Z prac Prezydium Rządu

Więzi z narodową historią i wartościami
socjalistycznego humanizmu
WspMib postAnie prezydiów OK FIN, CRZZ i OKP

SMa na rynku ♦ Plan zaopatrzenia ludności w II
kwartale bieżącego roku ♦ Rozwój przemysłu ciągnikowego
Gospodarowanie funduszem plac ♦ Przewozy kolejowe
(P) Jak informuje rzecznik prasowy rządu — 14 bm. Prezy
dium Rządu oceniło sytuację na rynku w pierwszych miesią
cach 1978 r. oraz plan zaopatrzenia ludności w towary w U
kwartale.

Deklaracja dotycząca 60-Iecia odzyskania niepodległości Polski
Rezolucja w sprawie prawa człowieka do życia w pokoju
(P) 14 bm. w Sali Kolumnowej Rady Państwa w Warszawie,
odbyło się wspólne posiedzenie prezydiów: Ogólnopolskiego
Komitetu Frontu Jedności Narodu, Centralnej Rady Związków
Zawodowych 1 Ogólnopolskiego Komitetu Pokoju, poświęcone
omówieniu spraw dotyczących 60-Iecia odzyskania niepodleg
łości Polski, a także prawa człowieka do życia w pokoju.

W obradach uczestniczyli:
przewodniczący
OK
FJN,
członek Biura Politycznego
KC PZPR, przewodniczący
Rady Państwa — Henryk Ja
błoński,
przewodniczący
CRZZ, członek Biura Poli
tycznego KC PZPR — -Wła
dysław Kruczek i przewodni
czący OKP — Józef Cyran
kiewicz.
W dyskusji podkreślono, że
zbliżające się 60-lecie odzyska
nia przez Polskę niepodległości

jest rocznicą o doniosłym zna
czeniu. 60-lecie niesie ze sobą
bogate treści polityczne, doty
czące najważniejszych spraw
narodu i państwa, których upo
wszechnienie — jak podkreśla
no — umacniać powinno socja
listyczna świadomość, cemento
wać jeszcze bardziej jedność
moralno-polityczną naszego na
rodu.
Mówiono o tym, że to Wielka
Socjalistyczna Rewolucja Paź
dziernikowa odegrała przed 60
laty decydującą rolę w likwi
dacji rozbiorów; że to Armia

Radziecka wraz z walczącym
u jej boku żołnierzem polskim
przyniosła nam wolność przed
34 laty; że to braterski sojusz
i przyjaźń ze Związkiem Ra
dzieckim jest gwarancją niena
ruszalności, bezpieczeństwa 1
pokojowego rozwoju naszego
kraju.
W toku obrad zwrócono uwagę. że w perspektywie 60-lecIa
widać historyczny
wyraźnie
wymiar wydarzeń w 1918 r.
Ale perspektywa ta tym wy
raźniej ukazuje, że uwieńcze
niem dzieła zapoczątkowanego
przed 60 laty był rok 1944, kie-

Podkreślono, że na cało
kształt problematyki rynko
wej istotny wpływ wywierają

rosnące przychody ludności,
co jeszcze bardziej wzmaga
spoczywający na producen-

W trzecim dniu wizyty

dy Polska odrodziła się po raz
drugi, tym razem jako Rzecz
pospolita Ludowa. Wskazywa
no w dyskusji, że Polska Ludo
wa zespoliła w swych sprawie
dliwych i bezpiecznych grani
cach wszystkie ziemie etnicznie
i historycznie polskie, dokonała
głębokiej rewolucji społecznej,
stworzyła
warunki
wszech
stronnego rozwoju kraju, za
pewniła trwały i braterski so
jusz z ZSRR i Innymi państwa
mi wspólnoty socjalistycznej.
Historia przekazała nam wzo
ry żarliwego patriotyzmu —
(A) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Premier Szwecji Thorbjoerfl Faelldio
odbył podróż po Polsce
Na budowie huty „Katowi#’ • Hołd pamięci ofiar
faszyzmu w Okijciir.irBrzezince o Zwiedzanie Krakowa
(P) 14 bm. w trzecim dniu
oficjalnej wizyty w naszym
kraju, premier Szwecji Thor-

Rezolucja OK FJN, CRZZ, OKP

bjoern Faelldin wraz z mał
żonką i towarzyszącymi mu
osobistościami odbył podróż
po Polsce. Szef rządu szwedz
kiego zapoznał się z rozwojem
Górnośląskiego Okręgu Prze
mysłowego, złożył hołd pa
mięci milionów ofiar zbrodni
hitlerowskich na terenie by
łego obozu zagłady w Oświęcimiu-Brzezince oraz odwie
dził Kraków.

W woj*, katowickim

w sprawie prawa człowieka
do życia w pokoju
(P) Wśród podstawowych praw tronowej podniosłoby na jesz
człowieka najważniejsze i de cze wyższy pułap trwający wy
cydujące o wszystkich innych ścig zbrojeń. Takie piany kryjest prawo do życia w pokoju ją w sobie zwielokrotnione za
Konsekwentną obronę tego pra grożenie dla pokoj-j i bezpie
wa podjął socjalizm. Dekret o czeństwa międzynarodowego.
Oto dlaczego z taką mocą mó
pokoje był jednym z pierw
szych aktów zwycięskiej Rewo wimy — nie! — wobec wizji
lucji Październikowej. Pokój neutronowej śmierci, oto dla
był i jest głównym, nadrzędnym czego tak zdecydowanie broni
celem polityki Polski i Związ my ludzkiego prawa da życia
ku
Radzieckiego, wspólnoty w pokoju. Naród polski w ty
państw socjalistycznych, wszyst siącach rezolucji i uchwałach
kich sił postępu. Pokój jest Podjętych na zebraniach i na
podstawowym warunkiem po wiecach w zakładach pracy, w
stępu i rozwoju cywilizacji na miastach i na wsi, w indywi
dualnych listach i masowych
całym świecie.
(P) Po złożeniu wieńca na płycie Międzynarodowego Pomnika Ofiar Faszyzmu w Brzezince.
My, Polacy, mamy szczególne podpisach pod rezolucjami, daje
CAF — Zagoździńskl — telefoto
powody, aby domagać się kon wyraz zdecydowanemu i po
sekwentnej realizacji prawa wszechnemu protestowi. Doma
człowieka do życia w pokoju. gamy się powstrzymania i re
Nasz naród i nasz kraj przed dukcji zbrojeń oraz uniemożli
zaledwie 39 laty nadł ofiarą hi wienia kataklizmu nuklearnego.
tlerowskiej agresji, któro] tra Imieniem miłującego pokój na
giczne skutki do dziś przezwy rodu polskiego żądamy zanie
ciężamy walką I pracą kolej chania raz na zawsze planów
nych pokoleń. VV drugiej wojnie produkcji i umieszczenia broni
światowej straciliśmy 6 milio „N” w Europie i innych rejo
nów obywateli, Warszawa była nach świata.
Przyłączamy się do potężnego
najbardziej zniszczoną stolicą
protestu i oburzenia świaEuropy, a Polska cała — tere- fłosu
i
nem szczególnego barbarzyń owej opinii publicznej, do mistwa, zbrodni i przemocy. Nasze nifestacji i działań, które służą
umiłowanie pokoju, prawa do idei obrony świata, rodzaju
życia w pokoje wynikają z bo ludzkiego, przed totalnym znisz
lesnych doświadczeń w historii czeniem. Witamy z wielkim unarodu. Pamięć o nicli skłania znaniem doniesłą propozycję
nas do podwojenia wysiłków w Leonida Breżniewa o wzajem
walce o życie, przeciwko śmier nej rezygnacji z produkcji bro
ni neutronowej. Na podstawie
telnemu niebezpieczeństwa.
Obecnie zadaniem nie cierpią tej propozycji państwa socjali
projekt kon
cym zwłoki jest utrwalenie od styczne złożyły
prężenia politycznego poprzez wencji o zakazie produkcji, roz
(A) Zapraszając niedawno uczniów najstarszych klas szkól stolicy. Laureaci ubiegłoroczne
wijania,
rozmieszczania,
i uży
go konkursu, będący absolwen
podjęcie efektywnych kroków
średnich do jubileuszowego już — piątego konkursu „Życia
cia
tej
broni.
Propozycja
ta
jest
tami warszawskich szkół średrozbrojeniowych. Podobnie jak
Warszawy
”
na
najlepsze
prace
maturalne
z
język3
polskiego,
(C) DOKOŃCZENIE NA STR. 2
inne narody, Polacy widzą wiel wielką szansą ludzkości.
pisaliśmy
też
o
naszej
satysfakcji
z
uznania,
jakim
obdarzają
Popieramy gorąco zespolone
kie niebezpieczeństwo w inten
tę
inicjatywę
władze
oświatowe,
środowiska
naukowe
i
kultu

syfikacji wyścigu zbrojeń, forso działania Związku Radzieckiego
ralne.
wania go przez kompleksy poli i wspólnoty socjalistycznej w
tyczno - wojskowo-przemyslowe dążeniu do rozbrojenia, do uWyrazem tego są z pewno Wychowania przy organizowa
Zachodu. Temu trzeb3 postawić grentowania polityki pokojo
wego współistnienia, do pełnej
ścią główne nagrody konkur niu uroczystego, finałowego
skuteczną tamę.
W ostatnich miesiącach i ty realizacji zasad określonych w
su — roczne stypendia, fundo spotkania z laureatami i ich
(P) Z okazji święta narodo
godniach militaryści, podejmu Karcie Narodów Zjednoczonych, wane m. in. przez kierowni nauczycielami, które zaszczy wego Danii, przypadającego w
Akcie
Końcowym
KBWE
i
in

jąc skompromitowane już meto
ków resortów oświaty i wy ca zazwyczaj swą obecnością dniu 16 bm., przewodniczący
dy nacisku i szantażu, znów nych powszechnie uznawanych
Rady Państwa Henryk Jabłoń
międzynarodo
chowania oraz nauki, szkolni min. Jerzy Kuberski.
rzucili świata wyzwanie, lansu dokumentach
Cele i rezultaty naszego kon ski wystosował depeszę gratu
ctwa wyższego i techniki. Są kursu
jąc broń neutronową. I choć de wych. Wyrażamy przekonanie,
zostały również wysoko lacyjną do królowej Danii Mał
cyzji. o podjęciu produkcji i u- •że sesja specjalna Zgromadzenia
nim także znaczne środki ocenione przez władze partyjne gorzaty II. (PAP)
zbrojeni i w nin armii państw Ogólnego NZ przyczyni się do
przyznawane
na
zakup
nagród
NATO została odroczona na nie zahamowania wyścigu zbrojeń,
m. in. przez stołeczne kurato
określony czas, walka przeciw a także utoruje drogę do zwo
rium i największe uczelnie
ko broni „N” nie może ulec o- łania światowej konferencji
Warszawy. Corocznymi wyni
słatieniu ani na chwilę. Prze rozbrojeniowej.
Mówimy ,.nle” wyścigowi
kami konkursu interesują się
rażający antyhumsnizm teł bro
ni urąga wszelkim najęciom zbrojeń, groźbie wojny i zagła
też czasopisma literackie i
człowieczeństwa, godności i mo dy neutronowej!
poetyckie, drukując niektóre
Nigdy więcej wojny!
ralności ludzkiej.
z nagrodzonych prac. Z wiel
Niech żyje pokój i postęp spo
Zacierając
różnice między
„
ką pomocą przychodzi nam co
bronią nuklearną a konwencjo łeczny!
dyrektorem artystycznym filharmonii Śląskiej
(PAP)
roku Ministerstwo Oświaty i
nalną, wprowadzenie broni neu-

„Maturzyści — 78"

Konkurs „Życia” na najlepsze
matury z języka polskiego

W stolicy—prace dyplomowe
będą respektowane przez wyższe uczelnie
Święto Danii
Depesza z Polski

Na udekorowanym flagami
Szwecji i Polski lotnisku w
Mierzęcicach gości powitali go
spodarze woj. katowickiego:
Zdzisław Grudzień i Stanisław
Kiermaszek oraz przedstawi
ciele społeczeństwa.
T. Faelldin w towarzystwie
wicepremiera, min. hutnictwa —
Franciszka Kaima, min. prze
mysłu maszynowego — Alek
sandra Kopcia i min. górnict(DOKOŃCZENIE NA STR. 4)

(P) IV całym kraju .nadal odbywają się wiece, ■ podczas których społeczeństwo polskie prote
stuje przeciwko planom produkcji broni neutronowej i wyposażenia w nią armii europejskich
państw NATO. Oto wiec w Warszawskiej Fabryce Pomp.
caf — Ktoś

i

Dziś 10 stron

inaugurują 50 Międzynarodowe
Targi Poznańskie
(P) Cztery międzynarodowe
zainausalony specjalistyczne
__ ....
.
gurują w niedzielę, 16 bm., w
stolicy Wielkopolski
’ " . ‘ ' ' jubil-uszo' '"
we. 50 Międzynarodowe Targi
Poznańskie.
Łącznie salonami objęto do
tąd 11 tematów: technikę me
dyczną, ochronę pracy i środo
wiska, maszyny odzieżowe i
włókiennicze, technikę biuro
wą, maszyny budowlane i do
obróbki drewna, opakowania,
maszyny i urządzenia poligra
ficzne, technikę kinową i foto
graficzną. automatykę i u'ządzenia kontrolno-pomiarowe.
W obecnych salonach targo
wych uczestniczyć będzie kil
kaset firm z 22 krajów Euro
py, Azji i Ameryki Płn. (PAP)

Obsługo własna
(R) Od powstania wojewódz
twa
problem
budownictwa
mieszkaniowego stanowi jedno
z najważniejszych działań wo
jewódzkiej instancji partyjnej w
Radomiu. Zaniedbania w tym
względzie sprawiły, że woj. ra
domskie znajduje się na 49
miejscu jeśli idzie o zagęszczenie
mieszkańców na jedna izbę. To
samo dotyczy budownictwa to
warzyszącego — żłobków, przed
szkoli, szkół, sieci handlowej
i usługowej.
Intensywne działania woje
wódzkiej instancji partyjnej
sprawiły, że już w 1975 roku
opracowany został program bu
downictwa mieszkaniowego, któ
ry jako część składowa pro
gramu
społeczno-gospodarcze
go rozwoju woj. radomskiego
zatwierdzony został w czerwcu
ub. roku na posiedzeniu Biura
Politycznego KC partii, a w
lipcu otrzymał moc wykonaw
czą Prezydium Rządu. Program
budownictwa przewiduje w woj.
radomskim w tym 5-leciu budo
wą miliona m kw. powierzchni
mieszkaniowej.
14 bm. Egzekutywa KW PZPR
ponownie podjęła temat budow
nictwa — realizacji zadań w
1977 roku kierując swa uwagę na
zabezpieczenie wykonania zwię
kszonego programu budowy
mieszkań w b. roku. W obra
dach, którym przewodniczył I

sekretarz KW PZPR Janusz Prokopiak uczestniczył minister bu
downictwa i przemysłu materia
łów budowlanych Adam Gla
zur, wojewoda radomski Ro
man Maćkowski, Obecni byli
Kieleckiego
przedstawiciele
Budownictwa,
Zjednoczenia
przedsiębiorstw wykonawczych
oraz delegatury NIK.
Jak stwierdzono, w budowni
ctwie mieszkaniowym w mi
nionym roku uzyskano postęp o
czym świadczy fakt, że zada
nia NPSG wykonane zostały w
105,7 proc. Uzyskano nadwyżkę
31 mieszkań. Nie wykonany zo
stał natomiast program woje
wódzki. Niski stan zaawanso
wania montażu stanów zerowych
w 1676 r., skierowanie poten
cjału budowlano-montażowego
do innych województw, niedo
bory elementów prefabrykowa
nych, niski stan wyposażenia
technicznego przedsiębiorstw to
tylko niektóre elementy, które
wpłynęły na to, że do pełnego
wykonania zadań wojewódzkie
go programu budownictwa za
brakło kilkuset mieszkań.
(DOKOŃCZENIE NA STR. S)

Od zera do 17 stopni

Deszczowa wiosna
Informacja własna

z Karolem Stryją

— Bywam tam raz w miesią
cu, czasami częściej, co dwa,
trzy tygodnie. To drugie 'moje
„rodzinne” miasto: również i
tam układają mi się bardzo do
brze stosunki z muzykami or
kiestry, kierownictwem, wła
dzami miasta.
— Ambasadoruje Pan polskiej
muzyce w Danii?
— I skandynawskiej w Polsce.
— Wiem. Pamiętam taki kon
cert na początku minionego
roku, w całości poświęcony mu
zyce krajów północnych: wtedy
to Halina Czerny-Stefańska gra
ła w Pana wieczorze koncert
fortepianowy Griega a-moll, a
Pan dyrygował II Symfonią
Carla Nielsena, najwybitniej
szego współcześnie kompozytora
duńskiego oraz V Symfonią
Szweda Franza Adolfa Berwalda?

Sa’ony specjalistyczne

Budownictwo mieszkaniowe

Dania bliska Polsce

— Przede wszystkim pragnie
my Panu złożyć gratulacje — z
małym wprawdzie wyprzedze
niem: we wrześniu minie 25
lat, jak szefuje Pan Filharmonii
Śląskiej w Katowicach i ze
wszystkich dyrygentów jest Pan
najdłużej na takim stanowisku
bez przerwy. To swoisty rekord,
ale cieszy, bo przecież tak długa
i niezmienna praca dyrygenta z
orkiestrą daje zawsze dobre re
zultaty.
— Muszę powiedzieć, że nie
wyobrażam sobie swego życia
poza naszą Filharmonią. Jestem
z nią związany nie tylko lata
mi pracy, cle wielu więzami
uczuciowymi, co jest zrozumia
łe po ćwierćwieczu wspólnej
działalności.
— Ale „długowieczność” pra
cy jest u Pana w ogóle regułą:
przecież drugą funkcję, jaką
Pan pełni, tym razem w Danii,
szefa-dyrygenta Orkiestry Miej
skiej w Odcnsc, też już zamy
ka się, właśnie w roku bieżą
cym, okresem równych dziesię
cin lat?

tach obowiązek rytmicznej,
zgodnej z ustaleniami planu
realizacji dostaw towarów dla
handlu wewnętrznego. W I
kwartale w niektórych gałę
ziach przemysłu operatywne
plany w tym względzie nie
zostały w pełni wykonane.
Zobowiązano zainteresowane
resorty do odrobienia w bieżą
cym kwartale zaistniałych zale
głości i do poprawy struktury
asortymentowej dostarczanych
wyrobów. Dotyczy to zwłaszcza
tych towarów, które ze względu na ich znaczenie dla naby
wcy objęte są listami stano
wiącymi przedmiot kontroli ze
strony rządu, bądź resortów,
central handlowych i zjedno
czeń przemysłowych. Wojewo
dowie nasilą działania aktywi
zujące produkcją rynkową w
rzemiośle, a także przyspieszą
rozwój usłu?. Stwierdzono, że
(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

W ten sposób mieliśmy
możliwość przedstawienia słu
chaczom muzyki Szweda, Nor
wega i Duńczyka. A wydaje
»ię. że niesłusznie tak rzadko
wykonujemy dzieła Skandyna
wów, którzy mają sporo i to
ciekawej muzyki.
— O słuszności tego, eo Pan
mówi, przekonaliśmy się właś
nie na wspomnianym koncercie,
gdzie szczególnie ciekawie za
prezentowało się dzieło Nielse
na. I warto rzeczywiście ezę(D) DOKOŃCZENIE NA STR. X

(P) W Polsce występuje bar
dzo zróżnicowana pogoda. W
piątek o godzinie 13 termome
try wskazywały od zera st w
Częstochowie do 17 st. w Rze
szowie. W Przemyślu notowa
no 16 st., w Lublinie 15 st, w
Białymstoku 13 st. W Warsza
wie termometry wskazywały
zaledwie 4 st. W dzielnicach
centralnych, a także na Pomo
rzu było mglisto, padał deszcz
ze śniegiem. Opady śniegu wy
stąpiły również w górach: na
Kasprowym Wierchu w piąt
kowe południe notowano minus
1 st., na Śnieżce minus 8 st.
Mimo deszczowej i chłodnej
wiosny — odrzańska biała flota
wznowiła po zimowej przerwie
rejsy pasażerskie. W pierwszy
w tym roku rejs Odrą udał się
statek ..Rusałka” z 40 studentami Politechniki Wroclawskiej
na pokładzie.
W Wysokich Tatrach po os
tatnich opadach śniegu popra
wiły się warunki narciarskie.
Na Kasprowym Wierchu po
krywa białego puchu sięga po
nad 90 cm.
Jaka będzie pogoda w naj
bliższych dniach? Do ponie
działku synoptycy nie przewi
dują większych zmian. Będzie
zachmurzenie duże z rozpogo
dzeniami,
okresami
opady,
przeważnie deszczu. Tempera
tura w dzień od 5 do 10 st.; w
nocy od minus 2 do plus 3 st.
(E) DOKOŃCZENIE NA STR. 1

,

KRONIKA DYPLOMATiCZNA

^jj%| Młodość ojczyźnie
(P) Jedni doczekali się już
wnuków, drugim czas przypró
szył głowy siwizną, trzeci do
piero co wkroczyli w dorosłe
życie. Pokolenie Polski walczą
cej, pokolenie budowniczych
Polski
Ludowej,
pokolenie
współczesne. Trzy generacje Po
laków. Każda a nich starała się
wnieść swój udział do history
cznego dorobku narodu. Na mia
rę czasu i ponad miarę.
Ci najstarsi, przelewali krew
na barykadach, na polach bite
wnych. Po nich przyszli młodzi
z ZMP. Ci, którzy wznosili pier
wsze wielkie budowy socjaliz
mu w Polsce, ci którzy swoim
zapałem i hartem nadrabiali ol
brzymie braki, z jakimi trzeba
się było borykać w latach pla
nu 6-Ictniego, w latach wielkiej
przemysłowej rewolucji w Pol
sce.

(A) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
podkreślano w dyskusji — któ
re oddziaływują na współczes
nych, tworząc uczuciową, nie
rozerwalnie silną więź ciągłości
naszego patriotycznego dziedzic
twa. Coraz szersze jest przeko
nanie, że dziś dobrze pojęta
służba dla kraju, dla ojczyzny,
to dobra i rzetelna praca na
każdym stanowisku, doskonale
nie swego działania i kolekty
wu, że cnotą obywatelską
szacunek dla głęboko humani
stycznych socjalistycznych za
sad, na których opiera się roz
wój naszego narodu.
Wypowiadając się na temat
prawa człowieka do życia w
pokoju, uczestnicy spotkania
wskazywali na niebezpieczeń
stwo dla całej ludzkości wyni
kające z projektów produkcji
broni neutronowej i planów
rozmieszczenia jej w Europie
Zachodniej. Wprowadzenie tej
broni godziłoby bezpośrednio
w proces odprężenia 1 niosłoby
jednocześnie realne zagrożenie
dla narodów Europy i całej
ludzkości. Ta ludobójcza broń
— stwierdzano — godzi w ele
mentarne prawo człowieka do
istnienia, życia i pracy w poko
ju.
Naród polski — podkreślano
— który tak zdecydowanie i
powszechnie przeciwstawia się
zamiarom wprowadzenia broni
neutronowej
ma
szczególne,
moralne prawo występowania
w obronie pokoju. Nasz kraj
pierwszy padł ofiarą hitlerow
skiej agresji, której tragiczne
skutki do dziś przezwyciężamy.
Protestując przeciwko bombie
neutronowej opowiadamy się
jednocześnie za przerwaniem
wyścigu zbrojeń i pokojowym
rozwojem stosunków między
narodowych. Dyskutanci wska
zywali, że obecnie najważniej
szą sprawą jest utrwalenie od-

Dziś pokolenie ZMP zastąpili
młodzi: harcerze, studenci, ro
botnicy, rolnicy. Do nich to pod
czas spotkania pokoleń w Ka
towicach Zdzisław Grudzień po
wiedział: „Dla was, młodzi przy
jaciele, lata czynu zbrojnego 1
odbudowy kraju są już histo
rią... Wam przypada w udziale
zaszczyt i obowiązek kontynuo
wania przepięknej spuścizny
stworzonej w sztafecie pokoleń”.
O tamtych, którzy wtedy, w
latach czterdziestych 1 pięćdzie
siątych byli młodzi, zwykło się
dziś mówić, że sprostali wymo
gom czasów, w których przy
szło im żyć. Tym, którzy dziś
cieszą się atrybutem młodości,
zadajemy pytanie: jaka będzie
wasza przepustka do historii?
Odpowiedź na to pytanie może
być tylko jedna: Praca. Dla
Polski, dla narodu. Walka o
lepszą przyszłość.
RYSZARDA KAZIMIERSKA

Posiedzenie zamkowego prezydium

Prace wykończeniowe
we wszystkich salach
Informacja własna
ono 11 maja w sali Konstytucji
(P) We wszystkich salach
3 Me ja.
Zamku Królewskiego trwają
Podczas obrad zaakceptowano
intensywne prace yzykończeteż projekt zorganizowania w
ni owe. Ich postęp i poziom
budynku Podchorążówki w Ła
wykonania oceniono podczas
zienkach wystawy poświęconej
posiedzenia prezydium Obyodbudowie Zamku Królewskie
watelskiego Komitetu Odbugo. Postanowiono też przekazać
dowy Zamku Królewskiego,
do odbudowywanego Zamku
które odbyło się w piątek,
Ujazdowskiego fragmenty ko
minków, portali i stolarki, nie
14 bm.
wykorzystane na Zamku Kró
Po zwiedzeniu wnętrz człon
lewskim i zezwolić na skopio
kowie prezydium uznali, że
wanie
niektórych wzorów sny
wszyscy wykonawcy pracują
cerki, okuć, oświetlenia, opar
bardzo dobrze, i że 22 lipea br.
tych o zabytkowe wzory.
można będzie przekazać Zamek
do zagospodarowywania. Wyko
Obrady prezydium prowadził
przewodniczący OKOZK, Józef
nane będą już wówczas roboty
Kępa, (bor)
elewacyjne, tynkarskie, sztukatorskie i kamieniarskie, ułożo
nych zostanie większość posa
dzek, działać będą instalacje.
Hje milknie glos
Ze względu na wyjątkowe
skomplikowanie prac w salach
protestu Polaków
Rycerskiej, Balowej i Gabinecie
Marmurowym, zostaną one wy i
kończone w 1979 r.
przeciwko broni „N
Do wykonywania skompliko
wanych elementów snycerskich
(P) Zdecydowanie demonstru
włączyli się też artyści mace
je społeczeństwo polskie swe
dońscy. 5 snycerzy przebywają
stanowisko potępiające zamysł
cych w Warszawie od 2 tygodni
produkcji
ludobójczej
broni
pracować będzie na Zamku
neutronowej.
przez 5 miesięcy. Jest to dar
Ten powszechny i wspólny
konserwatorów 1 narodu mace
głos naszego narodu, który do
dońskiego dla Zamku. Stanowić
znał
jakże tragicznych doświad
on będzie trwały dowód przy
czeń w okresie II wojny świa
jaźni między narodami Jugo
towej i okupacji hitlerowskiej,
sławii a narodem polskim.
podniesiony jest w imię obro
Prezydium wyznaczyło termin
ny najszczytniejszych ludzkich
posiedzenia plenarnego Komite
ideałów — życia wolnego od
tu Zamkowego. Odbędzie się
widma zagłady, życia w poko
ju, przyjaźni i współpracy.
W czasie manifestacyjnych
zgromadzeń, w rezolucjach i
uchwałach ludzie pracy nasze
go kraju podkreślają, że wpro
wadzenie nowego rodzaju bro
(P) Wybrany na XX Zjeżdzie
ni masowego zniszczenia do ar
Delegatów ZLP Zarząd Główny
senałów NATO i rozmieszczenie
Związku Literatów Polskich —
jej na kontynencie europejskim
na swym pierwszym zebraniu
stworzy groźbę dla całej ludz
14 bm. — dokonał wyboru Pre
kości, zahamuje z takim wy
zydium ZG ZLP.
siłkiem osiągnięte sukcesy pro
A oto skład prezydium: pre
cesu odprężenia międzynarodo
zes — Jarosław Iwaszkiewicz,
wego 1 rozwoju współpracy,
wiceprezesi: Janusz Krasiński,
realizacji postanowień „Wiel
Jerzy Putrament i Witold Zale
kiej karty pokoju" — doku
wski; sekretarz — Jan Koprow
mentu helsińskiego KBWE.
ski; skarbnik — Leszek Prorok;
Pragniemy żyć w pokoju —
zastępca sekretarza — Kazi
akcentuje załoga jednego z za
mierz Dziewanowski; zastępca
kładów krakowskiej Huty im.
skarbnika — Jerzy S. Sito;
Lenina, walcowni blach do ka
przewodniczący funduszu litera
roserii
samochodów — pragnie
tury — Danuta Bieńkowska;
my angażować swe siły w pro
przewodniczący komisji zagra
dukcję pomnażającą pokojowe
nicznej — Kazimierz Kożnicwbudownictwo.
ski; przewodniczący komisji
kwalifikacyjnej — Wiesław My
Ze szczególną mocą wyrażają
śliwski; członkowie prezydium
swój protest polskie kobiety.
— Jan Józef Szczepański i Ur
Nie ma dla nas sprawy waż
szula Kozioł. (PAP)
niejszej niż spokojne niebo nad
krajem — głosi rezolucja zało
gi nowotarskich zakładów prze
mysłu skórżanego „Podhale”,
w których pracuje 5 tys. ko
biet.

Nowe władze
ZLP

Młodzi wstępują
do partii

(P) O wielu młodych obywa
teli
socjalistycznej
Polski,
przedstawicieli różnych środo
wisk społecznych i zawodowych
zwiększa swoje szeregi Polska
Zjednoczona Partia Robotnicza.
W tych dniach w wielu miej
scowościach odbywały się uro
czystości wręczania nowo wstę
pującym legitymacji kandydac
kich PZPR.
14 bm. w Siedlcach legityma
cje partyjne wręczono 100-osobowej grupie młodych robotni
ków. rolników, techników, in
żynierów. 35-tysięczną w woj.
siedleckim legitymację partyjną
wręczono szwaczce z zakładów
przemysłu dziewiarskiego „Ka
ro” w Siedlcach, wiceprzewod
niczącej koła ZSMP — Emilii
Wróbel, a legitymację noszącą
kolejny numer otrzvmał przo
dujący miody rolnik gospoda
rujący na 15 hektarach w Sto
czku Węgrowskim — Jan Ko
morowski.
Legitymacje partyjne wręcza
li kierownik Wydziału Administracyinego KC PZPR — Te
odor Palimaka i I sekretarz KW
PZPR w Siedlcach — Wiktor
Kinecki. (PAP)

Nagroda dla polskiego filmu
ca festiwalu w Saragossie
(P) Dużym sukcesem' polskie
go filmu dokumentalnego za
kończył się IV Międzynarodowy
Festiwal Filmów Rolniczych w
Saraeossie. Spośród 82 doku
mentów z 26 krajów film pro
dukcji
„INTERPRESS-FILM”
pt. „Żeby ziemia rodziła wię
cej” w reż. Witolda Zadrowskiego, ze zdjęciami Włodzimierza
Jaśkiewicza, otrzymał liczącą się
nagrodę „Trofeo Pedro Cabeza”.

Istnieje ścisły związek między
obu dokumentami. Żądanie pra
wa do życia w pokoju i walka
o to prawo, to przecież jedno
z podstawowych przesłań na
szej historii, nakaz walki o
wyeliminowanie
na
zawsze
groźby wojen, o respektowanie
przez całą społeczność między
narodową
fundamentalnego
prawa człowieka — prawa do
życia w pokoju.
Głos naszego społeczeństwa
— stwierdził H. Jabłoński —
żądający zaprzestania wyścigu
zbrojeń i zaniechania produkcji
nowych rodzajów niszczyciel
skiej broni, to dowód najlep
szej więzi z narodową historią
i wartościami socjalistycznego
humanizmu. Przed nami zada
nie przekucia politycznej refle
ksji nad historią i wspólcz-snośeią, na konkretne działania
społeczne, przyspieszające rea
lizację celów, które wyznacza
program dynamicznego rozwoju
społeczno-gospodarczego nasze
go kraju. (PAP)

prężenia politycznego poprzez
podjęcie konkretnych kroków
rozbrojeniowych.
Uczestnicy wspólnego posie
dzenia przyjęli deklarację do
tyczącą 60-lecia odzyskania nie
podległości Polski oraz rezolu
cję w sprawie prawa człowieka
do życia w pokoju.
Na zakończenie obrad głos
zabrał Henryk Jabłoński, który
podkreślił, że w toku posiedze
nia wypracowane zostały doku
menty wielkiej wagi. Zawiera
ją one treści niezmiernie waż
ne dla myśli politycznej współ
czesnych Polaków. Powszechna
afirmacja tych treści oraz wier
ność ich wskazaniom, to mocne
spoiwa jedności moralno-poLitycznej naszego narodu. 60-lecie
to w istocie rzeczy kampania
polityczna o sprawy współczes
ności, o jeszcze silniejsze, jesz
cze powszechniejsze, wyciągnię
cie wniosków z jedynie słusz
nej myśli politycznej, która
kieruje budownictwem socjali
stycznym w naszej ojczyźnie.

•

•

PAP DONOSI W SKRÓCIE

Z prac Prezydium Rzędu

W trosce o bezpieczeństwo pieszych

I

Młodzieżowe patrole w Warszawie

I

uczniowie Zespołu Szkól Me
chanicznych z uL Wiśniowej,
którzy dyżurowali przy przejś
ciach dla pieszych od pl. Dzier
żyńskiego do Dworca Południo
wego, a także wzdłuż ul. Mar
chlewskiego i Al. Niepodległo
ści. Pouczali i informowali
przechodniów, zwłaszcza star-

dział prace z. języka polskiego
w dwu kategoriach: dyplomowe
(bronione) pisane pod kierun
kiem nauczycieli i obowiązkowe,
pisane pierwszego dnia egzami
nu dojrzałości. Obie kategorie
prac są oczywiście oceniane od
rębnie. Prace konkursowe ty
puje i przesyła szkoła, czyli dy
rekcja, upoważniony przez nią
nauczyciel lub zespół pedago
gów. Szkoła przesyła tylko 2
prace: po jednej w każdej z ka
tegorii, lub jedną w jednej z
tych kategorii. Każda praca mu
si być opatrzona stemplem szko
ły. Obok nazwiska i adresu do
mowego autora pracy, prosimy
o podanie nazwiska nauczyciela
języka polskiego w klasie ma
turalnej, ponieważ w konkursie
nagradzani są również autorzy
sukcesów naszych laureatów.
Przyjmujemy również opraco
wania z pogranicza dwóch
przedmiotów, jeśli jednym z nich
jest język polski. Prace matu
ralne, a raczej ich kopie, jako
że oryginał zatrzymuje w swo
ich archiwach szkoła, prosimy
nadsyłać wyłącznie w maszyno
pisie.
Nazwiska — MATURZYSTÓW
—78 — laureatów podamy, jak
zwykle, w pierwszych dniach
września br. Przez całe wakacje
bowiem jury, pod przewodni
ctwem profesora Eugeniusza Sawrymowicza, będzie czytało i oceniało prace konkursowe.
Termin nadsyłania mija *
dniem 24 czerwca br. (decyduje
data stempla pocztowego). Pra
ce prosimy przesyłać pod adre
sem: Redakcja „2yeia Warsza
wy”, uL Marszałkowska 3/5,
80-624 Warszawa, i dopiskiem
aa kopercie: „Maturzyści—75”.

łecznie użytecznej.
Inicjatywa
zorganizowania
młodzieżowych patroli powstała
w Wydziale Ruchu Drogowego
KS MO. Jest to nowa forma
działalności
profilaktycznej,
zmierzająca do dalszej poprawy
bezpieczeństwa na stołecznych
ulicach. Ze statystyk milicyj
nych wynika bowiem, że więk
szość wypadków czy kolizji po
wstających z winy pieszych,
powodują starsi i dzieci, którzy
przekraczają jezdnie w miej
scach niedozwolonych, przecho
dzą przy czerwonych światłach,
itp. Stąd też patrole będą dy
żurować także przy przejściach
w pobliżu szkól podstawowych.
(Śtol)

Deszczowa wiosna
(E) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
W połowie tygodnia ma nastą
pić ocieplenie: w dniach 18—19
bm. temperatura w dzień od 10
do 15 st.; w nocy od 2 do 7 st.
(lat.)

żonego przodownika pracy socja
listycznej ma w Polsce blisko 200
tys. osób.
Większość z nich to górnicy,
rolnicy, metalowcy i pracownicy
gospodarki komunalnej.
Blisko
) tys. zespołów pracowniczych
szczyci się tytułem brygady pra
cy sc?.'-'; slyezne1. Tylko w ub.r.
ok. 50 tys. pracowników gospo
darki rolnej uhonorowano różne
go rodzaju dyplomami,
listami
pochwalnymi 1 wyróżnieniami. W
tym samym roku takimi nagro
dami wyróżniono ponad 100 tys.
pracowników przemysłu lekkiego.
Liczby tri. dotyczące tylko kil
ku rodzajów wyróżnień moral
nych w niektórych gałęziach go
spodarki obrazują
powszechny
zasięg stosowania w naszym kra
ju tego typu nagród dla najlepzakładów
. szych przedstawicieli
pracy. Właśnie ta powszechność
1 zasięg stosowania tzw. bodźców
jest
cechą
Jdeowo-mor-lnvcb
charakterystyczną społeczeństwa
na
socjalistycznego, w którym
__
Czele systemu wartości postawio
no pracę, rozumianą przede wszy
stkim Jako najważniejsze źródło
satysfakcji
życiowej,
rricjsce,
gdzie sprawdza się wartość czło
wieka i jego przydatność dla spo
łeczeństwa.
Sprawom Wm poświęcona jest
2-dniowa konferencja naul owa
CRZZ. która rozpoczęła się 14
bm. w Chyllcach koło Warszawy
z udziałem przeszło DO osób —
n-.i •owco... dz-y-z
-litycz
nych 1 społecznych, prr
tawicieli aktywu gospodarczego.
© 14 bm. w Warszawie odbyła
się uroczystość wręczenia nagród
laureatom konkursu na reportaż
sądowy, zorganizowanego przez
redakcję „Prawo i Zycie”, Zrze
szenie Prawników Polskich oraz
Klub
Publicystów
SpołecznoPrawnych Stowarzyszenia Dzien
nikarzy Polskich.
Pierwszą nagrodę, za reportaż
pt. „Proces w wyobraźni" przy
znano Witoldowi Szymanderskie
mu. Dwie drugie nagrody otrzy
mali: Juliusz Foss 1 Jerzy Sła
womir Mac. Trzy trzecie nagro
dy wręczono Aleksandrowi Ro
wińskiemu, Zygmuntowi Mańkowi i Tadeuszowi Kucharskiemu.
Jury przyznało także wyróżnie
nia Natalii Iwaszkiewicz, Tadeu
szowi
Strumffowi 1 Jakubowi
Kopciowi, Wyróżnienie honorowe
otrzymała Alicja Morżkowska.
Nagrody
wręczył prezes ZG
Zrzeszenia Prawników Polskich —
Ad n Łopatka.
• Ukazał się „Mały
rocznik
statystyczny 197S" — pierwsze tak
obszerne źródło o rozwoju społe
czno-gospodarczym kraju w mi
nionym roku. Najbardziej pod
stawowe dane prezentowane by
ły Już w komunikacie GUS o
rozwoju gospodarki narodowej i
wykonaniu
narodowego
planu
spz'”zno-sospodsrczego w 1974 r.
• W Tarnowie zakończył się
finał
ogólnopolskiej
olimpiady
plele uTarsk1 ’
z udziałem 50
przedstawicieli szkół pielęgniar
skich z całego kraju. Najlepszy
mi umiejętnościami praktyczny
mi 1 wiedzą teoretyczną wykaza
ła się Maria Kaczor z Liceum
Medycznego z Krakowa — No
wej Huty. Kolejne miejsca zaję
ły Małgorzata Wierzyńska z Li
ceum
Medycznego w Łukowie
oraz Stanisława Januszewka z
Medycznego Studium Zawodowe
go w Przemyślu. W ollmri-dzic
brało udział ogółem 5 tys. osób.

Ol

Dania bliska Polsce

— Jeżeli polska muzyka to
(D) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
thyba i polscy wykonawcy?
ściej wracać do tej muzyki. Ale
— Oczywiście! Tu również
Srzecież powiedzieliśmy, że ammamy kilkadziesiąt nazwisk:
asadoruje Pan również pol
od Ochmana, Szerynga, Małcuskiej muzyce w Danii?
żyńskiego, Zimermana, Woyto— Tak, rzeczywiście udało I wiczówny, Hiolskiego. Smensię przez ten okres dziesięciu
dzianki, Łukomskiej, Kulki aż
lat mojej
pracy
wykonać
po muzyków naszej Śląskiej
dzieła ponad czterdziestu kom
Filharmonii, którzy wymiennie
pozytorów polskich: od Chopina
grywali w zespole Odense i na
i Moniuszki, przez Szymanow
odwrót. Podobnie zresztą jak w
skiego aż po całą plejadę na
przypadku kompozytorów, rów
szych współczesnych: Lutosław
nież i nasi soliści bywali w
skiego, Bairda, Pendereckiego,
Danii na tych występach i na
Kilara, Góreckiego, Bacewigraniach po kilka razy.
czównę, Rudzińskiego, Perkow
— Czy Duńczycy chętnie słu
skiego, Twardowskiego i in.
chają naszej muzyki, czy zdełali
Niezależnie od przedstawienia
ją nie tylko poznać, ale i po
naszej muzyki na koncertach
lubić?
nagrałem z orkiestrą Odense 15
— Kiedy przyjechałem do
audycji radiowych, które często
ukazywały się na antenie.
Odense przed dziesięcioma laty,

Prognoza pogody
(P) Jak podaje IMiGW dziś
w Warszawie będzie zachmu
rzenie duże. Okresami deszcz.
W ciągu dnia większe przejaś
nienia. Temp. maks. 7 st. Wiat
ry słabe i umiarkowane, pół
nocne i zachodnie. (PAP)

Konsultacja przy telefonie 250-205

Wojsko - Nauka - Zawód

KALENDARIUM
O Sobota jest 105 dniem 1978
r. Do końca roku pozostało 260
dni, w tym 216 dni roboczych.
• Słońce wzeszło dziś o godz.
5.40, a zajdzie o godz. 19.34; w
niedzielę wschód godz. 5.38,
zachód godz. 19.35.
Wschód
Księżyca w sobotę godz. 11.09,
zachód godz. 1.54; w niedzielę
wschód godz. 12.08, zachód godz.
2.30. Sobota będzie dłuższa od
najkrótszego dnia w roku o 6
godzin i 1 minutę, a niedziela
o 6 godzin i 4 minuty.
© Imieniny obchodzą: w so
botę — Anastazja i Wacław; w
niedzielę —- Julia ( Benedykt.

S. Oucwa przyjął ambasadora
Socjalistycznej Republiki Rumunii
Aurel Duca, który złożył mu w
Sejmla wizytę w związiku z za
kończeniem misji dyplomatycznej
w Polsce. (PAP)

W warszawie przebywał pre
wie I Export-Import Bank of Jazes japońskiego Banku Expan.
port-import Bank ot Japan —
Na zaproszenie ministra pra
Satoshl Sumita. Gość japoński przy
cy, płac i spraw socjalnych
jęty został przez wicepremiera
Tadeusza Rudolfa przebywa
Mieczysława Jagielskiego i wice
w
Polsce z kilkudniową oficjalną
premiera, przewodniczącego Ko
wizytą Francis Blanchard — dy
misji Planowania
przy Radzie
rektor generalny Międzynarodo
Ministrów Tadeusza Wrzaszczyka
wego Biura pracy.
oraz odbył rozmowy w MinisterFinansów,
Ministerstwie
Dyrektor generalny F. Blan
stwie
__ ...
chard weźmie udział w otwar
Handlu Zagranicznego i Gospociarki Morskiej i Banku Handlociu
międzynarodowych
imprez
wym.
„Sccura 78” poświęconych ochro
Tematem rozmów były sprawy
nie człowieka w środowisku pra
gospodarcze i finansowe związacy, organizowanych przy współu
no z rozwojem obrotów towarodziale Międzynarodowej Organiza
cji Pracy, a także przeprowadii
wych Polski z Japonią oraz za
rozmowy na temat udziału Polski
cieśnieniem współpracy między
w działalności MO?.
(PAP)
Bankiem Handlowym w Warsza-

0 „O dalszą poprawę dyscy
pliny społecznej, ładu i porząd
ku w woj. siedleckim” — to te
mat Plenum KW PZPR, które
odbyło się 14 bm. w Siedlcach.
Obradom przewodniczy! I sekretarz KW — Wiktor Kśnecki. W
obradach uczestniczyli: kierownik
(B) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Prezydium Rządu rozpatrzyło
Wydziału Administracyjnego KC
władze terenowe powinny poś
kolejną
informację ministra
PZPR — Teodor Pallmąka oraz
więcić więcej uwagi skupowi
przemysłu maszyn ciężkich i Q prokurator generalny PRL. — Lunadwyżek rolnych, zwłaszcza
rolniczych na temat rozwoju Ij cjan Czubiński.
drobiu, ryb oraz warzyw ze
przemysłu ciągnikowego. W za
O Nad zadaniami rad narodoszklarni i nowalijek.
kładach zrzeszenia przemysłu
wych w kierowaniu życiem spoZgodnie z przyjętymi posta
ciągnikowego, jak i w kilku
łeczno-gospodarczym regionu onowieniami ogniwa handlu za
dziesięciu
fabrykach innych
bradowało 14 bm. Plenum
KW
Obradom
PZPR w Suwałkach,
zjednoczeń kooperujących z za
ostrzą kryteria odbioru jakoś
przewodniczył I sekretarz KW —
kładami mechanicznymi „Ur
ciowego towarów oraz zwięk
Zbigniew Białecki. W obradach
sus” — trwają intensywne
szą sankcje wobec osób odpo
uczestniczył zastępca kierownika
wiedzialnych za przyjmowanie
przygotowania do podjęcia w
Wydziału
Organizacyjnego KC
tym roku produkcji ciągników
do sprzedaży artykułów wadli
PZPR — Henryk Kanicki.
wie wykonanych.
rolniczych na licencji firmy
• W Warszawie odbyła się 14
Morissy-Fcrguson-Ferkins. Po
Aprobowano
przedstawione
bm. narada praawotiniczącyca i se
myślny przebieg robót budow
przez
Ministerstwo
Handlu
kretarzy wojewódzkich komite
lano-montażowych w „Ursusie”
Wewnętrznego i Usług kierun
tów Stronnictwa Demokratyczne
pozwolił rozpocząć w lutym br.
ki działań prowadzonych z my
go. W trakcie narady sekretarz
CK SD Zbśgn.ew Rudnicki wslzamontaż sprowadzanych sukce
ślą o poprawie obsługi konsu
z?t na problemy związane z refor
sywnie maszyn i urządzeń.
mentów.
mą edukacji narodowej, na któ
Na posiedzeniu dokonano oce
rych należy skoncentrować uwa
ny realizacji inwestycji 1 tech
gę w praktycznej działalności po
litycznej.
Sekretarz
CI<
SD
nicznego przygotowania produk
Edward Zgłobicki omówił zada
cji. Przedmiotem rozważań byl
nia
SD
w
inspirowaniu
działań
również stan kontraktacji ma
samorządu mieszkańców. Tematem
szyn i urządzeń, dostawy matewystąpienia sekretarza CK SD
riałowo-kooDeracyjne, a także
Krystyny Marszalek były kierun
szkolenie kadr w zakładach
ki pracy ideov.o-wychowawczej
zrzeszenia przemysłu ciągniko
stronnictwa w 1373 roku.
wego i w przedsiębiorstwach
Podsumowania obrad dokonał
kooperujących.
Zatwierdzono
przewodniczący CK SD — Ta
deusz W. 71 yńazak walu kując na
wnioski resortu przemysłu ma
główne kierunki pracy polityczszyn ciężkich i rolniczych zwią
no-organizaeyjnej
instancji i ozane z dalszą rozbudową prze
gniw SD w najbliższym okrysle.
mysłu ciągnikowego w roku
1978.
Q 14 bm. odbyła się w Warsza
wie ogólnopolska konferencja na
Na posiedzeniu rozpatrzono
ukowa nt. „Problem praw i wol
ności obywatelskich w krajach
sprawy związane z gospodaro
kapitalistycznych". W konferen
waniem funduszem płac. Zale
cji, której organizatorem był In,
cono wszystkim ogniwom gos
stytut Badania
Współczesnych
podarki wzmocnienie dyscypli
Problemów Kapitalizmu, uczest
ny wypłat, tak aby ich poziom
niczyli naukowcy z wielu ośrod
odpowiadał ustaleniom NPSG
ków uniwersyteckich i placówek
na rok 1978.
naukowych.
W toku obrad podkreślano, że
Prezydium
Rządu powzięło
tendencja
do pokojowego współ
decyzje zmierzające do zwięk
istnienia państw o różnych ustro
szenia zdolności przewozowych
jach
splata
się z ostrą konfron
kolei. Chodzi głównie o popra
tacją ideologiczną systemów so
wę stanu technicznego torów ocjalistycznego i kapitalistycznego.
(P) Na placu Dzierżyńskiego rozpoczęli dyżur uczniowie z Tech
raz wagonów towarowych. Re
W tym aspekcie — niektóre koła
na Zachodzie traktują
kwestię
nikum Samochodowego — Wiesław Małkowski i Waldemar Ma
sorty, które wytwarzają dla
praw
obywatelskich jako narzę
PKP tabor, urządzenia, sprzęt,
tejko.
Fot. Byszard Przedworskl
dzie
prowadzenia
polityki
mię
maszyny, części zamienne i in
dzynarodowej. Uczestnicy konfe
ne akcesoria zostały zobowiąza
rencji, analizując sytuację na róż
ne do terminowej realizacji
nych obszarach świata kapitał!uzgodnionych dostaw. Ustalono
stycznego, omówili niektóre rspekty daleko nieraz idąeych klazakres przedsięwzięć, które zo
sowych ograniczeń w dziedzinie
staną podjęte dodatkowo w tym
praw obywatelskich.
i przyszłym roku z myślą o
Przedstawione zostały referaty:
wzmocnieniu zaplecza obslugo..Założenia metodologiczne kryty
wo-naprawczego PKP, jak ró
Informacja własna
ki burżuazyjnej konceocji praw
wnież dla przeprowadzenia wy
obywatelskich” prof. Wojciecha
miany szyn i rozjazdów. Zwró
Sokolewicza. „Demokracja bur(P) W piątek, 14 bm. na war szych, o zasadach zachowania cono
uwagę
na
konieczność
żuazyjna
a prawa obywatelskie”
szawskich ulicach pojawiły się się na jezdniach, ostrzegali zmniejszenia uszkodzeń wago
prof.
Marka
Sobolewskiego,
młodzieżowe patrole. Z gwizd przed niebezpieczeństwem wy nów podczas robót ładunko
..Prawa człowieka w polityce za
kami, z żółtymi opaskami z nikającym z łamania przepisów wych.
granicznej
Stanów
Zjednoczo
napisem „Społeczna Służba Ru itp.
nych” doc. Longina Pastusiaka,
..Ideologiczne
funkcje
praw
oby
chu” na rękach, pod opieką
Na posiedzeniu oceniono prze
W przyszłym tygodniu podo
watelskich w doktrynie państwo
milicji lub też społecznych in bne
realizacji
Narodowego
bieg
młodzieżowe
patrole
poja

wej wsnółczesnych państw burżuspektorów ruchu drogowego
wią się na ulicach w innych Planu Społeczno-Gospodarczeazyjnych oraz ich znaczenie w
młodzież czuwa nad bezpie dzielnicach miasta. Przeszkolo go na rok 1978 vz resorc:e przesferze walki ideologicznej” mgr.
czeństwem, przędą wszystkim no bowiem uczniów 7 szkół po myciu chemicznego. Zapadły
Jacka Karpińskiego. „Zachodnio
pieszych.
europejski
system międzynarodo
decyzje,
które
mają
na
celu
nadpodstawowych w stolicy. Za
wej kontroli praw człowieka”
pracy tego działu
Jako pierwsi w młodzieżo zgodą Kuratorium Oświaty i usprawnienie
prof.
Zbigniewa
Resicha.
a przede wszyst
wych patrolach wzięli udział Wychowania m.st. Warszawy gospodarki,
kim
rytmiczne
wykonywanie
utfi
Jak
informuje
CRZZ — obe
młodzież
pełni
dyżury
w
ra

uczniowie Zespołu Szkół Sa
cnie tytuły przodownika 1 zasłu- I
mochodowych z ul. Hożej oraz mach tzw. godzin pracy spo stalonych zadań. (PAP)

„Maturzyści- 78”
(C) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
nich gościli u sekretarza KW
PZPR. Krzysztofa Kruszewskie
go. Kilka dni temu zaś, miło
nam było usłyszeć wiadomość,
że dzięki naszemu konkursowi,
który udowodnił opinii publicz
nej, iż maturalne prace dyplo
mowe stoją na prawdziwie wy
sokim poziomie — prace te bę
dą brane pod uwagę przy egza
minach wstępnych do szkół
wyższych.
Właśnie z inicjatywy Komite
tu Warszawskiego partii, stołe
czne władze oświatowe i war
szawskie uczelnie postanowiły,
że do składanych w uczelniach
dokumentów będzie można do
łączać maturalne prace dyplo
mowe ze wszystkich przedmio
tów ogólnokształcących, oczywi
ście, pod warunkiem, że zostaną
one 'ocenione i obronione na ma
turze na piątki, 1 że ich temat
będzie zgodny z wybranym
przez kandydata kierunkiem stu
diów. Tym samym, spełnia się
w pewnym chociaż stopniu wy
suwany wielokrotnie postulat,
by prace dyplomowe były res
pektowane przez uczelnie. Dla
nas zaś, organizatorów dorocz
nego konkursu na najlepsze pra
ce maturalne z języka polskie
go: dyplomowe i obowiązkowe,
kolejna satysfakcja i przeświad
czenie, że konkurs jest rzeczy
wiście pożyteczny. Można tylko
sobie życzyć, by podobną decy
zję podjęły wkrótce uczelnie w
całej Polsce.
Na razie zaś, czekamy na
prace dyplomowe z języka pol
skiego od tegorocznych matu
rzystów. Przypominamy regula
min konkursu: biorą w nim u-

(P) Marszalek Sejmu Stanisław
Gucwa przyjął 14 bm. ambasa
dora Republiki Zairu Bo!eia-WaBoende, który złożył mu wizy:*
w Sejmie.

I

(P) Podobnie jak w latach ubiegłych odbywa się już rekru
tacja do szkół wojskowych. W najbliższy wtorek — 18 kwietnia
w godz. 16—17 przy telefonie 250-205 — na pytania Czytelników
związane z problematyką szkolnictwa wojskowego odpowiadać
będzie szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego — Warszawa
— płk dypl. mgr MARIAN POPIOŁEK oraz oficerowie tego
sztabu ppłk STANISŁAW KOLIŃSKI i mjr CZESŁAW GÓR
SKI.
• Za czyim pośrednictwem należy składać podania • przy
jęcie do wybranej szkoły wojskowej?
• Kto może być przyjęty bez egzaminu na studia do Akade
mii Wojskowej?
• Jakie są warunki przyjęcia do wojskowych szkół chorą
żych?
Na te 1 podobne pytania będzie można uzyskać odpowiedź
podczas wojskowej konsultacji przy telefonie „2ycia” 250-205.
Przyjmujemy również pytania listowne pod adresem: „Zycie
Warszawy” 00-624 Warszawa, ul. Marszałkowska 3/5, z dopis
kiem na kopercie „Wojsko — Nauka — Zawód”,
K. G.

znano tam jedynie Chopina.
Dzisiaj znajomość naszej twór
czości jest bardzo poszerzona
przrz wiele koncertów. W za
sadzie da jemy jeden utwór pol
ski na cały koncert, ale bywa
i tak, że są to wieczory mono
graficzne w całości poświęcone
muzyce bądź naszego kraju,
hądż twórczości konkretnego
kompozytora.
Jesteśmy,
na
przykład, w trakcie przygoto
wań do koncertu, którym dyry
gować będzie Witold Lutosław
ski, a będzie się on w całości
składał z jego dzieł. Inny przy
kład: na trzydziestą
rocznicę
PRL daliśmy specjalny koncert
o uroczystym charakterze z
udziałem miejscowych władz 1
naszego ambasadora. I dzisiaj
możemy sobie powiedzieć, że
polska muzyka zdobyła sobie
już trwałe miejsce w upodoba
niach duńskich melomanów, otoczona jest uznaniem dla wy
sokiego poziomi'. Podobnie. lak
o twórcach, można mówić rów
nież i o naszych wykonawcach,
których wysoką rangę mierzy
się uznaniem słuchaczy i sło
wami uznania krytyki.
— Padło już raz nazwisko
Henryka Szerynga. Ma on być
nrzewodniczącym jary konkur
su skrzypcowego, jaki zostanie
zorganizowany w Odense?
— Tak. w roku 1 r8(l odbędzie
się tam właśnie wielki Konkurs
Skrzypcowy im. Carla Nielsena,
na czele jury stać będzie nasz
nclski artysta a ja dyrygować
będę w koncertach finałowych,
towarzysząc młodym artystom.
— Dziękujemy za rozmowę. I
raz jeszcze grat lejemy Panu
lak owornej dla polskiej muzy
— zarówno w
ki diiałalności
’ ' ’
kraju jak i za granicą i tak
cennego również przywl"’.mla
do prowadzonych przez Pana
Dyrektora zespołów w Kato
wicach i Odense.
— Dziękuję.
Rozmawiał: (Z. Sierp)

(R)
!?

Mikowo mleczne sympozjum
Rozmowa z dyrektorem generalnym Pugwash
— dr. Martinem Kapłanem ze Stanów Zjednoczonych
(P) — Obecne sympozjum Pu
gwash jest poświęcone proble
mom i perspektywom bezpie
czeństwa i współpracy w Euro
pie, po konferencji w Belgra
dzie. Jak Pan ocenia dotych
czasowy przebieg obrad sympo
zjum?
— Jest ono wyjątKowo poży
teczne, przede wszystkim dla
tego, że pozwala usystematyzo
wać i sklasyfikować punkty
widzenia na ten temat naukow
ców z różnych krajów. Sądzę
też, że rezultaty spotkania bel
gradzkiego
były
pozytywne,
gdyż dyskutowano tam nad
wieloma sprawami, m.in. nad
poszukiwaniem dróg i możli
wości
dalszej
współpracy
Wschód—Zachód. Konieczne jest
dalsze kontynuowanie tego dia
logu. Wierzą, że da on pozy
tywne rezultaty
dla całego
świata — nie tylko dla Euro
py. o czym często zapomina się.
Świat to nie tylko stary konty
nent. To, co na nim się robi w

Z prac egzekutywy KW PZPR
w Radomiu
(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)
Do 1980 r. program przewi
duje dostawę z własnych baz
produkcyjnych prefabrykatów z
wytwórni W-70, fabryki domów
w Eogucinie i poligonu w Łuczynowie w ilości 320 tys. m
kw. Na niektórych z tych bu
dów w ub. roku zanotowano
poważne opóźnienia, które je
szcze bardziej pogłębiają się w
tym roku.
Realizacja zadań na rok bie
żący wg NPSG przewduje od
danie do użytku 176 tys. m kw.
powierzchni mieszkaniowej, na
tomiast program wojewódzki —
200 tys. m kw. Są to dla przed
siębiorstw budowlanych, wszy
stkich służb procesu inwesty
cyjnego zadania poważne, któ
re ze względu na potrzeby mie
szkańców muszą być wykona
ne. Nawiązywano do tego w dy
skusji zwracając uwagę na nie
pokojące zjawisko dotyczące ja
kości oddawanych mieszkań, w
wyniku czego użytkownicy kie
rują lawinę skarg 1 listów do
instancji partyjnych i innych
instytucji. Kompleksowego za
gospodarowania 1 uporządkowa
nia nadal wymaga „Ustronie
B” a także inne place budów.
Zła jakość lenteksu i sivelitu
skraca żywotność podłóg, a cichopłuki wskutek braku usz
czelek należy w całości wymie
niać.
Wojewoda radomski zwraca
jąc uwagę na wysoką ilość usterek. stwierdził m. in., że są
one wynikiem zlej jakości sto
larki — niskiej jakości kleju,
farb. Niska jakość przekazywa
nych mieszkań ma poważny
wpływ na nastroje wprowadza
jących się lokatorów. Potrzebna
jest — stwierdził Roman Mać
kowski — większa operatywność
na budowach kierownictw przed
siębiorstw budowlanych i dozo
ru średniego.
W dyskusji głos zabrał mini
ster Adam Glazur nawiązując
do niektórych spraw mających
istotny wpływ na
realizację
trudnych zadań w budownic
twie bieżącego roku i lat przysz
łych.
Jak stwierdził na zakończenie
obrad I sekretarz KW Janusz
Prokopiak pełna realizacja za
dań to sprawa budowlanych ale
także i zakładów pracy, jeśli
plan ten w pewnej fazie będzie
zagrożony. Nadaje się realizacji
zadań budownictwa rangę prio
rytetową. a zadania należy rea
lizować kompleksowo.
Większego rozmachu nabrać
musi budowa zaplecza technicz
no-produkcyjnego. Zbyt powol
ne je3t tempo budowy fabryki
domów w Eogucinie i docho
dzenie do zdolności produkcyj
nej poligonu w Łuczynowie. Wy
korzystać też należy obiekt w
Potkanowie.
Większej troski wymaga bu
downictwo towarzyszące. Pro
blem właściwego rozmieszczenia
sklepów, punktów usługowych,
problem szkół, przychodni zdro
wia, aptek jest permamentnie
podejmowanym tematem przez
tysiące mieszkańców nowych
osiedli. I wreszcie sprawa po
rządków na osiedlach w tym
również na osławionym osiedlu
„Ustronie”. Jest rzeczą admini
stracji ale także i samych mie
szkańców tak uporządkować osiedla, aby w nich żyło się god
niej.
(bd)

kontaktach Wschód—Zachód, to
jedna strona medalu. Druga, to
Istnienie innych krajów — po
zaeuropejskich. Trzeba także
zająć się tym, co się tam dzieje.
— Niewątpliwie tak, ale przy
zna Pan, że najbardziej ne
wralgicznym punktem naszego
globu jest Europa. Od zakoń
czenia drugiej wojny światowej
jest to kontynent pokoju i na
gle pojawiła się nowa broń,
którą chce się na nim rozmie
ścić. Myślę o bombie neutrono
wej.
— Bombę neutronową należy
rozpatrywać przede wszystkim
w kontekście całości proble
mów militarnych. My, jako
Pugwash, jesteśmy jej przeciw
ni nie tylko jako kolejnemu
rodzajowi straszliwej broni, ale
także jako nowemu elemento
wi składowemu układu sił na
świecie.
— Pan osobiście zajmuje się
podczas obecnego sympozjum
Pugwash problemami współ
pracy naukowej i technologicz
nej w Europie po Helsinkach.
Czy może Pan coś powiedzieć
na ten temat?
— Dyskutowaliśmy je bardzo
wnikliwie i sądzę, że pewne
idee, które pojawiły się podczas
symcozjum, mogą udoskonalić
współpracę
naukowo-technicz
ną między Wschodem i Zacho-

dem. Przecież nauka jest uni
wersalna.
— Czy to właśnie uniwersa
lizm nauki jest powodem, że w
sympozjum poświęconym pro
blemom dotyczącym w pierw
szym rzędzie Europy, biorą
także udział naukowcy z kra
jów Trzeciego Świata? Co Pan
w ogóle sądzi o współpracy
naukowej i gospodarczej mię
dzy krajami o wysokim pozio
mic rozwoju gospodarczego a
państwami rozwijającymi się?
— Dyskutowaliśmy tutaj nad
współpracą gospodarczą w róż
nych aspektach, alo ja nie je
stem ekonomistą. Mogę jednak
powiedzieć, że dawniej nie bra
liśmy za bardzo ped uwagę, nie
akcentowaliśmy,
konieczności
współpracy: kraje wysoko ro
zwinięte — Trzeci Świat. Był
to bardzo poważny błąd. Dzisiaj
staramy się go nadrobić, bo
wiem Trzeci Świat jest także
częścią naszego globu. Oddzie
la go jednak cd krajów sil
nych ekonomicznie ogromna lu
ka gospodarcza. Ten i inne pro
blemy, z którymi boryka się
Trzeci Świat, to potencjalne
źródła napiąć i konfliktów, bar
dzo niebezpiecznych dla poko
ju na świecie. Nie wolno o tym
zapominać.
— Dziękuję Panu za rozmo
wę.
Rozmawiał:
ZDZISŁAW KAMIŃSKI

„Rodzinie mieszkanie - społeczeństwu architekturę”
Rozpoczyna się zjazd SARP
Informacja własna
(P) Pod hasłem „Rodzinie
mieszkanie — społeczeństwu
architekturę” rozpoczyna się w
sobotę, 15 bm., dwudniowy
walny zjazd Stowarzyszenia
Architektów RP.
Przedstawiciele
środowiska
architektów, liczącego ponad
6200 osób, dokonają podsumo
wania dotychczasowej działal
ności Stowarzyszenia i wytyczą
kierunki pracy na najbliższe
lata.
Rola architektury w kształ
towaniu nowego krajobrazu
Polski, w rozwoju miast, mias
teczek ) gmin jest ogromna. Ale
zadania ilościowe, narzucone
budownictwu przez zapotrzebo
wanie społeczne na mieszkania,
przesłaniają często sprawy ar
chitektury. odsuwają ją na dal
szy plan. W rezultacie zadowo
lenie z otrzymania nowego mie
szkania często nie idzie v/ pa
rze z satysfakcją z architekto
nicznego kształtu osiedla, z wy
godą życia, jaka powinna być
w nim zapewniona.
Stąd też jednym z podstawo
wych celów, jaki stawia sobie
SARP, jest podnoszenie jakości
rozwiązań projektowych i reali
zacji architektury, a w szcze
gólności architektury mieszka
niowej, determinującej piękno i
funkcjonalność osiedli i miast.
Mimo trudnej sytuacji ostatni
okres przyniósł szereg nowych
osiągnięć w dziedzinie archi
tektury. Ożywiła się krytyka
zawodowa, podjęto nowe poszu
kiwania twórcze oraz udane
próby nowatorskich osiągnięć
projektowych, przełamywane są
trudne bariery wielkopłyto
wych technologii w budownict
wie mieszkaniowym. Wznoszo
ne ohecnie nowe osiedla takie
jak Służew nad Dolinką czy
Ursynów w Warszawie, Przyja
źni Polsko-Radzieckiej we Wro
cławiu. Magdalenka w Nowych
Achach są tego dobrym przykł-dem.
Pozvtvwnvm zjawiskiem Jest
udział architektów w planowa
niu przestrzennym. Zrobiono
Już wiele w tej dziedzinie. Po
wstał spójny, zapisany obraz
planowego
zagospodarowania
województwa, powiazanv z pla
nem
snołeczno-sosncdarczego
-ozwoju. C-’onkowie SARP wła-

Niszczeje zabytkowy
pałac w Wolinii
(A) Wśród kilkunastu zabyt
kowych obiektów w woj. słup
skim nadających się na ośrodki
wczasowe, kolonijne, szkolenio
we i inne, szczególny walor ma
pałac w Wolinii.
Okazały murowany pałac z
oficynami o kubaturze ponad
7 tys. m sześć, znajduje się na
wzniesieniu otoczony parkiem z
dużym stawem. Obiekt ten je
szcze przed kilku laty był użyt
kowany jako siedziba dyrekcji
i baza mieszkaniowa miejsco
wego zakładu rolnego. Później
zakład otrzymał nowe pomiesz
czenia, pozostawiając pałac na
łasce losu. Mimo dewastacji obiekt ten można jeszcze urato
wać. Warto więc by ktoś zain
teresował się owym pałacem o
zabytkowych wnętrzach. (PAP)

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 12 kwietnia 1978 roku zmarła
przeżywszy lat 62
red.

DANUTA PLANER
była wieloletnia dziennikarka Polskiej Agencji Prasowej, odzna
czona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Członek
PZPR.
Cześć Jej pamięci!
Zespól Polskiej Agencji Prasowej PAP

Zegnamy
DANUTĘ z GRODYNSKICH

PLANEROWĄ
zmarłą 12 kwietnia 1978 r.
Człowieka o szlachetnym l odważnym sercu
towarzysze wspólnej walki z lat okupacji

czają się także do opracowania
planów gminnych, które dadzą
do ręki naczelnikom zrozumia
ły i jasny, choć nie uproszczo
ny,
plan
zagospodarov/ania
przestrzennego ich terenów.
Wiele uwagi Stowarzyszenie
poświęca doskonaleniu warszta
tu projektanta i kontaktom z
architektami pracującymi w ma
łych ośrodkach. Przeprowadza
fachowe seminaria na tak aktu
alne tematy jak nD. uprzemy
słowienie budownictwa miesz
kaniowego, rewaloryzacja cen
trów miast, problemy zabudo
wy jednorodzinnej i rekreacyj
nej. Organizuje dla społeczeńst
wa regionalne pokazy architek
tury. które jednocześnie są oka
zją do środowiskowych dysku
sji.
Wśród negatywnych zjawisk,
występujących w biurach pro
jektowych i mających niewąt
pliwy wpływ na jakość rozwią
zań architektonicznych nowych
osiedli czy bloków mieszkal
nych, odnotować należy perma
nentne skracanie czasu, prze
znaczonego na same prace pro
jektowe. Dawniej 55 proc,
kosztów
dokumentacji
sta
nowiła
praca
projektanta.
Dziś jego udział w kwocie, pła
conej przez zleceniodawcą za
projekt, spadł do 17 proc., całą
zaś resztę pochłaniają szeroko
rozumiane koszty administra
cyjne. Zmusza to architektów
do nadmiernego pospiechu, do
zastąpienia jakości — ilością. I
ta sprawa będzie także podno
szona w czasie walnego zjazdu
SARP, (a)

‘ Pierwsze polskie
silniki do napędu
sm g owcow „M.-2
(P) Największy w kraju wy
twórca silników lotniczych —
wytwórnia sprzętu komunika
cyjnego PZL w Rzeszowie wy
konała pierwszą partię silników
typu GTD—350 całkowicie pol
skiej konstrukcji, przeznaczo
nych do napędu śmigłowców,
typu „Mi-2”.
Od kilkunastu lat silniki te
go rodzaju produkowane były
w WSK na licencji radzieckiej
ulegając zresztą systematycz
nym zmianom konstrukcyjnym
co przyczyniało się z kolei do
poprawy ich właściwości. Ży
wotność tych silników do pier
wszego okresowego przeglądu i
remontu zwiększyła się np. z
200 do 750 godzin.
Nowe polskie silniki mają na
tomiast okres międzyremontowy
wynoszący minimum 1000 godz.
pracy. Ponieważ teoretycznie sil
nik tego rodzaju można podda
wać remontowi 3—4 razy. Służy
on zatem 4 tys. godzin, a przy
oszczędnej eksploatacji i właści
wej konserwacji nawet do 8 tys.
godzin. „Żywotność’ samego sil
nika — do napędu jednego he
likoptera używane są równo
cześnie dwa silniki tego typu —
jzst znacznie większa niż całego
helikoptera.
Uzyskanie własne j „gestii kon
strukcyjnej” umożliwiło wyko
nanie prototypów silnika o mo
cy zwiększonej z 450 do 450 KM.
Poprawiono w konsekwencji
bezpieczeństwo lotu (przez pe
wien czas śmigłowiec może le
cieć z jednym tylko 450 kon
nym silnikiem) i rozszerzono
możliwości zastosowania heliko
ptera, zwłaszcza w rolnictwie.
Produkcja seryjna tego rodza
ju silników rozpocznie się w
przyszłym roku. (PAP)

Wymiana wycofanych z obiegu
banknotów i monet
Komunikat NBP
(A) W związku z zapytaniami
obywateli. Narodowy Bank Pol
ski informuje, że stosownie do
zarządzenia ministra finansów z
dn. 21 maja 1977 r. oraz z dn. 11
listopada 1977 r. kasy oddziałów
NBP i PKO dokonują bez ogra
niczeń do dnia 30 czerwca 1978
r. wymiany banknotów 500-zlotowych z datą emisji 1 lipca
1948 r. oraz monet o nominale
10 złotych o średnicy 31 i 28
mm emitowanych w latach
1959—1973 r. Wymienione bank
noty i monety przestały być
prawnym środkiem płatniczym
z dn. 31 grudnia 1977 r.
Natomiast banknoty 50-złotowe z datą emisji 1 lipca 1948 r. i
banknoty 1000-złotowe z datą
emisji 29 października 1965 r. są
nadal prawnym środkiem płat
niczym do dnia 30 czerwca 1978
r. Po tym terminie banknoty te
będzie można wymieniać bez
ograniczeń tylko w kasach od
działów NEP i PKO w nieprze
kraczalnym terminie do dn. 31
grudnia 1978 r.

NBP prosi o przestrzeganie
podanych terminów wymiany
wycofanych z obiegu banknotów
starej emisji. (PAP)

Przed trybunałem...
(P) Pojęcie odpaw.ciz.a.na_ci
jest powszechnie znane i używa
ne, oczywistość jego znaczenia
nie budzi wątpliwości. A jednak
odpowiedzialność przeniesiona w
sferę konkretnych działań sta
je się problemem nie tylko w
kategoriach jednostkowego wy
boru. pochopnych decyzji, nie
tylko z powodu braku doświad
czenia, niedojrzałości, lekko
myślności nawet.
Problem odpowiedzialności stał
się tematem publicystycznego
programu telewizyjnego, zapre
zentowanego w formie przewo
du sądowego. Przed zainscenizowanym trybunałem przedstawio
ne zostały zainscenizowane sy
tuacje. problem ów ilustrujące,
sytuacje fikcyjne, lecz prawdo
podobne, jakie zdarzyć się mo
gą, jakie się zdarzają. Wybrane
sceny celowo przejaskrawione,
obrazowały ten problem zarów
no w kategoriach moralnych,
jak i społecznych, decyzji jed
nostkowych i ogólniejszych, w
całej złożoności działań, gdy
owa granica między tym co pry
watne, a wspólne staje się co
najmniej problematyczna.
Czy jest bowiem tylko sprawą
osobista przyszłej matki — nało
gowej palaczki — zdrowie jej nie
narodzonego dziecka, czy jest
tylko wynikiem rzetelnej wie
dzy o warunkach życia w swoim
mieście decyzja naczelnika w
sprawie takiej, a nie innej in
westycji, czy jest tylko winą
kierowcy z bazy transportowej
wypadek spowodowany nie
sprawnością samochodu?
Każda z przedstawionych sy
tuacji wniosła dziesiątki pytań,
na które trudno byłoby odpo
wiedzieć jednoznacznie. Nie udzielił tej odpowiedzi telewizyj
ny trybunał w toku przewodu.
Wyrok nie mógłby być jed
noznaczny. Nie ma bowiem jed
noznacznej odpowiedzi na posta
wione pytania. Pozostawiając je
bez odpowiedzi autorzy progra
mu. podsuwają do dyskusji
skomplikowany problem „Kto
ma rację?”.
Program ten zrealizowany w
atrakcyjnej formie, który, jak
należy się spodziewać, zapo
czątkuje cykl ambitnej publicy
styki, penetrującej konflikty
społeczne, nadany został o bar-

dzo późnej porze, ograniczając
tym samym liczbę odbiorców.

13 bm. godz. 22.50 Pr. I „Kto
ma rację”

Zagraniczni socjolodzy
w woj. radomskim
Informacja własna
(R) W woj. radomskim prze
bywała grupa socjologów z
RFN, Francji, Szwecji, Wągier
i Polski, którzy zajmują się ba
daniem sytuacji kobiet wiej
skich. W czasie pobytu w woj.
radomskim goście zwiedzili za
kład sadownictwa, kompleks
szkół ogrodniczych, szkołę pod
stawową i przedszkole w No
wej Wsi, gospodarstwa rolne w
Magierowej Woli oraz Pań
stwowe Gospodarstwo Ogrodni
cze w Lipiu i gospodarstwo sa
downicze Stanisława Skorup
skiego w Małej Wsi. a także
przebywali w Zakładach Prze
mysłu
Owocowo-Warzywnego
i Muzeum K. Pułaskiego w
Warce.
Na przecinkach, gdzie bywa
ją linie wysokiego napięcia
rośnie już młody las. Trwają
dalsze prace zalesieniowe. Pod
fachowym nadzorem tereny
wokół elektrowni zalesia mło
dzież z Elbudu, a także z Te
chnikum Energetycznego w
Kozienicach.
Na zakończenie pobytu goście
spotkali się z grupą kobiet z
Koła Gospodyń Wiejskich w
Belsku Dużym, które przedsta
wiły swój dorobek w kilku
dziedzinach. W czasie spotkania
wystąpił amatorski zespół arty
styczny KGW z Ciechlina oraz
zespół ze szkoły podstawowej
w Lipiu. Zagraniczni socjolo
dzy, którzy są gośćmi Polskiej
Akademii Nauk, przebywali w
woj. radomskim na zaproszenie
Wojewódzkiego Związku Kółek
Rolniczych, (tmz)
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Wisła gra w Opolu, Legia w Łodzi
(P) Tylko na dwa mecze wracają piłkarze na ligowe boiska.
Między 19 a 29 kwietnia kandydaci do kadry na Argentynę po
nownie spotkają się na zgrupowaniu, ekstraklasa będzie więc
pauzować. Pierwsza z tych dwóch kolejek ligowych rozegrana
zostanie w niedzielę (16.IV.). Zmierzą się (w nawiasach rezul
taty z rundy jesiennej i godziny spotkań):
Lech Poznań — Zawisza
Na cztery kolejki przed zaBydgoszcz (1:1, godz. 11);
kończeniem rozgrywek miŁKS Łódź — Legia Warsza strzowskich krakowska Wisła
wa (1:1, godz. 11);
ma 3 punkty przewagi nad
Pogoń Szczecin — Widzew Lechem Poznań i 4 pkt. nad
Łódź (0:2, godz. 17);
Śląskiem Wrocław. W KrakoOdra Opole — Wisła Kra . wie z niecierpliwością oczeku
ków (1:2, godz. 12);
je się na upragniony tytuł,
Szombierki Bytom — Stal
który jest przecież blisko. Ale
Mielec (1:3, godz. 11):
wiślaków czeka w niedzielę
Ruch Chorzów — Arka
trudna przeprawa w Opolu,
Gdynia (0:1, godz. 17);
gdzie Odra bardzo rzadko tra
Śląsk Wrocław — Polonia ci punkty. Tym niemniej dru
Bytom (1:1, godz. 11);
żyna
A.
Szymanowskiego,
Górnik Zabrze — Zagłębie Kmiecika i Maculewicza, wy
Sosnowiec (1:2, godz. 16.30).
specjalizowała się w remisach
w meczach
wyjazdowych i
chyba nie pozwoli rywalom
odnieść całkowitego sukcesu.
Inna sprawa, że Odra nie ma
już o co walczyć w ekstrakla
sie, najwyżej o lepsza pozy
(P) Piłkarze Brazylii rozegra cję, choć mało jest prawdopo
awansowała do
li w Europie trzeci mecz, tym dobne, aby
razem w Mediolanie z Interem. ścisłej czołówki.
Wygrała diużyna
brazylijska
Ciężka przeprawa czeka
2:0 (1:0). Bramki zdobyli — Nunes (w 25 min.) i Dirceu (w 48 również warszawską
Legię,
min.). Widzów 80 tys.
która w Łodzi podejmowana
Mecz miał jednostronny prze
będzie priez ŁKS. W tabeli
bieg. Goście, którzy świetnie
zorganizowali grę w tredku po dzieli te drużyny różnica jed
la, przeważali
zdecydowanie nego punktu (na korzyść le
przez całe spotkanie. Erazylij- gionistów), obie chcą jeszcze
zdobyć miejsce premiowane
czycy z dużą łatwością docho
dzili do pozycji strzeleckich, udziałem w Pucharze UEFA.
gorzej było ze skutecznością.
Młodzi piłkarze Interu nie po
trafili przedostać się przez uważnie grającą defensywę dru
żyny brazylijskiej. Najlepiej w
zespole gości grali Zico i Hive(P) W Meksyku odbyło się
lino. W 30 min Leao obronił posiedzertie Komitetu Wyko
rzut karny, wykonywany przez nawczego MKOI. Obradom
Anastasiego.
przewodniczył lord Killanin.
Skład drużyny brazylijskiej:
Leao, Ze Maria, Oscar, Amaral Omawiane były m. in. sprawy
(Polczzi cd 46 min.). Neto, Ce- związane z działalnością Ko
rezzo, Gil (Tarciso od 73 min.). misji Solidarności Olimpij
Zico (Mendoza od 70 min.). Nu- skiej.
nes, Riyelino (Toninho od 70
Zdecydowana większość umin.), Dirceu.
czesiników obrad wypowiedzia
„To, co pokazuje reprezentacja
ła się za decentraliza-ją fundu
Brazylii w Europie — powie szu solidarności olimpijskiej. Ndział treier trzykrotnych mi
koncie MKOI. znajduje się obec
strzów świata Claudio Coutinho
nie 2765000 doLarów, które
— to dopiero 60—70 procent na
przeznaczone są na pomoc dh>
szych możliwości. W Argenty krajów Azji, Afryki i Ameryk’
nie grać będziemy na 100 pro
Łacińskiej
cent, a więc o wiele lepiej”.
Na wniosek Mario Vazqueza
(Meksyk) i Jeana Claude Gangi
(reprezentant krajów afrykań
skich) przyjęto wstennie zas'dv
podziału funduszy MKOI. między
organizacje sportowe poszczegól
nych kontynentów.
MKOI. przewiduje, że na pro
(P) Trener piłkarskiej repre
zentacji Hiszpanii Ladislao Ku gram rozwoju sportu w krajach
bala ustalił skład 4Q~osobowej Trzeciego Świata przeznaczy się
grupy piłkarzy — kandydatów —1300 tys. dolarów; na orga
na mistrzostwa świata w Argen
nizację kursów trenerskich 1
tynie. Najszerzej reprezentowa szkolenie kadr — 800 tys. do
ne są kluby Real Madryt i CF larów; na pomoc dla narodo
Barcelona — po 6 zawodników.
wych komitetów olimpijskich —
Oto kadrowicze: Miguel Angel,
665 tys. dola ów Każdy z naro
Pirri. Benito, San Jose, Juanito, dowych komitetów olimpijskich
Santillana (wszyscy Real Ma
ma prawo wystąpić o dotację w
dryt). Artola. Olmo, Migueli, de
wysokości 5 tys dolarów.
la Cruz, Asensi, Resach (wszys
Po zakończeniu obrad odbyła
cy CF Barcelona), Arconada, Zasię konferncja prasowa, podczas
mora, Satrustegui, Louez Utar
której lord Killanin poinformo
te (wszyscy Real Sociedao),
wał dziennikarzy o pracach bie
Biosca, Gordlllo, Lopez, Carde- żących MKOI. Stwierdził on, że
nosa. Alabarda (wszyscy Betis
realizacja programu solidarnoś
Sevilla), Urruti. Lanchas, Ver- ci olimpijskiej przyczyni się w
dugo, Solsona, Maranon (wszys
znacznym stopniu do populary
cy Espanol Barcelona), Dani,
zacji sportu we wszystkich kra
jach świata.
Carlos, Churruca, Rojo, Villar
Lord Killanin oświadczył, iż
(wszyscy Athletic Bilbao). Manw 1980 r. nie będzie kandydo
zanedo. Carrete (obaj Valencia),
wał na stanowisko przewodni
Marcelino, Leal, Ruben Cano
czącego MKOI. Nie najlepszy
(wszvscy Atletico Madryt). Quistan zdrowia sorawia, że b'dzi<’
ni. Uria (obaj Sporting Giion),
musiał wycofać się z dalszej
Alonso (Re?l Saragossa), Guzman (Rayo Vallecano).
działalności olimpijskiej.

Piłkarze Brazylii
wygrali z Interem 2:0

O to samo walczy jednak mie
lecka Stal (4 lokata w tabeli),
która zmierzy się w Bytomiu
z Szombierkami i nie jest tam
bez szans na zwycięstwo.
Nadal nie wiadomo kto opuści I ligę. Zanosi się na to,
że będą to drużyny Ruchu
Chorzów 1 Górnika Zabrze. W
ich zasięgu są właściwie tyl
ko Pogoń Szczecin i Zawisza
Bydgoszcz. Trzy z tych zespo
łów (Pogoń, Ruch 1 Górnik)
grają w niedzielę na własnych
stadionach, a to (jak wiadomo)
już połowa sukcesu. (L.S.)

Niespodziewana

porażka koszykarzy
(P) Z udziałem reprezenta. ji
Wągier, Polski i Wojska Polskie
go oraz drugiej drużyny Kuby
rozpoczął się 14.IV. we Wrocła
wiu międzynarodowy
turniej
koszykówki mężczyzn, zorgani
zowany z okazji jubileuszu 50lecia polskiej koszykówki.
W pierwszym meczu Polska
przegrała niespodziewanie z dru
żyna Wojska
Polskiego 91:97
(46:45). Najwięcej punktów zdo
byli: dla Polski — Wojciech Fiedorczuk — 22. Krzysztof Fikiel
— 15 oraz Eu-eniusz Kijewski
i Mieczysław Młyna-ski — no
14; dla Wojska Polskiego — Ta
deusz Reszke — 19, Leszek Chudeusz — 16 oraz Ryszard Pro
stak i Tomasz Garliński — po
14.

Poir.oc MKOI. dla krajów rozwijających się

40 Hiszpanów
na „Mundial-78”

Z różnych dziedzin
® Sukcesem zakończył się
start 11-letniej Anity Jokiel
(Slavia Ruda Śląska) w między
narodowych
gimnastycznych
mistrzostwach NRD juniorów
(do lat 14) Na starcie stanęło w
Lipsku 29 zawodniczek z NRD.
CSRS, ZSRR i Polski. Polka w
silnej konkurencji zdobyła ty
tuł mistrzowski w wieloboju —
uzyskując 36,60 pkt., wyprzedza
jąc H. Gerlach (NRD) — 36,35
pkt i J Heilmann (NRD) —
35,75 pkt. Druga z naszych re
prezentantek. Małgorzata Majza
(Slavia R. Śląska) uplasowała
się na 10 nrejscu — 34,75 pkt.
A.
Jokielówna
trenowana
pr'zez swoich rodziców Jerzego
i Dorotę Jokielów wywalczyła'
ponadto dwa pierwsze miejsca:
w ćwiczeniach na poręczach i
w ćwiczeniach wolnych.
• Oczekiwany z zaintereso
waniem mecz dwóch pływackich
potęg — USA i ZSRR przynie
sie zapewne wiele emocji, ale
nawet najlepsze uzyskane w nim
wyniki nie będą figurować w
tabelach rekordów świata. Spot-

Trener Doleżel
o kolarzach CSRS
(P) Szosowcy CSRS, podobnie
jak Polacy i kolarze NRD, roz
poczęli we Francji cykl wspól
nych startów z zawodowcami.
Trener Pavel Doleżel przed
wyjazdem do Francji zapowia
dał, że drużyna złożona jest z
zawodników prezentujących już
obecnie wysoką formę.
„Jedenastkę kadrowiczów wy
brałem mając na uwadze gó
rzysty charakter trasy tegorocz
nego Wyścigu Pokoju — powie
dział P. Doleżel. — Są to aktual
nie najlepsi kolarze, co udowod
nili zresztą niedawno w krajo
wych wyścigach, wygrywając
je bezapelacyjnie. We Francji
startuje sześciu, co nie oznacza
jednak, że jest to właśnie skład
ekipy na XXXI Wyścig Pokoju.
O awansie do drużyny zadecy
duje forma poszczególnych za
wodników po serii kwietnio
wych wyścigów. Reprezentacja
ustalona zostanie 4 maja”.

kanie odbędzie się bowiem w
Austin (stan Teksas) na bssenie
o długości 25 jardów (niespełna
23 m).
• Rekordowa liczba 173 zapaś
ników z 2? państw stanie na
starcie XXV mistrzostw Euro
py w stylu klasycznym w Oslo
(21—23.IV.).
Wśród zgłoszonych do mi
strzostw znajduje się dziewię
ciu zapaśników, którzy stanęli
na najwyższym podium rok te
mu w Bursie. Zabraknie jedy
nie Pertti Ukkoli (Finlandia) —
mistrza Europy w wadze 57 kg
• W klasyfikacji tenisowej
Grand Prix zdecydowanie pro
wadzi Amerykanin Jimmi Connors, który zdobył już 750 pkt.
Dalsze miejsca w czołówce zaj
mują: 2. Raul Ramirez (Me
ksyk) — 518 3. Vitas Gerulaitis (USA) — 476, 4. Bjoern Eorg
(Szwecja) — 475, 5. Eddie Dibbs,
Roscoe Tanner (obaj USA) —
po 472.
Wojciecha Fibaka brak w czo
łówce klasyfikacji.
• Z inicjatywy polonijnego
zachodnioberlińskiego komitetu
budowy Centrum Zdrowia Dziec
ka rozegrane zostaną dwa me
cze piłki nożnej, z których cał
kowity dochód zasili konto bu
dowy CZD. 17 maja w Pozna
niu Lech spotka się z BKS
Hertha Berlin Zachodni. Rewan
żowy mecz odbędzie się 20
września w Berlinie Zachodnim.
• Konstruktorzy z Tallina
przygotowali już prototyp jachtu
typu „Finn” przeznaczonego dla
uczestników olimpijskich regat
żeglarskich, które odbędą się w
stolicy Estonii.
Przygotowane
zostaną trzy wersje lodzi olim
pijskich, a najlepszą wybiorą
zawodnicy i konstruktorzy po
wypróbowaniu prototypów w
czasie tegorocznych regat. Przy
projektowaniu i budowie ra
dzieckiego „Finna” wzięto pod
uwagę doświadczenia najwięk
szych światowych firm. Kadłub
jachtu wykonany jest z włókien
szklanych.
Regaty żeglarskie w Tallinie
rozpoczną się w dzień po uroczystej moskiewskiej inaugura
cji Tego właśnie dnia dotrzę do
Tallina olimpijski ogień.

Przawcdniczący MKOI. podkre
ślił rolę Ig i zysk olimcijssicii we
współczesnym sporcie. MKOI.
czyni starania, aby w olimpia
dach brali udział sportowcy
wszystkich krajów. Dlatego też
w przyszłości zamierza sie wpro
wadzić dotacje dla narodowych
komitetów olimpijskich krajów
Trzeciego Świata na pokrycie
kosztów podróży ekip, udają
cych się na olimpiady. MKOI
będzie również t>o:rywał koszty
podróży delegatów/ poszczegól
nych krajów na sesje MKOI.
Przechodząc do spraw RPA i
Rodezji lord Killanln oświad
czył, iż stanowisko MKOI. nie
uległo zmianie. RPA nadal
prowadzi politykę dyskrymina
cji rasowej w sporcie i nie ma
•szans powrotu do Międzynaro
dowego Komitetu Olimpijskie
go.

Szwecja - ZSRR 0:10
w hokeju na lodzie
(P) W Goeteborgu odbyło się
w czwartek wieczorem między
państwowe. towarzyskie spotka
nie w hokeju na lodzie, w któ
rym reprezentacja ZSRR roz
gromiła Szwecję 10:0 (4:0. 3:0,
3:0). Bramki zdobili: Borys Michajłow i Siergiej Kaoustin —
po 2 oraz Juiij Lebiediew. Ale
ksander Bielaledtinow. Wiacze
sław Fetisow, Władimir Piet-ow,
Helmut Balderis i Nikołaj Ma
karów.

★
W Kempten spotkały się w to
warzyskim meczu hokeja na lo
dzie reprezentacja RFN z drugą reprezentacją CSRS, Mecz
zakończył sie wynikiem remisowym 2:2 (0:1, 1:1. 1:0). Bramki
dla RFN zdobyli: Martin Hinterstocker i Rainer Philioo; dla
CSRS „B" Mec i Veith. Czechoslowacy prowadzili już w 22
min. 2:0.

★
W Cieplicach rozegrany został
rewanżowy. międzypaństwowy
mecz w hokeju ra lodzi? mię
dzy reprezentacjami CSRS i
NRD. Tym razem (pierwszy
mecz 7:3 dla CSRS) zwycięstwo
mistrzów świata było bardziej
przekopy w>iace. Ctechosłowaey
wygrali z NRD 8:r> (3:0. 2:0. 3:0).
Bramki zdobyli: Nowv i Pic'’ter
— no 2 oraz P Stastny, J. Novak. Pouzar i Martinec.

Na szachownicach
(P) W pierwszej rundzie mię
dzynarodowego turnieju szacho
wego mężczyzn o Memoriał Ka
zimierza Makarczyka, rozegrano
8 partii Większość spotkań za
kończyła sie remisami. Barczay
(Węgry) zremisował ze Skrobkiem (Polska'. Witkowski (Pol
ska) nie roz«tr’V“nał partii z
Łuczakiem (Polska). Kinw (Buł
garia) zremisował z F?ni’ieni
(NRD). Ltf-acs (Wecrv) zremi
sował z Ghltesou
(Pumunh).
równie4 remisem -•koń””’!? sie
partia T en*’”',la (We®ry) ’ Helmersem
(No-we?IaV
P-ibvl
(CSRS) pokonał Świ-ia (Polska),
Niklasson (Szwecja) przegrał z
Adamskim (Polska), a Szneoik
(Polska) uległ Tnkjowowi (Buł
garia).

★

Na odbywałabym sie w Bvdgoszww mie izyra-o^n^-m tur
nieju szachowym kobiet roze
grano nartie Tf r”ndy Wyniki:
Vokra!’>vi* (C®R';) — van der
Giesen 1:0. Sikora fnol«Val —
Feustel 'NRD) 0.5:0 K
Ba”mutsrk
— N»i””'V(”'t
<NRD) 6.5:0 5. Ja<zo<j7|*e>r,ą fPoIska' — Jurczyń?’’’? (PMska)
o.5:0,5 Kr”mo-’a (nvb»3rfał —
Theodoresb”
0 5’0 5.
GuH’1’
- Hon« 'Wę
gry) 1:0 Partie W!»-ę fPo’-kal
— Padzikc^ka
i ^nnar,Fowsk"-?óko!ov (J”<»n-5?wia)
— Chi? (Rumunia) zostały prze
łożone.
Po dwóch rundach W tabeli
prowadzi 17-letnia Nina GurielJ
(ZSRR) - 2 pkt.
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Mija miesiąc
(P) Mija miesiąc od dnia
porwania Aldo Moro. W chwi
li pisania tych słów nic nie
wskazuje na to, by policja
włoska, pomimo zmobilizowa
nia olbrzymich środków, zbli
żyła się do celu i zdołała uwolnii przywódcę chadecji.
Tragedia — osobista i polity
czna — trwa.
Włochy mają przeszło 50 mi
lionów mieszkańców. Jeden
procent ludności — to pięćset
tysięcy osób. Powszechnie się
przypuszcza, że terrorystyczna
organizacja, nazywająca się
„czerwone brygady", ma rap
tem kilka tysięcy zwolenni
ków. Oznacza to, że garstka,
stanowiąca mniej niż jedną se
tną jednego procentu całej lu
dności kraju, zdołała narzucić
swą wolę dużemu państwu,
paraliżując życie polityczne
i narażając Włochy na ogro
mne straty gospodarcze.
Aldo Moro jako jeden z
najbardziej popularnych i sza
nowanych przywódców chrze
ścijańskiej demokracji na kró
tko przed porwaniem doprowa
dził do porozumienia polity
cznego, które podpisały wszy
stkie liczące się we Włoszech
partie polityczne — od komu
nistów poprzez socjalistów do
chadecji. Dzięki temu porozu
mieniu komuniści weszli po
raz pierwszy w skład większo
ści parlamentarnej i wyłoniła
się perspektywa trwałych rzą
dów, które byłyby zdolne do
rozwiązania piętrzących, się
problemów gospodarczych i
socjalnych.
By doprowadzić do porozu
mienia, Aldo Moro musiał po
konać opory przede wszyst
kim w łonie własnej partii, a
następnie znaleźć kompromi
sową formulę, która była do
przyjęcia dla komunistów. Na
zajutrz gazety włoskie pisały,
że Moro jest teraz najpoważ
niejszym kandydatem na pre
zydenta państwa.
Jeśli zaś mowa o stratach
gospodarczych, to zwraca się
uwagę, że turyści zagraniczni,
którzy zostawiają co roku we
Włoszech miliardy dolarów,
w tym roku zawahają się z
pewnością, czy wybrać się na
urlop do kraju, w którym gra
sują terroryści.
„Czerwone brygady" swą
zbrodnicza akcją wyrządziły
nieobliczalne szkody Włochom
— niezależnie od losów osobi
stych Aldo Moro.
GRZEGORZ JASZUŃSKI

W trzecim dniu wizyty

(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)
wa — Włodzimierza Lejczaka
udał się do huty „Katowice”.
Goście obejrzeli wielki piec
nr 1 i walcownię półwyrobów.
W drugim roku eksploatacji,
huta „Katowice” wyproduku
je na potrzeby kraju i na eks
port 4 min ton stali, 3,2 min ton
półwyrobów oraz 660 tys. ton
gotowych wyrobów walcowa
nych. W br. ma się zakończyć
pierwszy etap realizacji tej
niezwykle ważnej inwestycji.
Przy wznoszeniu i wyposażaniu
obiektów huty „Katowice” za
stosowano
najnowocześniejsze
rozwiązania techniki polskiej i
zagranicznej. Np. szwedzkie
komputery sterują pracą namiarowni wsadu w wielkich
piecach.
T. Faelldin wyraził uznanie
dla tempa budowy huty i pra
cy jej załogi.
Podczas krótkiego objazdu po
miastach Górnośląskiego Okrę
gu Przemysłowego serdeczne
powitanie zgotowali gościom
górnicy
kop.
„Sosnowiec”.
Przedstawiciele
kierownictwa
kopalni zaznajomili premiera
Szwecji z pracą tego zakładu,
który należy do przodujących
w polskim górnictwie. Górnicy
pokazali T. Faelldinowi dziel
nicę mieszkaniową „Sielec”, w
której zamieszkuje blisko 70
proc, załogi kopalni.
Dalsza trasa wiodła m.in.
przez wojewódzki park kultu
ry i wypoczynku w Chorzowie
— piękną 6C0-hektarową oazę
zieleni.
Premier T. Faelldin odwie
dził także załogę huty „Bail
don” w Katowicach, znaną w
świecie z wysokiej jakości uszlachetnionych wyrobów me
talurgicznego
przetwórstwa.
Przed trzema laty uruchomiono
tu nowoczesny wydział płytek
wielosztorowych, zbudowany na
licencji
szwedzkiej
firmy
„SECO — Fagersta”.
Następnie w siedzibie urzędu
wojewódzkiego podejmował go
ści przewodniczący WRN w
Katowicach — Zdzisław Gru
dzień.

Hołd pamięci
ofiar faszyzmu
Po południu premier Szwecji
wraz z towarzyszącymi mu osobistościami przybył na teren
b. obozu zagłady w Oświęcimiu-Brzezince, w którym hit
lerowcy wymordowali ponad 4
min osób z całej Europy. Miej
sce. gdzie hitleryzm dokonał
tych monstrualnych zbrodni,
wywarło na gościach wstrząsa
jące wrażenie. Dyrektor państ
wowego muzeum w Oświęcimiu-Bezezince Kazimierz Smoleń, mówił o ogromie ofiar ja
kie poniósł naród polski, któ
ry dziś tak nieugięcie broni
prawa do życia w pokoju. Pod-

Glosy prasy szwedzkiej
Od stałego korespondenta
RUDOLFA HOFFMANA
Sztokholm, 14 kwietnia
(P) Prasa szwedzka w dal
szym ciągu wiele uwagi po
świecą wizycie swego premiera
w Polsce. Specjalny wysłannik
dziennika ..Gceteborg-Pcstcn”
Jan Behre w swej relacji podaje, że premier Thorbjoern
Faelldin spotkał się z pierw
szym sekretarzem KC PZP
Edwardem Glerkicm, przewod
niczącym Rady Państwa Hen
rykiem Jabłońskim i premie
rem Piotrem Jaroszewiczem.
Obok
spraw
gospodarczych
związanych z omówieniem mo
żliwości dalszego rozwoju pol
sko-szwedzkich stosunków han
dlowych. naukowo-technicznych
i kulturalnych, jak i czołowych
problemów aktualnej sytuacji
międzynarodowej — jak pisze
przedstawiciel
„Goeteborg-Posten" — poruszono także nie
które zagadnienia ruchu turys
tycznego i kontaktów społeczeństw.
Jan Behre informuje również
o programie wizyty premiera
Faelldina, który zapoznał się z
odbudową Warszawy, pracami
przy odbudowie Zamku Kró
lewskiego a następnie zwiedził
PGR w Walowicach pod War
szawą.
Informując swoich czytelni
ków o podpisaniu norce’, roz
szerzonej umowy handlowej
między Polską i Szwecją na
okres następnych 5 lat, dzien
nik wspomina także o planach
nawiązania
i
rozszerzenia
współpracy i kooperacji miedzy
małymi i średnimi przedsiębiorstwami produkcyjnymi obu
państw.

34 zabitych p&zas
rozruchów w Indiach
DELHI (PAP). Korespondent
PAP, Ryszard Fiekarowicz pisze: 34 osoby zginęły, a około
200 odniosło rany w dwóch po
ważnych zajściach, do których
doszło 13 bm. w dwóch mia
stach Indii północnych, Amritsarze i Pantnagarze.
W Amri, śwłętym mieś
cie społeczności religijnej Sikłów, wybuchły starcia między
członkami dwóch sekt sikhijskich Kihangów i Nirankarich.
Co najmniej 13 esób poniosło
śmierć, a prawie 200 odniosło
rany.
W Pantnagarze policja otwo
rzyła ogień do demonstrują
cych robotników rolnych, zabi
jając 1S z nich i raniąc 8.
Zajścia ta nastąpiły w nie
spełna tydzień po masakrze ro
botników w Eailadilli (Indi3
środkowe) i po rozruchach
chłopskich w prowincji Tamilnadu oraz pogromie pariasów
w jednej ze wsi biharskich. W
ostatnim okresie w kilku mia
stach Indii doszło też do starć
między wyznawcami hinduizmu
* muzułmanami. (P)

Sztokholmski dziennik libe
ralny „Dagens Nyheter” w re
lacji swego specjalnego wysłan
nika Oks Ekcahla na temat
rozmów premiera
•a Faelldina z
polskim: przywódcami.
przywódcami, kładzie
nacisk na aspekty gospodarcze
i turystyczne między Szwecją
a Pclską.
„Svsnska Dagbladet” w korespęndencji Lcnnsrt Lindbloma z Warszawy pedkr.eśla możliwości wzresiu wzajemnycb
obrotów handlowych, m.in.' w
eksporcie e-ergi i do Szwecji i
zwiększonych dostawach ma
szyn różnego typu ćo Polak:.
Dziennik pisze, cytując sło
wa premiera Faelldina. że w
Polsce istnieje prawdziwe za
interesowania dla rozszerzenia
stosunków między obu krajam’.
Korespondencja
nosi
tytuł:
„Polska pragnie więcej ekspor
tować”.

kreślił też, iż Polacy we wdzię
cznej pamięci zachowali wspo
mnienie o działalności Szwedz
kiego Czerwonego Krzyża, któ
ry organizował pomoc dla wię
źniów hitlerowskich obozów
koncentracyjnych.
Na dziedzińcu „bloku śmier
ci” premier Szwecji Thorbjoem Faelldin i towarzyszące
mu osobistości złożyli kwiaty
pod ścianą masowych straceń.
Chwilą ciszy oddali hołd pa
mięci ofiar hitlerowskich.
N&stępnie szef rządu szwedz
kiego udał się do Brzezinki,
gdzie wznosi się międzynaro
dowy pomnik ofiar faszyzmu,
symbolizujący
martyrologię
milionów ludzi, walkę w ob
ronie godności ludzkiej, soli
darność w obronie humanisty
cznych ideałów.
Przed pomnikiem palą się
znicze, żołnierze WP zaciągnę
li wartę honorową. Premier T.
Faelldin złożył u stóp monu
mentu wieniec opleciony szar
fą o barwach narodowych'
Szwecji.
Szef rządu szwedzkiego wpisał
do księgi pamiątkowej państwo
wego muzeum w OświęcimiuBrzezince następujące słowa:
„głęboko wstrząśnięty i przeję
ty opuszczam to miejsce — jed
no z najbardziej odrażających
i poniżających tworów zła”.
Podczas zwiedzania miejsc
pamięci narodowej na terenie

Zwiedzanie zabytków
Krakowa
Kolejnym etapem podróży był
Kraków, gdzie premiera Thorbjoerna Faelldina i towarzyszą
ce mu osoby powitali gospoda
rze miasta Kazimierz Barcikowski i Jerzy Pękala.
Goście zwiedzili Zamek Kró
lewski na Wawelu, oprowadza
ni przez dyrektora zbiorów Je
rzego Szabłowskiego. Z podzi
wem obejrzeli wspaniałe kolek
cje. Szczególnie interesowały
ich dzieje mecenatu artystycz
nego i twórczości na dworze
Zygmunta III, Władysława IV
i Jana Kazimierza z dynastii
Wazów. Goście obejrzeli wiele
kunsztownych
dzieł
sztuki,
zwracając uwagę, iż w wystro
ju wnętrz zamkowych oraz na
zabytkowych przedmiotach znaj
dują się również herby polskoszwedzkie, oraz inskrypcje do
tyczące monarchów Polski z
dynastii Wazów.
Goście Szwedzcy zwiedzili ró
wnież rynek w Krakowie oraz
kościół Mariacki, gdzie po
dziwiali wspaniały ołtarz dłuta
Wita Stwosza.
W sobotę 15 bm. premier
Szwecji Thorbjccrn Faelldin
kończy wizytę w Polsce. (PAP)

Polska jest krajem ogromnych możliwości”
• .

a

.

„Gigantyczny obiekt, wspania
łe osiągnięcie technologiczne” —
mówi minister przemysłu Szwe
cji Nils G. Aasling o Hucie Ka
towice
„Słyszałem już wcześniej o tej
wielkiej inwestycji, byli tu już
nasi eksperci, którzy wyrażali
swój podziw dla polskiej huty.
Ale dopiero teraz miałem okazję
się przekonać o tym wszystkim
osobiście.
Nie jestem specjalistą w dzie
dzinie hutnictwa, toteż trudno
mi mówić o szczegółach. Ale
potrafię ocenić samą koncepcję
huty”. Pomyślano tu nie tylko
o dniu dzisiejszym, ale i o przy
szłości — mówi minister Aasling
— i dzięki temu huta będzie
mogła się rozbudować. Zapylany
o porównanie Huty Katowice z
innymi tego typu obiektami, mi
nister odpowiedział: „Widziałem
największe huty w Japonii 1
USA. Mogę bez wahania zapew
nić, że Huta Katowice pod każ
dym względem może konkuro
wać z tamtymi”. Szczególnie no
wocześnie i dobrze zaprojekto
wana została, zdaniem ministra,
walcownia w Hucie Katowice.
To tylko ieden z dowodów,
powiedział minister Aasling, że
Polska jest dziś ..krajem ogrom
nych możliwości”. Zrozumiale
jest więc, mówił dalej minister,
że
jesteśmy
zainteresowani
współpracą gospodarczą z Pol
ską. Ustalenie konkretnych po
sunięć sprzyjających współpra
cy było właśnie jednym z głów
nych zadań tej wizyty.
Podpisana w Warszawie umo
wa gospodarcza, dodał minister
Aasling. określa główne kierun
ki naszej współpracy w najbliż
szych latach. Rozpoczęte podczas
tej wizyty rozmowy będą kon
tynuowane przez poszczególne
resoity. „W sumie jednak już
mogę teraz powiedzieć, że wstó’prnca naszych gospodarek, którs mogą się uzupełniać ma do
bre szanse na przyszłość”.
Jako jeden z przykładów ko
operacji gospodarczej minister
Aasling wymienił produkcję ma
szyn do pisania na szwedzkiej
licencji w radomskim Predomie. Minister odwiedził zakłady
w Radomiu, których produkcja,
a więc maszyny do pisania, są
wysyłane na eksport m. in. do
Szwecji.

Wczoraj na świacie
• W Oslo rozpoczęły się obra
dy XVI Zjazdu Komunistycznej
Partii Norwegii. Na rjard przy
były delegacjo szeregu bratnich
partii. Obecna Jest delegacja
PZPR z członkiem Sekretariatu
KC, Zbigniewem Zielińskim.
© W Jugosławii przebywała de
legacja robocza KC PZ?R z kie
rownikiem
Wydziału Rolnego 1
Gospodarki Żywnościowej, Jerzym
Wcjtackim.
Delegacja została przyjęta przez
sekretarza w komitecie wykona
wczym prezydium KC ZKJ, Munira Mesihovicla oraz przez prze
wodniczącego komitetu związko
wego fi/s rolnictwa, Ivo Kusztralta. CZCcnkowlo delegacji zapozna
li się z osiągnięciami republiki
Serbii oraz autonomicznego okręgu Wojcwodlny w dziedzinie
gospodarki rolnej i hodowlanej.
W czasie rozmów omawiano
również sprawy związane z dal
szym rozwojem współpracy i wy
miany doświadczeń w dziedzinie
rolnictwa między PRL a SFRJ.
© Na zaproszenia Krajowej Ra
dy Patriotycznego Frontu Ludo
wego przebywała na Węgrzech z
przyjacielską
wizytą delegacja
OK FJ?" - wiceprzewodniczącym
Witem Drapichem.
Delegacja omówiła z kierowni
ctwem Patriotycznego Frontu Lu
dowego przebieg dotychczasowej
owocnej współpracy obu frontów, ‘
wymieniła doświadczenia z róż
nych dziedzin ich działalności.
Rozmowy przebiegały w duchu
tradycyjnego braterstwa i przy
jaźni łączącej narody polski i wę
gierski.
Delegacja polska została przyję
ta przez sekretarza KC WSPR.
Sandora Borbelya oraz złożyła
wizytę zastępcy przewodniczącego
Zgromadzenia Narodowego WRL,
Janosowi Peterowi.
0 Fińskiej tłumaczce literatury
polskiej, Kirsti Siaraste, przyzna
no odznakę — Zasłużony dla Kul
tury Polskiej. Odznaczenie to
wręczył ambasador PRL w Fin
landii, Adam Willmann. K. Sia
raste posiada w swym dorobku
wiele pozycji ze współczesnej
dramaturgii polskiej.
• we Fryburgu (RFN) zakoń
czyła obrady pierwsza konferen
cja naukowa towarzystw history
cznych Polski i RFN.

b. hitlerowskiego obozu zagła
dy gościom towarzyszył woje
woda bielski Józef Łabudek.

W czasie konferencji, w któ
rej uczestniczyło 14 naukowców
reprezentujących wszystkie głów
ne ośrodki akademickie kraju,
wygłoszono W referatów poświę
conych problemom przemian hi
storycznych w XIX i XX wieku
oraz poruszono niektóre zagad
nienia związane z wprowadze
niem zrleceń wspólnej polsko-rachodnioniemiectciej komisji do
spraw podręczników szkolnych.
• 12 i 13 kwietnia w Moskwie
odbyło się XXI posiedzenie rady
Międzynarodowego Banku Inwe
stycyjnego. w którym uczestni
czyli delegaci wszystkich państw
członkowskich oraz przedstawi
ciele Sekretariatu RWPG i Mię
dzynarodowego Banku Współpra
cy Ekonomicznej.
• Prezydent Somalii Siad Bar
tę przybył do Pekinu z oficjal
ną wizytą, witany na lotnisku
przez przewodniczącego Hua Kuo
fenga. Jego wizyta stała się dli
prasy chińskiej oltarją do kolej
nych ataków pod adresem ZSRR
1 jego polityki zagranicznej.
G Sekretarzowi generalnemu
ONZ,
Hurtowi
Waldheimowi,
przyznano w Wiedniu
nagrodę
. Karla Rennera” (imienia pierw
szego po wyzwoleniu prezydenta
Austrii) jako wyraz uznania za
jego prace nad zbliżeniem naro
dów i dla pokoju.
9 W czwartkowych wyborach
uzupełniających do Izby Gmin w
okręgu Garscadden w Glasgow
zwyciężyli labourzyści. Próba sil,
która dla labourzystów wypadła
pomyślnie, może skłonić premie
ra Callaghana do rozpisania je
szcze w tym roku przedtermino
wych wyborów powszechnych.
• Po I latach rokowań Indie
i Pakistan zawarły w Delhi poiozumicaia ustalające zasady bu
dowy
przez Indie elektrowni
wodnej na rzece Czinab w Kasz
mirze w pobliżu granicy paki
stańskiej.
© W jednej za szkól w Kownie,
noszącej imię Adama Mickiewicza, odbyła się uroczystość wmu
rowania płaskorzeźby wyobraża
jącej polskiego poetę. W szkole
tej wszyscy uczniowie od po
czątkowych klas uczą się języka
polskiego. Szkolne muzeum zgro
madziło liczne dokumenty o
związkach Adama Mickiewicza ■
postępowymi silami aa Litwie.

*

Polski eksport do Szwecji,
stwierdził minister, obejmuje w
tej chwili bogaty asortyment —
od surowców aż pp wyroby o
wysokim stopniu przetworzenie,
najnowocześniejsze
urządzenia
przemysłowe. I właśnie dlatego,
uważa minister Aasling, Polska
jest dziś aLtkzyjnym partne
rem, o którego zabiegają czoło
we firmy szwedzkie.
Dotyczy to nie tylko wielkich
przedsiębiorstw. „Nowością jest
— powiedział minister — współ
praca średnich i małych przed
siębiorstw. To było jednym z
tematów rozmów w Warszawie”.
W Szwecji istnieje wiele małych
firm — mówił dalej minister
Aasling — produkujących wy
specjalizowane wyroby. Nie ma
ją one zazwyczaj
możliwości
wejścia na rynki światowe. Eędziemy się starali pomóż im w
nawiązaniu współpracy z mniej
szymi przedsiębiorstwami w Folsce.
„Rozmawialiśmy też w War
szawie — dodał minister Aas
ling — o możliwości wsnółpracy
na rynkach trzecich. Nie brak
więc możlwości wzbogacenia na
szej współoraey i sądzę — za
kończył minister — że ta wizy
ta pozwoli je jeszcze lepiej niż
dotychczas wykorzystać”.
Rozmawiał: JANUSZ REITER

Wielkie powodzenie
III Festiwalu Muzyki
Polskiej w ZSRR
MOSKWA (PAP). Korespon
dent PAP, Jerzy Grzywa pisze:
wypełnione sale koncertowe i
operowe oraz miliony słuchaczy
przy odbiornikach radiowych —
taki jest plon pierwszych dni
III Festiwalu Muzyki Polskiej
w ZSRR.
W piątkowy wieczór sale kon
certowe Erywania, Tallina, Ko
wna, Nowosybirska i Mińska
znów rozbrzmiewały polską muzyką.
Utwory Grażyny Bacewicz,
Artura Malawskiego i Witolda
Lutosławskiego wykonywała or
kiestra symfoniczna Armeńskiej
SSR.
W Tallinie rozpoczęła występy
„Capella Arcis Varsoviensis”
Marka Sewena.
Kowno, podobnie jak poprze
dnio
Wilno,
entuzjastycznie
przyjęło koncert poznańskiego
chóru chłopięcego Jerzego Kur
czewskiego. Występy na Litwie
są dla tego zespołu już siód
mym w tegorocznym sezonie ar
tystycznym tournee zagranicz
nym.
(P)

Wiec przyjaźni
studentów
fińskich i radsedddi
MOSKWA (PAP). Korespon
dent PAP, Jerzy Grzywa, pisze:
W Moskwie odbył się wielki
wiec pod hasłem „PRu i ZSRR
— wieczna i nierozerwalna
przyjaźń”. Uczestniczyła w nim
młodzież polska studiująca w
ZSRR oraz ich koledzy radziec
cy.
Wiec zorganizowany przez
Radę Koordynacyjną SZSP w
ZSRrt oraz KC Komsamolu od
był się w związku ze zbliża
jącą się 33 rocznicą podpisania
polsko-radzieckiego Ul-ładu o
Przyjaźni, Współpracy i Pomo
cy Wzajemnej, a także zakoń
czeniem wielkiego konkursu
dla polskich i radzieckich stu
dentów nt. wiedzy o obu kra
jach. W konkursie uczestniczy
ło ponad 22 tys. osób w 13 oś
rodkach akademickich całego
Kraju Rad. Zwycięzcy imprezy
— polscy studenci wezmą udział w międzynarodowym obo
zie młodzieżowym vz Kazaniu,
a radzieccy — w wycieczce po
naszym kraju.
Uczestnicy spotkania podjęli
także rezolucję wyrażającą zde
cydowany protest przeciwko
planom produkcji bomby neu
tronowej. W pełni solidaryzu
jemy się — głosi rezolucja —
z głosem protestu milionów łu
dzi w Związku Radzieckim,
Polsce, bratnich krajach socja
listycznych, Europie Zachod
niej i na całym świecie prze
ciw produkcji i rozpowszech
nianiu broni neutronowej. (P)

Korzystna współpraca

Przed wizytą Leonida Breżniawa w
MOSKWA (PAP). W związ
ku ze zbliżającą się wizytą
Leonida Breżniewa w RFN
komentator agencji TASS pisze, że w stosunkach z tym
państwem Związek Radziecki
kierował i kieruje się dą
żeniem do rozwoju wzajemnie
korzystnej współpracy, z ko
rzyścią dla obu narodów i
państw, w interesie umocnie
nia pokoju na kontynencie europejskim.
Od czasu podpisania w sierp
niu 1970 roku układu moskiew
skiego znacznie polepszyły się
współpraca i stosunki politycz
ne między obu krajami, czemu
sprzyjały zwłaszcza spotkania i
rozmowy na najwyższym szcze
blu na Krymie (wrzesień 1971 r.)
w Bonn (maj 1973 r.) i w Mos
kwie (październik 1974 r.). Stały
charakter mają spotkania mini
strów
spraw
zagranicznych
ZSRR 1 RFN. Praktyką stają się
wzajemne konsultacje politycz
ne na temat stosunków radziecko-zachodnioniemieokich i ak
tualnych problemów międzyna
rodowych.
Pomyślnie rozwija się wza
jemnie korzystna współpraca
gospodarczo-handlowa. W latach
1970—1977 wzajemne obroty han
dlowe zwiększyły się 5,5 raza
i RFN zajmuje obecnie piorwsze miejsce na liście partnerów
handlowych ZSRR wśród roz
winiętych przemysłowo krajów
zachodnich. Znacznie rozszerzy
ły się kontakty naukowo-tech
niczne z różnymi organizacjami
i firmami RFN, zwłaszcza w
przemyśle chemicznym, maszy
nowym i metalurgicznym, elek
tronice i radiotechnice. Sprzyja
temu utworzona w 1972 roku
wspólna komisja do spraw
współpracy gospodarczej i na
ukowo-technicznej.
Komentator podkreśla, że osiągnięty poziom współpracy jest
dobrą podstawą na przyszłość.

Obrady komisji
granicznej NRD - RFN
BERLIN (PAP). Dobiegają
końca prace nad porozumie
niem obu państw niemieckich
w sprawie ustalenia dokładne
go przebiegu granicy między
NRD i FRN. Obecnie dyskusja
toczy się nad
dokumentem
końcowym.
W środę odbyło się w Ham
burgu 39 posiedzenie mieszanej
komisji granicznej, złożonej z
pełnomocników rządów obu
państw. Omawiano m.in. prze
bieg granicy na Łabie. Posta
nowiono, że następne posiedze
nie komisji granicznej odbędzie
się w dniach 17 i 18 maja w
Gerze. (P)

Przed IX festiwalem w Hawanie

Przygotowania czechosłowackiej młodzieży
Od stałego korespondenta
LESZKA WYRWICZA
Praga, 14 kwietnia

ponadto zebrać tysiąc ton zło
mu, zgłosić około 120 pomysłów
racjonalizatorskich itp.
Klimat przygotowań do IX
Festiwalu Młodzieży i Studentów
w Hawanie ogarnął młodzież w
całej Czechosłowacji. Na uczel
niach, w szkołach a nawet w
drużynach pionierskich dzierz-

(P) Każdego miesiąca po
cząwszy od listopada ub. ro
ku kolejne grupy członków
Socjalistycznego Związku Mło
dzieży z województwa wschodnio-czeskiego przyjeżdżają do
zakładów samochodowych w
Vysokim Mycie, gdzie produ
kuje się m. in. autobusy „Karosa”. Na okres miesiąca mło
dzi ludzie opuszczają swoje
stałe miejsca pracy i stają
(P) Wśród organizacji społe
przy taśmie montażowej „Kacznych,
których
działalność
sprzyja lepszemu poznaniu in
rosy”- Traktorzyści i monte
nych narodów świata, jedną z
rzy, elektrycy i spawacze,
najstarszych w naszym kraju
technicy i inżynierowie, mura
jest
Towarzystwo Przyjaźni
rze, a raz nawet zjawił się i
Polsko-Chińskiej. Za miesiąc
kelner. Mieszkają w hotelu
minie właśnie dwudziesta rocz
robotniczym, posiłki jedzą w
nica jego powstania.
fabrycznej stołówce, a potem
Działalność
Towarzystwa
Przyjaźni Polsko-Chińskiej oznów wracają na swoje stałe
bejmujo między innymi, — jak
miejsce pracy do własnych
powiedział „Życiu” wiceprezes
zakładów, biur i uczelni. W
czasie ich nieobecności w ro TPP-Ch, prof. Stanisław Lesz
czyński — regularne spotkania
dzinnym zakładzie normę za
członków, wypełnione zawsze
nich wykonują koleżanki i
różnymi imprezami. Najczęściej
koledzy — członkowie SZM.
są to odczyty i referaty po
święcone chińskiej kulturze, hi
W ten oryginalny sposób
storii tego wielosetmilionowego
młodzi z tego województwa
narodu, pogadanki na tematy
przygotowują własnymi siła
geograficzne i krajoznawcze.
mi autobus „Karosa” jako dar Częstymi gośćmi towarzystwa
czechosłowackiej młodzieży dla są polscy sinolodzy, którzy z
młodzieży kubańskiej z okazji
racji znajomości chińskiego ję
IX Światowego Festiwalu Mło
zyka i kultury, służą z reguły
pomocą przy organizacji wspo
dzieży i Studentów, który od
mnianych spotkań.
będzie się latem br. na KuCo pewien czas TPP-Ch dla
bie.
swych członków organizuje pro
W całej Czechosłowacji setki
tekcje interesujących filmów na
organizacji młodzieżowych, bryróżne tematy. Wzbogacają one
„_ _pracy
___ socjalistycznej.
_______ |____ grun i ilustrują wvkłady o sztuce,
gad
pionierskich podejmują w tych
kulturze chińskiej, bogatych
dniach wiele zobowiązań dla tradycjach walki rewolucyjnej
uczczenia IX Festiwalu Młodzie
i narodowowyzwoleńczej, poz
ży i Studentów na Kubie. Roz
walają poznać piękno i uroki
wija się współzawodnictwo
o chińskiego krajobrazu. Niedaw
festiwalową tarczę i festiwalo no np. wyświetlono interesują
wy kwiat. Inicjatywa młodych cy dokument poświęcony wy
skierowana jest głównie na kopaliskom archeologicznym z
przekraczanie zadań planowych, erłoki Han z początków na.szej
poprawę efektywności produk
erv.
cji, obniżenie zużycia surow
Stali członkowie i sympatycy
ców, energii i materiałów. Dla
towarzystwa zbierają rię zwyk
przykładu — członkowie orga le w klubie w Wersrawle.
nizacji młodzieżowej w hucie w TPP-Ch posiada również biblio
Trzyńcu ogłosili dla uczczenia
tekę ze zbiorami literatury o
festiwalu akcję „30 konkretnych
Chinach.
czynów”, w ramach których zo
Największym
zainteresowa
bowiązali się m. in. odpracować
niem cieszy się chińska kultu
przy wiosennych pracach po ra i jej wielkie dziedzictwo, tak
rządkowych, przy budowie róż odmienne od tradycji europejs
nych obiektów kulturalnych i kiej, a tym samym tradycji
socjalnych 15 tys. godzin. Za do
kulturowych naszego narodu.
datkową pracę w zakładzie pra Kultura ta poważnie uziemiała
gną uzyskać 100 tys. koron i
wskutek ekscesów maoistowprzeznaczyć je na międzynaro
skiej „rewolucji kulturalnej”.
dowy fundusz solidarności, a
Zainteresowania te — przypo-

częta i chłopcy przygotowują
podarunki dla delegatów, od
bywają się liczne spotkania i
wieczornice przyjaźni. W tele
wizji i radiu specjalne audycje
w każdym tygodniu informują
obszernie o przygotowaniach i
nowych inicjatywach podejmo
wanych dla uczczenia festiwalu.
Dokonuje się już także wyboru
pierwszych delegatów,
którzy
reprezentować będą czechosło
wacką młodzież w
Hawanie.

Z działalności TPP-Ch
mina prof. Stanisław Leszczyń
ski — są dość stare, sięgają w
Polsce początków osiemnastego
wieku, kiedy to chińszczyzna
stała się modna w całej Euro
pie. Lecz największe wtedy
zbiory przedmiotów i dziel
sztuki z Chin posiadał właśnie
polski król August w Dreźnie. W
efekcie tego, za panowania Sa
sów, na wielu polskich dworach,
w pałacach, domach pojawiły się
tzw. pokoje 'chińskie.
Ale dopiero w dobie współ
czesnej dawne zaciekawienie
chińszczyzną, przedmiotami i
dziejami sztuki pochodzącymi z
Dalekiego Wschodu, zastąpiło
prawdziwe zainteresowanie lo
sami 1 dorobkiem kultury chiń
skiej. I nie tylko kultury. Zna
ne i cenione są także u nas osiągnięcia tradycyjnej medycy
ny chińskiej, wraz z jej sztuką
akupunktury. Mamy już w
kraju lekarzy, którzy chcąc zgłę
bić swą wiedzę na ten temat,
przebywali przez jakiś czas w
Chinach.
Podobnie jak w innvch dzie
dzinach nauki, z doświadczeń
działalności towarzystwa wyni
ka również, jż Chińczyków bar
dzo interesują polskie osiągnię
cia w dziedzinie nauk przyrod
niczych, zwłaszcza zaś rolnict
wa.
Skupiając wokół siebie sym
patyków chińskiej kultury oraz
ludzi, których kontakty z tym
wielkim krajem są wciąż ży
we i bogate. Towarzystwo
Przyjaźni Polsko-Chińskiej speł
nia rolę popularyzatora cenne
go dla całej ludzkości dorobku
starej kultury i cywilizacji
chińskiej, postępowych trady
cji narodowych i społecznych,
dobrze służy lepszemu wzajem
nemu poznaniu narodów’. Ta
rola towarzystwa jest szcze
gólnie cenna w okresie, kiedy
kierowmictwo pekińskie głosi
hasła nienawiści i wojny, pro
wadząc antypokojową i antyso
cjalistyczną politykę zagranicz
ną.
T. Bar. I

W obu krajach uświadamia się
sobie możliwości dalszego roz
woju wzajemnie korzystnej i
owocnej, współpracy w różnych
dziedzinach. (P)

Rokowania SALT
w Genewie
GENEWA (PAP). W piątek
odbyło się w Genewie kolejne
spotkanie delegacji ZSRR i
USA na radziecko-amerykańskie rokowania w sprawie ogra
niczenia strategicznych zbro
jeń ofensywnych. (P)

N. Ceausescu zakończy!
wizytę w USA
WASZYNGTON (PAP). Wspól
ne oświadczenie opublikowane
w Białym Domu na zakończe
nie rozmów między prezyden
tem USA Jimmy Carterem i
przebywającym z wizytą w
Stanach Zjednoczonych prezy
dentem Rumunii Nicolae Ceau
sescu stwierdza, że szefowie
obu państw ponownie wypowie
dzieli się za dalszym rozsze
rzaniem i pogłębianiem sto
sunków między USA a Rumu
nią.
Stwierdzili także, iż są zde
cydowani działać w kierunku
umocnienia procesu odpręże
nia i uczynienia go nieodwra
calnym. a także przyczyniać się
do realizacji wszystkich posta
nowień
Aktu
Końcowego
KBWE. Oświadczenie wyraża
gotowość obu mężów stanu do
działania na rzecz rozbrojenia
or-z v.”. powiada się za ustano
wieniem bardziej sprawiedli
wego ładu gospodarczego ns
ś wiecie.
W kwestii bliskowschodniej
obaj prezydenci oświadczyli, iż
zdecydowani są popierać wy
siłki zmierzające do sprawied
liwego rozwiązania pokojowego
na Eliskim Wschodzie na pod
stawie wycofania się Izraela z
okupowanych terytoriów arab
skich, poszanowania należnych
praw narodu palestyńkiego oraz
zapewnienia niepodległości, in
tegralności terytorialne) i beznieczeństwa państw tej strefy.
W rozmowach powinni uczestniczyć przedstawiciele narodu
palestyńskiego. (P)

CIA w Himalajach
Gdzie zniknął

radioaktywny pluton?
WASZYNGTON (PAP). Rzecz
nik amerykańskiego Departa
mentu Stanu, Tom Reston, oś
wiadczył w czwartek dzienni
karzom, że Stany Zjednoczone
są w kontakcie z rządem in
dyjskim w związku z doniesie
niami, że amerykańska Cen
tralna Agencja Wywiadowcza
pozostawiła w Himalajach w
1935 r. zasobnik z radioaktyw
nym plutonem. Ftzedzni.c dodał,
że władze USA „sprawdzają
prawdziwość doniesień”.
Oświadczył on również, że 13
bm. ambasador USA w Delhi,
Robert Goheen, został wezwa
ny do indyjskiego MSZ i po
proszony, by rząd Stanów Zjed
noczonych ustosunkował się do
tej sprawy. Rzecznik odmówił
jakichkolwiek komentarzy.
Jak już podawaliśmy, współ
pracownik czasopisma „Rolling
Stone” Howard Kohn wystąpił
12 bm. na konferencji praso
wej w Waszyngtonie, w czasie
której stwierdził, że w połowie
lat sześćdziesiątych CIA zainsta
lowała potajemnie w naj ,yższych partiach Himalajów dwie
stacje wywiadowcze, za pomo
cą których śledzono chińskie
doświadczenia z bronią jądro
wą. Jedna z tych stacji zosta
ła zainstalowana na zboczach
szczytu Nanda Devi.
Po zakończeniu sezonu wyso
kogórskiego stacja została po
zostawiona własnemu losowi i
kiedy ekipa wspinaczy powióciła do niej następnej wiosny
stwierdziła, że została ona zni
szczona przez lawinę, a zasob
nik z radioaktywnym plutonem
służącym do zasilania aparatu
ry znajduje się prawdopodob
nie pod grubą warstwą śniegu.
U podnóża góry Nanda Devi
znajdują się źródła Gangesu.
Kohn powołując się na specja
listów stwierdził, że istnieje
poważne
niebezpieczeństwo
przedostania się radioaktywne
go plutonu do wód Gangesu,
co zagroziłoby życiu wielu mi
lionom Hindusów.
(P)

Kolejka wjechała
do poczekalni w Budapeszcie

Zabici i ranni
BUDAPESZT (PAP). Kores
pondent PAP. Wojciech Stan
kiewicz. informuje:
W jednym z najruchliwszych
punktów stolicy Węgier, na
placu Boraros wydarzyła się 13
bm. tragiczna w skutkach ka
tastrofa kolejowa. Kolejka mo
torowa, łącząca tę dzielnicę Bu
dapesztu z naddunajską wyspą
Csepel, rozbiła bufor bezpie
czeństwa na końcowym przy
stanku, przebiła ścianę budynku
dworcowego i z impetem wpadla do przepełnionej ludźmi po
czekalni.
Jak wynika z komunikatu
ogłoszonego 14 bm. przez Mini
sterstwo Spraw Wewnętrznych
WRL, w katastrofie poniosło
śmierć 16 osób, a 25 zostało
rannych, z czego 14 znajduje
się w stanie krytycznym. We
dług
wstępnych
dochodzeń,
przyczyną wypadku była lek
komyślność 3-osobowej załogi
pociągu. (P)

(R)
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Progi lat osiemdziesiątych

OCHRONA NABYWCY
HENRYK CHĄDZYŃSKI

nformacje, jakie ukazały
się ostatnio na temat przy
gotowywanego projektu u»tawy o jakości wyrobów 1
usług, skłaniają do znacznie
szerszych refleksji na temat
konieczności ochrony intere
sów nabywcy w Folsce. Zresz
tą sama ustawa pomyślana
jest przecież m.in. jaka waż
ny element w całym systemie
poczynań zmierzających do
poprawy jakości życia. Jak
zaś stwierdza pref. Antoni
Rajkiewicz, nie można mówić
o socjalistycznym stylu życia,
jeśli pomija się ochronę in
teresów konsumenta.
Temat ten jest zresztą kon
trowersyjny, a w krajach so
cjalistycznych można się by
ło spotkać z przeciwstawnymi
poglądami w tej sprawie.
Przez lata głoszono przecież
z wielu katedr, że w ustroju
socjalistycznym
podnoszenie
problemu ochrony interesów
konsumenta w ogóle nie ma
sensu, jako że celem gospo
darowania jest przecież zaspo
kojenie potrzeb społecznych,
w tym także racjonalnego
standardu konsumpcji. Prak
tyka wykazała jednak, że choć
socjalizm
stwarza
istotnie
dogodniejszą szansę urzeczy
wistnienia ludzkich aspiracji,
to jednak nie następuje to
automatycznie, a sądząc cho
ciażby z wyników uzyskiwa
nych w różnych krajach, za
stosowane metody działania i
mechanizmy, a także ustalane
priorytety przynoszą wyniki
bynajmniej nie jednakowe.
Chyba jednak byłoby także
błędem uleganie drugim skraj
nym tendencjom, które zmierza
ła do przeniesienia na nasz
grunt doświadczeń „konsumeryzmu” i metod ochrony na
bywcy stosowanych w krajach
kapitalistycznych. Odkąd Ralph
Nader zaatakował amerykański
przemysł samochodowy. „konsumeryzm” jako głośny ruch spo
łeczny zdołał sobie zjednać wic
iu zwolenników. Tym jednak,
którzy chcleliby zalożenm i me
tody tego typu ruchu przenieść
na nasz grunt, wypada przypomnieć o całkiem odmiennej
sytuacji. innych regułach ery,
a także podstawowych zasadach
regulujących działalność społe
czno-gospodarczą w krajach so
cjalistycznych.

I

Odmienne realia
W warunkach, kiedy konku
rencja
wywiera
przemożny
wpływ na
.... działalność
i: kk. ■“ gospodarćzą, różnego rodzaju prze
ciwdziałanie nieuczciwej re
klamie, bądź też ujawnianie za
grożeń, które niosą ze sobą po
szczególne produkty, może mieć
wpływ na sytuację rynkową.
Jednakże tylko w warunkach
rynku nabywcy i rywalizacji do
stawców możliwe jest skuteczne
zdyskredytowanie jakiegoś pro
duktu. gdyż konkurenci natych
miast skorzystają z takiej oka
zji.
U nas plan centralny wywie
ra decydujący wpływ zarówno
na lokowanie inwestycji, jak i
na wielkość, a także kierunki
podziału dochodu narodowego.
Określa wysokość dochodów pie
niężnych. a więc chłonność po-

pytu. a jednocześnie od niego
zależy wielkość i struktura po
daży. Pamiętać też trzeba o
swoistym monopolu producenta
i braku konkurencji między po
szczególnymi organizacjami gospodarczymi. Można wiec powiedzieć, że wybór jest często
ograniczony i konsument jest
skazany na nabywanie określo
nych produlktów, gdyż po prostu
innej alternatywy nie ma.
Stąd też zachodzi konieczność
stosowania innych form skute
cznej ochrony interesów konsu
menta, opierania się na takich
instytucjach lub organizacjach,
które stanowiłyby przeciwwagę
6ilnej pozycji producenta.
Jakimś wyrazem takich ten
dencji jest przecież powołanie
Komitetu do spraw Rynku, któ
ry — jako organ rządowy — ma
koordynować działalność resor
tów gospodarczych i wypraco
wywać długofalowy program
działania na rzecz lepszego za
spokojenia potrzeb społecznych.
Czy oznacza to jednak, że nie
są potrzebne także różnego ro
dzaju działania wspomagające?
Sądzę, że byłyby one pożytecz
ne zarówno przy tworzeniu okre
ślonych norm prawnych na rzecz
ochrony konsumenta, jak i w
praktyce
gospodarczej
jako
swoista transmisja sygnałów o
potrzebach, zmieniających się
gustach i upodobaniach nabyw
ców, o stopniu zaspokojenia ich
potrzeb. Zarazem jednak mo
głyby spełniać role nrzekaźnika
— w drugim kierunku — tych
informacji, które zaczęłyby uzu
pełniać edukacje konsumenta i
kształtować w sposób pożodany
jego nawyki i przyzwyczajenia.

Najważniejsza jest
równowaga
Można się zastanawiać nad
formami organizacyjnymi tego
typu ruchu, a także niezbędny
mi publikacjami, bądź perio
dykami. które powinny również
wykorzystywać wiele doświad
czeń czasopism ukazujących się
w krajach zachodnich. Owych
organów stowarzyszeń konsu
menckich publikujących testy i
oceny wyrobów, a przede wszy
stkim informacje umożliwiające
wybór produktu.
Punktem wyjścia dla skutecz
nej ochrony interesów konsu
menta musi być jednak rynek
odbiorcy i to rzeczywisty, a nie
będący sumą deklaracji zainte
resowanych resortów produk
cyjnych.
Na specjalistycznej
konferencji poświęconej temu
tematowi, prof. Kazimierz Bo
czar stwierdził w wygłoszonym
referacie, że dla ochrony in-»
teresów konsumentów najważ
niejsza jest równowaga rynku
(rozumiana w sensie dynamicz
nym), potem długo, długo nic.
a dopiero potem inne, oczy
wiście potrzebne i użyteczne
rozwiązania. Dlatego też uwaga
Komitetu d.s. Rynku, sądząc z
enuncjacji ostatnio coraz rzad
szych na temat jego działal
ności. koncentruje się na pod
stawowej sprawie — wypełnia
niu istniejących luk w podaży.
Jednakże u progu lat osiem
dziesiątych. kiedy krystalizuje
my pewne długofalowe kierun
ki rozwiązań, właśnie z myślą
o przyszłej sytuacji (braki nie
będą wówczas najbardziej de
nerwującym elementem oceny
rynku) warto już dzisiaj za
stanowić się nad tymi działa
niami. które w sposób ekute-

o konieczności rzetelnej infor
macji o wyrobach, np. ogłasza
nia receptur produktów spożyw
czny mogą mieć wpływ na czych, zbyt mało o warunkach
ochionę interesów nabywców. gwarancji i realizacji tych po
Na pozycję konsumentów, do stanowień w okresie, kiedy
statecznie
umacnianą
przez gwarancja obowiązuje,
normy prawne, a także dzialaWydaje się. że akt tego rzędu
nie społeczne.
powinien precyzować najbardziej
Działanie na rzecz obrony istotne normy, które decydują
konsumenta nie może jednak.
_____ _ o warunkach dobrej jakości
na wzór „konsumeryzmu” w kra produktów i usług, a także o
jach kapitalistycznych, ograni formach kontroli i odpowiedzial
czać się do nacisku tylko w ności. Odpowiedzialność: jest
sferze samego rynku. Cóż z te zresztą zaakcentowana imocno,
go. jeśli n.p. w wyniku prze obawiam się jednak, że bez
pisów chroniących konsumenta, stworzenia
warunków
techproducent poniesie nawet spo- niczno-organizacyjnych w przed
re koszty wskutek uznanej re- siębiorstwach
trudno
będzie
Kraków zawsze jest trochę jesienny, nawet wiosną
kłamaćj i wyrobów złej jakości, egzekwować postanowienia pro
jeśli i tak straty. w tym czy jektu tej ustawy, przewidujące
innym stopniu, ponownie będą karę pozbawienia wolności do
przerzucone na całe społeczeń lat 5 dla kierowników zakładu
stwo. Wszyscy bowiem jesteś lub działu produkcji, którzy
my zainteresowani także efek wprowadzają do użytku wyro
tywnością ekonomiczną gospo by o jakości gorszej niż prze
darowania. Stąd też ruch kon
widują normy.
BARBARA ROMANOWICZ
sumencki musi z natury rzeczy
Spróbujmy np. zastosować te
ujmować kwestie w sposób ca sankcje w przypadku budowni
Wajda wybrał sobie do przed
rzedstaw
rzedstawienie o Krakowie
łościowy, wnikając w przyczy ctwa mieszkaniowego? Kto ma
stawienia Kraków z Młodej
na trzy’ wieczory, albo
ny powodujące na rynku za zresztą być arbitrem jakości i
Polski, z fin de siecle’u. Tam
jedną noc, Andrzeja Wajgrożenie interesów nabywcy.
czuwać nad przestrzeganiem
ten Kraków nie całkiem prze
dy w Starym Teatrze kończy
norm.
Kiedyś
działała
cala
ar

minął. Może to tkwi w jego
Obrona kreatywna
mia inspektorów nadzoru pod się o świcie wybuchem woj- secesyjnej architekturze, może
ległych
Komitetowi
Budownic

Świt
jest
prawdziwy,
ny.
w
neoromantycznej tradycji,
We wspomnianym referacie
Kazimierz Boczar stwierdza, że twa i Architektury. Potem, po wojna wyimaginowana czer może w ludziach? Jest tu coś
włączono te służ wonym światłem. — „Chcia- na podobieństwo nieświadomego
zagrożenia te powstaną głównie reorganizacji,
przypominania Młodej Polski i
wskutek mankamentów w fun by do resortu budownictwa. Nie łem stworzyć coś takiego, co
jest
to
zresztą
jedyna dziedzi klimatem odpowiadałoby te
jej nastrojów. Gdyby
Piotr
kcjonowaniu systemu rynku so
na,
gdzie
zachodzi
konieczność
Skrzynecki biegał po Warsza
cjalistycznego?) Zalicza do nich
mu miastu, a co nie byłoby
stworzenia
form
kontroli
nie

wie
w
czarnym
kapeluszu
i
nietrafność niektórych central zależnej od producenta, bądź też ulotne, lecz toczyło się, na
pelerynie, to wydawałoby się,
nych decyzji
planistycznych, resortu nadzorującego usługi. rastało i przemijało wraz z
że kręcą film. A w Krakowie
nietrafność planów poszczegól
to kawałek Krakowa, jak nu
nych przedsiębiorstw, wskutek Dotyczy to chociażby komuni bohaterami”.
oraz innych dziedzin tzw.
Jaki jest Kraków? Zabytko
gaty, jak fryzjer przy Sław
niepełnej znajomości rynku i kacji
sfery
usług
w
szerokim
tego
sło

wy, wypłowiały, zmęczony wy
kowskiej, który ciągle nazywa
błędów w prognozowaniu. Wy wa rozumieniu.
cieczkami. W ^ptece „Pod słoń
się „Coiffure — Renaissance”.
licza także w dalszej kolejności
cem
”
dziewczyna,
studentka,
Wszystko to wydaje się po pro
Być może wiec przy okazji
wynaturzenia planów wskutek
chciałaby
kupić
relanium
bez
stu krakowskie, nie odstaje,
niewłaściwej interpretacji ce
dyskusji ustawy o jakości bę
nie jest muzealne. Centrum
lów, odchylenia od planu z po dzie można zająć się szer recepty. W kawiarni „Antycz
miasta mieści się tam, gdzie
wodu nieudolności zarządzania i szym aspektem s^raw, które nej” ustawiają meble po ma
Rynek. Niektórzy mówią dziś
poczynania sprzeczne z prawem, dotyczą echrony interesów na lowaniu. Jest pierwsza wiosen
„city”, lecz gołębie paskudzą
podjęte dla osobistych korzyści bywcy, a mówirc inaczej, wa na sobota. Jan Stankiewicz, do
jak kiedyś. Nigdzie poza Kra
ktor sztuki, oprowadza cudzo
oraz
niewłaściwe
działania,
kowem
twarze starych i mło
ziemców
po
Rynku.
W
muszce
bądź brak działania, wynikający runków jakości naszego ży
dych ludzi nie zderzają się ze
i
do
figury.
Zaraz
będzie
opro

z niskiej kultury pracy. Wresz cia. Byłaby to także okazja wadzał po Floriańskiej. Będzie sobą
tak wyraźnie. Damy z ocie. brak informacji, lub roz co ustalenia właściwego za się zżymał, że wystawy sklepo
bliczem, „jak kamienice na
powszechnianie informacji wad kresu działania i podziału we w nieodpowiednim guście.
przejazd cesarza” i dziewczyny
liwych.
kompetencji pomiędzy orga Kraków — taki stonowany. Ani- bez fryzury, z. nonszalanckim
Możliwość pojawienia się tych nami państwowymi i organi lanowe
uśmiechem. Starość ma kolor
swetry w ostrych kolo
zjawisk wywołuje — stwierdza
społecznymi, które rach rażą doktora.
najjaśniejszego pudru.
w konkluzji autor — potrzebę zacjami
Premiera sztuki o Krakowie
„Z biegiem lat, z biegiem
dwojakiego rodzaju ochrony ma:ą sie zająć działaniem na zaczyna
się o siódmej wieczo
dni...” składa się z dwóch wąt
interesów konsumentów. Pierw rzecz interesów konsumenta.
rem.
Teatr
jest
przy
Placu
ków.
Faz widać Kraków miesz
Można przecież znacznie
sza. nazwana repulsywną lub
wejście od Ja- czański, niewzruszony, a raz
regulacyjną, chronić ma kon szerzej wykorzystać doświad Szczepańskim,
naprzeciw „PiccoKraków pełen cyganerii, chi
sumentów przed zlą jakością to czenia oraz aparat wielu or giellońskiej,
lo”. Bar, obłożony skrzynkami
meryczny. I tak przez całą noc:
warów. niewłaściwym pobiera ganizacji społecznych. Dlacze i nieczynny. Tutaj, blisko 290
albo pawie pióra nad orzecho
niem cen, nierzetelnością miar, go np. Folskj Zwia.zek Mo lat temu, powstała pierwsza
wym kredensem, plusrowe Danitp. Druga, nazwana kreatywna,
stała,
polska
scena.
A
jeszcze
torowy
nie
miałby
być
wciąg

ny na wydaniu, szachy, nudy,
polega na stwarzaniu ex antę
wcześniej nie było Placu Szcze
tęsknoty, bale. Albo kawiarnia
nięty bliżej do prac r.ad pre
warunków racjonalnego rozwoju,
pańskiego,
tylko
cmentarz.
Dzi

ne lampiony, dramatyczne wy
i to takiego, który sprzyja po cyzowaniem warunków ochro siaj jest parking. Inscenizacja
znania w krwawym
świetle,
ny interesów tych, którzy ko Wajdy nazywa się „Z biegiem
żądanemu rozwojowi społecznoniechlujni
literaci z czystą
gospodarczemu.
Ta
ochrona rzystają np. z punktów usłu lat. z biegiem dni...”, pierwsza
niespełnione idee, wód
kreatywna ma szczególne zna gowych motoryzacji, dlaczego saga toozinna, wystawiona w sztuka,
ka, wiersze na wiatr. P<sst~-i z
czenie w naszym ustroju.
PTTK nie miałoby stać się teatrze. Powstała z tego, co na
różnych dramatów różnych au
pisali o Krakowie: Bałucki. Ka
arbitrem w sprawach jakości
torów łącza się na scenie w
Gwarancje dla klienta
jedna wielką rodzinę. Pani Dul
sprzętu sportowo-turystyczne wecki, Kisielewski, Przybysze
wski, Zapolska, Dąbrowską i
ska okazuje stę bvć sęwtrn ncI właśnie. dlatego .projekt u- go, a Komitet Gorpodarstwa
ni rad"?vni'T?hcmiż =kiei która
stawy o jakości wyrobów po Domowego Ligi Kobiet nie Boy, i Kader-Bandrowski. i
Wyspiański.
Chyba
najbardziej
wymyślił Jan August Kisiele
winien stać się przedmiotem miałby stawiać postulatów, z
wski. który nepi'"ł <rtu'"f' dra
wnikliwej dyskusji nie tylko w którymi liczono by się bar z Wyspiańskiego.
matyczna „W sieci”. która...
raków
zawsze jest
kręgach ekspertów. Jest to
dziej
niż
dotychczas,
przy
ar

Panna Misia z tej sztuki „Dnewiem akt. który ma przez
trochę
jesienny,
r>astanowić normę chroniącą nas tykułach do wyposażania na
wet
wiosną. „U No- wica śpiewająca Pięknie’ nrzemienia się w kuzynkę H"si,
na bardzo ważnym odcinku, Do- szych mieszkań.
worola” wystawiają stoliki Mel
! i panicza Zbyszka. Szalotyohczasowy projekt zawiera
Rzecz jasna, pamiętać muna
ulicę,
w
„Pasiece
”
wysta

na Julka. Jej ..rodzina. a raczej
wiele słusznych ogólnych stwier simy o pierwszym podstawo
wiają
stoliki
na
ulicę,
w
„An

wyroszona siostra”, nrzenada
dzeń, np. że producent jest zo wym warunku, jakim jest uStarzy ludzie za
artnsta
Prr»b''S’e*’P’'im.
bowiązany zapewnić jakość wy mocnienie równowagi rynko tycznej” też.
który... Pojawia się w rasteprobów odpowiadającą ich prze wej i stworzenie rynku na popijają białą kawę, młodsi
nej
odsłonie
u
boku Dagny,
ludzie jasne piwo. „Antyczna”
znaczeniu, a także zbyt chyba
malarza Muncha.
szczegółowych ustaleń na temat bywcy, ale czy oznacza to, że
ma za sobą 155 lat, dużo wło
pod wpływem doraźnych kło skich rurek, sunraporty malo
Młoda Polska zaczęła się od
trybu kwalifikacji wyrobów i
potów mamy na tym polu za wane przez Stachowicza i „Melancholii”
Malczewskiego,
usług, powtarzających zresztą
namalowanej w Krakowie i od
tracić szerszą perspektywę?
odpowiednie zalecenia uchwały
wspomnienie
o
Józefie
Chłojego „Błędnego koła", też stam
Rady Ministrów. Zbyt mało na
ł) „Gospodarka Planowa” Nr 3/ j| pickim. który pewnej wiosny i tąd. „Melancholia” wyraża me
tomiast mówi się tam właśnie •
tu umarł.
i lancholię, a „Błędne koło” nie1978, str. 114.
o konsumencie i jego prawach.

Na trzy wieczory, albo jedną noc
P
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,20 marca o godzinie 21
GMT
„Mazurek”
zaniknął
wokiTziemską pętlę na pozy
cji 16 st. 08 min. N i 35 st.
50 min. IV. Siła wiatru 8 st.
Beauforta, stan morza — 5.
Duże przechyły. Idę na sa
mym kliwrze. Jestem bardzo
szczęśliwa ale już nigdy nic
pożegluję samotnie.-”

a tę depeszę od Krystyny
Chojnowskiej-Liskiewicz czekaliśmy po
nad dwa lata. Trudno byłoby
się dziś doliczyć, ilu wierzyio
bez zastrzeżeń, że ten rejs się
uda, że Polka będzie pierwsza.
Myślę, że sceptyków było wię
cej niż optymistów. Sporady
cznie docierające informacje
nie pokrzepiały serc. A to
awaria agregatu, to znów nie
sprawny silnik, ciągłe kłopo
ty z radiostacją 1 echosondą,
w końcu to najgorsze — cho
roba.
A jednak, na przekór prze
ciwnościom losu i kaprysom
oceanów, kpt. Krystyna Choj
nowska-Liskiewicz nie tylko
zakończyła wokółziemski rejs
ale i, mimo pościgu dwóch
konkurentek, dokonała tego
jako pierwsza kobieta na
święcie, Dziś jest postacią
„numer 1” w światowym żeg
larstwie. Warto więc przypomnieć
2-letnią
odyseję
„Mazurka”.
Oficjalnie
kpt.
Krystyna
wyruChojnowska-Liskiewicz
szyła z Gdańska 30 grudnia 1975
roku. Start honorowy nie miał
jednak nic wspólnego z rzeczy
wistym. Rozpoczynanie rejsu z
Bałtyku w zimowych warunkach
nie miało najmniejszego sensu.
Dopiero w lutym 1976 r. „Ma
zurek” został przetransportowa
ny do Las Palmas na Wyspach
Kanaryjskich. Próbne pływania,
na które nie było czasu w Pol
sce, uzupełnienie wyposażenia i
zapasów żywności zajęły ponad
miesiąc. Już sam zamiar odbycia rejsu dookoła świata czyni
ją niezwykle popularna, Telewizja hiszpańska nakręca cztery
programy o polskiej żeglarce.
Wreszcie 29 marca 1976 roku
następuje
start
rzeczywisty.
Przed dziobem pierwszy ocean
— Atlantyk. Surowy to egza
min. przede wszystkim dla jach
tu. Wysiada agregat do lado-
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Nigdy więcej samotnie
JACEK BORKOWSKI
wania akumulatorów 1 kuchen
ka, wszystkie pompy ciekną.
Silnik również odmawia posłu
szeństwa. Po 2,5 tys. mil — jak
Pisze w liście do męża — „Ma
zurkowi” przydałby się solidny
remont.
26 kwietnia, w niedzielę po
południu „Mazurek” wchodzi do
Bridgetown na Barbadosie. Mi
mo wszystko, czas pokonania
Atlantyku na małym, zaledwie
93-me<trowym jachcie, rewelacyjny — 2900 mil w 28 dni. Dwa
tygodnie zajmuje klarowanie
jachtu i próby usunięcia awarii
silnika, Mechanicy są jednak
bezradni wobec
___ ___
„ modenowego
lu Volvo-Penty a o serwisie
fabrycznym nie ma co tu ma
rzyć. 13 maja żeglarka decydu
je się na wyjście w kierunku
Kanału Panamskiego, do Cristobzl. Po 22 dniach żeglugi w
sztormowych warunkach docie
ra do tego portu i cumuje w
basenie Panama Canal Yacht
Club. Tu wreszcie udaje się usunąć większość usterek.
11 lipca kpt. Krystyna Choj
nowska-Liskiewicz jest już po
drugiej stronie Kanału Panam
skiego, w Balboa. 17 lipca .,Mażurek” wychodzi na drugi już
ocean, — Pacyfik. W słabych,
zmiennych wiatrach jacht wol
niutko posuwa się do przodu.
W nocy z 28 na 29 lipca, oko
ło 160 mil na wschód od Gala-,
pagos, chrzest równikowy. Je
dyni towarzysze podróży — lalka-maskotka i pluszowy żółty
miś — otrzymują imiona Mewa
i Albatros.
Dopiero po minięciu Galapa
gos rozpoczyna się prawdziwa
żegluga. W silnych, sztormowych
wiatrach „Mazurek” robi po 120
mil na dobę. Po 40 dniach i
przebyciu ponad 3900 mil Kry
styna
Chojnowska-Liskiewicz
zawija do Taiohae na wyspie
Nuku Hiva w archipelreu Mar
kizów. Odpoczynek trwa zaled
wie kilka dni. Już 2 września
1976 r. wyrusza w kierunku
Tahiti i po 12 dniach żeglugi
zawija do Papeete.
Dwa tygodnie trwa przegląd
jachtu i uzupełnianie wyposażenią, Następne etapy to Suva
na Fidżi i Sydney w Australii.

Fot. Ryszard Przedworskl

Do tego ostatniego portu „Ma
zurek” wchodzi 10 grudnia 1976
roku. Jacht wymaga general
nego remontu. Przebył już prze
cież ponad 14 tys. mil. Dodatko
wo rozpoczyna się w tym re
jonie okres huraganów. Konie
czna jest więc dłuższa przerwa
w rejsie.
Ciężki to okres — pisze żeglarka. Nie tylko ciągła praca
przy jachcie, ale i dziesiątki oficjalnych przyjęć, setki wywia
dów dla agencji z całego świa
ta. Wszyscy interesują 6ię jej
rejsem. Już jej dotychczasowy
wyczyn nie ma sobie równych.
Australijski Klub Kapitanów,
stowarzyszenie
ekskluzywne
_
skupiające starych, doświadczo
nych wilków morskich, przyj
muje ją uroczyście do swego
grona, zaprasza na wykłady.
Największy australijski maga
zyn żeglarski „Moderne Boating” w entuzjastycznym

portażu nazywa polską żeglarkę
Bałtyckim Bukanierem.
spaniałe przyjęcia, wszę
dzie bezinteresowna po
moc i serdeczność —
jak pisze w jednym z listów
do męża — a jednak w por
cie, wśród życzliwych prze
cież ludzi, najbardziej odczu
wam samotność. Czasami wie
czorem, gdy ukradkiem za
glądam w oświetlone okna,
mam ochotę wsiąść w naj
bliższy samolot i wrócić do
kraju, do bliskich i kocha
nych osób.
Dopiero 21 maja 1977 roku
Krystyna
Chojnowska-Liskie
wicz opuszcza gościnny basen
Cruising Yacht Club of Austra
lia w Sydney. Przed nią jeden
z najtrudniejszych odcinków —
Wielka Rafa Koralowa. Można
tu żeglować tylko w ciągu dnia.
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31 maja iest w Mooloolaba. 15
czerwca w Mackay, dalej —
Townsville, Cairns i Cooktown.
14 lipca „Mazurek” wyszedł
z Cooktown. Od słynnej Cieś
niny Torresa dzieliło go tylko
300 mik a od Darwin — ostat
niego portu w Australii — 900
mil. Ten etap miał zająć około
dwóch tygodni żeglugi. Przy
chodzi jednak pechowy 23 lip
ca. Ostry atak nerek. Półprzy
tomnej z bólu żeglarce udaje
się wprowadzić jacht do nie
wielkiej zatoczki przy miejsco
wości Portland Road. Lekarz
stwierdza konieczność leczenia
szpitalnego. Krystyna Chojnow
ska-Liskiewicz zostaje przewie
ziona samolotem do Cairns.
Niecały miesiąc trwały lecze
nie i rekonwalescencja. Już
17 sierpnia żeglarka jest po
nownie w Portland Road, a w
dwa dni później „Mazurek” wy
rusza ponownie na ocean. 2
września zawija do Darwin.
Przed nim trzeci już ocean,
najgroźniejszy — Indyjski.
Skok do Port Louis na Mau
ritiusie to ponad 2 miesiące
samotnej żeglugi w bardzo trud
nych warunkach. Ocean Indyj
ski. jak zwykle, jest bardzo ka
pryśny. Sztormy na zmianę z

ciszami. Wysoka martwa fala i
deszczowe szkwały. Z Port Louis
stosunkowo krótki etap do Durbanu. Tu żeglarka spędza świę
ta.
Dopiero 3 stycznia br. „Ma
zurek” kieruje się w stronę Capetown. by po 18 dniach żeglu
gi i okrążeniu Przylądka Dobrej Nadziei, wejść do tego
portu. Ciężka, sztormowa pogoda spowodowała na tym etapie spore straty. Potężne fale
zmyły m.in. tratwę ratunkowa
i uszkodziły samoster.
Naprawa jachtu i przygotowa
nia do ostatniego etapu liczą
cego ok. 4200 mil. który żeg
larka zamierza pokonać jednym
skokiem, trwają miesiąc. Przestrajana iest również radiosta
cja na nowa częstotliwość Gdyni-Radio. Ponieważ firma Sailor
nie ma w Capetown swego ser
wisu. przestrojenia podjął się
przedstawiciel firmy Marconi.
Coś tam nie wyszło, jakieś dro
bne przeoczenie, dość że od 5
lutego, gdy „Mazurek” opuścił
Capetown, jego radiostacja zamilkła.
Przez 1ponad miesiąc trwała
cisza w eterze, Rozpoczęto już
jachtu,
nawet
poszukiwania
zwłaszczai że „Mazurek”’ miał
żeglować przez dość uczęszcza
ne rejony Atlantyku a tarano
wanie małych jachtów przez
morskie kolosy, na których ob
serwację wzrokowa od chwili
powszechnego
wprowadzenia
radarów traktuje się dość po
błażliwie. niejednokrotnie mia
ło już miejsce. Dooiero 6 mar
ca polska stacja badawcza im.
Arctowskiego na Antarktydzie
odebrała słabe sygnały z jach
tu. a w dwa dni później dalmorowslri trawler „Lira” łowią
cy kolo Południowej Georgii
nawiązał dwustronna łączność
z żeglarka. Na jachcie, z wy
jątkiem radiostacji. wszystko
było w porządku. W Gdynl-Radio, znajac już powody milcze
nia „Mazurka”, gdy nie po
wiodło się zdalne pokierowanie
naprawą. zastosowano system
specjalnych anten kierunkowych
do stałego utrzymywania łącz
ności. ■
ymczasem „Mazurek” szyb
ko żeglował na północ, co
raz bardziej zbliżając się
do punktu, w którym był już
przed dwoma laty. I wresz
cie, 20 marca br. nadeszła de
pesza: pierwsza kobieta sa
motnie na pokładzie jachtu
okrążyła świat.
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Kpt. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz w „cywilu” jest inżynierem budowy okrętów

pokój, bunt. Dwie myśli Mło
dej Polski. Kiedy latem 1907
roku umierał Wyspiański,
w
Krakowie, przyjechał do niego
Żeromski. Spotkali się i Że
romski napisał po tym: „Ten
chory i wątły człowiek z nad
ludzką siłą poważał się kru
szyć Kajdany”. To brzmi jak
zderzenie: „wątły” — „kruszyć”.
Wyspiański malował melancho
lijne pejzaże i kapryśne kwia
ty, lecz stworzył jednocześnie
wielki reportaż dramatyczny.
Wszystko w Krakowie. Tutaj
zamknęło się jego życie.
Witraże u o.o. Franciszkanów,
polichromia w kościele Mariac
kim, kopce malowane z miesz
kania na rogu Krowoderskiej,
winiety dwutygodnika, poświę
conego literaturze i sztuce, pn.
„Zycie”, niezliczone szkice sce
nograficzne. To są jego ślady.
Profesor Wyka powiedziałby:
piętno, które pozostało po Wy
spiańskim. Aż dziwne, że tam
to prowincjonalne, ledwie 40
tysięcy liczące miasto nie uto
nęło w dzisiejszych aglomera
cjach, modernizacjach, frustra
cjach. Wówczas cały wiel
ki
przemysł ograniczał się
do jednej fabryki cygar na
Dolnych Młynach a 4CC00 oby
wateli to było razem z garni
zonem i austriacką policją. Tak
było..
ajda: „Osnową dla ca
łego mojego spektaklu
jest twórczość i postać
Wyspiańskiego: jego duch, je
go idee”. Publiczność w Sta
rym Teatrze jest szalenie od
świętna, przejęta premierą, o
której nie wiadomo nawet,
kiedy się skończy i czy wszy
scy wytrwają do końca. Te
atr na całą noc to tak jak
wesele. Dyrektor Gawlik pil
nuje osobiście, by obeszło się
bez nieproszonych gości. Nie
ma żadnych wejściówek, żad
nych dodatkowych zaproszeń,
niestety. Tu bezradny gest
dyrektorskich rąk My, ci któ
rym się udało, dziwimy się
teraz, że dalej tak no prostu
szatnia, numerek, odszukiwa
nie swojego fotela na wido
wni. Jedyne, co eksperymen
talne, to bufet z szynką i
whisky. Ale to jest ekspery
ment na antrakty.
Piotr Skrzynecki odwołał z
okazji tej premiery sobotni ka
baret „Pod Baranami". Nie wy
padałoby nawet inaczej. Kra
ków ogląda dziś siebie na sce
nie — „z biegiem lat, z bie
giem dni...” Odnajduje swoje
neurozy, swoją przeszłość, swo
ją nudę, wielkość, śmieszność...
Kraków na trzy wieczory lub
jedną noc to niekończący się
„Dom otwarty” Bałuckiego.
Przy umierającym Felicjanie
Dulskim, któremu nie pomogły
spacery dokoła salonowej pal
my, zjawia się lekarz w szy
nelu — Tadeusz Żeleński, Boy.
(— „Hesia, Mela, z których on
Żeleńskich, tych... samych...?”)
Już świta, publiczność jak po
długiej podróży, albo po wese
lu, na którym spotkała się ca
ła rodzina i powinowaci. Star
si od północy już przysypiają,
młodzi dopijają kieliszki, doja
dają kanapki. Wieczorna odświętność straciła szyk, sukien
ki się pomięły, uwaga przyga
sła, ale nikt się nie zdebył na
przedwczesne odejście. Najwy
żej na chwilę do bufetu a i to
rzadziej chyba niż tego oczeki
wano. Bo myślę, że oczekiwano
większej niecierpliwości i wę
drówek widowni. To, co działo
się na scenie, nie jest przecież
niczym nowym, dobrze znani
bohaterowie z dobrze znanych
sztuk. Łatwo ich odnaleźć na
wet po chwili nieuwagi. Można
ich porzucić w połowie i wró
cić pod koniec, albo w ogóle
nie wracać. Premierowa publi
czność okazała się jednak niesbrobanie wytrwała.
kończyło się o czwartej
rano — nowego, letniego
czasu, który zaczął się w
połowie nocy. Zegar na ratu
szu pokazywał jakiś zatrzy
many czas, ten sam co zaw
sze, historyczny. Zegar u ze
garmistrza genewskiego na
Szewskiej miał godzinę spóź
nienia, czyli pokazywał zimę
zamiast lata. Wyspiański po
wiedziałby
pewnie: gdzieś
między trzecią a czwartą. Tak
jak powiedział kiedyś: „Za
oknem widzę mgłę na polu,
w powietrzu jest dziewiąta
rano”.
Na postoju taksówek przy
Rynku ustawiła się kolejka,
Pierwsza połowa z imienin,
druga ze Starego Teatru. Ci
pierwsi bardziej otumanieni
zegarowym latem. Czas współ
czesny usunął im się spod
nóg: „Przed wojną, to się u
nas w Krakowie zżerali ci po
litycy! W ogóle zżerała nas
polityka. Nic, tylko polityka.
A teraz, popatrz, przyjeżdża
ją do nas do teatru, na całą
noc”.
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Najdalej na południe nad Dunajem Sześćset trzydzieści lat
praskiej Alma Mater
KRZYSZTOF KOPROWSKI — korespondencja własna z Bułgarii

całym swym 2850-kilometrowym biegu Dunaj
osiąga najdalej na po
łudnie wysunięty punkt wła
śnie w tym miejscu. Jest ono
także znane z bardzo wielu
wydarzeń historycznych, któ
re tu się rozegrały. Mowa o
Swisztow — ponad 30-tysięcznym mieście bułgarskim,
położonym o 135 km na pół
noc od gór Starej Płaniny.
W roku bieżącym głośno było
o nim w całym kraju, ponie
waż świętowano 100-lecie wy
zwolenia Bułgarii spod otomańskiej niewoli. A właśnie
Swisztow było
pierwszym
wyzwolonym miastem — tu
bowiem przeprawiły się przez
Dunaj pierwsze oddziały 185tysięcznej armii rosyjskiej,
jaka zgrupowała się nad Du
najem.
Historia miasta jest długa 1
barwna, lecz również i tragicz
na. Niszczyły je liczne najazdy
i wojny. Jeśli nie liczyć wyko
palisk z epoki kamiennej, to
ślady osadnictwa w trakijskim
i rzymskim Nowe — poprzedni
ku Swisztow, odnajdujemy już
w I wieku. A wiek później
miasto staje się kwitnącym oś
rodkiem handlu. Ale jak już
powiedziałem — najeżdżali je
Awarowie, Goci i inne ludy.
Nową kartę w dziejach miasta
otworzyli
Słowianie,
którzy
przybyli tu w VII w.
Bogactwo
historii
miasta
sprawiło, że bułgarscy i pols
cy specjaliści już od kilkunas
tu lat (od 1960 r.) prowadzą
prace archeologiczne w miejscu
dawnego antycznego miasta —
Nowe. Odkryto dotychczas wie
le kolumn, kapitoli, nagrobków,
fragmentów starych żaglowców,
ceramikę i mnćstwo innych ma
teriałów.
I żeby zakończyć już histo
ryczne wspomnienia dodam, że
miasto szczyci się również tym,
że otwarto tu pierwszą w kra
ju szkołę bułgarską (jeszcze za
panowania tureckiego), pierw
szą czytelnię i ośrodek kultury,
tu założono pierwszy chór i
pierwszą szkołę handlową.
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oddano do użytku 5000 miesz.
kań (przypomnijmy — miasto
liczy 32 tys. mieszkańców). A
już powstają następne, jesz
cze ładniejsze, lepiej rozpla
nowane, np. Mładost.

Powstaje też nowoczesne, pię
kne centrum, którego znaczną
część już wybudowano — dom
kultury i gmach komitetu miej
skiego partii, obydwa o niety
powej, efektownej architektu
rze. W najbliższym czasie po
wstanie też nowe centrum han
dlowe i kompleks studencki.
Niestety wiele szkód wyrzą
dziło ubiegłoroczne trzęsienie
ziemi (z bułgarskich miast
Swisztow znajdowało się naj
bliżej epicentrum), które przy
sporzyło władzom miejskim i
ludności mnóstwo kłopotów. Zgi
nęło wówczas w mieście 112 osób, zawaliło się lub popękało
wiele domów — m.in. techni
kum handlowe, jeden z gma
chów administracji, kościół so
borowy — cenny zabytek miej
scowej sztuki. W sumie uszko

dzonych zostało aż 1200 domów,
a wiele zakładów musiało
przerwać pracę na 1 — 1,5 mie
siąca. To bardzo dużo, straty
ogromne. Ponadto doszły do te
go trudności komunikacyjne.

Jednakże w sukurs Swisztow
przyszedł cały naród, zarówno
ludność cywilna, jak i zakłady
przemysłowe. W rezultacie te
go heroicznego wysiłku prze
mysł wykonał plan roczny w
102 proc. Jednakże odbudować
wszystkich domów się nie uda
ło. Przechadzając się po tym
sympatycznym miasteczku mo
głem jeszcze obserwować ostat
nie ślady tego strasznego kata
klizmu. Ale wszędzie widać też
prace budowlane — wznosi się
nowe domy i mieszkania, re
montuje stare i uszkodzone. Do
końca br. nie będzie już żad
nych śladów zniszczeń — tak
mnie zapewnia Iwan Wielikow
i zaprasza żebym przyjechał za
rok, gdy nie będzie pozostałości
trzęsienia ziemi i... gdy zakwit
ną róże.

Od stałego korespondenta, LESZKA WYRWICZA
Praga, w kwietniu
a praskim Starym Mieś
cie w jednej z bocznych
uliczek, wciśnięta między
wielkie późniejsze budowle,
znajduje się Carolina. Odre
staurowane w ostatnich latach
mury najstarszego uniwersy
tetu w środkowej Europie, nie
wyglądają co prawda z ze
wnątrz imponująco, ale we
wnątrz zachowało się jeszcze
wiele oryginalnych dzieł z okresu gotyku — wspaniałych
rzeźb, sufitów itp.
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Uniwersytet Karola. Właś
nie 7 kwietnia minęło 630 lat
od wydania przez króla czes
kiego aktu erekcyjnego. Ta
decyzja miała doniosłe zna-

yle historia. A z czego
znane jest Swisztow, dziś?
— pytam Iwana Wielikowa,
sekretarza
Komitetu
Miejskiego BPK, który był
tak uprzejmy, że mimo nie
dzieli zechciał
się ze mną
spotkać i pokazać
miasto.
„Przede wszystkim z szybko
rozwijającego się przemysłu,
wielu szkół, również wyż
szych (w tak małym mieście
rzecz wyjątkowa w całym
kraju) i... najwyższej stopy
urodzeń w Bułgarii. Znajduje
się tu jeden z czterech naj
większych w kraju kombina
tów chemicznych — „Swiloza” (oddany do użytku w
1973 r.), z którego pochodzą
pierwsze w Bułgarii włókna
chemiczne produkowane na
bazie drewna, a nie ropy.
Współpracują one m.in. z pol
skimi zakładami z Tomaszo
wa.
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W przemysłowym krajobrazie
miasta ważną rolę odgrywa też
największy w okręgu tyrnowskim kombinat produkcji kon
serw warzywniczych „Dunaj".
Ponadto — zakłady piekarnicze,
kombinat wyrobów z żelazobetonu, elektrownia cieplna, za
kłady winiarskie „Kaberne”,
zakłady celulozowe itd.

Przyznać trzeba, że jak na
tak małe miasto — to sporo.
Ale to nie wszystko — doaaje szybko Iwan Wielikow. —
Mamy przecież duży port rzecz
ny na Dunaju i kilka małych
zakładów o znaczeniu regio
nalnym. Dumą miasta, poza
przemysłem, są szkoły. Mamy
8000 uczniów i studentów. W
ogóle miasto jest młode. Śred
nia wieku mieszkańców niewie
le przekracza 30 lat.

Initiatief 'Stop de Meutronenbonf.
sećretariaat: N. Schouten, Derde Hugo da Grootsttaat 16, Amsterdan
rei. 020 863988.
'
‘
'
Postgiro t.n.y. N. Schouten 1956719
Caly iicist proiestuje przeciwko bombie neutronowej

Rzym, w kwietniu
ygnałów o kłopotach ener
getycznych państw Euro
py zachodniej nie brak i
Jest więc w Swisztow Wyż
każdy niemal dzień przynosi
szy Instytut Ekonomiczny, jed
jakieś novum w tej dziedzi
na z nielicznych wyższych unie. Ostatnio np. na rynku
czelni znajdująca się w tak
włoskim ukazały się — ku umałej miejscowości. Utrzymuje j ciesze tutejszych filumenistów
on bliskie kontakty z Aka
— zapałki na których opako
demią Ekonomiczną w Kra
waniu widnieje reklama no
kowie — podobnie jak cały
wych okładzin, które zmniej
szają utratę energii cieplnej
okręg tyrnowski współpracuje
domów wydostającej się po
z woj. krakowskim — oraz ze
przez dachy i ściany. Możesz
swoim odpowiednikiem z Mos
— zapewnia napis na pudeł
kwy. Są też w mieście liczne
ku — zmniejszyć o 20 proc,
technika, z których bardziej
wykorzystanie energii jeśli oznane to technikum chemiczne,
błożysz ściany swego domu
dostarczające specjalistów dla
wykładziną nowego typu.
miejscowej „Swilozy" oraz tech
Także najmłodszym obywate
lom włoski przemysł zaserwo
nikum handlowe o długich tra
wał nową „energetyczną rozry
dycjach.
wkę”, jaką jest gaszenie świat
ła, często po roztargnionych do
tym, że miasto jest mło
rosłych. We włoskich sklepach
de zadecydowała z jed
z zabawkami pojawiły się pla
nej strony duża ilość
stykowe ramki, nieraz w kształ
szkół, a z drugiej — mądra
cie aisneyowskich myszek i kapolityka władz miejskich, po
czorków, które można założyć
na wyłączniki światła. Pod ty
legająca na równoległym bu
mi ramkami w kształcie zwie
dowaniu osiedli mieszkanio
rzątek
widnieje napis: „Pamię
wych wraz z budową zakła
taj, że musisz mnie oszczędzać!”
dów przemysłowych. Tak po
lub „Zgaś mnie, nawet jeśli ro
wstały piękne, nowe osiedla
dzice o tym zapomnieli”.
„Dunaj”, „Chemik”, „Gaga
Wszystkie metody dobre dla
przypomnienia o konieczności
rin”. W ciągu ostatnich 10 lat
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czenie dla rozwoju życia kul
turalnego i politycznych dzie
jów narodu czeskiego.

Karol IV, syn Jana Luksem
burskiego i Elżbiety, dziedzicz
ki Przemyślidów, który wstąpił
na tron czeski w roku 1346 w
wieku 30 lat, to postać, która
zajmuje poczesne miejsce w
czeskich dziejach. Król — wiel
ki polityk i reformator, budo
wniczy, któremu sama Praga
zawdzięcza
niespotykany
w
dziejach rozwój. Odbudował po
pożarze praski zamek, polecił
wybudować piękną gotycką ka
tedrę, pierwszy murowany most
przez Wełtawę, wydał donio
sły akt założenia Nowego Mia
sta praskiego, które wraz ze
Starym Miastem i mniejszym
miastem — dzisiejszą Małą
Straną, wytworzyło na długi
okres czasu, bo aż do roku 1784
trójmiasto, godną stolicę króla
budowniczego i reformatora.
Nakazał budowę szeregu zam
ków, m.in. wspaniałego go
tyckiego Karlsteinu.

Stale zwiększa się także licz
ba studentów. W tym roku
studiuje tu ponad 22 tys. słu
chaczy a grono pracowników
naukowych liczy ponad 3 tys.
osób. Jednym z najstarszych
pracowników, człowiekiem, któ
ry od 50 lat związany jest na
stałe z uniwersytetem, jest
prawnik dr Vaclav Vaneczek.
Z uniwersytetem przeżył wszy
stkie dobre i złe chwile, jest
żywą kroniką jego dziejów.
Profesor opowiadał mi wiele
zajmujących historii z daw
nych dziejów uniwersytetu, ale
głównie swą uwagę poświęcił
najnowszym dziejom i systemo
wi nauczania prawa.

U

lak wykorzystać awgia słoneczna?
Od stałej korespondentki, ALEKSANDRY KEDAJ
Wszystkie te energetyczne osz
czędności są w pełni uzasadnio
ne: jak podaje włoski instytut
statystyczny ISTAT, produkcja
cieplna energii elektrycznej we
Włoszech spadła ze 122 mld
kWh w roku 1976 do 113 mld
kWh w 1977 r., a zapotrzebowa
nie na energię zostało w związ
ku z tym pokryte jedynie dzię
ki importowi energii z elektro
wni wodnych. Koszt importowa
nej energii elektrycznej z elek
trowni wodnych, podaje ISTAT,
był i tak niższy niż koszt wy
produkowania analogicznej iloś
ci w elektrowniach cieplnych.
W związku z ciągłym wzrostem
cen ropy naftowej i nieustają
cymi trudnościami naftowymi —
wyjaśnia ISTAT — w ubiegłym
roku wiele elektrowni włoskich
przestawiło się na wykorzysta
nie w produkcji energii w wię
kszym stopniu węgla niż ropy
naftowej.
Te wszystkie jednak zabiegi.

niwersytet Karola jest
dziś nie tylko najsław
niejszą ale także jedną z
największych uczelni w Cze
chosłowacji. Każdego roku
mury tej szacownej uczelni
opuszcza ponad 2,5 tys. absol
wentów studiów dziennych, około 500 absolwentów studiów
zaocznych. W dalszym ciągu
jest on uniwersytetem, na któryim studiuje młodzież z róż
nych krajów, już nie tylko
zresztą europejskich. Każdego
roku ponad stu cudzoziemców
otrzymuje dyplomy jej ukoń
czenia.

U

W bieżącym roku mija 600
rocznica śmierci Karola IV,
rocznica obchodzona z wielkim
pietyzmem i szacunkiem dla
wielkiego dzieła, jakiego doko
nał. Lata jego władzy w Cze
chach oznaczały wszechstronny
rozwój kraju. Jego twórcza
działalność jest najświetniej
szym dziedzictwem historii kra
ju naszych południowych są
siadów.
Na naszym wydziale prawa
Ale wróćmy do uniwersyte
wychowujemy dziś fachowców,
tu. Intencją Karola było, aby
którzy mają przed sobą inne
stał się on wszechnicą wymiany
zadania niż prawnicy w minio
postępowej myśli i miał mię
dzynarodowy charakter. Kró nych dobach, kiedy to służyli
oni mniejszości, i to tej bogat
lestwo czeskie w owym czasie
szej, społeczeństwa — stwier
należało bowiem do najbardziej
dza prof. Vaneczek. Dziś przy
rozwiniętych ekonomicznie, po
gotowujemy kadry prawników;
litycznie i kulturalnie krajów
feudalnej Europy. W ciągu kil z dziedziny państwa i prawa,
których zadaniem jest służenie
ku następnych lat dzięki hoj
ności króla, który daruje uni ludowi, rozwijanie nowoczesne
go socjalistycznego społeczeń
wersytetowi bogatą bibliotekę,
stwa, stanie na straży przestrze
otacza szacunkiem i opieką
gania prawa przez wszystkich,
wykładowców, zakłada pierwsze
w interesie ludzkości, jej szczę
w dziejach domy studenckie itp.
zajmuje on poczesne miejsce ścia i pokoju. W tym Właś
pośród wielkich uniwersytetów nie — mówi prof. Vaneczek —
dostrzegamy współczesne po
europejskich.
Liczba słuchaczy w okresie | słanie i realizację postępowych
prosperity wynosiła 10—12 tys. tradycji Uniwersytetu Karola.
co stanowiło wówczas jedną
Wydział prawniczy jest jed
piątą mieszkańców Pragi. W nym z czterech, których histo
praskiej Alma Mater studiowa
ria liczy już stulecia, powstał
li wówczas studenci z wielu
bowiem w epoce panowania
krajów europejskich, w tym
Karola. Ale wymogi współczes
szczególnie wielu Polaków, Wę
nego życia nakazują tworzenie
grów, a także Szwedów, Finów,
nowych wydziałów, nowych kie
Duńczyków, Francuzów i Angli
runków nauki. Jednym z naj
ków. Uniwersytet Karola stał
młodszych jest wydział pedia
się podstawą duchowego i kul
trii, który jest nie tylko ośrod
turalnego życia narodu. Na je
kiem dydaktycznym, ale także
go gruncie wyrósł i rozwinął
ważnym ośrodkiem naukowym.
się w Czechach postępowy ruch
Przedmiotem badań pracujących
husycki. Zresztą sam mistrz Jan
tu naukowców są sprawy doty
Hus był także rektorem tej uczące opieki zdrowotnej i wy
czelni. W okresie swego roz
chowania dzieci, odżywiania,
kwitu była ona zawsze miej
walka z chorobami wieku dzie
scem, gdzie szerzyła się „nauko
cięcego, rozwój fizyczny i psy
wa herezja” jako odpór prze
chiczny dziecka.
ciwko dogmatyzmowi Kościoła
i jego dążeniom do podporząd
niwersytet Karola — naj
kowania sobie nauki.
starsza uczelnia w środ
Mijały lata a Uniwersytet Ka
kowej Europie — w la
rola rozkwitał i upadał. W po
tach swego dostojnego jubi
czątkach naszego wieku praska
leuszu jest uniwersytetem,
Alma Mater miała podobnie
którego chwalebna przeszłość
jak za czasów Karola IV tylko
powiązana jest
ściśle
ze
cztery wydziały, a dziś ma ich
współczesnością13 z 244 katedrami. Większość

E n e rgetyczne dyskusje we Włoszech

oszczędzania energii elektrycz
nej. Do akcji oszczędzania ener
gii włączyła się też aktywnie
włoska prasa, która bez przer
wy przypomina, że zmniejszając
ciepłotę wnętrza nie tylko osz
czędza się energię — a więc
własny portfel, lecz także zdro
wie, przede wszystkim zaś ser
ce i układ krążeniowy, które
nie lubią się przegrzewać, a
także nabiera się hartu przed
wszelkimi przeziębieniami i gry
pami. Trochę „pod prąd” tej
kampanii pod znakiem „energe
tycznej ścieżki zdrowia” są in
ne apele — o niewietrzenie
zbytnio mieszkań w celu zapo
bieżenia utraty ciepła. Apele te
jednak są raczej zbędne, gdyż
Włosi, którym administracje do
mów na noc — począwszy od
godziny 9 wieczorem — wyłą
czają ogrzewanie, nie są zbyt
skłonni zaczynać dnia od wie
trzenia wyziębionego nocą mie
szkania.

z nich powstała już po drugiej
wojnie światowej.

których celem jest rozwiązanie
kłopotów energetycznych Włoch
ciągle są jeszcze za małe w po
równaniu z rysującymi się pro
blemami. Trzeba wykorzystać
słońce, którego we Włoszech ra
czej nie brak — zdecydowali
tutejsi
energetycy,
którzy
obliczyli,
że
koszt energii
uzyskanej z energii słonecznej
będzie dużo niższy w porówna
niu z kosztem produkcji trady
cyjnej. Koszt budowy urządze
nia, które wykorzystuje energię
słoneczną do ogrzewania wnętrz
mieszkań i wody do nich do
prowadzanej — wyliczyli włos
cy specjaliści — będzie wysoki,
lecz po 5—6 latach zamortyzuje
się on zupełnie dając duże osz
czędności, nie mówiąc już o bra
ku zanieczyszczenia powietrza.
Podjęto już nawet próby reali
zacji tego śmiałego przedsięw
zięcia: w końcu bieżącego roku
oddanych zostanie do użytku 600
mieszkań z urządzeniami ciepl-

nymi na energię słoneczną w
Krotone 1 Peluggi oraz 1500
mieszkań w Rzymie, Taranto i
Katanii.
Do końca br. wiadomo już bę
dzie jakie są rzeczywiste możli
wości wykorzystania energii sło
necznej we Włoszech — mówi
prof. Francesco Reale — odpo
wiedzialny za realizowany przez
włoski Instytut Badań Nauko
wych CNR program pod nazwą
„Energetyka”. Studia nad wyko
rzystaniem energii słonecznej —
wyjaśnia prof. Reale — podjęte
zostały w ramach w/w projek
tu przed rokiem. Jak się prze
widuje, do końca 1978 r. po
chłoną one ponad 5 mld lirów.
W toczącej się obecnie we
Włoszech dyskusji pod ha
słem „wykorzystać energię
słoneczną” optymiści ścierają
się z pesymistami. A znaków
zapytania nie brak. Najwięk
szy dotyczy problematycznej
(zdaniem ekspertów) kwestii
ogrzewania wnętrz domów energią słoneczną. Nie brak
też problemów, z których
najpoważniejszym jest brak
precyzyjnych danych na te
mat ilości i intensywności na
słonecznienia poszczególnych
części kraju. Innym jest aku
mulacja energii dla zrekom
pensowania okresu nocy i bezsłonecznych, pochmurnych dni.

związku z konferencją ru
chu uczonych „Pugwash”
w Polsce warto przy
pomnieć, że ruch ten narodził
się w 1955 roku, gdy Albert
Einstein
(na
krótko przed
śmiercią) i Bertrand Russell •głosili manifest, wzywający li
czonych do obrony pokoju. Do
ich manifestu przyłączyli się
Fryderyk Joliot-Curie, Leopold
Infeld i inni uczeni. Pierwsza
konferencja ruchu „Pugwash”
odbyła się w 1957 roku w do
mu znanego przemysłowca amerykańskiego Cyrusa Eatona,
zwolennika kontaktów między
Wschodem a Zachodem, w ka
nadyjskiej nadmorskiej wiosce
rybackiej Pugwash (stąd nazwa
ruchu). W następnych latach li
czeni z różnych krajów spoty
kali się regularnie, między in
nymi — w 1966 roku w Sopo
cie.
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★
adencja Waltera Scheela,
prezydenta republiki koń
skiej, kończy się dopiero w
przyszłym roku.
Ale Willy
Brandt jako przewodniczący
partii socjaldemokratycznej już
teraz wystąpił z inicjatywą, by
Scheel został ponownie wybra
ny po upływie obecnej pięcio
letniej
kadencji.
Zdaniem
Brandta Scheel zdobył sobie ogromny prestiż, a jego ponow
ny wybór przyczyniłby się do
stabilizacji politycznej.
Brandt niewątpliwie chciał w
ten sposób potwierdzić więź
między swoją partią a „wolny,
mi demokratami”, czyli stron
nictwem Schecla. Nic więc dzi
wnego, że zachodnioniemiccka
chadecja jako partia opozycyj
na zakwestionowała propozycję
byłego kanclerza. W bońskich
kołach politycznych przypusz
cza się. że chadecja zgłosi wła
snego kandydata na prezyden
ta państwa i że będzie nim
prawdopodobnie Karl Carslens.

K

★
ubiegłym tygodniu ni Fi
lipinach odbyły się wy
bory do Tymczasowego
Zgromadzenia Narodowego. Jak
oświadczył prezydent
Ferdinand Marcos, wybory mają zai
nicjować demokratyzację życia
w kraju. Z góry jednak wia
dome było, że Marcos bez
względu na wynik wyborów
pozostanie prezydentem, a po
za tym obejmie stanowisko
premiera. Według informacji agencji zachodnich wybory były
zaprzeczeniem
praworządności,
a ich Wyniki zostały sfałszowa
ne. W czasie kampanii wybor
czej nasilone były prześladowa
nia przeciwników Marcosa, a
po wyborach policja aresztowa
ła 600 uczestników demonstra
cji protestacyjnych.
Czołowy przeciwnik Marcosa
i jego rządów, były senator Benigno S. Aquino, przywódca opozycyjnej organizacji „Władza
Ludu”, od 1972 roku przebywa
w więzieniu. W swoim czasie
skazano go na karę śmierci za
działalność polityczną, lecz wy
roku nie wykonano.

W

¥
a oficjalnym wykazie no
wego gabinetu francuskie
go, utworzonego, po wybo
rach do Zgromadzenia Narodo
wego, na drugim miejscu figu
ruje pani Simone Veil, jako
minister zdrowia i rodziny. W
ciągu kilku dni w Paryżu kur
sowały nawet pogłoski, że pani
Veil ma szanse na objęcie sta
nowiska premiera, ale szefem
rządu pozostał Raymond Barre.
50-Ietnia Simone Veil jest
babcią trojga wnucząt. Jest ni
skiego wzrostu, szczupła i zie
lonooka. „Pani minister — Pi
sze agencja Reutera — dzię
ki takim cechom, jak urok oso
bisty, zdolności, twardy upór,
jak również lojalność wobec
prezydenta, była już niejedno
krotnie wyznaczana do specjal
nych misji. Prezydent Valery
Giscard d’Estaing polecił jej w
1974 roku przeforsowanie usta
wy o legalnym przerywaniu
ciąży. Pani Veil wykonała to
zadanio znakomicie, mimo nie
przychylnego stanowiska parla
mentu”.
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★
iorgio Napolitano, członek
sekretariatu i kierownic
twa Włoskiej Partii Ko
munistycznej, wyjechał do Sta
nów Zjednoczonych na zapro
szenie kilku amerykańskich uniwersytetów. Napolitano ma
wygłosić wykłady na uniwer
sytetach Yale, Princeton i Harvard oraz spotkać się z osobi
stościami z amerykańskiego ży
cia publicznego. Nie są nato
miast przewidziane rozmowy
z przedstawicielami rządu. Pra
sa włoska zwraca uwagę, że
po raz pierwszy pojechał do
Ameryki członek kierownictwa
partii komunistycznej.

G

¥
Madrycie odbyła się nie
zwykła uroczystość. Z ini
cjatywy partii socjalisty
cznej,
znanej
pod skrótem
PSOE, sprowadzono z Francji
do Hiszpanii prochy Francisco
Largo Caballero, byłego pre
miera rządu republikańskiego
w latach wojny domowej. Lar
go Caballero przed
końcem
wojny udał się na emigrację i
z marł w 1946 roku we Francji.
Pochowany bvł w Paryżu na
cmentarzu Pirc-Lachai:,e obok
pomnika uczestników Komuny
Paryskiej. Teraz urna z jego
prochami pochowana będzie w
Madrycie obok grobu Pablo
Iglesiasa, założyciela partii so
cjalistycznej. W uroczystościach
wzięli udział także przedstawi
ciele partii komunistycznej
XYZ
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Tradycje i współczesność
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Arcydzieło sztuki typograficznej

Biblia Gutenberga
zmienia właściciela
W

Warszawy przez Wysz ludowe stroje, posłuchać kur
trów od Jedwabnego. — Uczę
iosna bieżącego roku przy
Biblia sprzedana na aukcji u
ków, Ostrów Maz. i Łom piowskich gawęd Stanisława od 33 lat, z tego 29 lat w tej
niosła nie lada sensację na Christie ma w drugim tomie
żę do Jedwabnego jedzie Kręciewskiego, piosenek We właśnie szkole i od początku,
światowym rynku księ inskrypcje z XVI i z początku
się samochodem dwie i pół go roniki Karolin, podziwiać tka swej nauczycielskiej kariery garskim. Oto, w Nowym Jorku XVII w., świadczące o tym, że
w
odstępie
trzech
tygodni była wówczas w posiadaniu
dziny. Miejscowość to jak ty ctwo Heleny Zapert czy Wła starałam się pobudzać zainte
zostały (nabywcom z kościoła Świętego Krzyża w
siące innych, położonych z da
dysławy Kamalskiej. Wybie resowania i inicjatywy kultu sprzedane
RFN) dwa kompletne egzem Offenburgu. Zniknęła jednak
la od szlaków turystycznych ram się tam wkrótce z etno ralne, pamiętając, że do więk plarze,
liczącej 1282 strony, Bi stamtąd po najeździe Ludwika
czy linii kolejowych. W czasie grafem. Niejeden z twórców z szych centrów, do dobrej
blii gutenbergowskiej sprzed XIV, który w 1689 miasto zdo
obu wojen miasto bardzo u- Przytul wystąpi w tegorocz muzyki i teatru od nas dale ponad 500 lat. Poprzedni wypa był i gruntownie splądrował.
cierpialo, dominuje tu niska
nym Święcie Kultury Staro ko... Wysiłki
te przynosiły dek, gdy egzemplarz tej pierw Biblia, o której mowa, wypły
w dziejach książki druko nęła następnie na światło dzien
parterowa i jednopiętrowa za polskiej w Łomży.
pewne rezultaty. W karnawa szej
wanej przy zastosowaniu ru ne, jako własność sir Johna
budowa. Tylko
ogromnych
Oprócz zespołu tanecznego le np. grywaliśmy tzw. kome chomych
czcionek zmienił wła Thorolda, na przełomie XVIII
rozmiarów centralny plac — działają w naszym ośrodku ze dyjki, kiedyś nawet insceni
ściciela, miał miejsce w 1926 i XIX wieku. Cn to prawdopo
dawny rynek — wskazuje na spół wokalno-instrumentalny, zowaliśmy „Świteziankę” Mi roku.
dobnie polecił oprawić ją w
bogatą historię.
koło miłośników poezji, koło ckiewicza, przy czym występo
Biblia wykonana przez Jana cielęcą skórkę wytłaczaną zło
Liczące kilkaset lat Jedwa
fotograficzne;
sprowadzamy wały nie tylko dzieci, ale i do Gutenberga w 1455 roku jest po tem, która zdobi Biblię obec
bne w II połowie XV w. nale
także poplenerowe wystawy rośli. Do dziś nie wiem, jak dzień dzisiejszy dziełem niedo nie.
W 1884 Biblia sprzedana zo
żało do Jana Byliny — pod- plastyczne z Ciechanowca. Or znajdowałam czas na te za ścigłym, gdy chodzi o wartości
Gutenberg nie zado stała w londyńskim Domu Ak
sędka wiskiego, przodka póź ganizujemy właśnie ognisko jęcia, bo przecież obok nau estetyczne.
się odlaniem w metalu 26 cyjnym. Sotheby. za 3 900 fun
niejszych dziedziców — Jed- muzyczne, którego brak dot czania w szkole, prowadzenia wolił
odrębnych czcionek
według tów. Nieco później, zmieniła
wabińskich. Po Kraszewskich, kliwie się odczuwa, chcemy u- — tuż po wojnie — kursów wzoru gotyckiej tekstury, lecz znów właściciela tym razem
Laskowskich, Krajewskich i rządzać systematyczne „Spot dla analfabetów, zdążyłam wy stworzył cały zestaw ligatur i o- tylko za 2 950 funtów. Praw
Rostkowskich dostało się we kania z muzą”, przy pomocy chować troje dzieci, no i skoń zdobnych znaków nawiązujących dopodobnie nabywca zoriento
władanie
Rembielińskich, Towarzystwa Muzycznego w czyć studia. Byłam przez trzy do pisma średniowiecznych skry wał się, że w egzemplarzu brak
wchodząc w końcu XVIII w. Łomży docierać do zakładów kadencje radną i wiem, jak bów. Jego Biblia zachowała za jednej oryginalnej kartki, która
piękno
rękopiśmiennej zastąpiona została przez udatne
w okres wielkiego rozwoju. pracy, do odbiorców wiejskich wiele znaczy odpowiednia in tem
księgi zdobionej iluminacjami. fascimile. Wreszcie w 1898 ro
Szczególnie wiele zawdzięczało z zespołami kameralnymi.
spiracja, zapał.
Z drugiej wszakże strony, z u- ku Biblia trafiła do Teologicz
miasto Rajmundowi RembieTeatralnych zespołów było wagi na zastosowaną nowoczes nego Seminarium amerykań
roponując imprezy nowe,
Iińskiemu (1775—1841) — wy
technikę, otworzyła niejako skiego Kościoła Episkcpalnego
nie zapominamy o trady w okolicy więcej, dobra ama ną
rozdział w- historii zacho w Nowym Jorku, gdzie była
chowankowi Korpusu Kade
cji. Niedawno odsłonięto torska grupa dawała spektak nowy
tów, uczestnikowi Insurekcji w Jedwabnem obelisk dla ucz le w Jedwabnem. Wiele mógł dniej i ogólnoświatowej kultu wielokrotnie eksponowana na
pokazach i wystawach. W 1953
ry.
Kościuszkowskiej,
prezesowi czenia
pamięci
Rajmunda by o tym powiedzieć np. Cze
Jeżeli wziąć pod uwagę wy udało się uzupełnić brakującą
izby administracyjnej departa Rembielińskiego.
sław
Strzelczyk,
który
był
apadki dziejowe, które wydarzy kartkę oryginałem. Teologiczne
Gościliśmy
mentu łomżyńskiego, general też uczestników sympozjum nimatorem tych działań, reży ły się w ciągu ostatnich pięciu Seminarium zdecydowało się onemu Intendentowi armii księ poświęconego tej postaci, o- serem i aktorem. W tym roku wieków, uzr.ać wypada niemal becnie na sprzedaż Biblii, aby
cia Józefa
Poniatowskiego, trzymując w darze piękny
przechodzę już na emeryturę, za cud, iż z 185 egzemplarzy (w za zdobyte pieniądze doprowa
prefektowi płockiemu, preze
ale zawsze chętnie służę do tym 35 na cienkim pergaminie, dzić do porządku i rozbudować
portret Rembielińskiego.
welinie), wytłoczonych przez swą wielką bibliotekę.
sowi komisji administracyjnej
Borykamy się z wieloma świadczeniem i radą; nie tylko Gutenberga, dochowało się do
Dodajmy jeszcze tylko, że
województwa mazowieckiego i kłopotami. Niełatwo w Jed w sprawach szkoły i ruchu ar naszych czasów 48. 21 spośród
ostatnim razem, gdy egzem
marszałkowi Sejmu Królestwa wabnem o mieszkanie. Teren tystycznego.
nich to egzemplarze kompletne plarz gutenbergowskiego dzieła
Polskiego. W latach 1795—1807 to rolniczy, nie mamy przemy
60 wsiach gminy jak i w nienagannym stanie. Wszy trafił na aukcję, a więc w 1926
stkie
znane dzisiaj egzemplarze roku, uzyskał on 1C6 000 dola
od trzeciego rozbioru do stwo słu, pełniącego gdzie indziej
również w samym Jed znajdują
się bądź w Europie rów. Tyle za Biblią z 1455 roku
rzenia Księstwa
Warszaw często rolę mecenasa kultury.
wabnem jest w dziedzi (34 sztuki), bądź w Stanach Zje dał wówczas uniwersytet w
skiego, prowadził on w Jed Brak nam instruktora muzycz nie upowszechnienia kultury
(14 sztuk, w tym 6 Yale, gdzie znajduje się ona po
wabnem manufakturę sukien nego i fachowca od fotografii. sporo do zrobienia. Idzie o to, dnoczonych
kompletnych, bez żadnych bra dzień dzisiejszy.
niczą.
ków).
Z
nielicznymi
wyjątka
Dobrze byłoby
przynajmniej by z interesującymi propozy
W 1822 r. w mieście było już namówić kogoś z Łomży, by cjami szerzej docierać do wiej mi,
ak większość znanych wyna
gutenbergowskie
Pismo
lazków, również i wynalazek
56 warsztatów rzemieślniczych
choć raz w tygodniu dojeżdżał skich klubów i świetlic. Ener Święte spoczywa na półkach
druku był raczej dziełem
w tym złotniczy, 3 ftirbiarskie, te 20 kilometrów do nas, słu gia i pomysłowość tutejszych instytucji publicznych i nie
zmiernie rzadko zmienia właś zbiorowym niż indywidualnym.
tkacki, fabryka świec, gorzel żąc radą i pomocą.
działaczy — tych młodych i ciciela. Tym większa sensacja Jego elementy istniały w pew
nia, karczma, browar, cegiel
— Ludzie wolne chwile spę tych ze starszego pokolenia — otoczyła pojawienie się na ryn nym sensie „w powietrzu” w
nia; ordynował tu również le
dzają chętnie przed telewizo nie pozwalają wątpić w pow ku naraz dwóch egzemplarzy. rodzinnym mieście Gutenberga.
karz... Warsztatów włókienni rem — mówi Czesława Cho- stanie nowych inicjatyw, słu
W dniu 14 marca dwutomowa Ruchliwą Moguncję zamieszki
czych przybywało, sprowadza roszowa, dyrektor Szkoły Pod
Biblia z 1455 roku sprzedana wała rzesza zamożnych miesz
żących dalszemu ożywieniu została
— za 1,9 miliona dola czan i zdolnych rzemieślników.
no majstrów nawet z odle stawowej w Konopkach Chu kulturalnemu rolniczego re
rów! — przez nowojorskiego Złotnicy wyspecjalizowani byli
głych okolic. W 1910 r. liczyło dych, oddalonych o 5 kilome gionu.
księgarza, Hansa Krausa, Mu w sztuce rytowniczej i sztanJedwabne prawie 3 tysiące
zeum Gutenberga w Moguncji. cowaniu materiału, metalowcy
mieszkańców. Było to apo
Miasto, w którym urodził się posiedli już dawno wiedzę o
geum. I wojna światowa oGutenberg nie miało nieste odlewach, winiarze wymyślali
bróciła miasto
w
perzynę,
ty niezbędnych funduszy na coraz kunsztowniejsze prasy (do
zdziesiątkowała ludzi.
sfinansowanie tej transakcji. wytłaczania wina), a farbiarze
Więcej niż połowę sumy żąda poznali właśnie zalety olejnych
Sam Rembieliński próbował
nej przez Krausa pokryto z farb. Niemniej trzeba było nie
iii w literaturze — w 1804 r.
budżetu związkowego kraju mało geniuszu, aby wszystkie te
wystawił w Warszawie swój
Nadrenfa-Palatynat,
którego występujące w różnych dziedzi
utwór dramatyczny „Hrabią
Moguncja jest stolicą. Część po nach elementy zebrać do kupy
Salisbury”, zasłynął potem na
kryta zostanie z publicznej ak i wymyśleć nowoczesny druk.
Dokonał tego Jan Gutenberg.
cji składkowej.
niwie państwowej jako zdolny
iblia kupiona przez Mu
działacz, promotor industriali
Jest rzeczą zdumiewającą, jak
zeum Gutenberga znaną
zacji. W 1820 r., jako wojewo
jest w kręgach fachowców. niewiele w gruncie rzeczy wie
da mazowiecki, zapoczątkował
Jako „egzemplarz Shuckbur my o tym człowieku. Być mo
właściwie ekspansję przemy
gha” (od nazwiska Anglika, sir że, pochodził on z mogunckiesłową zachodnich
krańców
George’a Shuckburgha, który
Królestwa Kongresowego, wy*
nabył ją w XVIII w.). Utrzy go patrycjatu. Ale nie jest to
pewne. Jedyne co wiemy z ca
mała się ona w posiadaniu je
bierając Łódź na włókienni
go rodziny do 1951 roku, gdy łą pewnością, to to, że Gutenberg
czy ośrodek fabryczny.
kupiło ją wydawnictwo Charles był w wiecznych tarapatach fi
ziś Jedwabne,
mające
Scribner’s Sons. Następnie Bi
1693 mieszkańców, jest
blia Shuckburgha przeszła w nansowych. Przygotowania do
ręce
Amerykanina,
Arthura
centrum dynamicznie roz
druku Biblii trwały dwa la
Houghtona, od którego w 1970 ta. Aby się uporać z tym zada
wijającego się regionu rolni
roku odkupił ją wspomniany
czego (o jego gospodarce pisa
Hans Kraus. 14 marca rozstał niem Gutenberg musiał wejść
liśmy niedawno na łamach
się on z nią za blisko 2 min w spółkę z niejakim Johannem
„Życia”). Przedmiotem troski
dolarów.
Fustem, który dostarczył mu
miejscowych władz jest jednak
W trzy tygodnie później, 7
nie tylko dalsze zwiększenie
kwietnia, na aukcji w nowojor funduszy na całą imprezę. Gdy
skiej filii znanego londyńskiego jednak czas mijał, a przygoto
plonów i hodowli. W przebu
Domu Sztuki, Christie, sprze wania się nie kończyły, Fust
dowanym pałacu działa Miej
dany zestal inny egzemplarz
sko-Gminny Ośrodek Kultury,
Biblii z 1455 roku, znacznie ład zaskarżył Gutenberga i, jak się
mieszczący m.in. bibliotekę i
niejszy cd egzemplarza nabyte zdaje, uzyskał wyrok sądowy,
czytelnię, świetlicę, Klub RSW
go przez Muzeum w Moguncji. mocą którego przejął całą ma
Prasa — Książka — Ruch, oCena wywoławcza wynosiła pół szynerię oraz skład drukarski
miliona. Ale
po
niespełna
środek pracy ideowo-wychodwóch minutach trwania auk sporządzony przez swego dłuż
wawczej, dobrze wyposażone
cji młotek licytatora uderzył w nika. Stało się to jednak z pe
kino „Oaza” oraz dyskotekę
stół „po raz trzeci” — przy su wnością już po wytłoczeniu
Stypendystka
Fundacji
Kościuszkowskiej.
Ewa
Gło

młodzieżową „Hades”. Tutej
mie 2,2 miliona dolarów. Na
sze liceum znane jest z szero-wacka (na zdjęciu z Ireneuszem Wiśniewskim w „Le Spectre
bywcą był brytyjski księgarz przez Gutenberga 185 egzempla
kiego repertuaru swego chóru,
Martin Breslauer, ale wkrótce rzy Biblii, która, jak już po
de la Rosę’’ Fokina) wyjechała na trzy miesiące do Stanów
okazało się, że działał na zlece wiedzieliśmy,
uświetniającego
występami
pozostała
po
Zjednoczonych na stypendium baletowe Fundacji Kościusz
nie Landes Museum Badenii- dzień dzisiejszy niedościgłym
święta i uroczystości.
kowskiej. Nasza artystka ma nadzieję zapoznać się w tym
Wirtembergii w Stuttgarcie.
— Mamy już dziś 15 tysięcy
czasie z pracą w szkole baletowej i nowojorskim zespole
Tym sposobem 1 ten egzem arcydziełem sztuki typograficz
tomów — mówi kierowniczka
George’a Balanchine’a.
(pch)
Fol. Leon Myszkowski
plarz trafił do zachodnioniemie- nej.
biblioteki, Urszula Zalewska.
ckiego miasta.
(«•)
Ludzie czytają chętnie i dużo.
W naszych dwóch filiach w
Przytułach i Burzynie oraz w
chyba, że Stokowski zaanga
ie muszę sobie przypo
40 punktach
bibliotecznych
żował go jako swego asysten
minać, co zdarzyło się
panuje ciągle ruch. Poszuki
ta do Filadelfii? No, a teraz
drugiego czerwca 1932 ro
wane są nie tylko lektury ku. Rano Nela Młynarska za
ma własną orkiestrę w Los
szkolne i beletrystyka. Także dzwoniła do mnie w promien
Angeles... wiesz, tam gdzie jest
pozycje historyczne, zwłaszcza
Hollywood.
nym nastroju. Była w trak
Kiedy nas zobaczył, wyśli
dotyczące lat ostatniej wojny, cie zmieniania stanu i nazwi
HALINA RODZIŃSKA
znął się z gromady otaczają
bitew 1939 roku (jedną z nich
ska: rozwódka, pani Munz,
cych go muzyków, których już
— bohaterską obronę pobli
miała się stać panią Rubinmowny argument był, do rozprawiającej gromadki sie nie interesował Downes, i pod
skiej Wizny wielu mieszkań steinową i pragnęła podzielić
dział biedny Olin Downes z
szedł do nas. Jego powitanie
ców tych okolic doskonale pa
się swym szczęściem. Ja nato prawdy, śmieszny i desperacki.
ołówkiem i reporterskim no było typowo polskie: ukłon,
— Jesteś nam potrzebna, bo
mięta). Utrzymujemy
żywy
miast byłam przygnębiona, bo
tatnikiem w ręku, zapisując
trochę po angielsku.
ucałowanie ręki, czemu towa
kontakt z twórcami, którzy
stwierdziłam właśnie, że de mówisz
pośpiesznie wszystko, co zdo rzyszył czarujący uśmiech.
— Dlaczego ukrywasz praw
przyjeżdżają do nas na spot
presja Ojca znowu się zaos dziwy powód ? — zapytałam.
łał
zrozumieć.
Jego
tłumaczką
Przesunęłyśmy się na tapcza
kania autorskie. Dużym zain
trza.
— Powód? Jaki powód? była Nela. Gdy weszłam,
nie jak pasażerki robiące ko
teresowaniem młodzieży lice
urwała
w
pół
zdania,
aby
mnie
Zawsze jest mi bardzo miło
miałam więc ochoty iść
muś miejsce w przedziale
alnej cieszyła się niedawno z Nie
przedstawić temu nieznanemu
Nelą na przyjęcie do Ma ciebie widzieć — ciągnęła.
trzeciej klasy, i Rodziński
sesja popularnonaukowa po
mi człowiekowi, który miał
A ponieważ zaledwie przed
teusza Glińskiego, krytyka
usiadł przy mnie. Tak, przy
święcona twórczości Wyspiań muzycznego
się stać w kilka lat później
i dyrygenta, któ paru dniami rozmawiałyśmy o
pomina sobie mnie z tamtych
skiego i Leśmiana z udziałem
rego poznałam z domu Mły jej nadchodzącym małżeń moim wielkim przyjacielem.
dni w mieszkaniu Młynar
naukowców i krytyków litera narskich, w czasach kiedy
stwie, wzbudziła we mnie cie
skich. Jak to miło z mojej
Gdy tylko grzeczność po
ckich z Warszawy.
kawość i to złamało mój opór.
„Tatka” Młynarski kierował
strony,
że pamiętam ten czy
zwoliła,
uciekłyśmy
do
drugie

W świetlicy Miejsko-Gmin Operą Warszawską. Zresztą Poszłam więc tego popołudnia
inny jego występ, a zwłaszcza
go
pokoju
i
rzuciwszy
się
na
nego Ośrodka Kultury trafiam
na ową wizytę, zaintrygowa niski tapczan zaczęłyśmy roz „Kawalera z różą”.
dopiero niedawno byłam u
na zajęcia koła tanecznego. niego na obiedzie z Karolem
na, ale zasadniczo z tym na mawiać, jak to robiłyśmy za
potem nagle zostałam po
Dzieci ćwiczą właśnie tańce Szymanowskim.
stawieniem, że i tak przecież wsze, od pierwszego dnia na
zostawiona samej sobie,
kurpiowskie i kaszubskie. —
nie miałabym nic lepszego do szego spotkania.
Nela jednakże posiada dar
a Nela i Maestro roz
Staram się akcentować ele
roboty.
Nagle wyczułyśmy, że zaszła mawiali poprzez moją osobę,
perswazji, któremu trudno się
menty folkloru, zanika on bo
jakaś zmiana. Widoczny po jakbym była kratą w klasz
wupokojowe mieszkanie
oprzeć. Przyjęcie miało być
wiem w szybkim tempie, tym
Glińskiego nie było od przez drzwi frontowy pokój, tornej rozmównicy. Opowiadał
bardziej więc trzeba go chro wydane na cześć niejakiego
powiednie na tak liczne i tak już pełen życia, zyskał o swoich problemach z orkie
Olina
Downesa,
redaktora
nić — mówi prowadząca za
przyjęcie. Wyglądało nieinte- nową energię i dynamizm, ja strą, o tym, że sztuka amery
działu muzycznego w „New
jęcia dyrektor placówki, Tere
York Times”. Downes, jadąc resująco, tak jak i jego loka kąś koncentrację, przeobraził kańska znajduje się od czasu
sa Kurkowska. — Kultura lu
tor. Pod ścianami zalegały się jak scena, kiedy primaba kryzysu ekonomicznego w roz
do ZSRR dla zapoznania się
dowa jest jeszcze bardzo ży
stosy pism i książek. Wszędzie lerina przyłączy się do zespo paczliwej sytuacji finansowej.
z
twórczością
tamtejszych
wotna we wsi Przytuły-Las,
porozwieszane były fotografie łu. W dymie papierosów i cy
kompozytorów, zatrzymał się
Czułam, że choć wyłączona
zamieszkałej przez Kurpiów,
sławnych muzyków, w których gar zobaczyłyśmy postać, któ z rozmowy, podlegam oględzi
w Warszawie, aby wchłonąć
którzy przed kilkudziesięciu trochę polskiej atmosfery mu
ra wydała mi się znajoma.
towarzystwie lubił się obracać,
nom. Ale przyznaję, że i ja
laty przenieśli się tu w poszu zycznej. Nela zestrzeliwała w
— Czy to nie Rodziński?
opatrzone ich autografami.
także przypatrywałam się Ro
kiwaniu urodzajniejszej zie locie każdą moją wymówkę.
— Czy go pamiętasz? — dzińskiemu uważnie. Nie mo
Wśród zebranych dostrzegłam
mi, ze swych rodzinnych miej
spytała Nela.
wielu znajomych i starych
Na nic się zdało mówienie o
żna powiedzieć, żeby jego gar
scowości Dudy i Łyse. Znam
przyjaciół. Obecna była więk
— Oczywiście. Gdzie się pozłym samopoczuciu Ojca, o
nitur dobrze na nim leżał: on
tam wszystkich, bo sama po
dziewał ?
szość ówczesnych kompozyto
braku sukni, o szczerej nie
go otaczał. Nie wydał mi się
chodzę z Przytuł-Lasu, gdzie
rów polskich.
chęci na towarzystwo Gliń
— Był w Ameryce, zrobił
specjalnie przystojny. Ale jego
wciąż jeszcze można zobaczyć
W środku tej błyskotliwej. fantastyczną karierę. Wiesz uśmiech miał niezaprzeczalny
skiego. Jej najbardziej wy-
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Węże i róże
amiętam jak gdyby to by
ło wczoraj- na spacerze,
wolantem w jednego ko
nia jechałem ze Szczęsnym Za
lewskim, późniejszym radcą
naszej ambasady w Berlinie,
gdzieś zatrzymaliśmy się, re
szta towarzystwa jechała po
wozem, a my gorączkowo roz
mawialiśmy. O czym? O „Wę
żach i różach”, ostatniej po
wieści Nałkowskiej. Było to w
Stawiszczach, w roku 1914, a
więc mogliśmy czytać tę rzecz
tylko w „Sfinksie”, w druku
ukazała się dopiero w roku
1914, i to w Krakowie. W wy
daniu książkowym nigdy tej
powieści nie czytałem, od tam
tych czasów nie była wznawia
na, nie miała dobrej prasy. A
jednak teraz, kiedy ukazała
się jej nowa edycja w „Czytel
niku”- pochłonąłem książkę za
jednym zamachem, pamięta
łem z niej wszystkie zasadnicze
punkty i podziwiałem na no
wo wielki kunszt pisarski pa
ni Zofii.
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Naturalnie
niecierpliwiły
mnie popisy erudycyjne, tym
bardziej, że znać białe nici fastrygi i wiadomo, skąd nasza
autorka swoje wiadomości
czerpie (głównie z książek
Chłędowskiego) i bardzo na
trętne są te nazwy kwiatów,
drogich kamieni i jedwab
nych materii, którymi Nał
kowska tak obficie umeblowa
ła swoją rzecz. Ale dziwi mnie,
że książka ta nie była wzna
wiana, że w całości dzieła Nał
kowskiej zajmuje niepokorne
miejsce i że krytyka nasza tak
mało uwagi poświęciła tej po
wieści.

A jest to dzieło niepospolite.

„Węże i róże, węże Sforzów i
róże Riariów, to godło pojed
nania, symbol przymierza, so
jusz dwóch walczących od da
wna władz człowieczego du
cha; władzy myślenia i władzy
czucia”.
Tak nam wyjaśnia Nałkow
ska treść swej powieści i zna
czenie tego nieco dziwaczne
go, ale pięknego tytułu. Jed
nak czytelnik dzisiejszy musi
do określenia tego wprowadzić
pewną poprawkę: „czucie”
owo jest ściśle ograniczone do
czucia erotycznego. I w tej
dziedzinie powieść Nałkow
skiej odznacza się niezwykłą
śmiałością. I tytuł dałby się
inaczej interpretować.
Właściwie mówiąc, książkę
Nałkowskiej trudno jest naz
wać powieścią. Jest to coś w
rodzaju poematu, czegoś, co ja
w swojej twórczości nazywa
łem „powieścią poetycką”. Do
piero po świeżym przeczyta
niu tej książki zaczynam do
strzegać, ile zawdzięczałem
wczesnym powieściom Nałko
wskiej w początkach mojej
twórczości.

Jeżeli porównamy „Węże i
róże” (zaliczyłbym do tego sa
mego rodzaju utworów o wiele
mniej świetne „Rówieśnice”)
z moimi początkami, to znajdziemy wiele wspólnego po
między twróczością Nałkow
skiej a takimi moimi „powie
ściami poetyckimi" jak „Zeno
bia”, „Palmura”, „Wieczór u
Abdona”, a nawet i później
szymi moimi powieściami, tak
na przykład „Księżyc wscho
dzi”.

czar. Potrafił zafascynować,
posiadał ów tajemniczy urok,
który sprawia, że kobieta
dwakroć się zastanowi, nim da
tak zagadkowemu mężczyźnie
etykietkę: to nie mój typ.
Gdy takie myśli przebiegały
mi przez głowę, targnęło mną
wspomnienie pozostawionego
w domu Ojca. I po cóż, zapy
tywałam sama siebie, patrzę
w ten sposób na mężczyznę?
Czyż nie postanowiłam, że
będę opiekować się Ojcem, aż
moje siostry dorosną i ułożą
sobie życie?
Przeprosiłam moich towa
rzyszy i poszłam do drugiego
pokoju się pożegnać. Miałam
już wychodzić, kiedy wzrok
mój padł na zarysowujące się
na tle okna postacie Neli i
Rodzińskiego, którzy z oży
wieniem o czymś rozmawiali.
Kładłam już rękę na klamce,
kiedy Nela zawołała: — Ha
lina, czekaj, odwiozę cię do
domu.
iedy jechałyśmy na Aleję
Róż, Nela nagle rzekła:
— Rodziński chce się z
tobą żenić.
— Czyś zwariowała — od
parłam w zdumieniu, wyrwa
na z mych ponurych rozmy
ślań, ubawiona i zaintrygo
wana.
— Mówię serio. Wie o tobie
wszystko... tyle, co wiedzieć
mógłby każdy, komu pozwo
liłabyś starać się o swoją rę
kę — ciągnęła. — Kiedy wi
działam się z nim przed dwo
ma laty w Ameryce, był zroz
paczony stanem swego mał
żeństwa... bliski samobójstwa.
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Właściwie mówiąc, „Węże <
róże" są swobodnym i bardzo
dowolnym haftem na tematy
malarskie, muzyczne, a prze
de wszystkim erotyczne. Splot
powikłań erotycznych jest tak
skomplikowany, że trudno jest
nawet rozwikłać zagadnienie:
kto z kim. Ale przecież nie o
to chodzi. Tym bardziej jest
trudne zorientowanie się w
splocie, jaki owe węże czynią
z różami. Nałkowska, jeszcze
skrępowana konwenansami a
może i celowo używając tego
środka kompozycyjnego, całą
powieść upstrzyła w niedopo
wiedzenia. Możemy bardzo
wielu rzeczy się domyślać i
sami sobie stawiać kropki nad
bardzo dziwacznymi „i”.

Ale nie z samych tylko mi
łosnych igraszek składa się ten
romans czy ta rapsodia. Poru
sza ona bardzo poważne kwe
stie, jak chociażby jedyny w
naszej mrocznej literaturze, na
serio traktowany portret burżuazji żydowskiej. Dzieje do
mu Oliwnych są prawie tym
samym, co nam później dal
Słonimski w „Murzynie war
szawskim”. Tylko Słonimski
potraktował to zagadnienie
komediowo, Nałkowska widzi
sprawę poważniej, jak gdyby
przeczuwając, do czego będzie
musiała powrócić w „Medalio
nach".

Postać młodziutkiej Raisy
Benoni jest jednym z ciekaw
szych „portretów”, jakie na
malowała pani Zofia, a cale
zagadnienie cudownego i egzo
tycznego kwiatu kobiecości
wyhodowanego za pieniądze
zarabiane przez jej ojca na
handlu żywym towarem, jest
rzeczą raczej u Nałkowskiej
nieoczekiwaną. Myślę, że po
równanie filozoficznych zapi
sków jednej z bohaterek „Wę
żów i róż”’ Ernestyny z „dzien
nikami” samej Nałkowskiej
dałoby nam dużo materiału do
rozumienia twórczości i na
wet pogłębiłoby nasze poję
cia o filozofii naszej znakomi
tej pisarki.
Zapiski te są dość wydziwaczone. Ale czytając tę powieść
ma się wrażenie przechodzenia
z dusznej, ci larnianej atmo
sfery w coraz czystsze, chociaż
coraz tragiczniejsze powietrze.
Zimowy, klarowny, przepięk
nie opisany pejzaż, który słu
ży za tło niespodziewanej mi
łości Marusi i Czorsztańskiego
— jest przeczuciem tragiczne
go zakończenia.

Ostatni rozdział powieści
każę nam zapominać o Chłędowskim i całej natrętnej eru
dycji początku. Końcowe stro
nice „Wężów i róż” są jedną
z najpiękniejszych i najbar
dziej dramatycznych scen, ja
kie stworzyła Nałkowska. Już
sam ten finał, tak subtelnie
zinstrumentowany, tak bez
błędnie skomponowany, daje
świadectwo pisarskiej wielko
ści autorki. Zostajemy pod
wrażeniem tego finału bardzo
długo. Ja go pamiętałem przez
sześćdziesiąt lat i z drżeniem
odczytałem na nowo.
„Węże i róże” są książką
bardzo znaczącą.

Powiedziałam mu wtedy, że
mam dla niego żonę w War
szawie.
— Nelu, nie jestem tym za
interesowana — odparłam.
Wprawdzie pochlebiało mi
uczucie
Rodzińskiego,
ale
ostatnią rzeczą, jakiej mogła
bym pragnąć, był człowiek żo
naty.
— Mówił mi, że ma zamiar
rozwieść się z żoną. Ich mał
żeństwo od lat już się roz
pada, żadne z nich nie wy
trzymuje już tego. I tylko ze
względu na dziecko nie roze
szli się dotąd.
— I ty mu wierzysz?
— Znam tę kobietę. I ty
spotkałaś ją kiedyś u nas.
— Aha, przypominam so
bie: Ilza jakaś — tam... nie
mieckie nazwisko.
— Droga moja, ja znam
t go człowieka i wiem, że jest
zdolny do gorących i szcze
rych uczuć, wiem, przez ja
kie piekło przeszedł z tą ko
bietą. Znam też ciebie, wiem,
że byłabyś właściwą żoną dla
niego, odpowiadalibyście so
bie temperamentem.
— Nela, jakże możesz to
wiedzieć.
— Kochana, wprost nie poj
muję, jak mogłabyś odrzucić
szansę życia u boku artysty,
wielkiego artysty, który ma
przed sobą świetną przyszłość.
Daj Rodzińskiemu szansę, a
zobaczysz co będzie.

Fragment
wspomnieniowej
książki pt. „Nasze dwa życia”,
która ukaże się nakładem ..Czy
telnika” w IV kwartale br. (tłu
maczyła Aldona Szpakowska).
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sitach egzaminacyjnych. Dlacze
go w cytowanych wyborach od
wrócony został naturalny porzą
dek rzeczy — trudno dociec.
Najpierw przecież trzeba ileś
tam
książek przeczytać, cho
ciażby z grubsza z gramatyką
i stylistyką się zapoznać, klasó
wek multum i wypracowali
domowych napisać, referatów
trochę sklecić, do iluś po
pisów krasomówczych się przy
gotować, a potem dopiero,
gdy się poczuje skrzydła do
lotu wyrosłe i ma się coś
do powiedzenia, pokusić się
o próbę publikowania drukiem.
Nieuzasadnione są chyba pre
tensje do prasy, że nie rezer
wuje na swoioh lamach oślich
łączek, gdzie by się mogły od
bywać treningi pisarskie zde
klarowanych niedouków.
A czy ktoś kiedykolwiek żą
dał, żeby każdy polonista był
publicystą lub zgoła literatem?
Ma jednak prawo społeczeństwo
żądać, żeby nauczyciel po 16 la
tach pobytu w polskich szko
łach i sam umiał mówić i pi
sać poprawnie, i uczniów tej
sztuki nauczyć potrafił! Jeśli
część spikerów i niektórzy goś
cie produkujący się w telewizji
pozwalają sobie na składnię opaczną, frazeologiczną siekani
nę i szokujące akcenty (dynami
ka, politechnika, statystyka, pa
nika, byłoby, wydawałoby się,
wyjechałyby itp.), może słuchacz
t3ką skręconą polszczyznę wy
łączyć i zaczekać na przykład
na Jacka Fuksiewicza lub Sta
nisława Janickiego, ale wobeo
pseudopolonisty, paskudzącego
język ojczysty na lekcji ucznio
wie są bezradni. Trudno sobie
było kiedyś wyobrazić nauczy
ciela, który by nie umiał mó
wić, i pisać poprawnie po pols
ku. A teraz i w pokoju nau
czycielskim. i na posiedzeniu
rady pedagogicznej, ba, nawet
na egzaminie dojrzałości można
podziwiać taki (wiernie zapisa
ny) język magistrów: „prędko
się znudzają, uważają nas za
swoich przyjacieli, przywlec
kształty realne, przyszłe poko
lenia nie będą mieli trudności,
w każdej jednej szkole, wyku
piłam banę, ciąg pytanie, wy
ciąg kartkę, umią, rozumią, lubieja. przypomnąć. zanoinnąć,
poszłem. kontrol, wszą, te zada
nie, znakiem tego, la-ury” itp.
Czasem procesowi kaleczenia
języka ojczystego patronuje sam
dyrektor. Oto kilka wiernie za
pisanych wypowiedzi dyrektora
liceum ogólnokształcącego, ma
gistra filologii polskej (!): „Roz
wiedzione rodzice zaciążają na
umycie wozu, usunięcie śladów
soli, którą obficie posypywano
ulice i drogi. Wiosenna kąpiel,
to przede wszystkim duża ilość
wody. Nie wystarczą dwa lub
trzy wiaderka. Trzeba przecież
starannie umyć zarówno karo
serie. jak i spód wozu, koła
oraz komorę silnika, a także
dokładnie oczyścić i wysuszyć
wnętrze. Nie zapominajmy rów
nież o bagażniku bo i tam ze
brało sie sporo brudu i wil
goci.
Naturalnie po takiej kąpieli
nie zaszkodzi, gdy auto już wyschnie,
natrzeć
je
jakimś
ochronnym
preparatem,
ale
moim zdaniem ważniejsze jest
dobre mycie, niż polerowanie
wozu tak. by wszystko błysz
czało.
Przy tei okazji, kiedy myje
my wóz, łatwo dostrzec można
ewentualne ubytki lakieru, dro
binki rdzy itd. Dla przedłużenia
żywotności
naszego
pojazdu
ważne iest, by jak najwcześ
niej likwidować tego rodzaju
odpryski, zarysowania, aby za
pobiegać korodowaniu blachy.
Zardzewiałe miejsca trzeba

dokładnie oczyścić do gołej bla
chy. najlepiej druciana szczot
ką. Na oczyszczone fragmenty
należy położyć powlokę podkła
dową — na przykład minię —
i dopiero potem pędzelkiem polakierować.
Miejsca, gdzie często groma
dzi się wilgoć w samochodzie,
to m.in. wnęki w bagażniku i
w komorze silnikowej, punkty
umocowania amortyzatorów, A
wewnątrz wozu — podłoga pod
dywanikami. Na czas kąpieli
radzę więc wszystkie dywaniki
wyjąć z samochodu i także do
kładnie je wysuszyć.
Podczas takiego spokojnego,
wiosennego przeglądu wozu po
łączonego z myciem, wietrze
niem i sprzątaniem jest okazja,
aby sprawdzić też m.in. prze
wody elektryczne 1 usunąć ewentualne naloty np. na aku
mulatorze.
Jeśli ktoś używa zimowego
oleju silnikowego, to najwyższa
już pora zmienić go na letni,
bądź wielosezonowy. Używane
go przez zimę oleju, nawet je
śli przejechało 6ię na nim tylko
kilkaset kilometrów, nie warto

przechowywać do następnej zi
my. Olej bowiem mniej więcej
po pół roku traci swa pełną
wartość. Mówię oczywiście o
oleju iuż używanym, a nie w
bańkach lub innych hermetycz
nych naczyniach.
„Borygo” natomiast może być
używane przez dhiższy czas, na
wet przez dwa lata. Opłaca sie
■więc wiosna zlać „Borygo” i
ponownie używać ten sam płyn
w następnym sezonie zimowym.
Proponuje też zwrócić uwagę
na stan tzw. odbłyśników w re
flektorach. bowiem zwłaszcza w
małych „Polskich Fiatach 126p”
dość szybko one korodują i
przez to reflektory znacznie
gorzej oświetlają drogę.
Wiosenne porządki kończymy
oczyszczeniem lub polakierowaniem
tablic
rejestracyjnych.
Warto o nich pamiętać, bo zda
rza się. że za nieczytelne znaki
milicjanci karza mandatami lub
nawet zatrzymują dowód reje
stracyjny samochodu.

le nie czujemy, żeby nas to
pogrubiało, czy poszerzało, bo
ona spływa i wiruje, oplatuie
nas. daiac zarazem wspaniałe
samopoczucie komfortu swobody.
Wygodnie w tym. przewiewa nas
na wszystkie strony, nie czuje
się tego na grzbiecie, ani gdzie

indziej — wręcz rozkosz praw
dziwa!
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Zawsze Sienna
JERZY KASPRZYCKI
Rys. MARIAN STĘPIEŃ
arto przypomnieć, że uli
ca Sienna — dziś właści
wie jej pozostałość — na
zywała się zawsze tak samo i
uważana była za j’edną z naj
starszych w śródmieściu. Tylko
pisownia była trochę inna na
początku XIX w.: „Sienna” —
bliższa ówczesnej wymowie. V7
starych dokumentach znaleźć
można jeszcze inną warszawską
ulicę Sienną. Podczas krótkie
go pobytu w Warszawie na
przełomie XVIII i XIX wieku
Prusacy — ze swoją już wów
czas rozwiniętą skłonnością do
narzucania innym przymuso
wych decyzji — urzędowo prze
mianowali tradycyjną „Długą”
na „Heu-Strasse”, aby podkre
ślić, że tam właśnie przy Arse
nale powinni gromadzić się do
stawcy siana dla wojska.
Istniała też niedługo „NowoSienna” (później: Sienkiewicza),
gdy na początku XX w. prze
bito ulicę do placu Wareckiego
przez dawną nieruchomość szpi
tala Dzieciątka Jezus. Już wte
dy więc — a nie dopiero dziś
— zaśmiecano język sztucznym
nazewnictwem, znanym nam do
brze z kombinacji typu „ulica
Nowo-Waryńskiego” (albo jesz
cze potworniej: „ulica Nowowaryńska”!).
Wszystko, co ocalało z dawnej Siennej, skupiło się po obu
stronach ulicy Marchlewskiego.
Bliżej sklepu meblowego „Emi
lia” zachowała się grupka sta
rych kamienic, zaszczyconych
reklamami PKO i „Pewexu”.
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Jaskrawymi kolorami mienią
się ściany, które kiedyś były
ślepe, ale lokatorzy przewier
cili je licznymi okienkami. Na
frontonach panuje niepodzielnie
ciężkawa secesja ze
swego
schyłkowego okresu. W sieni
domu nr 45 na błyszczących ka
felkach płyną spokojnie cera
miczne żaglowce. Kamienice są
pojemne: każda zawiera ponad
70 mieszkań.
Dużo tu budowała znana
spółka architektów Stifelmana
i Weissa. Swój rozmach budo
wlany zademonstrował też Jó
zef Napoleon Czerwiński, twór
ca olbrzyma przy ul. Bagatela
nr 10, który zasługuje na mia
no „mrówkowca sprzed 70 lat”.
Ale zapuszczamy się już w na
sze stulecie. Wróćmy zatem na
ulicę Sienną sprzed całego wie
ku z okładem. Tereny w pobli
żu Sosnowej należały wówczas
do zasłużonego w tej epoce bu
downiczego Warszawy, Włocha
z pochodzenia Józefa Borettiego
(1746—1849), dziś już prawie za
pomnianego. Nie ma nawet w
stolicy najmniejszej uliczki je
go imienia, choć zżymamy się
na różne Aspekty i Eseje.
Zasłynął nie tylko swą przy
słowiową długowiecznością —
żył 103 lata, warszawiacy mó
wili nieco dwuznacznie: „Rze
śki, jak pan Boretti po setce!”
Ważniejszy ślad pozostawił w
pamięci rzemieślników budo
wlanych, jako propagator nie
znanych przed nim w stolicy
pionowych rusztowań drabino
wych, które zastosował także
podczas remontu kolumny Zyg
munta w r. 1810. Współpracu
jąc z Jakubem Kubickim odno
wił pawilony uniwersyteckie,
zrealizował w Warszawie i w
okolicy ponad 70 własnych pro
jektów.
Przy Siennej sąsiadował z ro
dziną Emila Derynga, wybitne
go aktora, założyciela prywat
nej szkoły dramatycznej, której
wychowankami byli m. in. Ma
ria Wisnowska i Mieczysław
Frenkiel. Sam Boretti lubił te
atr i środowisko aktorskie, był
światowcem w najlepszym zna

czeniu tego słowa. Można przy
puszczać, że ponętniejsze były
dla niego okolice placu Teatralnego i Krakowskiego Przed
mieścia, niż na poły wiejskie
strony od Marszałkowskiej na
zachód. Przy Siennej postawił
sobie skromny dworek na du
żej parceli, gęsto zarośniętej
bzami i agrestem. W oschłym
opisie komornika zaznaczono
nawet szczegółowo: „... 2 aka
cje, buduar czyli sionkę prze
nośna, drewnianą budę dla
psa...”
Komornik? Tak, po śmierci
długowiecznego
budowniczego
wdowa, pani Antonia Boretti nie
mogła dać sobie rady z licznymi
wierzycielami. Narastały długi
prywatne i miejskie, w roku
1868 wystawiono nieruchomość
na licytację. Nabywca, Ludwik
Jurkiewicz, sprzedał część pla
cu Józefowi Szlichterowi. Potem
pojawił sii Abram Wł"dawer,
po nim zaś — Sender Morgen
stern.
Te nazwiska określały zupeł
nie inną epokę. Przy ulicy
Siennej — śródmiejskiej, opa
nowywanej przez zamożne mie
szczaństwo kupieckie — nie było
miejsca dla krzaków agrestu i
dla psiej budy. Wzrastała war
tość gruntów, trzeba je było
wykorzystywać do ostatniego
metra. Jeszcze niedawno, bo do
r. 1869, istniała przy dalszym
odcinku Siennej kamienica nr
72, często występująca jako re
kwizyt do zdjęć 1 filmów. Mia
ła najbardziej charakterystycz
ne — wśród budynków, ocala
łych w_ Warszawie lewobrzeż
nej — mroczne podwórko-studnię.
Ulica Sienna jest dziś cichym
zaułkiem, odciętym przez Pałac
Kultury i Nauki oraz Dworzec
Centralny od tradycyjnych po
wiązań komunikacyjnych i han
dlowych. Przez minione dzie
sięciolecia powstały nowe —
przede wszystkim zaś inne —
ośrodki zainteresowania. Tam,
gdzie kiedyś były hale targowe
na placu Witkowskiego (póź
niejszy pl. Kazimierza Wielkie
go) wznosi się Dom Słowa Pol
skiego. Ale nawet w swoich
szczątkowych fragmentach uli
ca Sienna jest zawsze sobą, ze
swoimi fasadami, pretensjonal
nymi ozdóbkami — i ze swymi
mieszkańcami, wśród których
jest wielu znakomitych rze
mieślników i w ogóle wielu
ciekawych ludzi. To wielka za
leta: być zawsze sobą.

Bluzony
0

W art. „Egzamin zdał egza
min” („Zycie Warszawy” z
21.II.br.)
rzecznik
Instytutu
Kształcenia Nauczycieli, anali
zując wyniki egzaminu kwalifi
kacyjnego dla nauczycieli szkół
podstawowych,
dochodzi
do
wniosku, że „rezultaty statys
tyczne mają wymowę krzepią
cą”. Dla rozproszenia obaw do
tyczących merytorycznych efek
tów owych egzaminów wylicza
skrupulatnie, iż w komisjach
egzaminacyjnych
pracowało...
„63 profesorów, 322 docentów, 345
doktorów i 416 starszych wy
kładowców”. A jednak pewnego
niepokoju recenzent ukryć nie
może. O cóż by innego mogło
chodzić, jeśli nie o polonisty
kę? To najbardziej newralgicz
ny punkt w systemie naszej oś
wiaty. Prace pisemne przyniosły
sporą porcję ocen niedostatecz
nych, nadto aż „370 osób postano
wiło przełożyć ten egzamin na
rok przyszły”. Ile było ocen
ledwie dostatecznych, które też
polonistom glorii nie przydają,
autor przemilcza. Wniosek ogól
ny: ..... obserwacje wyniesione z
egzaminów pisemnych napawa
ją niepokojem. Jeżeli uogólnie
nie. do jakiego upoważniają, zacznie obowiązywać powszechnie,
wówczas będziemy zmuszeni
rozstać sie z tradycyjnym mo
delem uolonisty-człowieka piszaccgo”.
Jak dotąd — wszystko jasne.
Z dalszymi jednak wywodami
trudno nie polemizować.
Badając przyczyny notorycz
nych niedomagań polonistycz
nych, dzieli autor „niepiśmien
nych” polonistów „na dwie kate
gorie: Tych, którzy nic piszą,
bo, nic chcą pisać oraz tych,
których wtórna niechęć do pió
ra została spowodowana trud
nościami zawiązanymi opubliko
waniem czegokolwiek”. Aby nie
było wątpliwości, o co tu chodzi,
poprzedzony został ten podział
uwagą: „Polonista może i powi
nien pisać. Jednak nie wystar
czą predyspozycje, nic wystar
czy tytuł zawodowy: koniecz
ny jest trening w wypowiada
niu się na piśmie. Rzecz w tym,
iż przejście przez «ucho igiel
ne# tej czy innej redakcji staja
się coraz trudniejsze. Prawdzi
wym osiągnięciem jest wydru
kowanie tekstu”.
A ja myślę, że rzecz w tym,
iż niektórzy poloniści, w tym
nawet magistrowie filologii pol
skiej, ani predyspozycji do te
go zawodu nie mają, ani się im
uczyć nie chciało i nie chce. Z
rozmysłu przy tym pomijam
problem zbyt wielkich oczek w
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darzają się jeszcze nocne
przymrozki, nie proponuję
więc, aby z chłodnic już
spuścić płyn „Borygo” i zastą
pić go woda, ale chyba sezon
zimowy mamy za sobą i można
pomyśleć o wiosennych porząd
kach i o konserwacji samo
chodu.
Nie należę do zwolenników
zbyt częstego mycia pojazdu,
polerowania lakieru i chromów
rozmaitymi pastami i mlecz
kami. I w tym zakresie niezbę
dny jest umiar. Ale właśnie
teraz powinno sie wygospodarować kilka godzin na dokładne

Z

firmy zrobią nam niespodzian
kę.
Urok bluzonu polega przede
wszystkim na tym. że jest on
(a przynajmniej powinien być)
zrobiony z tkaniny bardzo lek
kiej, cienkiej, lejacej. zwiew
nej. Bo cn musi być duży, ob-

słyszałam gdzieś takie określenie, które zapewne
wzięło się z francuskiego
..blouson”. Mimo wszystko przy
jęłabym tę nazwę; nie pierwszy
to i nie ostatni pewnie maka
ronizm w naszym języku w
ogóle, a w języku mody w
szczególności. Określenie to zaś
oddaje lepiej chyba niż wszyst
kie inne (bluza, wdzianko itp.)
charakter tego ubioru, który
moim zdaniem ma wielka szan
se stać sie szlagierem najbliższego sezonu.
wna moneta srebrna lub złota 9. Umiejętność żeglarska, żeglar
stwo 10. Posag 11. Depesza transoceaniczna 12. Człowiek wysoki,
niezgrabny 13. Zatoka Morza Czerwonego 1S. Roślina o skórzastycb
liściach, dostarczająca cennego włókna 19. Pocisk wyrzucony z lu
ku 21. Uroczyste wystąpienie wojska 22. Chwast 23. Przyimek 25.
Wyścigi, turniej 26. Pólka na książki 23. Cząstka gruntu oddzielona
od całości dóbr 33. Dowód niewinności 31. Wezwanie do sądu 35.
Napój 36. Najwybitniejszy powojenny wioślarz polski 37. Imię
żeńskie 33. potrawa wigilijna z pszenicy.
PIONOWO: 1. Strzelec, myśliwy 2. potrójna, złota korona papie
ska 3. Elektroda dodatnia 4. Człowiek odbywający większe wy
cieczki, podróżnik 5. Trąba powietrzna 6. Oszacowanie wartości 7.
Dwadzieścia cztery arkusze papieru 8. Narzędzie szewskie do dziur
kowania skóry 14. Męczarnie, tortury 15. Nóż do golenia 17. Miara
do ciał ciekłych i sypkich 18. Nazwa teatrzyku, w którym dają
lżejsze utwory 20. Porządek 21. Zwrot łaciński oznaczający —
za 24. Pomoc przysłana miejscu oblężonemu 25. Gruba koronka
klockowa 26. Porwanie panny, uwiezienie 27. Trawnik 28. Sprzęt
do siedzenia 30. Piękny, dzielny koń 31. Skutek, wrażenie 32. Ry
nek w starożytnej Grecji.
Odpowiedzi należy nadsyłać na kartkach pocztowych do dnia
26.IV br. pod adresem: Zycie Warszawy, 60-624 Warszawa, Marszał
kowska 3'5, z dopiskiem: Krzyżówka niedzielna. Między Czytel
ników, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązania, rozlosowane będą
nagrody książkowe.
ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Z DNIA 2.IV.
POZIOMO: 2. Wilanów 6. Berło 7. Alert 8. Derkacz 9. Rewers 12.
Antoni 14. Trust 15. Pale 16. Mąka 18. Nota 19. Step 20. Walc 23.
Efor 25. Kwoka 27. Najada 29. Smardz 31. Licznik 32. Czart 33.
Krzak 34. Ariadna.
PIONOWO: 1. Serweta 2. Wodór 3. Arkabuz 4. Wazon 5. Trzonek
10. Esencja 11. Statyka 12. Atut 13. Tempera 15. Paw 17. Akr 21.
Analiza 22. Kolizja 24. Ordynat 26 As 28. Delta 30. Mokka.
KSIĄŻKI OTRZYMUJĄ:
1. R. Żółtowski, W-wa 2. S. Fudała, W-wa 3. W. Jędryczek, W-wa
4. M. Majcberkowa, W-wa 5. K. Leska, W-wa 6. w. Mackiewicz,
W-wa 7. D. Wypych, Łódź t. B. Machowska, Lubań 9. A. Dryżałowski. Stoczek Łukowski 10. M. Zazula, Wrud 11. Z. Górzyński,
Pionki 12. M. Draczyńska, Kielce 13. A. Makarewicz, Gliwice 14.
M. Lewicki, Kędzierzyn-Koźle 13. M. Radecka, Bydgoszcz.
Książki wysyłamy pocztą.

Nie będę ukrywać, że do proatu bardzo mi się to podoba,
i sprawdziłam, że sie w tym
świetnie chodzi, bo udało mi sie
nabyć taki bluzon „Wólczanki”
jak zwykle cudownym trafem i
to w Łodzi, która iest wg mnie
najlepiej zaopatrzonym w ciuchy
miastem w Polsce. Mam jednak
nadzieje, że pokaże sie ich jesz
cze trochę w sprzeda ty przed
’ latem, zdaje sie „Dana” coś ta
kiego szykuje, a może i inne
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odpowiedzi
P. Z. Jakowicz z Łotewskiej
SER zadaje mi w miłym, a ob
szernym liście masę pytań. Te
ciągle bóle głowy mogą być
spowodowane niedoborem żela*
za. Ja bym odrzuciła wszystkie
proszki, a jadła codziennie wąt
róbkę i pęczek szczypiorku lub
natki. Do tego sok z cytryny,
bo w obecności wit. C żelazo
jest co najmniej podwójnie przy
swajalne. Albo bym zbierała

ny z grupy B — rozpuszczalne
przecież w wodzie. A także se
len, też łatwo wypłukiwany. To
on chroni przed rakami. Mag
nez w dużo mniejszym stopniu,
jeśli w ogóle.
Najwięcej magnezu ma ka
kao, potem orzechy, suche ziai1na fasoli i grochu, ale także ko
perek, otręby, chleb z pełnego
przemiału ziarna, kasze grubo
mielone, owsianka itp.
P. J. Więcław również pyta
o sprawy związane z magnezem
i o: „inne składniki pokarmów,
mających znaczenie dodatnie w
zapobieganiu chorobom nowot
worowym”. Już o tym pisałam
parokrotnie. Antynowotworowe,
bo zawierające selen, są płatki
kukurydziane (corn flaces). Ma
ją selenu 4,6 ppm. Warto jeść

BRONISŁAW FILU8
Siedlce

Losy fabryki

Harłwiga
Uprzejmie proszę o opubliko
wanie mojego sprostowania, do
tyczącego artykułu Jerzego Ka
sprzyckiego „Pożegnania war
szawskie — Nowocześniej w sta
rych murach” („Z.W.” nr 172 —
22 lipca 1977 r.).
1. Autor artykułu informacje
odnośnie nabycia nieruchomoś
ci fabrycznej firmy „Łęgiewski
i Ilartwig” (właściciel Oskar
Hartwig — spadkobiercy, War
szawa Praga, ul. Szeroka (obec
nie Wójcika) nr 11, uzyskał od
niekompetentnego informatora,
nigdy nie zatrudnionego w na
szej fabryce Andrzeja Dardy.
2. Po śmierci mego Ojca w r.
1929 właścicielką 25 proc, udzia
łów stała się moja ś.p. Matka.
Z uwagi na niedokonanie po
działu spadku ustanowiony zo
stał sekwestrator sądowy, za
rządzający fabryką aż do u*
państwowienia w sierpniu 1950
r. Nigdy nie zatrudniała fabry
ka 189 pracowników, moja mat
ka zmarła w r. 1945 nie mogła
więc po ustawie upaństwowie
nia starać się o zwalnianie pra
cowników i uchylać się od wy
konania Ustawy, podobnie jak
sekwestratorzy, przy zatrudnie
niu ustalonym przez ekspertów
max. 70—80 pracowników.

3. We wrześniu 1944 r. niżej
podpisany
obronił
fabrykę
przed
wywiezieniem
przez
Niemców i już 21.9.44 r. otrzy
ma! nominację z PKWN (Resort
Gospodarki i Finansów' — Peł
nomocnik inż. B. Rumiński) na
tymczasowego dyrektora fabry
ki „Łęgiewski i Hartwig”.
4. Żadnej spółdzielni piekar
niczej fabryka nie zakładała.

5. Fabryka zbudowana przez
ś.p. Ojca mego
produkowała
maszyny młyńskie, zwalczając
import niemiecki, co uczcili ro
botnicy niosąc na własnych bar
kach trumnę ś.p. Ojca mego na
Cmentarz.
MIECZYSŁAW HARTWIG
Gdańsk

b. radny m.st. Warszawy,
czł. Nacz. Rady Odb. War
szawy, odznaczony Złotą
Honorową Odznaką za za
sługi dla Warszawy

Notował
DARIUSZ PIĄTKOWSKI

• Nosić to można albo z pas
kiem. albo luzem, na „elegacko” — z zapiętymi przy nad
garstku mankietami, albo na
relaksowo — z rękawami pod
winiętymi jak do prania. Znako
mita rzecz do spodni dla osób,
które wolą nie eksponować
bioder, ale także i da spódnic.
Zdiecia trafiły mi sie akurat
tvlko ze spodniami, a!e zapew
niam, że taki bluzon równie do
brze wyglada ze spódnica, a
niekiedy nawet lepiej, szykow
niej. I to także do spódnic mar
szczonych — wtedy lepiej prze
wiązać sznurem, lub paskiem.
W dodatku te bluzony mogą
występować w rozmaitych sty
lach, cd wybitnie sportowego aż
do bardzo romantyczny. ' Ich
wspólna cechą jest tylko dłu
gość i luz.
Na zdjęciach widzimy bluzo
ny następujące: biały z cieniut
kiej bawełny, malinowy (dziew
czyna w czapce z daszkiem) z
jedwabistej dzianiny, też b.
cienkiej, oraz czarny, jedwabn
z wykończeniem u szyi jak
koszule dziadka. Co prawda
niewiele go widać spod trenera.
Ale oroszę zwrócić uwagę, jaki
to trencz!
(Ib)

s.sret. -a cb’iz:rnojć może po
wstać dzięki dużemu zmarszcze
niu od karczka. albo wskutek
szeroko i nisko wszytych ręka
wów, albo trzeba do prostu ku
pić lub uszyć bluzkę za dużą
o dwa numery. I jeśli tkanina
jest jak wyżej opisana — wca
pokrzywy młode, przed kwit
nieniem i piła 1—3 łyżki ich so
ku z sokowirówki dziennie —
aż do skutku.
Orzeszki ziemne — arachido
we z witamin zawierają dużo
z grupy B i trochę A. Sporo
manganu, fosforu, wapnia, mag
nezu itd. Ale są kwasotwórcze
(— 17). Nie znajduję w litera
turze, by w ogóle miały wit. E.
Orzechy włoskie mają podobne
wartości, ale m.in. mają też
miedź (ułatwia przyswajanie że
laza), kwasowość mniejszą (— 9),
ale wit. E też literatura nie podaje. Wit. E jest w kiełkach
pszenicy.
To prawda, że drożdże mają
masę kwasów nukleinowych, a!e jeśli będziemy te kwasy usu
wać, więc drożdże płukać, wypłuczemy z nich także witami

cowuje się co jakiś czas coral
śmielsze metody, cóż, kiedy nie
odmiennie zawodne, bo niezbieżne z istniejącymi, rzeczywisty
mi warunkami.

postawie
młodzieży”. „Ucznie
dobrze powinni być otoczeni
lepszą opieką”. „W czasach,
gdzie dzieci cierpieli głód, le
piej się uczyli”. „Powinniśmy
cenić tych uczni, którzy się nie
złamną”. „Należy wyciągnąć
wnioski do tych uczni, którzy
nie oddali książek”. „W związku
z remontem trzeba zdejmać
wszystkie obrazy”.
Tak to wszystko nieprawdopo
dobne, że wcale bym się nie
zdziwił, gdyby mnie posądzo
no o złośliwą mistyfikację.
Niejedno by też można było
powiedzieć o języku pisanym
niektórych dyplomowanych po
lonistów. Nawet szkolne doku
menty urzędowe nie są zabez
pieczone przed inwazją ich po
kracznego języka. Oto znowu
dyrektor liceum ogólnokształcą
cego i magister filologii polskiej
w jednej osobie, dyskwalifiku
jąc w „arkuszu
spostrzeżeń”
swoją koleżankę, taką polsz
czyzną daje dowód swoich wy
bitnych
kwalifikacji zawodo
wych: „wizytacja dokonała do
kładnego zwizytowania lekcji”,
„nie umie określić metody lek
cji” i poprowadzić wszystko
jedno jaką metodą”, „nie umie
sobie poradzić ze stroną wy
chowawczą”, „uzyskuje najgor
sze wyniki”, „posiada bardzo
duże braki z przedmiotu geo
grafii”.
Na zakończenie nie od rzeczy
będzie przytoczyć na odmianę
taką ortografię zastępcy dyrek
tora liceum ogólnokształcącego,
tym razem magistra historii:
„Porządek obrał (sic!)”, „Komisia skrótacyjna”, „lekcja chemi”, „spodkanie młodzieży”. Ilu
mamy niewydarzonych polonis
tów.
nie wiem. Wystarczy
stwierdzić, że są. Nic podkreśla
tego zjawiska fakt bezsporny,
iż mamy też polonistów rzetel
nych, ba nawet świetnych. Za
równo starych, jak i młodych.
Dla nich pełni jesteśmy nie tyl
ko szczerego uznania, lecz i
głębokiej czci, i nikt by z nas
nie chciał, by na ich dobre imię
miał paść najbardziej nikły cień
niesławy!
Szukając dodatkowego reme
dium na dolegliwości polonis
tyczne, reprezentant IKN wy
wodzi: „Nie słyszą również (po
loniści dop. m.) wyrazów zachęty
do ćwiczenia własnego pióra
— ze strony przedstawicieli nad
zoru pedagogicznego”
Myślę, że na ten temat lepiej
nie pisać.
A w ogóle skończyć raz na
reszcie z szukaniem przyczyn
zła nic wiadomo gdzie. To w aparacic szkolnym, i zasadniczo
tylko tam, coś szwankuje, coś
tizeba zmienić. Nie może to być
aż tak skomplikowany problem,
żeby się go w ogóle nie dało
rozwiązać. Wie na pewno ogół
nauczycieli, co trzeba zrobić, by
wyjść z impasu. Mówią o tym
ci najwrażliwsi, piszą, biją na
alarm. I nic. Jest co prawda
u góry wiele dobrej woli, oprą-

garść w mleku codziennie; po
za tym doskonałą bronią przeciw
wszelkim chorobom cywilizacyj
nym są otręby pszenne (1—3
łyżki dziennie) lub „surówka
piękności”, czyli surowe płatki
owsiane, także chleb razowy.
Przy tym dieta prawie bez cuk
ru, bo cukier niszczy selen (tj.
utrudnia jego przyswajanie).
Wiosenna surówka. Wszelkie
możliwe zieleniny, więc natka
pietruszki, szczypiorek, liście
rzodkiewek, sałata, rzeżucha z
ligniny lub ogrodowa — drob
no posiekać, wymieszać z po
siekanym jajkiem na twardo I
majonezem i podawać. Można
zamiast z majonezem — z sosem
vinegret, albo ze śmietaną i
skropić sokiem z cytryny. Sa
mo zdrowie!

Rzodkiewki będą co dnia ta
nieć. Są zasadotwórcze (+6). Są
zasobne w żelazo (aż 9 mg),
mają też troszkę miedzi, trochę
magnezu, sporo wapnia, potasu,
fosforu itd i po trochu wita
min (A, C, z grupy B). Nie są
polecane dla tarczycowych, ale
bardzo dla uczącej się młodzie
ży, bo wzmagają pamięć (wit.
BI). A jakie to ważne przed
końcem roku szkolnego! Są
świetne posiekane ze szczypior
kiem, jajkiem i śmietaną lub
majonezem. Do tego mleko z
płatkami kukurydzianymi, chleb
razowy ze świeżym masłem i..
śniadanie „na inteligencję” go
towe.

IRENA GUMOWSKA
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„Życie" w gminie
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Nie ma mocnych w Kazanowie

Sobota____________ 15 IV

BOGDAN WYCISZKIEWICZ
Nawet w Dniu Pracownika Służby Zdrowia kierownik ośrod
ka w Kazanowie dr Kazimiera Napieraj nie miał chwili wy
tchnienia. W wąskim korytarzyku tłoczyło się kilkunastu pa
cjentów, niektórzy musieli czekać na schodach, gdyż zabrakło
siedzących miejsc. Tak Jest zresztą codziennie, a dr Napieraj
ma zawsze mnóstwo pracy, ponieważ pełni funkcję kierowni
ka a zarazem Jest Jedynym lekarzem w Ośrodku Zdrowia w
Kazanowie. Porozmawiać mogliśmy dopiero później, kiedy os
tatni pacjent skorzystał z porady lekarza.
Dr Kazimierz Napieraj zna
ny jest w społeczności gmin
nej Kazanowa nie tylko jako
lekarz. Jest zarazem radnym
Wojewódzkiej Rady Narodo
wej, członkiem egzekutywy
Komitetu Gminnego PZPR,
wiceprzewodniczącym
Rady
Gminnej LZS, przewodniczą
cym Rady Zdrowia Zarządu
Gminnego ZSMP. Z racji swe
go społecznego zaangażowania
styka się z wieloma proble
mami, które należy rozwiązać
w interesie mieszkańców Ka
zanowa i całej gminy. Do Ka
zanowa przybył w 1954 r. To
wystarczający okres, aby poz
nać na wylot wszystkie bo
lączki mieszkańców i jedno
cześnie być świadkiem, że mi
mo wielu zabiegów, podejmo
wane inicjatywy nie mogą
przybrać realnych kształtów.
To właśnie w czasie rozmo
wy padły słowa:

„Historyczne budowle”
Tak właśnie wielu miesz
kańców Kazanowa określa in
westycje, które mimo długo
letnich starań — w dalszym
ciągu znajdują się właściwie
tylko w sferze projektów. Na
przykład Ośrodek Zdrowia.
Owszem, jest ale potrzeby
gminy dyktują zupełnie inne
rozwiązanie niż jest dotych
czas. Obecny Ośrodek Zdro
wia mieści się bowiem w blo
ku mieszkalnym, który został
wybudowany w 1976 r. dla
pracowników administracji. Po
adaptacji typowego mieszka
nia rodzinnego, przeniesiony
tu Ośrodek Zdrowia, który
wcześniej znajdował się w wy
najętych pomieszczeniach, w
prywatnym domu dyrektora
szkoły. Jakie to były wa
runki — lepiej nie wspomi
nać, chociaż i obecnie nie
spełnione są podstawowe wy
mogi Ośrodka Zdrowia z pra
wdziwego zdarzenia.
Wspólnie z kierownikiem o-'
glądamy ośrodek. Gabinet le
karski mieści się w ..; kuch
ni, w jednym pokoju — ga
binet zabiegowy w następnym
— rejestracja wraz z punk
tem położniczym. Niewielki
przedpokój został zamieniony
na poczekalnię (nic więc dzi
wnego, że ludzie muszą cze
kać na schodach). Typowe
mieszkanie rodzinne, razem
około 40 m kw. Natomiast
codziennie przewija się pra
wie 50 osób przychodzących
po lekarską poradę.
Czy nie zanosi się na po
prawę warunków pracy per
sonelu ośrodka a zarazem le
pszą opiekę zdrowotną miesz
kańców gminy — pytamy.
Zanosi się już od dawna,
ale jak na razie to tylko pla
ny — mówi dr Napieraj. Nie
bez powodu mówimy o histo
rycznych budowlach. Sprawa
budowy Ośrodka Zdrowia po
dejmowana była już w 1962
roku i jak dotychczas jesteś
my w dalszym ciągu w punk
cie wyjścia. No, może nie
zupełnie. Mamy przecież za
twierdzoną lokalizację, • jest
dokumentacja, są pieniądze
ale brak wykonawców. I tak
niezmiennie od kilku lat.

Duże przedsiębiorstwa bronią
się przed rozpoczęciem takiej
„małej” budowy, ogłosiliśmy
przetarg na
wykonawstwo
lecz nie przyniósł on rezulta
tów. Mieszkańcy Kazanowa i
gminy bardzo chętnie pomog
liby przy niefachowych robo
tach. Zresztą teren jest już
przygotowany w czynie spo
łecznym, mieszkańcy
upo
rządkowali
działkę, nawet
przeniesiono linię telefonicz
ną. Zdajemy sobie sprawę, że
w czynie społecznym Ośrod
ka Zdrowia nie zbudujemy.
W Wydziale Zdrowia Urzędu
Wojewódzkiego słyszymy —
jak znajdziecie wykonawcę,
budowa ruszy. W Urzędzie
Gminnym podobnie. Co więc
robić. Nawet — ludzie przy
płaceniu składek na Narodo
wy Fundusz Ochrony Zdrowia
pytają kiedy wreszcie bę
dziemy mieć ośrodek.
Zgodnie z planami w no
wym ośrodku znalazłby za
trudnienie stomatolog, inter
nista i pediatra oraz dojeż
dżający lekarze — chirurg i
ginekolog. Takie są potrzeby.
Tylko jak długo jeszcze będzie
trzeba czekać na realizację
tych planów? Tutaj, w gmi
nie nikt nie może dać odpo
wiedzi.

Dom nauczyciela
i droga
To też — używając sformu
łowania mieszkańców — hi
storyczna budowla, która nie
może wyjść poza fundamenty.'
Dobrze, że chociaż są już
fundamenty i podpiwniczenie
budynku. Ale co dalej? Nic.
Sprawa utknęła na martwym
punkcie. Zgodnie z projektem
w Domu Nauczyciela będą
mieszkały 4 rodziny nauczy
cielskie. W nowym
roku
szkolnym „pierwszaki” rozpo
czynają
realizację
progra
mu szkoły 10-letniej. Oprócz
bazy — potrzebna jest także
kadra na uczyciel i-s pecjalistów.
Nowe mieszkania byłyby waż
nym atutem w „ściągnięciu”
potrzebnych pedagogów. Obec
nie jednak fundamenty zara
sta trawa.
Jest też i inny problem, któ
ry wymaga jak najszybszego
rozwiązania — chociaż w tym
wypadku — wystarczyłyby
tylko dobre chęci miejsco
wych. gminnych władz. Od
dłuższego czasu nie może do
czekać się naprawy kilometro
wy odcinek drogi z Kroczowa
do Kazanowa. Szczególnie dot
kliwie
odczuwają to dzieci,
które dojeżdżają do Zbiorczej
Szkoły Gminnej w Kazano
wie.
W czasie zimy był i taki
wypadek, że „Wóz Drzyma
ły”, którym dowożone są dzie
ci do szkoły wywrócił się do
rowu. Na szczęście był wtedy
pusty. Kilkakrotnie 6ame dzie

ci musiały pchać przyczepę,
bo jeden ciągnik nie dał ra
dy przejechać przez zaspy. Dla
ścisłości należy dodać, że ten
odcinek drogi był już przy
gotowany przez mieszkańców
do robót specjalistycznych,
ale jak dotychczas nic się tutąj nie robi.
Nie są to jedyne bolączki
gminy Kazanów, które wyma
gają rozwiązania i które —
wydaje się — można załat
wić. Od, chociażby adaptacja
remizy strażackiej na nie
wielką
halę widowiskowo-sportową,
gdzie wreszcie
możnaby organizować impre
zy kulturalne i sportowe ma
jące już swoją tradycję w
Kazanowie.

★

W czasie całodniowej wizy
ty w Kazanowie rozmawia
łem z wieloma ludźmi — le
karzem, dyrektorem Zbiorczej
Szkoły Gminnej, przedstawi
cielami gminnej organizacji
ZSMP. Wszyscy — oprócz za
wodowej pracy — pełnią tak
że wiele funkcji społecznych,
a więc dobrze znają potrzeby
gminy.
Być może, jest to
jednostronna relacja. Niestety,
naczelnik gminy — Zenon Mi
chalik przez cały dzień nie
znalazł chwili czasu dla dzien
nikarza, aby wyjaśnić wiele
wątpliwości, które nasunęły
się w czasie rozmów. A mo
że sam nie miał już nic do
dodania...

W biuletynie RTN
o naukach przyrodniczych
i ochronie środowiska
Ukazał się trzeci zeszyt
XIV tomu biuletynu kwar
talnego Radomskiego Towa
rzystwa Naukowego, który
poświęcony jest naukom przy
rodniczym i ochronie środo
wiska naturalnego.
W wydawnictwie zamiesz
czony został artykuł prof. dr.
Włodzimierza Sedlaka „Bioelektronika — krok naprzód
w poznaniu życia”. Autor,
który jest wybitnym naukow
cem a mieszka w naszym
mieście, przedstawia badania
nad nową dziedziną nauki
której osiągnięcia są dalszym
krokiem na drodze poznania
życia.
W biuletynie znajdują się
też materiały przygotowane
przez członków komisji nauk
przyrodniczych oraz rolnoleśnej: Edwarda Nipochorskiego — Stan i ochrona wód
w województwie radomskim,
Stefana Witkowskiego — Pro
blemy
gospodarki
wodnej
woj.
radomskiego Janusza
Wigurskiego — Rezerwaty i
i pomniki przyrody w woj.
radomskim, Stanisława Cieślińskiego — Stan flory poro
stów, rezerwatów Zagożdżon
w Puszczy Kozienickiej i Leo
polda Pomarnackiego — Leś
ne zwierzęta ssące wojewódz
twa radomskiego.
Notę biograficzną zasłużo
nego leśnika mgr. inż. Teodo
ra
Zielińskiego
zmarłego
przed 2 laty daje Leon Sko
wroński.
(n)

PIONKI

Olimpiada „Nasz rodowód”
i „Dobry wieczór”
Ponad 4 fty-s.
członków
miejskiej organizacji młodzie
żowej
Radomia — uczniów
starszych klas szkół średnich,
pracowników zakładów pracy
— uczestniczyło w III Olim
piadzie Wiedzy
SpołecznoPolitycznej,
zorganizowanej
pod hasłem „Nasz rodowód”
w XXXV rocznicę powstania
Związku Walki Młodych.
Radomscy finaliści Olim
piady na szczeblu szkół i za
kładów pracy spotkają się
ponownie 26 kwietnia br. w
hali „Radoskóru”, by poddać
się nowemu testowi olimpij
skiemu, w wyniku którego
wyłoniona zostanie drużyna
reprezentująca
radomską
młodzież
w
eliminacjach
wojewódzkich,
Ogłoszenie
wyników i składu miejskiej
drużyny olimpijskiej nastąpi
tego samego dnia, również w
hali
„Radoskóru”
podczas
imprezy rozrywkowej zorga
nizowanej przez ZM ZSMP
w kolejnym „Dobrym wie
czorze”, na którym tym ra
zem wystąpi znany zespół
„Andrzej i Eliza”.
Bilety wstępu na tę impreżę można zakupić, w cenie
30 i 45 zł począwszy od dziś
w ZM ZSMP przy ul. Sien
kiewicza 4. Zespół ,„Andrzej
i Eliza” wystąpi 26 kwietnia
br. dwukrotnie przed mło
dzieżową publicznością Ra
domia — o godz. 11 i 19.30.
be-de

Program I
14.25 Dziennik (kolor)
1445 Obiektyw
Program stołecznego woje
wództwa warszawskiego
14.55 Radzimy rolnikom (kolor)
15.05 Dla dzieci:
O misiach, miśkach, niedź
wiadkach (kolor)
15.35 Magazyn lotniczy
16.05 Latarnia Czarnoksięska
Spotkanie XII — „Melodra
mat" (kolor)
16.30 Film Latarni Czarnoksięskiej
— „Dziedziczka”
Film iab. prod. USA wg pow.
Henry Jamesa.
Wyk.: O. De Hayllland, M.
Clift, R. Richardson, M. Hop
kins i in.
16.30 „Gdyby wszyscy ludzie”
— film dokum. (kolor)
10.00 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.10 Siódemka (kolor)
19.30 Wieczór z dziennikiem (kolor)
20.30 Filmy z Brigitte Bardot
— „Dziewczyna z okładki"
— Komedia prod. franc.
22.10 Studio Sport: — Sprawozda
nie z międzypaństwowego
meczu w piłce nożnej Wę
gry — CSRS (kolor)
23.00 Dziennik (kolor)
23.15 Kino Nocne
— „Wszyscy uwierzą"
Film sensacyjny prod. ang.
Reż. Nike Hodges. Wyk.:
M. Colas, R. Ciarkę, Ch.
Baxter i ln. (kolor)

Program II
15.20 Popołudnie podróży i przy
gody — cz. I
W pr. filmy:
— Na ścianie Bezingl
— Kierunek Alaska (kolor)
16.10 Dla młodych widzów:
— Latający Holender
17.10 Studio Sport
— Wspomnienia reporterów
(kolor)
18.30 Uśmiechy Starego Kina
— Niezapomniany Charlle
Montaż komedii filmowych z
lat 1914-18
19.00 Program lokalny
19.20 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.30 Wieczór z dziennikiem (kolor)
20.30 Kwadranse muzyki
Wyk.: K. Wiłkomirski, zespól
baletowy Teatru Muzycznego
w Krakowie, Maciej Szy
mański (kolor)
21.35 Teatrzyk Studia Gama
— „Futro”
— „Testament”
22.00 W’ielka miłość Balzaka
— ode. III filmu TP pt.:
„Contessa” (kolor)
23.00 Teatr Wspomnień — Z. Uni
łowski
— „Wspólny pokój”
Adapt.
autobiograficznej
pow. Z. Uniłowskiego

Niedziela__________ 16 IV
Program I
9.00 Dla młodych widzów:
— Teleranek
oraz film z serii „Lassie” pt.:
„Niebezpieczeństwo
prerii”
(kolor)
10.20 Antena
— informacje o programie TP
(kolor)
10.45 „U zarania dziejów”
— ode. III pt. „Niezwykła hi
storia”
Film dok. produkcji tv wło
skiej (kolor)
11.45 Dziennik (kolor)
12.00 Rolnicze rozmowy (kolor)
12.30 „Żołnierski rapsod” (kolor)
TYLKO W NIEDZIELĘ
12.45 Omówienie programu i pio
senka z uśmiechem
1240 Biblioteka Narodowa — fe
lieton filmowy
13.00 Ni to, ni owo — program
ąuizowy
13.20 Charlie, jesteś z nami (ko
lor)
13.50 Pierwsza lekcja — spotkanie
z młodymi adeptami zespo
łu ZHP „Gawęda” (kolor)
14.20 Mój pamiętnik: Tadeusz Ku
lisiewicz
14.35 Prawdy 1 legendy: Stańczyk
(kolor)
*
15.05 Losowanie
Dużego
Lotka
(kolor)
15.15 Dzieje placu Zamkowego —
film dokumentalny poprze
dzony wstępem prof. B.
Leśniodorskiego
15.40 Dawno temu: Szymon Ko
byliński o malarstwie Canaletta (kolor)
15.55 Studio Sport: Z boisk I li
gi (kolor)
16.50 Małżeństwo z przypadku —
nowela filmowa prod. TV
ZSRR wg opowiadania A.
Puszkina „Zamieć”
17.20 Zyć w pokoju — program
dokumentalny
17.36 W projektorze wspomnień
Ryszarda Wojny (rok 1918)
17.35 Handlarze strachem — film
z serii „Rewolwer 1 melo
nik” (kolor)
18.45 Adolf Ciborowski:
Świat,
który widziałem (kolor)
18.55 Piosenka z uśmiechem
19.00 Wieczorynka (kolor)
19.30 Wieczór z dziennikiem (ko
lor)
20.39 Omówienie programu 1 pio
senka z uśmiechem
20.35 Noce i dnie — ode. 8 Czas
miłości i czas śmierci (ko
lor)
21.25 Śpiewa Marek Grechuta (ko
lor)
21.40 Zagadka literacka
21.50 Piosenka z uśmiechem
21.55 Kabaret
Olgi
Lipińskiej:
Premiera (kolor)
22.30 Piosenka z uśmiechem 1 roz
mowa z Mieczysławem Cze
chowiczem
22.40 Wiadomości Studia
Sport
(kolor)
22.50 Uśmiech twarzy — program
kabaretowy, scenariusz i re
żyseria Andrzej Strzelecki
23.15 Zaproszenie do Teatru im.
Słowackiego w Krakowie:
„Mazena” (kolor)

Program II

W Pionkach, drugim co do wielkości mieście w województwie,
stale poszukuje się rozwiązań urbanistycznych i architektonicz
nych. Centrum miasta ustalono wokół dworca kolejowego —
powstaje tu cały zespól administracyjno-handlowo-uslugowy.
Szkoda tylko, że tak wolno przebiega ta budowa, rzec można —
w iście hotelowym tempie, o którym to obiekcie pisaliśmy przed
kilku dniami.
Fot. Bronisław Duda

7.30 Jęz. ang.
— Kurs, podst., powt. lek. 27
8.00 Jęz. rosyjski
— Kurs podst., powt. lek
cji 28 (kolor)
8.30 Jęz. francuski
— Kurs podst., powt. lek
cji 24 (kolor)
9.45 Teatr Telewizji
Eugene O’Neill — „Zmierzch
długiego dnia" powt. (kolor)
11.50 W Starym Kinie
— „Modelka"
Komedia muz. prod. USA.
W rolach głównych: R. Hayworth, G. Kelly
13.35 Przemówienie
ambasadora
Syrii
13.45 Dla dzieci:
— Ula 1 świat — „Śluby pa
nieńskie"
14.15 Studio Sport
— Sprintem przez Polskę (ko
lor)
14.50 Prawda czasu, prawda ekra
nu
— „Cena szaleństwa”
Dramat wojenny prod. CSRS
17.00 Studio Sport
— Turniej z okazji 50-lecia
Polskiego Związku Koszy
kówki. Mecz Polaka — Kuba
(kolor)

18.00 Stereo i w kolorze
— Recital K. A. Kulki (kolor)
19.10 „Przynajmniej próbować”
— rep. o pracy nad spektak
lem
przygotowywanym w
Teatrze Powszechnym w War
szawie „Lot nad kukułczym
gniazdem” (kolor)
19.30 Wieczór z dziennikiem (kolor)
23.30 Studio Gama przedstawia
— „Tym razem inaczej — E.
Jodłowska" (kolor)
oraz „Dle Drei Oldler" —
występ estradowy austriac
kiej grupy parodystów mu
zycznych
21.30 Klub lilmowy
— „Czwarta nad ranem"
Film fab. prod. ang.

Poniedziałek______ 17 IV
Program i
15.00 Melodie
— Mel. greckie śpiewa Zisis
Mocios
15.30 NURT
Pedagogika
— Czynniki organizacyjne
decydujące o efektywności
procesu dydaktycznego —
cz. I
16.00 Dziennik (kolor)
1640 Obiektyw
— Pr. województw: katowic
kiego,
bielskiego,
często
chowskiego, opolskiego
14.30 Dla dzieci:
— Zwierzyniec (kolor)
17.15 Studio Sport
— Klub Kibica (kolor)
17.40 Dom i my
17.55 „Ruiny strzelają”
— Ode. ni dramatu wojen
nego prod. TV ZSRR
19.00 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.10 Siódemka
19.39 Wieczór z dziennikiem (kolor)
2040 Teatr Telewizji na Swiecie
George Bernard Shaw
— „Cezar i Kleopatra” •
21.55 Camerata
— mag. muz. (kolor)
22.25 Współczesne życiorysy
— Mirosława 1. (kolor)
32.45 Dziennik (kolor)

Program II
STUDIO BIS
16.00 Omówienie programu
16.05 „Przez dżunglę do Pigmejów”
— rep.
16.25 „Tańczy Sabat”
— reż. Tomasz Dembiński
16.35 Zmiennik — czyli czy łatwo
być kierowcą miejskiego au
tobusu
16.50 Gość Studia BIS
17.00 Śpiewa K. Krawczyk
17.30 Wszystko za wszystko
— z dyr. Metaleksportu A.
Jungiem
18.40 Gość Studia BIS
18.50 Jak należy ubierać się wio
sną i latem
B. Hoff oraz modelki z Mody
Polskiej
19.00 Program lokalny
19.20 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.30 Wieczór z dziennikiem (kolor)
20.30 Język niemiecki
— Kurs podst., lek. 24
21.00 Studio BIS
— co jeszcze w programie
21.05 Jak należy ubierać się wiosną
i latem
21.16 „Muzyczno obrazy Malczew
skiego” — widowisko muz.pantomlmiczne z udziałem
SBB oraz Teatru Studia Wi
zji 1 Ruchu z Lublina. Reż.
T. Dembiński.
21.35 24 godziny (kolor)
21.45 Kazachstan 1977
22.40 Gość Studia BIS
22.25 „Złote jabłko dla Helenki”
—'pr. rozrywk.

Wtorek___________ 18 IV
Program I
11.30 „Noce 1 dnie”
— Ode. VIII pt.: „Czas mi
łości 1 czas śmierci” (powt.)
(kolor)
15.00 Melodie
— „Estrada folkloru” (kolor)
15.30 Telewizyjny Klub Seniora
— „Złota jesień”
Popularne melodie i wiersze
w wyk.: Lucji Prus, Z. Bie
lawskiego, W. Plaskoty 1 amatorskiego zespołu wokal
nego Klubu Seniorów przy
Zakładach „Rokita” w Brze
gu Dolnym
10.00 Dziennik (kolor)
16.10 Obiektyw
—
Program
województw:
gdańskiego, bydgoskiego, el
bląskiego, olsztyńskiego, to
ruńskiego
16.30 Studio Telewizji Młodych
(kolor)
17.85 Nie tylko dla kobiet (kolor)
17.35 Zgadnij, kim jestem
— teleturniej (kolor)
18.15 Człowiek i przyroda
— „Nie prześladujmy ich
więcej”
Ode. ser. dokum. prod. TV
hiszpańskiej (kolor)
18.50 Radzimy rolnikom (kolor)
19.00 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.10 Siódemka
19.30 Wieczór z dziennikiem (kolor)
20.30 „Saga rodu Palliserów”
— Ode. XIV filmu prod. ang.
(kolor)
21.30 Przed Opolem
— „Debiuty" (kolor)
22.00 Progi i bariery
— Widowisko publicyst. (ko
lor)
21.55 Przed Opolem
— wyniki plebiscytu
13.00 Dziennik (kolor)

Program II
16.00 Kino Telewizji Najmłodszych
— Zestaw filmów animowa
nych o zwierzętach (kolor)
16.30 Militaria, Obronność, Nowo
czesność
17.00 „On Jutro przyjeżdża”
— Film obyczajowy prod. TV
fińskiej (kolor)
18.00 Dla młodych widzów:
— „Technika 1 my"
18.30 Dialogi z przeszłością
— „Gnuśny czy rycerski”
— próba oceny panowania
Mieszka II syna Bolesława
Chrobrego (kolor)
19.00 Program lokalny
19.20 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.10 Wieczór i dziennikiem (kolor)
20.39 Jęz. angielski
— Kurs podst., lekcja 20
21.00 Wtorek Melomana
— W pr. recital planisty J.
Hendricksona (kolor)
22.00 24 godziny (kolor)
22.10 „Przeciw zagładzie”
— Film dokum. prod. TP.
Film o martyrologii Żydów
polskich
w
Warszawskim
Getcie i różnych formach po
mocy, jakie niosło im społe
czeństwo polskie
22.45 Sylwetki X Muzy

Środa____________ 19 IV
Program I
10.30 „Kurier z Warny”
— Film fab. prod. bułgarskiej
1440 Melodie
— Melodie miast
Wędrówka po miastach ZSRR
z melodią i piosenką (kolor)

15.30 NURT
16.00 Dziennik (kolor)
16.10 Obiektyw
— Pr. województw: krakow
skiego, krośnieńskiego, no
wosądeckiego, przemyskiego,
rzeszowskiego, tarnowskiego.
16.30 Dla dzieci:
— „Entliczek — Słowniczek”
(kolor)
17.00 Spoza gór i rzek
— Ofensywa Łużycka
Szlak bojowy H Armii Woj
ska Polskiego
17.30 Losowanie Małego Lotka (ko
lor)
17.45 Między nami jaskiniowcami
— „Pomyleńcy wśród gwiazd”
Film animowany (kolor)
18.10 Studio Sport
— Sprawozdanie z rozgrywek
I ligi piłki nożnej (kolor)
19.00 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.10 Siódemka
19.30 Wieczór z dziennikiem (kolor)
20.30 „Kartka z pamiętnika”
— Film fab. prod. TV CSRS
(kolor)
22.05 XYZ — cz. I (kolor)
22.35 Dziennik (kolor)
22.50 XYZ - cz. II (kolor)

Program II
16.00 Dla młodych widzów:
— „Co dalej maturzysto"
1440 Kino Miniatur
— Z powagą i żartobliwie
(kolor)
17.05 „Fundament przyjaźni”
— Pr. z okazji 33 rocznicy
podpisania Układu o przy
jaźni i współpracy Polski z
ZSRR (kolor)
17.85 Magazyn Morski
18.05 „Paryscy Mohikanie”
— Ode. III filmu kostiumowo-przygodowego prod. TV
CSRS
19.00 Program lokalny
1940 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
1040 Wieczór z dziennikiem (kolor)
20.30 NURT
22.00 24 godziny (kolor)
2240 Film Latarni Czarnoksięskiej
— Jezebel
Dramat społeczno-obyczajo
wy prod. USA.
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Program II

Program I

15.55 Kino Telewizji Dziewcząt i
Chłopców:
„Gruby” — ode. II pt. „Szko
ła”
16.25 Towarzystwo Wiedzy Pow
szechnej
— Jak wychowywać
17.00 Klub Jazzowy Studia Gama
— Złota Tarka 78
(kolor)
17.30 Sprawy Młodych
— „Słodko i gorzko”
Dramat obyczajowy prod.
bułgarskiej (kolor)
19.00 Program lokalny
19.20 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.30 Wieczór z dziennikiem (kolor)
20.30 Język rosyjski
— Kurs podst., lek. 29 (kolor)
21.00 „Od M do M”
— „Szkoła Mistrzów”
21.30 21 godziny (kolor)
21.40„Nie tylko o filmie”
— Ilustrowana fragmentami
filmów dyskusja krytyków
filmowych o repertuarze ki
nowym i problemach roz
powszechniania filmów (ko
lor)
22.10 To lubię
— Intymna opowieść o upo
dobaniach prof. H. Michało
wskiego (kolor)
22.30 „Reąuiem dla 500 tysięcy”
— Relacja dok. z war
szawskiego getta. Reż. J.
Bossak i W. Każmierczak
23.10 Opowieści niezwykłe
— „Pieśń tryumfującej mi
łości” — nowela film wg.
opow I. Turgieniewa prod.
TP (kolor)

11.20 „Kartka z pamiętnika”
— Film fab. prod. TV CSRS
(powt.) (kolor)
15.00 Melodie
— „Malowany dzban"
— Piosenki z kotwicą w her
bie (kolor)
15.30 NURT
Nauki polityczne
— Zasady 1 kierunki polityki
zagranicznej PRL.
16.06 Dziennik (kolor)
1640 Obiektyw
,
1640 Dla dzieci:
— „Piątek z Pankracym”
oraz filmy o przygodach Gu
cia i Cezara (kolor)
17.10 Kryptonim „Stella”
— Ode. II filmu sensacyjnego
prod. TV bułgarskiej (kolor)
18.30 Magazyn Motoryzacyjny (ko
lor)
29.00 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.10 Siódemka
1940 Wieczór z dziennikiem (kolor)
20.30 Film Telewizyjny na Swiecie
Cz. I filmu biograficznego
prod. norweskiej (kolor)
22.20 Koncert WOSPRiT z Katowic
— retransmisja koncertu pu
blicznego
23.05 Dziennik (kolor)

Czwartek
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Program I
15.00 Melodie
— pr. muz. — „Wariacje”:
Variatione serieuses — Men
delssohna
Bartholdy’ego 1
Andante z wariacjami op. 48
— Roberta Schumanna
15.30 Oto Foto
— Mag. fotograficzny (kolor)
16.00 Dziennik (kolor)
16.10 Obiektyw
16.30 Dla młodych widzów:
Ekran z Bratkiem
— Film z cyklu; Disneyland
—
„Kapryśna
charcica”
prod. USA (kolor)
17.55 Poligon (kolor)
18.20 Sonda
— Radar w nauce 1 technice
(kolor)
18.50 Radzimy rolnikom (kolor)
19.00 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.10 Siódemka
19.39 wieczór z dziennikiem (kolor)
20.30 Komisarz Maigret
— Ode. pt.: „Maigret waha
się”
— Film fab. prod. franc.
22.10 Pegaz
— Aktualna publicyst. kul
turalna (kolor)
22.55 Dziennik (kolor)
23.10 W minutę po premierze
— Święta góra Kasprowa
(kolor)

Program II
15.40 Tajemniczy świat przyrody
— Metamorfozy i mutacje
(kolor)
1640 Galeria 34 milionów
— Malarstwo S. Dawskiego
(kolor)
17.00 Studio Sport
— Turystyka 1 wypoczynek
(kolor)
17.30 Komisarz Maigret
— Ode. pt. „Maigret waha
się"
Film fab. prod. francuskiej
(powt.)
19.00 Program lokalny
1940 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.30 Wieczór z dziennikiem (kolor)
20.30 Jęz. francuski
— Kurs, podst., lek. 25 (ko
lor)
21.00 „Białe róże”
— Opow. K. Estreichera o
Witkacym z cyklu „Nie od
razu Kraków zbudowano”
(kolor)
31.20 „Czerwona Republika”
—< Rep. o wydarzeniach w
mieście Czeladzi w latach
1905—1939 (kolor)
11.35 „Dyplom z nr 1”
— Reportaż o prof. Alojzym
Meiichu pierwszym absol
wencie katowickiej uczelni
ekonomicznej (kolor)
22.00 24 godziny (kolor)
22.10 Studio Sport
— Wokół Stadionów (kolor)
22.40 Sytuacje
— Być samodzielnym
Programy szkolne TVP podajemy w codziennej informacji o
programie telewizyjnym.
Programy oznaczone kropką otnawlamy szerzej poniżej
TV zastrzega sobie możliwości
zmian w programie.

Z telekina zwracamy m. In.
uwagę na cieszący się popular
nością cykl filmów z Brigitte
Batdot. W najbliższą sobotę (15
bm. g. 20 30) TV przypomni ko
medię pt. „Dziewczyna z okład
ki” — Bardot gra w tym fil
mie modelkę
zaangażowaną
przez pewien magazyn do re
klamowania serii modelowej.
Piękna dziewczyna zakochuje
się w redaktorze tego magazy
nu, co staje się początkiem za
bawnych perypetii Film reży
serował Pierre Gaspar-Huit,
obok Brigitte Bardot wystąpią
m in Louis Jourdan (znany w
Polsce z amerykańskiego musi
calu „Gigi”) oraz Micheline
Presie (która m. in. była part
nerką Gerarda Phiłipa w „Dia
ble wcielonym”) Na zdjęciu:
Brigitte Bardot. Fot CAF
Na scenie poniedziałkowej, w
cyklu „Teatr TV na świecie”,
zobaczymy tym razem (17 bm.
g. 20.30) znaną sztukę G. B.
Shawa „Cezar i Kleopatra” w
inscenizacji przygotowanej przez
telewizję brytyjską w reż. Ja
mesa Cellana. Shaw sięga tu,
jak wiadomo, po temat zna
ny
z historii starożytnego
Egiptu i Rzymu, przedstawia
jednak rzecz całą w konwencji
komediowej, z przymrużeniem
oka. (Przy okazji warto przy
pomnieć, iż ostatnio oglądaliś
my w naszej TV inną komedię
Shawa — „Mąż przeznaczenia”
w reż. Czesława Wołłejki). Spek
takl TV angielskiej wyreżyse
rował James C. Jones, w rolach
głównych wystąpią znani akto
rzy Genievieve Bujold oraz Alec
(-•>
Fot C‘w
Kolejne spotkanie
„Latarni
Czarnoksięskiej” poświęcone bę
dzie (czwartek 20 bm. g. 22.10,
pr. 2) melodia matowi. Ilustracją
tematu będzie film prod. ame; rykańskiej pt. „Jezebel” oparty
! na motywach powieści Henry
Jamesa, film ukazuje tragiczną
miłość dziewczyny, która odzie
dziczyła po rodzicach pokaźny
majątek, podczas gdy starający
się o jej rękę młodzieniec czyha
tylko na jej pieniądze. Reż. W.
Wyler, w roli głównej — słyn
na Bette Daviz (na zdjęciu).
Fot. CAF
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Rzeczywiste i pilne potrzeby mieszkańców

aneow
Rady narodowe przy akty
wnym współdziałaniu z ko
mitetami FJN przeprowadza
ją kampanię wyborczą do
samorządów
mieszkańców.
W wyborach tych — zarów
no do komitetów domowych
jak i w następnym etapie
do komitetów osiedlowych
— podejmowane będą podo
bne
problemy,
zgłaszane
wnioski i postulaty, jak pod
czas niedawnych wyborów
<
do rad narodowychi szczę
bla podstawowego, ty Radomiu wybory do komitetów
domowych trwać będą do
W maju
końca kwietnia.
br. odbędą się wybory do komitetów
osiedlowych
z
udziałem delegatów
nowo
wybranych komitetów
domowych,
przedstawicieli
wszystkich organizacji społecznych, działających w miejscu zamieszkani;
Szeroka reprezentacja spo
łeczna w nowym samorząmieszkańców
daje
dzie
lepszą gwarancję realizacji
wzrastających zadań, podnie
sie rangę i skuteczność dzia
łania tej masowej iormy de
mokratycznego
zarządzania,
działalności wychowawczej i
kontroli społecznej.

Wzrasta rola
Komitetów domowych
Już pierwsze w naszym
mieście zebrania sprawozdaw
czo-wyborcze w komitetach
domowych, jak również spot
kania przedwyborcze, które
odbyły
się w większości
komitetów osiedlowych, wska
zują., ze mieszkańcy przeko
nani są do skuteczności ta
kiego działania w comu czy
osiedlu, że w miarę rozwią
zywania wielu pilnych spraw
służących poprawie warun-

ków ' komunalnych,
byto
wych czy kształtowania pra
widłowych stosunków między
mieszkańcami, wzrasta rola
komitetów domowych i osie
dlowych. Są one przygotowa
ne do podjęcia nowych, trud
niejszych obowiązków. Dla
przykładu — już podczas
pierwszych wyborów do ko
mitetów osiedlowych m. in.
na osiedlu Ustronie i XV-Ieciu powszechnie postulowanowej
wano
umocnienie
formy działalności podjętej
Komisje
ostatnio
przez
Profilaktyki Społecznej, dotyczącej tak istotnych spraw,
jak ład i porządek, przeciw
działanie wszelkim niekorzyst
nym zjawiskom alkoholizmu,
pasożyitnictwa, chuligaństwa.
Niektórzy dyskutanci wystę
powali z wnioskami szersze
go niż dotąd
rozwinięcia
działalności
kontrolnej
w
stosunku do handlu, usług,
czy
działalności na rzecz
rozwoju gospodarki komunal
nej.

Społeczni gospodarne
W działalności samorządów
mieszkańców dostrzega
się
ostatnio coraz śmielsze i no
watorskie
eksperymentowa
nie- Niewątpliwie należy do
nich
zainicjowane ostatnio
przez mieszkańców Osiedla
Ustronie powołanie tzw. spo
łecznych gospodarzy klatek
schodowych, debrze służące
porządkom w domach.
Powszechna jest troska o
dalsze rozszerzenie pomocy
dla osób w podeszłym wie
ku,
rozwój samorządności
dziecięcej, liczne są propozy
cje zmierzające do rozsze
rzenia pracy wychowawczej
wśród dzieci i młodzieży. W
wielu dyskusjach podczas wy-

borów do komitetów domo
wych podnoszono zagadnienia
stałej współpracy z ADM.
Nie tylko kontroli nad ich
działalnością
—
również
pomocy ADM-om w realizacji
przez nich remontów i na
praw, utrzymania porządku
na podwórkach, dopilnowania,
by wszystkie środki prze
znaczone na modernizację do
mów i ich remonty zostały
wykorzystane jak najefekto
wniej.
W dotychczasowej kampanii
wyborczej w Radomiu w peł
ni uzyskała aprobatę decyzja
o zaniechaniu „ogniwa poś
redniego” w postaci
daw
nych komitetów blokowych
na rzecz umocnienia
dzia
łalności i składu komitetów
domowych oraz komitetów
osiedlowych i ich komisji
1
problemowych. W br. wzrośnie liczba komitetów domowych, których ma być ok.
<
500.
Przewiduje się więc: powstanie ok. 100 nowych komi
tetów domowych w Radomiu
a to w związku z rozwojem
budownictwa
mieszkaniowe
go i w wyniku dobrze na
ogół sprawdzającej się dzia
łalności tej najniższej samo
rządnej organizacji w miejscu
zamieszkania. Natomiast nie
przewiduje się zmiany liczby
komitetów osiedlowych, których będzie w naszym mieście podobnie jak i w mijającej kadencji — 24.

Programy czynów
społecznych
Podczas zebrań przedwy
borczych do komitetów osie
dlowych główną uwagę zwra
ca się przede wszystkim na
czyny społeczne podejmowane
dla środowiska. Ta właśnie
forma wsparcia miejskiej go
spodarki komunalnej i po
prawy warunków życia w
osiedlu ma charakter trwałyWiele już spraw bardzo pil
nych — jak budowa ulic, wo
dociągów, ośrodków sportu i
rekreacji rozwiązano
przy
pomocy czynów społecznych.
Znamienne przy tym, że naj
więcej prac społecznie uży
tecznych wykonywanych jdst
przede wszystkim w dziel
nicach i osiedlach peryferyj
nych pozbawionych jeszcze
wielu podstawowych urządzeń
komunalnych i kulturalnych.
Na przykład właśnie w peryfe
ryjnym i. zaniedbanym Idalinie w 1977 roku wykona
no najwięcej prac w czynie
społecznym — wartości ponad
milion 700 tys. zł. Do podob
nych „milionerów” zalicza się
już takie osiedla jak KapturWacyn i Obozisko, podczas
gdy komitety osiedlowe Śród
mieście III i Żeromskiego osiągają wyniki w czynach
społecznych wartości rocznej
od 350 do 770 tys. zł.
Tak więc o rozmiarze i efektach czynów społecznych
decydują rzeczywiste i pilne
potrzeby osiedli.
Jakie bę
dą cne w br., na czym bę
dą się one koncentrować,
zadecydują o tym nie tylko
proponowane przez ustępujące komitety osiedlowe na
rok 1978, ale przede wszyst
kim delegaci na zebraniach
wyborczych do komitetów do
mowych. Delegaci ci, wybra
ni na zebraniach komitetów
domowych, zgłoszą niewątpli.wie nowe wnioski,
nowe
propozycje i
zobowiązania
swych środowisk zapewniają
ce pełną realizację planów
uchwalonych podczas kampa
nii wyborczej do komitetów
osiedlowych.

Co oferuje handel?

Gościnne występy” w Lipsku

Kradzież na dworcu PKS
CAŁ-.iU u. i/pOC—

10 tys. rozmów w ciągu
doby łączą panienki z „mię
dzymiastowej” w Radomiu. To
tylko część rozmów, gdyż za
instalowane
w radomskiej
międzymiastowej
automaty
pozwalają przez całą dobę, pc
wykręceniu numeru kierunko
wego. łączyć się bezpośrednio
z Warszawą, Lublinem, Kiel
cami, Ostrowcem Świętokrzy
skim. Stale wzrasta ilość au
tomatycznych połączeń, tali
samo jak rozwijana jest sieć
usług telefonicznych i tzw. telefony-rozrywki. Po wykrę

ceniu odpowiedniego numeru
poznać można swój horoskop,
a wśród dzieci popularnością
cieszy się telefon opowiada
jący bajki.
Wszystko dzieje się za spra
wą blisko 180-osobowej żeń
skiej załogi — kobiet, które
dopiero podjęły pracę: Zofia
Bartosiak, Anna Wojnowska,
Krystyna Zręba, Anna Półka,
które mają najdłuższy staż
pracy w radomskiej „Między
miastowej”.
(bd)
Fot Bronisław Duda

Nieforturmie zakończyły się
„gościnne występy” w Lipsku
dwóch mieszkanek Radomia,
Wykorzystując tłok na dworcu PKS, kobiety próbowały
okradać podróżnych. Na go
rącym uczynku kradzieży kie
szonkowej funkcjonariusze MO
schwytali Barbarę E. zam. w
Radomiu oraz jej wspólniczkę
— Mariannę G., której ode
brano skradziony łup — port
monetkę z kwotą 709.— zł.
Obie kobiety zostały zatrzy
mane. Dochodzenie prowadzi
Komisariat MO w Lipsku.
(bw)

w pełnej krasie

Zanim wybierzemy się
na letnią wędrówkę
1 maja rozpoczyna się ofic
jalnie nowy sezon turystycz
ny. W związku z tym posta
nowiliśmy odwiedzić Woje
wódzkie
Przedsiębiorstwo
Handlu Wewnętrznego w Ra
domiu, aby przekonać się w
jakim stopniu przygotowano
się tam do lata, a naszych
Czytelników poinformować co
znajdą w sklepach. Przypomnijmy, że WPHW jest głów
nym ogniwem handlu tego
rodzaju artykułami, które w
miarę rozwoju imasowej turystyki zyskują coraz więcej
zwolenników.
Największy wybór
będą
mieli amatorzy kupna 2, 3 i
4-osobowych namiotów, któ
rych aż 50 rodzajów w liczbie
ponad 4 tys. sztuk znajdzie
się w sprzedaży! Najwięcej
będzie tradycyjnych namiotów
2-osobowych w cenach już od
1.100 zł za namiot „Arnorek”
do 7.700 zł za również 2-osobowy, luksusowy „Kraków”.
Wśród namiotów 3-osobowych
najtańszy jest „Komar” za
2.150 zł a najdroższy „Rada”
za ponad 11 tys. zł.
Poszukiwanym
wyposaże
niem namiotów są od pewne
go czasu śpiwory Radomscy
handlowcy najwięcej zamówi
li lekkich i praktycznych, kra
jowych śpiworów stylono-wych
w cenie 900 — 1.430 zł, W
sprzedaży znajdują się jed
nak i tańsze, bawełniane im
portowane z Czechosłowacji,
Rumunii i Węgier.
Wybierać i przebierać bę
dzie można także wśród ma
teracy. Najwięcej bo aż 11 tys.
sztuk będzie 1-osobo-wych,
chociaż w sprzedaży znajdą
się również szersze materace
2-osobowe. Biwakowe wypo
uzupełnią foteliki,
sażenie
krzesełka, taborety i leżaki
produkcji krajowej oraz w
części sprowadzane z ZSRR
w ilościach, które wystarczą
pa lokalne potrzeby. Kłopot
będzie nadal jedynie ze skła
danymi stoliczkami oraz tu
rystycznymi butlami gazowy
mi. Tych ostatnich o pojem
ności 1 kg i 2 kg zamówio
no u producentów około
4,5 tysięcy sztuk, ale już
dziś wiadomo, że to przynaj
mniej dwa razy za mało w
stosunku do potrzeb woje
wódzkiego rynku.
Miłośników odpoczynku nad
wodą z pewnością zainteresu
je, że' więcej niż w poprzed
nich latach będzie różnego ro
dzaju łodzi- Na przykład 7,5
tys. „ślizgów” czyli desek z
żaglami w cenie 7,5 tys. zł,
które zrobiły w ub. roku taką
karierę. W sprzedaży znajdą się
również popularne „Maki” a
dla wędkarzy składane łodzie
„Stynka” w cenie 4.300 zł Po
za tym zamówiono u produ
centów około pół tysiąca ło
dzi pneumatycznych „Zefir”,
„Delfin” i „Albatros”, które
mają wielu ajnatorów. Ze
względu na stosunkowo przy
stępną cenę,wy granicach 1,5
—2 tys. zł w belni
pełni lata może
ich zabraknąć w naszych skle
pach ze sprzętem sportowym
i turystycznym.
W pierwszych dniach maja
zorganizowany zostanie w
Radomiu specjalny kiermasz,
podczas którego przedstawio
ne zostaną tegoroczne nowo
ści produkcyjne dla turystów.
Będą więc demonstrowane no
we namioty, łodzie i sprzęt
biwakowy.
Przedstawiciele
WPHW zapewniają, że uru
chomią punkt informacyjny,
w którym udzielą niezbęd
nych wskazówek lub porad.
Póki co warto spokojnie
wstąpić do sklepów i obej-

Rezerwaty przyrody
w woj. radomskim
W woj. radomskim aktualnie jest 7 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni
636,26 ha. Rezerwat „Zagożdżon” k. Pionek obejmuje na
turalny fragment lasów Pusz
czy Kozienickiej, z panującą
jodłą i gatunkami domieszko
wymi wszystkich drzew wys
tępujących w tym rejonie.
Dwa rezerwaty cisowe znaj
dują się w miejscowości Ciechostowice i w Majdowie na
terenie nadleśnictwa Skarżys-

Po remoncie

ko. Jest również rezerwat
„Modrzewina” w leśnictwie
Mała Wieś, k- Grójca.
Rezerwat „Tomczyce” W
dolinie Pilicy k. Nowego Mia
sta obejmuje fragment natu
ralnego boru sosnowego o
pięknym 1 osobliwym pokroju
drzew. W Sadkowicach gm.
Solec n. Wisłą utworzony zo
stał rezerwat rzadko występu
jących roślin: lnu złocistego,
astra gawędki i wisienki ste
powej. Kolejny rezerwat na
zywany „Puszcza u źródeł Raaomki” leży w środkowej czę
ści litego kompleksu lasów w
nadleśnictwie Przysucha, gdzie
występują drzewostany wie
logatunkowe z udziałem jod
ły i buka. Stanowią osobli
wość przyrodniczą, jako naj
dalej na północ wysunięty w
zespole leśnym Gór Swiętokrzyskich.
Przewiduje się dalsze utworżenie rezerwatów leśnych na
terenie Puszczy Kozienickiej,
uwględniając ochronę natu
ralnych stanowisk jodły na
granicy jej północnego zasię
gu oraz rezerwatu roślinno
ści torfowiskowej w Pakosła
wiu, gdzie występują rzadkie
gatunki takich roślin jak: ję
zyczka syberyjska, rosiczka
długolistna i skalnica torfo
wiskowa. (n)

rżeć to co się tam oferuje.
Lepiej to zrobić w najbliż
szym czasie niż potem, tuż
przed wyjazdem, gdy nie bę
dzie czasu a na dodatek tłok
w sklepach, Inna sprawa, że
w Radomiu wciąż nie ma z
prawdziwego zdarzenia salonu
turystycznego, w którym moż
na byłoby obejrzeć fachowo
rozbity namiot w całej oka
załości lub inny sprzęt turys
tyczny. A szkoda, bo aktual
nych informatorów’ i folderów’
reklamowych
—
również
brak. Na pocieszenie podpo
wiadamy Czytelnikom, że w
kilku radomskich sklepach ukazały się w sprzedaży bar
dzo praktyczne, chociaż nieco
za drogie, gdyż w cenie 274
zł, turystyczne torby z kolo
rowego stylonu zamykane na
zamek błyskawiczny, które
można po prostu zwinąć jak
siatkę a w razie potrzeby wy
korzystać jako pojemną torbę.
TMZ

Poradnia dziecięca
przy ul. Świerczewskiego 9
juz czynna
Poradnia dziecięca w rejo
nie nr 2, która na czas re
montu przeniesiona została do
nowo otwartej przychodni na
Borkach, od najbliższego po
niedziałku 17 bm. czynna bę
dzie już na swoim dawnym
miejscu — przy ul. Świercze
wskiego 9. (n)

Mówią „Życiu"

Prace przy odnawianiu sie
dziby Urzędu Wojewódzkiego
w Radomiu nie zostały jesz
cze całkowicie ukończone. Bę
dą one prowadzone również
na zewnątrz wokół całego
budynku, który obłożony zo
stanie w najniższym fragmen
cie trwałym kamieniem.
Ale już teraz pięknie pre
zentuje się frontowa część za-

bytkowego gmachu oraz jego
północne skrzydło.
(n)
Fot. Bronisław Duda

Sport w sobotę i niedzielę

PIŁKA NOŻNA
Nadchodząca niedziela stać
będzie pod znakiem piłki noż
nej. Piłkarze Ii-ligowego „Radomiaka”
wyjeżdżają
co
prawda do Łodzi, gdzie zmie
rzą się z tamtejszym Startem
(z dużymi szansami na zdo
bycie dwóch punktów), ale emocji nie zabraknie również
w Radomiu. O godz. 11 na
boi-sku przy pl. Narutowicza
przygotowany przez Komisję
dojdzie do bardzo ciekawego
Nauk Przyrodniczych i Rol.nospotkania pomiędzy „Bronią”
-leśnych. Następny zeszyt,
a „Koroną” Kielce. Goście
który również należy zapisać
zajmują drugie miejsce w ta
na konto komisji, jest w przy
beli ligi międzywojewódzkiej,
gotowaniu a c-oświęcony bę
mając 19 pkt, czyli tyle samo
dzie niezmiernie aktualnemu
co lider — Stal Rzeszów. Z
zagadnieniu: gospodarce żyw- . kolei radomianie są na czwar
nościowej w "woj. radomskim.
tym miejscu, ale z dorobkiem
Jeśli doliczyć do tego 25 wy
zaledwie o 1 pkt mniejszym
dawnictw zwartych, opraco
niż niedzielny rywal a tyle
wanych w tym środowisku a
s.imo co zajmująca trzecie
które ukazały się pod nasz
miejsce „Lublimanka” Wszy
firmą — biblioteka wydawstkie cztery zespoły mają je
nietw RTN okaże się wcale
szcze szanse na zdobycie ty
pokaźna. Zrobiliśmy przy tym
tułu mistrzowskiego i awansu
dość istotny krok naprzód je
do II — ligi. Oczywiście pod
śli idzie o szatę wydawniczą.
warunkiem, że zaprezentują
Jeden z ostatnich zeszłorocz
dobrą formę tej wiosny.
nych zeszytów a poświęcony
TENIS STOŁOWY
drukarstwu i księgarstwu Ra
Tenisiści
stołowi Ii-ligowej
domia w latach 1811—1865,
Broni Rodom rozegrają 16 bm
pióra dr. Czesława Erbera, ul:o'Bjne spotkanie. Tym razem
kazał się już nie w „małej po
ligrafii” ale w normalnej for- • ich przeciwnikiem będzie zes
pół Siemianowiczanki. Począ
mie drukowanej.
Czynimy
tek spotkania o godz. 13 w
starania by dalsze wydawni
hali ŻREMB przy ul. Wer
ctwa mogły być już drukowa
nera 22. (mz)
ne w Radomiu. Byłby to jesz
cze jeden pozytywny akcent
działalności na zbliżające się
15-lecie Radomskiego Towa
rzystwa Naukowego, (n)

O dorobku RTN
Radomskie
Towarzystwo
Naukowe okresowo sumuje
swoją znaczącą w środowisku
działalność. Taką ocenę zro
biono na ostatnim dorocznym
zebraniu sprawozdawczym. W
nawiązaniu do obrad wolne
go zebrania o problemach
działalności statutowej Towa
rzystwa, dorobku naukowym
i wydawniczym rozmawiamy
z długoletnią sekretarz RTN
— mgr Haliną Kisiel.
— W ostatnim roku nastą
pił znaczny wzrost naszych
szeregów członkowskich —
Towarzystwo liczy- obecnie 170
członków, wśród których jest
14 samodzielnych pracowni
ków nauki, 5 profesorów, 32
docentów i 120 magistrów.
Mamy
również
członków
wspierających: RZPS „Radóskór”, Zjednoczenie Przemys
łu Wyrobów Odlewniczych,
„ZREMB”, Kombinat Budow
nictwa Miejskiego i Spółdziel
nię „Radomet”. Cenimy sobie
ich pomoc i liczymy na zwięk
szenie szeregów
zbiorowo
wspierających działalność To
warzystwa, jako że jesteśmy
na własnym rozrachunku i na
prowadzone prace badawcze
i wydawnicze musimy mieć
konkretnych zleceniodawców.
— W ramach Towarzystwa
pracuje aktywnie kilka komi
sji™
— Istotnie, komisje mają
znaczny dorobek. Podejmują
wiele aktualnych tematów,
przygotowują materiały i opracowar.ia* Np. komisja nauk
ekonomicznych wspólnie z
klubem o wiedzy ludzkiej
WRZZ podejmowała wiele te
matów, między innymi, doty
czących roli mistrza w zakła
dzie. W ramach komisji peda
gogicznej prowadzone są za
jęcia dla studiów dokto
ranckich. Wszystkie niemal
komisje organizują dla pod
niesienia wiedzy w swoim
zakresie odczyty i spotkania
z naukowcami i specjalistami.
— Najbardziej wymownym
dorobkiem RTN mogą być ukazujące się z godną podziwu
regularnością biuletyny kwar
talne.
— Nie odbiegamy pod tym
względem zbytnio od aktual
nego kalendarza. Właśnie ukazał się 3 zeszyt XIV tomu

Dziecko

Rodzina

Konkurs fotograficzny
W związku z Międzynaro
dowym Rokiem Dziecka Za
rząd
Wojewódzki
ZSMP
wspólnie z Zarządem Woje
wódzkim ' TKKŚ
ogłaszają
konkurs fotograficzny na te
mat: Dziecko — Rodzina. W
konkursie mogą uczestniczyć
wszyscy fotoamatorzy z woj.
radomskiego niezrzeszeni w
Towarzystwach Fotograficz
nych. Każdy autor może na
desłać do trzech prac. Za
najlepsze prace przyznane zo
staną następujące nagrody:
I — w wysokości 2 tys. zł., II
— 1-500 zł. oraz trzy III — po
1.000 zł. Najlepsze zdjęcia bę
dą eksponowane na wystawie
fotograficznej.
Prace należy nadsyłać na
adres: Zarząd Wojewódzki
ZSMP (komisja propagandy i
prasy) ul. Wałowa 1. Termin
nadsyłania zdjęć upływa z
dniem 18 maja br. (bw)

kina:

Od poniedziałku
do kawiarni

w Klubie Technika
Za kilka dni miną cztery
miesiące od dnia uroczystego
otwarcia Damu Technika NOT
w Radomiu przy ul- Struga
7a. Dopiero jednak w ponie
działek, 17 bm. rozpocznie
działalność znajdujący się w
budynku „Klub Technika”,
którego prowadzenia podjęło
się Wojewódzkie Przedsiębior
stwo Turystyczne „Radom-Tourist”.
Nowy lokal przeznaczony
przede wszystkim dla środo
wiska inżynierów i techników
czynny będzie codziennie w
godz. 8—22 a w niedzielę i
święta w godz, 10—22. Ze
względu na specyficzną loka
lizację i charakter obiektu,
klubowa kawiarnia serwować
będzie swoim klientom m.in.
gorące dania barowe, wyda
wane w porze śniadań, obia
dów i kolacji.
Jak nas poinformowano w
dyrekcji „Radom-Tourist”, w
nowym lokalu, który mieści
ponad 100 osób, zamierza się
w niedalekiej przyszłości uruchomić działalność rozryw
kową o nieco innym niż nor
malnie charakterze. Przede
wszystkim organizowane tam
będą mini-koncerty, recitale
i występy kabaretów. Dodaj
my jeszcze, że lokal zakwali
fikowany został do II katego
rii, co dla konsumentów oz
nacza, że ceny nie powinny
być zbyt wygórowane, (mz)

ZYCIE RADOMSKIE
„Zycle Radomskie" 8«-tOO. Ra
dom, ul. Żeromskiego 81. Tele
fony: 211-48 231-50. Przejmo
wanie ogłoszeń w godz 6.50— i
1S.4II Za terminów? druk ogio
I szeó redakcja nie odpowia
i da. Warszawski* Wydawnictwo
Prasowe RSW ..Prasa" Al Je
rozolimskie us/m Rękopisów
1 nie zamawianych redakcji nie
zwraca Druk: Prasowe Zakla.
dy Graficzne RSW „Prasa.
Książka* Ruch” Warszawa, ul.
Marszałkowska V3.

Bałtyk: „Port lotniczy 77", prod.
la. g. 9.59 i 11.30, „Sceny
prod.
z życia
małżeńskiego”,
szwedz., 1. 18. godz. 11.30,, 14.30,
19.39.
Przyjaźń „Mężczyźni w krótkich spodenkach”, prod. węg.
lat 15, godz. 15.30, 17.39 i 19.30.
,Z;oto dla
Pokolenie: Sobota:
zuchwałych, prod. ju. b.o., godz.
ewizja osob.sta”,
9, 11.15 i 13.30.
prod. poi. lat 13, godz. 14.30,
17.33 i 19.30. Niedziela: „Złoto dla
zuchwałych’ godz. s. 11.15 i 13.30.
„Doktor Paul”, prod.
piu^. franc. lat
15, godz. 15.33, 17.33 i 19.39.
Otleon: -»7.nachor'
Diod poi.
lat 12,
I5 -0 i 19.30 „Profe
sor Wilczur ’ prod poi lat 12
;odz. 17.39. Niedziela: Zestaw ko
lorowych bajek dla dzieci godz.
12.
Hel: „W upalną noc", prod.
USA, lat 15, godz. 13.30. „Błękit
ny ptak” prod. ZSRR — USA,
b.o., godz. 11. „Cenny depozyt”,
prod. franc. lat 12 godz. 9. 15.30,
17.30 i 19.30. Niedziela: Zestaw
bajek godz. 11 i 12.
Walter: „w mroku nocy”, prod.
USA, lat 18, godz. 13 1 20. Nie
dziela: Zestaw kolorowych bajek
dla dzieci godz. 11.
Mewa: Niedziela: „Człowiek z
marmuru", prod. poi. 02
cz I i II,
prod. poi. lat 15, godz. 15.30 i
18.30. Sobota — kino nieczynne.
Zestaw kolorowych bajek dla
dzieci godz. 11.
Wystawy;
Muzeum przy ul. Nowotki 12 —
wystawa pt ..Malarstwo polskie
dwudziestolecia międzywojennego”
ze zbiorów Muzeum Sztuki w Lo
dzi.
Biuro Wystaw Artystycznych —
wystawa pn Grafika i fotografia
Jerzego Wernera.
Witryny Plastyczne „ARTU” —
malarstwo Haliny Krysińskiej.
Klub ..Relaks”: II! wystawa Klu
bu Plastyka, Amatora
TEATRY:
Teatr Powszechny — ul. Żerom
.Hamlet" w wyk.
skiego 53.
Teatru im. Stefana Żeromskiego.
pocz. godz. 17.
Dyżury aptek:
Apteka nr 15, przy pl. Konsty
tucji 5 i nr 10 przy pi. Zwycię
stwa 7.
Pomoc lekarska — punkt pomocy
doraźnej pediatrycznej ul. Tochtermana 1. Doraźna pomoc internisty
czna — ambulatorium pogotowia
ratunkowego przy ul. Tocbtermana. Pogotowie dentystyczne czyn
ne codziennie w godz. 23—7 rano
przy Pogotowiu Ratunkowym. In
formacja służby zdrowia 406-77.
Telefony:
Pogotowiu ratunkowe 999. strat
pożarna 998, posterunek MO 997,
pogotowie ratunkowe
kolejowe
296-15, pogotowie energetyczne 991,
komenda MO 291-91, pogotowie ka
nalizacyjne 400-65 pogotowie ciepl
ne WPEC 993. pogotowie gazowe
w godz. 7—15 (317-171. w godz. 23—7
(224-30),
informacja
usługowa
267-35, postój taksówek przy pl.
Konstytucji 228-52, przy dworcu
PKP 263-88, przy Żwirki 1 Wigury
418-10, informacja PKP 266-88, PK3
267-76.

