzielnicy Vallecas,
kiedy wyją klaksony.
99,9 procentu spośród miliona
hiszpańskich pracodawców, to
firmy zatrudniające mniej niż
500 osób. Tylko dwadzieścia
przedsiębiorstw zatrudnia po
wyżej 10 000 pracowników. Te
proporcje zgodnie z prawami
rynku muszą się zmienić, nie
uchronnie. Już się zmieniają.
Plan stabilizacji gospodarczej —
mechanizmy, które mają likwi
dować inflację, w pierwszej fa
zie działania niestety, sprzyjają
bezrobociu. Jeszcze jeden argu
ment „nie-na-ulicę”. Zwolnienie
banków z obowiązkowych Inwe
stycji na rzecz państwa i od

blokowanie systemu rynkowego
daje pracodawcom dużą swobo
dę. Ożywienie gospodarki na po
czątku może być bolesne dla
zatrudnionych. Oczywiście będą
ich broniły związki zawodowe,
które są w Hiszpanii dużą i zor
ganizowaną siłą polityczną, mcże nawet ważniejszą od młodych
jeszcze partii politycznycn. Ar
gumenty, wypisane na transpa
rentach, argumenty, za którymi
stoją związki, będą się ścierały
ż argumentami „nie-na-ulu.ę’’,
za którymi stoją żelazne prawa
gospodarcze.

RFN działa już ok. 400
zarejestrowanych firm
prywatnych zejmujących

Coraz ostrzej rysuje się pro
blem polityczny. Przybywa py
tań o zakres kompetencji pry
watnych służb, podstawy praw
ne ich. działalności. Dyrektor
policji kryminalnej z Recklinghausan, Egon Roessmann oba
wia się wręcz, że służby te,
zwłaszcza peddane określonej
motywacji, mogą kiedyś obrócić
się przeciwko państwu. Depu
towany z bawarskiego Landta
gu, Heinrich Schnell, przypomi
na z kolei smutne doświadcze
nia z okresu Republiki Wei
marskiej i wskazuje na niebez
pieczeństwo posłużenia się pry
watnymi armiami przez ekstermistyczne organizacja politycz
ne.
Fantasta? Oto ostatnio w Bun
destagu, w ramach interpelacji
poselskich, poruszono sprawę
tzw. sportowej grupy obronnej
Hoffmanna, czyli znanej cd
lat, notowanej również przez
rząd federalny jako „prawicowoekstermistyczna”, organizacji
bojówkarzy x Bawarii. Podczas
swych cotygodniowych ćwiczeń
polowych — jak stwierdził m.
in. deputowany SPD Schoefberger — organizacja ta korzysta —
drobiazg — z samochodów typu
„jeep”, ciężarówek, pojazdów
gąsienicowych(?), pontonów, ko
ni, ciężkich motocykli. Ma po
nadto do dyspozycji mundury i
ubrania maskujące, karabiny,
broń ręczną, granaty ćwiczebne.
Kompetentny urząd w Mona
chium udzielił ostatnio Hoff
mannowi nowych zezwoleń: na
posiadanie czterech egzemplarzy
broni krótkiej i czternastu —
długiej. Na swe „akcje obron
ne” oddział wyrusza także poza
granice Bawarii...
No, ala te już inna historia,
spod brunatnej gwiazdy.

★
remier
brytyjski
damce
Calłaghan połączył przyjem
ne z pożytecznym, gdy w ubieglym tygodniu pojechał do
Waszyngtonu. Podróż zaczął od
oficjalnych rozmów z' prezyden
tem Jimmy Carterem, a następ
nie spędził dni świąteczne w
gronie rodzinnym. Jego córka
jest bowiem żoną ambasadora
brytyjskiego w Stanach Zjed
noczonych, byłego dziennikarza,
Petera Jay’a. Gdy zięć premie
ra mianowany został ambasado
rem, gazety londyńskie gwał
townie krytykowały Callaghana,
zarzucając mu nepotyzm i po
wierzenie odpowiedzialnego sta
nowiska człowiekowi, który nie
ma doświadczenia dyploma
tycznego. Obecnie prasa angiel
ska coraz częściej zachwala
Petera Jay’a, który okazał się
bardzo zdolnym i energicznym
ambasadorem.
W przeddzień wyjazdu do
Ameryki Calłaghan przedłożył
królowej Elżbiecie wniosek w
sprawie mianowania nowych
szesnastu lordów dożywotnich.
Jedenastu z nich to członkowie
Partii Pracy, czterej — konser
watyści, którzy otrzymali ty
tuł lorda na prośbę przywód
czyni torysów, pani Thatcher,
1 jeden — liberał. W Londy
nie przypuszcza się, źe nowi
lordowie zostali mianowani z
myślą o zbliżających się wy
borach do Izby Gmin.
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★
owo, wybrane francuskie
Zgromadzenie
Narodowe
ma w najbliższy ponie
działek
ukonstytuować
się,
a przede wszystkim powierzyć
jednemu z deputowanych sta
nowisko przewodniczącego. Nie
oczekiwanie
okazało się, że
dwóch znanych polityków tibiega się o ten zaszczyt. Jed
nym z nich jest Edgar Faure,
który
był
przewodniczącym
parlamentu w ubiegłej
ka
dencji. Drugim — Jacąues Chaban-Delm3s, były premier.
Obaj kandydaci występują w
imieniu
ugrupowania parla
mentarnego gaullistów, którego
przywódcą jóst inny były pre
mier — Jacąues Chirac. Obaj
kandydowali
na
stanowisko
przewodniczącego
Zgromadze
nia Narodowego już w 1973 ro
ku, po poprzednich wyborach.
Wówczas
sprawę
przesądził
prezydent Georges Pompidou,
który wypowiedział się na rzecz
Edgara Faurc’a. Nie jest jasne,
czy obecny prezydent, Giscard
d’Estaing, zechce zabrać głos
w sporze między dwoma zna
nymi gaullistami.

N

Madrycie
zamordowano
Jesusa Haddada Blanco,
który był szefem wszyst
kich hiszpańskich więzień. Za
mordowany mis! 39 lat i był
członkiem partii socjaldemokra
tycznej (nie ma nic wspólnego
z wpływową
partią _ socjalis
tyczną, która jest główną siłą
opozycyjną w Kortezach). Wraz
z partią socjaldemokratyczną
Haddad wstąpił do Unii Cen
trum Demokratycznego premie
ra Suareza.
W Madrycie przypuszcza się,
że Haddad został zamordowa
ny w odwecie za śmierć mło
dego więźnia, który zmarł w
madryckim więzieniu Carabanchel wskutek ran odniesionych
podczas przesłuchania. Żadna t
organizacji ekstremistów istnie
jących w niszpanii nie przyzna
ła się do zamachu na szefa
więzień, ale nie wyklucza się,
że zamach był dziełerfi GRAPO,
podejrzanej
organizacji, którą
jedni zaliczają do skrajnej le
wicy, a inni — do skrajnej praw!oy.

W

oniec dyktatury był dla
Hiszpanii punktem zwrot
nym. Ale wielka zmisna
odbywa się dopiero teraz. W
krajach wysoko uprzemysło
wionych pracuje co drugi do
rosły obywatel (ZSRR — 43
procent; Dania — 50 procent),
a w Hiszpanii pracuje co trze
ci. W krajach , wysoko uprze
mysłowionych statystyczna ro
dzina wydaje na żywność jed
ną piątą dochodów, a hiszpań
ska rodzina wydaje ponad
dwa razy więcej. I to się wła
śnie teraz zmienia. Hiszpanie
zawsze mieli gest, teraz uczą
się życia z ołówkiem w ręku.
W zeszłym roku połowa ro
dzin nie odłożyła ani jednej
pesety, w tym roku wygląda
na to, że liczba oszczędzają
cych się zwiększy.

K

Mechanizmy gospodarcze prze
obrażają się wolno nieefektownie. Działacze związkowi i ekonomiści dyskutują godzinami
naci słupkiem cyfr. Ale jeśli u
cyfry układają się niekorzyst
nie. jeśli stopa inflacji zaczyna
kwitnąć, to tym, którzy z bal
konu przy ulicy Balboa krzyczą
„Franico presete”, niebezpiecznie
przybywa szans.

★

siężniczka
Małgorzata,
siostra królowej Elżbiety,
znów stała się przedmio
tem sensacji w Wielkiej Bry
tanii. Księżniczka, która żyje
w separacji ze swym mężem,
lordem Snowdonem, ma obec
nie 47 lat. Spędza wiele czasu
z młodym, 30-letnim przyja
cielem, Poddy Ilewellynem,
nijdoszłym śniewakićm, z któwm
ostatnio wyjechała na
Wyspy ■ Karaibskie. Byłoby to
wszystko jej zupełnie prywatną
sprawą, gdyby nie fakt, że
księżniczka otrzymuje ze skar
cą raństwa kwotę 50 tysięcy
funtów rocznic. Nawet monsrchistyczny i konserwatywny
tygodnik „Sunday Telcgraph”
wystąpił
ostatnio z krytyką
Małgorzaty.
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„Jesteśmy pokoleniem, które pisze
rękami naszych dziadków i ojców...
Nie od razu Kraków się zawali

Rozmowa z TADEUSZEM NOWAKIEM
— Pana twórczość płynąca ■
ludowych źródeł zajmuje osobne
miejsce w polskiej literaturze
współczesnej. Temat wiejski w
Pana poezji i prozie zyskał wy
soką rangę artystyczną. Proszę
pozwolić, że naszą rozmowę zacznę od pytania, czym jest dla
Pana wieś?

wiersze przypominające po
trosze przyśpiewki ludowe;
wpływ zresztą miało tu rów
nież rozczytanie się w poezji
romantycznej i młodopolskiej;
czytałem także to, co zjawia
ło się w tamtych moich mło
dzieńczych latach w ówczes
nej prasie literackiej — a by
ły to czasy dobrych pism li
terackich i wielu znakomitych
poetów. Wydawało mi się, że
jakoś pogodzę w sobie dwie
wyobraźnie — tę, którą wy
niosłem z pieśni ludowych, ze
śpiewań kościelnych z tą,
którą zawierała się w twór
czości wspartej nie tylko na
tradycjach naszej narodowej
poezji, ale na tradycjach poezji
rosyjskiej i przede wszystkim
francuskiej. Niestety, długo nie
udawało mi się tego pogo
dzić, między innymi dlatego
że w pewnym okresie wszyscy
zaczęliśmy pisać jeden wiersz
o cegle i traktorze, ci starsi i
ci najmłodsi, do których wó
wczas należałem. Trwało to
przez parę lat.
W powrocie do źródeł, do
języka ludowego i chłopskie
go, do tego, co zawarte jest
w Kolbergu, pomogły mi roz
mowy na tematy polityczne i
światopoglądowe prowadzone
z ojcem, ze starymi ludźmi na
wsi, z kolegami na studiach
i w Kole Młodych. Był to
właściwie mój drugi powrót
na wieś i, mam nadzieję, po
wrót na stałe. Zrozumiałem
bowiem, że gdy się zerwie pę
powinę, za pomocą której
człowiek był związany od
dziecka z czymś wielkim, nie
ma się na dobrą sprawę, nic
ciekawego do powiedzenia.

— Ciągle Jeszcze domem ro
dzinnym i domem najprawdzi
wszym, bo tam się urodziłem,
wychowałem, tam się ukształ
towały mój charakter, wraż
liwość, wyobraźnia; stąd też
wywodzą się te moje nie
ustanne'powroty, trochę przy
pominające powroty ptasie do
gniazda, które czeka, które
jest ciepłe. Jest to także spra
wa kultury wiejskiej — w
tym pojęciu mieści się i pieśń
ludowa, i malowanka w szkle,
rzeźba i muzyka, zwyczaje i
obyczaje.
Ta kultura w przeszłości
szła osobną ścieżką — obok
szeroko pojętej kultury naro
dowi. Jeśli owe ścieżki sty
kały się z sobą, to wyłącznie
za pośrednictwem ludzi wiel
kich jak Kochanowski, jak
romantycy, a potem twórcy
Młodej Polski. Ale były to
zjawiska rzadkie. Powszechne
stały się dopiero w czasie
tworzenia ruchu ludowego.
Myślę tu o działalności „Wi
ci", które walczyły o prawo
kultury ludowej do kultury
narodowej. Zrozumiano wów
czas, że jeśli chce się być w
pełni obywatelem tego kraju,
to musi się w pełni szanować
kulturę i jedną i drugą.
Poza tym wieś była dla mnie
zawsze wsią wrażliwą na
wszystkie dziejące się sprawy,
od Kościuszki poczynając, po
przez obydwa powstania na
rodowe, nawet przez rebelię
Szeli, przez lata przed i w
czasie I wojny światowej, gdv
rodziła się nasza niepodleg
łość, przez udział w walkach
1339 roku 1 w partyzantce w
czasie okupacji. A ponieważ
toczyło się to daleko od ośrod
ków politycznego działania,
wszystkie odbicia, załamania
widać było lepiej niż gdyby
patrzyło się na to z „oka cy
klonu”.

— Chciałabym na chwilę za
trzymać się przy „Dwunastu”
— jednej z najciekawszych Pa
na pozycji prozatorskich ostat
nich lat. Zbigniew Bieńkowski
recenzując ów utwór na łamach
„Twórczości”^ napisał, iż głów
nym jego problemem
jest
chłopskość realizująca się w
świadomości 1 biografii poko
leń. Chłopcy z Pana książki ro
zumieją to nie jako przynależ
ność społeczną, środowiskową,
lecz Jako określone dziedzictwo
duchowe. Jak by Pan sprecy
zował owo pojęcie chłopskości?

— Wracając do literatury:
wniósł Pan do liryki własny,
odrębny ton, poetykę Pana łat
wo rozpoznać, ale trudniej do
niej dobrać klucz. Może dlate
go, że nie zamyka się Pan w
jednej formule, nie sprowadza
do Jednej, określonej tradycji
literackiej...

— Niewątpliwie jest to spra
wa dziedzictwa, bo chociaż
należymy do drugiego, a wła
ściwie trzeciego pokolenia li
terackiego, jesteśmy nadal po
koleniem, które pisze właści
wie rękami naszych dziadków
i ojców, które ciągle i ciągle
buduje obrazy — ich
— Tradycja? Zacząłem od tworzy,
wrażliwością, ich pamięcią.
pisania wierszy jeszcze w gim Tak.
jakbyśmy byli dziedzi
nazjum tarnowskim. Były to cami całej
tej ludowej kultu■ ry mającej przecież również
tysiąc lat. jak cała kultura
narodowa Piszemy w imieniu
tych niepiśmiennych, tych,
którzy nigdy nie mogli opo
wiedzieć swego życiorysu po

iedy w 1974 r. francuscy
1 egipscy uczeni przepro
wadzali badania mumii
znajdujących się w muzeum
Kairze, okazało się, że większość
z nich jest w złym stanie. Przez
tysiące
lat
zmumifikowane
szczątki
władców
egipskich
spoczywały
w ciemnościach
podziemnych grobowców, gdzie
panowała stała temperatura i
określona
wilgotność.
Stan
mumii pogorszył się jednak po
ich przewiezieniu do muzeum,
pomimo specjalnie przygotowa
nych pomieszczeń.

K

Tak stało się m. in. z mumią
Ramzesa II. Została ona prze
transportowana do Francji i
poddana dokładnym badaniom
przez uczonych. W Muzeum
Człowieka dla niecodziennego
„pacjenta”
wydzielono
dwa
sterylne pomieszczenia, w któ
rych panowała stała wilgotność
i optymalna temperatura. Zain.
stalowano elektronowy mikro
skop, pozwalający dostrzco naj
mniejsze zmiany zachodzące w
tkankach zmarłego przed prze
szło 3200 laty faraona.

— Mówimy tu o wartościach
dziedziczonych przez pokolenia.
Te wartości przekazywane są z
odległych czasów m.in. przez
mit, legendę, baśń. Czy nie stąd
właśnie w Pana prozie owa
wielka rola konwencji legendowo-baśniowych, gawęd, przypo
wieści?

— To prawda. Tkwi w pa
mięci każdego z nas ta druga
cząstka chłopskich opowieści
dziedziczonych po matkach i
babkach, które jeszcze inaczej
widziały ten świat. Od kuch
ni, od kubka z mlekiem, od
ślęczenia nad pieluchami i
nad krosnami, nisko pochylo
ne nad ziemią, wyrywające
chwasty z pola. Ich obowiąz
kiem było opowiadanie dzie
ciom w jesienne wieczory ba
śni i legend o świętych i kró
lach, o czarownicach, czartach,
duszkach
zamieszkujących
dom, sad, rzeki, o strzygach,
wilkołakach, królewiczach i
królewnach, rycerzach wędru
jących po wsiach; o miłości
do matki, do ojca, do ziemi;
o śmierci gospodarskiej, god
nej, na łóżku, kiedy człowiek
ma czas na pożegnanie się ze
wszystkimi; o narodzinach
długo oczekiwanego dziecka,
o głodach, chorobach, 'zara
zach,
—- Jest Pan poetą wsi, ale ■
tej wsi sostają już tylko pew
ne, wybrane przea Pana i rmitologizowane motywy. Znaczna
część Pana wierszy, ballady —
to stylizacje. Dlaczego Pan wy
brał tę formę?

— Czy to są wiersze styli
zowane? Broniłbym się przed
tym, bo raczej są to wiersze
przesycone przyśpiewką, bal
ladą, legendą, przypowieścią.
W konsekwencji przecież z
tych wierszy, które były zrytmizowane i związane bardzo
mocno rymem — tak jak pieś
ni ludowe — zrodziły się

Janek

Ramzes II
na kuracji w Paryżu

w

IGOR SMIAŁOWSKI

OD RED. W Teatrze Drama
tycznym otwarto wystawę prao
Jana Kosińskiego, nieżyjącego
już znakomitego scenografa 1
artysty, który wywarł duży
wpływ na sprawy naszego tea
tru. W związku z tym zamie
szczamy wspomnienie o nim na
pisane przez znanego aktora,
Igora Smiałowskiego. Jest to
fragment z przygotowanej do
druku Książki tego autora —
„Igraszki z Melpomeną", która
ukaże się nakładem „Naszej
Księgarni".

lutym 1974 roku, Zeno-

biusz Strzelecki, zbiera
W
jąc
do mono
grafii
na
materiały
Jana Kosińskiego,
grał na taśmie magnetofono

ydawnictwo

wej wywiad. Dzięki Strzelec
kiemu mamy dzisiaj możność
obcowania z Jankiem, który
dla niejednego z nas był nie
tylko niezwykle interesują
cym, mądrym artystą, ale tak
że bliskim człowiekiem i przy
jacielem.
W „Pamiętniku Teatralnym”
w 1976 r. Kosiński powiedział
m. in.: „Byłem sobie takim
chorowitym jedynakiem z in
teligenckiej rodziny, ojciec po
lonista z dużą biblioteką. Ta
biblioteka była terenem mo
jego buszowania, zabaw i ja
kichś tam penetracji od wcze
snych lat. Naturalnie, że to w
jakiś sposób musiało działać”.

Pot. Ryszard Frzedworski

Psalmy, które już mają inny
sens i nawiązują do innej
tradycji.
— Pana debiutem prozator
skim było „Przebudzenie” sta
nowiące rodzaj artystycznego
pamiętnika. Od tamtych lat
proza Pana przeszła ewolucję,
nastąpiło poszerzenie, wzboga
cenie problematyki. Jak teraz,
z perspektywy czasu,
patrzy
Pan na ów pamiętnik?

— Miałem tę świadomość
przy pisaniu pierwszych mo
ich opowiadań, że tylko w ja
kiejś mierze są one moim osobistym, prywatnym pamięt
nikiem, stanowią natomiast
próbę, często pozasłowną, ok
reślenia rodzącej się w dziec
ku świadomości, że się jest
człowiekiem, że wyrasta się w
określonym środowisku, że ma
się kontakt z tym, co żywe,
z przyrodą. Do tego pamięt
nika obecnie ciągle wracam,
bo chyba w nim spróbowałem
utrwalić to, co z biegiem cza
su staje się mniej zauważal
ne, mniej konkretne. A tam
wszystko jest jeszcze żywe,
kolorowe, może nadmiernie
zmetaforyzowane, ale świeże
jak nowo narodzone jagnię.
Czyli był to pamiętnik i rów
nocześnie kalen&arź, gdzie za
notowałem pewne fakty natu
ry historycznej a zarazem
psychologicznej i który mi bę
dzie, jak sądzę, służył przez
długi jeszcze czas.
— Nad czym pracuje Pan obecnie?

— Wspomniała pani o „Dwu
nastu” — jest to właściwie
tylko połowa książki, bo dru
giej nie napisałem i pewnie
nie napiszę. Sadzę jednak, że

Janka poznałem w Krako
wie, a nawet losy sprzęgły
nas wspólnym mieszkaniem na
Pijarskiej. Wspominamy obo
je z żoną ten okres bardzo mi
ło. Byli Mayenowie (ówczesny
reżyser w Starym Teatrze),
Kosińscy i my. I była prawie
nędza. Lat mieliśmy wówczas
niewiele, a teatr był dobry,
Kraków piękny, jakby nie ru
szony wojną, więc reszta się
nie liczyła.
W liście do rodziców pisał
w tym czasie Kosiński (Kra
ków 11.12.1945 r.): „Dziś spa
dła na nas jak grom wiado
mość, że znaleziono nam mie
szkanie, jestem wstrząśnięty i
przybity. Mieszkanie ma być
wspólne — trzy rodziny w
trzech pokojach. Są to wszyst
ko bardzo mili ludzie i dopra
wdy będzie mi przykro robić
z nich sobie wrogów — a
przecież przy mieszkaniu na
kupie to nieuniknione”. Otóż,

Poszukiwanie
skarbów Krezusa
rwające od kilkunastu lat
w zachodniej Turcji bada
nia archeologiczne na tere
nie starożytnej krainy, Lidii,
przyniosły interesujące odkry
cia. Archeolodzy
prowadzili
prace badawcze w ruinach mia
sta Sardes — dawnej siedziby
króla Krezusa. Okazało się, że
legendy o skarbach Krezusa
nie były wcale przesadzone. W
ruinach miasta znaleziono licz
ne ślady produkcji złotniczej. W
pobliskich rzekach wydobywano
w starożytności grudki złota,
które przerabiano w mieście
Krezusa. Złotodajne plaski za
pewniały miastu ogromne bo
gactwo. Później złoto zaczęło się
Fragment wystawy prac scenograficznych Jana Kosińskiego urządzonej w Teatrze Dramatyczwyczerpywać, ale pozostała le
nl/m
Fot. Zdzisław Kwileckl
genda.

I

pilnie. Ale to nie jest wystaw
czające.

żek poświęcony historii Kra
kowa. Tak jak książki poś
więcone 'Warszawie, wydawa
ne przez PIW, ozdobione są
znakiem prymitywnej syren
ki, tak te książki krakowskie
odznaczają się rysunkiem sze
ścianu na okładce.

Prace zmierzające do ochro
ny przed zniszczeniem tego tak
cennego i ważnego dla kultury
polskiej zespołu urbanistycz
no-architektonicznego trwają
od lat, jednakże ich tempo jak
i efekty muszą budzić najwię
kszy niepokój, ponieważ —
mówiąc najkrócej — proces
zniszczenia jest szybszy niż
proces rewaloryzacji i konser
wacji.

Cykl ten nosi nazwę „Cracouiana", wychodzi pod redak
cją Józefa Powichy i dzieli się
na dwa podcykle, większego i
mniejszego wymiaru. Ten dru
gi nosi podtytuł: „Ludzie i wy
darzenia”. Gromadzi ten cykl
książki z rozmaitych dziedzin,
ozdobione przy tym szeregiem
świetnie dobranych i pomyśla
nych ilustracji. Ja osobiście
cenię sobie z tego cyklu prze
miłe opowiadania Stanisława
Broniewskeigo „Spotkania z
Krakowem”, takie mieszaniny
ciekawe i zabawne, napisane z
bardzo wielkim wdziękiem. Z
gawęd takich Stanisław Bro
niewski jest znany.

Przeprowadzane badania mają
na celu nie tylko oczyszczenie
mumii z bakterii i „wylecze
nie” Jej, ale również dostarcze
nie możliwych do wykrycia,
cennych informacji dla pozna
nia dziejów Egiptu.

T

Literackie

Krakowie wydoje
Wwsympatyczny
cykl ksią

jedynczego. zbiorowego 1 oby
watelskiego, bo tylko umieli
na pamięć pacierz i potrafili
czytać książeczki do nabożeń
stwa; tych, którzy zostali
wchłonięci przez historię na
szego narodu, zapomniani na
długie okTesy; przypomina
no sobie rzadko, że rodzą
chleb i to wtedy, gdy na
naród spada większe czy
mniejsze nieszczęście. A oni z
kolei, ci bezimienni, mieli
swój osobny język, często tak
stary, jak język Reja, Kocha
nowskiego czy księdza Wujka,
język z ogromną ilością słów,
które przepadły w języku li
terackim, a u nich zostały,
wsparte o inną wyobraźnię, o
codzienne doświadczenie. Zo
stał im inny sposób opowia
dania o rzeczach najdrobniej
szych, powszednich, bliskich.
Opowiadali po prostu, zwy
czajnie, tak jak chłop, który
ma pełne garście ziarna i sy
pie je w ziemię.

tych dwunastu bohaterów sta
nie się bohaterami dwu czy
trzech powieści. Jedną już tu,
w Warszawie, zacząłem pi
sać. Bo przecież ci chłopcy z
„Dwunastu” są zaledwie i to
nie w pełni ukształtowanymi
ludźmi, żaden z nich nie za
czął jeszcze swego odrębnego
życiorysu, wszystko jeszcze
przed nimi. Dwóch, trzech z
nich powinno opowiedzieć ca
łe swoje życie.
— Jak określiłby Pan swoje
posłannictwo pisarskie? Czy mo
że traktuje Pan swoją twór
czość jako spłacenie długu wsi?

— Ten dług spłaciłem ha
rówką do piętnastego roku
życia — jeszcze w czasach
gimnazjalnych, podczas wa
kacji pracowałem na wsi. Na
tomiast moje pisanie jest pró
bą utrzymania tych związków
rodzinnych,
przyjacielskich,
sąsiedzkich, z których wyszed
łem w 1945 roku. Chciałbym
żebyśmy wszyscy czuli się za
wsze tak blisko jak wtedy,
żebyśmy mogli sobie w chwiJi
spotkania rozmawiać tak, jak
zwykle, gdy się jest na
chrzcinach, weselu czy na
festynie. Jedna tylko z moich
książek powstała z myślą o
spłaceniu długu pamięci wo
bec tych, którzy walczyli i
poginęli na wojnie, w party
zantce, w obozach koncentra
cyjnych i więzieniach. Była to
książka „A jak królem, a jak
katem będziesz”. Pozostałe, a
zwłaszcza ostatnio „Prorok”,
są nadal próbą pokłócenia się
z najbliższymi o sprawy już
generalne.
Rozmawiała
BEATA SOWIŃSKA
na szczęście, Jan się mylił.
Nie zrobił z nich sobie „wro
gów”. A jeżeli zdarzały się ja
kieś drobne nieporozumienia,
chociaż, ich sobie nie przypo
mina, to jak twierdził Voltaire: — „Ciągła przyjemność
przestaje być przyjemnością”.

Z tego
wiele ciekawych rozmów,
okresu

pamiętam

niekiedy w małej knajp
ce na rogu Pijarskiej, gdy po
teatrze, idąc do domu na ja
kąś tam kolację, wyskrobywa
liśmy z kieszeni drobne mo
nety, które złożone razem
sprawiały, że wypijaliśmy po
„setce” pod jednego śledzika.
Janek miał dużą, wszechstron
ną wiedzę, trudno ją jednak
„sprzedawał”. Ale warto było
nieco się potrudzió, by wyłu
skać wreszcie od niego wiele
interesujących, niebanalnych
sformułowań. A kiedy mówił
o malarstwie, zapalał się, czę
sto kiwał palcem, jak gdyby
przywoływał słowa.
Znał się na wielu sprawach,
najmniej na życiu. Był trochę
„tak artystycznie” niezaradny.
Na szczęście miał żonę Marię
— wierną, wspaniałą przyja
ciółkę. Był właściwie całe ży
cie „na bakier” ze zdrowiem.
Aż dziw bierze, że mimo to
tak wiele zdziałał.
„Trzeba być człowiekiem te
atru i starać się sensownie go
obsługiwać” — mawiał pyka
jąc fajkę.
Jan Kosiński urodził się w
Warszawie, jak sam żartobli
wie mówił „podobno dn. 29
czerwca 1916 r.”.'
..(...) Nie wiem czemu upar
łem się zostać dekoratorem
teatralnym — wspominał. Nie
było to wtedy całkiem proste:
katedra scenografii istniała.
Daszewski miał w Akademii
wykłady zlecone — ale był to
przedmiot pomocniczy o ma
łym wymiarze godzin. Trzeba
było sobie organizować studia
na własną rękę: wpraszałem
się na asystentury przy pre
mierach, które Daszewski ro
bił w Warszawie, oczywiście
nieoficjalnie, bo innych nie
było, zgłosiłem się do Schille

Ostatnio w tym cyklu wysz
ła nieoczekiwana książka Bro
nisława Cetery „Proletariacki
nurt rewolucji krakowskiej
1848 roku”. Zajmuje się ona
dziejami ruchu rewolucyjnego
owej epoki i udziałem w nim
krakowskiego ludu. Lud ten
niezadowolony z nieudolnej
postawy Komitetu Narodowe
go i jego nieudolnych poczy
nań wobec władz austriackich
wziął inicjatywę w swoje rę
ce, wystąpił zbrojnie, zbudo
wał barykady na ulicach mia
sta i zmusił wojska zaborcy do
wycofania się na zamek. Bro
nisław Cetera w swojej nie
wielkiej książeczce przytacza
szereg faktów i dokumentów
na ogól mato znanych, albo i
zupełnie nieznanych, dotyczą
cych tej roli proletariatu kra
kowskiego którą się zazwy
czaj przemilczało.
W innej książeczce z czar
nym sześcianem na okładce
Barbara Stępniewska opisuje
ogrody krakowskie od czasów
najdawniejszych aż po dzień
dzisiejszy. Kto pamięta krako
wskie drzewa i kwitnące kra
kowskie kasztany, na pewno
z radością przeczyta tę śliczną
o nich książeczkę.
Dużo jest tych krakowskich i
książek, wszystkie są miłe i
ciekawe, wyraża się w nich
miłość i przywiązanie do sta
rego grodu. Czarny sześcian na
okładce robi wrażenie czegoś
niezmiernie solidnego i mocno
się trzymającego.
Niestety, nie jest tak w na
turze. Kraków w dalszym cią
gu rozsypuje się, pomimo że
przystąpiono do systematycz
nej jego renowacji. Nad reno
wacją Krakowa pracuje się

ra, który ulokował mnie na
wydziale reżyserskim PIST ja
ko wolnego słuchacza; tamże
uzyskałem eksternistyczny dy
plom. Zaangażowałem się do
Poznania, gdzie w ciągu dzie
sięciu miesięcy musiałem zro
bić ponad dwadzieścia idioty
cznych premier, przemalowując przeważnie te same zasta
ne standardowe ściany. Dziw,
że nie zwariowałem, ale się za
to rozpiłem. Gdyby nie fakt,
że na następny sezon udało
mi się wyjechać do Paryża,
już bym się nie pozbierał. Ale
pozbierałem się i pełen zapa
łu do pracy w umiłowanym
zawodzie spieszyłem się, by
zdążyć do Polski przed pierw
szym września 1939 r., bo od
pierwszego miałem engegement do Łodzi”.
W „Żywocie własnym”,
gdzie pisze w trzeciej osobie,
wyzna: „W okupację wstąpił
samotnie, z początkami dość
nietypowej gruźlicy. Wszyst
kie te okoliczności razem wzię
te uchroniły go jakoś od bo
haterstwa i jego konsekwen
cji — takich czy innych”.
o

wyzwoleniu

Kosiński
jak
Horzyca,

się —
wiemy
Pznalazł
w Krakowie.
razem z Adwentowi

—
który
czem objął właśnie Teatr Ślą
ski w Katowicach, ściąga Ko
sińskiego do siebie. Sezon
1945—46 Stary Teatr — po
nownie Kraków. W mieście
tym zostaje do 1948 roku, pra
cując w Starym Teatrze i Te
atrze Słowackiego, początko
wo z Juliuszem Osterwą, po
tem z Bronisławem Dąbrow
skim. W 1948 roku w Warsza
wie, w Teatrze Rozmaitości
współpracuje z Dobiesławem
Damięckim. W grudniu tego
roku w Poznaniu premiera
„Przemysława II” w reżyserii
Teofila Trzcińskiego. Potem
znów z Horzycą w Poznaniu
(1949—51). W Poznaniu także
dwukrotnie współpracuje z Operą.
„Za opracowanie plastyczne”
„Halki”, w reżyserii Leona
Schillera (1950 r.) Kosiński otrzymuje Nagrodę Państwową

W jednym s ostatnich nu
merów „Życia Literackiego”
znany dziennikarz i znakomity
reportażysta Zbigniew Kwiat
kowski w wielkim artykule,
noszącym tytuł „A Kraków się
wali", bije na alarm i przyta
cza naprawdę zatrważające
dane. Oczywiście, sama miłość
do Krakowa, wyrażająca się w
licznych książkach, nie potrafi
ocalić murów tego masta.
Kwiatkowski pisze:

„Czy samo miasto jest tego
w stanie dokonać? Nie. I tak
dochodzimy do sprawy chyba
najważniejszej, iż rewaloryza
cja Starego Miasta jest spra
wą ogólnopolską. Przez
cale lata naród odbudowywał
swoją stolicę — dziś Warsza
wa stoi. Naród odbudowywał
gdańską Starówkę — dziś jest
ona naszą dumą. Nadszedł
czas, aby naród wziął na siebie
ciężar rewaloryzacji krakows
kiego Starego Miasta”.
Polacy lubią takie zadania,
chyba nietrudno jest odpo
wiedzieć, dlaczego stary Kra
ków, i jego rewaloryzacja, za
sługuje na pierwszą pozycję w
rejestrze inwestycji kultural
nych w Polsce.
Jest to jeden z zespołów, nie
mający wielu innych w Euro
pie, z jakimi można go porów
nać. Jest to nie tylko zespół
gmachów, numerów, ale także
zespól idei, tradycji, pamiątek,
z którego czerpią całe pokole
nia żywą wodę życia. Świadczą
o tym chociażby owe książki
z sześcianem, o których tu mó
wię.
I chyba nasze trudności go
spodarcze nie mogą być tu us
prawiedliwieniem opóźnienia
-pęoeetn^ewaloryzacji. Nie by
ły one przeszkodą ani w odbu
dowie Zamku Królewskiego w
Warszawie, ani w stworzeniu
rzeczy tak wielkiej, jak Cen
trum Zdrowia Dziecka. Nie
mogą być owe trudności pre
tekstem do odkładania ani bu
dowy Biblioteki Narodowej,
ani ocalenia murów Krakowa.
Jest to sprawa narodowa,
powszechna — a nawet mię
dzynarodowa. I w dodatku
sprawa pilna.

II stopnia. W 1951 roku Leon
Schiller zaprasza Kosińskiego
do warszawskiego Teatru Na
rodowego „z powodu Sułko
wskiego”, po czym angażuje
się on na stałe do tego teatru.
„Więc najpierw Narodowy,
potem Dramatyczny — wspo
mina Kosiński — nie licząc
dorywczej pracy w wielu mia
stach. Sto czterdzieści premier
od wojny (pisał to w roku 1974
— mój dop.) — oczywiście nie
wszystkie potrzebne, ale dla
chleba... Nagrody, tzw. „pozy
cja”, docentura w Wyższej
Szkole Teatralnej, eseistyka
teatralna — niedawno zebra
na w książce bardzo dobrze
przyjętej, liczne wyjazdy za
graniczne, przeważnie krótkie
„służbowe”, ale i tak wiele z
nich zostało wrażeń i doku
mentacji fotograficznej”.
Jego ostatnie prace sceno
graficzne to „Punkt przecię
cia” Claudela w warszawskim
Teatrze Współczesnym (1973),
„Dom otwarty” Bałuckiego w
Starym Teatrze w Krakowie
(1973), „Elektra” Giraudoux w
warszawskim Teatrze Drama
tycznym (1973) i w tym sa
mym teatrze „Bartleby” Za
wiej skiego (1973).
an Kosiński zmarł w swo
im rodzinnym mieście, War
szawie, w wieku lat 58. W
dniu jego śmierci do PWST
nadeszła nominacja na profe
sora nadzwyczajnego...
„Lubię czasem pokazać —
pisał Kosiński — więcej prze
strzeni, niż jej dana scena za
wiera, ale nie czuję żadnej
potrzeby, żeby za każdym ra
zem pokazywać ją całą w jej
nagości. Lubię kraść i naśla
dować, jeżeli mnie coś szcze
gólnie urzecze (co na szczęście
zdarza się rzadko), ale nie
cierpię powtarzać po kimś je
dnorazowego chwytu z powo
łaniem się na źródło — że to
niby ja też tak potrafię. Jeżeli
u Brocka ktoś śpiewa głową w
dół wisząc na trapezie, to ja
miałbym ochotę wymyślić dla
aktora dalsze tortury na in
nych cyrkowych przyrządach,
ale ta jedna już mnie nie in
teresuje — to już widziałem”.

J
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Gra w piłkę
na Widoku
JERZY KASPRZYCKI
Rys. MARIAN STĘPIEŃ
rozległych i dalekich wido
ków pozostała tej ulicy już
tylko nazwa. Przed dwustu
laty można było z narożnika
Brackiej spojrzeć aż do rogatek
Jerozolimskich. Tędy jednak w
T. 184£ przepuszczono do śród
mieścia pierwszy tor kolei warszawsko-wiedeńśkiej, wybudo
wano warsztaty i parowozow
nię. Ulica Widok skurczyła się
do rozmiarów uliczki małej,
lecz niezmiernie ruchliwej i
handlowej. Bliskość dworca
sprzyjała powstawaniu hoteli i
zajazdów. Jeden z nich nazywał
się — nie wiedzieć czemu —

Z

„Japońskim”, choć jego goście
rozmawiali najczęściej języ
kiem typowym raczej dla ów
czesnych północnych dzielnic
Warszawy.
Największą sławą cieszyła się
ta ulica wśród smakoszów i
birbantów. Lokal ,’,Pod Bachu
sem” był ostatnio przed wojną
filią Simona i Steckiego, co
mówiło samo za siebie. Również
podczas Powstania 1944 r. piw
nice tej restauracji przyciągały
powszechną uwagę. Gdy już
miasto głodowało, zaś pożar
strawił całą kamienicę, znale
ziono jeszcze w podziemiach
kilka beczek wina i jakieś so
lone rybki. Dostęp był trudny,
bo dookoła trwały zacięte wal
ki. Niemieckie grupy szturmo
we gen. Rohra usiłowały prze
bić się do mostu.
Polskimi
punktami oporu były m.in. po
bliskie restauracje „Żywiec” i
„Cristal”. Taki już był los War
szawy, że w komunikatach wo
jennych wymieniano często naz
wy lokali, które w innych mia
stach pojawiają się tylko w
przewodnikach „Michelin gastronomiąue”.
Po wojnie w ocalałych do
mach ulicy Widok odżyły tra
dycje handlowe, rzemieślnicze,
przez pewien też czas — gastro
nomiczne. Aż do roku 1949 zwa

Szaleństwo Kiljańczyka
DOKOŃCZENIE
ZE STR.
jeden z dziadów żony pełnił w
okolicy funkcje wójta.
Trudno zdecydować, czy konie
to pasja czy interes gospodar
ski. W każdym razie obawiam
się, że gdyby nie zdecydowana
postawa żony i moja, rozmowa
o maściach, rasach, siodłach,
strzemionach mogłaby się nigdy
nie skończyć. Jeżeli można tak
powiedzieć, konie to pasja
„skończona”, bo poza niezbęd
nymi człowiekowi ruchliwemu
samochodami, poutykane w róż
nych kątach stoi kolejne hobby
sołtysa — stare bryczki. Nie ma
dwóch takich samych, szkoda
tylko, te najcenniejszej nie mo
żemy obejrzeć, bo w garażu pod
domem woda do kolan, a pom
py włączyć się nie da, bo kolei
ny dzień przerwy w dostawie
prądu. Z tegoż to samego po
wodu nie możemy zobaczyć, jak
działają różne nowoczesne ma
szyny, wymyślone jako ulga i
pomoc w gospodarstwie.
A Jak już sołtys będzie miał
kiedyś czas (czyli nigdy, dopo
wiada żona) zajmie się swoim
hobby porządnie i wszystkie
bryczki starannie odnowi.

Brak czasu?
Ba, gdybyś brak czasu dało
się sfotografować, byłoby to tło
dla fotografii sołtysa najodpo
wiedniejsze. Obawiam się bo
wiem, że Maria Kiljańczyk (in
żynier rolnik) nie zgodziłaby się
ze zdaniem Jerzego Urbana, iż
„istnienie płci żeńskiej nie jest

mężczyznom niezbędne do tego,
by pracować, uczyć się. robić
karierę, politykować”. W każ
dym razie istnienie płci żeńskiej
jest niezbędne sołtysom. Podli
czyliśmy w miarę sumiennie
Kiljańczyka i wyszło nam, że
średnio dwa tygodnie w miesią
cu jest w domu — dwa tygo
dnie „załatwia” różne ważne i
mniej ważne sprawy w różnych
urzędach.
Może mógłby i mniej tych
spraw załatwiać, ale zdaniem
sołtysa autorytet w środowisku
polega na tym, że jak się na
przykład powie: będzie droga,
to droga musi być. A żeby dro
ga była, to już tylko Kiljańczyk
i jego koledzy sołtysi wiedzą, co
robić trzeba, jakich i gdzie uży
wać sposobów, ile się najeździć,
He nawymyślać argumentów i
jakich, ile nakonferować. W su
mie najkrócej trwało przekony
wanie gospodarzy, żeby się zło
żyli na wykup kawałka ziemi z
jednego z gospodarstw — i samo
budowanie drogi. Reszta była
załatwianiem.
Sołtysowe sumienie gryzie je
szcze droga w sąsiednim Mrokowie, ta w której tak szpetnie
na wstępie ugrzężliśmy. Sumie
nie go gryzie i prywatnie, i
służbowo. Prywatnie, bo niby
inne sołectwo, ale wieś zasłużo
na, społeczna, gospodarna i dro
ga absolutnie jej się należy.
Już w 1930 r. czynem społecz
nym pobudowali mieszkańcy
łaźnię — czy trzeba o lepszy
dowód kultury wsi? A w 1936 r.
szkołę. Łaźnia stoi nieczynna,
szkoła ciągle pracuje, a zdaniem
Kiljańczyka I mrokowian po
winno być akurat na odwrót.
Służbowo gryzie sołtysa su

sić do miękkości. Sos: wymieszać
1/4 I wywaru z cebul z 1/8 1
mleka, zalać cebule. Gdyby sos
•tiliutnMniniiiiiiJiUimintHiuHtiminipWłinntMniUiuni
był zbyt rzadki, można po wy
jęciu gotowych cebul, doprawić
go łyżeczką mąki. Podawać z
ryżem, ziemniakami lub kasza
mi.
oraz z surówką.
Teraz — ser!
Zapiekanka ziemniaczana. 1 kg
o Wielkanocnych mięsiwach
ziemniaków obrać i pociąć w
i wędlinach — prawdę mó cienkie talarki (np. na nożu tar
wiąc — powinno się przejść, ki'. Ok. 8 dag tłuszczu (marga
choćby na jakiś czas, na wegeryna. olej) rozgrzać, usmażyć
tarianizm,
er.
jaroszostwo.
ziemniaki, dodając nieco soli.
Szczególnie dobrze zrobi to ar- Parę razy obrócić, by z obu
tretykom, nie mówiąc już o stron się obsmażyły i zostawić
tym,, że jest to jedyna droga, na maleńkim ogniu pod przy
aby się artretyzmu pozbyć.
kryciem. Jeśli trzeba, dodać
Ale rodacy nie bardzo 6obie
tłuszczu.
potrafią wyobrazić obiady na
Tymczasem rozbić 3 jajka 1
samych kaszach i jarzynach, 8 dag tartego sera z pół 1 mle
więc może na drugie danie coś
ka. Do smaku "dodać pieprzu i
z serem, zamiast z mięsem?!
soli oraz pól pęczka posiekanej
Nadziewane cebule. 6 średniej
natki pietruszki. Wszystko to
wielkości cebul obrać, opłukać,
wylać na ziemniaki, przykryć i
ściąć wierzchy i obgotować 6—8
zapiekać, a raczej dusić na ma
minut w gorącej wodzie. Potem
leńkim ogniu, aż się masa Ja
wydrążyć środki (np. okTągłą ły
jeczna zetnie i zarumieni. Do te
żeczką do wycinania kulek z
go surówka lub sałatka np. z
ziemniaków). Te „wydrążenia”
czerwonej marynowanej papry
posiekać, jak i 10—15 dag sera
ki.
ementalskiego lub tylżyckiego.
Ziemniaczany sufleł. 3/4 1 mle
Dodać jajko i ew. posiekane ka zagotować, ©solić, zdjąć z
resztki mięsa, wędlin lub grzyb ognia i wymieszać z ok. 13 dag
ków (ok. 5 dag), soli, pieprzu,
puree ziemniaczanego. Gdy się
gałki — razem wymieszać i tym
połączą dodać 2,5 dag masła i
farszem nadziać cebule. Przypieprzu do smaku, następnie ukryć je uciętymi wierzchami, po
cierać z 2—3 żółtkami, potem
układać w rondelku i zalać albo z 20 dag tartego sera (Salami,
tłuszczem, albo sosem musztar Tylżycki- itp.), a kto chce i ma.
dowym, czy cebulowym i udu
doda jeszcze posiekane 20 dag
nłnmłnnntiimumtiłtiinłiiinammntittwitmiłuiiiinHiHnffl
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biał warszawiaków „Bar Wi
dok”, który reklamował się, że
jest spadkobiercą w prostej
linii słynnego „Baru Amery
kańskiego” przy ul. Senator
skiej.
Odezwali się też właściciele
ogromnej kamienicy nr 8. Już
przed wojną ta landara, zbudo
wana około 1900 roku, należała
do Dyrekcji Kolei Państwo
wych i nazywana była „mini
sterialną”, ponieważ mieszkali
tu przeważnie urzędnicy Min.
Komunikacji. Można tylko do
myślać się, jakimi drogami we
szła ta nieruchomość w posia
danie PKP. Liczne kamienice
przy ul. Widok były po pierw
szej wojnie własnością zamoż
nych kupców z branży drzew
nej, takich jak znany z obrot
ności Eljasz Woldenberg. Swych
majątków dorobili się na ogół
uczciwie na dostawach pań
stwowych, m.in. podkładów ko
lejowych. Ale bywało i tak, że
dostawca pobrał większą zalicz
kę, lecz potem nie potrafił wy
wiązać się z umowy. Wtedy
PKP bezlitośnie „wkraczały na
hipotekę”, jeśli niesolidny kon
trahent miał w ogóle jakiś
trwały majątek, bo najczęściej
ogłaszał upadłość i wyjeżdżał
za granicę. Głośne były w la
tach międzywojennych „afery
mienie, bo pełni w Mrokowie
funkcję I sekretarza POP i
służbowo kategorycznie obstaje
przy tym, by łaźni nie rozbie
rać, tylko wyremontować, szko
łę uwiecznić zaś w lokalnych
kronikach i wreszcie wybudo
wać obiecywaną od lat nową,
no i czym prędzej przerobić to
nieszczęsne bajoro na drogę,
choćby moce przerobowe przy
szło zdobywać nie wiadomo ja
kimi sposobami.
Stałe pozycje w kalendarzu:
raz w miesiącu egzekutywa, raz
narada sołtysów w gminie, raz
komisja rolna, raz narada w
SKR, posiedzenie Komisji Rewi
zyjnej Zarządu Gminnego ZSMP
spotkania w Zarządzie Głównym
ZSMP, gdzie jako członek pre
zydium działa w zespole do
spraw młodzieży wiejskiej...
Dla wsi najważniejsze jest
jednak, jakie są efekty sołtyso
wych rozjazdów i narad, tu na
miejscu. Teoria autorytetu i za
ufania sprawdziła się sołtysowi
na razie na drodze. Bo z takimi
np. nawozami już gorzej. Szczę
ściem to nie sam sołtys obiecy
wał, że będą i przekonywał do
zintensyfikowania
produkcji,
chociaż sołtys zbiera od wsi błogłosławieństwa za nierealizowane zamówienia.
W czasie naszej wizyty dob
rych kilkanaście razy uchylały
się drzwi i Kiljańczyk, uprze
dzając pytanie tłumaczył, że
kartek jeszcze nie było, że znów
pojedzie jutro, może będą. Jeź
dzi sołtys kilka razy no bony na
cukier, ludzie przyjeżdżają do
sołtysa kilka razy i tak w każ
dym miesiącu.
Ale już szczytów dyplomacji
wymagają od wiejskiej władzy
materiały budowlane, a szcze
gólnie bele metalowe, tzw. dwuteowniki. Oficjalnie na począt
ku roku zamówienia od gminy

wędlin, lub resztek pieczeni. Na
koniec delikatnie mieszamy z
pianą ubitą z pozostałych bia
łek. Wkładamy wszystko do na
tłuszczonego np. żaroodpornego
naczynia lub innej formy 1 na
wierzch dajemy jeszcze parę
deka tartego sera, kilka wiór
ków masła i zapiekamy ok. 30—
35 minut w nagrzanym piekarni
ku (lub w prodiżu) w średniej
temp. Do sufletu — kiszona ka
pusta lub ogórek.
Odpowiedzi. P. Zofia K. Jeśli
nic nie pomaga, to taką cuchną
cą kamionkę ja bym wyrzuciła.
Kto dziś robi owoce kandyzo
wane? A na pigwy czas Jesienią. Proszę przypomnieć. Dzię
kuję.
P. Izabella Gadomska prosi o
przepis na „prawdziwe, przed
wojenne kluski francuskie. 5
dag mąki, 2 jaja. 4 dag masła,
5 g soli i 5 g natki pietruszki.
Przesiać mąkę, utrzeć na piane
masło. Ucierając, dodawać po 1
żółtku. Ubić z białek sztywną
pianę. Wyłożyć pianę na masę
z żółtek i masła, dodać mąkę,
delikatnie wymieszać, dorzucić
siekaną natkę i sól. Kłaść łyżką
wrzecionowate kluski na wrzącą
osoloną wodę i gotować. Na
tychmiast podawać (do zup), by
nie opadły. Trzeba mieć dla
nich czas i cierpliwość, ale są
doskonałe, odżywcze 1 Jatwostrawne.

IRENA GUMOWSKA

podkładowe”, nasycone nie tyle
preparatem
do
impregnacji
drewna, ile — łapówkami i
skandalami politycznymi. Być
może, kamienica nr 8 znalazła
się w inwentarzu kolei w wy
niku podobnych rozrachunków.
W r. 1945 był to cenny obiekt.
W zniszczonym mieście pracow
nicy kolei otrzymali do dyspo
zycji przeszło 2 tysiące metrów
kw. powierzchni mieszkaniowej,
stosunkowo dobrze zachowanej.
Wykorzystano mocne mury i
dobudowano — niezbyt Jednak
solidnie — jeszcze dwie kondyg
nacje. Przez kilka lat kłopoty
sprowadzały się do drobiazgów,
takich jak spór z władzami
miejskimi o estetykę szyldów
„Orbisu”. Ale już wtedy eks
pertyza prof. dr inż. W. Zenczykowskiego, wybitnego spec
jalisty budownictwa, stwierdzi
ła, że po rozebraniu wypalo
nych murów domu nr 6, budy
nek nr 8 stracił równowagę
konstrukcyjną.
W r. 1968 orzeczono, że gzym
sy i wystroje fasady „uległy
odparzeniu” czyli — mówiąc
prościej — sypią się na głowy
przechodniów;
odbito
więc
zmurszałe tynki. Przygotowano
też dokumentację remontu ka
pitalnego, ale DOKP nie mogła
znaleźć wykonawcy. Dom ulegał
postępującemu zużyciu, które do
r. 1978 osiągnęło 50 proc, cało
ści i 90 proc, instalacji.
Tymczasem na Widoku grano
w piłkę (urzędową). Władze
miejskie zasypywały DOKP we
zwaniami o natychmiastowe wy
konanie remontu, zaś DOKP
usiłowała przekazać kłopotliwą
kamienicę administracji miej
skiej. Ostatnio pojawił się nowy
argument: pracownicy kolei są
już w mniejszości wśród loka
torów. Najwyższe dwie kondyg
nacje opróżniono z powodu za
grożenia. Wkrótce zapewne trze
ba będzie szukać wykonawcy
już tylko rozbiórki...
Rzeczoznawcy uważają, że re
mont, przeprowadzony w roku
1969, przedłużyłby żywot śród
miejskiego budynku o kubatu
rze 16 tysięcy m. sześć, o dal
sze trzydzieści lat. Nie jest to
żaden zabytek, choć niektóre je
go fragmenty, na przykład wej
ście i oryginalna klatka schodo
wa, mają z pewnością wartość
nie tylko użytkową. Ważniejsze
jest jednak, że w centrum mia
sta niszczeje żywa substancja
mieszkaniowa — wbrew wszel
kim zasadom dobrej gospodarki
i zdrowego rozsądku.
Trzeba przyznać, że jest to
miejsce dobre historycznie do
uprawiania gimnastyki (także
urzędowej). Posesja nr 8 wykro
jona została z gruntów dawnej
Szczwalni czyli Hecy, amfiteat
ru rozrywkowego działającego
w pierwszej połowie XIX w.
Występował tutaj Jordaki Kuparenko, mołdawski cyrkowiec
i linoskoczek. Osiadł on w War
szawie i urządził w Hecy tea
trzyk mechanicznych kukiełek.
Lubię mechaniczne kukiełki i
hece, ale tylko na scenie.

przyjęto, podpisano rozdzielniki,
potem nie wiedzieć, kto i dla
czego przydziały anulował, i
wiadomo, że jak kto od progu
nie pyta o bony, to na pewno
zapyta o dwuteownilfP.^Csla zaś
dyplomacja sołtysa w tym, by
nie biorąc winy na siebie, nie
odsyłać z pretensjami do gmi
ny, co może byłoby najprostsze,
ale i niesprawiedliwe, (bo gmi
na wie o przydziałach dokładnie
tyle samo) i niedyplomatyczne.
Stosunki z gminą rzecz ważna.
Jakoś tam wreszcie sołtys wy
chodzi. wykonferuje, załatwi —
nawet jeżeli nie tyle co trzeba,
to mniej, ale załatwianie trwa i
trwa. Kiljańczyk przyznaje zre
sztą, że może mniej jego pomy
słów, interwencji i gardłowania
w różnych sprawach odnosiłoby
skutek, żeby nie znajomości i
poparcie w Zarządzie Stołecz
nym i Głównym ZSMP.

★
Sołtys może dałby się sfoto
grafować na tle telefonu, tyl
ko telefonu akurat nie ma. Ż
byle drobiazgiem trzeba jeź
dzić — po to, żeby się dowie
dzieć, że bony będą może jut
ro, węgiel może pojutrze, a że
zebranie właśnie odwołano.
Sołtys prosi koniecznie, żeby
o tym telefonie napisać, bo
już mu zbrzydło słuchanie
tłumaczeń, że słupy, że kabel,
że numery w centrali...
Uradziliśmy w końcu, żebyuwiecznić sołtysa na tle dro
gi. Chociaż właściwie trochę
obrazą jest nazywanie drogi
tłem — jest w tej pierwszej
kadencji sołtysa najważniej
sza.
MONIKA MROZOWSKA

jącego w Kenii, musiały zrezyg
nować z walki. Zmogła je wo
da. Nam udało się dotrzeć do
Nairobi, z 74 załóg, które wy
startowały do mety dojechało
jedynie 18.
Czy warto było próbować sił
na samochodzie o stosunkowo
dużej wadze, niezbyt mocnym,
bo liczącym ok. 210 KM silni
ku? Na pewno tak. Poznałem
ten wóz, wjechałem się w „Mer
cedesa”. a widać i tej firmie
przypadła do gustu basza jazda,
bowiem zaproponowano mi uudział w maratonie „Mundial
78”, który rozegrany zostanie od
17 sierpnia do 17 września na li
czącej ok 33 tysiące km trasie
dookoła Ameryki Południowej.
W kwietniu chcę pojechać na
pierwszy trening, aby zoriento
wać się co to będzie za impreza
organizowana z okazji piłkar
skich mistrzostw świata. Chcę
wystartować „Mercedesem 450
SLC” z silnikiem o pojemności
4,5 litra — a więc prawie dwu
krotnie większym niż ten, któ
rym dysponowaliśmy na Safari.
Z góry więc muszę uspra
wiedliwić się. że chyba będą
przerwy w naszych rozmowach,
nie wszystko bowiem omówić
można i nagrać na taśmę na
zapas. Lukę tę w jakimś może
stopniu wypełni książkowy wy
bór odcinków „Uwagi i rady
Sobiesława
Zasady”.
który
wkrótce ukaże się nakładem
Wydawnictw
Komunikacji
i
Łączności.
Z innych aktualnych pytań,
na które odpowiedzi uzyskaliś
my w Towarzystwie Ubezpie
czeń i Reasekuracji „Warta”, tc
kwestia wprowadzanych od I
kwietnia nowych zasad ubez
pieczania pojazdów nrzy podró
żach do krajów RWPG.
Przy każdym wyjeżdzie nale
ży obecnie wykupić obowiązko
we ubezpieczenie „Warty”, któ
rego cena uzależniona jest od
czasu pobytu za granicą, od

Wielkości silnika i pochodzenia
pojazdu. Dotychczas na podróż
do krajów RGWP wystarczało
ubezpieczenie
PZU,
obecnie
trzeba mieć jeszcze polisę
„Warty” — podobnie, jak przy
wyjazdach do państw nie nale
żących do RWPG. Jeśli jedzie
się na przykład przez NRD do
RFN czy dalej na zachód, wy
kupuje się tylko jedno ubezpie
czenie „Warty”, na całą trasę
ważne od momentu przekrocze
nia granicy PRL—NRD.
Ubezpieczenia „Warty” obej
mują nie tylko właściciela sa
mochodu oraz Jego najbliższą
rodzinę, lecz także wszystkich
innych pasażerów. „Warta" ze
zwala również na prowadzenie
samochodu przez inną osobę niż
właściciel
wozu,
oczywiście
jeśli ten ktoś ma ważne prawo
jazdy.
Stawki są zróżnicowane, po
lisę można wykupić na okres od
3 dni do foku. Ważne i wygod
ne jest to. że formalności za
łatwić można dużo wcześniej
przed podróżą możną np. wyku
pić polisę już teraz, choć wy
jazd planowany jest na lato lub
jesień. Samemu bowiem wypi
suje się na polisie numer reje
stracyjny wozu, termin wyjazdu
i przekroczenia granicy.
Przykładowo stawki „Warty”
za wyjazdy do krajów RWPG
r.ajpopularn.eiszymi samochoda
mi produkcji krajowej wynoszą:

nych z których pewnie nigdy
nie zrezygnują — taka już ich
natura.
Ale też odmieniły się te stro
je „swobodne”. Sporządniały.
Są odprasowane, kanty trzyma
ją nawet spodnie z płótna i ze
sztruksu. Poza bawełną, propo
nują także ubiory z wełny i to
dobrej gatunkowo Oto np. taki
zestaw: bluza z bawełny ma ren
nty-garniturowcy
mieli
go, koszula bawełniana z ma
przez długi czas święty
łym kołnierzykiem, jedwabny
spokój; kupowali raz na
krawat, spodnie wełniane jasno
rok dżinsy, do tego dżinsowąszare z mankietami, prawie
kurtkę i albo golf, albo podko
białe półbuty klasyczne z wy
szulkę, no — może jeszcze ko
dłużonym nosem. Albo:
weł
niana. czarna bluza w stylu saszulę z bandażowej bawełny w

tę, też obowiązkowo krawat,
spodnie bawełniane.
Właściwie bez krawatu nosi
się już tylko wełniane pulowe
ry na gołe ciało, ewentualnie
bawełniane podkoszulki oraz —
powracające do łask, po długim
okresie niełaski — koszulki
polo.
Cały ten jednak styl — mło
dzieżowy, czy wakacyjny, jak
kto woli — uległ zasadniczej
metamorfozie.
Pozostawiając
swobodę 1 nonszalancje, fan
tazję i wygodę, wprowadza jed
nak pewne symptomy zadbania
i schludności. Mówiąc inaczej —
o szyku przestał już decydować

haryjskim przewiązana paskiem,
cztery kieszenie, znów koszula
z małym kołnierzykiem, kra
wat i czarne spodnie z flaneli.
Albo: pulower bez rękawów z
wycięciem „V” koszula w kra-

stopień wygniecenia munduru
khaki. Może być taki mundur,
ale trzeba go jednak od czasu
do czasu odprasować. No i do
koszul z indyjskiego kreponu
— koniecznie kupió krawat, (tb)

UWAGI I RADY
JOBIBtAWA
(201)
ZASADY
ziękujemy miłym Czytel
nikom, którzy zechcieli
przekazać nam pozdrowie
nia, życzenia i swe opinie z okażji ukazania się poprzednie
go, jubileuszowego 200 odcinka
uwag i rad. które drukujemy z
myślą o tym, by pomóc zmoto
ryzowanym, ułatwić jazdę i pra
widłową eksploatację samocho
dów. Cieszy nas, że mamy tylu
sympatyków aprobujących to, o
czym piszemy, choć i krytyczne
spostrzeżenia również są dla nas
dużą pomocą w doborze tema
tów i redagowaniu tej rubryki.
Zebrała się spora porcja pytań
kierowanych do Sobiesława Za
sady m. in.: dotyczących jego ostatniego startu w rajdzie Safari.
Nie na wszystkie jednak, po te
lefonicznych rozmowach z Nai
robi, możemy dziś odpowiedzieć.
Powtarzała się sprawa, czy
gdyby — jak w poprzednich Sa
fari — Zasada wystartował na
„Porsche”, a nie na „Mercede
sie”, to mógł uzyskać lepszy
wynik, wyższą, niż 6 lokatę.
— Nie ma co rozważać, co by
było, gdyby... I tak uważam, że
fakt, iż prawie seryjny „Mer
cedes” dojechał do mety tego
błotno-wodnego rajdu był ogromną niespodzianką 3 Inne
fabryczne wozy tej marki, pro
wadzone m. in. przez trzykrot
nego zwycięzcę Safari. Hindusa
Jegindera Singha stale mieszka

D

Czas krawatów
i prasowania

A

kratę i to była garderoba kom
pletna na wszystkie okazje.
Dżinsy w miarę upływu czasu
robiły się coraz ładniejsze, tj.
coraz bardziej powycierane, obstrzępione i wytłamszone, że żal
było je wyrzucać.
Ale czasy się zmieniają i w
męskiej modzie, także i nie-garniturowej zachodzą zmiany. Co
prawda dżinsy utrzymały pew
ną pozycję w męskiej (i dam
skiej też) garderobie, ale okres
ich chwały już minął. A co'
gorsze — wygląda na to, że mi
nęło całe to wielkie rozchełsta
nie, by nie powiedzieć niechluj
stwo w męskim ubiorze — to
programowe, przemyślane i wy
studiowane oczywiście, a nie
autentyczne, bo takie nigdy w
modzie nie było.
Był okres, kiedy np. Francuz
w krawacie stanowił zjawisko
równie rzadkie, co Niemiec bez
krawatu, a w modzie młodzie
żowej (tak ją nazywam umow
nie, bo młodzież męska to dziś
pojęcie bardzo szerokie) ton na
dawali raczej Francuzi. I cóż
nagle widzimy? Oto właśnie
Francuzi pozakładali krawaty i
to wcale nie do garniturów,
lecz do strojów bardzo swobod-

do 900 ecm
(„PF 125p”)

1251—1500 ccm
(„PF 125p”

3 dni 200 zł
7 dni 480 zł
15 dni 720 zł
30 dni 960 zł

200
560
840
1120

zł
zł
zł
zł

Notował
DARIUSZ PIĄTKOWSKI

POZIOMO: 2. Królewska rezydencja podstoleczna 6. Znak władzy
monarszej 7. Stan pogotowia obserwacyjnego ogłaszamy m.in. przez
Polskie Radio 8. Ptak z rzędu chruścieli 8. Dowód piśmienny na
wypożyczone pieniądze 12. Imię męskie 14. Jedna z wyższych form
monopoli kapitalistycznych 15. Słupy ostTO zakończone 16. Produkt
spożywczy 18. Odezwa rządu jednego mocarstwa do drugiego 19.
Wielki obszar bezleśny pokryty trawą 20. Taniec 23. Jeden z pięciu
najwyższych urzędników w starożytnej Sparcie 25. Kurza mama
27. Nimfa wodna w mitologii greckiej 29. Grzyb jadalny 31. Liczba
nad linijką ułamka 32. Zły duch 33. Niska roślina drzewiasta 34.
Pomogła Tezeuszowi wydostać się z labiryntu.
PIONOWO: 1. Nakrycie na stół 2. Pierwiastek chemiczny, gaz 3.
Rodzaj dawnej strzelby 4. Naczynie na kwiaty 5. Uchwyt młotka
10. Napar z herbaty 11. Dział mechaniki 12. Wybrany kolor w kar
tach, który bije wszystkie inne 13. Technika malarska polegająca
na łączeniu farb białkiem lub gumą 15. Ptak będący ozdobą par
ków 17. Miara powierzchni ziemi 21. Rozbiór, rozkład na części
22. Zbieg sprzecznych okoliczności 24. Właściciel majątku odziedzi
czonego z tytułu starszeństwa 20. Pies z elementarza 23. Litera
grecka. 30. Gatunek kawy.
Odpowiedzi należy nadsyłać ńa kartkach pocztowych do dnia
13.IV.77, pod adresem: Zycie Warszawy, 00-621 Warszawa, Marszał
kowska 3/5, z dopiskiem: Krzyżówka niedzielna. Między Czytelni
ków, którzy nadeslą prawidłowe rozwiązania, rozlosowane będą na
grody książkowe.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Z DN. 19.111.
POZIOMO: 1. Stefan 5. Arszyn I. Amant 9. Agat 10. Ocet 12. Rura
13. Wina 14. Arteria 16. Galera 18. Amelia 20. Sylfićta 21. Bristol
23. Kastet 26. Cielak 29. Ropucha 30. Aria 32. Awal 33. Staw 34. Łą
ka 35. Aktyw 36. Armator 37. Awaria.
PIONOWO: 1. Szereg 2. Figa 3. Natura 4. Mal-.ieta 5. Atonia 6. Szew
7. Nevada 9. Aral 11. Tiul 14. Arbiter 15. Amfibia 17. Adyga 19.
Ikona 23. Kwarta 24. Spis 25. Torwar 26. Chałwa 27. Lawa 28. Ka
lina 31. Atut 32. Akta.
•
Nagrody otrzymują:
1. A. Wołczak, Bodzentyn 2. C. Swleehowska, Słupsk 3. M. Tymow
ska, Kozienice 4. P, Pękalski, Tarnobrzeg 5. II. Skrzynecki, Szcze
cin 6. M. Biegalska, Kłodzko 7. D. Mlińska, Tuszyn 8. D. Koecher,
Ratajewo 9. J. Nagalskl, W-wa 10. H. Parys, W-wa 11. J. Bystrzyc
ka, W-wa 12. K. Szurmak, W-wa 13. K. Witucka, W-wa 14. S. Szy
mański, Radom 15. R. Lindner, Jelenia Góra.
Książki wyślemy pocztą.
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Zabytki Szydłowca

TV ♦ PROGRAM TYGODNIA
„Arabeska”, „Alibabkt”, „Po
lonez” i ln. (kolor)
21.35 Jankes
Film
obyczajowy
prod.
szwedzkiej

SOBOTA___________ 1.IV
Program I
ll.M Siła uczucia
Komedia obyczajowa prod. I
ZSRR (powt. z 29.III. br. z I
pr I) (kolor)
14.45 Dziennik (kolor)
14.55 Obiektyw
Program województw poz- '
nańskiego, gorzowskiego, ka- '
liskiego, konińskiego, lesz- j
czyńskiego, zielonogórskiego
15.15 Radzimy rolnikom (kolor)
15.25 Dla dzieci:
O misiach, miśkach, niedź
wiadkach (kolor)
15.55 Nie tylko dla wędkarzy
— Taaka ryba (kolor)
15.25 Latarnia czarnoksięska
Spotkanie XI — Sprawy cia
ła (kolor)
15.55 Film latarni czarnoksięskiej
— Boginie miłości — film
prod. USA.
Wyk.: L. Gish, R. Valentino,
C. Bow, P. Negri, G. Swanson, M. Dietrich, S. Loren,
B. Bardot i inni
18.10 Sobotni koncert Studia Ga
ma
Bezpośrednia transmisja z
koncertu rozrywkowego od
bywającego się w Hali Spor
towej w Koninie (kolor)
15.00 Dobranoc (kolor)
19.10 Siódemka
19.30 Wieczór z dziennikiem (kolor)
20.30 Filmy z Brigitte Bardot
— Dwa tygodnie we wrześniu
Film obyczajowy prod. fran
cuskiej (kolor)
22.05 Twarze teatru
— Jan Kowalski •
22.40 Dziennik (kolor)
22.55 Kino nocne
— Matnia.
Film obyczajowy prod. ang.
Wyk.:
Donald
Pleasence,
Franęolse Dorleac

Szydłowiec posiada cenny
zespół zabytków architektury.
Do najstarszych należy późnogotycki kościół parafialny

Radomscy plastycy
i //grupy M-5"
W listopadzie ub. roku po
wstała w Radomiu grupa
twórcza pod nazwą „Grupa
M-5”, w skład której weszli
artyści- plastycy: Krzysztof
Mańczyński, Leszek Kwiat
kowski, Aleksander Olszew
ski i Longin Pińkowski. Ce
lem tej grupy jest populary
zowanie radomskiej plastyki
na terenie całego kraju.
Zamierzenia
radomskich
plastyków zaczynają być rea
lizowane. Prace członków tej
grupy twórczej zostały właś
nie zakwalifikowane na dwie
najpoważniejsze wystawy ogólnopolskie o charakterze
konkursowym. I tak na IX
Festiwalu Polskiego Malar
stwa Współczesnego w Szcze
cinie będą eksponowane obra
zy Krzysztofa Mańczyńskiego,
Leszka Kwiatkowskiego i Aleksandra Olszewskiego nato
miast na V Ogólnopolski Kon
kurs Malarski na obraz im.
Jana Spychalskiego w Pozna
niu przyjęto prace Longina
Pińkowskiego i Krzysztofa
Mańczyńskiego.
(bw)

Program II

Jeszcze latem br.
Dwie jezdnie E-7
z Grójca do Warszawy
Na podstawie decyzji Pre
zydium Rządu z lipca ub- r.,
które pńzyznało dodatkowe
środki na rena*nty. kapitalne
i modernizacje dróg państwo
wych, realizowana jest wciąż
budowa drugiej jezdni mię
dzynarodowej trasy E-7 na
odcinku od granicy stołeczne
go woj. warszawskiego do
Grójca.
Wszystko wskazuje na to, że
zakończenie budowy tego od
cinka trasy E-7 zostanie za
kończone latem br. Z infor
macji, które uzyskaliśmy w
Dyrekcji Okręgowej
Dróg
Publicznych w Kielcach wy
nika, że fragment drogi bu
dowany przez drogowców z
woj. radomskiego zostanie
przekazany do użytku przed
22 lipca br.
Obecnie na budowie po
„stronie radomskiej” pracuje
dużo sprzętu ciężkiego, m. in.
12 spycharek i 12 zgarniarek.
Równolegle trwają przygoto
wania do budowy obwodnicy
E-7 wokół Grójca, która omi
nie miasto z lewej strony, jadąc w kierunku Warszawy.
(ma)

wzniesiony u schyłku średnio
wiecza. Malownicza bryła koś
cioła z.
charakterystycznym
dachem strzelistym jest wi-

Sądy społeczne wzmacniaj działalność
Sądownictwo społeczne w
zakładach .pracy, powołane
przed laty (1965—1970) w na
szym województwie do roz
poznawania spraw o narusza
nie zasad współżycia społecz
nego, lekceważenia obowiąz
ków pracowniczych, zakłóca
nia spokoju i porządku, na
ruszania mienia społecznego
— nie miało długiego życia.
Spośród 13 Sądów Społecz
nych powołanych przy naj
większych zakładach pracy utrzymał się i funkcjonuje bez
przerwy jedynie Sąd Społecz
ny w Zakładach Tworzyw
Sztucznych „Pronit-Erg” w
Pionkach.
Pozostałe zaprzestały dzia
łalności. Dokładniej — nie ma
ich w ogóle, ponieważ zgod
nie z decyją CRZZ winny być
po upływie trzech lat ka
dencji, równocześnie z wybo
rami nowych rad zakłado
wych, wybierane ponownie —
a tego nie robiono. Tak więc
wiele spraw, które dawniej
były w kompetencji Sądów
Społecznych, rozwiązywali „od
ręki” przewodniczący rad za
kładowych. Zaniechanie dzia
łalności i w ogóle powoływa
nia Sądów Społecznych, jako
ważnego ogniwa samorządu i
demokracji robotniczej, nie
sprzyjało prawidłowemu, ko
lektywnemu
rozstrzyganiu
wieiu konfliktowych spraw w
zakresie stosunków między
pracownikami, nie stwarzało

warunków dla rozwoju dzia
łalności wychowawczej.
Ostatnio WRZZ w porozu
mieniu z Sądem Wojewódz
kim i Prokuraturą Wojewódz
ką podjęła działalność na rzecz
popularyzacji
sądownictwa
społecznego w zakładach pra
cy, motywując to tym, że to
właśnie Sądy Społeczne mogą
lepiej rozwiązywać wszelkie
konflikty.
Sprawa nie kończy się jed
nak na uchwałach i decy
zjach, na uznaniu, że Sądy
Społeczne są potrzebne. Kie
dy powoływano je po raz
pierwszy, wiązano z ich dzia
łalnością wiele nadziei, kreś
lono poważne zadania. Ale w
praktyce większość spraw kon
fliktowych rozwiązywano „ka
meralnie”,
przedkładano
szybką decyzję nad rzetelną,
wychowawczą analizę każdego
przypadku i ogólniejszych zja
wisk. Kolektywne rozstrzyga
nie jest niewątpliwie trudniej
sze, bardziej pracochłonne od
decyzji .podejmowanych jed
noosobowo. Ale ta pierwsza
forma posiada prócz wielu in
nych i ten niedoceniany walor,
że skutecznie wykrywa a na
stępnie usuwa ujemne zja
wiska występujące w zakła
dzie pracy, likwiduje okolicz
ności sprzyjające naruszaniom
prawa lub zasad współżycia
społecznego, służy umocnieniu
gospodarności. be-d«

doczna w panoramie miasta
od strony zalewu. Kościół mi
mo licznych przekształceń i
późniejszych renowacji za
chował wiele elementów ory
ginalnych pochodzących z XVI
i XVII w. Bogaty ma też wy
strój wnętrza z wieloma cen
nymi zabytkami sztuki sa
kralnej.
Do zabytkowego zespołu
należy ratusz wybudowany w
latach 1602*—1626. Pierwotnie
ratusz posiadał tylko jedno
piętro a wchodziło się tam ze
wnętrznymi schodami. Nad
budowa dokonana została w
czasie prac remontowych na
początku XIX wieku. Grun
towną konserwację przeszedł
ratusz już w naszych czasach
— w latach 1949—1952. Obec
nie trwają we wnętrzu prace
adaptacyjne —
mieścić się
tam będzie .pałac ślubów i
sale recepcyjne. W podzie
miach ratusza czynna jest już
stylowa kawiarnia.
>
Zabytki szydłowieckie uzu
pełnia zamek, potężna budow
la pochodząca z XVI w., któ
ra w ciągu wieków była roz
budowywana i przekształcana
przez kolejnych
właścicieli.
Od 1949 r. prowadzone są etapami prace konserwators
kie i adaptacyjne.
Obecnie
zamek mieści kilka znaczą
cych instytucji kulturalnych,
przede wszystkim Muzeum
Instrumentów Ludowych, któ
re swą świetną ekspozycją, unikalną w skali europejskiej,
przyciąga wielu turystów. W
murach zamku mieści się też
pracownia konserwacji zabyt
ków, gdzie przywraca się
blask starym obrazom i rzeź
bom. Biblioteka i Dom Kul
tury uzupełniają ponadto pla
cówki tego kulturalnego kom
binatu.
(n)
i
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PONIEDZIAŁEK

3.IV

Program I
15.00 Melodie
— Strofy i fraxy
Polska poezja śpiewana Ba
rok i Rococo (kolor)
15.30 NURT
Pedagogika
—
Dydaktyczne
problemy
uczenia się i przeżywania
cz. II
16.00 Dziennik (kolor)
16.10 Obiektyw
Program województw wroc
ławskiego,
jeleniogórskiego,
legnickiego, wałbrzyskiego
16.30 Dla dzieci
Zwierzyniec (kolor)
17.15 Studio Sport
— Klub Kibica (kolor)
17.35 Dom i my
17.50 Ruiny strzelają
— ode. I dramatu wojennego
prod. TV ZSRR
18.50 Wystąpienie ambasadora Wę
gierskiej Republiki Ludowej
19.00 Dobranoc (kolor)
19.10 Siódemka
19.30 Wieczór z dziennikiem (kolor)
20.30 Teatr telewizji
Stanisław Wyspiański
Noc listopadowa (kolor) •
22.30 Camerata
— magazyn muzyczny (kolor)
23.00 Dziennik (kolor)

Program II
DZIEŃ WĘGIERSKI W TP
17.20 Zapowiedź dnia
17.25 Węgry dziś
— film dok.
17.55 Gra Santba Ferenc
— pr. muz.
18.20 Pr. publicystyczny
18.40 Milion nut
— program rozrywkowy
19.00 Program lokalny
19.20 Dobranoc (kolor)
19.30 Wieczór z dziennikiem (kolor)
20.30 Prima donna,jak primadonna
pr. tv węgierskiej — w pr.
fragm. najsłynniejszych ope
retek świata w wykonaniu
Miler Lajos
21.15 Parlament
— film dokumentalny
21.35 Taniec węgierski
21.40 Studio Sport
21.55 24 godziny (kolor)
22.05 Taniec ludowy
22.10 Film fab. prod. węgierskiej

1S.M Sobota z przyjaciółmi
2rebaczek.
Film fab. prod. ZSRR (kolor)
16.25 Popołudnie podróży i przy
gody
•
— W jaskiniach Austrii (ko
lor)
17.00 Studio Sport
— Wspomnienia reporterów
(kolor)
U.M Uśmiechy starego kina
— Niezapomniany Charlie.
Montaż komedii filmowych
19.90 Program lolQlny
19.20 Dobranoc (kolor)
19.30 Wieczór z dziennikiem (kolor)
20.30 Teatr wspomnień
Tankred Dorst
. — Zakręt
Wyk.: T. Fijewski, J. KobuWTOREK___________ 4.IV
szewski, T. Surowa
21.33 Śpiewa Wilfried
Recital piosenkarza austriac- j
Program I
kiego
22.00 Wielka miłość Balzaka
11.00
Noce
i
dnie
— ode. I pt. „Nadzieje 1 upo- I
— ode. pt. „Miłość” (kolor)
korzenia”.
(powt.
z 2 IV. br.)
Film prod. TP. (kolor)
15.00 Melodie
22.53 Niedyskrecje pomników mu
—
Filmoteka
folkloru (kolor)
zycznych
15.30 Telewizyjny Klub Seniora
— Spotkanie klubowe
16.00 Dziennik (kolor)
NIEDZIELA_________ 2.IV 16.10 Obiektyw
Program województw: szcze
cińskiego,
koszalińskiego,
słupskiego, pilskiego
Program I
16.30 Studio Telewizji Młodych
— Giełda tematów
3.09 Dla młodych wldzówt
17.10 Nie tylko dla kobiet (kolor)
Teleranek
17.35
Zgadnij
kim jestem
oraz film Lassie prod. USA
— teleturniej (kolor)
— pt. „Opiekunowie” (kolor)
18.20
Człowiek
i przyroda
10.30 Antena
— Przyleciały bociany — cz.
— informacje o programie TP
I
filmu
dok.
prod. TV hisz
(kolor)
♦
pańskiej (kolor)
10.45 U zarania dziejów
18.50 Radzimy rolnikom (kolor)
— ode. I pt. „W mroku prze19.00 Dobranoc (kolor)
-szłości”,-■ ■
19.10 Siódemka
Reż. C. A. Pinelli, F. Quillici
19.30 Wieczór z dziennikiem (kolor)
(kolor)
20.30 Saga rodu Palliserów
11.45 Dziennik (kolor)
— ode. XII (kolor) •
12.00 Rolnicze rozmowy (kolor)
21.30 Komedia omyłek
12.30 Muzyka na zamku
—
pr rozrywk. (kolor)
W pr.: Capella Bydgostiensis
22.10 Szuflada — Jana Mulaka
pod dyr. W. Szymańskiego
—
przedstawienie sylwetki
Zespół baletowy Teatru Wiel
działacza sportowego (kolor)
kiego (kolor)
22.30
Dziennik
(kolor)
13.00 Piórkiem i węglem
13.25 Kalejdoskop z Liii Ivanową
— piosenkarką bułgarską (ko
Program II
lor)
13.53 Kalendarz przyrodniczy Wło
15.50 Kino Telewizji Najmłodszych
dzimierza Puchalskiego
— Zestaw filmów animowa
— Kwiecień
nych o przygodach różnych
14.25 Klub sześciu kontynentów
zwierząt (kolor)
— Od jeziora Atitlan do Zie
16.20 Dzień dobry jestem waszą
mi Ognistej
ciotką
15.10 Losowanie Dużego Lotka
Film fab. prod. TV ZSRR
15.25 Studio Sport
oparty na motywach drama
— Trener
tu angielskiego pisarza B.
Film dokum. ukazujący syl
Thomasa pt. „Ciotka Charle”
wetkę K. Górskiego (kolor)
(kolor)
15.55 Marsz na tyły
18.00 Dla młodych widzów:
— komedia filmowa prod.
Skrzydła
USA. Wyk.: Glean Ford.Stel
18.30 Bitwy, kampanie, dowódcy
la Stevens, Melvyn Douglas
„W zaciszu muzealnych sal”
17.30 Progi i bariery
19.00 Program lokalny
Widowisko publicystyczne
19.20 Dobranoc (kolor)
(koler)
19.30 Wieczór z dziennikiem (kolor)
18.30 Studio Sport (kolor)
20.30 Język angielski
19.00 Wieczorynka (kolor)
Kurs podstawowy, lekcja 26
19.30 Wieczór z dziennikiem
21.00 Inicjatywy
20.30 Bajka dla dorosłych
— pr. publicyst. (kolor)
20.40 Noce i dnie
21.30 24 godziny (kolor)
— ode. VI pt. „Miłość”
21.40 Sylwetki X Muzy
Film TP (kolor)
— Eliasz Kuziemski
21.40 Teatr komedii
22.05 Wtorek melomana
Eduardo de Filippo
Kwartety Haydnowskie Mo
— Filomena Marturano
zarta 1 Symfonie Londyńskie
Wyk.: I. Eichlerówna, I.
Haydna (kolor)
Smiałowski, Z. Tobiasz, J.
Englert, K. Strasburger i inni.
22.30 Studio Sport (kolor)
ŚRODA_________
5.IV
22.50 Muzyka przed północą
— W pr. utwór Mozarta —
(kolor)

Program I

Program II
1.10 Język francuski

Kura podst., powt. Lekcji 22
(kolor)

9.48 Teatr Telewizji

— Wasyl Szukszyn
„Dom z widokiem na pole”
„Ona więdnie, ona ginie”
(powt. z 27.III.br.)
10.H Koncert WOSPHiTV
W pr. utwory Ludwiga van
Beethovena i Józefa Haydna
w wyk. Wielkiej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Ra
dia i Telewizji z Katowic
12.30 Prawda czasu — prawda
ekranu
— Od świtu do świtu
Film obyczajowy prod. ZSRR
(kolor)
13.35 Studio Sport
— Sprintem przez Polskę (ko
lor)
14.10 Czas 1 ludzie
— Yves Montand w zbliżeniu
Film dok. prod. francuskiej
15.15 Kolekcjoner zbrodni
Film dokum. ukazujący Petera Mentena — milionera,
handlarza dzieł sztuki, byłego oficera SS (kolor)
15.50 Dla dzieci:
Baśnie mojego dzieciństwa
(kolor)
10.20 Studio Sport
— Transmisja z półfinału Pu
charu Europy w piłce ręcz
nej mężczyzn Śląsk Wroc
ław — Kapisa Alicanta (Hi
szpania)
17.20 Mówimy po polsku
— Program oświatowy o gwa
rach polskich
17.50 Król jazzu
Film muz. prod. USA z roku 1933
19.30 Wieczór z dziennikiem (kolor)
20.30 Zima nad morzem
— Fabularyzowany program
rozrywkowy
Wyk.: E. Żukowska, A. Kopic ••..skl, W. 1 D. Staronlewieżowie, zespoły „Familia”,

i
j
!
j
i

15.00 Melodie
— Solo z orkiestrą (kolor)
15.30 NURT
Nauczanie początkowe
—
Środowisko
społeczno-przyrodnicze (kolor)
16.00 Dziennik (kolor)
16.10 Obiektyw
Pr. stołecznego województwa
warszawskiego
16.30 Dla dzieci:
Entliczek-Słowniczek (kolor)
17.00 Studio Sport
Sprawozdanie z meczu piłki
nożnej Polska — Grecja z
Poznania (kolor)
w przerwie
ok. 17.45 Kółko i krzyżyk (kolor)
18.50 Losowanie Małego Lotka
19.00 Dobranoc (kolor)
15.10 Siódemka
19.30 Wieczór z dziennikiem (kolor)
20.30 Nie
zatrzaskuj
wszystkich
drzwi
— film fab. prod. szwedzkiej
(kolor)
22.10 Studio Sport
Sprawozdanie z międzypań
stwowego meczu w piłce noż
nej RFN - Brazylia (kolor)
23.00 Dziennik (kolor)
23.15 Kształt słowa
— Program o aktualnych pro
blemach życia literackiego
(kolor)

Program il
16.00 Kino
telewizji
dziewcząt
i chłopców
„Stawiam na Tolka Banana”
— ode. VII pt. „Tolek”.
Film prod. TP
16.40 Towarzystwo Wiedzy Pow
szechnej
:
— Jaka jesteś rodzino
| 17.10 Klub Jazzowy Studia Gama
— Złota Tarka 78
W programie występy zespo
łów Swiss Dixie Stompers ze
Szwajcarii 1 Swing Session
z Polski (kolor)
17.50 Adam Sangaia

OMÓWIENIA

— ode. III (ostatni)
prod. tv CSRS (kolor)
Program lokalny
Dobranoc (kolor)
Wieczór z dziennikiem (kolor)
Język rosyjski
Kurs, podst. lekcja 27 (kolor)
21.00 Od M do M
Pr. publicystyczny
21.30 24 godziny (kolor)
21.40 To lubię
— program, o upodobaniach
plastycznych Jacka Hohensee
(kolor)
22.05 Telekino sprzed lat
— Opowieści niezwykle
— ode. pt „Pożarowisko”.
Film sensacyjno-przygodowy
prod TP wg noweli Stefana
Grabińskiego.
Wyk.: A. Janowska, W. Mich
nikowski. A. Leszczyńska,
Z Merle
22.30 Czas i ludzie
. — Opowieść o leningradzkim
domu — film dok. prod. tv
ZSRR

19.00
19.20
19.30
20.30

CZWARTEK________ 6.IV
Program I
15.00 Melodie
„Popularne arie operowe”.
W pr. utwory Giuseppe Verdiego, Gaetano Donizettiego,
Piotra Czajkowskiego, Giacomo Pucciniego.
Wyk.: M. Fołtyn, A. Imalska,
B. Paprocki.
15.30 Bilet do kina
— program o aktualnych pro
blemach kina
światowego
(kolor)
16.00 Dziennik (kolor)
16.10 Obiektyw
Program województw: kato
wickiego, bielskiego, często
chowskiego, opolskiego
16.30 Dla młodych widzów:
Ekran z Bratkiem a w nim
m. in. „Mianuję cię wnucz
ką” — cz. I filmu fab. prod.
ZSRR (kolor) oraz kolejny
odcinek filmu „Znak orła”
17.55 Poligon (kolor)
18.20 Sonda
— Powietrze — magazyn nau
ki i techniki (kolor)
18.50 Radzimy rolnikom (kolor)
19.00 Dobranoc (kolor)*
19.10 Siódemka
19.30 Wieczór z dziennikiem (kolor)
20.30 Powiedz prawdę
Film kryminalny prod. franc.
(kolor) •
31.50 Pegaz
—
Aktualna
publicystyka
kulturalna (kolor)
22.35 W minutę po premierze
— W pr. film „Praska wio
sna”
23.05 Dziennik (kolor)

Program II
16.00 Dla młodych widzów:
Co dalej maturzysto
16.30 Kino Miniatur
SE-MA-FOR (kolor)
17.05 Kosmos a gospodarka
— program publicystyczny
(kolor)
17.35 Morskie ogniwa — NRD
— pr. publicyst.
18.00 Paryscy mohikanie
Ode. I filmu fab. prod. tv
CSRS opartego na powieści
Aleksandra
Dumasa,
reż.
Igor Ciel
19.00 Program lokalny
19.20 Dobranoc (kolor)
19.30 Wieczór z dziennikiem (kolor)
20.30 NURT
Pedagogika — cz. I
— Dydaktyczne problemy uczenia i przeżywania
21.00 NURT
Pedagogika

Poniedziałkowy teatr zaprezen
tuje (3.IV g 20.30) „Noc listo
padową” Stanisława Wyspiań
skiego. Dramat ten. wystawio
ny przed kilku laty w reż. An
drzeja Wajdy w Starym Teatrze
w Krakowie, zobaczymy obec
nie w nowym kształcie przy
stosowanym do szklanego ekra
nu. Rzecz dzieje się (z wyjąt
kiem kilku scen)) w autentycz
nych wnętrzach Łazienek i w
plenerach parku. Reżyseruje An
drzej Wajda, scenografia Kry
styny Zachwatowicz, muzyka
Zygmunta Koniecznego. Więk
szość ról kreują krakowscy ak
torzy, wśród nich m.in. Teresa
Budzisz-Krzyżanowska,
Jerzy
Stuhr, Edward Lubaszenko. An
na Dymna, Zofia Jaroszewska
oraz Jan Nowicki (na zdjęciu).
Fot. Z. Januszewski

Miłośnikom Melpomeny pole
camy pozycję cykliczną — „Twa
rze teatru”, w której tym ra
zem (sobota, l.IV. g. 22.05) bo
haterem będzie znany krakow
ski aktor, Jan M. Kowalski. W
programie: rozmowa z aktorem
oraz wypowiedzi jesro kolegów

—
Dydaktyczne problemy
uczenia się i przeżywania —
cz. II
21.30 NURT
Nauczanie początkowe
—
Środowisko
społeczno-przyrodnicze (kolor)
22.00 24 godziny (kolor)
22.10 Film latarni czarnoksięskiej
— Noc
Film obyczajowy prod. włosko-francuskiej.
Wyk.: Jeanne Moreau, Mar
cello
Mastroianni,
Monica
Vitti

7.IV

PIĄTEK
Program I

15.00 Melodie
15.30 NURT
Psychologia
— Metody zwalczania lęku
przed
niepowodzeniami
u
dzieci i młodzieży
16.00 Dziennik (kolor)
16.10 Obiektyw
Program województw: gdań
skiego, bydgoskiego, elblą
skiego, olsztyński _o, toruń
skiego
16.30 Dla dzieci:
Piątek z Pankracym oraz film
z serii „Gucio i Cezar” (ko
lor)
17.00 Z cyklu Okolice filmu
Spotkanie z Andrzejem Szy
pulskim (kolor)
17.30 Niespokojna miłość
— ode. III filmu społeczno-obyczajowego pt. „Siostry”
Reż. Josef Zachar (kolor)
18.40 Magazyn motoryzacyjny
19.00 Dobranoc (kolor)
19.10 Siódemka
19.30 Wieczór z dziennikiem (kolor)
20.30 Studio
Gama
zapowiedź
pr. (kolor)
20.35 Film fab.
22.20 Studio Gama (kolor)
23.00 Dziennik (kolor)
23.15 Studio Gama c.d.

Program II
16.05 Powiedź prawdę
Film kryminalny prod. fran
cuskiej (powt. z 6.IV.1978 r.
z pr. I) (kolor)
17.20 Pasje Jana Wiśniewskiego
17.50 Turystyka i wypoczynek (ko
lor)
18.20 Tajemniczy świat przyrody
— Na dnie Morza Bałtyckiego
— w programie filmy
— Podwodny reportaż
— Pasażer na gapę (kolor)
19.00 Program lokalny
19.20 Dobranoc (kolor)
19.30 wieczór z dziennikiem (kolor)
20.30 Język francuski
Kurs podstawowy, lekcja 23
(kolor)
21.00 Nie od razu Kraków zbudo
wano
— Pałace Boga — opo
wieść Karola Estreichera o
Chwistku
21.20 W kręgu anegdoty
Program
widowiskowy
z
udziałem K. Wichniarza, W.
Żukrowskiego, Z. Leśniaka,
W. Wilińskiego, T. Lipow
skiej
22.00 24 godziny (kolor)
22.10 Studio Sport
— Wokół stadionów (kolor)
22.40 Sytuacje
— Rówieśnicy naszych dzieci
Pr. oświatowy

Programy szkolne TVP podajemy w codziennej informacji o
programie telewizyjnym.
Programy oznaczone kropką omawiamy szerzej poniżej
TV zastrzega sobie możliwości
zmian w programie.

" i.r
i
Z telekina sygnalizujemy m.in.
francuski dramat sensacyjny —
„Powiedz prawdę” (czwartek,
6.IV. g. 20.30). Punktem wyj
ścia jest wypadek samochodo
wy. w którym ginie młody męż
czyzna. Podejrzane okoliczności
tego wypadku powodują wszczę
cie śledztwa. Dramatyczna, peł
na napięcia akcja kończy się
zaskakującą pointą. Reżyseruje
Leonard Heigel. w rolach głów
nych Maurice Ronet i Romy
Schneider. Zwracamy też uwa
gę na kolejny. XII już odcinek
„Sagi rodu Palliserów” (wto
rek, 4.IV. g. 20.30). W serialu
tvm w roli Glencory występuje
znana angielska aktorka, Susan
Hampshire (na zdjęciu — pry
watnie.)
Fot. CAF

scenicznych i krytyków teatral
nych. Pokazane również zosta
ną fragmenty znaczących spek
takli i filmów z udziałem Jana
M. Kowalskiego. Na zdjęciu:
scena z „Zemsty” w wykonaniu
J. M. Kowalskiego i J. Nowaka.
Fot A AnJosz
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Czysta woda

Apele w szkołach, centralna impreza na stadionie Radomiaka

Dni Olimpijczyka w naszym województwie
W kwietniu obchodzone są
W całym kraju „Dni Olimpij
czyka”. Również na terenie
województwa
radomskiego
przewidziano szereg imprez
popularyzujących ideę olim
pijską. Tegoroczne obchody
będą miały szczególny charak
ter. Za dwa lata Igrzyska
XXII Olimpiady w Moskwie
— stolicy pierwszego państwa
socjalistycznego, które jest
gospodarzem
największego
święta pokoju i przyjaźni
młodzieży całego świata.
Ogromne to wydarzenie dla
wszystkich państw wspólnoty
socjalistycznej, a dla nas —
Polaków, okazja do dalszego
pogłębienia przyjaźni między
polskimi i radzieckimi spor
towcami, drogą przypomnie
nia wspólnych startów olim
pijskich.
Znakomitą możliwość posze
rzenia wiedzy w tym zakre
sie stwarza ogłoszony jesienlą ub. roku przez PKOl.,
Federację
Socjalistycznych
Związków Młodzieży Polskiej
1 Polską Telewizję, teleturniej
„Na olimpijskim szlaku”. Jego
regulamin wraz z obszernym
zestawem pytań kierunko
wych dotyczących startów
przyjaźni polskich i radziec
kich olimpijczyków wysłane
zostały przez Woj. Komisję
PKO1. do wszystkich Urzę
dów Gminnych i Miejsko-

Gminnych, * także większych
zakładów pracy i domów kul
tury na terenie woj. radom
skiego. Eliminacje Szczebla
podstawowego zakończą się
30 kwietnia br- stanowiąc nie
jako finał obchodów tegorocz
nych „Dni Olimpijczyka”.
Wspomnieliśmy na wstępie
o licznych imprezach w okre
sie „Dni”. Do pierwszoplano
wych należy zaliczyć apele,
które odbędą się 9 kwietnia
we wszystkich szkołach pod
stawowych i ponadpodstawo
wych. Szczególnie efektownie
powinny one wypaść w Szko
le Podstawowej nr 5 i Zespo
le Szkół Elektronicznych w
Radomiu oraz Technikum Rol
niczym w Lipinach 1 Liceum
Ogólnokształcącym w Nowym
Mieście, gdzie zaplanowano
główne uroczystości. Będą to
prawdziwe święta
sportu
szkolnego z odpowiednią opra
wą plastyczną, i należną im
ceremonią — zapaleniem zni
cza wciągnięciem flagi olim
pijskiej, hymnem i odczyta
niem apelu olimpijskiego. Sce
nariusze przewidują również
występy artystyczne, pokazy
i zawody sportowe, wystawy
najlepszych prac w szkolnych
konkursach na plakat olim
pijski itp. Podobnie jak w ub.
roku spodziewany jest udział
w uroczystości delegacji olim
pijczyków z zaprzyjaźnionego

Ludzkie sprawy w kopertach
Skargi zgłaszane przez obywateli do różnych urzędów
w formie listów są źródłem
wiedzy o sprawach ludzkich,
przede wszystkim zaś ujaw
niają jak funkcjonują jed
nostki gospodarcze, urzędy i
instytucje na danym terenie.
W woj. radomskim na róż
nych szczeblach analizuje się
i ocenia sposób załatwiania
spraw obywateli. Dla woje
wódzkiej instancji partyjnej
skargi i wnioski zgłaszane
przez obywateli stanowią po
nadto cenny materiał przy określaniu pilnych zadań w
rozwoju województwa.
W ub. roku do Komitetu
Wojewódzkiego PZPR, Urzę
du Wojewódzkiego i niektó
rych organizacji i instytucji
wojewódzkich wpłynęło łącz
nie ponad 3470 listów, co sta
nowi o 100 skarg pisemnych
więcej niż w 1976 r. Pokaźna
Jest to liczba listów i inter
wencji jrzy czym porówna
nie danych za rok 1977 z analogicznym okresem roku
poprzedniego wskazuje na
tendencje zmniejszania się
liczby skarg kierowanych na
piśmie do KW PZPR przy
jednoczesnym wzroście liczby
spraw otrzymywanych przez
Komitety Miejskie i Miejskogminne. Wynika to po części
z rosnącej rangi instancji
partyjnych stopnia podstawo
wego i-zajmowania się przez
nie z większą troską sprawa
mi obywateli.
W środowisku wiejskim
większość spraw dotyczyła
bezpośrednio pracy placówek
na rzecz rolnictwa, nieterminowości świadczonych usług.
Zwiększeniu uległa liczba
skarg w zakresie ubezpieczeń
społecznych, rent i emerytur
i opieki społecznej a także
działalności placówek służby
zdrowia. Więcej też
było
spraw z zakresu spraw sądowo-prokuratorskich oraz pra-

V Radomska Wiosna Literacka
r>

Noc poezji i prozy"

Program tegorocznej V Ra
domskiej Wiosny Literackiej
zakończy 1 kwietnia finałowa
Impreza zatytułowana „Noc
poezji i prozy”. W Klubie
MPiK literaci prezentować bę
dą swoje niepublikowane utwory. Zostaną też przedsta
wione najlepsze teksty wybra
ne na imprezie „Wiosna na
szych debiutów”.
Spotkanie rozpocznie się o
godz. 20.00.
Natomiast w klubie WDK
przy ul. Chałubińskiego 12/14
gościć będzie Wojciech Natanson. Początek godz- 17. (n)

Idziemy do kina

Maraton w „Bałtyku"
W sobotę, l.IV. w kinie
„Bałtyk" organizowany jest
maraton filmowy, podczas któ
rego wyświetlone zostaną dwa
filmy.
Pierwszy z nich to prezen
towany już podczas „Konfron
tacji — 77” amerykański film
„Taksówkarz” rei. Martina
Scorsese z Robertem de Nito
w roli głównej. Drugi to no
wo zakupiony film, także pro
dukcji amerykańskiej, „Czło
wiek gangu”, którego tytuł
mówi sam za treść i przebieg
akcji.
Początek maratonu o godz.
22.00. Przedsprzedaż biletów w
kasie kina „Bałtyk”, (nz)

ey organizacji społecznych i
organów administracji pań
stwowej.
Utrzymuje się nadal znacz
na liczba skarg dotyczących
gospodarki mieszkaniowej, a
w szczególności nie przestrze
gania terminów przydziału
mieszkań. Spraw tych jest
wiele i wynikają one często
z przyczyni ogólnie napiętej
sytuacji mieszkaniowej w
woj. radomskim. Ale też spo
ro niezadowolenia budzi opie
szałość w pracy Zarządów
spółdzielni
mieszkaniowych,
nieterminowego
załatwiania
wniosków, nieudzielania od
powiedzi.
W terenowych instancjach
partyjnych stopnia podstawo
wego większość interwencji
dotyczy: terminowości i ja
kości usług wykonywanych
przez Spółdzielnie Kółek Rol
niczych, zaopatrzenia w wę
giel, nawozy mineralne, ma
teriały budowlane oraz ma
szyny rolnicze.
W porównaniu do poprzed
niego okresu zmniejszyła się
bardzo znacznie liczba skarg
na stosunki międzyludzkie w
zakładach pracy. Najczęściej
dotyczyły one spraw finansowych (wynagrodzenie za pracę, premie, nagrody, prgeszeregowania ltp„ oraz warunków bytowo-socjalnych, kło
poty mieszkaniowe, starania
o odzież roboczą, rozszerzenie
pomieszczeń
socjalnych).
Stwierdzono Jednak, że przy
rozpatrywaniu skarg pracow
niczych a zwłaszcza tam gdzie
trzeba wyjaśnić petentowi
skomplikowane spraw*y natury
prawnej odpowiedzi udziela
ne są lakoniczne. Za mało
wykorzystuje , się do rozpa
trywania spraw pracowni
czych radców prawnych.
Znaczna liczba nadchodzą
cych listów i interwencji wy
kazuje konieczność dalszego
usprawmiania systemu przyj
mowania 1 załatwiania skarg
i wniosków obywateli oraz
podejmowania działań w kie
runku eliminowania źródeł i
przyczyn powstawania skarg.
Obliguje to wszystkie jedno
stki gospodarcze, urzędy i in
stytucje do poświęcania spra
wom załatwiania skarg oby
wateli szczególnej uwagi rów
nież w bieżącym roku, (n)

Okręgu Magdeburg oraz szcze
gólnie miłego gościa — przed
stawiciela Moskwy — stolicy
XXII Igrzysk Olimpijskich.
9 kwietnia przed meczem
piłkarskim o mistrzostwo II
ligi Radomiak — Bałtyk, na
stadionie przy ul. Struga —
centralna uroczystość „Dni Olimpijczyka”. Na bieżnię sta
dionu wkroczą delegacje spor
towe gmin województwa ra
domskiego. Znajdą się w nich
najlepsi zawodnicy 1 klubowe
sekcje, które przysporzyły
sportowi radomskiemu naj
więcej sukcesów w ub. rokuBędzie to więc swoisty przeg
ląd dorobku, a jednocześnie
jedna z najlepszych form do
pingu młodzieży do jeszcze
lepszej pracy. Podobnie jak
na szkolnych apelach odczy
tana zostanie treść apelu, na
maszt powędruje flaga olim
pijska, przy dźwiękach hymnu
zapłonie znicz. W chwilę póź
niej dziewczęta z radomskich
szkół
ponadpodstawowych
wbiegną na płytę boiska uk
ładając pięć kół olimpijskich.
8 bm.. w przededniu cen
tralnej inauguracji na stadio
nie, Wojewódzki Klub Olim
pijczyka wspólnie z Komite
tem Organizacyjnym VIII Dni
Radzieckiej Nauki, Kultury i
Techniki zorganizują w Klu
bie Międzynarodowej Prasy i
Książki spotkanie z mgr inż.
Wiktorem Iwanowem, który
mówić będzie o przygotowa
niach stolicy Kraju Rad do
Olimpiady. Spotkanie uświet
ni występ młodzieżowego zes
połu estradowego z Winnicy.
Takich uroczystych inaugu
racji Dni nie zabraknie z pew
nością we -wszystkich zakąt
kach województwa.
Nie wątpimy w dobre efek
ty, które przysporzą wielu no
wych sympatyków sportu.
(am)

Na pół czarnej

do Klubu Olimpijczyka
Długo czekaliśmy na odda
nie do użytku hali sportowej
RKS Broń. Ale też doczeka
liśmy się. l.IV. przekazany
został przez KBM fragment obiektu — mieszcząca się na
pierwszym piętrze sala ka
wiarni, która będzie odtąd sta
łą siedzibą Wojewódzkiego
Klubu Olimpijczyka, Otwarcie
kawiarni nastąpi dziś, o godz.
17. Komunikując z radością o
tym wydarzeniu zapraszamy w
imieniu gospodarza — RKS
Broń na „pół czarnej” do Klu
bu Olimpijczyka, (am)

„Otwarte drzwi”
w Wyższej Szkole Pedagogicznej
Wzorem lat ubiegłych Wyż
sza Szkoła Pedagogiczna w
Kielcach organizuje akcję tzw.
„Otwartych drzwi”, która ma
na celu zapoznanie tegorocz
nych absolwentów szkół śred
nich z warunkami przyjęć na
studia wyższe. Spotkania ma
turzystów z pracownikami Uczelni odbędą się w następu
jących terminach:
Wydział Humanistyczny —
S bm. kandydaci na filologię
polską 1 rosyjską spotkają się
przy ul. Leśnej 16, natomiast
kandydaci na historię i biblio
tekoznawstwo przy ul. Śnia
deckich 30. Początek spotka
nia godz. 16.
Wydział Pedagogiczny — 12
bm. Kandydaci na wychowa
nie muzyczne spotkają się
przy uL Mickiewicza 4, nato
miast z pozostałych kierunków
Wydziału Pedagogicznego w
budynku przy ul. Krakowskiej
11. Początek godz. 11.
Wydział Matematyczno-Przy
rodniczy — 23 bm. o godz. 10.
Kandydaci na kierunek: Fizy
ka — ul. Leśna 16. Matematy

CO / GDZIE
KINA
Bałty* — „Port lotniczy”, prod.
USA, lat 15, godz. 11.30, 17.39 1
19.30.
„Skrzydełko czy nóżka”,
prod. franc.. b/o, godz. 9.30, 13.30
1 13.30. W sobotę maraton — godz.
23.
TttyjtUi — „Opatrzność”, prod.
franc., lat II, godz. 15.30, 17.30 1
19.30.
Pokolenie! Sobota: „Na zglisz
czach monarchii”, prod. rum. lat
13, godz. 9, 11 1 13. „Zachłanne
miasto”, prod. USA, lat 15, godz.
15, 1? 1 19. Niedziela: „Jak lwanuszka szukał cudu”, prod. ZSRR
b/o, godz. 9, 11 1 13. „Zachłanne
miasto", godz. 1S, 1T 1 19.
Odeon
„Godzilla contra Glgan", prod. jap., lat 13.
godz
15.30, 17.30 1 19.30. Niedziela: Ze
staw kolorowych bajek dla dzie
ci, godz. 13 pt..
„Co z tobą”,
prod. ZSRR.
Hel — „Piraci na Pacyfiku”,
prod. rum.-franc., lat 15, godz.
11, „Miłosna edukacja Walente
go”, prod. franc., lat 15, godz. 9
1 13.30. „Mściciel”, prod. USA, lat
10, godz. 15.30, 17.30 i 19.30. Nie
dziela: zestaw bajek godz. 11 1
12.
Walter — „Konie VaMeza”,
prod. włoskiej, lat 15, godz. 11
i II.
Mewa — „Ocalić miasto”, prod.
poi., lat 12, godz. 15.15.
„Nie
oglądaj się teraz”, prod. ang. lat
11, godz. 17.30 1 19.30. Niedziela:
Zestaw kolorowych bajek dla
dzled.

r

Jak każdego roku 1 kwiet
nia rozpoczyna się Międzyna
rodowy Tydzień Czystości
Wód, tym razem obchodzony
pod hasłem: „Chrońmy wodę
— źródło życia”. Z tej okazji
warto, aby wspólnie spojrzeć
na problem czystości wód w
woj. radomskim. Tym bar
dziej aktualny, że niebawem
znów zazieleni się na polach
i nad brzegami rzek i częś
ciej niż zwykle będziemy tam
przebywać.
Nie licząc granicznych rzek
Wisły 1 Pilicy, w woj. radom
skim mamy 940 km rzek.
Główne znaczenie wśród nich
ma Radomka, która w całości
(wraz z dopływami) znajduje
się na terenie naszego woje
wództwa i praktycznie decy
duje o zasobach wód powierz
chniowych, wykorzystywanych
do celów gospodarczych 1 re
kreacyjnych. Radomka stano
wi także podstawię niemal ca
łej gospodarki wodnej w woj.
radomskim.
Niestety, Radomka jest czy
sta tylko na niektórych, krót
kich odcinkach, a od ujścia
Mlecznej aż do Wisły pozba
wiona jest nawet żyda bio
logicznego. Czyste są w na
szym województwie tylko trzy
rzeczki: Gzówka, Pacynka i
Kraska, w których jeszcze
można spotkać raki. W in
nych, woda jest już mniej lub
bardziej zanieczyszczona. Re
kord brudów bije Mleczna, w
której ścieków jest 3-krotnie
więcej niż wody. Wcale nie
lepiej jest w Zwolence, którą
potwornie zatruwają zwoleńskie zakłady przemysłowe aż
do ujścia do Wisły.
Przemysłowe ścieki zatru
wają rzeki, wodę zanieczysz
czają także rolnicy i pracow
nicy brygad SKR-owskich, któ
rzy wrzucają 'do strumieni 1
rzek opakowania po chemicz
nych środkach ochrony roślin
i nawozach mineralnych oraz
niechlujni turyści, którzy przy
jeżdżają nad wodę myć samochody lub wymienić zużyty olej.
O nich to właśnie mówi
specjalne pismo wojewody ra
domskiego skierowane do pre
zydentów Radomia i Pionek
oraz naczelników pozostałych
miast i gmin w woj. radom
skim przypominające o obo
wiązku ochrony wód przed
zanieczyszczeniem i karaniu
winnych. Przeciwko tym „tru
cicielom” skierowane będą
także liczniejsze niż normal
nie kontrole czystości wód 1
urządzeń do oczyszczania ście
ków w zakładach przemysło
wych i gospodarstwach rol
nych, których dokonywać bę
dą w br. pracownicy służby

WYSTAWY
Muzeum przy ul. Nowotki H —
wystawa
„Polskie
malarstwo
krajobrazowo-rodzajowe” ze zbio
rów Muzeum Narodowego w
Kielcach.
Biuro Wystaw Artystycznych —
wystawa pn. „Grafika i fotogra
fia Jerzego Wernera”,
Wojewódzka Biblioteka PubUcsna — Witryny plastyczne — ma
larstwo Haliny Krysińskiej.
Klub „Rel3ks”: iii Wystawa
Klubu Plastyka Amatora.
Klub
„Empik”: wygtawa po.
„Polski plakat teatralny".
DYŻURY APTEK
Apteka nr 15 przy pl. Konsty
tucji 5 i nr 10 przy pŁ Zwycię
stwa 7.
Pomoc lekarska — punkt pomo
cy doraźnej pediatrycznej
uL
Struga S7a. Doraźna pomoc in
ternistyczna ambulatorium Pogo
towia Ratunkowego przy ul. Tochtermana. Pogotowie Dentystycz
ne codziennie w godz. 21—T rano
przy
Pogotowiu Ratunkowym.
Informacja Służby Zdrowia 406-77.
TELEFONY
Pogotowie ratunkowe 939. po
gotowie
ratunkowe
kolejowe
295-15. pogotowie gazowe w godz.
7—15 (317-17), w godz. 23—7 (224-39),
w niedziele 1 święta 400-97, pogo
towia
kanalizacyjne
400-63,
pomoc drogowa 981, pogotowie
cieplne
WPEC 193, informacja
usługowa 267-85, postój taksówek
przy pl. Konstytucji 228-52, przy
dworcu PKP 268-88. przy Żwirki
i Wigury 411-10, informacja PKP
299-50, PKS 297-71.

ka — ufl. Wesoła .51- Chemia
i Geografia — ul. Chęcińska 5.
Biologia — ul. Rewolucji Paź
dziernikowej 33.
Ponadto wszelkich informa
cji dotyczących rekrutacji na
Studia Wyższe udzielają pra
cownicy Działu Nauczania
WSP Kielce ul. Wesoła 56 pok.
27, tel. 453-66 oraz 460-15
wew. 28 w godz. 8—15.
Sądzimy, że ta akcja spotka
się z zainteresowaniem mło
dzieży z radomskich szkół, któ
ra ćhce studiować w Wyższej
Szkole Pedagogicznej, (bw)

Niedziela 6.30

Piesza wycieczka PTTK
w Góry Świętokrzyskie
W pierwszych dniach kalen
darzowej wiosny, a. konkret
nie 2 kwietnia br., Komisja
Krajoznawcza
radomskiego
PTTK zaprasza na wycieczkę
w pasmo klonowsłcie Gór
Świętokrzyskich.
Wyjazd pociągiem o godz.
0.30 do Łącznej, skąd uczest
nicy wejdą na Górę Bukową,
schodząc następnie szczytami
porosłymi bukowo-jodłowym
lasem do Bodzentyna. Z tej
miejscowości powrót przez
Skarżysko-Kam. do Radomia.
Na liczącej około 14 km tra
sie pieszej wędrówki (w za
leżności od życzeń organizator
może ją skrócić) duża atrak
cja w postaci lak z kwitnący
mi pczebiśniegami. W progra
mie — ognisko przy Diabel
skim Kamieniu, pieczenie kieł
basek i jabłek zabranych ze
sobą w ramach prowiantu na
drogę.
Powrót do Radomia późnym
popołudniem, (am)

ŻYCIE RADOMSKIE
„Życte Badomskie" SS-IOł, Ba
dom, ul. Żeromskiego 81: Tele
fony i 111-49 234-50 Przyjmo
wanie ogłoszeń W godt 1.30—
ISJO. Za terminowy druk ogło
szeń redakcja nie odpowia
da. Warszawskie Wydawnictwo
Prasowe BSW „Prasa” AJ. je
rozolimskie 12SIIZI. Rękopisów
nie zamawianych redakcja nie
zwraca. Druk: Prasowe Zakla.
dy Graficzne RSW „PrasaKslątka-Rueh” Warszawa, ul.
Marszałkowska 3/5.

ochrony środowiska Urzędu
Wojewódzkiego w Radomiu.
Woda — źródłem życia. To
prawda i dlatego trzeba o tym
pamiętać stale, a szczególnie
wtedy gdy od nas samych za
leżeć będzie czystość wody.
TMZ

W salonie „Desy”

W niedzielę idziemy
na. wiosenny
kiermasz zieleni
W niedzielę, 2 kwietnia br.
WSO Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego w Warce oraz Za
kład Zieleni WPGK zaprasza
ją na doroczny wiosenny
kiermasz zieleni, któremu pa
tronują Wydział Handlu Urzę
du Miejskiego w Radomiu oraz redakcja „Życia Radom
skiego”.
W kilkunastu stoiskach zlo
kalizowanych na ul. Żerom
skiego, między Niedziałkow
skiego, a sklepem „Wawel”,
będzie można nabyć dosłow
nie wszystko, co jest niezbęd
ne dla posiadaczy ogródków
działkowych i... balkonowych.
Od zieleni, doniczek i nasion,
do nawozów, ozdobnych kwia
tów, narzędzi i fachowej lite
ratury.
W imieniu organizatorów za
praszamy do uczestnictwa w
imprezie tych wszystkich, któ
rzy zechcą sprzedać własne
krzewy, nasiona, kwiatki rabatkowe itp. Będzie dla nich
przygotowane specjalne stoi
sko.
Polecając kiermasz uwadze
wszystkich działkowiczów ży
cząc udanych zakupów infor
mujemy, że stoiska czynne bęwą w godz. od 9 do 14.
(am)

Wesołe miasteczko
dla najmłodszych
W radomskim parku jedyną
atrakcją dla dzieci na space
rze jest spotkanie z wiewiór
ką. Latem już nawet górka i
piaskownice przestają przycią
gać maluchów. Rzadko też za
gląda do Radomia ulubiony
przez dzieci cyrk, a tzw.' we
sołe miasteczko ma najczęściej
na uw’adze odważnych „po
piwku” starszych bywalców.
Niedawno powołana Radom
ska Agencja Imprez Artysty
cznych ma w swoich planach
działania zapewnienie rozryw
ki dla najmłodszych. Między
innymi RAIA chce powołać
jako stałą plącówitę Teatr
Lalki i Aktora, w zamierze
niach ma też urządzenie salo
nu zabaw i gier dla dzieci, mi
ni ogrodu zoologicznego oraz
wesołego miasteczka z diabel
skim kołem, kolejką, dosiada
niem kucyków i innymi atrak
cjami.
Na początek niemała trud
ność — chodzi o znalezienie
odpowiedniego terenu. A mo
że uda się na ten cel zagospo
darować jeden z TPD-owskich
ogródków?
(m)

„Młodością silni”

Przeglądy rejonowe
W woj. radomskim rozpo
częły się rejonowe przeglądy
w ramach III Festiwalu Kul
tury Młodzieży Szkolnej „Mło
dością silni”. Tym razem swój
artystyczny dorobek zaprezen
tuje młodzież ze szkół ponad
podstawowych. Program jaki
przygotowali uczniowie jest
bardzo różnorodny i składa
się 2 następujących bloków:
„Jan Kochanowski i jemu
współcześni”, „Estrada mło
dych”, „Moje hobby”, „Dzien
nikarskie ostrogi”, „Pokaz
gimnastyki artystycznej lub
taniec nowoczesny”, „Galeria
młodych”.
Rejonowe przeglądy wyłonią
najlepsze zespoły, które na
stępnie spotkają się 18 bm. na
eliminacjach wojewódzkich w
sali Teatru Powszechnego.
Koncert laureatów oraz roz
danie laurów młodości odbę
dzie się 23 bm. (bw)

Oddanie krwi
jest najwyższym
czynem
humanitarnym

ty śródmieściu Radomia
otwarto salon antykwaryczny
„Desy”. Placówka urządzona
została w pomieszczeniach za
bytkowego ciągu kamieniczek
o klasycystycznej architektu
rze. Wnętrza otrzymały odpo-

Sport w sobotę i niedzielę
PIŁKA NOŻNA

Piłkarze Il-ligawego Rado
miaka wyjeżdżają na mecz do
Poznania, gdzie ich przeciw
nikiem będzie tamtejsza Olim
pia. Poznaniacy zajmują co
prawda 9 pozycję w tabeli, ale
od rywala dzielą ich zaledwie
dwa punkty. Jesienią Rado
miak uzyskał na własnym
boisku wynik remisowy.
Chociaż „zieloni” walczą na
wyjeździe, w Radomiu nie za
braknie piłkarskich emocji.
Startuje III liga i klasa woje
wódzka. Kandydat na II-Iigowca, radomska Broń podej
muje w meczu wiosennej pre
miery Orła Wierzbica, nie ukrywając swojego apetytu na
zainkasowanle obydwu punk

tów. Początek spotkania o
godz. 11 na stadionie przy ul.
Narutowicza.
W klasie „W” grają: Polo
nia — Radomiak II, Zwolenianka — Proch, Czarni —
Powiślanka (godz. 12), Blask
Broń II, Pilica Warka —
Kozienice, Pilica Białobrzegi
— Gerlach, Mazowsze — Szydłowianka.

TENIS STOŁOWY

Pińgpongiści Broni nie rezy
gnują z awansu do ekstraklasy.
W niedzielę, 2 kwietnia br. w
hali
ZREMB,
metalowcy
zmierzą się z Karpatami Kros
no. Początek meczu o godz.
13. (am)

wiedni do charakteru placów
ki wystrój.
Od pierwszych dni otwarcia
salon „Desy” cieszy się dużym
zainteresowaniem. Obok sprze
daży dzieł o wartości anty
kwarycznej, w salonie czyn
na będzie galeria sztuki
współczesnej, gdzie miejscowe
środowisko plastyków wysta
wia prace z dziedziny malar
stwa, rzeźby i tkaniny artys
tycznej. (bd)

