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Henryk Jabłoński

Przyjacielskie spotkanie w Moskwie
Edwarda Gierka z Leonidem Breżniewem
Czernienko, sekretarze KC KPZR
— Iwan Kapitonow, Władimir
Dołgich, Michaił Zimianin, Ja
ków Riabow, Konstantin Rusa
ków i inne oficjalne osobistości.
Obecny byl ambasador PRL w
Związku Radzieckim, Kazimierz
Olszewski,
Podczas uroczystości przemó
wienia wygłosili Leonid Breż“
niew i Edward Gierek.
(Teksty zamieszczamy na str. 4)
Przemówienia Leonida Breżniewa i Edwarda Gierka zostały wysłuchane z wielką uwagą
i powitane długotrwałymi okla
skami.
Działacze partyjni i państwo
wi ZSRR serdecznie gratulowa
li Edwardowi Gierkowi przyz
nania mu wysokiego odznacze
nia radzieckiego oraz żrezyli
(A) DOKOŃCZENIE NA STR. 4

Jedność poglądów

—jedność działania
Od stałego korespondenta
JERZEGO
SIERADZIŃSKIEGO

Edward Gierek t Leonid Breżniew podczas spotkania na Kremlu
KC KPZR K. Rusaków.

MOSKWA (PAP). We wtorek 18 bm. odbyło się spotkanie se
kretarza generalnego KC KPZR, przewodniczącego Prezydium
Rady Najwyższej ZSRR, Leonida Breżniewa z I sekretarzem
KC PZPR, Edwardem Gierkiem, który przybył do Moskwy
z przyjacielską wizytą.
Edward
Gierek i Leonid
Breżniew poinformowali się
nawzajem o realizacji uchwał
VII Zjazdu PZPR i XXV
Zjazdu KPZR. Stwierdzili z
zadowoleniem, że w wyniku
konsekwentnej, internacjonalistycznej polityki obu brat
nich partii umacnia się przy
jaźń narodów polskiego i ra
dzieckiego, zwiększa się efektywność ich
współpracy
we
wszystkich dziedzinach
życia
gospodarczego, poli
tycznego i kulturalnego.
Podkreślono m.in. pomyślny
przebieg realizacji porozumień
o wspólnym
rozwiązywaniu
szeregu problemów w przemy
śle budowy maszyn ciężkich,
energetyce,
transporcie, produkcji maszyn rolniczych i innych gałęziach gospodarki narodowej.
Omawiając problemy dotyczące
polityki międzynarodo
wej Edward Gierek i Leonid
Breżniew podkreślili, iż należy
uczynić wszystko dla zagwaran
towania
najwyższego prawa
człowieka — prawa do życa w
pokoju. Obaj
przywódcy dali
wyraz zaniepokojeniu trwają
cym wyścigiem zbrojeń, wzma
ganym przez USA i ich niektó
rych sojuszników z NATO oraz
podkreślili, że we współczes
nych warunkach ważne są nie
ogólnikowe apele o pokój, lecz
konkretne
środki zmierzające

do osłabienia groźby jądrowej,
do rozbrojenia. Polska i Zwią
zek Radziecki — wierne zasa
dom swej polityki' zagranicznej
— gotowe są podjąć takie kro
ki wraz z innymi państwami.
Przywódcy obu bratnich par
tii wymienili poglądy na sytu
ację w międzynarodowym ru
chu komunistycznym i robotni
czym. Stwierdzono, że PZPR i
KPZR są niezmiennie gotowe
nadal
przyczyniać
się
do
wszechstronnego
umacniania
zespolenia tego ruchu w wal
ce o wspólne cele.
Spotkanie Edwarda Gierka i
Leonida Breżniewa przebiegło

Z prawej sekretarz
CAF — Interphoto

w duchu
przyjaźni, serdecz
ności i wzajemnego zrozumie
nia. (P)

Uroczystość wręczenia
orderu
We wtorek 18 bm. na Krem
lu sekretarz generalny KC
KPZR, przewodniczący Prezy
dium Rady Najwyższej ZSRR,
Leonid Breżniew wręczył I se
kretarzowi KC PZPR, Edwardo
wi Gierkowi Order Rewolucji
Październikowej.
Na uroczystości obecni byli
członkowie Biura Politycznego
KC KPZR, Wiktor Griszyn, Andriej Gromyko, Aleksiej Kosy
gin, Fiodor Kułaków, Michaił
Susłow, Dmitrij Ustinow, za
stępcy członków Biura Politycz
nego KC KPZR, Piotr Demiczew, Boris Ponomariow, Mi
chaił Sołomiencew, Konstantin

Z prac egzekutywy KW PZPR w Radomiu

Ocena realizacji zadań
społeczno ■ gospodarczych
(Informacja własna)
(R) Ocena realizacji zadań
planu społeczno-gospodarczego
rozwoju woj. radomskiego w I
kwartale br. była tematem po
siedzenia
egzekutywy
KW
PZPR w Radomiu, która 18 bm.
obradowała pod przewodnic
twem I sekretarza KW partii
— Janusza Prokopiaka. W obra

Przed 1 Maja
(P) Wchodzimy w okres bez
pośrednich przygotowań do te
gorocznego Święta 1 Maja —
dnia międzynarodowej solidar
ności klasy robotniczej i mas
pracujących całego świata. Jest
to czas, w którym z jeszcze
większą
ostrością
widzimy
wielkie osiągnięcia ludzi pracy
na całym globie i w naszym
kraju — a także podstawowe
problemy doby obecnej, kon
centrujące uwagę i energię
społeczeństw w świecie i u nas
w Polsce.
Sprawą
najważniejszą jest
zachowanie i umocnienie poko
ju. Ruch komunistyczny i ro
botniczy zawsze wysuwał na
czoło swego programu problem
utrzymania pokoju — nie ma
bowiem dla mas pracujących
sprawy donioślejszej. Tak jest
i obecnie, walczymy o podsta
wowe prawo człowieka
o
prawo do pokojowego życia.
Występujemy więc stanowczo i
konsekwentnie o zahamowanie
zbrojeń,
przeciwko broniom
masowej zagłady, bombie neu
tronowej, przeciwko wojnie.
Wśród głosów społeczeństw w
obronie pokoju rozlega się też
głos naszego społeczeństwa. W
kamnanii pierwszomajowej roz
legnie się on ze szczególną siłą.
Umacniamy nasz kraj, siły
pokoju na całym świecie swo
ją codzienną, rzetelną, wydaj
ną pracą. Wiele osiągnęliśmy, a
możemy osiągać jeszcze więcej,
zgodnie z hasłem „Aby Polska
rosła w siłę, a ludzie żyli do
statniej” — wykorzystując cel
niej potencjał wiedzy, umie-

18 bm.

jętnoici 1 pracowitości ludzi oraz już wielkiego, nowoczesne
go aparatu wytwórczego w go
spodarce narodowej.
Mamy wspaniałe wzory — i
wśród weteranów i wśród tych,
którzy dziś przewodzą, są przo
downikami, wzorowymi robot
nikami, rolnikami, pracownika
mi. Chodzi nie tylko o to, by
oddać im odświętną cześć, ale
i o refleksję, jak naśladować
ich w codziennym trudzie.
Jest też okres przed majo
wym świętem okazją do. prze
dyskutowania w społeczeństwie
takich podstawowych proble
mów, jak miejsce naszego kra
ju w świecie, naszej przeszłoś
ci historycznej w kontekście
69 lat niepodległości naszego
narodu.
W tym roku przypada też
inna doniosła rocznica — trzy
dziestolecia zjednoczenia pol
skiego ruchu robotniczego, co
miało
przełomowe znaczenie
dla życia i rozwoju narodu
polskiego.
Pod
przewodem
PZPR naród polski osiągnął to
wszystko na drodze przemian
gospodarczych i społecznych, co
dało naszemu krajowi wysoki
awans wśród innych państw
świata — i czym możemy się
szczycić w majowe święto.
Przygotowujemy się do Świę
ta 1 Maja świadomi poziomu
już osiągniętego — i potrzeb,
które
będziemy
zaspokajali
swym trudem, problemów mię
dzynarodowych i krajowych,
których rozwiązywanie jest i
będzie naszym obowiązkiem.
EW

dach uczestniczył wojewoda Ro
man Maćkowski.
Z przygotowanych na posie
dzenie egzekutywy materiałów
wynika, że w I kwartale br.
przekroczono operatywne zada
nia w przemyśle o 1,8 proc, co
dało dodatkową produkcję o
wartości 212 min zł. Dobre by
ło również tempo wzrostu do
staw wyrobów na rynek i prze
kroczono plan skupu zbóż.
Jednocześnie w ciągu trzech
miesięcy br. zanotowano w woj.
radomskim szereg nieprawidło
wości. Do nich zaliczyć należy
przede wszystkim niewykona
nie zadań produkcyjnych o war
tości prawie 60 min zł w sześ
ciu zakładach produkcyjnych.
Mjn. takie przypadki miały
miejsce w cementowni „Przy
jaźń” w Wierzbicy, zakładach
„Gerlach” w Drzewicy i „Pronit” w PionKach oraz Wojewó
dzkiej Spółdzielni Mleczarskiej,
gdzie do kwartalnego
planu
skupu zabrakło 3,5 min litrów
mleka.
Różne były przyczyny nie
wykonania zadań planowych.
Niestety, tylko część z nich wy
nikała z uzasadnionych powo
dów, na które załogi i dyrek
cje przedsiębiorstw nie miały
wpływu. Resztę spowodowała
po prostu zła praca, niedowład
organizacyjny lub niewykona
nie zaleceń władz wojewódz
kich.
Na te elementy zwrócił w
swoim wystąpieniu uwagę I se
kretarz KW PZPR — Janusz
Prokoniak, który stwierdził, że
wiele trudności było do poko
nania pod warunkiem wcześ
niejszego podjęcia kroków za
radczych i bardziej operatywne
go działania kierownictw posz
czególnych jednostek gospodar
czych. Określona sytuacja gos
podarcza i surowcowa na świe
cie powodują, że obecnie potrze
bna jest większa niż normal
nie, sprawność i elastyczność
działania. Tym bardziej że ta
kiego postępowania wymaga
również konieczność pełnego re
alizowania kompleksowego pro
gramu przyśpieszonego rozwoju
woj. radomskiego.
(tnu)
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Pomyślna realizacja wspólnych porozumień gospodarczych

(P)
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Moskwa, 18 kwietnia
(P) Każde spotkanie przywód
ców dwóch naszych bratnich
krajów — Edwarda Gierka i
Leonida Breżniewa stanowi do
niosłe wydarzenie nie tylko w
dalszym rozwoju wszechstron
nej współpracy polsko-radziec
kiej, lecz także w pogłębianiu
integracji państw socjalistycznej
wspólnoty i pomyślnej realiza
cji przez nie fundamentalnych
założeń polityki zagranicznej
zmierzających do umacniania
pokoju i bezpieczeństwa.
Przyjacielska wizyta Edwarda
Gierka w Związku Radzieckim
przypada na okres, gdy oba na(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 4

przyjął delegację światowych
organizacji żydowskich
(P)
Przewodniczący Rady
Państwa — Henryk Jabłoński
przyjął 18 bm. w Belwederze,
przebywającą w naszym kraju
na obchodach 35 rocznicy wy
buchu powstania w getcie war
szawskim delegację działaczy
naczelnych władz światowych
organizacji żydowskich z ho
norowym
przewodniczącym
Światowego Kongresu Żydów
— Nachumem Goldmannem.
W spotkaniu uczestniczyli:
prezes
Zarządu
Głównego
ZBoWiD — Stanisław Wroński
i wiceprzewodniczący Zarządu
Głównego Towarzystwa Spo
łeczno-Kulturalnego Żydów w
Polsce — Samuel Tenenblatt.
(PAP)

Aldo Moro został zabity?
Komunikat „czerwonych brygad”
o wykonaniu wyroku śmierci
Odnalezienie bazy operacyjnej terrorystów
RZYM (PAP). Korespondent
PAP, Waldemar Kedaj, pisze:
Opinia publiczna i koła poli
tyczne w Rzymie, gdzie pew
ne nadzieje na ocalenie życia
Aldo Moro wywołał ponie
działkowy apel, skierowany do
terrorystów przez organizację
„Amnesty International” oraz
zgłoszenie we wtorek gotowo
ści podjęcia się „humanitar
nej misji” przez katolicką or
ganizację charytatywną „Cari
tas International” zostały w
ten sam wtorek zaskoczone
nowym, makabrycznym fak
tem.
18 tai. koło południa anoni

mowy telefon do redakcji rzym
skiego dziennika „II Messaggero” zawiadomił, iż w jednym z
centralnych punktów Rzymu
znajduje się kolejny komunikat
„czerwonych brygad”. Na wska
zanym miejscu znaleziono fo
tokopię ulotki z napisem „czer
wone brygady — komunikat nr

7”.

Komunikat oznajmiał o wy
konaniu wyroku r.a Aldo Moro
dodając, że nastąpiło ono „przez
samobójstwo”. Autorzy ulotki

35 rocznica powstania w getcie warszawskim

Uroczysty koncert w Filharmonii Narodowej
(P) 35 lat mija od wybu
chu zbrojnego powstania za
murami warszawskiego getta.
Nierówna walka podjęta przez
żydowskich bojowników, była
nieodłączną częścią walki ca
łego społeczeństwa polskiego
przeciwko hitlerowskiemu okupanitowi. Była to zarazem
jedna z najbardziej tragicz
nych kart w dziejach II woj
ny światowej, zapisana krwią
i męczeństwem tysięcy ofiar
skazanych na zagładę.
18 bm. w przeddzień 35 rocz
nicy wybuchu powstania w
getcie warszawskim — w Fil
harmonii Narodowej w Warsza
wie odbył się uroczysty koncert
zorganizowany przez Ogólno
polski Komitet Frontu Jedności

Święto narodowe
Sierra Leone
Depesza z Polski
(P) Z okazji święta narodo
wego Republiki Sierra Leone,
przypadającego w dniu 19 bm.,
przewodniczący Rady Państwa
Henryk Jabłoński wystosował
depeszę gratulacyjną 'do prezy
denta republiki Saiki Stevensa.
(PAP)

Narodu, Zarząd Główny Związ
ku Eojowników o Wolność i De
mokrację oraz Zarząd Główny
Towarzystwa Społeczno-Kultu
ralnego Żydów w Polsce.
W czasie uroczystego koncertu
z okazji 35 rocznicy powstania
w getcie warszawskim przemó
wienie wygłosił prezes ZG
ZBoWiD — Stanisław Wroński.
W imieniu społeczeństwa pol
skiego mówca złożył hołd bo
haterom heroicznej walki z prze
mocą, dyskryminacją i ludobój
stwem.
Przypomniał historię
walk w getcie warszawskim,
jak również podjęte przez pol
ski ruch oporu akcje wspiera
jące powstańców. Wzmogły się
wówczas zarazem akcje party
zanckie w całym kraju, zlewa
jąc się w jeden obraz wspólno
ty żołnierskiej w walce o wol
ność.
Wpisujemy w naszą wspólną
historię walk wyzwoleńczych —
kontynuował mówca — wszyst
kie akty oporu Żydów polskich
w gettach w Częstochowie, Eędzinie, Białymstoku, Tarnowie,
w obozach zagłady. Składamy
im hołd na uroczystych aka
demiach, które odbywają się w
miastach polskich, pod patrona
tem OK FJN i ZBoWiD.
Wydarzeniom sprzed 35 lat w
getcie warszawskim poświęcone
było wystąpienie sekretarza ZG
Towarzystwa Społeczno-Kultu(A) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Zakończymy po nakręceniu zegarów
2 prof. dr.

ŻYCIA

Janem Zachwatowiczem

— Dziś, w środę 19 bm. od
będzie się trzechsetne posiedze
nie zamkowej Komisji Architektoniczno-Konserwatorskiej Obywatelskiego Komitetu Odbu
dowy Zamku Królewskiego, któ
rej jest Pan przewodniczącym.
— Komisja działa od tutego
1971 r., zebrania mamy w Ła
sadzie co tydzień, stąd będzie
to już 300 posiedzenie. A ponieważ obradujemy zwykle co najmniej 2 godziny, a często i
pięć, zebrało się już chyba po
nad tysiąc godzin naszej pra
cy społecznej. Skład komisji
zmienił się nieco przez te lata.
Zmarli architekci Aleksander
Król i Jan Dąbrowski. Obecnie
pracują w niej: wiceprzewodni
czący komisji, architekt Jacek
Cydzik, zastępca generalnego
konserwatora w Ministerstwie
Kultury i Sztuki, prof. dr Piotr
Biegański, architekci Mieczy-

sław Kuzma i Zygmunt Stę
piński, konserwator m. st. War
szawy dr Lech Krzyżanowski.
Oprócz nich w posiedzeniach uczestniczą zapraszani przez nas
przedstawiciele działu zamko
wego Muzeum
Narodowego,
pracownicy PKZ z głównym
projektantem arch. Ireną Obor
ską i przedstawiciele Dyrekcji
Rozbudowy Miasta-Wschód, któ
ra jest inwestor em zastęp
czym odbudowy Zamku.
— Jakie są zadania komisji,
na czym polega jej praca?
— Należy do nas pełny za
kres spraw budowlanych i tech
niczno-wyposażeniowych. To tak
najogólniej, bo oczywiście pro
blemy, które musimy rozwią
zywać, zmieniają się. Zaczę
liśmy od ustalania programu
funkcjonalnego i technicznego
Zamku, a ta pozwoliło na opra
cowanie wariantów projektu.

Po konsultacji
przy telefonie 250-205

Wojsko - Nauka - Zawód
(P) Wtorkowa konsultacja
przy telefonie 250-205 wzbu
dziła duże zainteresowanie
Czytelników. Nasz redakcyj
ny telefon czynny był dłużej
niż zapowiadaliśmy.

W konsultacji udział wzięli
szef
Wojewódzkiego
Sztabu
Wojskowego — Warszawa —
płk dypl. mgr MARIAN PO
PIOŁEK oraz oficerowie tego
sztabu ppłk STANISŁAW KO
LIŃSKI i mjr
CZESŁAW
GÓRSKL
Nasi konsultanci odpowiada
li na pytania dotyczące przede
wszystkim warunków przyjęcia

do szkół wojskowych różnego
typu i szczebla. Jeżeli chodzi o
wyższe szkoły oficerskie naj
częściej pytano o uczelnie o
ustalonej renomie a wśród nich
o Wojskową Akademię Medycz
ną i Wojskową Akademię Tech
niczną. Pytano o przebieg nau
ki i studiów, o obowiązki i uprawnienia podchorążych, ka
detów i elewów. Dzwonili za
równo młodzi
ludzie, którzy
pragną związać swój los z za
wodem wojskowym, jak rów
nież ich rodzice.
W najbliższym czasie przed
stawimy pełną relację z prze
biegu konsultacji, (k.g.)

Na zdjęciach od lewej: pik dypl. mgr Marian Popiołek, ppłk Sta
nisław Koliński, mjr Czesław Górski.
łot- Zdzisław KwUecki

zaznaczyli przy tym, że w po
dobny sposób popełnili w ub.
roku „samobójstwo” w więzie
niu Stammheim terroryści zachodnioniemieccy z grupy Baader-Meinhof. Komunikat powia
damiał na końcu, iż ciało Aldo
Moro znajduje się w jeziorze
Duchessa, położonym w masy(C) DOKOŃCZENIE NA STR. 4

Piotr Jaroszewicz
spotkał się z przedstawicielami
władz stołecznego
województwa warszawskiego
(P) Prezes Rady Ministrów
Piotr Jaroszewicz spotkał się 18
bm. z przedstawicielami władz
stołecznego województwa war
szawskiego.
Tematem
spotkania
były
przedsięwzięcia
inwestycyjne
związane z usprawnieniem układu komunikacyjnego, a szcze
gólnie z niektórymi pracami przy
obwodnicy śródmiejskiej, trasach
wylotowych, likwidacji kolizyj
nych skrzyżowań oraz zwiększe
niem przelotowości głównych
arterii miejskich.
Omówiono także koncepcję
budowy dalszych przepraw mos
towych w rejonie północnym i
południowym stolicy. Dyskuto
wano również o podstawowych
problemach związanych z po
rządkowaniem terenów pod
miejskich i rozwojem budow
nictwa jednorodzinnego.
Podjęto ustalenia, które po
zwolą poprawić sytuację komu
nikacyjną w Warszawie i woje
wództwie. Przyjęto też kierun
kowe postanowienia zmierzają
ce do racjonalnej gospodarki
terenami w obrębie Warszawy.
W spotkaniu wziął udział se
kretarz KC, I sekretarz KW
PZPR Alojzy Karkoszka i pre
zydent m.st. Warszawy Jerzy
Majewski. (PAP)

Ods’on*ęc*e pomnka
Bo es’awa B’eruta
w Częstochowie
(P) 18 bm. w Częstochowie od
słonięto pomnik Bolesława Bie
ruta. Na cokole pomnika, który
powstał z inicjatywy często
chowskich hutników, umieszczo
no napis: „Pierwszemu prezy
dentowi Polski Ludowej — hut
nicy”. Bolesław Bierut, którego
imię nosi od 1952 r. częstochow
ska huta, był jednym z inicja
torów jej rozbudowy w okresie
planu 6-letniego.
Uroczystość, która zbiegła się
z 86 rocznicą urodzin tego wy
bitnego działacza- partyjnego i
państwowego, zgromadziła obok
członków jego najbliższej rodzi
ny, gospodarzy województwa z
I sekretarzem KW PZPR Jó
zefem Grygielem oraz liczne
rzesze społeczeństwa Częstocho
wy. Wzięły w niej również udział delegacje zakładów pracy
i instytucji noszęcych imię Bo
lesława Bieruta: Fabryki Samo
chodów Ciężarowych w Lubli
nie, Uniwersytetu Wrocławskie
go, Pałacu Młodzieży w Kato
wicach, Technikum Górnictwa
Odkrywkowego w Krakowie.
U step pomnika z’ożono wie
le kwiatów. (PAP)

Akcja ,,L&to-78”

Narada w Radomiu

wybranie najwłaściwszego i spo
rządzenie projektu wstępnego,
aprobowanego wraz z progra
mem przez Obywatelski Ko
mitet Odbudowy Zamku Kró
lewskiego. Jak wiadomo, ro
boty przy odbudowie Zamku
prowadzone były równolegle z
projektowaniem. Komisja musiała więc koordynować dzia
łalność projektową i budowla
ną.
Największe spiętrzenie zagad
nień i to bardzo różnych, było
właśnie na samym początku.
Trzeba było wówczas podejmo
wać wiele niezwykle ważnych
decyzji, np. czy zachować resz
tki ocalałych murów i piwnic.
Z technicznego punktu widze
nia łatwiej było wyburzyć fun
damenty i zbudować wszystko
od podstaw. Nie zgodziliśmy się
na to, chcieliśmy mieć moralną
satysfakcję, że w Zamku tkwią
jego autentyczne
fragmenty.
Ich uratowanie wymagało wie
lu zabiegów — fundamenty
należało nie tylko osuszyć i
(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Ponad 7 tys. ton dzianiny
z łódzkiej „Bistony”
(A) 7.450 ton dzianiny, a więc
ilość wystarczająca na wyko
nanie blisko 40 min sztuk róż
nego rodzaju wyrobów odzie
żowych i bieliźnianych, wypro
dukowała już jedna z najmłod
szych łódzkich fabryk — „Bistona”. Dokładniej zaś mówiąc
produkcję tę dał jej nowy za
kład, przejęty do eksploatacji
dopiero 31 września ub.r. i zao
patrujący liczne fabryki tryko
taży w całym kraju.
Wybudowanie tej wielkiej i
nowoczesnej fabryki pozwoliło
zlikwidować szereg najbardziej
przestarzałych dziewiarni
w
starych,
wyeksploatowanych
już fabrykach. Przyczyniło się
to do wydatnej poprawy wa
runków pracy łódzkich dzie
wiarzy. (PAP)

(R) Przygotowania do tegoro
cznego wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży były tema
tem
narady
zorganizowanej
przez Wydział Pracy IdeowoWychowawczej KW PZPR oraz
Wojewódzki Ośrodek Kształce
nia Ideologicznego w Radomiu.
W naradzie udział wzięli przedstawiciele Kuratorium Oświaty
i Wychowania, TPD, ZSMP,
Ochotniczych Hufców Pracy,
ZHP,
Komendy
Chorągwi
WRZZ.
Akcja „Lato-78” obejmuje
swym zasięgiem młodzież szkol
ną, pracującą i studencką. Us
talono, że Zarząd Wojewódzki
ZSMP zorganizuje 14 obozów
w tym dwa zagraniczne — w
NRD i na Węgrzech, w wa
kacyjnych hufcach pracy dla
młodzieży szkolnej organizowa
nych w ramach akcji „wakacje
za własne pieniądze” weźmie
udział około 3 tys. dziewcząt i
chłopców, blisko 38 tys. zuchów
i harcerzy będzie uczestniczyć
w różnych formach letniego
wypoczynku
przygotowanego
przez radomską Komendę Cho
rągwi ZHP.
W czasie trwania obozów, or
ganizatorzy dużą uwagę zwrócą
na pracę ideowo-wychowawczą.
W bieżącym roku przypada sze
reg ważnych rocznic m.in. 60lecie odzyskania przez Polskę
niepodległości, 35 rocznica pow
stania ludowego Wojska Pol
skiego, 60 rocznica powstania
Komunistycznej Partii Polski
oraz 30-lecie Kongresu Zjedno
czeniowego i powstania PZPR.
Podczas narady ustalono, że
głównym koordynatorem wy
poczynku młodzieży szkolnej
będzie Kuratorium Oś-wiaty i
Wychowania, natomiast mło
dzieży pracującej — Zarząd
Wojewódzki ZSMP przy ścisłym
współdziałaniu z WRŻZ. (bw)
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Hołd pamięci

35 rocznica powstania Ludowego Wojska Polskiego - świętem całego narodu

Wincentego Pstrowskiego
(P) 18 bm. — w 30 rocznicę
śmierci Wincentego Pstrowskie
go, oddano hołd pamięci inicja
tora socjalistycznego współza
wodnictwa pracy w naszym
kraju.
W _ Zabrzu pod pomnikiem
górnika-patrioty
zaciągnęli
warty honorowe współtowarzy
sze pracy z kopalni, w której
Pstrowski
____ ___
F_t.\,..„l-i rzucił historyczne
wezwanie: kto wyrąbie więcej
ode mnie? Przy cokole pomni
ka stanęli na warcie
' członko' '
wie egzekutywy Komitetu Uczelnianego PZPR i kolegium
rektorskiego Politechniki Śląs
kiej w Gliwicach. Wiązanki
kwiatów złożyli również za
brzańscy harcerze.
Kwiaty od górników i mło
dzieży pokryły mogiłę W.
Pstrowskiego
na cmentarzu
przy ul. Czołgistów, Tego rocz
nicowego dnia przedstawiciele
załogi kop. „Pstrowski” złożyli
wizytę wdowie po koledze —
Katarzynie Pstrowskiej, z któ
rą kopalnia utrzymuje bliskie
kontakty. (PAP)

•

Zbiom ki dśónwe
dla „Ursusa"
(P) Zakład metalowy „Aspa”
w Gorlicach (woj. nowosądec
kie) jest producentem zbiorni
ków ciśnieniowych
powietrza
do układów hamulcowych.
Załoga gorlickich zakładów
rozpocznie w tym roku wy
twarzanie zbiorników ciśnie
niowych powietrza do nowego
ciągnika licencyjnego dla rol
nictwa.
. W b.r. „Ursus” otrzyraa z Gorlic pierwsze 6
tys. zbiorników ciśnieniowych.
(PAP)

Kolekcję ubiorów
na moskiewską Olimpiadę
szyje dla ZSRR
tomaszowska „Pilica”
(A) We wzorcowni Zakładów
Przemysłu Odzieżowego „Pili
ca” w Tomaszowie Mazowiec
kim (woj. piotrkowskie) oprą'cowano 24 modele dla radziec
kiego kontrahenta, który zamó*wił specjalną sportową kolek
cję na Olimpiadę w Moskwie
w 1980 r. Po zatwierdzeniu mo
deli zakład przystąpi do seryj
nej produkcji ubiorów. (PAP)

sądowa
Kary za fałszowanie
sprawozdawczości
(P) Sąd rejonowy w Elblągu
wydał wyrok w sprawie prze
ciwko dyrektorowi Przedsię
biorstwa Budownictwa Rolnicze
go w Braniewie Wacławowi G .
jego zastępcy Tadeuszowi W.
oraz głównemu księgowemu
Krzysztofowi P., oskarżonym o
to. iż w okresie od stycznia
• 1975 r. do końca września 1976 r.
fałszowali sprawozdawczość w
zakresie wykonywania planów
produkcyjnych.
W toku przewodu sądowego,
oskarżonym udowodniono,
że
wykazali ■wykonanie planu o
36 min zł wyższe od rzeczywi
stego — w następstwie czego w
przedsiębiorstwie pobrano nie
należne nagrody i premie
o
łącznei wysokości 51 tvs. zł.
Wacław G. i Tadeusz W. ska
zani zostali na kary po 3 lata
pozbawienia wolności i no 40
tvs. zł grzywny, zaś Krzysztof
P. na 2 lata pozbawienia wol
ności i 20 tys. zł grzvwnv Wy
rok nie jest jeszcze prawomocny.
(PAP)

zbrojnych jest koniecznością ob
ronną, jest czynnikiem współ
kształtującym międzynarodową
pozycję oraz prestiż Polski.
Precyzując główne kierunki
pracy ideowej i politycznej w
okresie obchodów 35-lecia Ludo
wego Wojska Polskiego uchwa
ła Sekretariatu KC PZPR pod
kreśla m.in., że w aktualnej sy
tuacji
polityczno-militarnej,
którą mimo pewnych postępów
odprężenia charakteryzuje na
dal konfrontacja dwóch prze
ciwstawnych systemów ustrojo
wych oraz potęgowany przez
państwa NATO rozwój zbrojeń,
żywotnym zadaniem frontu ide
ologicznego jest upowszechnia
nie prawdy, że umacnianie i
systematyczne doskonalenie ob
ronności kraju i gotowości bo
jowej
naszych sił zbrojnych
stanowi nieodzowny warunek
pomyślnego budownictwa roz
winiętego społeczeństwa socja
listycznego.
W systemie obronnym PRL
kierowniczą rolę spełnia partia,
która formułuje podstawowe za
łożenia politycznej doktryny ,obronnej, kształtuje zaangażowa
ne postawy ideowo-moralne
społeczeństwa, mobilizuje je do
v.’ysiłków służących wszech
stronnemu umacnianiu poten
cjału gospodarczego Polski. Obowiązkiem wszystkich instan
cji i organizacji partyjnych —
zgodnie z „wytycznymi Sekre
tariatu KC PZPR w sprawie
dalszego zacieśniania więzi te
renowych instancji partyjnych z
dowódcami i organami partyj
no-politycznymi sił zbrojnych
PRL” — jest wyjaśnianie spo
łeczeństwu znaczenia celów i
zadań obrony cywilnej, aktyw
ne działanie na rzecz doskona
lenia siły betowej Ludowego
Wojska Polskiego oraz codzien
nego pogłębiania jego jedności

(P) W październiku br. — w rocznicę historycznej bitwy 1
Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino obcho
dzić będziemy pod hasłem „Pod przewodem partii, wspólnie z
całym narodem — rzetelną służbą i pracą współtworzymy siłę
i wielkość socjalistycznej Polski” — 35 rocznicę powstania Lu
dowego Wojska Polskiego.

W pojawieniu się na arenie
dziejowej ludowych sił zbroj
nych, jako armii nowego typu,
zrodzonej z inicjatywy komu
nistów polskich na gruncie
patriotycznej postawy wszy
stkich Polaków w walce o
wolność i niepodległość oraz
dzięki wszechstronnej, brater
skiej pomocy Związku Ra
dzieckiego — wyraziły się naj
pełniej cechy rewolucyjnego
przełomu, który zasadniczo

35 rocznica powstania w getcie warszawskim
(A) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
ralnego Żydów w Polsce — Ru
ty Gutkowskiej.
Pomoc udzielana przez ludzi
dobrej woli, przez polski ruch
oporu, walczącemu gettu oraz
tym, którzy zdołali się z niego
wydostać, przeszła do historii,
jako jedna z najpiękniejszych
kart ludzkiej solidarności —

Na zaproszenie Rady Głów
nej FSZMP przebywał w
Polsce sekretarz generalny
Związku Młodzieży Komunistycz
nej Salwadoru — Daniel Hernandez. przeprowadził on rozmowy z
kierownictwem polskiego ruchu
młodzieżowego, podczas których
poinformował o aktualnej sytua
cji w Salwadorze i walce młodzie
ży tego kraju o niezależność i po
stęp społeczny. Uzgodniono rów
nież kierunki dalszego rozwoju
współpracy między obu organiza
cjami. FSZMP wyraziła pełne po
parcie dla toczonej w trudnych
warunkach walki młodych komu
nistów Salwadoru.
Gość z Salwadoru spotkał się z
zastępcą
kierownika
Wydziału
Prasy, Radia i Telewizji KC
PZPR Zdzisławem Marcem oraz
odbył rozmowy w Wydziale Za
granicznym KC PZPR. .Spotkał się
również z sekretarzem general-

stwierdziła mówczyni — wska
zując, że dziś, gdy w różnych
publikacjach za granicą peddaje
się w wątpliwość cierpienia mi
lionów ofiar Oświęcimia, Maj
danka i Treblinki trzeba wciąż
przypominać do czego doprowa
dził hitleryzm.
W części artystycznej orkiestra
i chór Filharmonii Narodowej
z udziałem solistów Stefanii
Woytowicz, Kazimierza Pustelaka i Jerzego Ostapiuka (śpiew)
i Leszka Herdegena (recytacje)
wykonały utwory „Muzyka ża
łobna” Witolda Lutosławskiego
„Ocalały z Warszawy” Arnolda
Schoetiberga i „Dies irae” —
Krzysztofa Pendereckiego.
Artyści scen warszawskich
Aleksandra Zawieruszanka, Jan
Englert, Edmund Fetting, Tade
usz Łomnicki. Szymon Szurmiej,
Michał Szwejlich i Zbigniew
Zapasiewicz zaprezentowali ut
wory poetyckie Władysława
Broniewskiego, Jakuba Gł.ndsztejna, Hirsza Glinka, Icchaka
Kacenelsona, Franciszka Łęczyc
kiego, Roberta RożiJżestwieńskiego, Adama Włodka. (PAP)

Odznaczenia
w ZBoWiD
(P) 18 bm. w siedzibie Zarzą
du Głównego ZBoW’iD w War
szawie odbyła się uroczystość
wręczenia 19 osobom — Pola
kom, którzy udzielali pomocy
Żydom w latach okupacji hitle
rowskiej — odznaczeń „Spra
wiedliwy wśród narodów świa
ta” przyznawanych przez Insty
tut Pamięci w Izraelu (Yad Vas. hem).
' Odznaczenia przyznano: Hele- i
nie Arwaniti, Marii i Janowi
Brzezińskim, Annie i Józefowi
Banek, Jadwidze Cimek, Zofii
Franio. Wacławowi Gołowaczowi, Marii i Witoldowi Kowal
skim, Władysławowi Misiunie,
Genowefie i Ignacemu Naruszko, Janinie Nowińskiej, Zyg
muntowi Pastusżyńskiemu. Ali
cji Piotrowskiej, Henrykowi
Wolińskiemu, Marii i Jerzemu
Zagórskim.
Społeczeństwo naszego kraju
udzielało wszechstronnej pomo
cy ludności żydowskiej; w Pol
sce powstała pod koniec 1942 r.
jedyna tego rodzaju podziem
na organizacja w Europie —
Rada Pomocy Żydom pod kryp
tonimem „Żegota”, w
której
udział
brali przedstawiciele
różnych organizacji społecznych
i politycznych. Dzięki pomocy
polskiego społeczeństwa — przypomnijmy — uratowało się ok.
100 tys. Żydów.
Odznaczenia wręczył dyrek
tor Instytutu Pamięci — Icchak
Arad w obecności przewodni
czącego Rady Generalnej tego
instytutu Gedeona Hauslera.
W uroczystości udział wzięli
przedstawiciele władz naczelnych
ZBoWiD z prezesem Zarządu
Głównego ZBoWiD Stanisławem
Wrońskim oraz
reprezentanci
Towarzystwa Społeczno-Kultu
ralnego Żydów w Polsce.
Obecna była delegacja działa
czy naczelnych władz świato
żydowskich z
5 wych organizacji
mzeyzodniczącym
I honorowym
Kongresu Zvdów
j Światowego
Nachąmem Goldmannem. (PAP)

odmienił losy narodu polskie
go.

Kierowniczą siłą w walce wy
zwoleńczej narodu polskiego w
tym dziejowym okresie stawała
się
marksistowsko-leninowska
partia klasy robotniczej. Myśl
programowa partii i kierowany
przez nią czyn zbrojny otwo
rzyły nową perspektywę histo
ryczną przed Polską.
Program wyzwolenia narodo
wego i społecznego PPR wyty
czył główny kierunek walki na
rodu z hitlerowskim okupan
tem. Kładł on trwałe podwali
ny sojuszu ze Związkiem Ra
dzieckim, stworzył realne wa
runki powodzenia sprawy pols
kiej na arenie międzynarodo
wej, torował drogę ku Polsce
Ludowej. Decydujące znaczenie
w urzeczywistnianiu programu
PPR miał wysiłek zbrojny no
wej regularnej armii walczącej
u boku bohaterskiej Armii Ra
dzieckiej
oraz
partyzantów
Gwardii i Armii Ludowej w okupowanym kraju.
Na przestrzeni całej swej 35letniei historii Ludowe Wojsko
Polskie, w braterskim sojuszu
z Armią
Radziecką, ofiarnie
wypełniało na każdym etapie
swoją główną powinność —
walkę o wolność kraju, a nastę
pnie czujnie i skutecznie pełni
ło służbę obronną w imię bez
pieczeństwa i pokojowej pracy
narodu. Pod przewodem partii
wspólnie z całym narodem ak
tywnie współuczestniczyło w
budownictwie socjalistycznym,
było i jest ważnym czynnikiem
patriotycznej integracji narodu
Polskiego.
Sekretariat KC PZPR nodiął
uchwałę w sprawie obchodów
35 rocznicy powstania Ludowe
go Wojska Polskiego. Uchwała
ta podkreśla, że tradycje bojowe
i pokojowy dorobek Ludowego
Wojska Polskiego powinny być
w pełni wykorzystane do wzbo-’iedzy i pogłębienia
świadomości historycznej i ob'
ej społeczeństwa, zwłaszcza
młodego pokolenia Polaków, a
także dalszego zacieśnienia pa
triotycznej jedności narodu 1
wojska na grancie realizacji
programu VII Zjazdu i postano
wień II Krajowej Konferencji
PZPR.
Obchody jubileuszu sprzyjać
winny ukazywaniu znaczenia i
zakres?! pomocy Związku Ra.dzipokiego, w powstaniu, dosko
naleniu i unowocześnianiu na
szych eSi zbrojnych oraz umac
nianiu obronności PRL. Obcho
dy te winny przyczyniać sie do
dalszego ■pogłębiania braterstwa
idei i tradycyjnego braterstwa
broni oraz rozszerzeni sojusz
niczej wsnółnracy Ludowego
Wojska Polskiego z Armia Ra
dzicką. Bogate w internacjóra-■
lityczne treś-ri obchody inbilenenu będą
również-po
głębianiu braterstwa broni ■• z
innymi armismi socjalistyczne
go wzymiortó obronnego —
państw- członków Układu War
szawskiego.
Dta narodu polskiego — ak
centuje uchwała — posiadanie
silnych i
nowoczesnych sił

150 wagonów dla Syrii
z Zielonej Góry
(P) O miesiąc wcześniei niż
planowano, załoga Zaodrzańskich Zakładów Przemysłu Me
talowego „Zastał” w Zielonej
Górze zrealizowała kontrakt na
dostawy do Syrii 159 wagonówplatform typu „421-Z”.
Cała eksportowa seria tych
wagonów poczynając od proto
typu zbudowana została w skró
conym terminie około 12 mie
sięcy. Przyczyniła się do tego
sukcesu realizacja zobowiązań,
podjętych w „Zastalu” przez za
łogę wydziału „W-2” po II Kra
jowej Konferencji PZPR. (PAP)

.A . ~

Dynamiczny rozwój
polskiej floty handlowej
(P) Mało jest w Polsce dzie
dzin gospodarki, które doko
nałyby równie wielkiego po
stępu jak nasza flota handlo
wa. Dotyczy to zarówno wiel
kości floty, przewozów, zasię
gu pływania jak i jej stanu
technicznego.
Największym naszym armato
rem jest Polska Żegluga Mor
ską .w Szczecinie. Zasadniczą
działalnością PŻM jest tzw. że
gluga trampowa, tzn., że statki
tego armatora pływają po ta
kich' trasach i z takimi ładun
kami, jakie uda się załatwić
agentom żeglugowym. Do PŻM
należą m. in. wszystkie polskie
zbiornikowce — w tym 6 naj
większych w naszej flocie, ma
jących po około 140 tys. ton
nośności. Jeden dzień eksploa
tacji takiego kolosa kosztuje
800 tys. zł.
PŻM działa już 27 rok. W okresie ubiegłych 26 lat nośność
floty PŻM wzrosła 118 razy w
stosunku do 1951 r. na koniec
ub. r. flota PŻM liczyła 120
statków o łącznym tonażu
3.216.124 DWT. Statki te prze
wiozły w 1977 r. 32 min ton ła
dunków — ok. 40-krotnie wię
cej niż w r. 1951.
Przedstawiciele PŻM podpi
sali w br. kontrakt na budowę
na warunkach kredytowych w
stoczniach brytyjskich 22 ma
łych i średnich statków o łącz
nej nośności 180 tys. ton oraz 2
dźwigów pływających. Będą to
statki specjalnie przystosowa
ne do korzystania z portów
płytkich i słabo uzbrojonych w
urządzenia przeładunkowe. Ob
sługiwać będą głównie porty
Trzeciego Świata, a w Polsce
Szczecin i Police. Przedsięwzię
cie to zwiększy w sposób istot
ny
możliwości
przewozowe
PŻM, które ciągle są niższe od
potrzeb naszego rozwijającego
się dynamicznie handlu zagranicznego.
Najstarszym polskim armatorem są Polskie Linie Oceaniczne. Do nich należy obsługa
wszystkich regularnych, „roz
kładowych” linii żeglugowych.
Flota PLO liczy 170 statków o
łącznej nośności 1.056.101 ton.
W ub.r. statki PLO przewiozły
4,5 min ton ładunków. Chociaż
stanowiło to tylko ok. 12 proc,
całości przewozów polskiej flo
ty handlowej, to jednak przy
niosło ok. połowy wpływów de
wizowych wszystkich naszych
armatorów. Świadczy to o wy
sokiej opłacalności żeglugi li
niowej.
Niezbędnym warunkiem utrzymania przez PLO dobrych
wskaźników opłacalności na
przyszłość jest jednak szybka
modernizacja taboru. Średnia
wieku statków PLO przekro
czyła 11 lat, a 57 jednostek ma
już ponad 15 lat. PLO musi
pilnie przejść na kontenerowce,
semikontenerowce i statki ty
pu ro-ro. Właśnie w żegludze

dodatkowa produkcja
Pepsi-Coli” ze Szczucina

W Kątach Rybackich. Łodzie rybackie dostarczają co roku kilka procent krajowego spo
życia ryb. W Kątach Rybackich od strony morza łowi 12 lodzi. Rybacy E. Popielarz i J. Mrozowicz przygotowują łódź do wyjścia w morze. (P)

CAF “ Uklejewsld
-

ze społeczeństwem, a także
wszechstronnego
umacniania
bezpieczeństwa i obronności
kraju.
Uznając wysoką rangę ideo
wą i polityczne znaczenie ob
chodów 35-iecia Ludowego Woj
ska Polskiego Sekretariat KC
PZPR zobowiązuje
wszystkie
instancje i organizacje partyjne
do wykorzystania tych obcho
dów na rzecz pogłębienia dzia
łalności ideowo-wychowawczej
oraż rozszerzenia działalności
polityczno-propagandowej w za
kresie
patriotyczno-obronnego
wychowania społeczeństwa, do
koordynowania
przedsięwzięć
podejmowanych w tym zakre
sie przez ogniwa sił zbrojnych
PRL, ruch zawodowy, organiza
cje
młodzieżowe i społeczne,
władze oświatowe i placówki
wychowawcze. Precyzuje także
zadania dla organizacji młodzie
żowych. zaleca CRZZ, naczel
nym władzom organizacji spo
łecznych, stowarzyszeń twór
czych oraz wszystkim resortom
i centralnym urzędom do uwzględnienia w swoich planach
pracy, stosownie do swojej spe
cyfiki, w stopniu możliwie naj
szerszym — problematyki zwią
zanej z jubileuszem Ludowego
Wojska Polskiego.
Uchwała zwraca się do PAN
o zorganizowanie w br. sesji
Zgromadzenia Ogólnego akade
mii poświęconej współczesnym
problemom obronnym, ze szcze
gólnym
wyeksponowaniem
wkładu wojska w rozwój spo
łeczno-gospodarczy i naukowotechniczny PRL.
Wychodząc z założenia, iż ob
chody 35-iecia Ludowego Wojska
Polskiego powinny mieć pow
szechny i ogólnonarodowy cha
rakter. patronat nad całością
obchodów powinien objąć OK
FJN. (PAP)

(P) W Szczecińskich Zakła
dach
Piwowarsko-Słodowych
dobiega końca montaż maszyn
i urządzeń w drugim oddziale
produkcji „Pepsi-Coli”. Podob
nie jak w pierwszym produko
wać się tu będzie roczn!» 64
min butelek tego napoju.
Przewiduje się, że pierwsze
butelki „Pepsi-Coli” z nowego
oddziału trafią na rynek już
w połowie czerwca br. Pozwoli
to na pełniejsze zaspokojenie
popytu w tym zakresie, zwła
szcza na lepsze zaopatrzenie
ośrodków nadmorskich. (PAP)
• t

liniowej rzadko już się spotyka
statki konwencjonalne, które
składają się na 90 proc, tona
żu PLO.
Statki PLO pływają na 33 re
gularnych liniach, zawijając do
ok. 500 portów. Żeby móc za
spokoić przewozowe potrzeby
polskiego handlu zagranicznego,
flota PLO powinna się w bie
żącym 5-leciu rozbudować o ok.
500 tys. ton. Na razie istnieją
jednak szanse na uzyskanie
przez PLO jedynie 25 nowych
statków o nośności ok. 260 tyś.
'ton.
Dynamicznie rozwija się nasz
najmłodszy armator — Polska
Żegluga Bałtycka z siedzibą w
Kołobrzegu. Armator ten prze
jął z PŻM i PLO małe statki,
pływające na liniach bałtyc
kich, oraz 4 z 6 eksploatowa
nych w Polsce promów. Właś
nie żegluga promowa staje się
specjalnością PŻB. Stocznia im.
Warskiego w Szczecinie buduje
dla PŻB aż 7 promów pasa
żersko-samochodowych. Promy
tego armatora pływają już do
Ystad, Kopenhagi, Sztokholmu
(Nynesham) i Helsinek; w przy
gotowaniu sa już plany kolej
nych linii. (PAP)

nym Polskiego Komitetu Solidar
ności z Narodami Azji i Afryki
Jerzym Markiewiczem.
W Polsce przebywała na za
proszenie ministra handlu
zagranicznego 1 gospodarki
morskiej delegacja gospodarcza
Arabskiej Republiki Egiptu' pod
przewodnictwem wiceministra han
dlu — Yossefł Salaha el Din Obady. W trakcie rozmów, którym ze
strony polskiej przewodniczył pod
sekretarz stanu w MHZ i GM Ta
deusz Żylkowski, dokonano oceny
aktualnego stanu polsko-eglpskiej
wymiany handlowej, oceniając po
zytywnie jej dotychczasowy roz
wój. Równocześnie omawiano moiliwości
dalszego rozszerzenia
dwustronnej
współpracy.
Obie
strony zobowiązały się dołożyć
wszelkich starań na rzecz inten
syfikacji obrotów oraz rozszerze
nia współpracy gospodarczej.
(PAP)

•

PAP DONOSI W SKRÓCIE

• W gmtnie Komarówka w woj.
bialskopodlaskim odbyło się 16 bm
spotkanie rolników i aktywu spo
łecznego z udziałem członka Biu
ra Politycznego KC PZPR, wice
premiera Józefa Tejchmy i I se
kretarza KW PZPR Ryszarda So
chy.
Dokonano
podsumowania
przeglądu zagospodarowania grun
tów rolniczych.
Gmina
Komarówka obejmuje
centralne tereny rolnicze doliny
Wieprz—Krzna, stąd głównym te
matem spotkania było doskonale
nie gospodarowania na użytkach
zielonych, konserwacji urządzeń
melioracyjnych, zwiększenia pro
dukcji 1 lepszego wykorzystania
własnych pasz, powiększania cho
wu bydła, sprawy budownictwa
inwentarskiego. Podnoszono
też
problem usprawnienia działalności
instytucji obsługujących wieś.
@ W 1379 r. przypada 80 rocz
nica urodzin Czesława Wycecba
— wybitnego działacza społecznopolitycznego, nauczyciela z zawo
du, byłego prezesa NK ZSL 1 mar
szałka Sejmu PHI,. W związku z
tą rocznicą — z inicjatywy władz
naczelnych ZSL, w uznaniu zasług Czesława Wycecha — minis
ter oświaty i wychowania Jerzy
Kuberski
postanowił
nadać
zbiorczej szkole gminnej w Saclownem w woj. siedleckim imię
tego działacza.
W Warszawie został podpisa
ny program współpracy kultural
nej 1 naukowej między rządem
PRL a rządem Republiki Tunezji
na lata 1973—1976. Program kon
kretyzuje współpracę w dziedzinie
kultury i sztuki, nauki, szkolnic
twa wyższego i oświaty oraz środ
ków masowego przekazu.
Dokument podpisali wicemini
ster spraw zagranicznych Józef
Czyrek i ambasador Tunezji w
Polsce Abdeljelil Mehirl.
• Trwa obecnie kampania wy
borcza do organów samorządu
mieszkańców miast. Zakończenie
kadencji jest jednocześnie okre
sem podsumowania i oceny, a
także stanowi okazję do wyraże
nia uznania dla wszystkich dzia
łaczy, którzy przyczyniają się do
umacniania aktywności samorzą
dów, rozwijania inicjatyw społe
cznych i wychowawczych w osie
dlach naszych miast. Znaczny
wkład w taką działalność wnoszą
członkowie ORMO. Wielu z nich
wspólnie z aktywem samorządu
czuwa nad bezpieczeństwem na
szych Osiedli, uczestniczy w dzia
łalności
wychowawczej i jest
członkami komitetów samorządu —
tego najniższego ogniwa Frontu
Jedności Narodu.
Wyrazem uznania dla tej dzia
łalności było przyznanie 49 wyróż
niającym się ormowcom z całego
kraju odznak „Zasłużony działacz
FJN”, które wręczono 18 bm. w
Warszawie. Wręczając odznaki wi
ceprzewodniczący OK FJN Wit
Drapich podkreślił znaczenie ak
tywności członków ORMO w miej
scu zamieszkania i wskazał na za
dania społeczno-wychowawcze ko
mitetów samorządu mieszkańców
miast w nowel kadencji.
W przeddzień spotkania prze
bywający w Warszawie działacze
ORMO zwiedzili Zakłady Mecha
niczne im. M. Nowotki, w któ
rych działa wyróżniająca się w
skali kraju jednostka ORMO —

laureat nagrody ministra spraw
wewnętrznych. Spotkali się oni
również z aktywem politycznogospodarczym tego przedsiębior
stwa i dzielnicy Warszawa*Wola.
• Podczas salonu maszyn włó
kienniczych, odzieżowych i obuw
niczych „Intermasz 78” w Między
narodowych Targach Poznańskich,
podpisany został 18 bm — przez
„Varimex” 1 radzieckie przedsię
biorstwo „Techmaszexport” kon
trakt na dostawę do Polski ma
szyn włókienniczych wartości 36
min' zł dewizowych. Są to krosna
bezczółenkowe STB; ich dostawa
przewidziana jest jeszcze w br.
oraz w 1979 r. Maszyny otrzyma
ją zakłady Zjednoczenia Przemy
słu Bawełnianego w Ozorkowle,
im. Obrońców Pokoju w Lodzi
„Ceba” w Częstochowie i fabry
ka w Lubaniu Śląskim.
• 18 bm. rozpoczęła się w Ja
błonnie międzynarodowa konfe
rencja naukowa
geologów
—
przedstawicieli akademii nauk kra
jów socjalistycznych poświęcona
m. in. procesom tworzenia się
skorupy ziemskiej. W czterodnio
wej konferencji blorą udział ucze
ni z Polski, Bułgarii, Czechosło
wacji, Mongolii, NRD, Rumunii,
Węgier i ZSRR.
• Kola Gospodyń Wiejskich,
działające jako integralna część
organizacji kółek rolniczych w ok.
36 tys. wsi, w swej codziennej,
różnorodnej pracy wiele uwagi po
święcają sprawom systematycznej
poprawy warunków życia 1 wy
chowania dzieci wiejskich.
W związku z przypadającym w
1979 r. Mlędzvnarcdoxvym Rokiem
Dziecka, CZKR i KGW przygoto
wały bogaty program rozszerze
nia i wzbogacenia dotychczaso
wych form swej działalności na
rzecz dzieci wiejskich. Program
ten 2ostal 18 bm. w Warszawie za
akceptowany na plenarnym zebra
niu Rady Kół Gospodyń Wiej
skich. w którym udział wzięli tak
że przedstawiciele organizacji po
litycznych i społecznych działają
cych na wsi, w tym ZHP i TPD,
a także przedstawiciele
resortu
oświaty 1 wychowania oraz spół
dzielczości rolniczej.
0 Jury IV Opolskich Konfron
tacji Teatralnych przyznało nastę
pujące nagrody: Henrykowi Blścle za rolę Lucyfera w „Samuelu
Zborowskim” Słowackiego (teatr
„Wybrzeże”, Gdańsk); Henrykowi
Boukolowskiemu za aktorską in
terpretację „Promethldiona” Nor
wida (Teatr Adekwatny, Warsza
wa) ; Jerzemu Czerniawskiemu za
scenografię do „Snu srebrnego
Salomei” Słowackiego (Teatr Narodowy,
Warszawa);
Jerzemu
Grzegorzewskiemu za reżyserie 1
scenografię „Wesela” Wyspiańsklego (Stary Teatr, Kraków)
____ ,;.
Adamowi Hanuszkiewiczowi za re
żyserię „Snu srebrnego Salomei”;
Stanisławowi Radwanowi za mu
zykę do „Wesela”; Krystynie Skuszance za reżyserię „Akropolls”
Wyspiańskiego (Teatr im. Słowac
kiego. Kraków): Jerzemu Treli za
rolę Jaśka w „Weselu”; Adamowi
Walacińsklemu za
muzykę w
przedstawieniu „Akropolls" oraz
wspólną nagrodę Andrzejowi Bieżanowi za muzykę 1 za jej sce
niczne wykonanie — Zofii Walkiewicz w przedstawieniu „Samuel
Zborowski”.

II po nakręceniu zegarów
Zakończymy

(B) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
czny i opisowy. Ogromną tę
pracę wykonała pracownia ar
naprawić, ale często i pogłębić.
Uratowaliśmy też jedyny oca chitektoniczna PKZ, nazywana
pracownią „Zamek”. Na tej
lały do pełnej wysokości fra
podstawie opracowywano pro
gment ściany, ten z oknem
jekty całości i detali Zamku.
dawnego mieszkania Stefana Że
romskiego.
Każdy rysunek był wraz z do
kumentacją przedstawiany na
Wiele czasu zajęło komisji
komisji do rozpatrzenia i za
rozwiązywanie problemów in
twierdzenia. Dopiero po akce
stalacyjnych. Do odbudowane
ptacji można go było przekazać
go Zamku wprowadzono różne
do realizacji.
współczesne instalacje, dziś nie
Tych rysunków zgromadziły
zbędne, których jednak w hi
storycznym gmachu nigdy nie
się chyba setki tysięcy. Zosta
było. To spowodowało dodatko
ną one zachowane jako ważny
we wymagania takiego ukrycia
dokument do dziejów odbudo
wszystkich urządzeń współ czewy Zamku. Dla nas też były
snej techniki, by nie wprowabezcenne dawne rysunki i opi
dzaly one dysonansu w zabytsy, przedwojennej. a nawet i
kowych wnętrzach.
wcześniejsze. Bez pięknego ry
sunku Kamsetzera i znakomi
Nie zawsze było to proste
..____
tego opisu prac powykonaw
trzeba było szukać nowych, nie
banalnych rozwiązań, a my, czych z XVIII w. nie bylibyśmy
w stanie dziś odtworzyć Gabi
jako członkowie komisji mu
netu Marmurowego,
którego
sieliśmy nieraz prowadzić z kon
przed wojną w Zamku
struktorami tych urządzeń dłu przecież
już
nie
było.
gie. burzliwe
dyskusje, by
. — Rola komisji nie ogranicza
znaleźć właściwe rozwiązanie.
Tak było m. in. z zabezpiecze
się tylko do zatwierdzania pro
niami przeciwpożarowymi. W jektów...
każdej sali muszą być czujniki,
Pełnimy również w pew
wrażliwe na podwyższenie tem nym sensie nadzór nad praca
peratury lub dym. Zgodnie z
mi wykonawczymi, zatwierdza
przepisami, pawiany być one u- jąc materiały użyte przy od
umieszezone na sufitach. Ale budowie, jak np. dobór'odpo
jak by wyglądały wśród sztuka
wiedniego odcienia marmurów
terii i złoceń? Po dyskusjach karraryjskich. Każdy element:
postanowiono ukryć czujniki w wzór na rzeźbionej listwie, ko
Kominkach,
pełniących
rolę lor i faktura stiuku. każda
wyciągów w zamkowej instala rzeźba jest przez nas oceniana
cji klimatyzacyjnej.
i zatwierdzana. A prace przy
To tylko przykf-d, bo insta odtwarzaniu elementów zdobni
lacji w Zamku jest przecież czych są bardzo trudne. Trze
znacznie więcej 1 przy każdej » ba wiernie oddać styl dawnych
trzeba było rozwiązywać po mistrzów, wczuć się np. w spo
dobne problemy.
Musieliśmy sób rzeźbienia z XVIII wieku.
Jest dla mnie wielką satys
więc opracować maksymalny
program umieszczenia wszyst fakcją, że osiągnęliśmy wysoki
kich urządzeń. Znalazły się on’
poziom zwłaszcza prac snycer
na poddaszu, w piwnicach, spe skich, sztukatorskich i rzeźbiar
cjalnych pomieszczeniach pod skich. Na początku były z tym
Dziedzińcem Wielkim, w salach
trudności — wiele próbek i
pod posadzkami ukryto całe detali musieliśmy jako komisja
sieci przewodów.
odrzucać. A teraz na Zamku
się liczna grupa
— Oprócz problemów instala wykształciła
specjalistów, często ludzi młocyjnych są również i architek dj.ch,
którzy już są fachowcami
toniczne...
•Jzej klasy.
— Oczywiście, ich zresztą jest
— Większość prae projekto
najwięcej. Dla wiernego odtwo wych jest już skończona, insta
rzenia historycznego Wyglądu lacyjne problemy też zostały
wnętrz trzeba było zgromadzić rozwiązane. Co teraz robi ko
i opracować szczegółową doku- misja?
gęję. A więc zebrać mate— Zajmujemy się subtelnymi
ficzny, ikonografi- drobiazgami, np. ramami do

obrazów, meblami, kominkami,
tkaninami. Z tym też są nie
małe problemy. Chociażby ta
kie. jak z lustrami. Te, która
zamontowane są w salach, trze
ba będzie zmienić. Potrzebne
są idealnie gładkie tafle, nie
deformujące odbicia. I musimy
takie otrzymać. Często na tym
tle
dochodzi do poważnych
rozmów z wykonawcami, któ
rzy tłumaczą, że, o dziwo, to,
co robiono przed 200 czy 300
laty, jest obecnie niewykonal
ne.
— Czy często zdarzą się ko
misji kapitulować?
— Staramy się, by się to nie
zdarzało. Jakość prac jest prze
cież najważniejsza. W przypad
ku jej obniżenia, odrzucamy
robotę. Tak było np. z cisową
boazerią do sypialni Stanisła
wa Augusta. Już po jej dostar
czeniu z Bydgoszczy okazało
się, że w fabryce pokryto ci
sowe płyty chemolakiem. To
było nie do przyjęcia. Produ
cenci musieli zabrać boazerię,
zająć lakier i położyć politurę.
Byli bardzo zmartwieni, ale
potem zrobili wszystko prawi
dłowo.
— Kiedy komisja zakończy
działalność?
— W tym roku będą skończone w Zamku główne prace:
*tynkarskie, sztukatorskie, po
sadzkarskie, no i oczywiście
instalacyjne. Ale ___
__
złocenie
czy
malowanie plafonów musi po
trwać dłużej. Wykańczać się
też będzie jeszcze dość długo
salę Balową (największą
w
Zamku i niezwykle skompliko
waną w odtwarzaniu). Gabinet
Marmurowy. Jakiś czas musi
też potrwać urządzenie wnętrz.
Ich program jest już opraco
wany. wyposażenie wielu sal
będzie prawie w całości auten
tyczne, ale dorobić nieraz trze
ba brakujące elementy: krze
sła, fotele czy bankietki do
kompletu. Prace nad tym już
trwają, ale jeszcze nie zosta
ły zakończone. Komisja będzie
Więc w pewnym zakresie dzia
łać nadal i rozwiąże się osta
tecznie dopiero wówczas, gdy w
salach będzie już wszystko ustawione, powieszone, gdy na
kręcone zostaną zamkowe zeSary.
Rozmawiała:

ANNA BORSUKIEWICZ

Nowe impulsy i nowa jakość współdziałania
Rozmowa z Władysławem Gwiazdą, wiceministrem handlu zagranicznego i gospodarki morskiej

— Wiele napisano ostatnio i
powiedziano o rozwoju współ
pracy gospodarczej I wymiany
handlowej z naszym najwięk
szym partnerem. Co jednak
można uznać za najbardziej
charakterystyczną cechę nowe
go etapu współdziałania w dzie
dzinie gospodarczej między Pol
ską a Związkiem Radzieckim?
— Z pewnością taką najbar
dziej charakterystyczną cechą
staje się odczuwalny we wszy
stkich dziedzinach proces inte
gracji
gospodarczej
naszych
krajów, a tym samym poja
wiające się nowe potrzeby i no
we możliwości współpracy i wy
miany. Rośnie dlatego szybko
jej skala. Charakterystyczne,
ze wartość obrotów towarowych
planowana na rok 1973 w pro
tokole handlowym na 6,7 mld
rubli osiągnie prawdopodobnie
7 mld rubli. Jest to tyle — ile
nie tak dawno jeszcze, bo na
początku lat sześćdziesiątych,
stanowiła w ogóle wymiana
handlowa Związku Radzieckie
go z krajami RWPG. Wraz z
tą nową skalą zmienia się stru
ktura obrotów rozszerzają się
powiązania coraz bardziej bez
pośrednie poszczególnych resor
tów, dziedzin, zjednoczeń, insty
tutów, biur projektowych i za
kładów.
•“ W jaki sposób ujawniają
się obecnie te nowe impulsy
współpracy wynikające z tego
procesu pogłębiającej się inte
gracji?

— Sądzę, że należałoby tu
zwrócić uwagę na dwa ściśle
ze sobą związane nurty. Pierw
szy. z nich — to kształtowanie
niejako odgórne współdziałania
poprzez nadawanie konkretnego
wyrazu wspólnym dążeniom w
narodowych planach gospodar
czych. Planowe kształtowanie
wyższej jakości naszego współ
działania, odpowiadającego obecnemu etapowi rozwoju par
tnerów, jest z pewnością ele
mentem
zasadniczym,
przy
czym trudno tu przecenić rolę,
jaką dla krystalizowania przy
szłości stosunków polsko-ra
dzieckich odgrywają wzajemne
spotkania przywódców obu par
tii i rządów. Otwierają one no
we rozlegle perspektywy, kon
kretyzują kierunki działań na
rzecz integracji gospodarczej,
podobnie zresztą jak podno
szą na wyższy szczebel pro
ces zbliżenia we wszystkich
innych
dziedzinach.
Chciałbym jednak zwrócić uwa
gę na drugi nurt, który naz
wę oddolnym Jest to również
rezultat nowego etapu i nowej
jakości naszych powiązań. Tru
dno zresztą oddzielać te dwa
nurty, ale sądzę, że ta tenden
cja oddolna do kształtowania
współpracy świadczy o tym, że
integracja jest dziś hasłem, któ
re realizują miliony i mają
świadomość jej korzyści. Stąd
też, niezależnie niekiedy od tych
planowych
ustaleń,
właśnie
dzięki zrozumieniu wzajemnych
korzyści widzimy oddolną ten
dencję do nawiązywania współ
pracy.
— Czy nie można jednak npatrywać przyczyn tych impul
sów nie tylko w fakcie, że wza
jemny rozwój wymiany techno
logii i doświadczeń ułatwia po
stęp, lecz także w tym. że uzyskany już postęp materialny
daje szansę sprawniejszego i
tańszego urzeczywistnienia wie
lu zamierzeń rozwojowych?

— Z pewnością tak Znajduje
to wyraz głównie w postępie
technicznym i coraz większej
atrakcyjności wyrobów. Pamię
tam jak jeszcze w latach sześć
dziesiątych obserwowano ocią
ganie się naszych importerów
przed zakupami niektórych urządzeń. Obecnie dzięki dalsze
mu dynamicznemu rozwojowi
postępu technicznego, rozwojo
wi przede wszystkim własnych

Adres: telefon 913
Szanowni Państwo!
Zmusiła mnie bardzo przykra
okoliczność, do napisania skargi
na Panie, które są zatrudnione
w Biurze Numerów w Warsza
wie pod numerem 913.
Jestem Polakiem, który na
stale mieszka na obczyźnie, ale
w polskim języku mówię dość
dobrze, tak samo i piszę. W
Polsce mam rodzinę, a między
innymi córkę, która mi mnie
obdarzyć wnuczęciem. Zdajecie
Sabie państwo sprawę z powagi
sytuacji, a do tego po raz pier
wszy będę dziadkiem w dość
młodym wieku.
A więe sprawa miała oto ta
ki przebieg: W nocy z dnia 29
na 33 marca 1978 roku, o go
dzinie 1 minut 43 do minut 55
dzwoniłem do wyżej wymienio
nego Biura w celu uzyskania
informacji. Po wykręceniu nu
meru i ni krótkim czekaniu
zgłosiła się Pani, której powie
działem
przyczynę
mojego
dzwonienia, i prosiłem o dość
szybkie podanie numeru telefo
nu sznitala położniczego ni pla
cu Starynkiewieza w Warsza
wie, gdzie ma rodzić, czy też
urodziła jzż moja córka.
Pani ta w dość opryskliwej
formie powiedziała, że to nie
szpital tylko oddział, tak jak
to byłoby bardzo istotne. Dosta
łem dwa numery telefonów
23-69-21 i 21-27-96, dzwoniłem
pod te n "mory, ale nikt nic
podnosił słuchawki. Postanowi
łem po raz drugi zadzwonić do
Biura Numerów, i poprosić o
trzeci numer telefonu, którego
nic zapisałem, ponieważ Pani ta
bardzo mnie przynaglała, i ka
zała szybko notować. Po zgło
szeniu sio Pani, czy też może
to była inna Pani i zaznacze
niu o co mi chodzi, zostałem
poinfo-mownny co mam robić
w tonie takim, jak ja byłbym
winien. Po prostu Pani ta po
informowali mnie, że powinie
nem dzwonić wtedy jak się
dziecko nrotlrl, a nie teraz, i nie
zawracać głowy komrś ta cimi
sprawami no nocach, i oczywiś
cie nałożyła natychmiast słu
chawkę.
Byłem tym bardzo zaskoczony.
Po dobrej chwili uświadomiłem
sobie, źe jestem intruzem, a Pa
ni tej przeszkodziłem chyba w
spaniu, albo w jakimś innym
miłzm zajęciu, któremu odda
wała się, w godzinach pracy.
Jestem właścicielem dość du
żego hotelu, i gdyby u mnie
tclcf-nistk-i zrobiła taki _ .-wy
czyn”, to no pewno musiałbym
tłumaczyć s;e w sadzie za nią,
nie mówiąc już o tym, że byłaby
natychmiast zwolniona z pracy.
Pros-o mlhm-ewó tej P3ni.
że nie jest od udzielania rad,
kie:1v mam d wenie, i komu za
wracać głowę. To jest tylko
moja surowa, a Pani ta powin
na wiedzieć o obowiązkach, ja
kie powinna
wykonywać Na
całym świerie w takim biurze
numerów morę dowiedzieć się
wszystkiego, a zwłaszcza każde
go numeru, i Panie są cierpli
we. bo na tvm nolega ta pracą.
Jest mi ba>dzo przykro, ze
Piszą do Was taki list, ale na

prawdę zmusiła mnie okolicz
ność do tego.
Zwracam się do Pana dlate
go, że jestem stałym czytelnikiem
Pańskiej gazety i to od czasu jej
poyzstania, z początku w Pols
ce, a od wielu lat za granicą.
Przy okazji muszę Panu do
nieść, że podcza# pobytu na ur
lopie, a było to w ubiegłym ro
ku, wielką przyjemność sprawi
ło mi. że w jednym z hoteli na
uroczej wyspie Fidji (Fidżi) robaczyłem w czytelni hotelowej
„2ycie Warszawy”, i to nie ta
kie stare, bo zaledwie z datą
sprzed 19 dni. To samo spotka
ło m”ie w Australii, Nowej Ze
landii, Południowej Afryce, In
diach, Panamie, Tajwanie oraz
na wyspie Malediwy. Kto by to
przypuszczał, że właśnie „Życic
Warszawy” jest tak popularne.
Trudno było mi się dowiedzieć,
w jaki sposób tam dociera, ale
faktem jest, że je widziałem, i
c*vtaTem. Rozumiem, że można
„Życie Warszawy” dostać w
krajach europejskich i Stanach
Zjednoczonych, ale tak daleko,
to tego się nie spodziewałem.
Życzę Panu samych sukcesów,
i jeszcze większej popularności
mojej gazety, bo mam prawo ją
tak nazywać, i większych przyd~iałów do kiosków na dworcu
głównym we Frankfurcie, bo
czasami jej tam brakuje.
Z poważaniem
MAREK ROGIŃSKI

opracowań radziecka oferta
handlowa stała się bardzo at
rakcyjna praktycznie we wszy
stkich asortymentach. I dziś nie
trzeba namawiać do importu, a
ogranicznikiem często stają się
możliwości partnera. Również i
w Polsce mamy coraz więcej
naszych przebojów eksporto
wych, które stały się, dzięki
specjalizacji, atrakcyjnymi dla
naszych partnerów poprzez sta
łe doskonalenia konstrukcji. Ta
coraz większa atrakcyjność oferty sprawia, że niejako w na
turalny sposób od dołu też pow
stają impulsy do rozszerzania
współpracy. Te sygnały z do
łu wpływają przecież na pow
stawanie zamówień, a w kon
sekwencji na umowy i podpi
sywane porozumienia.
— Chyba dlatego trzeba też
spojrzeć inaczej na sprawy zdo
bywania rynku oraz na rekla
mę przez lata traktowaną chyba
trochę po macoszemu w tej stre
fie geograficznej?
— Reklama, podobnie jak i
innego rodzaju formy tego co na
zywamy promocją gospodarczą,
nabiera coraz większego znacze
nia na rynku radzieckim, acz
kolwiek w nieco innej postaci,
aniżeli w pozostałych krajach.
Trzeba bowiem mieć świado
mość, że jest to specyficzny, ol
brzymi rynek, na którym tra
dycyjne formy reklamy nie
zawsze mają rację bytu. Trzeba
się także liczyć z faktem, że
odbiorca jest niezwykle wyma
gający. Nie daje się łapać —
jak to się mówi skrótowo — na
błysk. Nie olśniewa go oprawa
zewnętrzna. Jest dociekliwy, in
teresuje go to, co jest najbar
dziej istotnego w walorach da
nego produktu. Dlatego też
znacznie szerzej rozwijamy te
formy promocji i reklamy, któ
re tak jak nasze pokazy lub
wystawy specjalistyczne i z to
warzyszącymi im najczęściej
sympozjami naukowo-technicz
nymi, pozwalają na bliższe za
poznawanie z ofertą, z nowymi
rozwiązaniami technicznymi, z
walorami użytkowymi produk
tów. Sprawą decydującą w na
szym handlu staje się bowiem
jakość.

— Skoro mową o Jakości, sko
ro padlo to słowo, to chyba nale
żałoby powiedzieć coś szerzej
na ten temat. Zwykle bowiem
ujmuje się te sprawy w pew
nym uproszczeniu.
— Dobra jakość produktów
jest niezbędna jako najskutecz
niejsza forma reklamy. Mówi
my o tym ostatnio coraz wię
cej nie tylko dlatego, że
wymagania rynku, co natu
ralne, są
bardzo wysokie,
lecz przede wszystkim właś
nie ze względu na skalę na
szego współdziałania. Przy tej
skali może następować poprawa
jakości, może się zmniejszać od
setek reklamacji liczony ułam
kami procentu do coraz więk
szych dostaw, opinię jednak na
rynku robi każdy produkt. Jeś
li ktoś bowiem kupi złe buty,
to nie bardzo satysfakcjonuje
go świadomość, że prawie stu
innych nabywców kupiło dob
re. Stąd też konieczność troski
o dobrą jakość produktu i jego
solidną kontrolę, a w przypad
ku eksportu maszyn, również
o sprawny ich serwis po sprze
daży. Jednak w tym szerokim
pojęciu jakość — to także ok
reślona wielkość podaży, jako
warunek zaspokojenia potrzeb.
Poszczególni producenci będą
się liczyć tylko wtedy, jeśli ich
oferta będzie ważyła także ilo
ściowo na tym rynku,
— Wspomniał Pan o serwisie,
o opiekowaniu się towarem już
po sprzedaży. Sądzę, że te spra
wy wymagają szczególnie dos
konalenia. Co się w tej dzie
dzinie robi?
— Istotnie, wiele tych kwes
tii, jak chociażby pełne zaopa
trzenie w części zamienne, jest
piętą Achillesową we wzajem
nych dostawach. Czynimy dla
tego wysiłki, aby sytuacja ule
gła dalszej zdecydowanej po-

prawie. Obserwujemy także po
ważny wysiłek strony radziec
kiej, która właśnie dla dosko
nalenia serwisu będzie budować
w Polsce własne ośrodki. Będą
one czuwać nad zaopatrzeniem
w części i obsługą wyrobów
przemysłu
motoryzacyjnego,
maszyn rolniczych i traktorów,
obrabiarek, maszyn budowla
nych. Również i my przywiązu
jemy dużą wagę do obsługi te
chnicznej maszyn i urządzeń na
terenie Związku Radzieckiego.
— Stwierdził Pan, że cechą
charakterystyczną rozwoju po
wiązań integracyjnych jest obecnie obejmowanie współpracą
coraz to szerszych kręgów pro
ducentów i handlowców w obu
krajach. Jest to proces niezwy
kle korzystny, ale stawia on
chyba także nowe wymagania?

— Tym podstawowym wymo
giem jest to, co mógłbym naz
wać najbardziej zwięźle solid
nością. Jest to ogromna odpo
wiedzialność za słowo. Dlatego
też nim złoży się jakąś obietni
cę, trzeba pomyśleć czy może
być ona spełniona w przewi
dzianym czasie. Właśnie w imię
utrwalania opinii o solidności
dostawców trzeba m.in. przes
trzegać hasła: „Nie obiecuj, jeś
li nie załatwisz sprawy”. W
każdym razie powinna obowią
zywać zasada, aby każdy wy
jazd dostawcy i każde ustalenie
miało potem ciąg dalszy, aby
nie było sytuacii, że trzeba roz
mowy zaczynać jak gdyby od
nowa. Ta solidność to także
wywiązywanie się ze zobowią
zań w określonym terminie.
Tak zwane poślizgi wyrzą
dzają bowiem najwięcej szko
dy, przy czym mam tu na my
śli zarówno opóźnianie dostaw
towarów, jak i opóźnienia zda
rzające się przecież w papier
kowej robocie.
— Mówiliśmy, że nasze sto
sunki kształtowane są w swych
założeniach w sposób planowy.
Jednakże realizacja tych pla
nów w codziennym życiu wy
maga wiele wysiłku, aby prak
tyka odpowiadała ustalonym za
łożeniom.

— To chyba naturalne, że sty
kamy się z zadaniami coraz
trudniejszymi, bardziej skom
plikowanymi, co również zwięk
sza odpowiedzialność uczestni
ków tego szerokiego procesu
integracji. Nic przecież nie
przebiega automatycznie. Roz
legły rynek radziecki wraz ze
swą specyfiką jest dziś — jak
wspomniałem — rynkiem bardzo
wymagającym, a więc trudnym.
Jednocześnie pokonanie tych no
wych progów trudności techni
cznych, handlowych daje satys
fakcję, jaką dać może pozys
kanie zamówień o jakich trud
no marzyć na innych rynkach.
Wiemy przecież z praktyki, że
są to zamówienia długofalowe,
wielkie, które dają perspekty
wę rozwoju, pozwalają na op
łacalne angażowanie środków
materialnych na rozwój pro
dukcji.
Rozszerzanie
takich
form
współpracy jak specjalizacja i
kooperacja też stawia coraz
wyższe wymagania Można więc
wiedzieć, że wraz z rozszerza
niem skali i wzbogacaniem
form współdziałania rośnie zna
czenie takich działań w sferze
techniki, organizacji, w sferze
ekonomiki i handlu, które bę
dą sprzyjać uzyskiwaniu coraz
wyższych wzajemnych korzyści.
Dlatego coraz trudniejszą rolę
mają do spełnienia nie tylko
konstruktorzy, nie tylko produ
cenci, ale również chociażby ci,
którzy kalkulują koszty, ci któ
rzy negocjują ceny i ci, którzy
czuwają nad sprawnym serwi
sem, kiedy produkt jest już
sprzedany. Sądzę, że ci nowi,
coraz liczniejsi uczestnicy na
szej wymiany międzynarodowej
będą sobie coraz lepiej uświa
damiać w pełni tę nową jakość
wymagań i te nowe szanse, ja
kie daje poszerzanie współdzia
łania.
Roimawial:
HENRYK CHĄDZYŃSKI
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Sumienie
iż/ TEJ rubryce pojawiają
r V się — zawsze związane
z kinem — refleksje, czasem
oceny, niekiedy propozycje.
Mogą więc pojawić się i ma
rzenia.
Nieustannie powtarza się
apel o filmy współczesne.
Wiemy, co to oznacza. A więc
idzie o film o temacie o ile
można dzisiejszym, co najda
lej wczorajszym. Film reali
styczny, ale wyważony. Film
zaangażowany, ale nie dydak
tyczny. Film bojowy, ale nie
krzykliwy. Krytyczny, ale nie
krytykancki. Słowem — film
mądry.
Recepta jest przejrzysta, a
surowców dla jej wykonania
mamy w kraju pod dostat
kiem. Powstają filmy według
tej recepty. Pełnego zadowo
lenia brak. Natomiast wy
twarzają się liczne obiegowe
schematy.
Jednym z najważniejszych
czynników postawy życiowej
człowieka jest poczucie odpo
wiedzialności. Jest to równo-

cześnie cecha bodaj najtrud
niej przyswajalna.
Albowiem nie idzie tu tyl
ko o poczucie odpowiedzial
ności określanej karnością i
dyscypliną wobec istnieją
cych praw, norm i przepisów.
Nie idzie tylko o zgodność
działania z ustalonymi dyrek
tywami, niewykraczania po
za nie. Nie idzie tylko o od
powiedzialność za jakieś po
wierzone sobie dobro, a więc
i obawę przed konsekwencja
mi przekroczenia przepisów i
kompetencji. Idzie o coś wię
cej. O rachunek z własnym
sumieniem.
Sumienie to ten opór w
człowieku, w jego świadomo
ści, który między innymi nie
pozwala mu na spokój i za
dowolenie z — tylko formal
nie — wykonanego obowiąz
ku, z — tylko formalnie —
wykonanej roboty. Tylko for
malnie, a więc często byle
jak.
Kiedy się czyta w prasie,
ogląda w telewizji, słucha z

radia relacji o różnych zja
wiskach w naszym przemyśle,
handlu, rolnictwie, jakże czę
sto niejeden zwykły czytelnik,
widz, czy słuchacz musi so
bie zadawać pytanie: co się
dzieje z poczuciem odpowie
dzialności u ludzi? Jaki jest
stan sumień tych ludzi, któ
rzy — na różnych odcinkach
— odpowiadają za bieg rze
czy?
Oto jakaś fabryka A wy
twarza prosty produkt, po
trzebny innej fabryce B do
wykonania wyrobu bardziej
złożonego, w którym ów pro
sty produkt jest koniecznym
składnikiem. Ale fabryka A
knoci ów prosty produkt, jest
on złej jakości, o przydatno
ści krótkotrwałej. Fabryka B
nie może odmówić stosowa
nia tego złego produktu po
nieważ fabryka A jest jego
jedynym producentem w kra
ju. Więc fabryka B wypusz
cza na rynek swoje wyroby z
jakąś wadą, o której od po
czątku wiadomo, że obniża

Fabryka Domów dla Gorzowa. Gorzów — miasto wojewódzkie, ośrodek przemysłu che
micznego i maszynowego potrzebuje coraz więcej mieszkań. Budowana jest tu fabryka do
mów. Po zakończeniu realizacji, wytwarzać będzie rocznie ponad 6 tys. izb. Oto brygada Józe
fa Trukana szaluje elementy dachowe nowej fabryki domów.
Fot- caw — janowski

Podejrzane przez dziurę w szafie
— Czy szafki „Wolsztyn —
sosna” są?
— Nie ma.
— Kiedy się spodziewacie?
— Nie wiem. Proszę się do
wiadywać.
Paradoks polega na tym, że
mebli produkujemy coraz wię
cej (tak przynajmniej wynika
ze statystyk), ale w powszech
nym odczuciu klient jest coraz
gorzej w nie zaopatrywany. I
nie zawsze wynika to z faktu,
że podaż nie nadąża za popy
tem.

JACEK MOJKOWSKI
min zł. Powierzchnia hurtowni,
mimo że największej w War
szawie. nie jest wcale duża. A
pomniejsza ją jeszcze graciarnia
połamanych i spartolonych wy
robów przemysłu meblarskiego.
W 1976 r. uszkodzone zestawy
stanowiły 2,5 proc, wszystkich
dostaw na Woronicza, a w roku
następnym już 8,4 proc.

Turniej przyczyn

Odwiedziliśmy jedną z naj
większych w Warszawie hurto
wni na ul. Woronicza. Jedno
duże pomieszczenie przeznaczo
no na składowanie samych tylko
uszkodzonych mebli. Pod ścia
nami równiutko poukładane ro
zbite szafki, porozrywane fote
le. stołki bez nóg itp. Niektóre
z nich od biedy nadają się jesz
cze do użytku, ale spora część
to wraki niczym nie różniące się
od sterty drewna porąbanego
siekierą.
Osobny magazyn na Woroni
cza oddano na zestawy zarekla
mowane. Dużo mebli przychodzi
do hurtowni w segmentach, któ
re przeznaczone są do samo
dzielnego zmontowania. Kupując
zatem szafę wnękową zabiera
■ się z magazynu dwie ciężkie
paki zawinięte w tekturę i bla
chę, Ponieważ nie ma miejsca
ani czasu na sprawdzanie ich
zawartości, więc o tym jakiego
zakupu się dokonało przekonać
się można dopiero w domu. Przy
montażu wychodzi, że szafa ma
dwoje prawych drzwi, że jej
boki mają różną wysokość, bądź
np. nie załączono śrub, dzięki
którym całość byłaby w ogóle
do skręcenia. W efekcie w ze
szłym roku klienci zgłosili po
nad 10 tys. reklamacji.
Ponieważ hurtownia nie dy
sponuje żadnymi częściami za
pasowymi. wszelkie wymiany
lub uzupełnienia braków odby
wają się kosztem innych kom
pletów. Liczba takich ogołoco
nych zestawów systematycznie
rośnie. Producent co prawda,
powinien ie zabierać z powro
tem. ale czyni to na tyle powo
li, że nim zdąży zabrać jedną
partię towaru-bubla, do maga
zynu dociera już druga.
Posuwając się dale, po hur
towni. napotykamy 35 nowiut
kich kompletów mebli rodem z
Rzeszowa. Okazuje się, że w
magazynie już dość długo cze
kają. aż wytwórca dośle do nich
brakujące szyby. Gdzie indziej
znowu stolą meble importowane
z NRD. Dostarczono je ponad
dwa tygodnie temu, ale, głupia
sprawa. CPHW zapomniała wy
znaczyć na nie ceny. Bez tego
nie mogą pojechać do sklepu.
W końcu ubiegłego roku tylko
i w magazynach na Woronicza
znajdowały się zniszczone i zaI reklamowane meble wartości 15

Większość mebli, które docie
rają do magazynów psuje się w
czasie transportu. Kiedyś pod
różowały one w specjalnych
drewnianych skrzynkach chro
niących przed uszkodzeniem.
Teraz na skutek wprowadzenia
oszczędności w zużyciu drewna
na opakowania, wszystkie szafy
okryte są na czas przewozu tek
turą lub pogrubianym brezen
tem.
W wagonach układa się meble
pod sam dach. Ale nie zawsze
udaje się tak ułożyć towar, by
wszystkie paki szczelnie przy
legały do siebie. Często w ewen
tualne luki wsadza się deski,
żeby podpierały ciężki ładunek.
Jednak przy hamowaniu, bądź
przetaczaniu pociągu, deski te
bez trudu przebijają pokrowce,
robiąc dziury w szafach
Zdarza się też, że po otwarciu
szuflady w biurku okazuje się
być ona niemal no brzegi wy
pełniona wodą. Przyczyna jest
prosta: biurko przyjechało do
Warszawy w... niedokładnie ro
zmrożonym wagonie - chłodni.
Kiedy indziej znowu pracowni
cy hurtowni musieli spędzić
sporo czasu przy czyszczeniu
zestawów, które transportowano
w wagonach po nawozach sztu
cznych.
Zmorą magazynierów są spię
trzenia transportów. Przemysł na
skutek tego, że jego dostawy
dla handlu rozliczane są w
umowach miesięcznych, teorety
cznie bedzie w porządku nawet
wówczas, gdy całą swoją mie
sięczną produkcję zwiezie jed
nego dnia.
Np. w lutym przez 10 dni me
ble w ogóle nie nadchodziły na
Woronicza, a potem nagle przy
szło rozładować 20 wagonów.
Cały towar należało przerzucić
z rampy kolejowe i na samocho
dy w ciągu jednego dnia, bo
wagony, rzecz oczywista, czekać
nie moglv. Nie było to jednak
proste. Normalnie do tej pory
rozładowywano
6
wagonów
dziennie. Tak więc wielkość
przesyłki, nerwowość i pośpiech
przy jej przewozie, układanie
wszystkiego na tempo w maga
zynie — na pewno nie było bez
wpływu na późniejszy stan me
bli.
Zaradzić tym kłopotom trans
portowym próbowano przez pa
kowanie mebli do kontenerów.
Okazuje się. że i to nie zawsze
zdaie egzamin. Świadczyć o tym
może zawartość jednego takie
go kontenera, w którym do
starczono osiem luksusowych

wartość całości, skraca czas
jej użytkowania.
Ale kolektyw fabryki A go
dzi się ze złą jakością pro
duktu, ponieważ jest on łat
wy w wyrobie, więc łatwo
pozwala wykonać plan i uzy
skać dla załogi premię. I ko
lektyw fabryki B też godzi
się — z tych samych powo
dów: plan, premia — na wy
puszczenie na rynek marne
go, nietrwałego wyrobu.
Nauczyliśmy się szeroko
stosować pojęcie trudności
obiektywnych oraz pojęcie
niedociągnięć kooperacji. We
szły one do potocznego słow
nika jako wyrażenia nieza
stąpione dla nazywania stanu
rzeczy, który — rzekomo —
jest nieodłączną cechą na
szej rzeczywistości. Są to
wyrażenia bardzo przydatne.
Tłumaczą wszystko. Każde
niedociągnięcie, każdą trud
ność. Trudności obiektywne,
niedociągnięcia kooperacji. A
więc coś poza nami, coś od
nas niezależnego, na co nie
mamy wpływu. Cóż za wygo
da dla ludzkich sumień! Po
zwala nawet zachować poczu
cie odpowiedzialności. Stąd —
dotąd. Bez perspektywy obej
mującej całość naszych dzia
łań z ich przyczynami i sku
tkami.
W ubiegłą niedzielę Szymon
Kobyliński, występując w te-

lewizji, użył kapitalnego sfor
mułowania: trzeba łgać tak
długo, aż ukaże się prawda...
Szymon Kobyliński mówił o
mistrzowskich zabiegach Canaletta w pokonywaniu obiek
tywnych praw perspektywy i
pokazywaniu na obrazie lu
dziom 'tego co mogą — i po
winni — zobaczyć. Jakże czę
sto w wypowiedziach ludzi,
odpowiedzialnych za jakiś,
nawet maleńki, odcinek pro
dukcji, handlu, usług, znaj
dujemy podobne próby poko
nywania obiektywnych praw
perspektywy ekonomicznej i
pokazywanie nam tego, co —
byłoby dobrze — żebyśmy
wyłącznie widzieli.
Ale powróćmy do naszych
baranów. Radziecki film „Pre
mia" stal się u nas swego ro
dzaju rewelacją. Byt szeroko
dyskutowany. Dlaczego? Po
nieważ podejmował sprawę
sumienia jednostki, sumienia
ludzkiego w bezkonfliktowej
formalnie sytuacji, w bezbłęd
nie, bo w zgodzie z przepi
sami, działającym kolektywie.
Moje marzenia są bardzo
zwyczajne: chciałbym zoba
czyć polską „Premię”. „Dy
rektorzy” mi nie wystarczają.
Gdyby ten polski film szedł
dalej niż radziecka „Premia”
— byłbym, wraz z wieloma
innymi, bardzo zadowolony.

Tajemnica magazynu

zestawów „Cracovia”. Niemal
każdy element był uszkodzony,
a okleiny pozdzierane do samej
płyty. Co zatem działo się z
kontenerem, gdy iechał do War
szawy? Nikt nie wie.

Biegli medytują
Sklepy mają tylko same kło
poty ze zbytem przecenionych
mebli. Powód jest prozaiczny:
cena uszkodzonego kompletu
niewiele różni się od nominal
nej ceny dobrych egzemplarzy.
Wynika to głównie z zasad prze
ceny.
Okazuje się, że nad każdą po
łamaną szafką zbierają się rze
czoznawcy — producenta, han
dlu oraz PZU — i debatują czy
ją przecenić czy też oddać do
naprawy. Większość tych narad
kończy się decyzją: obniżyć ce
nę, bo reperować się nie opła
ci. W tej sytuacji biegli doko
nują prostej operacji rachunko
wej odejmując od nominalnej
ceny wartość zepsutych elemen
tów’ liczonych po kosztach pro
dukcji.
Konsekwentne stosowanie tei
zasady powoduje np., że szafkę
mającą dziury w obydwu bo-;
kach i rozklekotane drzwiczki
przecenia się na 590 zł. podczas
gdy za całą, nie uszkodzoną
płaci się raptem o 150 zł więcej.
Biegli prawdopodobnie wycho
dzą z założenia, że skoro na
rynku jest kłopot z meblami,
to ludzie i tak kunia uszkodzo
ne, nawet po mininw’nie obni
żonych cenach. Praktyka hand
lowców wcale tego nie potwier
dza.
Tak więc z przeceny maja sa
tysfakcje tylko eksperci, bo...
lei dokonali, podczas gdy znisz
czone szafy zawalają magazyny,
a ludzie nadal bezskutecznie
poszukują brakujących części
garnituru meblowego do kuchni
czy sto’owego pokoju.

Kiermasi wraków
Zresztą trudność pozbycia się
z magazynu uszkodzonych meb
li nie wynika tylko z ceny.
Szkopuł polega również na tym,
że generalnie nie ma ich jak
sprzedawać. Do niedawna jedy
nym punktem w stolicy, który
tym się zajmował była hala
dworca Warszawa Główna. Po
zlikwidowaniu tego jarmarku
meblowych wraków, sytuacja
na Woronicza stała się wręcz
noniifa. Bvwałv chwile, że nie
przyjmowano transportów no
wych mebli, bo w magazynie
brakowało już miejsca
Stołeczne
Przedsiębiorstwo
Handlu Wewnętrznego wielo
krotnie zwracało się do władz
miasta o udostępnienie mu
chociaż jednego baraku o po
wierzchni 600 m kw. Jednak
już teraz wiadomo, że wobec
ogromnych potrzeb, stanowiłby
on zaledwie namiastkę te“o. co
być rowinno Wiec pewnie dla
tego baraku nie przyznano...
Dziurawa szafa pozostałe na
dal w magazynie i czeka na
decyzję, co z nią dalei — czy
bedzie żyć, czy wreszcie porą
bią ją n.a szczapy, by zrobić
miejsce dla innych. Drugi wa
riant. to marnotrawstwo, więe
w rachubę me wchodzi. Ale że
by iakikol"’iev sprzęt uchował
sie „przv życiu” potrzeba mu
r>rzvz,„oiteffo fachowca, któ-y
najpierw po wyremontuie, a po
tem sprzeda ludziom. 7“ st-darzami jednak kiensko. Na Wo
ronicza nanrawiaia oni w ci-wu
kwartału meble wąr*u4-,; 4 rnln
zł. lecz to za mało. W magazy
nie rotacia bvłabv dopiero wóvzczas, rdvbv wartość wyrenerowanych wraków osiągnęła 12
min.

Jedyne zatem wyjście z im
pasu, to spora obniżka cen
meblowych gruchotów, która
zainteresowałaby domowych
majster-klepków.
Znaleźliby
się przecież amatorzy zepsu
tych, czy wybrakowanych ze
stawów, skłonni odnowić je
sobie własnymi silami. Na ra
zie jednak sztywno wyznaczo
na przez biegłych cena nie za
chęca do tego.
Niemniej prawdziwej przy
czyny. dla której zepsute kom
plety zawalają hurtownie trze
ba saukać gdzie indziej. Przy
padki wo podsłuchany na Wo
ronicza pewien magazynowy
wierszokleta określił ją chyba
trafnie: „gdyby szafy wygod
nie jechały, to by dziur w bo
kach nie miały”. I nie jest to
pozbawione sensu.
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Przemówienia podczas uroczystości na Kremlu
Edward Gierek: nasze partie i narody
łączy jedność myśli i celów, I
rozległe obszary ścisłej współpracy
DRODZY TOWARZYSZE!
Zebraliśmy się dzisiaj, by
wręczyć
Order
Rewolucji
Październikowej I sekretarzo
wi
Komitetu
Centralnego
Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej, Edwardowi Gier
kowi. To wysokie odznaczenie
radzieckie zostało przyznane
naszemu szanownemu gościo
wi w związku z 65-leciem urodzin oraz za wielki wkład
w sprawę umocnienia pokoju
i socjalizmu, w uznaniu wy
bitnej roli w rozwoju brater
skiej przyjaźni i współpracy
między narodami
Związku
Radzieckiego i Polski.
W Związku Radzieckim, to
warzyszu Gierek znani jesteś
cie jako niestrudzony bojow
nik o zwycięstwo idei socja
lizmu na polskiej ziemi, jako
wybitny działacz międzynaro
dowego ruchu komunistyczne
go i robotniczego, jako wierny
przyjaciel naszego kraju. Dzię
ki temu wszystkiemu zdoby
liście sobie autorytet wśród
ludzi radzieckich i ich szcze
rą sympatię.
W bieżącym roku naród pol
ski obchodzi doniosłe wyda
rzenie swojej historii. Przed
60 laty Wielka Socjalistyczna
Rewolucja Październikowa utorowała przed nim drogę do
odrodzenia państwowości na
rodowej. Dekret przyznający
Polsce niezawisłość podpisany
został przez Włodzimierza Le
nina. Opowiadając się za pra
wem Polaków do samostano
wienia, wódz rewolucji prole-

tariackiej był jednocześnie go
rącym rzecznikiem najściślej
szego sojuszu klasowego ro
botników polskich i rosyj
skich.
Sojusz ten od dawna stał
się już rzeczywistością. Prze
szedł on próbę w śmiertel
nych zmaganiach z faszyz
mem. Sojusz ten pomaga obu
naszym bratnim narodom bu
dować nowe społeczeństwo,
strzec i pomnażać zdobycze
rewolucji, bronić pokoju na
ziemi.
Naród radziecki z uczuciem
przyjacielskiej solidarności ob
serwuje dynamiczny rozwój
zaprzyjaźnionej Polski, wysiłki komunistów, ludzi pracy
realizujących program budowy rozwiniętego społeczeństwa
socjalistycznego. Wiemy, że
jest to zadanie niełatwe, że
wymaga rozwiązywania wiel
kich, a niejednokrotnie trud
nych problemów. Można jed
nak nie wątpić, że klasa ro
botnicza, lud pracujący Polski
z powodzeniem sprostają temu
historycznemu zadaniu, prze
kształcą swą ojczyznę w kwit
nące państwo socjalistyczne.
DROGI TOWARZYSZU
GIEREK!
Wręczając Wam Order Re
wolucji Październikowej prag
nę z całego serca życzyć Wam
dobrego zdrowia, wielkich suk
cesów w działalności dla do
bra narodu polskiego, w imię
dalszego umocnienia przyjaźni
naszych partii i krajów. (PAP)

(A) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
dalszych sukcesów w zakrojonej
na szeroką skalę owocnej dzia
łalności mającej na celu zbudo
wanie rozwiniętego społeczeń
stwa socjalistycznego w Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej, w
działalności dla dobra pokoju
na całym świecie. (P)

niczący Państwowego Komitetu
Rady Ministrów ZSRR d/s Nau
ki i Techniki, Władimir Kirillin,
zastępca kierownika wydziału
KC KPZR, Gieorgij Szachnazarow i inne oficialne osobistości.
E. Gierek z wielkim zaintere
sowaniem
obejrzał pawilon
„Kosmos”, prezentujący ogrom
ne osiągnięcia ZSRR w bada
niach przestrzeni kosmicznej. W
tym rozległym pawilonie ekspo
nowano dziesiątki makiet i mo
deli statków i stacji kosmicz
nych, rakiet, sztucznych sateli-'
tów Ziemi, aparaturę naukową
do badań międzyplanetarnych.
E. Gierek po obejrzeniu orbi
talnej stacji naukowo-badawczej
„Salut” z najwyższym uzna
niem wyraził się o jej kon
strukcji i wyposażeniu. Jak wia
domo, na pokładzie krążącej od
kilku miesięcy nad naszą pla
netą stacji „Salut 6” jeszcze w
tym roku znajdzie się pierwszy
kosmonauta polski.
I sekretarz KC PZPR zwie
dził następnie pawilon radio
elektroniki, w którym zapoznał
się z najnowszymi wyrobami tej
gałęzi przemysłu oraz poświę
coną 60-leciu Komsomolu i
XVIII Zjazdowi tej organizacji
wystawę
naukowo-technicznej
twórczości młodzieży. W wysta
wie ma swój udział także mło
dzież z innych krajów socjalis
tycznych, w tym z Polski. (P)

Edward Gierek
na wystawie osiągnięć
gospodarki narodowej
ZSRR
We wtorek po południu I se
kretarz KC PZPR, Edward Gie
rek zwiedził wystawę osiągnięć
gospodarki narodowej ZSRR. E.
Gierkowi towarzyszyli przewod-

Leonid Breżniew przyjął
sekretarza federalnego SPD
MOSKWA. (PAP) Sekretarz
generalny KC KPZR Leonid
Breżniew przyjął we wtorek na
Kremlu sekretarza federalnego
SPD Egona Bahra.
W związku ze zbliżającą się
wizytą Leonida Breżniewa w
RFN poruszono w czasie roz
mowy niektóre aktualne zagad
nienia stosunków radziecko-zachodnioniemieckich oraz pew
ne problemy międzynarodowe,
interesujące obie strony. (P)

Obchody 33 rocznicy
układu PRL-ZSRR
(P) Zbliża się 33 rocznica
podpisania przez Polskę i Zwią
zek Radziecki układu o przy
jaźni, współpracy i pomocy
wzajemnej przypadająca 21 bm.
Tradycyjnie już rocznica ta
stanowi okazję do przypomnie
nia genezy, a zarazem podsu
mowania dorobku współpracy
politycznej, gospodarczej i kul
turalnej ze Związkiem Ra
dzieckim. Zapowiedziane
na
nadchodzące dni koncerty, se
minaria, odczyty i spotkania ze
specjalistami radzieckimi pra
cującymi w Polsce, przedstawi
cielami radzieckich placówek
dyplomatycznych i żołnierzami
północnej grupy wojsk Armii
Radzieckiej — służyć będą przy
pomnieniu znaczenia sojuszu z
ZSRR dla siły i bezpieczeństwa
Polski, podkreśleniu roli współ
pracy z Krajem Rad dla reali
zacji naszego programu dyna
micznego rozwoju społeczno-go
spodarczego, budowy rozwinię
tego społeczeństwa socjalistycz
nego.
Do ogólnopolskich obchodów
33 rocznicy polsko-radzieckiego
układu, która zbiega się ze 108
rocznicą urodzin Włodzimierza
Lenina, przygotowuje się Towarzystwo Przyjaźni PolskoRadzieckiej. Wspólnie z OK
FJN jest towarzystwo współor=_______
ganizatorem
centralnej_ uroczys
tości poświęconej rocznicy, któ
ra odbędzie się w dniach ob
chodów w Warszawie.
W dniach rocznicy przebywać
będzie w Polsce delegacja Cen
tralnego Zarządu Towarzystwa
Przyjaźni
Radziecko-Polskiej.
Organizacja ta obchodziła nie
dawno 20-leeie istnienia i w
swej działalności szczyci się
wieloma osiągnięciami służący
mi zacieśnianiu braterstwa i
współpracy narodów Polski i
Kraju Rad. (PAP)

Jedność poglądów

—jedność działania
(B) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
sze kraje znajdują się na pół
metku realizacji społeczno-gos
podarczych planów bieżącego
5-lecia. Bezpośrednio poprzedza
ona 33 rocznicę historycznego
wydarzenia, jakim było zawar
cie polsko-radzieckiego Układu
o Przyjaźni, Pomocy Wzajem
nej i Współpracy; układu który
stał się kamieniem węgielnym
rozwoju socjalistycznej Polski.
Jak głosi opublikowany po
wtorkowych rozmowach komu
nikat, Edward Gierek i Leonid
Breżniew informowali się o rea
lizacji uchwał VII Zjazdu PZPR
i XXV Zjazdu KPZR. Z zado
woleniem stwierdzili, że w wy
niku konsekwentnej, internacjonalistycznej polityki obu brat
nich partii — umacnia się przy
jaźń narodów Polski i Kraju
Rad,
wzrasta
efektywność
współpracy we wszystkich dzie
dzinach życia gospodarczego,
politycznego i kulturalnego.
Komentatorzy zwracają jedno
cześnie uwagę na doniosłe zna
czenie, jakie miała wymiana
poglądów między obu przywód
cami na temat najbardziej ak
tualnych problemów związa
nych z zachowaniem podstawo
wego prawa człowieka — pra
wa do pokojowego życia. Trwa
jący wyścig zbrojeń, jego nasi
lanie ze strony Stanów Zjedno
czonych oraz ich niektórych so
juszników z NATO, stwarza
realne zagrożenie tego właśnie
prawa. W tych warunkach
Związek Radziecki i Polska,
wierne zasadom swej pokojo
wej polityki, jeszcze rcz pod
kreśliły gotowość podjęcia wraz
z innymi państwami konkret
nych kroków zmierzających do
osłabienia groźby jądrowego
konfliktu, do rozbrojenia. We
wszystkich omawianych proble
mach wyrażana była jedność
poglądów i wspólna, internacjonalisiyczna linia działań na
szych partii.
Szczególnie podniosłym mo
mentem programu wizyty była
uroczystość wręczenia Edwardo
wi Gierkowi przez Leonida
Breżniewa Orderu Rewolucji
Październikowej,
przyznanego
dekretem Prezydium Rady Na)-

robotniczej sprawy, wizja so
cjalizmu. Kierowało nimi głę
bokie przekonanie,’ że w ten
DRODZY RADZIECCY TO sposób najlepiej służą również
WARZYSZE I PRZYJACIELE! swojemu narodowi.
Historia w pełni potwierdzi
Przyjmując przyznany mi ła nierozdzielny związek in
przez Prezydium Rady Naj ternacjonalizmu i patriotyz
wyższej ZSRR Order Rewolu
cji Październikowej przeży mu. Potwierdziła przed sześć
wam głębokie wzruszenie. Jest dziesięciu laty, gdy władza ra
to dla mnie osobiście wielki dziecka anulowała traktaty
zaszczyt i satysfakcja. Widzę rozbiorowe. Potwierdziła je
w tym wysokim wyróżnieniu
później we
wyraz uznania dla całej na ćwierć wieku
szej partii, dla jej wkładu w wspólnie toczonej wojnie wy
dzieło budowy lepszego, socja zwoleńczej przeciw hitlerow
listycznego świata, zapocząt skiemu faszyzmowi. Danina
kowane przez Wielką Rewolu
krwi, którą ludzie radzieccy
cję Październikową.
To doniosłe historyczne wy złożyli na polskiej ziemi w
darzenie w szczególny sposób walce o wolność naszą i wa
wpłynęło na losy narodu pol szą scementowala na wieki
skiego. Zwycięstwo proletaria serdeczną więzią obydwa na
tu rosyjskiego otworzyło przed
Polską drogę do odzyskania sze bratnie narody.
Dziś łączą nasze partie, na
niepodległości, o którą niezło
mnie walczyły pokolenia Po sze narody jedność myśli i ce
lów, rozległe obszary ścisłej
laków.
Naród polski zawsze pamię współpracy, bogaty dorobek
tać będzie o tym, że sprawa wzajemnej przyjaźni, coraz li
jego wolności miała gorącego czniejszych i bliższych kontak
orędownika we Włodzimierzu tów. Przyświecają nam te sa
Leninie, w partii bolszewików, me ideały, zmierzamy w jed
która na swoich sztandarach nym kierunku.
wypisała prawo narodów do
Walka trwa nadal. Walka o
samookreślenia. Tysiące pol dobro i szczęście naszych na
skich robotników i chłopów, rodów, o pokój i bezpieczeń
żołnierzy i studentów wespół stwo całej ludzkości, o zwycię
z ludem rosyjskim stanęło do stwo sprawiedliwości i demo
walki z caratem, walczyło na kracji, wolności i postępu, o
barykadach rewolucji, broniło urzeczywistnienie idei Wiel
młodej Republiki Rad. Kiero kiej Październikowej Rewo
wała nimi wiara w słuszność
lucji, którą my, w naszych
krajach przekształciliśmy w
konkretny kształt realnego so
cjalizmu. Dzięki leninowskiej
polityce Komunistycznej Partii
Związku Radzieckiego, dzięki
wyższej ZSRR w styczniu br. Waszym niestrudzonym wysił
za wybitną rolę w rozwijaniu kom towarzyszu
Leonidzie
braterskiej przyjaźni i współ
dzięki
jedności
pracy między narodami ZSRR i Breżniew,
PRL, za wielki wkład w dzieło wszystkich krajów socjalisty
umacniania pokoju i socjalizmu cznej wspólnoty odnosimy w
tej walce wciąż nowe sukce
oraz w związku z 65 rocznicą
urodzin polskiego przywódcy.
sy. To nasz ruch, to nasz so
Relacje z tej uroczystości cjalistyczny system, który jest
przekazała telewizja radziecka
dziedzictwem Rewolucji Paź
w pierwszym programie głów dziernikowej najpełniej i najnego dziennika „Wremia”. W konsekwentniej
urzeczywist
komentarzach radzieckich środ nia prawa człowieka, broni
ków masowego przekazu wska
najwyższego prawa — prawa
zuje się na bardzo serdeczną
atmosferę towarzyszącą wizycie do życia w pokoju.
polskiego przywódcy oraz na
Jako Polak i komunista,
niezwykle aktualne zagadnienia człowiek, który wyrósł z klasy
polityczne, jakie podjęte zosta robotniczej i służy jej ze
ły w rozmowach z sekretarzem
generalnym KC KPZR, prze wszystkich swych sił, jestem
wodniczącym Prezydium Rady dumny z otrzymanego odzna
Najwyższej ZSRR Leonidem czenia. Chcę Wam za nie wy
Breżniewem.
razić swą wdzięczność
. JERZY SIERADZIŃSKI «owni towarzysze. (PAP)
SZANOWNY TOWARZYSZU
BRE2NIEW!
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Komunikat o wizycie
Nicolae Ceausescu w USA
WASZYNGTON
(PAP). Jak
stwierdza wspólny komunikat o
wizycie prezydenta Rumunii w
USA, Nicolae Ceausescu i jego
małżonka zaprosili Jimmy Car
tera z małżonką
do złożenia
wizyty w Rumunii, zaproszenie
to zostało przyjęte.
Komunikat podaje, iż w to
ku oficjalnych
rozmów obaj
prezydenci przedyskutowali ak
tualny stan stosunków między
Rumunią a USA oraz perspek
tywy dalszego ich rozwoju, a
także omówili szereg istotnych
problemów międzynarodowych
stanowiących przedmiot wza
jemnego zainteresowania.
Obaj prezydenci postanowili
rozszerzać i pogłębiać współ
pracę między USA a Rumunią
i w’ celu przyczynienia się do
utrwalenia pokoju i międzyna
rodowego bezpieczeństwa, pod
pisali wspólne oświadczenie.
N. Ceausescu i J. Carter wy
razili zadowolenie z wyników
swych
rozmów i uzgodnili
kontynuowanie
dwustronnego
dialogu na najwyższym szcze
blu, a także na innych szczeb
lach oraz w drodze dyplomaty
cznej. (P)

Aldo Moro został zabity?
(O DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
wie górskim Abruzzów na wy
sokości 1800 metrów.
Po otrzymaniu ostatniego „ko
munikatu” eksperci policji przy
stąpili natychmiast do badania
jego autentyczności. Wg pierw
szych ustaleń, ulotka została na
pisana na maszynie tego same
go typu, jakiej terroryści uży
wali do poprzednich komunika
tów. Wątpliwości budziły nato
miast liczne błędy ortograficzne
i styl, zdaniem ekspertów, inny
niż w dotychczasowych komu,
nikatach. Rzecznik włoskiej cha
decji oświadczył jednak we
wtorek po południu, że „komu
nikat nr T‘ jest autentyczny 1
pochodzi od „czerwonych bry-

Antyamerykańskie demonstracje
w stolicy Panamy
MEKSYK (PAP). W ponie
działek w przededniu głosowa
nia ratyfikacyjnego w Senacie
USA nad drugim z traktatów
amerykańsko-panamskich, przed
ambasadą USA w stolicy Pana
my odbyła
się demonstracja
studentów, protestujących prze
ciwko manewrom konserwa
tywnych kół na Kapitolu zmie
rzających do zminimalizowania
zdobyczy naredu panamskiego
zawartych w negocjowanych w
ub. r. układach.
Wznoszono hasła antyamerykańskie. Policja
użyła gazu
łzawiącego do rozpędzenia de
monstrantów, pochodzących z
ugrupowań lewicowych. Pod
czas incydentów nikt z uczest
ników demonstracji nie odniósł
obrażeń.
Krótko
przed demonstracją
panamski minister spraw za
granicznych Nicolas Gonzales
Revilla oświadczył, że rząd
Torrijosa będzie walczyć o suwerenność i niezawisłość kraju
dla przyszłych pokoleń i nie
ugnie się pod żadnym naciskiem ze strony Waszyngtonu.

(P) ć>zej włoskiej chadecji
Aldo Moro.
CAF - Unifax
Na miejsce, podane w ulotce,
natychmiast udały się oddziały
policji i karabinierów wraz z
ekipą płetwonurków. Jezioro
Duchessa jest położone w trud
no dostępnej partii Apeninów,
w połowie drogi między mias
tem Laąuila a Rzymem. Zda
niem ekspertów, na dokładne
badanie wód i dna jeziora po
trzeba co najmniej 3—4 dni.
Wiadomość o ostatnim maka
brycznym „komunikacie”, ogłaszającym „wykonanie wyro
ku na Aldo Moro”, wywołała
olbrzymie poruszenie w Rzy
mie. Kilkanaście minut po godz.
12.00 sekretarz polityczny Par
tii Demokracji Chrześcijańskiej
Benigno Zaccagnini udał się do
domu Aldo Moro, gdzie prze

Komunistycznej Partii Belgii,
letni dr prawa, Jean Terfve. Czło
nek KPB od roku 1935, w czasie
drugiej wojny światowej stal na
czele ruchu partyzanckiego w
Belgii. W latach 1913—1954 piasto
wał funkcję redaktora naczelnego
dziennika
komunistów
belgij
skich „Le Drapeau Kouge” („Czer
wony Sztandar”). Od zakończenia
II wojny światowej J. Terfve był
deputowanym do parlamentu 1 se
natorem.
© Od trzech dni w Jugosławii
notuje się obfite opady śniegu. W
wielu miejscach pokrywa śnieżna
osiągnęła 50 cm grubości. W zaspach ugrzęzły dziesiątkl samochodów. Tak zimnej wiosny nie
notowano w SFRJ od kilkudzieslęciu lat.
•
Na
zaproszenie
rządu
radzieckiego
przybył
do Moskwy z wizytą oficjalną minlster spraw zagranicznych Kuby,
Isidoro Malmierca Peoil. Tego sa
mego dnia rozpoczęły się jego
rozmowy z ministrem spraw za
granicznych
ZSRK.
Andrlejem
Gromyką. (PAP)

Wyznanie ministra obrony

USA zachęciły RPA
do interwencji w Angoli
ALGIER (PAP). Jak wynika z
oświadczenia złożonego w Kap
sztadzie przez ministra obrony
RPA, Pietera Bothę, zbrojne
wtargnięcie żołnierzy południo
woafrykańskich na terytorium
Angoli pod koniec 1975 roku by
ło przedsięwzięte, z wiedzą i
bezpośrednią zachętą Stanów
Zjednoczonych,
Występując na sesji parlamen
tu minister RPA oskarżył USA
o to, ża „bezczelnie porzuciły
nas w biedzie" po fiasku zbroj
nej Interwencji przeciwko Lu
dowej Republice Angoli w po
czątku 1976 roku.
W wyznaniach ministra obro
ny RPA zwraca uwagę fakt, iż
po raz pierwszy wysoko posta
wiona osobistość reżimu rasi
stowskiego oficjalnie mówi o
udziale Stanów Zjednoczonych
ańgolskich.
w wydarzeniach
Niemniej fakty związane z in
terwencją sił imperialistycznych
w Angoli są powszechnie znane
światowej opinii publicznej. (P)

Wczoraj na świacie
Q Wicepremier i minister spraw
zagranicznych SRW Nguyen Duy
Trinh oświadczył w wywiadzie
dla dziennikarzy jugosłowiańskich
te liczba napaści dokonywanych
na terytorium wietnamskie przez
oddziały kambodżańskie nieustan
nie rośnie. Strona kombodżańska
nie przedstawiła dotąd żadnych
konstruktywnych propozycji dla
rozwiązania konfliktu.
O Przed trybunałem wojskowym
w chilijskim mieście Temuco roz
począł się proces przeciwko S
członkom Komunistycznej Partii
Chile. Są oni oskarżeni o prze
ciwstawianie się faszystowskiej
juncie Augusto Pinocheta.
• Wiceministrowie handlu za
granicznego ZSRR i ChRL podpi
sali w Pekinie porozumienie w
sprawie handlu i płatności na
rok 1978.
• 50 tysięcy nauczycieli uczą
cych w hiszpańskich szkołach pań
stwowych stopnia podstawowego
podjęło 18 bm. strajk domagając
się podpisania z nimi nowych, ko
rzystniejszych umów o pracę.
0 W Brukseli zmart wice
przewodniczący
roku

prowadził kilkunastominutową
rozmowę z panią Eleonorą Mo
ro. Następnie zwołał nadzwy
czajne posiedzenie kierownic
twa DC. Premier Giulio Andreotti zapowiedział zwołania
nadzwyczajnej sesji Rady Mi
nistrów. Na wiadomość o ostat
nim domniemanym komunika
cie „czerwonych brygad” zos
tały zawieszone trwające od
poniedziałku obrady plenum
KC WłPK.
We wtorek rano na peryfe
riach Rzymu, w odległości ok.
10 km na północ od miasta,
policja natrafiła na przypusz
czalną bazę operacyjną „czer
wonych brygad”. Odkrycia do
konano
przypadkowo, kiedy
dozorczyni jednego z willowych
domów powiadomiła straż po
żarną, iż mieszkanie na dru
gim piętrze jest zalewane przez
wodę.
Przybyła na miejsce straż i
policja, po wyważeniu zamknię
tych drzwi mieszkania, odkry
ły w środku prawdziwy arse
nał broni — kilkanaście pisto
letów maszynowych, amunicję,
materiały wybuchowe, jak rów
nież kilka mundurów pilotów
lotnictwa cywilnego, dwa mun
dury policyjne, aparaturę ra
diową do podsłuchu rozmów
prowadzonych
przez
policję
oraz mnóstwo ulotek i broszur
„czerwonych brygad”.
Na chwilę przed przybyciem
policji świadkowie dostrzegli
dwóch mężczyzn i kobietę, od
jeżdżających
z
pośpiechem
sprzed domu na czerwonym
motocyklu „Honda” (obecność
motocykla tej samej marki i
koloru zanotowano podczas por
wania Aldo Moro 16 ub. m.).
Według policji, w mieszka
niu tym, pospiesznie opuszczo
nym przez terrorystów na sku
tek nieprzewidzianego wypadku
(świadczyłby o tym niezakręcony kran) znajdowała się przy
puszczalnie baza lub centrala
operacyjna „czerwonych bry
gad”, w której terroryści przy
gotowywali akcję
porwania
Moro. Nie wyklucza się nawet,
że tutaj mogło znajdować się
pierwsze więzienie porwanego
polityka. (P)

(P) Demonstracja przed ambasadą USA w Panamie.

Listy i zgromadzenia protestacyjne
Fotografia na polimerach
Od stałego korespondenta
LESZKA WYRWICZA
Praga, 13 kwietnia
(P) Nie ustają głosy protestu
czechosłowackiego
społeczeń
stwa przeciwko zamiarowi pro
dukcji bomby neutronowej.
Każdego dnia dzienniki dru
kują wypowiedzi ludzi pracy,
rezolucje podejmowane na zgro
madzeniach protestacyjnych, ja
kie odbywają się w zakładach
pracy, instytucjach i uczelniach.
W dalszym ciągu trwa też

całym kraju, akcja zbierania
podpisów ludzi przeciwnych za
miarom produkcji tej najstrasz
liwszej broni masowej zagłady.
Jak do tej pory złożyło je w
Czechosłowacji blisko 9 min o-:
sób.
’
Na protestacyjnym zgroma
dzeniu studenci uniwersytetu
im. A. Komensky’ego w Braty
sławie wystosowali rezolucję do
Światowej Rady Pokoju i Se
kretariatu
Międzynarodowego
Związku Studentów. Domagają
się w niej, aby rozpocząć kon
sultacje
na temat propozycji
złożonych przez ZSRR i pozo
stałe kraje socjalistyczne w
sprawie zawarcia umowy o za
kazie produkcji broni neutrono
wej i innych broni masowej za
głady.

Podobne zgromadzenie odbyło
się również na uniwersytecie im.
P. J. Szafarika w Koszycach. W
podjętej rezolucji pracownicy
naukowi i studenci napisali m.
łn.r „Jesteśmy świadomi, iż ostatnia decyzja prezydenta Car
tera jest tylko przejawem gry
na zwłokę. Dlatego nie możemy
zgodzić się tylko z odraczaniem
decyzji o produkcji tej barba
rzyńskiej broni, która służyć ma
zastraszaniu ludzkości i zaha
mowaniu procesu łagodzenia na
pięcia międzynarodowego, któ
re tak wyraźnie poszło naprzód
po helsińskiej konferencji.”

Miniaturowy laser. Grupa naukowców z uniwersytetu w Hamburgu (RFN) opracowała
PrototVP zminiaturyzowanego lasera, którego promień szerokości 0,01 mm może przenosić do
1000 programów telewizyjnych jednocześnie.
caf — dpa

Wstrząsy podzemne
w Jugosławii
BELGRAD (PAP). We wtorek
rano zarejestrowano w Belgra
dzie wstrząsy tektoniczne, któ
rych epicentrum
znajdowało
się około 170 km od stolicy
SFRJ.
Siła wstrząsów w epicentrum
, _ ____
wynosiła 5,5 st. według 12-stopniowej skali Marcellego. Jak
informuje agencja Tanjug, w
okresie od 13 bm. w tym rejo
nie zanotowano dziesięć wstrzą
sów podziemnych. (P)

Już ponad 100
chińskich statków
w pobliżu wysp Senkaku

Starcia na granicy
kambodżańsko—tajlandzkiej
LONDYN (PAP) Donoszą o
nowych starciach granicznych
między wojskami tajlandzkimi
a kambodżańskimi. 2adne szcze
góły nie są, jak dotąd, znane.
Wiadomo jedynie, że walki to
czyły się w pobliżu tajlandzkie
go miasta Aranyayrathet.
Dzienniki ukazujące się w
Bangkoku piszą we wtorek, że
w rejon ten wysłano posiłki
wojskowe, w tym samoloty, aby
pomóc odeprzeć atak żołnierzy
kambodżańskich. (P)

MOSKWA (PAP). W Insty
tucie Elektrochemii Akademii
Nauk ZSRR opracowano rewe
lacyjną metodę wykonywania
zdjęć na błonach polimerowych.
Nowo opracowany proces nie
wymaga ani wywoływania, ani
utrwalania zdjęć i trwa 10—15
sekund.
t
W zależności od składu che
micznego polimeru otrzymywać
można odbitki w różnych ko
lorach. W tym nowym mate
riale
fotograficznym w ogóle
nie występuje
ziarnistość —
negatyw
można
powiększać
praktycznie w nieskończoność i
na tym polega rewelacyjność
wynalazku. (P)

a

TOKIO (PAP). Fonad 40 chiń
skich statków rybackich wpły
nęło we wtorek na wody tery
torialne Japonii w pobliżu wysp
Senkaku, 400 km na południo
wy zachód od Okinawy. Na wo
dach tych znajduje się już po
nad setka statków rybackich —
ChRL rości pretensje do wysp
Senkaku.
Taki rozwój wydarzeń wywo
łuje poważnie zaniepokojenie
rządu japońskiego. Występując
we wtorek na forum izby wyż
szej parlamentu japońskiego
minister spraw zagranicznych
Sonoda ostro potępił poczynania
Pekinu jako niezgodne z pra
wem międzynarodowym. (P)
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Gwałtowne starcia w południowym Libanie
Rozmowy Kuria Waldheima i Cyrusa Vance’a
BEJRUT (PAP). W momen
cie kiedy sekretarz generalny
ONZ, Kurt Waldheim prowa
dził w Bejrucie rozmowy w
sprawie wycofania wojsk iz
raelskich z południowej częś
ci Libanu właśnie na połud
niu doszło do gwałtownej wy
miany ognia artyleryjskiego
i z broni ręcznej między okupacyjnymi siłami izraelski
mi a partyzantami palestyń
skimi.
Była to najgwałtowniejsza i
najdłuższa strzelanina w Liba
nie południowym od zakończe
nia inwazji izraelskiej w ub.
miesiącu. Szczególnie intensyw
ne walki trwały w kilku miej
scowościach otaczających mias
to Tyr. Nie wiadomo czy były
ofiary w ludziach.
W ciągu ostatnich kilku miesięcy odnotowano kilka prób
zamachów bombowych na znane libańskie osobistości polity
czne. W poniedziałek wieczo
rem ładunek wybuchowy eks
plodował przy wejściu do bu
dynku, w którym mieszka . dy
rektor generalny libańskiego
ministerstwa informacji, Charles Rizk.
Zamach nie spowodował ofiar
w ludziach, lecz przyczynił się
do dalszego wzrostu napięcia
w mieście.

Rozmowy Waldheima
BEJRUT (PAP).
Sekretarz
generalny ONZ Kurt Waldheim
spotkał się we wtorek rano z
izraelskim ministrem spraw za
granicznych, Mosze Dajanem.
Po zakończeniu rozmowy Wald
heim oświadczył, że omawiano
problemy opóźniające realiza
cję rezolucji 425 Rady Bezpie
czeństwa i że zapoznał się ze
stanowiskiem izraelskim.
Waldheim poinformował, że
szef sztabu armii izraelskiej i
dowódca naczelny sił ONZ na
Bliskim Wschodzie będą konty
nuowali rozmowy zainicjowane
przez niego, a ich celem jest
osiągnięcie odpowiedniego po
rozumienia między ONZ a rzą
dem Izraela.
Następnie Kurt Waldheim
przybył do południowego Liba
nu, gdzie dokotaał inspekcji od
działów ONZ.

Vance w Kairze
KAIR (PAP). Powracający z
podróży do kilku krajów Af
ryki
południowej
sekretarz
stanu USA, Cyrus Vance, za
trzymał się we wtorek rano na
półtorej godziny na lotnisku w
Kajrze.
Przeprowadził on tam rozmo
wę z egipskim ministrem spraw
zagranicznych
Mohammedem
Kamelem. Omawiana była sytuacja na Bliskim Wschodzie.
.
Vance nie przywiózł — jak się
podkreśla — żadnych nowych
propozycji amerykańskich
w
sprawie wznowienia rozmów
izraelsko-egipskich. Kamei oś
wiadczył Vance’owi, iż Egipt
wysoko sobie ceni pomoc ame
rykańską w rozmowach z Izra
elem.
Na
piątek
zapowiedziano
przyjazd do Kairu głównego
amerykańskiego
negocjatora
bliskowschodniego, ambasadora
Alfreda Athertona. Przeprowa
dzi on kilkudniowe rozmowy
z przedstawicielami Egiptu, po
czym uda się do Tel-Awiwu
na podobne rozmowy z przed
stawicielami rządu izraelskiego.
Osobistości towarzyszące Vance’owi poinformowały w Kai
rze, iż prezydent Carter ogło
si wkrótce nowe propozycje
zmierzające do
przełamania
impasu w rozmowach izraelsko-

egipskich. Carter wygłosi prze
mówienie. które będzie stano
wić nową inicjatywę amery
kańską w kwestii bliskowscho
dniej.
W przemówieniu tym ma on
wyrazić pogląd, że rezolucja nr
242 Rady Bezpieczeństwa ONZ
obejmuje wszystkie fronty, a
więc Półwysep Synajski, strefę
Gazy, Wzgórza Golan i Zachod
ni Brzeg Jordanu. (P)

Osiedla żydowskie
będq zakładane
BEJRUT (PAP). Wiceminister
obrony Izraela, Mordechaj Zipori oświadczył, że na Zachodnim
Brzegu Jordanu — przy popar
ciu rządu — będą tworzone no
we osiedla żydowskie.
Zipori podkreślił, że ani sprze
ciw Egiptu, ani Stanów Zjedno
czonych nie powstrzyma władz
izraelskich od zakładania no
wych osiedli żydowskich na te
renie Judei i Samarii — jak obecnie określa się w Izraelu te
reny położone na zachód od Jor
danu. (P)

Konferencja ministrów
państw arabskich
ALGIER (PAP). W poniedzia
łek rozpoczęła się w Algierze
konferencja ministrów spraw za
granicznych państw — członków
frontu
postępowych państw
arabskich, występujących prze
ciwko kapitulanckiej polityce
prezydenta Egiptu, Anwara Sadata.
W konferencji
uczestniczą
przedstawiciele Algierii, Libii,
Ludowo-Demokratycznej Repu
bliki Jemenu, Syrii oraz Orga
nizacji Wyzwolenia Palestyny.
Uczestnicy konferencji omó
wią sprawy dotyczące koordyna
cji działalności organów infor
macji i propagandy tych kra
jów i ONZ w walce przeciwko
knowaniom imperializmu na
Bliskim Wschodzie. (P)

Budżet Wielkiej Brytanii

ANDRZEJABAJORKA
-------Londyn, 18 kwietnia
produkcyjny (potrzeba na to
(P) Projekt budżetu W. około 7 miesięcy). Podskoczą
wówczas w górę ceny wyrobów
Brytanii przedstawiony w ub. finalnych,
ze szkodą dla kon
tygodniu
przez
kanclerza kurencyjności
towarów madę
Healeya, uzyskał po kilku in Britain.
dniowej debacie aprobatę Iz
Tzw. szary Brytyjczyk boi
by Gmin.
się tego samego, tyle, że od
Opozycja konserwatywna, gło
sując przeciw projektowi, nie
znalazła sprzymierzeńców. Pa
kiet kanclerza przeszedł solid
ną — jak na Brytanię, więk
szością trzydziestu siedmiu gło
sów. Teraz w serii tzw. ustaw
finansowych, następować bę
dzie podział pakietu na mniej
sze części z wyszczególnieniem,
kto (jaki resort) ile dostanie.
Choć więc budżet przebrnął
przez Izbę Gmin, nikt właści
wie nie odetchnął z ulgą: ani
rząd, ani City, ani też przecięt
ny Brytyjczyk. Rząd Partii
Pracy wie doskonale, że wy
grał potyczkę, ale nie bitwę.
Jakie będą skutki budżetu dla
brytyjskiej gospodarki — nikt
nie potrafi przewidzieć. Powią
zania Brytanii z gospodarką
krajów Zachodu są tak wielo
stronne, a w tych stosunkach
pojawiło się ostatnio tyle. nie
kontrolowanych elementów, że
wszystko stoi właściwie pod
znakiem zapytania.
Londyńskie City — centrala
banków i siedziba wielkich kor
poracji przemysłowych, słowem
— big business, nie znajduje
w kanclerskim budżecie odpo
wiednich bodźców dla ożywie
nia produkcji. City przestrzega,
iż po paru miesiącach ulgi, nie
korzystne trendy w gospodarce
mogą przybrać na sile. Znów
bowiem poszły w górę ceny su
rowców i przemysł brytyjski,
jako ich importer, niechybnie
odczuje podwyżkę kosztów wy
twarzania, gdy te, wzrosłe w
cenę surowce, wejdą w cykl

Ostrożne nadzieje
Od stałego korespondenta
MACIEJA SŁOTWINSKIEGO
Nowy Jork, 18 kwietnia

Ostrożne — bowiem 15 miesięcy rządów nowej administracji amerykańskiej, obfitowa
ło w dużo spięć między obu
supermocarstwami. Nadzieje —
gdyż układ SALT II, który w
pierwszym
rzędzie
będzie
przedmiotem moskiewskich roz
mów, jest ogromnie potrzebny
obu stronom i całemu światu.
Mówił o tym Leonid Breżniew,
mówił też Cyrus Vance przed
wyjazdem do Związku Radziec
kiego. Oba kraje znalazły się
bowiem w krytycznym punk
cie, u progu nowej spirali zbro
jeń, wprowadzenia do swych
arsenałów jeszcze groźniejszych,
potężniejszych, bardziej nisz
czycielskich rodzajów broni.
Układ SALT II może temu
zapobiec, może — jak powie
dział w niedzielnym wywiadzie
dla gazety „New York Times”
Marshal Shulman, główny do
radca ministra Vance*a
do
spraw Związku Radzieckiego
— przyczynić się do ustabilizo
wania wojskowej rywalizacji

Moskiewska podróż Vance’a

Szef dyplomacji amerykań
skiej przed odlotem do stoli
cy Związku Radzieckiego za
powiadał, iż nie oczekuje po
tych rozmowach jakiegoś prze
łomu w rokowaniach na te
mat porozumienia SALT, bę
dącego głównym, acz nie je
dynym,
tematem dyskusji.
Wypowiedź ta pozostawała w
sprzeczności ze stwierdzenia
mi Paula Warnke. Zdaniem
głównego negocjatora amery
kańskiego na rokowania SALT
w ostatnim czasie zanotowa
no poważny postęp w rokowa
niach i potrzeba zaledwie
kilkunastu dni, aby 90 proc,
dyskutowanych tematów zo
stało uzgodnionych.

★

Optymizm Warnke nie znaj
duje jednak pełnego uzasadnie
nia w realiach negocjacji roz
brojeniowych. Co więcej, nie
jest potwierdzony postawą ad
ministracji
Cartera
wobec
SALT; postawą charakteryzują
cą się kolejnymi woltami poli
tycznymi, próbami, ponownego
negocjowania wcześniej ustalo
nych już porozumień i wiąza
nia rokowań SALT z innymi
wydarzeniami na arenie między
narodowej. Mówił o tym ra
dziecki przywódca podczas nie
dawnego wystąpienia we Władywostoku. przypominając wszy
stkie meandry
amerykańskiej

dyplomacji wokół batalii o finalizację porozumień SALT II.

Dokumenty tych porozu
mień są w znacznej mierze
już uzgodnione przez obie
strony i coraz mniejszy jest
krąg spraw wymagających
dyskusji czy przetargów. „Je
śli mimo to ostateczne zakoń
czenie tych prac przewleka
się — podkreślał Leonid Bre
żniew — dzieje się to najwi
doczniej z przyczyn politycz
nych. Istota polega na tym,
że rząd USA przejawia brak
zdecydowania, brak konsek
wencji, ogląda się na te ko
ła, które od samego początku
były przeciwne
układowi i
które czynią wszystko, aby
nie dopuścić do jego zawar
cia”. Radziecką gotowość do
szybkiego zawarcia układu zbyt
pochopnie i dość naiwnie
zdaniem niektórych obserwa
torów — interpretowano w
Białym Domu jako okazję do
wyciągnięcia jednostronnych
korzyści dla USA.

Impas w rokowaniach SALT
II (a pośrednio w stosunkach
radziecko-amerykańskich) spo
wodowany był przede wszyst
kim naruszeniem przez Stany
Zjednoczone fundamentalnej za
sady porozumienia — zasady
równości i jednakowego bezpie
czeństwa. Próby uzyskania dla

innej strony. Wyższe ceny wy
robów finalnych to przecież
inflacja. Jeśli podskoczy ona
choćby o kilka procent w górę,
to zniweluje z nawiązką pewne korzyści z tytułu ulg podatkowych,
wprowadzonych
przez kanclerza.
Jeśli dodać do tego supertrudną sytuację na rynku pracy,
zrozumiałe, iż przeciętny Bry
tyjczyk potraktuje kanclerski
budżet podobnie jak zagranica
— tzn. z daleko posuniętą re
zerwą.

Tornado w Indiach

5 wiosek zmiecionych
z powierzchni ziemi
DELHI.
(PAP) Napływają
dalsze informacje na temat tra
gicznego w skutkach tornada,
które w niedzielę przeszło nad
położonym nad Zatoką Bengal
ską we wschodniej części Indii
stanem Orisa.
Radio indyjskie podało, że na
skutek tornada śmierć poniosło
ok. 500 osób, a kilkaset zostało
rannych. Dokładnej liczby ofiar
żywiołu nie sposób ustalić, bo
wiem nadal nieznany jest los
wielu mieszkańców stanu. Tor
nado zniszczyło całkowicie 5
wiosek w okręgu Keonjhar. Za
mieszkiwało je 700 rodzin. Pra
wie wszystkie domy w tych
wioskach zostały zmiecione z
powierzchni ziemi. XV szoitalach
przebywa co najmniej 400 osób.
Stan wielu z nich jest ciężki.
Korespondent indyjskiej agen
cji PTI, który był w jednej z
wiosek nawiedzonych przez ży
wioł pisze. że przedstawia ona
przygnębiający wygląd. W jed
nym z domów zginęła cała 14-osobowa rodzina. W szkole
wiejskiej śmierć poniosło 6 dzie
ci i nauczyciel. Kiedy nadeszło
tornado odbywał się właśnie eg
zamin. Osoby, które ocalały —
pisze korespondent — są tak
wstrząśnięte, że nie są w sta
nie przedstawić dokładne’ rela
cji z tego, co się stało. (P)

(P) Z dużym zainteresowa
niem przeczytałem artykuł
red. Janusza Stefanowicza
zatytułowany „Czas centryzmu?”. Na całe szczęście au
tor postawił znak zapytania
przy swoim twierdzeniu. Wy
chodząc w zasadzie ze słusz
nych przesłanek dochodzi on
do całkowicie — moim zda
niem — błędnej konkluzji.
Patrząc bowiem na realny układ sił politycznych w Euro
pie zachodniej należy stwier
dzić, że nie zmierza ona w
żadnym przypadku w kierun
ku centryzmu. Wręcz odwrot
nie.

Wydaje się, że szanowny au
tor artykułu „Czas centryzmu?”
zbytnio zasugerował się głośną
swego czasu tezą Valerego Gis
carda d’Estaing, iż Francja
zmierza w kierunku centrum i
usiłował ją przenieść na grunt
zachodnioeuropejski. Kiedy w
październiku 1972 roku na zjeżdzie republikanów niezależ
nych w Charenton, Yalery Gis
card d’Estaing twierdził, że
„Francja chce być rządzona
przez centrum”, jego partia,
właśnie partia republikanów
niezależnych, dopiero się ro
dziła. Gwałtownie szukała wo
kół siebie sojuszników, by pod
nieść swą rangę polityczną.
Obecnie sam Giscard d’Estaing
już dawno zapomniał o swej
tezie. W przemówieniu inaugu
rującym oficjalną
kampanię
wyborczą przed ostatnimi wy
borami do Zgromadzenia Naro
dowego, wygłoszonym 27 stycz
nia w Verdun-sur-le-Doubs,
stwierdził wręcz, że wśród wy
borców występują cztery za
sadnicze tendencje — dwie
wśród
większości
rządowej,
dwie wśród opozycji. Oczywiś
cie, miał tu na myśli z jednej
strony Zjednoczanie na rzecz
Demokracji
Francuskiej
—
UDF i neogaullistowską partię
RPR, a z drugiej komunistów
i socjalistów.
Po marcowych wyborach do
parlamentu widoczne jest jak
na dłoni, że Francja — pod
względem politycznym — po
dzielona jest na dwie niemal
równe części. Z jednej strony
mamy partie burżuazyjne, z
drugiej lewicowe. Przy odrobinie szczęścia w wyborach
mogą zwyciężyć jedne lub dru
gie. Przecież sam Giscard d’Estaing został prezydentem mi
nimalną większością 800 tysię
cy głosów przy prawie 30-milionaeh wyborców. Już gen. de
Gaulle mówił swego czasu,

między mocarstwami, może ograniczyć tę rywalizacją iloś
ciowo. ale i jakościowo, wstrzy
mując doskonalenie, wynajdo
wanie wciąż nowych broni.
Ponieważ w niektórych ko
łach amerykańskich, w Penta
gonie, w przemyśle zbrojenio
wym, części Kongresu, istnieją
nadal fałszywe wyobrażenia, iż
porozumienie SALT II uda się
ukształtować tak, aby przyzna
ło ono więcej korzyści Stanom
Zjednoczonym, Marshal Shulman przestrzegł, iż układ nie
może być podarunkiem dla któ
rejkolwiek strony, łaskawym
wyrażeniem zgody, czy rodza
jem nagrody. Przeciwnie, jest
on potrzebny w równym stop
niu obu stronom i musi być
sformułowany tak, aby obie
strony były przekonane o jego
Słuszności.
Komentator gazety „Christian
Science Monitor” napisał,
iż
spotkanie w Moskwie, nie ma
charakteru „wóz lub przewóz”.
W tym roku oba kraje będą
miały jeszcze wiele możliwoś
ci negocjacji, zbliżenia stano
wisk. ale obecnie jest wielka
okazja do uzyskania kompro
misu. Rozmowy w sprawie
(P) W bucharskim czaj chanie (herbaciarnia) można znaleźć
SALT II nadają ton całości
ochłodę w cieniu rozłożystych drzew i ugasić pragnienie zieloną
procesów odprężeniowych, na
Fot. Andrzej Jasiński
i herbatćj.
świecie, dodaje gazeta.

FRANCISZEK NffiTZ

W oczekiwaniu na przełom
(P) W trudnym okresie przyjdzie amerykańskiemu sekreta
rzowi stanu prowadzić rozmowy z radzieckim ministrem spraw
zagranicznych, Andriejcm Gromyką. Kwestia ewentualnej, i
wciąż nie wykluczonej, produkcji przez USA bomby neutrono
wej, zimnowojenne akcenty niedawnego przemówienia prezy
denta Cartera na uniwersytecie Wake Forest, spory w Jonie
administracji na temat polityki odprężenia czy aktywizacja koł
przeciwnych wszelkim porozumieniom rozbrojeniowym —
wszystko to nie stwarza najlepszego klimatu dla dialogu radziecko-amerykańskicgo. I z umiarkowanym raczej optymiz
mem ocenia się perspektywy rozmów Vance’a w Moskwie.

PAWEŁ WASIELEWSKI

Potyczka wygrana, losy bitwy niepewne Czas centryzmu? Raczej polaryzacji
Od stałego korespondenta

Wizyta ministra Vance’a w Moskwie

(P) • Z rozpoczynającą się
dziś wizytą ministra Vance’a
w Moskwie wiąże się w Sta
nach Zjednoczonych ostrożne
nadzieje.

Polemiki

siebie jednostronnych korzyści
doprowadziły do fiaska ubiegło
rocznego, wiosennego spotkania
Vance — Gromyko. One też
sprawiały, iż układ — gotów
niemal w całości do podpisania
w listopadzie 1974 r. — do tej
pory nie doczekał się finalizacji.
Administracja Jimmy Cartera
cbciała bowiem „skorygować”
stanowisko swych republikań
skich poprzedników. Przykładem
żądania w kwestii pocisków samosterujących, startujących z
lądu i morza oraz postulaty ograniczeń dla rakiet radzieckich
przy jednoczesnej swobodzie dla
modernizacji i tworzenia przez
Stany Zjednoczone nowych ty
pów broni strategicznych. To
warzyszyła temu, podejmowana
przez koła wojskowe i niektó
rych reakcyjnych kongresmenów, wrzawa o rzekomym ra
dzieckim zagrożeniu militar
nym. Ich zdaniem, nowe poro
zumienie SALT w swej pier
wotnej wersji miało jakoby za
chwiać — oczywiście na nieko
rzyść USA. bo jakże by inaczej
— równowagę strategiczną.
Biały Dom. nie wiadomo bar
dziej na użytek wewnętrzny
czy z autentycznego przekona
nia, przyjął tę swoistą wykład
nię rozbrojeniowego dialogu. We
wspomnianym już przemówieniu
wygłoszonym przez prezydenta
Cartera na uniwersytecie Wake
Forest znalazły się słowa o nad
miernej
rzekomo rozbudowie
radzieckich sił zbrojnych i pły
nącym stad zagrożeniu dla roz
mów SALT II. „Nikomu nie za
grażamy — odpowiedział Leonid
Breżniew -— a rozprawianie o
tzw. zagrożeniu radzieckim jest
oczywistą insynuacją przeciwni
ków odprężenia.”

★
W ostatnim okresie — Jak
wynika z różnych doniesień —

administracja
waszyngtońska
skłania się ku pewnej zmianie
taktyki i swego stanowiska wo
bec rokowań SALT i dialogu ze
Związkiem Radzieckim. Dotych
czasowe zaostrzenie kursu ni
czego w gruncie rzeczy nie roz
wiązało. Zygzakowata linia dy
plomacji USA doprowadziła do
pogłębiającego się impasu. W
Białym Domu zorientowano się,
że najwyższa już pora na rea
lizm i że porozumienie rozbro
jeniowi jest koniecznością dla
obu krajów, ważniejszą od pro
pagandowych wahnięć we wza
jemnych stosunkach.
Układ SALT II, mimo iż już
teraz napotykający gwałtow
ny sprzeciw kongresowej i pozakongresowej opozycji, bardzo
jest administracji amerykańskiej
potrzebny. Jako sukces pow
szechnie krytykowanej dyplo
macji. I jako szansa zorganizo
wania spotkania na szczycie
między Jimmy Carterem a Le
onidem Breżniewem. Moskiew
skie rozmowy Vance’a mogą
przesądzić, czy obaj przywódcy
odbędą spotkanie, na którym
Waszyngtonowi nader zależy.
Mogą też wykazać czy i na ile
uzasadniony jest optymizm Pa
ula Warnke.

Wizyta sekretarza stanu w
stolicy ZSRR i jego rozmowy
z politykami radzieckimi win
ny też przywrócić hierarchię
priorytetów dyplomacji ame
rykańskiej; hierarchię w któ
rej porozumienie SALT II jest
sprawą pierwszoplanową, słu
żącą nie tylko interesom obu
stron, ale istotną przede wszy
stkim dla pokoju światowego.
Ostatnie posunięcia Stanów
Zjednoczonych
na
arenie
międzynarodowej mogłyby su
gerować zmianę tych prioryte
tów.
Nie brak też głosów, że mimo
pojawiających się od kilku mie
sięcy
elementów napięcia w
stosunkach radziecko-amerykań
skich, manewrowania wokół ro
kowań, nowa administracja nie
dążyła bynajmniej do impasu w
tych stosunkach. Cała „twarda”
retoryka i usztywnianie stano
wiska Cartera obliczone było
głównie na użytek wewnętrz

ny. Prezydent, atakowany ze
wszystkich niemal stron, chciał
w ten sposób podbudować swój
autorytet i wzmocnić prestiż.
Jego gra wobec Moskwy uwz
ględniać musiała rozgrywkę z
Kongresem, opozycją i opinią
publiczną.
Tylko, że można wówczas po
stawić pytanie: komu właściwie
i czemu podporządkowany ma
być dialog odprężeniowy? Sy
tuacji w Ameryce, za którą od
powiedzialny jest rząd amery
kański, czy ogólnym interesom
światowego pokoju? Zmiennym,
kształtowanym przez przeciwni
ków odprężenia, nastrojom spo
łecznym — czy obiektywnym
realiom? Nie bez racji więc Le
onid Breżniew mówił o braku
konsekwencji i zdecydowania.
Korzyści wynikające z porozu
mienia SALT-II ważniejsze chy
ba są niż kilkuprocentowy na
wet spadek popularności w son
dażach opinii publicznej. ..Czas
już — mówił Leonid Breżniew
— aby niektórzy przywódcy na
Zachodzie poważnie zastanowili
się nad odpowiedzialnością (...)
za losy pokoju, abv naprawdę
wykazali gotowość
podjęcia
rzeczywistych kroków w kierun
ku okiełznania wyścigu zbro
jeń”.

Misja Cyrusa Vance’a nie
będzie, jak wspomnieliśmy,
łatwa. Stwarza ona jednak
ogromną szansę poprawy nie
najlepiej się ostatnio układa
jących stosunków radziecko-amerykańskich. Śledzona bę
dzie z nadzieją i zainteresowa
niem Powinna ona dać odpo
wiedź na pytanie, czy w amerykańskiej polityce zagra
nicznej zaczyna zwyciężać re
alizm, czy też podlega ona
wpływowi kół militarystycznych. Kompleksowi woiskowo-przemysłowemu, zbijające
mu forsę na zbrojeniach, szyb
kie podpisanie rozbrojeniowe
go porozumienia na pewno
nie jest na rękę. Cży jednak
siły te miałvby rzeczywiście
dyktować Białemu Domowi
swoją formułę rozbrojenia i
dialogu ze Związkiem Ra
dzieckim?!

między komunistami a gaullistami istnieje pustka. Trawestu
jąc to powiedzenie w aktual
nej sytuacji politycznej można
stwierdzić, że pustka taka ist
nieje dziś z jednej strony między neogaullistowską
partią
RPR Chiraca i nrogiscardowską
UDF a socjalistami i komunistami. To, że
... w
.. łonie
__ .. tych
dwóch zasadniczych sił polity
cznych istnieją rozbieżności i
spory to już zupełnie inna spra
wa. Jedno jest pewne. Mimo
swego konglomeratu politycz
nego UDF nie jest partią cen
trową. Stanowi alternatywę
burżuazji
fancuskiej
wobec
RPR. Zresztą, jeśli prześledzi
my historię polityczną Francji
od 1958 roku, od ponownego
dojścia do władzy gen. de Gaulle’a to zjawisko podziału elek
toratu francuskiego występuje
wyraźnie i konsekwentnie.
Trudno byłoby tu analizować
szczegółowo wszystkie kraje.
Może więc tylko niektóre przy
kłady. Wpierw z Europy za
chodniej i północnej. I tu te
podziały są wyraźne. Nie widać
żadnych sił centrowych.
W
Wielkiej Brytanii
,___ z jednej stro
__ 
ny występuje partia labourzystowska z drugiej konserwa
tyści. Układ sił jest taki, że
w każdej chwili pierwsi mogą
być pozbawieni władzy na rzecz
drugich. I prawdopodobnie sy
tuacja byłaby analogiczna w
przypadku sprawowania rządów
przez konserwatystów. Oczy
wiście, w określonych sytua
cjach politycznych, takich jak
np. aktualna w W. Brytanii —
liberałowie odgrywają dość is
totną rolę, ba bez ich pomocy
rząd premiera Callaghana już
dawno by upadł. Nie stanowią
Jednak takiej sity politycznej,
która byłaby w stanie samo
dzielnie pokierować krajem. To
samo dotyczv wolnych demo
kratów w Niemczech zachod
nich. Również na północy —
w Szwecji czv Danii mamy'wy
raźny podział na d.wa bloki, o
czym świadczą kolejne zmiany
rządów w Danii czy też utrata
władzy przez socjaldemokra
tów w Szwecji.
Trudno zgodzić się również z
twierdzeniem, że południe Eu
ropy stało się obszarem sukce
sów lewicy. Nie można bowiem
przykładu Włoch rozciągać na
cały rejon. W Grecji po obale
niu junty pułkowników i doj
ściu do władzy partii burżuazyjnych pod władzą Karamanlisa wprawdzie lewica po wie
lu, wielu latach uzyskała moż
liwość legalnego działania, ale
rozbicie ruchu robotniczego by
najmniej nie umacnia jej wpły
wów. W Portugalii widzimy
wyraźny krok wstecz. Trudno
snuć prognozy jak długo socjal
demokratyczny rząd Soaresa,
współpracujący zresztą z par
tiami prawicowymi, wytrzyma
nacisk sił skrajnie konserwa
tywnych. Ostatnie zmiany choć
by w wojsku nie nastrajają op
tymistycznie. Hiszpania to zu
pełnie inny casus.
Jak wynika z wywodów au
tora, widzi on te wszystkie zja
wiska i dlatego musi budzić
zdziwienie zarówno wspomnia
ny już punkt wyjścia, jak i
konkluzja — że stwarza to wa
runki do reformistycznego cen
tryzmu. Znowu autor bierze
chęci niektórych polityków burżuazyjnych za rzeczywistość.
Realna zaś sytuacja wygląda
tak, że w wyniku określonej
koniunktury gospodarczej na
stępuje ogólna radykalizacja
mas. Zaostrzenie się sytuacji
socjalnej w Niemczech zachod
nich w wyniku ostatnich straj
ków metalowców i drukarzy
jest tego najlepszym dowodem.
Lansowany przez lata obraz
RFN jako kraju — oazy spo
koju społecznego prysł jak bań
ka mydlana. Jak pisał jeden z
tygodników francuskich, ten
„najgrzeczniejszy”.
proletariat
Europy rzucił się gwałtownie
w wir walki klasowej. Prasa
zachodnioniemiecka zastanawiała się i zastanawia jakie skutki rozszerzenie tej walki może
mieć dla rozwoju całokształtu
sytuacji w RFN.

soZaostrzenie się sytuacji
i
cjalnej w wyniku ogólnego
zastoju gospodarczego w kra
jach
zachodnioeuropejskich
prowadzi w konsekwencji do
polaryzacji sił. Do pogłębie
nia podziału społeczeństwa.
Część opowiada się za tymi
siłami politycznymi, które są
u władzy, część domaga się
objęcia władzy przez opozy
cję: komunistyczną, socjalis
tyczną czy też socjaldemokra
tyczną lub konserwatywną,
reakcyjną. Społeczeństwa —
i tu autor ma całkowitą ra
cję — domagają się bowiem
zmian. Ale zasadniczych. Centryzm nie jest w stanie im
tego zagwarantować. I dosko
nale z tego zdają sobie spra
wę. Dlatego linie podziału są
coraz wyraźniejsze, a nie za
mazane. O centryzmie jako
sile można było mówić w Eu
ropie zachodniej wówczas,
gdy burżuazji udało się wpę
dzić partie komunistyczne do
politycznego getta. Nie dziś,
gdy dochodzą one do 35 czy
20 procent głosów w wybo
rach. Gdy wykazały w sze
regu krajów, że
potrafią
współrządzić. Gdy partie so
cjalistyczne czy socjaldemo
kratyczne wielu krajów udo
wodniły, że potrafią kierować
losami swych narodów.
W przeciwieństwie do red.
Stefanowicza uważam, że je
steśmy i hędziemv w Europie
zachodniej świadkami nie za
mazywania różnic, do czego
przecież w gruncie rzeczy
prowadzi centryzm, a do dal
szej polaryzacji sił na lewo
i prawo z wynikającymi stąd
wszystkimi konsekwencjami.

Sprawa

Aldo Moro
(P) Jeżeli wtadomość o za
mordowaniu Aldo Moro nie
jest jeszcze jedną okrutną
kpiną z ludzkichtuczuć i naigrawaniem się z milionów lu
dzi, mamy tu do czynienia z
zbrodnią
na
odrażającą
wymierzoną w
człowieku,
cały naród włoski. Byłby
to finał tego upokarzają
cego widowiska, które rozgry
wało się od miesiąca we Wloszech.
W historii terroryzmu politycznego trudno byłoby znaleźć podobny przypadek, XVłoskie „czerwone brygady" kie
rują się inną logiką niż dawni
anarchiści, rzucający z ukry
cia bomby. Nawet porywacze
Schleyera liczyli nieomal do
końca na uwolnienie uwięzio
nych terrorystów zachodniomieckich, temu celowi podpo
rządkowując swą taktykę.
„Czerwone brygady" nader
szybko pogodziły się z fak
tem, że państwo nie zgodzi się
na wydanie ich wspólników są
dzonych w Turynie w zamian
za Wypuszczenie Aldo Moro.
Zycie czy śmierć porwanego
polityka straciło dla włoskich
terrorystów znaczenie. Ich
prawdziwym celem jest — czy
już tylko było,' upokorzenie
całych Wioch’ Gdyby Aldo
Moro zgjnął na miejscu zama
chu, jego porywacze osiągnę
liby tylko 'tyle, 'tle zamiesza
nia i 'niepokoju może wzbu
dzić skrytobójczy atak Przetrzymując^swą ofiarę przez
miesiąc, „czerwone brygady"
potrafiły f‘podważyć zaufanie
do aparatu państwowego i
wykazać, że jest on prak
tycznie bez^y, Na teryto
rium demok' tycznego pań
stwa terroryści uruchomili
własny „aparat sprawiedliwo
ści", któremu musiał się pod
dać jeden z czołowych polity
ków.
Od miesiąca „czerwone bry
gady” dyktują rytm życia poli
tycznego, zapełniając kolumny
gazet i paraliżując rządzącą
administrację. O nic inr.ego
przecież nie chodziło porywa
czom Moro. Dla wielu XVłochów jest to cios tym dotkliw
szy, że właśnie teraz oczeki
wali oni odnowy życia poli
tycznego. Zamiast tego spot
kała ich najcięższa próba w
powojennych dziejach pań
stwa, Tak mści się, powiadają
niektórzy, 30 lat przymykania
oczu na schorzenia włoskiego
ustroju politycznego domaga
jącego się kuracji.
Na oczach całego świata do
pełnia się tragedia polityka,
którego nazwisko nieprzypad
kowo kojarzono z ostatnimi
próbami uzdrowienia Włoch.
Ale „sprawa Aldo Moro" bę
dzie jeszcze długo ciążyła na
Republice XVłoskiej.
JANUSZ REITER

Rocznica
(P) Dla administracji Car
tera rocznicy tej nie powin
no w ogóle być. Gdy wiosną
ubiegłego roku prezydent USA
przedstawiał Kongresowi swój
projekt nowej polityki ener
getycznej, przewidywał, że je
go uchwalenie zajmie maksi
mum 7—8 miesięcy. Tymcza
sem w czwartek minie rok, a
program energetyczny wciąż
czeka na zatwierdzenie przez
Kongres. Komisja porozumie
wawcza obu izb parlamentu
amerykańskiego nadal obra
duje nad wypracowaniem
kompromisu między postula
tami prezydenta a ulegającej
różnym wpływom i naciskom
władzy ustawodawczej.
Przypomnijmy, iż ambitny
program nowej polityki ener
getycznej szybko i niemal bez
żadnych poprawek uchwalony
został przez Izbę Reprezen
tantów. XV Senacie natomiast
Carter napotkał silny sprze
ciw
wpływowych
senato
rów, którzy wielokrotnie inte
resy wielkiego lobby naftowe
go stawiali ponad interes spo
łeczny. Poza tym energetycz
ną batalię potraktowali oni,
(przede wszystkim politycy
republikańscy) jako sposobną
okazję do próby sił miedzy
Kongresem a Białym Domem.
Nie sprawdziły się też przy
puszczenia, iż surowa zima oraz długotrwały strajk górni
ków „zagrają" na korzyść ekipy Cartera i przyczynią się
do szybszego zatwierdzenia ustaw energetycznych. Przerwy
w dostawach węgla, znaczne
zmniejszenie jego wydobycia
zrodziły wątpliwości czy uza
sadniona jest koncepcja nowej
polityki energetycznej.
było
zresztą
Zastrzeżeń
wiece).
Liczne
znacznie
kompromisy dotyczące opodatkowania ropy naftowej,
cen gazu i szeregu innych kwestii więżących się
z pakietem proponowanych
przez Biały Dom ustaw, zna
cznie już dziś okroiły to, co
początkowo rysowało sie jako
wytyczenie r.owej polityki e"ergetycznej, sięgającej dale
kowzrocznie w przyszłość Ameruk'. Z wielkiej wizji przekształcił sie on w instrument
politycznych przetargów. Ro
snącą cenę tuch przetargów
już dziś przychodzi płacić go
spodarce i społeczeństwu ame
rykańskiemu
FRANCISZEK NIETZ
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25.IV. w Kerkrade

Jaki jest-i jaki być powinien

Mecz drugich reprezentacji Polski i Holandii

mówi prof. Antonina Kłoskowska
— Chciałbym panią skłonić do
wynurzeń na temat odtioru te
lewizji. Czy uznaje Pani wy
zwalanie
nieuświadomionych
potrzeb przez ten środek prze
kazu?

— To określenie „nieuświa
domione potrzeby” jest trochę
ryzykowne, bo przyjmuje za
podstawą rzeczy jeszcze nie w
pełni sprawdzone, ale przynaj
mniej częściowo potwierdzone
eksperymentalnie tym. że skło
nienie ludzi do doświadczeń
kulturalnych po pewnym czasie
wytwarza takie nawyki, które
poprzednio nie istniały. W ten
sposób powstają właśnie nawy
ki do kontaktu z trudniejszymi
formami przekazu. To wszyst
ko, oczywiście, wiąże się z pe
wną arbitralnością w dziedzinie
oddziaływań kulturalnych, z
tym, co jeden z socjologów
francuskich nazwał „gwałtem
symbolicznym”, który zadaje
się ludziom.
— Uważa to pani za złe?
— Przeciwnie. N!e widzę mo
żliwości rozwoju kultury i cy
wilizacji a nawet jej trwania
bez rewnej dozy takiego gwał
tu. Przecież wobec ludzi mło
dych. wobec dzieci też sie taki
gwałt stosuje. narzuca się im
wiedzą, wdraża normy i syste
my i różniej ci, rod przymu
sem kształceni, sami stają się
zamiłowanymi adeptami tych
dziedzin, które początkowo nie
budziły ich entuzjazmu.
— W takim razie jest Pani
rzeczniczką tej metody?
— Tak, ale nie bez zastrze
żeń i nie bez (Tranie Przyzna
ją. że np. wśród młodzieży bu
dzi ona duży sprzeciw, nie pozbawiony uz:??adnień i soołeeznego sensu, Kultura musi bowiem nie tylko być przekazywana, ale musi się także zmieniać.
— Czv to zjawisko jest cha
rakterystyczne dla naszych cza
sów?
— 7. pewnością nie Nonkonformizm, połączony z niechęcią
w stosunku do autorytetów, to
cecho nie tylko dzisiejszej mło
dzieży i nie tylko młodzieńcza.
Aleksander Świętochowski w
dramacie „Duchy” protestował
przeciwko grunom soołeeznym
i ich kulturowemu naciskowi,
powiadaiąc. że one rozkradły osobowość ludzka. Ale przecież
bez tych grun i i?h wnływów
nie byłoby w ogóle osobowości
ludzkiej.
— Jak wy-rląda wobec teco
częsty argument, że telewizja
musi dnw.’.A nro^ramy dostoso
wane do zdolnoś-i chłonnych
przeciętnego słi-chacza?
— Telewizja skierowana jest
do bardzo różnorodnego i zło
żonego audytorium. Zawsze tak
będzi“. że newna część tego au
dytorium się zżyma, że pro
gram jest tr-wialny. że nic dobre"o nie daie a 'nna część
będzie narzekać, że nroaram
jest tr”dnv. n”dnv i n!kt cze
goś t-kiego nie zrozumie.

charakterem i poziomem odbio
ru, wynika, że ów masowy od
biorca domaga się określonych
gatunków, które odbiera się
łatwo. To nie znaczy, że on
chce kiepskiego wykonania w
obrębie tych gatunków. Nie.
Jest jednak znaczna doza rela
tywizmu w postawach zwła
szcza tych, którzy mają wy
kształcenie techniczne lub śred
nie. Ci z wykształceniem pod
stawowym mają wiele rewerencji formalnej dla kultury i
uznają istnienie hierarchii kul
tury. Inna rzecz, że mniej ko
rzystają z jej wytworów, ale
mają uznanie dla jej wartości.
Tamci głoszą bezkompromiso
wo, że to jest dobre, co się im
podoba i nawet częściej dekla
rują protesty przeciwko gustom
wąskiej elity, która nie ma
prawa niczego narzucać. To od
nosi się do muzyki, do programów artystycznych o wyższym poziomie.
— I czy sądzi Pani, że telewizja może doprowadzić do
przekształcenia się tych nieu
świadomionych potrzeb w po
trzeby uświadomione?
— Jestem wobec tej możli
wości raczej sceptycznie na
stawiona, zwłaszcza po niedaw
nych badaniach. Wątpię,
czy
telewizja ma możliwości samo
dzielnego działania, by pod
nieść poziom wymagań odbior
cy. Zadanie formalnego, syste
matycznego przygotowania spo
czywa na szkole. Rola szkoły
w tej dziedzinie jest większa,
niż można było przypuszczać.
Jest taka, jak to się tradycyjnie sądziło, Jeśli widz nie
ma
dobrego,
podstawowego
przygotowania, zdobytego wła
śnie pod pewnym rygorem, to
nie ma do czego dopasować
tych przypadkowych kontaktów
Z przekazami masowymi. Ow
szem,
indywidualnie
możn3
wiele skorzystać, i to jest na
pewno bardzo ważne, ale w
skali masowej te próby ra
czej zawodzą. Mieliśmy dowód
tego na przykładzie badań od
bioru „Wesela” Wyspiańskiego.
— Czy „Wesele” jest wyjąt
kiem? A może tu chodzi w

ogóle o naszą klasykę, o niechęć wobec tradycji?
Tak. Ludzie młodzi, po___
niżej, trzydziestki, zdają się ina
czej reagować na przekazy naj
cenniejszych
pozycji
naszej
kultury narodowej, np. na ar
cydzieła romantyczne niż ci
starsi, zwłaszcza ci, którzy ma
ją za sobą szkolę średnią.
— A to nie wynika z modelu
taj kultury masowej, tak bar
dzo nasyconej obcymi treścia
mi?
— Wydaje mi się, że nie. Po
kolenie dzisiejszych pięćdziesięciolatków, które kształtowało
się pod wpływem jeszcze star
szego pokolenia, ma silnie ugruntowane wszelkie odniesie
nia do ecoki niewoli, do walki
o wolność itd. Dla młodszych,
dzisiaj wkraczających w okres
produkcyjny, to już historia.
Cezura jest dla nich wyraźniej
sza.
Urodzeni po roku 1345
mają zrozumienie dla okupacji
(choć czasem traktują ją jako
przygodę), spotykałam się jed
nak w badaniach z przykłada
mi zniecierpliwienia: Mickie
wicz? Słowacki? Żeromski? Oni
wszyscy o tym samym. Więc
czy to jest groźba? A może
tylko inne spojrzenie na histo
rie? Może jest to zgodne ze
stanowiskiem tych, którzy jak
Bratkowski, po części Załuski,
proponowali apologię heroizmu,
ale heroizmu skutecznego?
— Czy to się rozciąga również
na muzykę? Sadzę, że w lekceważeniu tradycji
.. _ mieści się
również niedocenianie własnego
dorobku muzycznego.
— Przecież dużo się robi dla
kultywowania tradycji muzycznych. Sporo jest w radiu i telewizji np. muzyki ludowej.
Tylko że ona znajduje zwolen
ników głównie wśród starszych
i wśród ludzi mieszkających
na wsi. Znaczna część młodzie
ży woli muzykę nowoczesną,
głośną, rockową.
— Podejrzewam, że są to po
chodne zalewu cudzoziemszczy
zny w programach rozrywkowych.
— Może... Proszę pana, dużo
jeżdżę
pociągami
trasie

Warszawa—Łódź.
Otóż,
ile
razy jestem na Dworcu Cen
tralnym słyszę muzykę z głoś
ników. Głównie piosenki an
gielskie. Kiedy się tego słucha
raz czy drugi, to jest w po
rządku, ale bez przerwy? Du
żo jest też tego w programach
radiowych. Lud, w osobach
taksówkarzy, skarży się na to.
W kulturze masowej występuje
szeroka dyfuzja, i jest to rzeczą
naturalną w epoce
techniki
szybkiego porozumienia w ska
li międzykontynentalnej. Lu
dzie młodzi w miastach chęt
niej przyjmują te atrakcyjne,
efektowne wzorce muzyki za
chodniej. Badania na ten te
mat były robione już dość da
wno i warto by je przeprowa
dzić ponownie, bo sądzę, że ich
wynik nie byłby jednoznaczny.
Jest
spory
procent
ludzi
starszych, którzy opowiadają się
np. za muzyką ludową,
jest
wielu, którzy protestują prze
ciwko niezrozumiałym tekstom.
Trzoba to śledzić, starać się to
zbadać i zastanawiać się, co i
jak z tego, co cenne, ocalić,
jakie zachować proporcje. ab.v
jednak mieć na uwadze ów mo
del człowieka — uczestnika
kultury.
— Którym będzie: homo faoeconomicus, ’)
ber, ’)
homo
homo ludcns, 3) homo heroicus? ‘)
— Najlepiej: homo sapiens.5)
Człowiek rozumny, ’który
’ .
by
tamtymi
wybierał
między
modelami i wyciągał z nich to,
co cenne. 2sby dostrzegał cenność różnych wartości. Zęby ów
homo
faber unrał wydać
wielka sztuką o wielkiej pro
dukcji.
Dlaczego ta wielka
- rodu keja jest tak trudno przekładalna na język sztuki? Dla
czego tak łatwo przekłada się
heroizm a mądry wysiłek kon
strukcyjny nie wychodzi artystem? Tego nie wiem, Mcże
jakiś estetyk, teoretvk sztuki
by na to odpowiedział?
Rozmawiał: IBIS
') Człowiek twórca. ’> gospodarz,
*) bawiący się, 4) heroiczny, 5) mą-

— Przyszła baba do lekarza...
— ...Tadek, nie wyrywaj się.
Mieliśmy mówić o „Artel-u”.
— Czyli?
— Czyli o Agencji RadiowoTelewizyjnej Programów Zleco
nych.
— Zleconych? Przez kogo? Dla
kogo pracujecie?
— Dla radiosłuchaczy i tele
widzów Nie reprezentujemy
poza tym żadnych innych in
teresów
— IV takim razie z czego żyjecie?
— Na przykład z koncertów
życzeń. To pozycja na wiele milionów złotych, a przy tym po
zycja trwała z wieloletnią per
spektywą.

Na mecz ten, który odbędzie
się we wtorek, 25.IV., trener
Ryszard Kulesza powołał 18 za
wodników: bramkarzy — Zyg
munta Kuklę (Stal Mielec) i
Piotra Mowlika (Lech Poznań),
obrońców — Stanisława Sobczyńskiego (Legia Warszawa),
Wojciecha Rudego (Zagłębie So
snowiec), Henryka Wawrowskiego (Pogoń Szczecin), Marka

(P) Kupować już można bile
ty na dwa najbliższe mecze na
szej piłkarskiej reprezentacji.
Spotkania te odbędą się w War
szawie: w niedzielę (23.IV.) na
stadionie Wojska Polskiego z
olimpijską drużyną CSRS i w
środą (£6.IV.) na Stadionie X-lecia z Bułgarią.
Karty wstępu sprzedają kasy
SPATiF-u (Al. Jerozolimskie
skie 25) i przedsiębiorstwa „Sy
rena” (ul. Krucza 16/22). Ceny
biletów: na mecz z CSRS 68 i
48 zł normalne oraz 20 zł ulgo
we, a z Bułgarią — 60 zł nor
malne i 30 zł ulgowe.

Kazimierz Wichniarz jako Wrzesiński i Marek Lewandowski jako Czuliński w „Uśmiechu losu”
Fot. Zygmunt Januszewski

— Ale od lat nie zmienia for
muły ani repertuaru.
— Za to od lat zmieniają się
nadawcy.
— Jest najlepszym świa
dectwem tego co ludzie lubią
najbardziej. Barometrem lep
szym niż niejedna lista przebo
jów. Jeżeli wszystkim podoba
się piosenka Krawczyka „Twój

rysunek na szkle”, to na sto li
stów, w dziewięćdziesięciu ośmiu
jest prośba o tę piosenkę.
— Co wtedy?
— Nie nadajemy jej w ogóle,
żeby nikogo nie urazić.
— Ale gdybyśmy tak w jed
nym koncercie puścili ją 5 razy,
też byliby wszyscy zadowoleni.
— To chyba bardzo łatwy do
zrealizowania program?
— Łatwy? Jeśli dostaje się do
ręki tysiąc listów, z których
każdy jest taki sam?
— To znaczy, jeśli akurat ma
my imieniny Marii, to wszyscy
słuchacze piszą: kochanej ma
musi, z okazji imienin, wdzięcz
ny za truci-.

— I zawsze do życzeń dołączają się: Arturek i mała Anetka.
— Każdy życzy tradycyjnych
stu lat..
— Z okazji brylantowych go
dów...
— To bardzo trudny prog
ram. To samo, ale zawsze ina
czej. A naszych odbiorców obli
czamy na kilka milionów...
— Nie przeliczyliście się?
— Na pewno się nie przeli
czyliśmy. Przejdź się tylko uli
cami miasta w niedzielę, mię
dzy 15 a 16, to posłuchasz jak
z każdych okien dochodzi pio
senka dedykowana przez nas.
— „Artel” to wielka firma,
chociaż mieści się w kilku po
kojach. To prawie handlowy
Gallup To podpowiadanie, ra
dzenie. informowanie gospodyń
domowych, rodziców, producen
tów, hodowców, agrotechników’...
To instruktaże, ubezpieczenia,
kredyty, to audycje o książ
kach,
nowościach wydawni
czych..
— To grypsowanie, kalamburowanie, szyfrowanie... w roz
rywkowym kabareciku reklamo
wym, w radiowym plakacie re
klamowym...
— W tych formach wypra
cowaliście własną konwencję
stylistyczną i artystyczną, od
rębny typ poczucia humoru.
— Humor abstrakcyjny i lin
gwistyczny przede wszystkim.
„Osobiste narzeczone” z audy
cji Marii Czubaszek, postaci
spod pióra Anatola Potemkowskiego poszły już w lud.
— Tu narodziły się znane po
staci grywane przez Dobrowol
skiego, ' Pokorę, Kwiatkowską,
Łazukę...

— Chyba wszyscy pracownicy
reklamy, jeśli nie są literatami,
muszą być co najmniej grafo
manami...
— Doskonałymi grafomanami.
Ludzie pracujący u nas zbyt
często operują paradoksem, by
mogli uprawiać inną działalność.
Wszystko układa im się w afo
ryzmy, w grę słów, w kalam
bury... Są to ludzie, którym im
ponuje, że potrafią strzelać z
biodra, szybko.
— Może są zbyt niecierpliwi,
by usiąść i napisać duży arty
kuł?
— Może całą treść, która in
nym wystarczyłaby na referat
potrafią wstrzelić w jedno zda
nie? To ludzie, którzy ciągle
muszą wyrzucać z siebie pomy
sły nowe, świeże, zaskakujące...
— Nawet dla nich samych.
Reklama bowiem lubi humor
abstrakcyjny.
— Okazuje się, że ten rodzaj
humoru również trafia do od
biorców. Nasi odbiorcy bardzo
lubią nadsyłać nam slogany re
klamowe Na przykład. Rzuca
my ludziom cegiełki: sport —
olimpiada — telewizor.
— lub: masło roślinne —
szampon „Pollena”. Te słowa
muszą się znaleźć w sloganie
reklamowym i przychodzą za
każdym razem stosy listów, a
w każdym kilkadziesiąt propo
zycji.
— A gdybym ja rzuciła Wam
teraz taką cegiełkę?
_ 7
— Na przykład... dwumetro
wa dziewczyna.
— O. już mam. „Przy dwu
metrowej dziewczynie wszyscy
mężczyźni mają równe szanse”

Z ANNĄ PERCZYNSKĄ i AN
DRZEJEM KOZŁOWSKIM, mło
dymi pracownikami „Artel-u”
rozmawiała EWA BANASZKIEWICZ

Dziubę (ŁKS), Józefa Szewczy
ka (Lech) i Stefana Majewskie
go (Zawisza Bydgoszcz), pomoc
ników i napastników — Lesława
Ćmikiewicza, Janusza Barana
(obaj Legia), Zbigniewa Kwaś
niewskiego (Odra Opole), Emila
Szymurę (Górnik Zabrze), Krzy
sztofa Surlita (Widzew Łódź),
Bohdana Masztalera (ŁKS), Ja
nusza Sybisa (Śląsk Wrocław),
Jerzego Dworczyka i Włodzimie
rza Mazura (obaj Zagłębie Sos
nowiec) oraz Zdzisława Kapkę
(Wisła Kraków). Spośród wy
mienionych piłkarzy tylko Kap
ka nie jest członkiem tzw. sze
rokiej kadry.

Helmut Schoen
eksperymentuje
42 dni przed inaugurującym
mistrzostwa świata meczem z
Polską w Buenos Aires piłkar
ską reprezentację RFN czeka
ostatni międzypaństwowy spraw
dzian ze Szwecją w Sztok
holmie (19.IV.). Ostatnie spot
kanie RFN z Brazylią (0:1) wy
wołało krytyczne komentarze i
wzbudziło zaniepokojenie wśród
zachodnioniemieckich kibiców i
fachowców. Helmut Schoen i
jego zespól chcą się zatem zre
habilitować.
„Jedziemy do Sztokholmu po
zwycięstwo, ale wynik — choć
ważny — nie jest sprawą naj
istotniejszą — powiedział Hel
mut Schoen. Jeśli przegramy,
ki y tyka i niepokój nie- pomogą
nam w przygotowaniach, prze
ciwnie — utrudnią je. Mogę za
pewnić. że w Argentynie zespół
RFN będzie silny i odegra w
finałach dużą rolę”.
Helmut Schoen ma kłopoty.
Jeden z najlepszych piłkarzy

Zapośmcy liszą na dwa msJai
(P) Reprezentacja Polski w
zapasach (styl klasyczny) udaje się na mistrzostwa Europy
do Oslo (21—23.IV.). Podopie
czni trenera Janusza Tracew
skiego chcą zdobyć co naj
mniej dwa medale. Przypomnijmy, że na poprzednich mi
strzostwach w Bursie Polacy
dwukrotnie stawali na po
dium, a medale brązowe wy
walczyli Wiesław Kuciński w
wadze 43 kg i Andrzej
Skrzydlewski w wadze 100 kg.

10 (W km miesięcznie
biega B. Malinowski

Tajemnicze słowo „Ariel”...
— Podobno już od dawna
chcieliścic się dostać do naszej
środowej rubryki „Życia”?
— Jakiego „Życia”? My czy
tamy tylko „Trybunę Mazo
wiecką”
— Ro: miem, że chcecie przekonać o tym, że w reklamie
powinni pracować ludzie
wcipni.

Podawaliśmy już nazwiska
piłkarzy, którzy we wspom
nianych spotkaniach wezmą
udział. Pozostali członkowie
szerokiej kadry wyjeżdżają
natomiast do Kerkrade, gdzie
występując jako druga repre
zentacja kraju zmierzą się z
drugim zespołem Holandii.

W naszej ekipie znajdują się
2apaśnicy z trzech klubów: 5
z GKS Katowice, 3 z Wisłoki
Dębica i 2 z Siły Mysłowice.
Oto skład reprezentacji:
waga 48 kg — Wiesław Ku
ciński (Wisłoka Dębica), 23 la
ta, ślusarz, kawaler, mistrz Pol-

— A kto ma rację?

— V7 pierwszym okresie, gdy
telewizja bvła bardziej elitar
no. bo miała niewielu odbior
ców.
według
nowszcchneeo
pr-ekoaaaia naziom jej progra
mów był nrzerietnie wyższy.
Obecnie sporo jest programów
rozrywkowych, których poziom
można bv oce-ić jako mierny.
Niewat^iwie test to ten typ
progr~mów. które cześć odbior
ców lu^i ale niewątpliwie do
tej ez~5'i odMor-ów dociera
również dużo t-’ cień tre?"i. które sa ponad no- r’e"-ką ich codziennych możlii—ości.
— Ale czy ta średnia wysoko-ć poprzeczki nie jest czasami za mała?
— Z sondaży, z deklaracji
ludzi, do których się zwracalam, prowadząc badania nad

(P) Nie mają chwili wytchnienia kandydaci do piłkarskiej
reprezentacji Polski. W środę (19.IV.) czeka ich XXVIII kolej
ka spotkań ekstraklasy, później zaś mecze z olimpijską dru
żyną CSRS (23.IV.) i Bułgarią (26.IV.) w Warszawie.

(P) Już ponad miesiąc prze
bywa w Meksyku grupa na
szych czołowych lekkoatletów z
Bronisławem Malinowskim na
czele. Nasi reprezentanci miesz
kają w ośrodku przygotowań
olimpijskich w Meksyku, ale
trenują poza miastem, wyjeż
dżając autokarami na wysokość
ok. 3000 m n.p.m. Trening wy
sokogórski to jedna z najsku
teczniejszych form przygotowań
do nowego sezonu. A ponieważ
w Meksyku pogoda dopisuje,
plany treningowe wykonywane
są w 100 procentach.
W ciągu miesiąca Bronisław
Malinowski przebiegł już ponad
1000 km i — jak twierdzi tre
ner Tadeusz Kępka, który opie
kuje się grupą polskich lekko
atletów — osiągnął on świetną
formę. Dobrze prezentuje się
Jerzy Kowol, który w tegorocz
nym sezonie zapowiada wyniki
wysokiej klasy.
W pełnym treningu jest rów
nież mistrzyni olimpijska Irena
Szewińska. Startować ona bę
dzie w kilku mityngach w Mek
syku oraz 12 maja w wielkich
międzynarodowych zawodach w
Kingston na Jamajce.
Wspólnie z chodziarzami mek
sykańskimi. którymi opiekuje
się trener Jerzy Hausleber, tre
nuje w Meksyku reprezentant
Polski Bohdan Bułakowski.
Ekipa lekkoatletyczna powra
ca do Warszawy 12 maja i kilka
dni po powrocie startować bę
dzie w zawodach krajowych.

Wojciech Fibak
przegrał w Houston
(P) W Houston rozpoczął się
tenisowy
turniej
WCT. W
pierwszej rundzie 44-letni Au
stralijczyk Ken Rosewall wy
grał z rozstawionym z nr 8
Wojciechem Fibakiem 7:5, 6:7,
6:2. Szwed Ove Bengtson poko
nał rozstawionego z nr 2 Ame
rykanina Eddiego Dibbsa 7:6,
3:6, 6:1.
Inne wyniki: Dick Stockton
(USA) — John Lloyd (W. Bryta
nia) 6:3, 6:0, Jeff Borowiak
(USA) — Brian Teacher (USA)
7:5, 6:3, Tom Okker (Holandia)
— Tom Leonard (USA) 6:1, 6:0,
Zeljko Franulovic (Jugosławia)
— Bob Hewitt (RPA) 4:6, 6:0,
6:2, Paul Kronk (Australia) —
Colin Dibley (Australia) 3:6, 6:0,

★

W Kopenhadze rozpoczął się
pokazowy turniej tenisowy z udziałem czołowych graczy świa
ta. Vitas Gerulaitis (USA) poko
nał Argentyńczyka Guillermo
Vilasa 6:2, 6:1, a Bjoern Borg
(Szwecja) wygrał z Anglikiem
Markiem Coxem 7:5, 6:2.

ta

ski, brązowy medalista ME
(1977);
waga 52 kg — Witold Małdachowski (GKS Katowice), 24 la
ta, mechanik samochodowy, ka
waler, trzykrotny mistrz Polski;
waga 57 kg — Józef Lipień
(Wisłoka Dębica), 29 lat, ślusarz,
żonaty, czterokrotny mistrz Pol
ski;
waga 62 kg — Kazimierz Li
pień (Wisłoka Dębica), 29 lat,
ślusarz,
żonaty,
dwukrotny
mistrz Europy (1975 i 1976), wi
cemistrz Europy (1973) i brązo
wy medalista (1972), mistrz Pol
ski w latach 1269—1971 i 1974—
1977;
waga 63 kg — Andrzej Supron (GKS Katowice), 26 lat,
student WSWF w Katowicach,
żonaty, mistrz Europy (1975) i
wicemistrz Europy (1974). brą
zowy medalista ME (1972);
waga 74 kg — Stanisław Krzesiński (GKS Katowice), 28 lat,
nauczyciel wf, żonaty, pięcio
krotny mistrz Polski;
waga 82 kg — Jan Dołgowicz
(GKS Katowice), 23 lata, elek
tromonter. kawaler, dwukrotny
mistrz Polski;
waga 96 kg — Czesław Kwie
ciński (SFa Mysłowice), 35 lat,
żonaty, górnik, mistrz Polski w
latach 1937. 1969, 1971. 1973—1976;
waga 100 kg — Roman Bierła
(GKS Katowice), 21 lat, kawa
ler, mistrz świata juniorów z
Las Vegas (1977);
powyżej 100 kg
Zygmunt
Andrecki (Siła Mysłowice). 74
lata, kawaler, wicemistrz Polski.
Oto obrońcy mistrzowskich
tytułów: 48 kg — Constantin
Alezardru ^Rumunia), 52 kg —
T aios Reczi (Węgry), 57 kg —
Pert.ti Ukkola (Finlandia), 62 kg
— łon Paun (Rumunia). 68 kg
— Suren Nałba~dian (ZSRR\
74 kg — Viteslav Macha (CSRS),
82 kg — łon Draica (Rumun:a),
90 kg — Csaba Hegedus (Wę
gry), 100 kg — Nikołaj Bałboszin (ZSRR), powyżej 100 kg —
Nikołaj Dinew (Bułgaria).

drużyny, Heinz Flohe nie wy
stąpi w Sztokholmie. W fina
łowym meczu o Puchar RFN
FC Koeln — Fortuna (2:0) za
wodnik ten doznał kontuzji,
która wyeliminowała go na pe
wien okres z treningu. Z Bonn
nadeszła też informacja, że
bramkarz numer 2 reprezen
tacji RFN, Bernd Franke pod
dany został operacji i do Ar
gentyny nie pojedzie.
W meczu ze Szwecją RFN
wystąpi w składzie: Maier,
Kaltz,
Ruessemann,
Vogts,
~
Rummenigge, Bonhof,
Dietz,
Hoelzenbein, Hansi Mueller,
Abramczik, Fischer.
Następną szansę otrzyma w
Sztokholmie Hansi Mueller, raz
jeszcze poddany zostanie próbie
Bernd Hoelzenbein. Jak wyni
ka z powyższego składu, RFN
zagra systemem 4—4—2. Tak
więc Helmut Schoen zmuszony
jest jeszcze eksperymentować.
„Będą to jednak już tylko
poszukiwania najlepszych roz
wiązań w gronie co najwyżej
kilkunastu piłkarzy — stwier
dził trener RFN. Wielkiego wy
boru nie mam, a głosy nawo
łujące do sięgnięcia po Becken.
bauera, Breitnera, Grabowskie
go czy Stielike są już nieaktual
ne. Z różnych względów nie
mogli lub nie chcieli oni wy
stąpić w Argentynie”.

Szwecja bez Nordqvista
Trener Szwedów Georg „Aby"
Ericsson także nie dysponuje
wszystkimi najlepszymi piłka
rzami. Bjoern Nordqvist (107
razy grał vr reprezentacji) jest
kontuzjowany, występujący w
Olimpiaue
Marsylia
Anders
Linderoth nie otrzymał zwol
nienia z klubu, a Ralf Edstroem •
doznał w sobotnim meczu ligo
wym kontuzji reki. W składzie
na mecz z RFN znalazło się
dwóch debiutantów — 21-letni
stoper Ronald Aman i skrzydło
wy Kent Olsson.
Gospodarze rozpoczna mecz w
zestawieniu: Ronnie Helstroem,
Hassę Borg, Roy Andersson,
Ronald Aman, Ingemar Erlandsson,
Lennart
Larsspn,
Staffan Taoper. Connv Torstensson, Kent Olsson, Thomas
Sjoeberg, Penny VZendt. Hellstroem, Borg. Larsson, Torstensson i Wendt to zawodnicy
występujący w zagranicznych
klubach.

Kadra Tunezji
Trener piłkarskiej reprezenta
cji Tunezji Abdelmajid Chetałi
ustalił skład 40-osobowej kadry
na mistrzostwa świata w Ar
gentynie. Oto kandydaci do
drużyny:
bramkarze — Attouga. L. Ben
Az:a. A. Abd”lwaheb. M. Na’li;
obrońcy — M. Dhouib. A. Kaabi, K. Gasmi, M. Je^doubi, K.
Chelbi, A. Jebali, R. Elouze,
Gouchi, Ś. Karo" i, M. Moussa,
M. Bousarsar, F. Rimani, M.
Kchouk;
pomocnicy — T. Dhiab. N.
Gommidh, H. Agrebi. K. T abidl, O. Chenaib?, R. Bnushih, ME.
Ben Mahmoud, R. Baratli, L.
Laroussi:
napastnicy — T. Hazzami, H.
Mejr’. M. Akid. N. T 'mnm. R.
Ben Azlza, M. Hasni. H. Fayari.
M. Kan-mmin. A. M->nai. M.
Fassi. T. Jebali. F. Razgallah,
f. .Twnmali. N. F-łii.

Rejs „Mazurka”
opóźnća się
(P) Jak wynika z ostatnich
meldunków
knt.
Krystyny
Chojnowskiej-Liskiewicz, pozy
cja „Mazurka” 17.IV. o godz.
13.50 GMT wynosiła <0 stopni
24 minuty Nord i 18 stopni 43
minuty West. Nasza żeglarke
dzieli więc od Los Palmas 150
mil. „Mazurek” płynie przy wia
trach
poludniowo-wsehcdnich,
o sile nie przekraczającej czte-.
rech stopni Beauforta, wolniej
niż sie spodziewano. Morze jest
spokojne, a temperatura w dzień
dochodzi do 30 st. C. W tei sy
tuacji oczekuje sie nrzybycia
__ L., _2_
„Mazurka” do portu nie wcześ
niej niż przed 20.IV.

Ekstraklasa siatkarek kończy rozgrywki
(P) Siatkarki ekstraklasy
kończą już rozgrywki. Od śro
dy do niedzieli w Słupsku i
Warszawie odbędą się ostatnie
turnieje. W Słupsku grać bę
dzie pięć najlepszych zespo
łów. Najbliżej tytułu mis
trzowskiego są siatkarki Czar
nych Słupsk, które prowadzą
w tabeli z przewagą dwóch
punktów nad łódzkim Startem
i Płomieniem Sosnowiec. Dwie
pozostałe drużyny finału „A”,
Wisła Kraków i Stał Bielsko,
mają już dużą stratę do pro
wadzącego tercetu i rywalizo
wać mogą tylko o czwartą i
piątą lokatę.
W Warszawie stawką turnieju
finału „B” jest pozostanie w
ekstraklasie. Dotyczy to właś
ciwie dwóch zespołów — Spój
ni Gdańsk i Siarki Tarnobrzeg,
bowiem stołeczny AZS i Kole
jarz Katowice przedłużvły już
swój pobyt w I lidze, a Zawisza
Sulechów w przyszłym sezonie
występować, będzie w niższej
klasie. Gdańszczanki wyprzedza
ją Siarkę o trzy punkty, wystar
czą im więc dwa zwycięstwa,
oczywiście w wypadku gdyby
zawodniczki z Tarnobrzegu wy
grały wszystkie mecze.
Program turnieju warszaw
skiego, którego mecze w pierw
sze trzy dni odbędą się w nowej
hali AWF (pozostałe — w starej::
19.IV: AZS Warszawa — Zawiszą Sulechów, Spójnia Gdańsk
— Siarka Tarnobrzeg; 20.IV:
___ _
AZS — Siarka, Kolejarz Kato
wice — Spójnia; 21 .IV: AZS —
Spójnia. Kolejarz — Zawisza;
22.IV: Spójnia — Zawisza, Ko-

lejarz — Siarka; 23.IV: Zawisza
— Siarka. AZS — Kolejarz.
Początek spotkań w środę,
czwartek i piątek — godz. 17,
w sobotę — godz. 16, w niedzie
lę — 10. (k)

Puchar Davisa
bez RPA
(P) Republika Południowej
Afryki wykluczona została z
rozgrywek tenisowych o Pu
char Davisa w 1979 r. oraz z
turnieju o Puchar Międzynaro
dowej Federacji Tenisowej w
w 1978 r. W organizacjach spor
towych tego kraju prowadzona
jest bowiem polityka dyskrymi
nacji raspwej.
Decyzja w tej sprawie pod
jęta została przez władze Mię
dzynarodowej Federacji Teniso
wej na posiedzeniu w Monaco.
Jak wynika z ogłoszonego ko
munikatu, warunkiem ponow
nego dopuszczenia RPA do roz
grywek daviscupowych jest utworzenie do 1 lutego 1979 r.
krajowego związku tenisowego,
który zerwałby z praktyka se
gregacji rasowej. Na początku
przyszłego roku delegacja Mię
dzynarodowej Federacji Teniso
wej uda się do RPA, aby prze
prowadzić rozmowy z działa
czami sportowymi tego kraju.
Dyrektoriat ITF postanowił,
że na najbliższym kongres^ fe
deracji tenisowej rozpatrzone
zostaną sprawy regulaminowe i
ustalone zostanie, jakiego typu
rakiet używać bedzie można w
oficjalnych turniejach. Do cza
su kongresu zabrania sie uży
wania rakiet z podwójnymi
strunami.
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Wojciech natanson 11 „Dlaczego podjąłem się roli Ciołkowskiego”

Dom niespodzianek
O jednym z bohaterów „Ro
mansu Teresy Hennert” mówi
Inna postać tej powieści: „Jest
niezadowolony z całego świata,
ponieważ nie jest zadowolony
z samego siebie". Wydaje mi
się, że można uogólnić to pa
radoksalne stwierdzenie. Zara
zem wolno tu dostrzec utajoną
sprężynę dramatyczności. Au
torka „Choucas” wypowiedzia
ła się najpełniej w prozie po
wieściowej. Ale Boy miał intu
icję, gdy ją namówił, by do
teatru chodziła. Dyrektor Szyf
man zgodził się przysyłać za
proszenia, pod warunkiem... że
Nałkowska za rok napisze sztu
kę. Zapewne żartował. I może
ona sama była zdumiona, gdy
po upływie wyznaczonego ter
minu powstał „Dom kobiet”
Najświetniejsza, i właściwie je
dyna jej sztuka. Następne nie
trafiły już tak mocno.
Wydawało się kiedyś, że gra
nice poznawalności, niepelność
naszej wiedzy o innych, i nawet o nas samych, to najcie
kawszy wątek „Domu kobiet”.
Zapewne, że i dziś nas frapuje.
Mocniej jednak działa inny
czynnik. Geneza uczuć. Owej
„małej, ślepej i bezradnej” siły,
którą nazywamy miłością. I nie
zadowolenie z siebie, które się
staje buntem przeciw innym.
Zmieniły się obyczaje, pewne
przesłanki dramatu, rozgrywa
nego w „Domu kobiet” przesta
ły działać. Mimo to sztuka nie
utraciła atrakcyjności. W Cze
chach, Jugosławii, w Estonii
wrażenia nie były słabsze, niż
w Polsce. Już za naszych cza
sów telewizja francuska zagra
ła „Dom kobiet” — w terenie
podparyskim.
Aktorki stawały się zawsze
:
współpracownicami tegoi dramatu, rozwijały go. W spekta
klu, który obecnie prezentuje
warszawski Teatr Nowy — trzy
postacie najmocniej się rysują.
Rćżt.o niebezpieczeństwa czy
hają na aktorkę, grającą pos
tać Joanny. Można opuścić czy
zatrzeć rysy istotne. Ale wy
obrażam też sobie rolę zbyt pa
tetyczną, prawie koturnową.
Anna Ciepielectska znalazła
najtrafniejszy odcień. Potrzeba
uczuciowego
maksymalizmu,
najwyższych wymagań, postu
latów najsurowszych, charakte
ryzuje tę osobowość. Joanna
raz jeszcze, na naszych oczach,
przeżywa swój dramat. Zwie
rza się z dylematu swej mi
łości, jej przełamania na dwa
porywy. Narracja jest tu za
razem splotem nieprzemijają
cych doznań. Czas przeszły żyje w teraźniejszości. Każde sło
wo brzmi plastycznie i wyra
ziście, mocno i barwnie, jasno,
konkretnie, bujnie. Tej scenie
odpowiada druga: gdy się Jo
anna dowiaduje o zatajonym
życiu swego męża, którego ob
raz nagło się zmienia, staje
się własnym przeciwieństwem.
W tym momencie siła słucha
nia jest równie sugestywna, jak
poprzednio — moc zwierzeń.
Zofia Rysiówna ostrymi kon
turami zakreśla sylwetę Marii
Łanowej, skupiającej energię,
by prowadzić okręt kobiet po
krzywdzonych życiem, niespo
kojnej o córkę, pokrywającej
troskami o innych, własne wy
rzeczenia i rezygnacje.
Irena Kwiatkowska dała no
wy dowód aktorskiej dyskrecji.
Nie wyolbrzymiła ani optymiz
mu Julii, jej wiary w piękno
świata — ani śmiesznej hipochondrii. Grała z uśmiechem —
otrzymując w zamian uśmiech
zrozumienia.
Do owych trzech ról dodał
bym jeszcze dwie. Teresa Gnie
wkowska była gosposią, popro
wadzoną na granicy humoru.
ElżŁitta Jeżewska, nie naj
szczęśliwiej ubrana, uratowała

rolę Róży ładnym — przejściem
od wyrozumiałości wobec tego,
który ją porzucił, od próby
wytłumaczenia go — do nagłe
go wybuchu długo powstrzy
mywanego płaczu.
Inne postacie padły ofiarą
zbyt Kameralnego operowania
głosom. Postać Ewy nie wy
biegała poza ogolnik, co może
wynika z samego tekstu. Sce
nografia Ewy Nahlik niepo
trzebnie sięgała przy projek
towaniu niektórych kostiumów
do stylizacji w duchu lat 20tych. Szkoda natomiast, że się
wyrzekła aluzji do wiosennej
pory roku i przenikającej ak
cję sprawy parku, drzew, kwia
tów.
. Ale, to szczegóły. Nie osłabia
ją faktu, że jest to przedstawianie
piękne.
Mariuszowi
Dmochowskiemu
należy
się
wdzięczność, jako __
reżyserowi.
za to, że wniknął w istotę sztu
ki, odkrył jej włókna, na no
wo uwypuklił jej wartość, wy
kazał nieprzemijalność i świe
żość.

Obchodząca w br. 75-lecie
Książnica Bydgoska jest spadko
bierczynią chlubnych i bogatych
tradycji bibliotekarstwa w mie
ście nad B.-rią. Już w XVI wie
ku Eydgoszcz miała wspaniały
księgozbiór przy studium filozo
ficznym Eernardynów. wydawa
no tam równeż dzieła naukowe,
a ich autorami byli ówcześni pe
dagodzy, na czele ze sławnym
Bartłomiejem z Bydgoszczy, au
torem słowników. Na początku
XVII w dwie biblioteki posia
dały Kolegium Jezuickie oraz
żeńska szkoła przy klasztorze
Klarysek. Pokaźna biblioteka,
złożona główcie z dzieł o treś
ci prawniczej, znajdowała się w
ratuszu M>el: też własne księ
gozbiory zasobni bydgoscy mie
szczanie.

Ogromne zainteresowanie w
ZSRR wywołała wiadomość, że
jsden z czołowych poetów ra
dzieckich, Jewgienij Jewtuszenko, kreuje w filmie rolę Kon
stantego Ciołkowskiego — twór
cy teoretycznych podstaw asstronautyki, prekursora dzisiej
szych lotów kosmicznych. Re
dakcja „Sowietskiej Kultury"
zwróciła się do J. Jewtuszenki,
który tak motywuje swą de
cyzją:
— Kiedy reżyser Sawwa Ku
lisz zwrócił się do mnie z pro
pozycją zapoznania się ze sce
nariuszem filmu o Ciołkow
skim, i dokonania próbnych
zdjęć z myślą o objęciu przeze
mnie głównej roli w filmie
„Wzlot” — ogarnęły mnie po
ważne wątpliwości — czym dam
sobie z tym radę? Scenariusz
podobał mi się. Przestudiowa
łem masę materiału biograficz
nego i ujrzałem przed sobą nie
zasuszonego uczonego, lecz czło
wieka pełnego pasji, delikat
ności uczuć, nie pozbawionego
poczucia humoru, człowieka,
który z niezwykłą konsekwen
cją eliminował w swym życiu
wszystko to, co stało na prze
szkodzie w urzeczywistnianiu
jego ideałów.
Kiedy przystąpiliśmy do pra
cy na planie, najpierw było
wiele kłopotów z charakteryza
cją. Ale, oczywiście, wygląd
zewnętrzny to nie wszystko
Stanęliśmy
wobec
bardziej
ważkiego problemu: jak ukazać
wewnętrzny świat tego niezwy
kłego człowieka? Co do mnie,
to mam już pewne aktorskie
doświadczenie
—
recytacjo
wierszy wobec dużego audyto
rium nie tylko w kraju, lecz
również i za granicą. Lecz aby
recytować, wystarczy tylko być
sobą, a teraz miałem prezen
tować nie siebie, a Ciołkow
skiego.
Muszę przyznać, że pierwsze
moje próby z aktorami nie
wypadły najlepiej. Ale stopnio
wo, w miarę postępu zdjęć,
przy czynnym współudziale ca
łego kolektywu, zacząłem na-

prawdę przeobrażać się w Cioł
kowskiego. Pomagały w tym
nasze
długie dyskusje
nad
charakterem nie tylko postaci,
lecz i osobowości uczonego. Pa
miętam pewną kwestię Ciołko
wskiego, kiedy mówi on: „Ra
kieta — oto jest droga w kos
mos”. Ja, oczywiście, położy
łem patetyczny akcent na sło
wie „rakieta”. Wkrótce prze
konano mnie, że dla Ciołko
wskiego najważniejszym
wem był w tej frazie
mos”...
We wczesnej młodości brałem
udział w wyprawie geologicz
nej. Atmosfera tamtych daw
nych dni przypomniała mi się
w czasie naszej obecnej ekspe
dycji filmowej. Podobnie, jak
i wówczas, byliśmy wszyscy
podporządkowani
wspólnemu
celowi. Film daleki jest jesz
cze od ukończenia, ale prag
niemy, aby stał się godnym uhonorowaniem pamięci Ciołko
wskiego.
Podjąłem się tej roli bynaj
mniej nie dlatego, że w samym
zamierzeniu było coś sensacyj
nego czy wręcz ekstrawaganc
kiego — byłby to tylko dowód
zwykłego reklamiarstwa.
Po
prostu, w ten sposób chciałem
wyrazić swój podziw i szacu
nek dla wielkiego posty kos
mosu. Dlatego odczuwam ra
dość. a jednocześnie zdaję so
bie sprawę z odpowiedzialnoś
ci. Czasami zapytują mnie:
„Czy praca w tym filmie nie
przeszkadza ci Jako poecie?”,
Wprost przeciwnie, bardzo mi
pomaga, Epilog zakończonego
ostatnio poematu poświęciłem
właśnie Konstantemu Ciołkowskiemu.

Spotkanie z tunezyjską
muzyką i tańcem

Gdynla-Obłuźo M-5 zamienię na
podobne mniejsze Warszawa. Tel.
Warszawa 41-46-68 po południu.
R-726468-1

Sprzedam silnik Fiat 125p — 1500
płaskie tłoki. Tel. 4C0-51 wew. 53
do g-cdz. IG lub *31-20 po 16.
R-72S460-1

Kupię pianino. Tel. 225-78.
R-726454-1

Sprzedam pilnie własnościowe M-4
dwupokojowe. Wiad.: Żeromskie
go 116 m. 43 po 17.
R-72Ć463-1

Przyjmę do pracy
presera
na
wtryskarkę hydrauliczną — pół
automat od zaraz Jedlnia Letni
sko, ul. Sporna 11. Kaźmierczak.
R-725456-1

Pilnie sprzedam atrakcyjnie po
łożoną działkę towarową 0,5 ha
w granicach
administracyjnych
Radomia. Poważne oferty z ceną
„Życie Radomskie” Nr 723453.
R-723153-1
Sprzedam ubijaczkę cukierniczą.
Stanisław Sułek, Rajec Poducho
wny 306.
R-726475-1

Naprawa, strojenie piemin, forte
pianów. Tel. 23-51-58, godz. 16—13
Warszawa, Stradowski. R-G471SC-1
Sprzedam magnetofon M 2404 S.
Tel. 203-37 po 19.
R-7SS162-1

Sprzedam Syrenę 104. Tel. 404-20
po 15.
R-728033-1
Sprzedam dom murowany z dział
ką w Zabierzowie przy ul. Kiele
ckiej k/wiaduktu. Wiad.: Radom,
tel. 226-22 v/ godz. od 19—7.
R-726476-1
Snrzedam Syrenę 105, rek prod. i
1076. Tel. 250-31.
R-72G452-1
Sprzedam własnościowe pokój z
kuchnią w centrum. Wiad.: Stru
ga 19/21 m. 53 od 16—13.
R-726459-1
Sorzedam gitarę Fendel Mustang,
blachy Zilidiana. Radem, telefon
251-78.
R-72S457-1
iSŁUJtJHairc

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu
zmarł lekarz medycyny specjalista psychiatra

14.04.1978 r.

Sprzedam Syrenę 105 —.fabrycznie
nową. Wiad.: Inżynierska 5.
R-726465-1

Tanio SDrzedam działkę w Godowie. Wiad.: Godowska 81. Daciek
Pelagia.
R-7264€2-l

Wartburg „353” rok prod. 1972 —
sprzedam. Tel. 295-62.
R-723455-1
Zamienię mieszkanie 3 pokoje na
dwa oddzielne pojedyncze. Wiad.:
Daleka 12/25 w gcdz. wieczornych.
R-726451-1
Zamienię M-4 dwupokojowe Bor
ki” na podobne „Ustronie” Tel.
207-03 w godz. 9—15.
R-726464-1

Liczna grupa artystów tu
nezyjskich zaprezentowała ty
Sali Kongresowej muzykę i tanieć swego kraju. W wykona
niu Zespołu Instrumentalno-Wokalnęgo Muzykującej Młodzieży
Tunezji, składającego się głów
nie z nauczycieli, mieliśmy okazj? usłyszeć utwory o mo
tywach andaluzyjskich, arabs
kich, tureckich, pulsujących w
muzyce tunezyjskiej.
Różnorodne nastrojowo, sięga
jące do skarbnicy tradycji me
lodie i tańce przedstawił Naro
dowy Zespół Sztuk Ludowych
Uwagę zwracał radosny taniec
wiosny, wykonywany do dziś
przez wieśniaków, a także „Itaqui Alłah” — suita ludowych
pieśni tunezyjskich pochodzenia
andaluzyjskiego. ..Nenni Nenni”
— to taneczne ujęcie subtelnej
kołysanki.
Program zawierał
również
wielę starych pieśni tunezyjskich w interpretacji wokalistki Munii. Gorąco oklaskiwała
publiczność wirtuozerski popis
Hassana Harbi w grze na cy
trze.
W sumie interesujący kon
cert pozwolił zetknąć się bli
żej z bogactwem przejawów
tunezyjskiego folkloru. (C)

P^ACOWRCY POSZUKIWANI
ZAKŁADY PRZEMYSŁU TYTONIOWEGO w Radomiu, ul. Ty
toniowa nr 2/6 PRZYJMĄ PRACOWNIKÓW W NASTĘPUJĄ
CYCH ZAWODACH:
W ŚLUSARZ REMONTOWY,
© MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH.
Ponadto przyjmiemy każdą liczbę kobiet niewykwalifikowanych
w charakterze robotników pomocniczych.
Warunki pracy i płacy wg układu zbiorowego dla pracowni
ków przemysłu spożywczego.
Dla osób zamiejscowych zapewniamy bezpłatne kwatery na
terenie miasta Radomia.
Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela dział spraw
osobowych i szkolenia naszych zakładów, w godz. 7—15.
W naszych zakładach można również uzyskać tytuł robotnika
wykwalifikowanego w zawodzie mechanik maszyn lub maszy
nista maszyn i urządzeń tytoniowych.
Wszystkim pracownikom zapewniamy możliwość podwyższe
nia kwalifikacji w wyżej wym. zawodach.
R-95-0

ROBERT ZAMORSKI

KOMUNIKAT

długoletni 1 zasłużony pracownik Radomskiej Służby Zdrowia.
W zmarłym straciliśmy bardzo oddanego społeczeństwu le.carza i Łcrć-'.zn:so Koksę.
Dyrekcja i Rada Zakładowa
Wojewódzkiego Sznitala Zespolonego
w Radomiu

REJON ENERGETYCZNY RADOM ZAWIADAMIA o przerwach
w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców z miejscowości:
dnia 25 i 26.04.78 r. w godz. 7—16 bez załączenia na noc dla
miejsc. Jarosławiec, Krzyszkowice I, II, III, IV, Młudnice, Ko
lonia Młudnice.
Przerwy spowodowane będą remontem urządzeń energetycz
nych.
R-116-1

POpZIĘKOWANIE
Personelowl Odd’'a’u Wewnętrznego T Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Radomiu. Dyrekcji, Radzie Zakładowej i członRadoskóru”, Rodzinie, Przyjaciołom, Kolegom
kom orkiestry
-om którzy okazali serdeczną pomoc, opiekę i wspotl Koleżankom
czasic choroby a następnie wzięli udział w uroczystoscic/ch pogrzebowych 12 kwietnia br. najukochańszego
S. t P.

TEOFILA KUBIAKA
(

gorące podziękowanie składa

R-726471-1______

ZARZAD RADOMSKIEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
w Radomiu
zawiadamia, że w miesiącu kwietniu br.

ODBĘDĄ SIĘ ZEBRANIA
GRUP CZŁONKOWSKICH
CZŁONKÓW OCZEKUJĄCYCH
POŚWIĘCONE WYBOROM DELEGATÓW
NA ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

żona, córka 1 wnuczka

i tak:

___ , ,

— członkowie przyjęci od 1969 do 1970 r. — 18.04.78 g. 17.00,
— członkowie przyjęci od 1971 do 1972 r. — 20.04.78 g. 17.00,
— 21.04.78 g. 17.00,
— członkowie przyjęci P° 1972 r,

PODZIĘKOWANIE
oraz członkom radoms.rlch klub w
wvrazv współdotnsklni, Sąsiadom, Przyjaciołom i Znajomym za wyrazy wspot
czucia i udział w pogrzebie

Miejsce zebrań grup — sala konferencyjna Przedsiębiorstwa „Budochem” ul- Struga 26 w Radomiu.
R-115-1
Zapraszamy do wzięcia udziału.

LUCJANA WYSZYŃSKIEGO
serdeczne podziękowanie składa

GMINNA SPÓŁDZIELNIA
„SAMOPOMOC CHŁOPSKA”
w Jedlińsku
ul. Rynek 7
SKLEP MEBLOWY W JEDLIŃSKU

rodzina

R-726473-1

OFERUJE DO SPRZEDAŻY

PODZIĘKOWANIE
Zarządowi Wojewódzkiemu ZBoWiD w Radomiu Zwitkowi InwaHdów Wojennych PRL w Radomiu, ™om radomrfdej or
ganizacji zbowidowskiej, a przede wszystkim WiężniarKO
— składam podziękowanie za pamięć,
i udział w pogrzebie Mojego Brata

wyrazy

wsp

LUCJANA WYSZYŃSKIEGO
Ignacy Wyszyński
R-726472-1

•
•
•
•
A
•
•
•
•
•
•

KOMPLETY WYPOCZYNKOWE
KOMPLETY SEGMENTOWE
KOMPLETY KUCHENNE
FOTELE DWUOSOBOWE ROZKŁADANE
KANAPY NAROŻNE
KANAPY JEDNOOSOBOWE ROZKŁADANE
WERSALKI
KRZESŁA ZWYKŁE I TAPICERSKIE
BIURKA JEDNO- I DWUSZAFKOWE
SZAFY DWUDRZWIOWE MATOWE
SEGMENTY BIUROWE
R-108-0

ŻYCIE RADOMSKIE

7
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KINA
Bałtyk — „Port lotniczy”, prod.
USA, lat 15, godz. 9.30,
17.30
i „Sceny z życia małżeńskiego”,
prod. szwedz. lat 18, godz. 11.30,
14.30 i 19.30.
Przyjaźń — „Pocałunki z Hong
kongu”, prod. franc., lat 15, g.
15.30, 17.30 i 19.30.
Pokolenie — „Złoto dla zuch
wałych". prod. jug.. b/o, godz. 9,
11.15 i 13.39. „Doktor Popaul”, prod.
franc., lat 15, godz. 15.30, 17.30
i 19.30.
Odeon — „Intryga rodzinna”,
prod. USA, lat 15, godz. 15.30, 17.30
i 19.30.
Hel — „W upalną noc”, prod.
USA, lat 15, godz. 13.30. „Cenny
depozyt” prod. franc. lat 12, godz.
9, 15.30, 17.30 i 19 30. „Tomasz”,
prod. franc. lat 15, godz 11.
Walter — kino nieczynne.
Mewa — „Pancernik
Potiomkin", prod. ZSRR, b/o, godz. 15.30,
17.30 i 19.30.

WYSTAWY
Muzeum przy ul. Nowotki 12 —
„Polskie malarstwo dwudziestole
cia międzywojennego” ze zbiorów
Muzeum Sztuki w Łodzi.
Biuro Wystaw Artystycznych —
wystawa pn. Grafika i fotogra
fia Jerzego Wernera.
Witryny Plastyczne „ARTU” —
malarstwo Haliny Krysińskiej.
Klub .Relaks”:
III wystawa
Klubu Plastyka Amatora.
DYŻURY APTEK
Apteka nr 15 przy pl. Konsty
tucji 5 i nr 10 przy pl. Zwycię
stwa 7.
Pomoc lekarska — punkt pomo
cy doraźnej
pediatrycznej ul.
Tochterntana 1. Doraźna pomoc
internistyczna — ambulatorium
Pogotowia Ratunkowego przy ul.
Tochtermana. Pogotowie Denty
styczne czynne codziennie w godz.
23—7 rano przy Pogotowiu Ra
tunkowym.
Informacja Służby
Zdrowia 406-77.

TELEFONY
Pogotowie ratunkowe 999, straż
pożarna 993, posterunek MO 997,
komenda MO 291-91
pogotowie
energetyczne S91. pogotowie ciepl
ne WPEC 993, pogotowie gazowe
w godz. 7—15 (317-17), w godz.
23—7 (224-30), w niedziele 1 święta
400-97, postój taksówek przy pl.
Konstytucji 223-52, przy Żwirki i
Wigury 418-10, przy ul. Grodzkiej
223-52 informacia usługowa 267-35,
informacja
PKP
299-50,
PKS
267-76.

CIALODRZEGI
Kino „Pilica” — „Zdjęcia prób
ne”, prod. poi., lat 15, godz. 18
i 20.
Telefony: pogotowia ratunkowe
703, pogotowie milicyjne 997. straż
pożarna 993, pogotowie energety
czne 533, zajazd myśliwski 411,
sklep „Dacia” 742.

GARBATKA
Kino „Las” — „Piraci na Pa
cyfiku”, prod. rum., lat 12, godz.
17 i 19.
Telefony: apteka 26, dworzec
PKP 47, posterunek MO 07, ośro
dek zdrowia 25. postój taksówsk
53. urząd gminy 91, straż pożar
na 8.
GRÓJEC
Kino „Odra”: „Godzilla contra
Gigan”, prod. jap. lat 12, godz.
15, 17, 19.
Telefony: pogotowie MO 997, po
gotowie ratunkowe 999. straż po
żarna 993, apteka 21-05 biblioteka
23-56, dworzec PKS 24-51, kino
21-62, ośrodek zdrowia 22-24, po
stój taksówek 23-11, przychodnia
rejonowa 22-38, CPN 24-52.

KOZIENICE
Kino „Znicz” — „Lato z kow
bojem”, prod. CSRS, lat 12, godz.
17.30 i 19.30.
Telefony: pogotowie ratunkowe
999. posterunek MO 997, straż po
żarna 993. pogotowie energetyczne
23-41, apteka 23-22. kino 23-44. mu
zeum regionalne 33-72, przychod
nia rejonowa 22-94, urząd miasta
i gminy 21-23, szpital 36-36, żłobek
30-41.
JEDLNIA LETNISKO
Telefony: apteka 48, izba porodo
wa 33, posterunek MO 7. ośrodek
zdrowia 23, restauracja „Leśna”
110, straż pożarna 08, urząd gmin
ny 56, dworzec PKP S.

JEDLIŃSK
Telefony: kierunkowy 101, apte
ka 29, posterunek MO 77, ośrodek
zdrowia 17, straż pożarna 83, urząd
gminy — naczelnik 89, zakład energetyczny 60. restauracja „Tu
rysta” 14.
NOWE MIASTO
Kino „Pilica” — „Szacowni nie
boszczycy”, prod. włosk., lat 18,
godz. iś.30, l'i.30 i 19.30.
Tclelony; apteka 4b, biblioteka
miejska 32, dworzec PKS 97, go
spoda 46, Kawiarnia 160. kiao 97,
posterunek MO 7, stacja PKP 5,
straż pożarna 8, szpital rejono
wy 55, posterunek energetyczny 27,
postój taksówek 88, przychodnia
rejonowa 45.

MOGIELNICA
Kino „Zwycięstwo” — „Czy pa
sujemy do siebie kochanie", prod.
czeskiej, lat 12, godz. 17 i 19.
Telefony: apteka 10, gminna
spółdzielnia 8, kino 44, ośrodek
zdrowia 11, posterunek MO 7, sta
cja PKP 50, straż pożarna 88. urząd gminy — naczelnik 149, księ
garnia 61, przychodnia rejonowa 8».

LIPSKO
Kino
„Szarotka” — „Znachor,
Prof. Wilczur”, prod. poi., lat 12,
godz. J7 i 19.
Teletony: apteka 62, dom kultu
ry 131, kawiarnia 95. Kino 184, ko
misariat MO — alarmowy 07. dwo
rzec PKS 206, pogotowie ratunko
we 09, posterunek energetyczny
161, postój taksówek 136, przychod
nia obwodowa 194, straż pożarna
08, szpital — dział pomocy doraź
nej 09.

PIONKI
Kino „Chemik”: „Kobra”, prod.
jap. lat 18, godz. 17 1 19.
Teletony: pogotowie MO 307, po
gotowie ratunkowe 309. straż po
żarna 308, apteka 310. biblioteka
562, księgarnia 511, posterunek energetyczny 306. postój taksówek
268, przychodnia rejonowa 323, re
stauracja „Adria” 552, stacja PKP
315, CPN 346, izba porodowa 548,
urząd gminy — naczelnik 513, kie
runkowy 12.
SKARYSZEW
Teletony :■ apteka 13. posterunek
MO 77, ośrodek zdrowia 11, straż
pożarna 29, urząd miasta i gminy
89.

WARKA
Kino „Przyjaźń” — „Czerwone
ciernie”, prod. poi., lat 15, godz.
17 1 19.
Teletony: apteka 38, Izba poro
dowa 133. kawiarnia 266, posteru
nek MO 7, Muzeum im. Pułaskie
go 267, ośrodek zdrowia 21. pogo
towie ratunkowe 9. przychodnia
rejonowa 270. restauracja „Turys
tyczna” 93, stanica 8, CPN 120, sta
cja pkp 12, stanica wodna PTTK
143.

Muzeum im. Pułaskiego — czyn
ne codziennie oprócz poniedział
ków i dni poświątecznych w godz.
od 10—17. Ekspozycja zmienna —
Kazimierz Pułaski 1 udział Pola
ków w życiu politycznym, kultu
ralnym 1 społecznym Stanów Zjed
noczonych.

PRZYTYK
Telefony: apteka 24, posterunek
MO 77, ośrodek zdrowia 63, straż
pożarna 88.

WIERZBICA
Kino „Venus” — kino nieczyn
ne.
Telefony: apteka 1, izba porodo
wa 11. posterunek MO 7. ośrodek
zdrowia 19. pogotowie energetycz
ne 21, restauracja „Niespodzianka”
34, urząd gminy — naczelnik 15,
żłobek 2. przedszkole 25.
SZYDŁOWIEC
Kino „Górnik” — „Posłannictwo
z innej planety” RFN b/o, godz.
16, 18 i ZO.
Telefony: apteka 55 lub 102, dom
kultury 246, posterunek MO 07, po
gotowie ratunkowe 09. straż po
żarna 03, przychodnia rejonowa
383. stacja CPN 186, PKP 95, Mu
zeum 233.
Muzeum Ludowych Instrumen
tów Muzycznych — Polskie Instru
menty Muzyczne 1 wnętrza zam
kowe czynne codziennie w godz.
od 9—15.30, w soboty od 10—19. po
niedziałki 1 dni poświąteczne —
nieczynne.
PRZYSUCHA
Kino „Zachęta” — „Granica”,
prod. poi., lat 15, godz. 15.30, 17.30
i 19.30
Telefony: posterunek MO 07, po
gotowie ratunkowe 09, straż pożar
na 03. apteka 229 biblioteka 220,
dom kultury 473, dworzec PKP
62. Izba porodowa 317, kino 447. oś
rodek zdrowia 313, pogotowie energetyczne 311. przychodnia rejo
nowa 406. Stacja PKP 244, CPN
316, Urząd miasta i gminy — na
czelnik 427.
ZWOLEŃ
Kino „Świt” — „Gorące polo
wanie”, prod. jap., lat 18, godz.
17 i 19.
Telefony: posterunek MO 997,
straż pożarna 993 pogotowie ra
tunkowe 999, apteka 24-19. postój
taksówek 27-08, restauracja „Gotardzianka” 25-52, szpital 20-37, za
kład energetyczny 20-61.
Muzeum im. Jana Kochanow
skiego w Czarnoiesie — Jan Ko
chanowski: życie i twórczość.
Punkt Muzeum Okręgowego — Tra
dycje rewolucyjne ziemi radoms
kiej w dokumencie,
IŁŻA
Kino „Zamek”: nieczynne.
Telefony: apteka 51. biblioteka
206, dom kultury 108. dworzec PKP
271. komisariat MO 7. pogotowie
energetyczne 31 pogotowie ratun
kowe 9. postój taksówek 95. straż
pożarna 215, apteka 76. szpital —
chirurgia 29. kino 77. urząd gminy
136. restauracja „Zamkowa" 22.
DRZEWICA
Kino „Śnieżka” — „Sekcja spe
cjalna”, prod. franc., lat 15, godz.
18.
Tetefony: apteka 25. dworzec
PKP 47. ośrodek zdrowia 26. po
stój taksówek 53. przedszkole 19,
restauracja „Zamkowa” 77, poste
runek MO 07.
Uwaga: Kalendarzyk sporządzo
no na podstawie informacji za
interesowanych instytucji. Kie
rownictwa kin zastrzegają sobie
prawo zmiany programu.

REGIONALNY
PROGRAM RADIOWY
Program lokalny nadawany jest
na falach średnich 188. 230. 233 m
oraz na UKF 70,49 MHz w godz.
6.45—7.30 i 16.40—17.00 natomiast w
godz. 7.30—7.40 i 17—18 tylko na
UKF 70,49 MHz.
Środa, 19 bm.
6.45 1 16 40 — Aktualności dnia
16.50 — ,,Wychowawcy olimpijczy
ków” aud. M. Bieleckiej 17.00 —
„Fala młodości” — aud. B. Wi
ślickiej 17.30 — „Anatomia pew
nego sukcesu” — rep. M. Kar
pińskiej 17.50 — Muzyka 18.00 —
..Z dala od utartych szlaków” —
Iłża — aud. A. Kornatowskiego
18.15 — „Siadem naszych inter
wencji” — aud. S. Chmielewskie
go.
Uwaga:
13.30—14.00, 15.15—15.00 i 19.30—
21.20 — Ogólnopolski muzyczny
program
stereofoniczny
(UKF
70.49 MHz).

RADIO
Program I
Wiad.: 6.00 7.00 8.00 9.00 10.0041.00
12.05 15.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00
5.06—6.00 Zielone Studio 6.03
NURT — psychologia „Sposoby za
pobiegania powstawaniu nerwic u
dzieci” 6.25—9.00 Sygnały dnia
0.05—11.40 Cztery pory roku 11.25
Niezapomniane stronico — „Zaba
wy przyjemno 1 pożyteczne" 11.40
Tu Radio Kierowców 12.05 Z kraju
I ze świata 12.25 Mozaika polskich
melodii 12.45 Roln. kwadrans 13.00
Dla kl. III i IV (wych. muzyczne)
13.20 ZesDÓł im. Adama Radzymińskiego 13.40 Kącik melomana 14.00
Studio „Gama” (ok. g. 14.05 In
formacje dla kierowców) 14.20 Stu
dio Relaks 14.25 Studio „Gama”
15 05 Korespondencja z zagranicy
15.10 Studio „Gama” (ok. g. 15.45
Informacje dla kierowców) 16.00—
—10.25 Tu Jedynka 17.30—18.00 Radlokurier 18.25 Nie tylko dla kie
rowców 18.33 Kiermasz polskiej
piosenki 19.15 Przeboje sprzed lat
29.05 Siadem naszych interwencji
20.10 Stara muzyka 20.40 Trio Ptaszyna-Wróblewskiego 20.55 Komu
nikaty Totalizatora Sportowego
21.05 Kronika sportowa 21.15 Cho
pin na płytach 22.00 Z kraju i ze
świata 22.20 Tu Radio Kierowców
22.23 Kraków na muz. antenie
23.00—23.59 Wita Was Polska.

Program nocny
0.00 Początek programu Wiad.
1 Informacje dla kierowców: 0.01
2.00 3.00.
Wiad.: 1.00 4.00 5.00 0.07 Kalen
darz Kultury Polskiej 0.12 1.05 2.06
3.06 — Noc z melodią 1 piosenką
z Białegostoku 4.00 Sygnały dnia —
pierwszej zmianie.

Program II
Wiad.: 4.30 5.30 6.30 7.30 8.30 11.30
13.30 18.30 21.30 23.30
4.35 Poradnik domowy 5.00 Muz.
5.35 Obserwacje 1 propozycje 5.45
Muz. 6.00 W kilku taktach, w kilku
słowach 6.10 Kalendarz 6.15 Mel.
przyjaciół 6.35 Gimnastyka 6.45—
—7.10 Dzień dobry Warszawo 7.15
Gra Zespół M. Snlegockiego 7.35
Konc. poranny 3.00 Dialogi i zbli
żenia 9.30 My 78 9.40 Miłośnikom
pieśni chóralnej 10.00 „Okno na
tamtą stronę" 10.30 Zespół „The
Jazz Fiddlers” 10.40 Sprawy co
dzienne 11.00 Słynni dyrygenci wę
gierscy 11.35 Moto-sprawy 11.45
Muzyka 12.05 Muzyka 12.25 „Za
gubiona” — fragm. 12.45 Tańce z
różnych epok 13.00 „Zawsze 1 wszę
dzie” 13.10 Academia cantat 13.35
Ze wsi 1 o wsi 13.50 F. Poulenc:
Koncert d-moll na dwa fortepiany
i orkiestrę 14.10 Więcej, lepiej, no
wocześniej 14.30 Studio Słonecznik
14.50 Muzyka Telemanna 15.20 Bela
I Bartók — Mlkrokosmos 15.30 Stu

dio Plus 16.10 Gitara SegovU 18.40
Na Warszawskiej Fali 17.00 „Z ak
torskiego śpiewnika” 17.20 Teatr
PR „Amputacja” — słuch. 13.15
Roussel — Sinfonietta 18.25 Plebi
scyt Studia „Gama” 13.40 Pod
skrzydłami Hermesa 19.00 Koncert
wieczorny 19.40 Informacje, Rady,
Propozycjo 19.50 Len roślina opła
calna 20.00 Publicystyka krajowa
20.20 Opera w przekroju 21.40 Mu
zyka fortepianowa 22.00 Przegląd
filmowy 22.15 Szkic do portretu
22.30 Mag. Studencki 23.35 Co sły
chać w świecie 23.40 Muzyka.

Program III
Wiad.: 5.00 6.09 7.90 3.00 10.30 12.00
15.00 17.00 19.30 22.00
5.05 Między snem a dniem 5.30
Gimnastyka 6.30 Polityka dla wszy
stkich 8.05 Co kto lubi 9.00 „Tango
November” — 1 ode. 9.10 Spotkania
jazzowe 9.30 Nasz rok 78-my 9.45
A. Vivaldi — Concerti na fagot,
smyczki i basso continuo 10.35
Kiermasz płyt 11.00 2ycie rodzin
ne 11.30—12.25 W tonacji Trójki
12.25 Za kierownicą 13.00 Powtór
ka z rozrywki 13.50 „Aecjusz ostat
ni Rzymianin” ode. 14.00 Wszyst
kie dzieła fortepianowe Schuman
na 15.05 Na włoskim rynku pły
towym 15.25 Zespół Swing Session
15.40 Rozszyfrowujemy piosenki
16.00 Herbatka przy samowarze
16.20 Muzykobranie 16.45 Nasz rok
78-my 17.05 Muz. poczta UKF 17.40
Wszystkie nagrania Charlie Parkera 13.10 Polityka dla wszystkich
13.25 Czas relaksu 19.00 Codziennie
powieść „Przeminęło z wiatrem”
ode. 19.35 Opera tygodnia: „Alcina"
19.50 „Tango November” — ode.
20.00 „Zgryz” 21.00 L. Beethovena
opera omnia 22.03 Zespół Beach
Boys 22.15 Trzy kwadranse jazzu
— problemy 23.00 „Pieśń o poran
ku” — wierszo 23.05—24.CO Między
dniem a snem ok. 23.15 „Batalio
ny”.

Program IV
Wiad.: 6.40 12.C0 15.00 16.00 18.00
22.55
6.00 Biuro Listów odpowiada 6.10
NURT — psychologia 6.30 Rytm
i piosenka 6.45—7.40 Dzień dobry
Warszawo 7.40 Radio dedykuje 8.00
Grają „Marek i Wacek” 8.10 Radiowo-TV Szkoła Średnia dla Pra
cujących — Historia 8.35 Koncert
poranny (stereo lok.) 9.00 Dla kl.
I i II (wych. muzyczne) 9.20 XIV
Dni Muzyki Organowej 1 Klawe
synowej (stereo lok.) 10.00 Dla
kl. VII (geografia) 10.30 Estrada
przyjaźni 11.CO Dla szkól średnich
(jęz. polski) 11.30 G. Bizet — Sceny
z opery „Carmen" (stereo lok.)
12.05—12.25 Glos Mazowsza, Kurpi
i Podlasia 12.25 Giełda płyt (stereo
lok.) 13.00 Jęz. angielski 13.15 Ka
nadyjskie pieśni ludowe 13.30 Tu
Studio Stereo (stereo ogólnopol
skie) 14.00 Naukowcy rolnikom
14.15 Studio Stereo cz. II (stereo
ogólnopolskie) 15.05 Tygodnik Kul
turalny 16.45 Kwadrans poetycki —
„Pan Tadeusz” 16.05 Rozmowy o
książkach 16.25 Patent na papie
rze 16.40—13.20 Program WORT 16.40
Na Warszawskiej Fali 17.00 Słu
chaj nas 17.40 Tu Studio 4 (stereo
lok.) 18.00 Dziennik „6 po połud
niu” 13.10 d.c. Słuchaj nas 18.20
Warszawski Merkury 18.25 Mi
strzowie pióra 19.00 Studium Wie
dzy
Polityczno-Społecznej 19.15
Jęz. hiszpański 19.30 Studio stereo
zaprasza
(stereo ogólnopolskie)
21.20 W. Conover przedstawia 21.50
NURT — psychologia 22.10 D. Szo
stakowicz — Trzy tańce fantasty
czne op. 5 22.15 W trosce o słowo
1 treść 22.35 Radiowo-TV Szkoła
Średnia dla Pracujących — Biolo
gia 22.50 Anatol Ladow „Baba Ja
ga” — obrazek wg rosyjskiej ba
śni ludowej.

TELEWIZJA
Program I
10.30 „Kurier z Warny” — film fab.
prod. bułgarskiej
14.55 Program dnia
15.00 Melodie
— Melodie miast (kolor)
15.30 NURT
Nauczanie początkowe
— Łączenie nauczania matema
tyki z nauczaniem Innych przed
miotów — cz. II (kolor)
1G.03 Dziennik (kolor)
IG.10 Obiektyw
16.30 Dla dzieci:
— „Entllczek — Słowniczek”
(kolor)
17.00 Spoza gór 1 rzek
— Ofensywa Łużycka
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 n-ożnej (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 (ko
lor)
22.05 XYZ — cz. I (kolor)
22.35 Dziennik (kolor)
22.50 XYZ — cz. II (kolor)

Programy oświatowe
8.00 RTSS
Chemia, sem. II
6.30 RTSS
Biologia, sem. II
9.00 Dla szkół:
Fizyka dla kl. VI
10.00 Dla szkół:
Fizyka dla kl. VII
12.00 Dla szkół:
Chemia dla kl. VIII (kolor)
12.45 RTSS
Język polski, sem. IV
13.25 RTSS
Matematyka, sem. IV

Program II
15.50 Program dnia
15.55 Kino
Telewizji
Dziewcząt
i Chłopców — „Gruby” — ode. 11
pt. „Szkoła”. Film fab. prod. TP.
1G.25 Towarzystwo Wiedzy Pow
szechnej
17.00 Klub Jazzowy Studia Gama
— Złota Tarka 73 (kolor)
17.30 Sprawy Młodych
— „Słodko i gorzko” — filmowy
dramat obyczajowy prod. buł
garskiej (kolor)
19.00 Program lokalny
19.20 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.30 Wieczór z dziennikiem (kolor)
20.30 Język rosyjski
Kurs podstawowy, lek. 29 (ko
lor)
21.00 „Od M do M”
— „Szkoła Mistrzów”
21.30 21 godziny (kolor)
21.40 „Nie tylko o filmie” (kolor)
22.10 To lubię — Intymna opo
wieść (kolor)
22.30 „Reęuiem dla 500 tysięcy”
— Wstrząsająca relacja doku
mentalna z warszawskiego getta
23.10 Opowieści niezwykłe
„Pleśń triumfującej miłości” —
nowela filmowa prod. TP (kolor)

ŻYCIE RADOMSKIE
„Zycie Radomskie" 86-100. Ra
dom, ul. Żeromskiego 81. Tele
fony: 211-43 231-50 Przyjmo
wanie ogłoszeń w godz G.30—
15.30. Za terminowy druk ogło
szeń redakcja nie odpowia
da Warszawskie Wydawnictwo
Prasowe RSW ..Prasa" Al Je
rozolimskie 125'127 Rękopisów
nie zamawianych redakcja nie
zwraca Druk: Prasowe Zakła
dy Graficzne RSW „PrasaKslążka-Rtich” Warszawa, ul.
Marszałkowska 3'5.
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W Miesiącu Pamięci Narodowej

HSJSK.A POLSKIEGOj

armii ludóto J
ARMII KRAJOWEJ 'j
I

ANDRZEJ LECHOWSKI
ALINA SZEMINSKA
Niech na zawsze w pamięci narodu pozostaną
imiona i dzieła tych, co w walce o słuszną sprawę
oddali wszystkie siły i życie"
(Z Apelu Poległych przed Grobem Nieznanego Żołnierza)

jono gipsowymi plombami, za
chowując w ten sposób ślady
zniszczenia.

Przyjęto więc wówczas i zre
alizowano zamysł odbudowy
Grobu Nieznanego Żołnierza w
kształcie ruiny-symbolu, przy
pominającego o losie, który
zgotował niemiecki faszyzm
narodowi polskiemu.

dramatycznych dziejach wionym 13.XI.1945 r. projekcie
okupowanej Warszawy, sto dni odbudowy pomnika komisja po
Arkady Grobu Nieznanego
dzielące upadek powstania od stulowała m. in., odwołując się
do opinii dyrektora Muzeum Żołnierza, od strony Ogrodu Sa
wyzwolenia lewobrzeżnej części
stolicy zapisały się szczególnym Wojska Polskiego ppłk. Zbignie skiego, połączono dyskretnymi,
nasileniem niszczycielskiej ak wa Szacherskiego i przedstawi niemal ażurowymi kratami, na
cji hitlerowców. W okresie cd ciela Biura Odbudowy Stolicy których umieszczono wizerunki
3.X.1944 do 17.1.1945 roku, Niem inż. arch. Mieczysława Kuśmy, trzech najwyższych polskich od
znaczeń bojowych — Krzyża
cy wysadzili bądź spalili około aby Grób Nieznanego Żołnierza
30 proc, stanu zabudowy miej pozostawić na tym samym miej Yirtuti Militari, Krzyża Grun
skiej; pozostało około 15 proc, scu i w tym samym stanie, w ja
stanu sprzed wybuchu wojny. Z kim się obecnie znajduje, ażeby
wyjątkową zaciekłością niszczo delegacje i osoby pojedyncze
no wówczas budowle zabytko składające wieńce lub hołd mia
we, na trwałe wpisane w histo ły możność przekonać się o zbro
rię stolicy Polski.
dniach hitlerowskich Niemców.
Całokształt prac związanych z
29.XII.1944 r. został zburzony
pałac Saski, w którego klasycy- odbudową Grobu Nieznanego
Żołnierza
i uporządkowaniem
stycznej kolumnadzie łączącej
skrzydła gmachu znany warsza placu Saskiego powierzono De
Kwaterunkcwowski rzeźbiarz Stanisław Ostro partamentowi
wski usytuował w listopadzie -Eudowlancmu MON. Wszyst
1925 r. Grób Nieznanego Żołnie kie roboty porządkowe i remon
towe wykonano w rekordowym
rza.
czasie niespełna dwóch miesię
odjęty przez władze wojsko cy. Wywieziono ok. 40 tys. m
we, jeszcze przed zakończe sześć, gruzu, usuwając m. in.
niem działań wojennych, za ruiny bocznych skrzydeł pała
mysł odbudowy pomnika-mau-cu Saskiego, rozebrano żelbeto
zoleum, symbolu narodowej tra we bunkry, zasypano rowy przedycji, odpowiadał gorącym pra ciwcdłamkcwc, ułożono 3,5 tys.
gnieniom społeczeństwa. Grób m kw. płyt chodnikowych, zbu
Nieznanego Żołnierza bowiem, dowano nową jezdnię betonową
jak pisał wyrażając nastroje przystosowując ulicę do pocho
opinii publicznej wychodzący w dów i defilad, wybudowano try
Krakowie
„Dziennik Polski”
buny, założono efektowną insta
Grób Nieznanego Żołnierza
„stał się dla każdego Polaka je lację oświetleniową, doprowa
szcze droższy i cenniejszy po dzono wodę do hydrantów ulicz
ostatniej wojnie, w której ofia nych i fontanny w Ogrodzie Sa waldu oraz Krzyża Walecznych.
Zaprojektowane przez wszech
rę z życia złożyło tylu niezna skim, a przede wszystkim odbu
stronnie utalentowanego artystę
nych polskich żołnierzy”.
dowano Grób Nieznanego Żoł
Henryka Grunwalda, a wykona
W pierwszych dniach maja nierza.
ne przez firmę „Bracia ŁopieńW trakcie realizacji tych za scy
1945 r. oczyszczanie mauzoleum,
” odznaczają się lekkością
przywalonego zwałami gruzu, mierzeń, władze wojskowe ści i doskonałym układem kompozy
śle
współpracowały
z
Wydzia

rozpoczęła 9 drużyna 1 kom
cyjnym.
panii 13 samodzielnego batalio łem Urbanistyki BOS. Harmo
W kolumnadę Grobu Nieznane
nijnie
układała
się
również
nu pracy, dowodzona przez plut.
go Żołnierza wmurowano sześć
współpraca
Departamentu
KwaMichała Dubaniowskiego. Żmu
nowych tablic, na których wypi
dny wysiłek żołnierzy wymie terunkcwc-Budowlanego z Wy sano nazwy miejscowości zapi
nionej jednostki ocalił również działami: Dróg i Mostów, Tere sanych udziałem Polaków w
od
kompletnego
zniszczenia nów Zielonych Zarządu Miej walce z faszyzmem. Na kolu
strzaskaną płytę, pokrywającą skiego, ekipą Elektrowni, firmą mnie po lewej stronie grobow
„Bracia Łopieńscy” oraz Spół- ca umieszczono tablicę poświę
mogiłę nieznanego ■ żołnierza.
dzielnią Komunikacyj no-Budoconą pamięci walk polskich anV/ listopadzie tegoż roku Na wlaną.
tyfaszystów w obronie Republi
czelny Dowódca WP Marszałek
Polski Michał Rola-Żymierski
estaurację pomnika — ma ki Hiszpańskiej i wojnie obron
uzoleum władze wojskowe nej Polski w 1939 roku. Druga
wydał polecenie opracowania
wstępnego projektu odbudowy
powierzyły
uzdolnionemu tablica na tejże kolumnie przy
architektowi Zygmuntowi Stępominała czyn zbrojny polskie
Grobu Nieznanego Żołnierza.
Zadanie to wykonała komisja pińskiemu, pod którego kierun go ruchu oporu. .Dwie tablice
składająca się z oficerów War kiem przywrócono dawny wy umieszczono również na kolum
szawskiego Okręgu Wojskowe gląd trzem środkowym arkadom nie po prawej stronie płyty. Je
go, której pracami operatywnie pałacu Saskiego. Odtworzono dną poświęcono walkom forma
kierował zastępca komendanta również fragmenty wspierają cji polskich na Zachodzie, dru
stołecznego garnizonu mjr Bo cych się na nich ongiś kolumn.
gą zaś — walkom Ludowe
lesław*1 Karwowski. W przedsta- Środkową płytę grobowca spo- go. Wojska Polskiego na szla

ku Lenino—Warszawa. Za pły
tą grobowca, frontem do placu
Zwycięstwa, umieszczono dwie
tablice, poświęcone walkom sto
czonym przez 1, i 2 armię WP
w 1945 roku.
Ze sposobu opracowania tre
ści na nowych tablicach — pisa
ła „Polska Zbrojna” w nr. 140
z 13.VI.1946 r. — jasna jest in
tencja słusznego powiązania czy
nów, dokonanych zarówno przez
regularne siły zbrojne, Jak
i wojska frontu podziemnego,
partyzanckie i ludowe. Ta sama
polska krew przelewana była w
walce o wolność i demokrację
przez wszystkich żołnierzy pol
skich na wszystkich frontach,
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Żołnierzom Wojska Polskiego,
Armii Ludowej i Armii Kra
jowej, Niezłomnym Bohaterom
Walk o Wolność i Niepodleg
łość Ojczyzny poległym w la
tach 1939—1945

P

Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny
Fot. Ryszard Pzzedworski

Było ich w tym warszawskim
więzieniu około dwadzieścia ty
sięcy w ciągu 5 lat okupacji.
Jedne przebywały krótko, rzad
ko zwalniane, częściej wysyła
ne do obozów koncentracyjnych
lub uśmiercane, inne pozosta
wały całe lata na Pawiaku.
Mimo nieludzkich tortur pod
czas przesłuchań, mimo straszli
wego niepokoju o los najbliż
szych, żyjących w ciągłym na
pięciu potrafiły zachować swą
godność i nie ustawać w, walce
z okupantem, zachować nie
ugiętą postawę, nie zdradzić ta
jemnic konspiracyjnych, umożli
wiając tym, którzy pozostali na
Wolności, dalszą walkę.
Wielką troską aresztowanych
kobiet było możliwie najszyb
sze
uprzedzenie
towarzyszy
konspiracyjnych o aresztowa
niu i o treści przesłuchań. Eyło
to zadanie możliwe do wykona
nia jedynie dzięki zorganizowa
nej działalności siatki konspira
cyjnej wewnątrz Pawiaka.
Piękną rolę odegrała grupa
polskich strażniczek, pośredni
cząc miedzy więzieniem a ko
mórkami z zewnątrz, z nara
żeniem życia wynosząc grypsy.
Wicie z nich działało w poro
zumieniu z organizacjami kon
spiracyjnymi.
Wymienimy tu choćby parę
nazwisk, ale było ich znacznie
więcej: Maria Sułkowska are
sztowana przy przenoszeniu
grypsu, nie wydała nikogo, zo
stała rozstrzelana w ruinach
getta (1943); Helena Łapińska
„Cegła”, uprzedzona przez ko
mórkę więzienną o grożącym
jej aresztowaniu zdołała się
wymknąć, jako „spalona” ukrywała się przez czas okupacji; Maria Mossakowska „Kosia-Mosia” zwolniona z Pawia
ka przed powstaniem, w czasie
powstania aresztowana i wy
wieziona do Ravensbriick, gdzie
umarła; Ludwika Uzarówna-Krysiakowa „Myszka”, której
zasługą m.in. było _ uprzedzenie
o mającej się odbyć obław-ie w
Łowiczu, zginęła w czasie po
wstania.
Głównym ośrodkiem pracy
konspiracyjnej na Pawiaku-Serbii był szpital. Lekarki, pie
lęgniarki oraz tzw. kolumna
sanitarna miały możność bez
pośredniego kontaktu z więź
niarkami w celach, wywołując
je na „zabiegi”. Przeprowadza
jąc dezynfekcje cci. mogły do
trzeć nawet do więźniarek, wo
bec których była zarządzona
ścisła izolacja.
W działalności konspiracyjnej
współdziałały zaufane funkcyj
ne. Pełniąc obowiązki oficjalne
(sprzątanie korytarzy, wyda
wanie posiłków, rozdawanie pa
czek, prowadzenie do kąDieli
itp.) korzystały z pewnej swo
body poruszania się, mogły ułatwiać kontakty między więź
niarkami (chodziło zwłaszcza o
porozumienie aresztowanych w
tej samej sprawie), przekazy
wać wiadomości na męski od
dział, przekazywać grypsy. Ry
zykowały nrzy tym życiem.
Geza Sumińska, korytarzowa,
schwytana
przy
podawaniu
grypsu, zdjęta z funkcji, a na
stępnie rozstrzelana, Danuta
Hołownia. korytarzowa, wywie
ziona w transporcie, rozstrzela
na została w obozie Ravensbruck.
Długa jest lista kobiet z Pa
wiaka. o których pamięć nie
może zgasnąć, również tych,
które przeżyły więzienie. Z
wielkim bólem b. więźniarki
Pawiaka żegnały zmarłą niedawno Jadwigę" Jędrzejowską.
Córka działaczy PPS- Ksawere
go i Zofii Prauss, zmarłej w
Oświęcimiu, żona wybitnego fi
zyka Henryka Jędrzejowskiego,
współpracownika Marii Curie-Skłodowskiej, członka KPP.
Jadwiga we wczesnej młodości
zetknęła się z walką niepodle
głościową. W latach trzydzie
stych aresztowana została wraz
z mężem i osadzona na Pawia
ku, a po zwolnieniu pozbawio
na praw nauczania (była nau
czycielka geografii w Gimna
zjum „Współpraca”). Pracowa
ła więc w Wydziale O, "eki Spo
łecznej Zarządu m.st. Warsza-

wy, potem byja dyrektorem
Miejskiego Domu Kobiety, w
którym działała aż do chwili aresztowania w 1942 r.
Od początku wojny i w cza
sie okupacji Dom Kobiety stał
się schronieniem dla kobiet,
które musiały się ukrywać. Nie
bacząc na niebezpieczeństwo,
Jadwiga przyjmowała Żydówki,
ratując je od zguby. Wcześnie
włączyła się do działalności
podziemnej, m.in. uczestniczyła
w redagowaniu tajnego pisma
(„Tygodnik Informacyjny”).
Na Pawiaku mimo wątłego
zdrowia podjęła się pracy w ko
lumnie sanitarnej. Pełniła tę
funkcję z całkowitym oddaniem.
Przekazywała na wolność gryp
sy więźniarek, informacje do
tyczące nowych aresztowań,
transportów, warunków życia
na Pawiaku. Wysłana w r. 1944
do obozu w Ravensbriick, zgło
siła się jako pielęgniarka do
bloku zakaźnie chorych.
Po wyzwoleniu natychmiast
zorganizowała transport b. więź
niarek do kraju, przez war
szawskie radio apelowała do po
wrotu do Polski. Sama pod
jęła pracę jako inspektor Min.
Pracy i Opieki Społecznej. De
legowana na Ziemie Odzyskane
organizowała domy schronienia
i przysposobienia do zawodu
rzeszom kobiet i młodych dzie
wcząt powracających z tułaczki
wojennej. Potem w Polskim
Radiu zajęła się organizacją pla
cówek opiekuńczych dla dzie
ci; w PTTK, a następnie w
GKKP — organizacją turystyki
i czynnego wypoczynku. Do
końca życia mimo ciężkiej cho
roby pracowała w Zarządzie
Klubu Pawiaka.
Niezwykle skromna, usuwała
się zawsze w cień. Charaktery
styczna była Jej wypowiedź na
łamach „Trybuny Ludu” w
r. 1948: „Nie byłam odważniej
sza od innych. Miałam może
trochę więcej opanowania i
szczęścia. To wszystko”.

RECENZJE

R

Nietypowa to recenzja, gdy
czytelnika nie można zachę
cić do wzięcia książki do rę
ki. Nie można, gdyż jej nie
dostanie. Wydano ją w for
mie powielonej w zaledwie
500 egzemplarzach i dostępna
będzie jedynie w większych
bibliotekach oraz w instytu
cjach naukowych i społecz
nych obejmujących dziedziny
pokrewne tematyce słownika.
Pomimo swego wąskiego, zda
wałoby się, zasięgu publika
cja jest takiej wagi historycz
nej i ludzkiej, że nie sposób
pozostawić jej bez odnotowa
nia. Tym bardziej, że ukazała
się w Miesiącu Pamięci Naro
dowej, który utożsamiamy z
chwilą ciszy poświęconą tym,
co odeszli. Tytuł tej książki
sam mówi za siebie: „Mate
riały do Słownika Biograficz
nego Kobiet Uczestniczek
Walk o Niepodległość Polski”
i jest pierwszą częścią pro
jektowanej w formie zeszy
tów większej całości... Ten,
który właśnie się ukazał po
święcono „Poległym i Zma
rłym w II Wojnie Świato
wej”. Jak sugeruje tytuł ze-

niezależnie od tego, czy nosili cl
żołnierze mundury, czy też nie
posiadali tej możliwości.
W narożnikach płyty grobowca umieszczono cztery kasety z
urnami — na ziemię zbieraną
z pól bitewnych II wojny świa
towej, zaznaczonych w jej histo
rii czynem zbrojnym polskiego
żołnierza i partyzanta.
W górnej części płyty usytuo
wano znicz, cztery pozostałe —
umieszczono w zewnętrznych
narożnikach mauzoleum.
dniu 8 maja 1946 r„ w
przeddzień pierwszej ro
cznicy Zwycięstwa, przed
odbudowanym ze zniszczeń wo
jennych
Grobem Nieznanego
Żołnierza odbył się uroczysty
Apel Poległych. W uroczysto
ściach, które zgromadziły tysię
czne rzesze mieszkańców stoli
cy, wzięli udział przywódcy
państwa oraz przedstawiciele
Związku Radzieckiego, Jugosła
wii i Francji.
Przy dźwiękach marsza żało
bnego Chopina oficerowie re
prezentujący wszystkie rodza
je wojsk i służb, wsypali do
urn ziemię z 24 pól bitewnych,
na których walczył i ginął żoł
nierz polski.
W dniu następnym, na placu
Saskim odbyła się wielka mani
festacja ludności z udziałem po
cztów sztandarowych 41 pułków
Ludowego Wojska Polskiego, or
ganizacji społeczno-politycznych
i przedstawicieli państw obcych.
Oddano artyleryjski salut ho
norowy z 10 dział ustawionych
za arkadami mauzoleum. Po zło
żeniu wieńców. Marszałek M.
Rola-Żymierski przekazał Grób
Nieznanego Żołnierza i plac
Saski miastu Warszawie. Tekst
aktu przekazania, utrwalony
wpisem w księdze pamiątkowej
Komendy Garnizonu m. st. War
szawy, brzmi następująco:

W pierwszą rocznicę najwię
kszego w dziejach naszych
zwycięstwa, odniesionego pod
przewodem Krajowej Rady
Narodowej, zwycięstwa, które

załamało niemiecką potęgę
i odrzuciło za Odrę i Nysę Łu
życką teutrr.skiego zaborcę, a
ludowi polskiemu przyniosło
Wclncść i Niepodleslsść —
Odrcdzrne Wojsko Pelskie,
pragnąc jak najszybciej zairzeć ślady bąrbarzyńsklcgo
zniszczenia i dążąc co przywrócenia War; :awic jej <’awnej świelncśc: Gróó Nieznancjo Żołnierza — symbol ba
haterstwa narodu. pełskiego w
walce o Wolność i Niepodle
głość własnymi siłami odbudo
wany wraz z placem, który od
dnia dzisiejszego nesić będzie
nazwę Placu Zwycięstwa, mia
stu stołecznemu Warszawie po
wieczne czasy we władanie
przekazuję.

Pod dokumentem złożyli pod
pisy Marszałek M. Rola-Żymier
ski i prezydent Warszawy Sta
nisław Tołwiński, a także pre
zydent KRN Bolesław Bierut,
premier i dziesięciu ministrów
Rządu Jedności Narodowej.
„Następnie prezydent Bolesław
Bierut — relacjonowała „Polska
Zbrojna” — dokonuje aktu de
koracji odznaczeniami poległych
w walkach o Wolność. Krzyże
i medale otrzymują rodziny, czę
sto trzęsące się staruszki z wy
płakanymi oczami i małe dzieci,
jako jedyni członkowie rodzin
poległych”.
Przed
Grobem Nieznanego
Żołnierza znowu zapłon ł znicz,
a na warcie stanęli żołnierze
Ludowego Wojska Polskiego —
spadkobiercy chlubnych trady
cji oręża polskiego, dziedzice po
koleń bojowników o Wolność
naszą i Waszą, wykuwający w
codziennej służbie moc obronną
Rzeczypospolitej, strzegący naj
wyższego dobra narodu — po
koju. (Obszerny artykuł A. Le
chowskiego o udziale LWP w
odbudowie Warszawy ukaże się
wkrótce w „Wojskowym Prze
glądzie Historycznym”.)
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w pamięci...
„Materiały do Słownika Bio
graficznego Kobiet Uczestni
czek Walk o Niepodległość
Polski 1939—19’5” Część I
(Próbna) Poległe i Zmarłe w
II Wojnie Światowej, Nazwi
ska od A do J; Towarzystwo
Miłośników Historii, Komisja
Histerii Kobiet w Wwe o
Niepodległość. W-wa 73.

Fot. Ryszard PrzedworsM

szytu, zawiera nazwiska (od
A do J) tych tylko kobiet, któ
re za walkę zapłaciły włas
nym życiem.
Niezwykle cenny dla bada
czy tego okresu dokument hi
storyczny, poza wartością
naukową, spełnia drugą jesz
cze rolę: nie pozwala znik
nąć z zawodnej przecież ludz
kiej pamięci nazwiskom tak
bardzo godnym zapamięta
nia. Olbrzymia większość ko
biet - żołnierzy
poległych,
pomordowanych, zmarłych z
ran i trudów walki — to bo
haterki bezimienne i żołnie
rze nieznani. Bardzo często
nawet bez symbolicznej mo
giły. I chociaż udział ich w
walce był masowy i wartość
ich czynów ogólnie znana, nie
doczekały się jeszcze opraco
wania monograficznego- Opra
cowania przedstawiającego su
mę ich działalności w ogólnym
rachunku, jaki przyszło Pol
sce zapłacić za drugą ze świa
towych wojen.
Pierwsza część tomu „Po
ległych i Zmarłych” grupuje
nazwiska wszystkich walczą-x
cych kobiet na każdym z wo
jennych frontów: oficjalnym
i podziemnym, w partyzantce,
w powstaniu; w getcie, w
białym fartuchu; w kraju i
na obcej ziemi. Obejmuje tyl
ko nazwiska kobiet zaangażo
wanych w walkę bezpośred
nio, i na których powiązanie z
ruchem oporu znaleziono do
wody.
Pracę, o której mowa, wy
dało Towarzystwo Miłośników

Historii, a przygotowała ją ist
niejąca cd 1970 r. Komisja Hi
storii Kobiet w Walce o Nie
podległość. Od 8 lat Komisja
gromadzi wszelkie dokumenty
i materiały; ze względu na
specyfiką działań konspiracyj
nych nie jest to zadanie ani
łatwe, ani proste. Prace re
dakcyjne rozpoczęto w 1975
roku — Międzynarodowym
Roku Kobiet. I teraz właśnie
pozycja ta (wykonana spo
łecznie przez grupę kobiet) zo
stała wydana w pierwszym z
projektowanych
zeszytów.
Społeczni redaktorzy, zdając
sobie sprawę z ogromu pozo-

Jan Gebethner — „Młodość
wydawcy”, Państwowy Instytut
Wydawniczy, Warszawa 1977,
nakład 10 tys. + 290 egz. s. 367,
cena zł 70.
Któż ze starszych czytelników
nie pamięta wielu starannie wy
danych książek z dziedziny li
teratury pięknej i naukowej —
zarówno autorów polskich jak
i obcych — na których karcie
tytułowej figurował charaktery
styczny znak firmy wydawni
czej: sowa, starożytny symbol
mądrości i litery GW. Ten znak
firmowy reprezentujący firmę
wydawniczo-księgarską „Gebe
thner i Wolff’ był u nas przez
osiem dziesiątków lat niewątpli
wym „znakiem najwyższej ja
kości” na rynku wydawniczym.
Dzieje tej oficyny stanowią nie
tylko sagę rodzin jej właścicieli,
lecz są zarazem niebagatelnym
przyczynkiem do historii pol
skiego ruchu edytorskiego i
księgarstwa.
Ostatnio, dzięki Państwowe
mu Instytutowi Wydawniczemu
otrzymaliśmy arcyinteresujący

stałych
jeszcze
trudności,
zwracają się z apelem do
wszystkich, którzy zechcą do
pomóc w ich pracy. Pomocą
tą będą wszelkie informacje,
uwagi i weryfikacja, czy uzu
pełnienia do już wydrukowa
nych, a także nowe materiały
do
następnych
zeszytów.
Adres, pod którym oczekiwa
ne są informacje brzmi: Pol
skie Towarzystwo Historyczne,
Oddział w Warszawie pn. To
warzystwo Miłośników Histo
rii — Rynek St. Miasta 29/31
C9-272 Warszawa.

nym
bilansem
finansowym,
lecz także — co dla nas znacz
nie ważniejsze — dorobkiem
wydawniczym wyrażającym, się
liczbą 807 pozycji. Znalazły się
wśród nich takie, jak „Elemen
tarz dla chłopców wiejskich”
który w 1835 r. (a więc tuż po
upadku Powstania Styczniowe
go, w związku z którym senior
Gebethner przesiedział się w
Cytadeli) osiągnął łączny na
kład 150 tysięcy egzemplarzy!
Z okazji tego pierwszego ju
bileuszu napisał Bolesław Prus
w swej „Kronice” m.in.: „W
naszych stosunkach jubileusz
Gebethnera i Wolffa ma do
pewnego stopnia znaczenie uMAGDALENA GODLEWSKA
roczystości sDołecznej.” Zaś Jó
zef Ignacy Kraszewski w liście
do właścicieli firmy stwierdzał:
„...zasługi wasze kraj uznaje, a
przyszłość potrafi je ocenić. Ła
twiej książkę napisać, niż ją
rozpowszechnić.” Po śmierci za
tom wspomnień ostatniego z łożyciela
współkierownictwo
trzypokoleniowej dynastii księ firmą objął jego syn Jan Ro
garskiej Gebethnerów. Założył
bert. Za jego kadencji nastąpił
ją dziadek autora wspomnień
dalszy rozkwit wydawnictwa
Gustaw Gebethner w roku
powiększonego o filię krakow
1857. Do spółki przystąpił wkrót
ską — zważmy, że znajdowała
ce Robert Wolff. Jej pierwszą
się ona ówcześnie w innym pań
siedzibą była kordegarda, a na stwie. co miało dodatkowe zna
stępnie narożnik prawego skrzy czenie z punktu widzenia inte
dła Pałacu Potockich (mieszczą?
gracji kulturalnej narodu żyjącego dziś Ministerstwo Kultury
cego na obszarze trzech różnych
i Sztuki) na rogu Krakowskiego
państw zaborczych.
Przedmieścia i ówczesnej Czy
Do zaprzysiężonych — jak to
stej — obecnie Ossolińskich. Po
określa w swych . wspomnie
uruchomieniu księgarni firma
niach Jan Gebethner — auto
podjęła wkrótce działalność wy
rów firmy należeli przede
dawniczą.
wszystkim Prus, Sienkiewicz i
W pierwszym roku działalno Reymont. Osobny rozdział w
ści ukazały się: „Zycie ma
dorobku firmy stanowiła litera
rzeń” D. Mitchella, drugie wy- - tura dla młodzieży, a także
danie libretta „Halki” (w związ podręczniki szkolne. Publikowa
ku z prapremierą opery) oraz
nie tych ostatnich na szerszą
„Poezje” Edmunda Wasilewskie
skalę stało się możliwe szcze
go. Mijały lata, podczas których
gólnie po rewolucyjnym roku
mimo pancerza ograniczeń <
1905 w związku ze zwycięskim
cenzury carskiego zaborcy na
rezultatem walki o Dolską szko
stępował bujny rozkwit litera łę i powstaniem Polskiej Ma
tury i nauki polskiej. Swe dwucierzy Szkolnej.
dziestopięcioleeie firma mogła
W tym też czasie stanął
podsumować nie tylko korzystWzniesiony przez właścicieli

firmy własny gmach mieszczą
cy m.in. główną księgarnię i
wydawnictwo — na rogu ulic
Zgoda i Nowosiennej (później
Sienkiewicza). Jego potężna syl
wetka autorstwa architekta Rogóyskiego, z charakterystyczną
szpiczastą wieżą stanowiła przez
długie lata znany element pej
zażu tej części Śródmieścia. W
Powstaniu Warszawskim gmach
ten podzielił los całego miasta,
pod jego gruzami i w ogniu
przepadł dorobek firmy Gebe
thnerów...
Autor „Młodości wydawcy”
snuje na kartach swojej książ
ki opowieść o dziejach roćziny
i firmy, czerpiąc z dokumentów
i opowiadań rodziców (ojciec,
Jan Robert zmarł w roku 1910
— w tym samym czasie zmarł
jego wspólnik Robert Wolff)
oraz ze wspomnień własnych z
lat dzieciństwa i młodości. Opo
wieść ta, z której dowiaduje
my się wielu szczegółów zwią
zanych z panoramą polskiego
życia kulturalnego u schyłku
XIX i w początkach XX wie
ku. kończy się na listopadzie
1918 roku, odzyskaniem tak dłu
go utraconej niepodległości.
Szkoda, że Jan Gebethner
nie doprowadził swjrch wspom
nień chociażby do roku 1939.
Przecież w latach międzywojen
nych kierował on firma pod
czas jej największej prosperity.
Jeszcze po zniszczeniach wojen
nych istniała ona do 1950 r. w
szczątkowej postaci na Pradze
przy ulicy Targowej, gdzie oca
lały magazyny i niewielka dru
karnia.
Być
może
dalsze
wspomnienia Gebethnera złożą
się na drugą część tej interesu
jącej warszawskiej sagi. Dbały
jak zwykle o staranną edycję
swych pozycji varsavianistvcznych PIW i tym razem nie od
stąpił od dobrej tradycji, nada
jąc książce staranną szatę gra
ficzną.

ANDRZEJ SZOMANSKI
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POWSTANIE W GETCIE WARSZAWSKIM

Spotykany niekiedy pogląd,
jakoby wybuch powstania w
getcie warszawskim był ak
tem ostatecznej rozpaczy, im
prowizowanym zrywem, akcją
nie w pełni przygotowaną,
beznadziejną samoobroną lub
tylko „sposobem umierania” z
godnością i z bronią w ręku
— w zasadzie jest błędny.
Działacze ruchu podziemnego
w getcie od samege początku
widzieli konieczność stawia
nia oporu, chociaż masowe
pobudzenie woli walki zbroj
nej było hamowane wieloma
czynnikami. Nie był jeszcze
należycie zorganizowany pol
ski ruch oporu (lata 1940—
—1942), a w najaktywniej
szych środowiskach getta krą
żyła złudna wiara w prze
trwanie wojny lub jej szyb
ki zwycięski koniec, wiara w
to, że Niemcy „nie mogą wy
mordować całego narodu”; otępiały też aktywność iluzo
ryczne miraże i nadzieje na
ratunek ze strony cywilizo
wanego świata.

Jednakże od pierwszych chwil
zamknięcia w murach getta Ży
dów, w tym także licznych Polaków-chrześcijan żydowskiego
pochodzenia,
rozpoczyna się
kształtowanie ruchu oporu, w
warunkach szczególnie trudnych
skomplikowanych, więziennych
niemal. Poważną przeszkodą w
tej dziedzinie był całkowity
brak uzbrojenia. Dla przykładu
warto przypomnieć, że w poło
wie 1942 roku dla dokonania za
machu na szefa żydowskiej
służby porządkowej, zwanej po
tocznie „policją”, przedwojen
nego komisarza policji granato
wej podpułkownika Szeryńskiego — przemycono pierwszy bo
daj pistolet ze „strony aryj
skiej .
Brak też było początkowo
konsolidacji ruchu oporu w get
cie. Różne grupy, partie, orga
nizacje działały w oderwa
niu. Z początkiem 1942 roku
rozpoczyna się montowanie Blo
ku
Antyfaszystowskiego,
w
skład którego wchodzą człon
kowie Polskiej Partii Robotni
czej i przedstawiciele młodzie
żowych organizacji. Rozpoczyna
się bardziej sprężysta, zorgani
zowana praca polityczna (w get
cie wychodziło około 60 gaze
tek podziemnych) i organiza
cyjna, a także szkoleniowa i
wojskowa. Dzieje się to w ok
resie wzmagających się wywó
zek, nasilającego się terroru.
Poważnym ciosem zadanym
Blokowi
jest
zamordowanie
przez hitlerowców jego głów
nych przywódców, komunisty
Józefa Lewartowskiego, dąbro
wszczaka Andrzeja Schmidta,
inżyniera Jerzego Neudinga,
Szachno Sagana i innych.
Gdy deportacje latem 1942 r.
osiągają apogeum, po wywie
zieniu ponad 300 tysięcy osób
do Treblinki — pozostali przy
życiu przywódcy Bloku tworzą
Żydowską Organizację Bojową.
Ta nawiązuje kontakt z Gwar
dią Ludową i Armią Krajową,
szkoli systematycznie grupy bo
jowe, gromadzi, a nawet pro
dukuje broń, amunicję, środki
wybuchowe w czym dużej po
mocy udzielają specjaliści z AK,
GL i innych organizacji ze
„strony aryjskiej”, przygotowu
je się także sieć dobrze urzą
dzonych < zaopatrzonych schro
nów i bunkrów.
W styczniu 1913 roku do get
ta wkraczają oddziały SS. by
na rozkaz Hitlera rozpocząć je
go ostateczną likwidację. Ży
dowska Organizacja Bojowa, li
cząca wówczas około dwustu
uzbrojonych powstańców, sta
wia zbrojny opór, zmuszając po
trzech dniach walki duży od
dział złożony z ponad 200 żan-
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Rozmowa z dyrektorem prof. dr Maurycym Hornem

— Instytut powstał właściwie
w 1947 r.. przejmując zadania
istniejącej od 1944 r Komisji
Historycznej Centralnego Ko
mitetu Żydów w Polsce. Dzia
łalność ŻIH koncentruje się w
następujących działach: prace
badawczo-naukowe, archiwum,
biblioteka, muzeum.
— Interesuje nas jak bogate
są zbiory ŻIH. Co ocalało z
pożogi wojennej 1939—45 r.7

— Dziwne, ale ocalało wiele.
Zrabowane przez hitlerowców
w* Warszawie, Wrocławiu, Pra
dze, Berlinie, Wiedniu i innych
miastach Europy judaika, od
nalezione zostały przez oddziały
Armii Radzieckiej w podzie
miach gmachu gestapo w Kłodz
ku. Część judaików ocalała w
różnych bibliotekach polskich,
u osób prywatnych, na stry
chach i w piwnicach klaszto
rów chrześcijańskich. Dzięki te
mu nasza biblioteka liczy ok.
50 tys. woluminów (w języku
żydowskim, hebrajskim i w ję
zykach europejskich), w tym
rzadkief wartości książki i dru
ki z XVI—XVIH w., oraz po
nad 900 rękopisów z IX—XVIII
Wieku.
Najstarszym
rękopisem
w
zbiorach ŻIH jest karta frag
mentu ©powieści ' żydowsuiegc
podróżnika Eldada ha Dani, spi

lince — to „zwycięstwo” hitle
rowskie stało się hańbą epoki.

sanej po hebrajsku na ciem
nym, źle wygarbowanym perga
minie — z podróży po północ
nej Afryce i Hiszpanii w la
tach 880—883 n.e. Rękopis zbio
ru „Księga o istocie Ziemi i
Niebios” zawiera 40 tekstów
mędrców żydowskich z XII—XV
wieku. Licząca 116 stron „Księ
ga modlitw z okazji świąt”
Simchy Vitry pochodzi z 1203 r.
Równie stare są: utrzymany w
duchu racjonalistycznym ko
mentarz do Biblii Anatola Ja
kuba ben Aba Mari, traktat
kabalistyczny Abrahama Abulatiego i opowieść o wyjściu Ży
dów z Egiptu, spisana na 36
kartach pergaminu Hagada szel
Pesach. Przedstawiłem tu naj
starsze rękopisy znajdujące się
w zbiorach ŻIH.
— A dokumenty w archiwum
ŻIH?
— Archiwum ŻIH ma cha
rakter unikalny w skali świa
towej. Obejmuje ono zasoby z
okresów: od czasów najdawniej
szych do wybuchu II wojny
światowej, okresu okupacji hi
tlerowskiej oraz okresu powo
jennego. Pierwszy z nich liczy
ok. 3 tys. jednostek archiwal
nych i zawiera m.in. akta gmin
żydowskich z XVIII wieku, z
Krakowa, Wrocławia i innych
miast oraz korespondencje uczo
nych i działaczy żydowskich.
Najbogatszy jest zbiór doku
mentów z okresu okupacji (ok.
9 tys.), w tym bezcenne Archi
wa Podziemne Getta Warszaw
skiego,
zgromadzone
przez
dr. Emanuela Ringelbluma, a
odnalezione w 1946 r. pod gru

zami domu przy ul. Nowolip
ki 68 i w 1950 r. przy ul. Swiętojerskiej 34; trzeciej części ar
chiwów nie odnaleziono.
W zespole okresu powojenne
go znajdują się dokumenty in
stytucji żydowskich działają
cych po 1945 r., kartoteka oca
lałych Żydów, kartoteka prze
stępców wojennych, ponad 7 tys.
relacji i zeznań oraz 250 pa
miętników dotyczących okresu
okupacji, spisanych przez lu
dzi, którzy ocaleli, przez Pola
ków zaangażowanych w rato
waniu Żydów, przez żołnierzy,
partyzantów, więźniów gett <
obozów.
W archiwum ŻIH znajdują
się również dokumenty doty
czące działalności Rady Pomo
cy Żydom w latach 1939—45,
tzw. akcji „Żegota”, materiały
podziemnego getta w Białym
stoku i in. Posiadamy również
zbiór mikrofilmów (pon. 2 tys.
pozycji) z dokumentów znajdu
jących się w innych archiwach.
Z zasobów archiwum korzy
stają liczni uczeni z kraju i
zagranicy. Wiele ważnych do
kumentów przekazaliśmy dla
potrzeb ‘ ścigania zbrodniarzy
wojennych.
— Niektóre z tych dokumen
tów eksponowane są na wysta
wie w waszym Muzeum...

— Żydowski Instytut Histo
ryczny posiada również Muze
um, a w nim dwie stałe ekspo
zycje odwiedzane przez turys
tów z kraju i zagranicy. Ekspo
zycja Martyrologii Żydów i

Powstania w Getcie Warszaw

skim pokazuje przy pomocy do
kumentów, plansz i fotogra
mów — prześladowanie Żydów
w Polsce i w innych krajach
Europy okupowanej przez hitle
rowców, życie w getcie, eks
terminacje, obozy i wreszcie
powstanie w getcie warszaw
skim w 1943 r.
W ekspozycji działu sztuki
wystawiono ponad 300 obrazów,
rzeźb i innych dzieł artystów —
Żydów. Muzeum posiada także
zbiór fotografii: ok. 6 tys. zdjęć
przedstawia zabytki sztuki ży
dowskiej (bóżnice, domy kul
tu, cmentarze, nagrobki), a ok.
7 tys. fotografii — to ikonogra
ficzna dokumentacja okresu
wojny i martyrologii. W zbio
rze realiów, często wykorzy
stywanym przez filmowców,
znajdują się liczne przedmioty
kultu religijnego, folkloru i obyczajów, opaski z gwiazdą
Dawida, pieniądze kursujące w
gettach itp.
— Na zakończenie pomówmy
o najważniejszej merytorreznie
działalności Żydowskiego Insty
tutu Historycznego: o pracy
naukowo-badawczej.
— Podstawową dziedziną dzia
łalności ŻIH, jest oczywiście
praca naukowo-badawcza. Jeże
li wcześniej mówiliśmy o zbio
rach archiwum i biblioteki —
to po to, aby pokazać bazę, na
której pracują nasi historycy.
Największym
zainteresowa
niem badaczy cieszyła się do
tychczas problematyka II woj
ny światowej, a szczególnie: los
Żydów w okupowanej Polsce,
sytuacja w gettach i obozach
zagłady, ruch oporu i walka z
okupantem, eksterminacja, ra
towanie Żydów i pomoc Pola
ków, udział Żydów w wojnie
1939 r., w obronie Warszawy, w
polskim i radzieckim ruchu o-
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Rodowód „Rołe Kapelle"
ANDRZEJ OSIECKI

Stawiana przez niektórych
Niektórzy historycy w Niem
sprawa — czy było to powsta
darmów, około 800 szaulisów i
jalnych GL 1 AK. harcerzy z
czech zachodnich robią nie od
nie, czy obrona, czy też „spo dziś starania, by przyciemnić
oddziału granatowej policji —
Szarych Szeregów, Socjalistycz.
do wycofania się i rezygnacji
nej Organizacji Bojowej i Mili sób umierania” nie ma istotne
przed odbiorcą zachodnioniemiecna bliżej nieokreślony czas z
cji Ludowej RPPS, które dos
kim faktyczną rolę ludzi, któ
zaplanowanej akcji. Następuje
tarczały broń i materiały wybu go znaczenia. Było to chyba i
rych bohaterska działalność w
jedno i drugie, i wreszcie także
jakby cisza przed burzą, rozpo
chowe oraz przeprowadzały
okresie hitleryzmu przybrała z
czyna się z obu stron przygoto
działania wspierające i ewaku sposób umierania z godnością i
biegiem czasu aż tak niebez
wanie do ostatecznej, bezkom
acyjne. Kiedy nastąpił moment
z bronią w ręku. Było to jedno pieczne dla ustroju hitlerowskie
promisowej i jakże nierównej,
ostatecznego załamania się pow z ogniw w walce wyzwoleńczej
go rozmiary. Już w 1951 r. nie
jeżeli chodzi o siły fizyczne,
stania, polskie organizacje po
jaki Hans Rothfels w książce
narodu
polskiego
podczas
II
konfrontacji.
dziemne przeprowadzały kana
pt.: „Niemiecka opozycja prze
łami
i
innymi
przejściami
akcję
wojny światowej.
ciw Hitlerowi” uznał tzw. Ruch
Nastąpiła ona 19 kwietnia
ratowania pozostałych przy ży
20 lipca (data nieudanego zama
1943 roku o godzinie 6 rano. Na
Historyk wojskowy, generał
ciu bojowników getta i resztek
chu na Hitlera) jako jedyny,
powstańców, a było ich słabo
Tadeusz Pełczyński, pisząc o
ocalałej jeszcze ludności. Na
godny uwagi i uznania ruch ouzbrojonych około 300 osób, ru
przełomie kwietnia i maja gru walce zbrojnej getta warsza
poru. Wspomniał tylko mimo
nęła lawina stali i ognia. Kilka
wskiego, kończy swoje rozwa chodem o istnieniu tzw. Rotę
py bojowe AK i GL wyprowa
tysięcy uzbrojonych hitlerow
żania
słowami:
Hitlerowscy
bardziły kanałami kilkudziesięciu
Kapelle i wymienił jej dwóch
ców, z artylerią i czołgami, nie
oarzyńcy pokonali odważnych, przywódców Scbulzego-Boysena
powstańców, bojowników ZOBu
licząc przygotowanych odwo
walecznych,
bohaterskich
Żydów
i
2ZW,
niektórzy
z
nich
brali
i Harnacka. Z kolei Gerhard
dów, przystąpiło do zbrojnej
później udział w powstaniu getta warszawskiego, ale zwycię Ritter w książce opublikowanej
likwidacji reszty pozostałych
warszawskim.
stwa nie odnieśli. Zwycięstwo w 1955 r. pt.: „Karl Goerdeler i
przy życiu Żydów, przede wszy
(niemiecki ruch oporu" nazwał
stkim bojowników getta. Hitle
obydwu wyżej wymienionych
rowcy rzucili do walki siły, ja
antyfaszystów „zdrajcami i to
kie maksymalnie udało się
i nie tylko według litery prawa”,
wprowadzić
na
stosunkowo
j
Wreszcie Heinz Hoehne. autor
wąskie odcinki frontu powstań
książki „Hasło dyrektor" i siedczego. Chodziło wszak o godne
mioodcinkowego filmu telewi
uczczenie nadchodzących naza
zyjnego pod tymże tytułem,
jutrz urodzin fiihrera. 2O.IV
przedstawił organizację „Rotę
gubernator
generalny
Hans
Kapelle” jako „antynaredową
Frank depeszował do szefa kan
komunistyczną jaczejkę”. która
celarii Rzeszy dra L*mmora:
zresztą nie umiała odegrać właś
„Od wczoraj mamy w Warsza
ciwej
roli, do jakiej została wy
wie dobrze zorganizowane pow
znaczona.
stanie w getcie, dla którego
zwalczenia trzeba już było
Rzeczywiście, z kół partii ko
wprowadzić działa.”
munistycznej i zbliżonych dc
Przebieg powstania jest zbyt
niej postępowych demokratów
dobrze znany, by powtarzać je
rekrutowało się 11 przedstawi
go historię. Przypomnimy, że
cieli organizacji „Rota Kanelle”
do walki stanęły także ugrupo
zgładzonych 22 grudnia 1942 r.
wania spoza ZOBu, przede
w czeluściach więzienia Ploewszystkim Żydowski Związek
tzensee. Rezygnując z porządku
Wojskowy (złożony z rezerwis
hierarchicznego w organizacji
tów Wojska Polskiego, zbliżony
przedstawią sylwetki i drogę ży
do OW-KB i AK), że do akcji
ciową kilku z nich.
włączyły się także wydzielone
Hans Coppi, rocznik 1916, syn
oddziały polskiego podziemia ze
berlińskiego robotnika, od 1933 r.
w Związku Młodzieży
Komuni
„strony aryjskiej”. Nie zdławio
stycznej. W rok później skazany
no powstania w planowym 3na
role
wiezienia
za
kolportowanie
dniowym terminie, nie udało
ulotek antyfaszystowskich. Przy
się tego ostatecznie dokonać na
stąpił do „Rotę Kapelle” w 1941
wet w terminie 3-tygodniowym,
r„ zwerbowany przez Johna Sięga,
sekretarza Komunistycznej Partii
a wliczając późniejsze, niesko
Niemiec okręgu
Ncu Koeiln w
ordynowane działania „gruzowf-erlinle. Obsługiwał aparat ra
ców”, trwało ono bez mała 3
diowy.
miesiące.
Arwid Harnack, rocznik 1991. syn
„Operacja na wielką skalę”
naukowca, stypendysta uniwersy
tetów w USA i Anglii, uczestnik
— jak nazwał generał SS Strowycieczki do Związku
Radziec
op operację przeciwko walczą
kiego w 1930 roku, potem kierow
cemu gettu — przebiegała w
nik tzw. studium, nad radziecki
kilku etapach. Rozwścieczone
mi planami gospodarczymi w Ber
dowództwo hitlerowskie, nie
linie. W organizacji pełnił funk
cję kierownika
walki cywilnej
mogąc złamać oporu, wydało
(propaganda, dywersja, dezinforrozkaz spalenia i zburzenia get
macia),
a
zarazem
dostawcy
infor
ta. Do akcji, obok artylerii 1
macji z dziedziny
gospodarki i
czołgów (wprawdzie nielicznych,
i planowania Trzeciej Rzeszy. Zada
bo warunki walk ulicznych nie
nie to wykonywał dzięki osobipozwalały ich więcej wprowa
■ stym kontaktom w ministerstwie
wojny i innych, pełniąc funkcję
dzić gdyż padały tu one pastwą
nad radcy w ministerstwie gospo
powstańczych mieszanek wybu
darki Rzeszy.
chowych,
„koktajli
SlolotoHarro Schutze-Boysen, rocznik
wa”) hitlerowcy wprowadza Pomnik Bohaterów Getta.
1909, oficer lotnictwa, spowinowa
ją miotacze ognfa i lotnictwo.
cony z rodzina von
Tirpitzów
Ulica za ulicą, dom za domem,
Powstanie w getcie warsza
moralne
odnieśli
powstańcy (słynny admirał cesarski) i hra
padają pastwą ognia i zwałów
biów
Eułenburgów.
Uprawiał
dzia
wskim nie minęło bez echa. Za
getta warszawskiego. W miarę
wywiadowczą w wojsku
gruzów, grzebiących tysiące lu
jego przykładem poszły inne upływu lat walka ich nabiera łalność
Jako
oficer
głównego
sztabu
lot
dzi.
getta, gdzie raz po raz wybu
blasku i wagi wielkiego ideo nictwa — oddział V. Szef służby
chały zbrojne starcia, jak na
wego wydarzenia historycznego. informacyjnej „Rotę Kapelle”,
Dla ŻOBu nie było to zasko
przykład w Białymstoku, Czę W podobnym duchu wypowia moralny przywódca wojskowego
czeniem, nie łudzono się nadzie
stochowie, Krakowie, Będzinie, da się generał Jerzy Kirchma- 9 pionu całej organizacji. Zdecydo
ją zwycięstwa, może miano na
przeciwnik narodowego so
Tarnowie, Sandomierzu, a na
yer: Obrona toarszawskiego get wany
dzieję ns uratowanie chociażby
i faszyzmu, z
którym
wet w Treblince i Sobibcrze.
ta padła, ale idea walki zbroj cjalizmu
części ludzi z getta, ich prze
zetknął się po raz pierwszy w
Akcje te pozwoliły na urato
nej, w imię której obrona ta
darcie się na zewnątrz pierście
1933 r. Aresztowany wówczas przez
wanie pewnej liczby Żydów, z
została podjęta, wydobyła się SS zdołał uniknąć śmierci dzięki
nia śmierci. Ale hasło „zginąć
których wieiu zasiliło polskie
z getta, przetrwała i doczekała staraniom rodzinv.
z honorem, w boju” nie było
Kurz. Schumacher, rocznik 1905,
oddziały partyzanckie.
zwycięstwa. Roznieśli ją po la
czczym frazesem. Z przygotowa
reprezentant
postępo
sach ci, którzy wydobyli się z rzeźbiarz,
nych umocnień i siec’ około 600
Hitlerowska machina mordu
wych kół w świecie artystycznym
getta i odtąd zasilali różne od Berlina. Przez niego trafili do or
bunkrów prowadzono walkę w
odniosła hańbiące zwycięstwo;
działy partyzanckie. Od czasu ganizacji podziemnej kierowanej
coraz cięższych warunkach. 8
zwycięstwo — jak powiedział
powstania warszawskiego spo przez komunistów Arwid Harmack
maja padł jeden z najważniej
pisarz żydowski Szalom Asz —
tykamy
bowiem Żydów niemal i Harro Schulze-Boysen. Po aresz
szych punktów oporu ŻOBu
które stało się „największą
towaniu Schumachera i jego żo
we wszystkich oddziałach leś ny
przy ulicy Milej 18. gdzie mieś
klęską moralną Hitlera czasu II
Elżbiety (również zgładzonej
nych
i
to
jako
element
szcze

cił się sztab powstania. Komen
wojny światowej" Nie było to
22 grudnia),
gestapo
usiłowało
gólnie zdecydowany i nastawio zniszczyć wszystkie jego rzeźby.
dant ŻOBu, Mordechaj Anieletakże zwycięstwo łatwe — w tej
ny na walkę zbrojną... Wojsko Prawie się to udało. W Galerii
wicz, sekretarz gettowej orga
nierównej walce z kilkuset ży
we znaczenie powstania w get Narodowej w Berlinie znajduje się
nizacji PPR Edward Fondadowskimi powstańcami stra
brązowa rzeźba pt.: „Upada
cie warszawskim tkwi zatem tylko
miński, Jurek Wilner ze skau
ciło życie około 400 hitlerow
jący” oraz dwa żeliwne odlewv
przede wszystkim w oddźwię
towej Haszomer Hacair, Lejb
ców, a ponad 1000 odniosło
medali z rysunkiem mostu nad
ku, jaki wywołało ono w społe Szprewą w Berlinie.
Gruzalc z Bundu, Lutek Rotciężkie rany. I chociaż generał
czeństwie polskim.
blat z ortodoksyjsklej Akiby i
SS Stroop, w swoim raporcie
Tacy ludzie. niekoniecznie
kilku innych przywódców pow
Wydoje się, że ocena powsta członkowie partii komunistycz
chełpił się, że podczas akcji
stania, po bohaterskim oporze,
nia w getcie- warszawskim, do nej działali przeciw rodzącemu,
likwidacji getta, w czasie pow
nie chcąc dostać się w ręce
konana przez historyków, także
stania zginęło 6 tysięcy bojow
a potem panoszącemu się w
Niemców, popełniają zbiorowe
cywilnych (np.
profesorowie Niemczech faszyzmowi. Już w
ników (do których zaliczał tak
samobójstwo
Walka
jednak
Madajczyk i Ryszka), jest zgo 1933 roku (a niektórzy nawet w
że nieuzbrojone zaplecze pow
trwała nadal, chociaż stawała
dna z odczuciem tak świadków 1929) nawiązywali łączność z wy
stańcze), a ujęto 56 tysięcy Ży
się coraz bardziej beznadziejna.
wydarzeń, jak i każdego, komu wiadem radzieckim; w czasie
dów, z których 7 tysięcy zgła
te sprawy z niedalekiej prze wojny różnymi kanałami, głów
dzono na miejscu, a resztę prze
Dużo znaczenie miały akcje
szłości nie są obojętne.
Polski Podziemnej: grup spec
kazano krematorium w Trebnie drogą radiową, informowali

Żydowski Instytut Historyczny
— Żydowski Instytut Histo
ryczny, który od 1957 r. afilio
wany jest przy Polskiej Akade
mii Nauk jako jedno z towa
rzystw naukowych, obchodzi
swoje trzydziestolecie...
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poru, w formacjach polskich na
wschodzie i zachodzie.
Ważnym działem badań jest
historia Żydów w Polsce do
końca I wojny światowej i w
dwudziestoleciu międzywojen
nym. Badaniami objęto monogra
fie skupisk żydowskich, rozt,vój handlu i rzemiosł, udział
w polskich ruchach narodowo
wyzwoleńczych (m.in. w po
wstaniach listopadowym i stycz
niowym),
w
poszczególnych
dziedzinach życia politycznego,
społecznego, gospodarczego i
kulturalnego. Prowadzone są
również badania nad czasami
najnowszymi, okresem Polski
Ludowej, a także prace mono
graficzne dotyczące dziejów kul
tury żydowskiej w Polsce i
wkładu Żydów do rozwoju
kultury i nauki polskiej, histo
rii prasy, literatury i sztuki
żydowskiej: wreszcie wspomnieć
trzeba o zaawansowanych pra
cach nad słownikami, leksyko
nami i bibliografiami.
Od 1951 r. Instytut wyda je
kwartalnik w języku polskim
„Biuletyn Żydowskiego Instytu
tu Historycznego”, setny numer
pisma ukazał się w ostatnim
kwartale 1976 r. Po okresie
kilkuletniej przerwy wznawia
my wydawanie pisma w języ
ku żydowskim pn. „Bleter far.
Geszichte”.
Efektem prac badawczych
pracowników Instytutu
jest
wydawanie ponad 40 książek,
część z nich ukazała się w ta
kich wydawnictwach jak MON,
KiW, Wyd. Łódzkie, Wyd. Po
lonia i in. Działalność edytor
ska nasiliła się w ostatnich
dwóch latach. I tak np. w naj
bliższym czasie ukazać się ma
ją drukiem następujące prace
przygotowane w Instytucie: Ma
riana Fuksa „Prasa żydowska
w Warszawie w latach 1923—
1939” i „Z diariusza muzyczne-

sztab radziecki o sytuacji i roz
woju wydarzeń w Rzeszy. W
1941 r. berlińska „Rotę Kapelle”
zorganizowała swe agendy tak
że w zachodnich rejonach Nie
miec oraz w zachodnich krajach
okupowanych przęz hitlerow
ców. Tam nastąpiły pierwsze
wpadki i pierwsze aresztowania,
które we wrześniu 1942 roku
doprowadziły do zniszczenia
przez gestapo centrali w Berli
nie.
Celem „Rotę Kapelle” było
wyzwolenie Niemiec spod jarz
ma hitlerowskiego i utworzenia
państwa demokratycznego o po

stępowych rządach, współpracu
jącego ze Związkiem Radziec
kim. Była to więc walka zarów
no z hitleryzmem
jak i ze
wszystkimi odłamami militaryzmu i imperializmu niemieckiego.
I to jest właściwe wytłumacze
nie owej znamiennej kampanii
jaką wokół „Rotę Kapelle” uprawia się ostatnio w Niemczech
zachodnich To jest również od
powiedź na pytanie, dlaczego te
same koła vr RFN nazywają
Schulzego-Boysena, Harmacka,
Schumachera i innych „zdraj
cami państwa i narodu niemiec
kiego”.

Polichno — woj. Piotrków Trybunalski. Pomnik Czynu Zbroj
nego Gwardii i Armii Ludowej.

Polskie pamiątki na Dolnym Śląsku

W
dziewiętnastym ' wieku,
gdy Dolny Śląsk pozostawał
pod panowaniem pruskim, zaś
inne ziemie polskie rozdarte
zostały przez trzech zaborców,
u podnóża Karkonoszy i Gór
Kamiennych często pojawiali się
goście polscy. Byli to zarówno
turyści, jak i kuracjusze licz-

Wizerunek grobu Baczyńskiego
nych dolnośląskich uzdrowisk.
Wydana w roku 1973 przez
„Ossolineum” ciekawa mono
grafia Ryszarda Kincla „Sar
maci na Śnieżce” wylicza kilka
przewodników w języku pol
skim, napisanych w
latach
1777—1850. Już sam ten fakt
świadczy
o
zainteresowaniu
mieszkańców Warszawy, Kra
kowa i Poznania słynnymi doi.
nośląskimi „wodami”.
Mówiło się wówczas „używać
wód” w znaczeniu kuracji —

go”, Maurycego Horna „Powin
ności wojenne żydów w Rze
czypospolitej w XVI i XVII
wieku”, Henryka Piaseckiego
„Żydowska organizacja PPS w
latach 1893—1907”, przygotowa
ne do druku przez Rutę Sako
wską przy współpracy H. Pia
seckiego i M. Horna wydawnic
two źródłowe „Z archiwum
Ringelbluma. Getto warszaw
skie lipiec 1942 — styczeń 1943”.
Pracownicy Instytutu prezen
tują również wyniki swych ba
dań na łamach czasopism, or
ganizują sesje naukowe i po
pularnonaukowe,
wygłaszają
odczyty. Aktywnie v.’łączyliśmy
się do prac związanych z re
konstrukcją Pawilonu Żydow
skiego w Muzeum Oświęcim
skim i z przygotowaniem ob
chodów zbliżającej się 100 rocz
nicy urodzin Janusza Korczaka.
Z okazji 35 rocznicy powsta
nia w getcie warszawskim
przygotowaliśmy
wspólnie z
Instytutem Historii PAN sym
pozjum naukowe, poświęcone
tym razem głównie problema
tyce walki Żydów z okupantem
hitlerowskim, w oparciu o po
moc polskiego podziemia poli
tycznego.
Byłbym nie w porządku, gdy
bym mówiąc o osiągnięciach
ŻIH nie wspomniał o pomocy,
jakiej udziela nam powołana w
1969 r. uchwałą Sekretariatu
Naukowego Wydziału I Nauk
Społecznych PAN — Rada Nau
kowa Pierwszym przewodni
czącym Rady był prof Stani
sław Herbst, po jego śmierci
gen. prof. Stanisław Okęcki. a
od początku 1976 r. prof. Stani
sław Kalabiński.

jak dziś to określamy — bal
neologicznej. A jednak nawet
zamiłowany szperacz i znawca
historii nie może powstrzymać
uśmiechu, gdy czyta na cmen
tarzu w Szczaw nie-Zdroju pol
ski r.apis nagrobny: „Umarł używając wód w Salzbrunn...”.
Przyjrzyjmy się bliżej tej nie
zwykłej pamiątce polskiej na
Dolnym Śląsku. Komu tak za
szkodziły wody lecznicze zna
nego
uzdrowiska
(ówczesne
Salzbrunn, po wyzwoleniu w
1915 r. początkowo: Solice,
dziś Szczawno-Zdrói koło Wał
brzycha).
Generał
brygady
Wojsk Polskich, Benedykt Jó
zef Łęczyński herbu Nałęcz
(1779—1821 wg Polskiego Słow
nika Biograficznego), wymie
niany jest często w naszej li
teraturze historycznej, ale nie
tyle z racji swych zasług oso
bistych, ile raczej dlatego, że
był bratem ?’arii Walewskiej.
Dzielny pat-izta, uczestnik
Powstania Kościuszkowskiego
i porucznik Legionów Polskich,
w epoce napoleońskiej zrobił
karierę błyskawiczną nawet
jak na tamte czasy. Dzięki po
parciu młodszej o 10 lat siostry
został majorem i adiutantem
marszałka B.rthiera już w to
ku 1812 — generałem w wieku
33 lat, podobno intrygował prze
ciwko księciu Józefowi Ponia
towskiemu. Po upadku Napole
ona sprowadził do Królestwa
Kongresowego oddziały polskie,
pozostające dotychczas w służ
bie francuskiej. W r. 1816 uzy
skał ze względów ziroicotnych
dymisję, długo leczył Sie we
Wrocławiu, potem zaś — wyje
chał „używać wód”.
Szczawno-Zdrój
(ówczesne
Salzbrunn) słynie ze skuteczno
ści wobec astmy,
nieżytów
dróg oddechowych, powikłań
pogrypowych, schorzeń nerek.
Trudno stwierdzić, co dolegało
młodemu generałowi. IV po
czątkach XIX w. opinię o za
letach lub wadach uzdrowisk
dalekie były od dokładności.
Gości niedalekich Cieplic Śląs
kich ostrzegano, że tamtejsze
wody są „... szkodliwe przy
dolegliwościach
wenusowuch.

Umarł używając wód w Salz
brunn dnia 7 Sierpnia 1820 ro
ku. Zyt lat 43 — tekst tablicy
nagrobnej.

— Dziękujemy Panie Profeso
rze za rozmowę.

onanii, epilepsji, przy skłonno
ściach do spazmów i mdłości..."
(cyt. za przewodnikiem Moscha
z r. 1821).
Wody w Szczawnie-Zaroju
mają oczywiście inny skład,
wątpię też, czy faworyt Napo
leona miał skłonności do spaz
mów i wymiotów... Inną nato
miast tajemnicę zdradza stary
nagrobek: biografie generała
podają, że żył 41 lat, epitafium
taś postarza go o dwa lata.

Rozmawiała:
DANUTA KACZYŃSKA

JERZY KASPRZYCKI
Fot. Antoni Sodóiski
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W odpowiedzi na a$el „Waltera”

Trwają siewy i sadzenie ziemniaków

Załogi przystopuj? do współzawodnictwa

Rolnicza wiosna opóźniona

„Mnie też stać na więcej i lepiej”
Apel „walterowców” do wszystkich załóg pracowniczych wo
jewództwa radomskiego o podjęcie współzawodnictwa pod ha
słem: „Mnie też stać na więcej i lepiej’' spotka! się z powsze
chnym poparciem. Na zebraniach pracowników zakładów prze
mysłowych, budownictwa, transportu, instytucji pracujących
na rzecz rolnictwa omawiane są zadania nakreślone w uchwa
le II Wojewódzkiej Konferencji Partyjnej o realizacji tegoro
cznych zadań społeczno-gospodarczych. Obecnie spośród 185
tys. pracowników gospodarki uspołecznionej w naszym woje
wództwie już ponad 120 tys. uczestniczy w różnych formach
współzawodnictwa pracy.
dostosowaniem założeń współ
Liczba uczestniczących w
tym współzawodnictwie stale zawodnictwa do specyfiki po
szczególnych
zakładów
i
rośnie, przy czym istotne jest,
branż.
że ruch współzawodnictwa w
naszym województwie kon
Dla przykładu — w prze
centruje się na sprawach naj
myśle metalowym zwraca się
ważniejszych, decydujących o szczególną uwagę na rozwój
pomrowie jakości produkcji,
współzawodnictwa w kierun
zwiększenia dostaw na ry
kach zaproponowanych i przy
nek, oszczędności materiałów
jętych przez załogę „Waltera".
i surowców.
Wzrasta więc ilość zobowią
Hrzedsięwzięto i wykonano zań i zespołów współzawod
szereg działań związanych z niczących o uzyskanie dodat
kowych oszczędności w zuży
ciu materiałów i surowców, o
wprowadzenie zmian kon
strukcyjnych zwiększających
walory użytkowe wyrobów, o
uzyskanie nowych znaków ja
Dziś, w środę 19 hm. w sali kości. Załogi przemysłu meta
konferencyjnej WZSR „Samo lowego przystępując dowsoółpomoc Chłopska" przy ul. Że zawodni ctwa „walterowskieromskiego 31 w Radomiu rcz- go” pod hasłem: „Mnie też
poczną się obrady jubileuszo stać na więcej i leniej” kon
wego, X Miejskiego Zjazdu tynuują z powodzeniem wcze
Sprawozdawczo - Wyborczego śniej rozpoczęte inicjatywy —
Towarzystwa Przyjaźni Pol „Ja nie wypuszczę braków”
sko-Radzieckiej.
i „Po mnie poprawiać nie
Program obrad przewiduje trzeba".
m. in. sprawozdanie z działal
W tym działaniu na rzecz
ności ZM TPPR w ostatniej poprawy jakości produkowa
kadencji, dyskusję oraz wybo nych wyrobów przodują takie
ry nowego ZM TPPR i dele zakłady jak „Walter”, notkagatów na Zjazd Wojewódzki nowskio „ŁąezaHti” i Fabry
TPPR w Radomiu. Pocz~tok ka Urządzeń Precyzyjnych w
obrad o godz. 13.
(mz) Warce. W przedsiębiorstwach

Dziś w Radomiu
X Zjazd TPPR

w i Wiara pzdy

budowlanych, w odpowiedzi
na apel „Waltera", podstawo
we kierunki współzawodnict
wa koncentrują się na bezusterkowym oddawaniu budów
i wykorzystaniu powszechnie
dostępnych
surowców,
w
transporcie — na oszczędnoś
ciach w zużyciu paliw, w
pionie WZKR — na zwięk
szeniu i poprawie usług dla
rolników 1 uzyskaniu wydaj
ności osiągniętych już przez
przodujące brygady SKK-ów.
W wyniku krytycznej oceny
dotychczasowych form współ
zawodnictwa pracy zwraca
się powszechnie uwagę na nie
dostateczny
rozwój
form
współzawodnictwa
indywi
dualnego. Co prawda zajmuje
ono pod względem liczby
współzawodniczących w na
szym województwie drugie
miejsce po współzawodnict
wie międzyzakładowym i uczestniczy w nim ponad 20
tys. osób, ale jest to przede
wszystkim zasługą dwóch za
łóg — „Waltera” i „Radoskóru”, z których we współza
wodnictwie
indywidualnym
uczestniczy ponad 13 tys. pra
cowników. Natomiast w ca
łym wojewódzkim przemyśle
chemicznym we współzawod
nictwie indywidualnym bierze
udział zaledwie 160 pracowni
ków. w spółdzielczości Drący
— 220, a wśród licznej rzeszy
drogowców — tylko 60 pra
cowników.
Tak wdęc rozwój tej formy
współzawodnictwa jest obec
nie przedmiotem szczególnej
troski aktywu związkowego i
młodzieżowego.
Również racjonalizatorzy z
zakładowych KTiR postano
wili rozszerzyć zasięg współ
zawodnictwa indywidualnego.
W wielu KTiR podstawą
przystąpienia do współzawod
nictwa są indywidualne de
klaracje racjonalizatorów i
wynalazców dotyczące przede
wszystkim nowych rozwiązań
technicznych 1 technologicz
nych, zmniejszenia praco- 1
materiałochłonności. W tej
dziedzinie największe osiąg
nięcia w br. maja członkowie
KTiR Radomskiej Wytwórni
Telefonów.
be-de

IZĘ

sportuM

Zwycięstwo dziewcząt
ze szkoły nr 34

Pcd hasłem „kultura jazdy
— to bezpieczeństwo na dro
dze”, w Spółdzielczym Klubie
„Relaks” odbył się finał kon
kursu zorganizowanego przez
dyrekcję
Wojewódzkiego
Przedsiębiorstwa Komunikacji

Z żałobnej karty
W Radomiu zmarl Łucjan
Wyszyński b. długoletni dy
rektor Zakładów Przemyślu
Terenowego, b.
wieloletni
prezes Zarządu Oddziału Po
wiatowego ŻBoWiD w Rado
miu, uczestnik wojny obron
nej w 1939 r., b. żołnierz Ar
mii Krajowej p3. „Posępny”,
Kawaler Srebrnego Krzyża
Orderu Viriutt Militarl, od
znaczony Krzyżem Kawaler
skim Orderu Odrodzenia Pol
ski, Złotym i Srebrnym Krzy
żem zasługi. Krzyżem Wale
cznych, Krzyżem Partyzan
ckim 1 wieloma innymi od
znaczeniami państwowymi i
resortowymi.
Zmarły był znany w szere
gach kombatanckich i szero
kiemu ogółowi społeczeństwa
radomskiego jako ofiarny i
ceniony działacz społeczny.
Zasłużony organizator i dzia
łacz na terenie Sportu Strze
leckiego, kilkukrotnie wystę
pujący na Międzynarodowych
Zawodach Strzeleckich, przy
nosząc dobre imię sportowi
strzeleckiemu. Posiadał za
szczytny t~tul „Zasłużony
Mistrz Sportu”.
Wywodzący się z owianej
tradycją, rdębokiesjo patrioty
zmu rodziny był tym, który
przywracał miastu pamiątki
narodowe jak np. odszukał
zniszczony w czasie okupacji
— doprowadził do odnowienia
i nadania właściwej rangi po
mnikowi bohatera Powstania
Styczniowego płk. Dionizego
Czachowskiego.
Na miejsce wiecznego spo
czynku odprowadziło Go li
czne grono przyjaciół, w któ
rych imieniu pożegna! mjr.
rezerwy Tadeusz Barwicki.

Miejskiej. W eliminacjach
konkursu, który obejmował
pytania z zakresu przepisów
ruchu drogowego, bezpieczeń
stwa na jezdni oraz kultury
jazdy, udział wzięło 230 kie
rowców
pracujących
w
WPKM. Impreza w „Relaksie”
wyłoniła najlepszych.
Pierwsze miejsce zajął Ry
szard Borzymowski, natomiast
po dodatkowej serii pytań na
drugim miejscu uplasował się
Mirosław Nowak, a na trze
cim — Adam
Pastuszka.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy
i nagrody.
W części artystycznej wy
stąpił kabaret „Contra”.
(bw)
fot. A. 2nchowski

W Radomiu odbył się ostat
ni, finałowy turniej wojewó
dzki w siatkówce, w którym
wzięły udział najlepsze zespo
ły ze szkół podstawowych. Po
czterech turniejach zwycięży
ła drużyna dziewcząt ze Szko
ły Podstawowej nr 34 w Ra
domiu, która wyprzedziła ze
społy ze szkoły nr 39 w Ra
domiu, Szkoły Podstawowej z
Firleja i szkoły nr 5 w Rado
miu.
Młodziutkie siatkarki ze
szkoły nr 34 będą reprezento
wać woj. radomskie w zawo
dach strefowych o puchar
„Sztandaru Młodych”.
(mx)

Dyżur poselski
W czwartek, 20 bm. w bu
dynku Urzędu Wojewódzkiego
przy ul. Żeromskiego 53 (ga
binet przewodniczącego WRN,
pokój nr 105) przyjmować bę
dzie wyborców w sprawach
skarg i wniosków posłanka na
Sejm PRL — Krystyna Ża
czek.
Dyżur trwa w godzinach
13—16.
(bw)

Na radomskiej scenie

Hamlet

Tragedia Williama Szekspi
ra w wykonaniu Teatru im.
Stefana Żeromskiego. Prze
kład: Jerzy S. Sito. Reżyse
ria: Wacław Ulewicz. Sceno
grafia: Józef Napiórkowski
Muzyka: Karol Anbild. Dy
rektor i kierownik artystycz
ny: Henryk Giżycki.

Mamy więc za sobą ra
domską prapremierę „Hamle
ta”. Piękny to i niemały wy
siłek kieleckiego teatru. Z
radością patrzyłem na mło
dzież, która gorąco oklaski
wała przedstawienie. Gdy
opuszczała teatr, słowo „Ham
let” nie było już dla niej pu
stym dźwiękiem.
W tak jasnym świetle ni
kną cienie. Niektóre drobne
fragmenty przekładu Jerzego
Sito rażą wulgarnością, zu
pełnie tutaj zbyteczną. Sceny
teatru w teatrze i rozmowy
Hamleta z matką pomyślane
bardzo dobrze — natomiast
scena z duchem przereżyserowana, odarta z tajemniczo

ści. Moglibyśmy ducha nie
widzieć — moglibyśmy go na
wet nie słyszeć, ale musimy
czuć jego obecność. Ostatnia
scena pojedynku i kolejnych
zgonów nieco chaotyczna,
widz gubi się w plątaninie
intryg, podstępów i przypad
ków. Chciałoby się także, że
by słowo, padające ze sceny,
miało krągłość i soczystość
dojrzałego owocu, żeby głos
używany był w miarę rze
czywistej potrzeby, żeby wró
ciła przebrzmiała już chyba
epoka takich władców słowa
jak Jerzy Leszczyński, Woj
ciech Brydziński, Stefan Ja
racz, Juliusz Osterwa — epo
ka, której epigonami są dzi
siaj na przykład Irena Eich
lerówna, Jan Swiderski czy
Czesław Wołłejko.
Przedstawienie stoi jednak,
i to mocno, rolą Hamleta w
wykonaniu Jacka Stramy.
Rolę tę grali najwięksi akto
rzy świata. Grał ją, między
innymi, znakomity aktor i
mim francuski Jean Louis

Chociaż mamy już drugą
połowę kwietnia aura ni
czym nie przypomina, że trwa
kalendarzowa wiosna. Chłód a
nawet nocne przygruntowe
przymrozki i opady śniegu w
ciągu dnia dają się wszyst
kim we znaki. Czy pogoda
wyrządziła jakieś szkody na
polach?
Z informacji, które uzyska
liśmy od Łucji Skwiry, pełnią
cej obowiązki kierownika pro
dukcji roślinnej w Wydziale
Rolnictwa, Leśnictwa i Sku
pu Urzędu Wojewódzkiego w
Radomiu wynika, że strat na
nie
zanotowano,
szczęście
Prawdą jest natomiast, że
wiosenne prace połowę są opóźnione przynajmniej o trzy
tygodnie, Większe opóźnienia
cięższych,
są na glebach
mniejsze na bardziej przepuszczalnych ziemiach lekkich.
Mimo tych opóźnień niemal
zakończono już w woj. ra
domskim siewy owsa. Na ukończaniu są także siewy
pszenicy jarej, a w 90 proc,
wysłano jęczmień jary, któ~y
ma zająć taj wiozny areał 21
tvs. ha. Zasadzono również
około 10 proc, ziemniaków.
Niestety, na przeszkodzie sto
ją chłody i zbyt duża ilość
wilgoci w bardziej obniżo
nych miejscach pól.
Rolnicy spodziewają się, że
ocienienie nastaoi w ostatniej
dekadzie bm. Tak to przynaj
mniej przewidywali w długo-

Pcd patronatem TPPR

W Radomiu powstał
„Klub Przyjaźni”
W sobotę, 15 bm. rozpoczął
działalność „Klub Przyjaźni”,
który mieści się w lokalu
zakładowego klubu Radom
skiej Wytwórni Telefonów
przy ul. Struga 60 — (wej
ście cd ul. Filtrowej). Pierw
szą imprezą był „Wieczór
wspomnień o ZSRR” a uczest
niczyli w niej przewodniczą
cy kół TPP-R z całego Rado
mia.
W programie wieczoru zna
lazł się m. in. koncert muzy
ki rosyjskiej i polskiej przy
gotowany przez zespół mło
dzieżowy z Szydłowca. Wy
świetlono również przezrocza,
a członkowie TPP-R podzie
lili się wrażeniami z pobytu
w Związku Radzieckim.
„Klub Przyjaźni” czynny
będzie odtąd codziennie w
godz. 11—21, a organizowane
tam imprezy w większości
poświęcone zostaną rozwijaniu i umacnianiu przyjaźni
polsko-radzieckiej.
Załoga
RWT, która nadal będzie go
spodarzem Klubu, od wielu
lat utrzymuje kontakty z Kra
jem Rad eksportując tam
anaraty telefoniczne a orga
nizacja TPP-R w przedsię
biorstwie należy do najlepiej
pracujących w woj. radom
skim. (mz)

Harcerski zwiad
w Borkowicach
W ramach wiosennego zwia
du harcerze z Technikum Rol
niczego w Borkowicach prze
pracowali 312 godzin przy za
lesianiu okolicznych terenów.
Ponadto ze zbiórki surowców
wtórnych uzyskano 820,— zł.,
która wzbogaci fundusz tego
rocznej akcji letniej.
Młodzież
uporządkowała
także Miejsca Pamięci Naro
dowej oraz zajęła się sprawa
mi bezpieczeństwa na dro
gach. W czasie zwiadu harce
rze zwracali uwagę na stan
znaków drogowych, barierek
przydrożnych a swoje spo
strzeżenia przekazali władzom
gminnym, (bw)
Barrault, który tak pisze w
swoich wspomnieniach: „Nie
pokój, kruchość rozdwojenia,
czarny humor, niepohamowa
ne pragnienie wolności —
wszystkie te cechy były mi
bliskie. Rola była na m-oją
miarę.” Czy ta rola jest tak
że na miarę Jacka Stramy?
Albo inaczej: czy Jacek Stra
tna jest na miarę Hamleta?
Nie należy się spieszyć z od
powiedzią- Jakakolwiek bę
dzie, można się omylić. Lepiej
poddać się wrażeniu gry wy
tężonej, a jednocześnie suge
stywnej, połączeniu ciężkiej
pracy z nieustannym tworze
niem, z kreowaniem, jak w
improwizacji, każdego tonu,
gestu, postawy. Lepiej pod
dać się nastrojowi. Tak chy
ba stało się z publicznością,
która po przedstawieniu na
grodziła Stramę burzą okla
sków.
Tyrada, zaczynająca się od
słów: „Być albo nie być...”
wypadła przejmująco, szkoda
jedynie, że wykonawca nie
położył nacisku na słowach,
które świadczą o tym, iż pe
symizm Hamleta i jego myśli
o śmierci rodzą się nie tylko
pod wpływem zbrodni, która
go osierociła, że jest w nim

Asfalt na chodnikach

terminowych prognozach me
teorolodzy, którzy tej wiosny
mają wyjątkowo niewdzięcz
ne zajęcie. Wiosenne chłody
dokuczają już wszystkim.
(mz)

III Wiasenne Spotkania
z Filmem Radzieckim
Wzorem lat ubiegłych, z okazji XXXIII rocznicy podpi
sania „Układu o Przyjaźni,
Pomocy Wzajemnej i Współ,pracy" między Polską a ZSRR,
trwających Dni Leninowskich
oraz zbliżającego się Dnia
Zwycięstwa w dniach 17 kwie
tnia — 9 maja odbędą się w
woj. radomskim „III Wiosen
ne Spotkania z Filmem Ra
dzieckim".
Jednym z głównych akcen
tów imprezy będzie przegląd
najnowszych filmów radziec
kich, których tematyką są m.
in. osiągnięcia i problemy go
spodarki Kraju Rad oraz ży
cic i działalność W. I. Lenina.
W Radomiu imprezę filmo
wą organizowaną przez Okrę
gowe Przedsiębiorstwo Rozpo
wszechniania Filmów w Kiel
cach zainauguruje dziś, 19 bm.
projekcja słynnego filmu „Pan
cernik Potiomkin”, która od
będzie się w kinie studyjnym
„Mewa". Jutro w tej samej
placówce wyświetlony zosta
nie równie słynny obraz „Aleksander Newski”, a w kinie
„Walter” nowy dramat psy
chologiczny Pawła Czuchraja
„Wspomnij mnie”, opowiada
jący o życiu wybitnego chi
rurga, który po niespodziewa
nej stracie syna i chwilowym
załamaniu decyduje się nieść
pomoc cierpiącym w prowin
cjonalnym szpitalu.
TMZ

Szeroki zakres różnego ro
dzaju robót inżynieryjnych
wykonywanych w Radomiu
powoduje, że niemal stale
trzeba rozkopywać chodniki i
nawierzchnie ulic. „Miejskie
wykopki” prowadzone w za
sadzie bez przerywania ruchu
kołowego i pieszego, nie są
jednak łubiane przez pieszych
ani przez kierowców.
Radomianie, którzy zdają
sobie sprawę z konieczności
wykonywania tego rodzaju ro-

bót, mają prośbę do kierow
nictwa wszystkich przedsię
biorstw inżynieryjnych, aby
po zakończeniu robót, otocze
nie było szybko i solidnie uprzątnięte. Po prostu dlatego,
że wyboje w chodnikach i
jezdniach są często przyczy
nami upadków przechodniów
oraz uszkodzeń pojazdów. O
estetyce i jakości tych „po
prawek” już nie wspominamy.
(mz)
Fot. Bronisław Duda

Zbrodnie nie mogą być zapomniane
Klęska wrześniowa 1939 ro I bogaty materiał, jaki zapre- ni Hitlerowskich pragnie od
ku zapoczątkowała prawie I zentowano podczas obrad, bar- dać hołd pamięci ofiar faszy
6-letni okres okupacji hitle f dzo szeroko ukaizywał grozę zmu na ziemi radomskiej, a
rowskiej w Polsce. Przez ca okupacyjnych lat w całym zarazem przypomnieć zbrod
ły czas jej trwania, polityka dystrykcie radomskim. Prele nie, które nigdy nie mogą
hitlerowców wobec narodu genci — przedstawiciele Ko zostać zapomniane i na które
polskiego kształtowała śi4 misji Badania Zbrodni Hitle nie ma przedawnienia, (bw)
pcd wpływem totalnej wojny rowskich zaprezentowali m.
III Rzeszy o panowanie nad
in. takie tematy — „Hitle
światem. Narzędziem tego pa rowski aparat policyjny i są
nowania był terror, jakiego downiczy i jego działalność w
nie znała historia całej ludz dystrykcie
radomskim
ze
kościszczególnym uwzględnieniem
ziemi radomskiej”, „Pacyfi
Dowódcy hitlerowskich sil
Stowarzyszenie Polskiej Mło
zbrojnych wkraczających do kacje i miejsca masowych
Polski doskonale znali treść straceń na ziemi radomskiej”. dzieży Muzycznej „Jeunesses
przemówienia Hitlera z 22 Ponadto mgr Teresa Opoka, Musicales” zaprasza na kon
nauczycielka z Technikum cert kameralny w wykonaniu
sierpnia 1939 roku, w któ
rym ukierunkował on działa Przemysłu Skórzanego zrefe Stanisława Firleja — wiolon
nia swej armii i aparatu rowała temat — „Węzienie
czela i Anny Wesołowskiej —
terroru wobec ludności pol hitlerowskie w Radomiu”skiej. Stwierdził on wówczas
Kwiecień — Miesiąc Pa fortepian. W programie utwo
między innymi: „Nie miejcie mięci Narodowej. Szczególnie ry F. Chopina R. Schumanna,
litości. Bądźcie brutalni. Słu w ty,m czasie powracamy pa J. Brahmsa i S. Rachmanino
szność jest po stronie silniej mięcią do tamtych dni, peł
wa.
szego. Działajcie z najwięk nej grozy okupacji, oddajemy
szym okrucieństwem. Całko hołd tym wszystkim, którzy
Koncert odbędzie się 20 bm.
wite zniszczenie Polski jest polegli w walce z hitlerow w auli Państwowej Szkoły
naszym celem wojskowym. skim najeźdźcą. Wyrazem te
Ścigajcie wroga aż do całko go hołdu była właśnie sesja Muzycznej ul. Waryńskiego 2.
witego unicestwienia...”
popularnonaukowa,
bardzo Początek godzina 17. Wstęp
To fragment interesującego starannie przygotowana w wolny.
(bw)
referatu pt. „Terror hitlerow Domu Technika NOT. Sesja,
skiego okupanta wobec ruchu podczas której prezentowano
oporu na ziemi radomskiej”, opracowania Komisji Badania
który wygłosił mgr Czesław Zbrodni Hitlerowskich, mia
219 14
T. Zwolski na sesji popular ła także za zadanie ukazać
nonaukowej
zorganizowanej
licznie uczestniczącej w ob
przez delegaturą Wojewódz radach młodzieży szkolnej
kiej Okręgowej Komisji Ba okropności wojny, a zarazem
Dziś, jak w każdą środę, w
dania Zbrodni Hitlerowskich uświadomić cel walki o pod
przy współudziale Zarządu stawowe prawo człowieka — godz. 18—20 przy „Telefonie
zaufania” dyżurować będą le
Wojewódzkiego ZBoWiD w do życia w pokoju.
karz psychiatra oraz psycho
Radomiu.
—
To
był
jeden
z
naszych
log, którzy odpowiadają na
Temat sesji „Polityka ter
celów — mówi pytania dotyczące problemów
roru i zagłady na ziemi ra głównych
przewodniczący
Delegatury osobistych, małżeńskich, ro
domskiej w latach 1939—1945” Wojewódzkiej
Ko. dzinnych i związanych z wy
podjęty został z okazji Mie misji Badania Okręgowej
Zbrodni Hitle chowaniem dzieci. Dyżurujący
siąca Pamięci Narodowej, a rowskich, prokurator
woje
telefonie specjaliści uwódzki mgr Tadeusz Tar przy
dzielają również porad w wal
nowski.
Poza
tym
dla
mło

także bunt przeciwko rzeczy
dzieży jest to z pewnością ce z alkoholizmem.
wistości w najszerszym zna
dobra i trochę nieco inna lek
Organizatorami dyżuru są:
czeniu.
Mówi
przecież:
cja historii. Nad zorganizo Zarząd Wojewódzki Towarzy
„...któżby ścierpiał pogardę i
waniem tej sesji myśleliśmy stwa Wiedzy Powszechnej,
zniewagi świata, krzywdy
ciemiężcy, obelgi dumnego, już od dawna. Chcieliśmy Społeczny Komitet Przeciwal
zgromadzić
jak
najwięcej koholowy oraz dyrekcja Szpi
lekceważonej miłości męczar
materiałów, przypomnieć je tala w Krychnowicach.
nie, odwlokę prawa, butę
władz i owe upokorzenia, szcze nie opublikowane fak
(mz)
ty, szeroko potraktować te
które nieustannie cichej za
mat
ilustrując jednocześnie
sługi stają się udziałem...”
naszą wystawę.
Cały, przeszło dwudziesto
W hallu Domu Technika
osobowy zespół, na czele z
NOT z okazji sesji otwarto
parą królewską (Janusz Ra
W KLUBIE „PAX”. Dziś, 19
także wystawę pt. „Plakat bm. w Klubie Stowarzyszenia
fał Nowicki i Krystyna Rut
okupacyjny ziemi
radom „Pax” przy ul. Traugutta 40
kowska) oraz intrygantem
skiej” (ze zbiorów Wojewódz odbędzie się sympozjum po
Poloniuszem (Jacek Zbrożek)
kiego Archiwum Państwo święcone roli polityki społecz
zasługuje na uznanie. Pub
wego w Radomiu), która sta nej w zakładzie pracy. Refe
liczność radomska, zwłaszcza
nowi zarazem dowód zbrod raty wygłoszą: doc. dr Helena
starsza, z przyjemnością ujrza
ni popełnianych pod hasłami Otto i doc. dr hab. Mieczy
ła dobrze jej z naszej sceny
znanych: Annę Skaros (deli faszystowskiej ideologii.
sław Trzeciak. Początek godzi
katna jak kwiat Ofelia) i Bo
na 18.
Organizując tę sesję i wy
lesława Orskiego (pełen wy stawę w Miesiącu Pamięci
W SALI TEATRU POW
razu grabarz).
Narodowej, Delegatura Woje
SZECHNEGO przy ul. Żerom
wódzka
w
Radomiu
Okręgo

Scenografia, początkowo za
wej Komisji Badania Zbrod- skiego 53 dziś 19 bm. odbę
skakująca wysokimi schoda
dzie się występ artystów scen
warszawskich. Imnreza rozmi, stanowiącymi dzisiaj ob
pocznie się o godzinie 19. Bi
sesję niektórych scenografów,
lety w cenie 70 zł można na
następnie, w miarę akcji, sta
W Miodnem, gmina Zwoleń wy
bywać w kasie WDK przy
buchł pożar w
zabudowaniach
je się coraz bardziej z nią
ul. Żeromskiego 53. Zamówie
należących do nadleśnictwa Zwo
spójna i pozwala na ciekawe leń. Spalił się budynek admini nia telefoniczne przyjmowane
stracyjny wartości około 500 tys.
są pod numerami: 279-27 lub
efekty wizualne.
zł. Jak wykazało
dochodzenie
202-35 do godziny 15.
przyczyną
pożaru
były
nieszczel

ALEKSANDER CZAPLICKI ne przewody kominowe, (bw)
(bw)

Kcncert kameralny
w auli PSM

Telefon zaufania

ZAPISKI REPORTERA

KRONIKA DNIA

