Informacja rządu o przebiegu prac wiosennych w rolnictwie i przygotowaniach do żniw Serdeczne podziękowanie za wychowanie młodych pokoleń
Uchwalenie ustawy o Komitetach Kontroli Społecznej * Zamiast GKKFiT- dwa komitety:
Edward Gierek, Henryk Jabłoński
GKKFiS i GKT * Odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie

Plenarne obrady Sejmu PRL
(P) 26 maja obradował Sejm PRL, posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.00.
W lawach Rady Państwa — Edward Gierek wraz z przewodniczącym Rady — Henrykiem Ja
błońskim. W lawach rządowych — członkowie gabinetu z prezesem Rady Ministrów — Piotrem
Jaroszewiczem.
Obrady otworzył marszałek Sejmu — Stanisław Gucwa.
Izba wysłuchała informacji rządu o przebiegu prac wiosennych w rolnictwie i przygotowa
niach do kampanii żniwnej.
Nowym ważnym krokiem na drodze rozwoju demokracji socjalistycznej będzie powołanie przy
radach narodowych Komitetów Kontroli Społecznej. Po dyskusji, w której glos zabrało 11 posłów
reprezentujących wszystkie kluby i koła poselskie. Sejm uchwali! nowelizację ustawy o radach
narodowych, dotyczącą utworzenia Komitetów Kontroli Społecznej. Projekt ustawy był poddany
w minionych tygodniach szerokiej konsultacji społecznej, w toku której odbyło się ok. 3 tys.
spotkań konsultacyjnych i zgłoszono ok. 300 wnio sków, propozycji i uwrag.
Uchwalone zostały również ustawy o utworzeniu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i
Sportu oraz Głównego Komitetu Turystyki.
Sejm wysłuchał odpowiedzi na interpelacje 1 zapytania poselskie.
Chwilą ciszy uczcił Sejm pamięć zmarłej niedawno posłanki Heleny Bursiewlcz.

Sprawozdawcy sejmowi PAP
relacjonują:
W pierwszym punkcie po
rządku dziennego dokonano
obsadzenia mandatu w okręgu
wyborczym nr 55 w Rzeszo
wie. Mandat uzyskał Włady
sław Niemiec ze wsi Żółtynia
(woj, rzeszowskie), rolnik pro
wadzący własne gospodarstwo,
członek ZSL. Sprawozdanie
Komisji Mandatowo-Regulaminowej w tej sprawie przedsta
wił pos. Stanisław Czerniej
(ZSL). Nowy poseł złożył ślu
bowanie poselskie.
W drugim punkcie porząd
ku obrad informację rządu o
przebiegu prac wiosennych w
rolnictwie i przygotowaniach
do kampanii żniwnej przed
łożył Sejmowi minister rol-

nictwa — Leon Kłonica.
(Skrót wystąpienia podajemy
oddzielnie).
Sejm przyjął przedstawioną
informację.
Następny punkt obrad Sej
mu dotyczył komitetów kon
troli społecznej, sprawozda
nie komisji: Administracji,Go
spodarki Terenowej i Ochro
ny Środowiska oraz Prac
Ustawodawczych o przedsta
wionym przez Radę Państwa
projekcie ustawy o zmianie
ustawy o radach narodowych
przedstawił pos. Sylwester
Zawadzki (PZPR). (Skrót wy-

stąpienia podajemy oddziel
nie).
Następnie projekt ustawy
poparli: poseł Zdzisław Żandarowski w imieniu Klubu
Poselskiego PZPR, poseł Zyg
munt Surowiec w imieniu
Klubu Poselskiego ZSL oraz
poseł Andrzej Bondarewski w
imieniu Klubu Poselskiego SD.
(Wystąpienia podajemy od
dzielnie)
Po przerwie przewodnictwo
obrad objęła wicemarszałek
Sejmu Halina Skibniewska.
Kontynuowano dyskusję po
selską.
(CIĄG DALSZY NA STR 2j

Nowy
ważny krok
(P) „Nowy, ważny krok na drodze rozwoju demokracji socja
listycznej” — tak określił ideę
powołania przy radach narodo
wych komitetów kontroli spo
łecznej poseł Zdzisław Zandarowsk'1 (PZPR). I o to w istocie
chodzi. Chodzi o zwiększenie
udziału ludzi pracy w rządze
niu, we współdecydowaniu o
sprawach kraju, w ponoszeniu
odpowiedzialności za tok spraw
publicznych.
Mamy rozbudowany system
kontroli społecznej. To fakt.
Mamy różne formy kontroli:
od kontroli komisji rad naro
dowych, poprzez kontrolę zwią
zków zawodowych, organizacji
społecznych i spółdzielczych, aż
do instytucji zajmujących się
rozpatrywaniem i załatwianiem
indywidualnych skarg i wnio
sków obywateli. Ale — mimo
to — nie wszystkie dziedziny
życia
społeczno-gospodarczego
są objęte należytą kontrolą, nie
wszędzie i nie zawsze ta kon
trola jest sprawna i skuteczna.
Kontrola — to nie tylko szu
kanie konkretnych braków. Jak
zauważył poseł Sylwester Za
wadzki (PZPR), „kontrola spo
łeczna musi sięgać głębiej do
(DOKOŃCZENIE NA STR. 2)

rozbrojeniowe

Wystąpienie min. Gromyki
na specjalnej sesji ONZ
NOWY JORK (PAP). Ra
dziecki minister spraw zagra
nicznych Andriej Gromyko
wygłosił w piątek przemówie
nie na specjalnej sesji Zgro
madzenia Ogólnego NZ obra
dującego w Nowym Jorku
nad sprawami rozbrojenia.

Nagroda UNESCO

tych, których nazwisk nie spotyka się w
■ gazecie, a dzięki pracy których możemy
■ czytać m.in. ,fZycie Warszawy”, czyli
grupę wyróżniających się pracowników Prasowych Zakładów Graficznych z ul. Marszałkow
skiej. Stoją od lewej: Andrzej Mioduszewski — fotograf chemigrafii, Kazimierz Bruździak —
konserwator maszyn, Andrzej Czereszko — maszynista, Stanisława Maliszewska — introligatorka, Ireneusz Mirgos — główny energetyk, Kazimierz Wiśniewski — zecer i Jan Szulecki
— linotypista. („Dzień drukarza” — czytaj komentarz na str. 4)
Fot. Ryszard Przcdworskt

PRZEDSTAWIAMY

„Maturzyści — 78"

Do 24 czerwca przyjmujemy prace
na polonistyczny konkurs „Życia”
(A) Kto z tegorocznych absolwentów średnich szkół ogólno
kształcących i zawodowych sięgnie po laury w jubileuszowym
już, po raz piąty organizowanym konkursie „Życia Warszawy”
na najlepsze prace maturalne z języka polskiego? Komu przypadną tytuły „Maturzystów-— 78” wraz z wieloma cennymi
nagrodami?^
Rzecz jasna, zdecydują o I towana w nich wiedza 1 ogóltym same prace zgłoszone do ny poziom intelektualny aunaszego konkursu, zaprezeń- | torów, a także sposób omó-

Prot, dr hab. WŁODZIMIERZ T. KOWALSKI
W 60-lccic odzyskania niepodległości „Życie Warszawy” publiku
je fragmenty nowej książki prof. dr hab. Włodzimierza T. Ko
walskiego t>t. „Rok 1918”, która jesicnią br. ukaże się nakładem
Krajowej Agencji Wydawniczej.
Pierwszy fragment zamieściliśmy w numerze sobotnio-niedziel
nym 20—21 maja. Dziś kolejny odcinek.

S

oświaty, działaczki społeczne i
gospodynie domowe — wszyst
kie uczestniczki spotkania łą
czy niezwykle odpowiedzialna
i zaszczytna rola społeczna, ja
ką jest macierzyństwo, wycho
wanie młodego pokolenia Po
laków.
Spotkanie, choć świąteczne,
stało się okazją do rzeczowej,
serdecznej i szczerej rozmowy
o dniu dzisiejszym i przyszłości
kraju, którego oblicze kształ
tują w ogromnej mierze praca
kobiet, ich aktywność zawodo
wa i społeczna, dbałość o do
bro dzieci i rodziny. Uczestni
czki spotkania mówiły o swej

„Dzień praccwnika przemysłu spożywczej

ROK 1918
ojusznicy Rosji na Zacho
dzie w pierwszych latach
wojny nie
przejawiali
żywszego
zainteresowania
sprawami polskimi, a zwłasz
cza sprawą odbudowy niepo
dległego państwa polskiego.
Toteż
rozmaite inicjatywy
niepodległościowe polskich kół
politycznych o orientacji na
państwa „ententy” a podejmo
wane w cieniu
przymierza
tych krajów z Rosją, nie mia
ły konstruktywnego rezonan
su. Było to szczególnie wi
doczne w Paryżu, gdzie każ
de skrzywienie ust ambasado
ra carskiej Rosji przerywało
rozmowę na tematy polskie.

(P) 26 bm, w dniu Święta Matki Edward Gierek, Henryk
Jabłoński i Piotr Jaroszewicz serdecznie podejmowali 53-csobową grupę kobiet reprezentujących różne środowiska zawo
dowe i regiony kraju, wszystkie pokolenia naszego narodu.

Kobiety wyróżniające się w
pracy zawodowej, robotnice 1
rolniczki, pracownice nauki i

dla „Pafawagu”
(P) W Sali Rycerskiej wro
cławskiego ratusza odbyła się
23 bm uroczystość wręczenia
międzynarodowej nagrody .,Prix
de Promotion Internationale de
1’Industrie” przyznanej Fabryce
Wagonów „Pafawag” przez Mię
dzynarodowy Instytut do spraw
Promocji i Prestiżu, działający
przy UNESCO Wręczenia nagro
dy dokonał członek honorowy
instytutu Jean Chamant.
Nagrodę tę przyznano „Pafawagowi” za całokształt działal
ności snołeczno-gosnodarczei w
latach 1945—1977. a szczególnie
za znaczący udział w budowle 1
rozwoju przemysłu środków
transportu kolejowego, rozbudo
wę szkolnictwa zawodowego,
stworzenie załodze dużych mo
żliwości awansu zawodowego i
społecznego oraz za systemhtyczns polepszanie Jej warunków
socjalno-bytowych.
(D) DOKOŃCZENIE NA STR. 4

(P) Edward Gierek wita się ze Stefanią Koszewską, rolniczką z Lipiec Reymontowskich. W głę
bi — Henryk Jabłoński i Piotr Jaroszewicz.
CAF — ZagożdzińsU

W spotkaniu uczestniczył
sekretarz KC PZPR Zdzisław
Żandarowski.
Obecni
byli
kierownicy wydziałów KC:
Organizacji
Społecznych,
Sportu i Turystyki — Zdzi
sław
Andruszkiewicz oraz
Pracy Ideowo-Wychowawczej
— Jerzy Muszyński. Ruch
kobiecy reprezentowała prze
wodnicząca Krajowej Rade
Kobiet Polskich przy OK FJN
— Eugenia Kempara.

Radzieckie propozycje

Na wstępie radziecki minister
podkreślił że nie ma obecnie w
międzynarodowej polityce pro
blemu ważniejszego niż po
wstrzymanie wyścigu zbrojeń i
doprowadzenie do rzeczywistego
rozbrojenia Losy
wszystkich
(A) DOKOŃCZENIE NA STR. 10

i Piotr Jaroszewicz spotkali się
z przedstawicielkami matek polskich

Francja uznawała
sprawę
polską za wewnętrzną spra
wę Rosji i nie zamierzała
czynić niczego, co w jakiejś
mierze mogło osłabić sojusz
rosyjsko-francuski,
wpłynąć
na wysiłek Rosji w wojnie z
państwami centralnymi.
Taka postawa Francji była
nie tylko koniecznością dykto
waną przez wymogi polityki
bieżącej, odzywały się tutaj
skutki przewrotu, jaki dokonał
się w polityce francuskiej w
ogóle, a w stosunku do Polski
w szczególności, po klęsce po
niesionej w wojnie z Niemcami
w roku 1870 i po proklamowa
niu w 1871 r. Rzeszy Niemiec
kiej.

-/

Wojna francusko-pruska, na
rodziny Rzeszy Niemieckiej, po
wodując zwłaszcza na przeło
mie XIX i XX wieku poważne
kryzysy międzynarodowe i alar
my wojenne, zaważyły w spo
sób szczególny na francuskiej
myśli politycznej. Toteż w wa
runkach zagrożenia przez Rze
szę, po utracie dwóch prowin
cji francuskich Alzacji i Lota
ryngii — Francja nie mogła po
zwolić sobie na odgrzebywanie
sprawy polskiej, prowokowanie
Rosji, a więc działanie na rzecz
zbliżenia Rosji i Niemiec;
wręcz odwrotnie — rozum po
lityczny nakazywał jej dążyć
do zbliżenia z Rosją będącą
przeciwwagą dla imperialistycz
nych dążeń Niemiec i ich so
jusznika — Austro-Węgier.

DOKOŃCZENIE
NA STR.

wienia tematów i styl, piękno
języka, w jakim zostały na
pisane. Bo prace maturalne
są już napisane, są też już ocenione przez szkolne komi
sje egzaminacyjne. Czekamy
więc na te najlepsze, piątko
we, najbardziej interesujące i
oryginalne, najtrafniej od
zwierciedlające zainteresowa
nia i uzdolnienia maturzy
stów oraz wkład pracy ich
nauczycieli polonistów.

W czterech poprzednich edy
cjach konkursu, w latach
1974—77, otrzymywaliśmy co ro
ku po ok. 200 prac z całego
kraju, zarówno z miast woje
wódzkich, jak i z mniejszych
miejscowości i wsi. Autorami
prac byli przeważnie absolwenli liceów ogólnokształcących.
(C) DOKOŃCZENIE NA STR. «

Przedstawiciele zakładów u Piotra Jareszewicza
(P) Prezes Rady Ministrów —
Piotr Jaroszewicz — w obec
ności wicepremera Józefa Tejchmy — przyjął 26 bm. delega
cję pracowników przemysłu
spożywczego,
reprezentującą
ponad półmilionową rzeszę za
trudnionych w zakładach prze
twórstwa
rolno-spożywczego.
Spotkanie odbyło się z okazji
przypadającego w niedzielę 28
bm. „Dnia pracownika przemy
słu spożywczego”.
W skład delegacji wchodzili:
Bodo Englig — zastępca dyrek
tora w Szczecińskich Zakładach
Drobiarskich: Jan Basaraba —
starszy mistrz w Zakładach Pi
wowarskich w Okocimiu: Jó
zef Chudzicki — st. mistrz w
chłodni w Rzeszowie; Lucyna
Dziewulska — kier. Laborato
rium w Zakładach Mleczars
kich w Lublinie; Stanisław Gi
nął — kier. Pracowni Automa-

Prognoza pogody
(P) Jak podaje IMiGW dziś
w Warszawie będzie zachmurze
nie małe, w ciągu dnia wzra
stające do dużego, z przelotnym
opadem deszczu lub możliwoś
cią burzy. Temp.- maks, w dzień
ok. 20 st. (PAP)

Spotkanie z prezesem Rady Ministrów

I PRL w Jordanii. Stanisław Ma-

Henryk Szeryng
w Filharmonii Narodowej
(P) Gorąco przyjęli stołeczni
melomani ■ naszego rodaka z
Meksyku — Henryka Szerynga,
który wystąpił 26 bm. jako so
lista koncertu symfoni:znego w
Filharmonii Narodowej.
Światowej sławy skrzypek za
demonstrował nie tylko najwyż
szy kunszt wirtuozowski, . lecz
również wyjątkowy wysiłek fi
zyczny, grając w programie
jednego wieczoru trzy — nale
żące
do najtrudniejszych w
światowej literaturze skrzypco
wej — koncerty. Z towarzysze
niem orkiestry FN pod dyrek
cją Karola Stryji, H. Szeryng
wykonał koncerty Ludwiga van
Beethovena, J. S. Bacha i Jana
Brahmsa. (PAP)

Konsultacja „Życia Warszawy”

KALENDARIUM
• Sobota jest 147 dniem 1978
r. Do końca roku pozostało 218
dni, w tym 182 dni robocze.
9 Słońce wzeszło dziś o godz.
4.26, a zajdzie o godz. 20.41; w
niedzielę wschód godz. 4.25, za
chód godz. 20.42.
9 Imieniny obchodzą: w so
botę — Magdalena i Jan; w
niedzielę — Augustyn i Jaro
mir.
(j.l.)

Książe Hasan zakończył wizytę w PRL
(P) 26 bm. dobiegła końca wi
zyta oficjalna, jaką złożył w
Polsce następca tronu Haszymidzkiego Królestwa Jordanii,
książę Hasan z małżonką.
Tego dnia prezes Rady Mini
strów Piotr Jaroszewicz przyjął
księcia Hasana.
W czasie spotkania omówiono
zagadnienia związane z dalszym
rozwojem stosunków polskojordańskich, ze szczególnym
uwzględnieniem
problematyki
gospodarczej.
W rozmowie uczestniczył wi
ceminister spraw zagranicznych
Eugeniusz Kułaga.
Obecni byli ambasadorowie:

tyki w Biurze Projektów „Cukroprojekt”
w
Warszawie;
Franciszek Hofman — dyr. Wo
jewódzkiego Przedsiębiorstwa
Przemysłu
Zbożowo-Młynars
kiego „PZZ” w Bydgoszczy; Alicja Kocik — brygadzistka w
Łódzkich Zakładach Przemysłu
Spirytusowego „Polmos”;
Stanisław Kruszniewski — I
sekretarz KZ PZPR w Minis
terstwie Przemysłu Spożywcze
go i Skupu; Włodzimierz Le
wicki — gl. mechanik w rej.
Przedsiębiorstwie
Przemysłu
Paszowego w Nowej Soli; Je
rzy Lutomski — dyr. Instytutu
Przemysłu Zielarskiego w' Po
znaniu; Adam Maliszevzski —
brygadzista w Przedsiębiorstwie
„Cukrownie Leszczyńskie”; Ste
fan Nawrot — mistrz w Zakła
dach Przemysłu Ziemniaczane
go w Luboniu w=l- poznańskie;
Jadwiga Piotrowska — mistrz w
Zakładach Przem. Cukierniczego
im. 22 Lipca w Warszawie; Sta
nisław -Rychter — nacz. dyr.
(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 4

drodze życiowej, o odpowie
dzialności, jaka przypadła ko
bietom jako współgospodarzom
kraju. To poczucie odpowie^dzialności
towarzyszy im na
co dzień w pracy nad pomnaża
niem naszego dorobku mate
rialnego i duchowego, w pra
cy której celem nadrzędnym
jest podnoszenie poziomu życia
społeczeństwa, każdej polskiej
rodziny.
W roku doniosłych dla na
szego narodu i państwa jubi
leuszów nie sposób było oprzeć
się refleksji nad drogą Polski
'do niepodległości, nad rozwo
jem pierwszego w naszych
dziejach państwa ludzi pracy,
nad tym, od czego startowaliś
my i co osiągnęliśmy po 33 la
tach budowania Polski Socjali
stycznej. Tym bardziej,
że
wśród uczestniczek spotkania
były przedstawicielki pokolenia
kobiet — współtowarzyszek
walki o wolność i trudu pierw
szych lat powojennych.
Macierzyństwo,
codzienna
krzątanina kobiet wokół spraw
rodziny i domu, radości i tro
ski opieki nad dzieckiem — to
rola, której nadajemy wysoką
(A) DOKOŃCZENIE NA STR. <

tosek i Jordanii w Polsce Hani
Khasawneh.
W piątek jordański gość zwie
dził w Warszawie Akademię
Wychowania Fizycznego i Ośro
dek Przygotowań Olimpijskich.
Małżonka
następcy tronu,
księżna Sarvath, odwiedziła tego
dnia średnią szkołę baletową w
Warszawie.
W godzinach popołudniowych
jordańscy goście opuścili Pol(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 10

Dziś 10 stron

Ziemi Radomskiej
(A) 22 maja br. odbyła się w Radomiu telefoniczna konsul
tacja „Życia Warszawy”. Przy telefonie 232-54 w siedzibie Wo
jewódzkiej Rady Narodowej na pytania Czytelników odpowia
dali: Janusz Prokopiak — I sekretarz Komitetu Wojewódzkie
go PZPR, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej, Ro
man Maćkowski — wojewoda radomski, Euzebiusz Ciążela —
I sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR, przewodniczący Miej
skiej Rady Narodowej, Tadeusz Karwicki — prezydent miasta.
Przez dwie godziny telefon nie milkł ani na chwilę. Dzwo
nili mieszkańcy Radomia, województwa radomskiego, raz po
raz włączała się też centrala międzymiastowa — konsultacja
przeradzała się często w ożywioną gospodarską dyskusję. Roz
mówcy poruszali najbardziej istotne problemy, jakimi żyje ra
domski region, który przed trzema laty awansował do rangi
województwa.
Dziś na str. 5 zamieszczamy pierwszą część relacji z radom
skiej konsultacji. Drugą jej część zamieścimy w poniedziałko
wym numerze „Życia Warszawy”.
Konsultacja radomska jest już szóstą z kolei konsultacją zor
ganizowaną przez naszą redakcję. Trzy z nich — białostocka,
olsztyńska i krośnieńska — odbyły się w „Życiu Warszawy” —
do redakcji dzwonili Czytelnicy z całego kraju z pytaniami do
tyczącymi rozwoju poszczególnych województw;
kolejne —
w Olsztynie i Częstochowie były, tak jak radomska, konsul
tacjami wyjazdowymi.
Na łamach naszej gazety będziemy prezentować kolejne wo
jewództwa, przedstawiać ich osiągnięcia i problemy do rozwią
zania, będziemy także wracać do tych województw, w których
konsultacje już się odbyły. Podczas tych spotkań gospodarze
województwa powiedzą w jaki sposób zostały załatwione spra
wy poruszane w czasie konsultacji, będzie także okazja do kon
tynuacji wspólnego dialogu o wspólnych problemach, (lat)

2 życie

NR 124, 27—28 MAJA 1978 R.

V

)

Posiedzenie Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
ważny krok

Informacja ministra Leona Kłonicy
w niektórych rejonach nie moż
na ich było zrealizować w peł
ni. W takich przypadkach, rol
nicy dążąc do jak najbardziej
efektywnego
wykorzystania
gruntów podejmowali słuszne
decyzje obsiewu tych areałów
roślinami pastewnymi.
W pełni wykonały swoje za
dania odnośnie zasiewu zbóż
jarych państwowe przedsiębior
stwa gospodarki rolnej i rolni
cze spółdzielnie produkcyjne.
Dzięki wysokiej mobilności go
spodarstwa te z zasady wcze
śniej przystępowały do prac
i szybciej je wykonywały, da
jąc swoim przykładem, a w
wielu przypadkach i pomocą
techniczna, pozytywny wpływ
na przebieg całej akcji siew
nej.
Według wstępnych szacunków
buraki cukrowe zasiano na 93
proc, przewidywanej powierzch
ni. Jest to ponad 30 tys. ha wię
cej. niż w roku ubiegłym. Obe
cnie rolnicy skoncentrowali sie
na zakończeniu siewu kukury
dzy oraz sadzeniu ziemniaków
po poplonach ozimych.
Główny ciężar przenosi się na
prace w ochronie roślin.
Korzystając z okazji pragnę
z tej trybuny serdecznie podzię
kować wszystkim
rolnikom,
którzy z dużym zaangażowaniem
wykorzystywali każdą chwilę do
kontynuowania zabiegów upra
wowych i siewów w tegorocz
nej trudnej kampanii wiosen
nej.
Niech mi też będzie wolno
wyrazy uznania skierować na
adres instytucji współdziałających z ministerstwem rol
nictwa za ich wkład i zaanga
żowanie na rzecz pomyślnego
przeprowadzenia
wszystkich
prac wiosennych w rolnictwie.
Świadczy to o coraz większym
zrozumieniu roli i potrzeb rol
nictwa i gospodarki żywnościo
wej w całokształcie życia gos
podarczego kraju. Pragnę rów
nież podkreślić duże znaczenie
włożonego wysiłku dla pomyśl
nego przebiegu kampanii sie
wów ze strony władz wojewódz
kich, gminnych organizacji po
litycznych. urzędów gminnych
oraz służby rolnej.
Wydatna pomoc w czasie wio
sennej akcji siewnej okazały
także prasa, radio i telewizja,
które aktywnie współpracując z
Ministerstwem Rolnictwa, prze
kazywały na bieżąco komuni
katy, zalecenia dla służb rol
nych oraz producentów.
" Równocześnie z bardzo waż
nymi bieżącymi pracami w roinictwie dokonaliśmy wiosną te
go roku kolejnej kontroli rol
niczego użytkowania gruntów
rolnych oraz wykorzystania ich
możliwości produkcyjnych. Wy
kazała ona duży postęp w li
kwidowaniu występujących zja
wisk odłogowania i złego gos
podarowania na użytkach rol
nych.
W trakcie przeprowadzania
kontroli podjętych zostało sze
reg natychmiastowych i profi
laktycznych działań, które zmie
rzają do poprawy gospodarowa
nia. w dostosowaniu do miej
scowych warunków na zanie
dbanych i słabych gruntach, czy
też zagrożonych odłogowaniem.
Dowodzi to. że władze woje
wódzkie potrafią coraz lepiej usuwać przypadki niegospodarno
ści; Nadal, jednak istnieje po
trzeba nasilenia różnorodnych
działań na rzecz poprawy sta
nu użytkowania gruntów słabo
rolniczo wykorzystywanych.
Zakończyliśmy wszystkie pod
stawowe prace związane z kam
Podejmowane
przez
rząd
panią
wiosenną i jesteśmy w
działania na rzecz zwiększenia
przededniu nowej, kolejnej du
przemysłowych środków produk
żej akcji, jaką będzie zbiór
cji dla rolnictwa pozwoliły w
pierwszego pokosu traw z po
roku bieżącym zwiększyć ilość
wierzchni około 2.5 min ha.
podstawowych maszyn do prac
Jakkolwiek w bieżącym roku
wiosennych. Przyrost ciągników
wegetacja na użytkach- zielo
w stosunku do rolni ubiegłego
nych jest opóźniona, to jednak
wynosił prawie 9 proc., siewchcemy przez możliwie wczes
ników do buraków ponad 11
ne rozpoczęcie zbioru pierwsze
proc., siewników do kukurydzy
go pokosu stworzyć warunki do
przeszło 14 proc., sadzarek do
zbierania lepszego drugiego po
ziemniaków ponad lt proc., rozkosu i powiększenia areału łąk
trząsaczy do obornika prawie
16 proc., wzrosły także dosta i trzykośnych, których obszar w
wy opryskiwaczy ciągników*
| roku bieżącym chcemy zwięk
szyć do ok. 1 min ha, tj. o 25
Specjalna uwagę zwróaiL /
proc, więcej niż w roku ubiegna terminowe przygotowani! ,.e
łym.
akcji wiosennej ciągników. 1
maszyn rolniczych, które wsku
Do zbioru pierwszego poko
tek trudnych w ubiegłym reku su traw rolnictwo dysponować
warunków eksploatacji okazałe
będzie większą niż w roku usię w około 20 proc, więcej
oiegłym liczbą kosiarek rota
zużyte niż w przeciętnym roku
cyjnych o około 5,5 tys. sztuk
Podkreślić należy również i kosiarek samobieżnych o po
zwiększony udział jednostek go>
nad 1.5 tys. sztuk. Zwiększono
spodarczych kółek rolniczych w
też do prawie 27 tys. sztuk do
tegorocznych pracach polowych. stawy przetrząsaczy widłowych
Spółdzielnie kółek rolniczych, i przetrząsaczo-zgrabiarek, jak
które zamówienie na usługi
kolwiek nie pokrywa to w pełni
rozpoczęły zbierać już w okre zapotrzebowania ze strony rol
sie jesienno-zimowym, wyko- ników.
nały wiecej niż w roku ubiegDużą wagę przywiązujemy
łym prac siewnych. Podiete w -również do racjonalnego zago
porę działania organizacyjne na
spodarowania paszy. Systema
rzecz starannego przygotowania
tycznie wdrażamy nowoczesne
wiosennej kampanii siewnej i metody ich zbioru i konserwa
poczynione wysiłki, by możli cji, w tym przez przyrządza
wie dobrze zaopatrzyć rolnictwo
nie kiszonek i sianokiszonek
w środki produkcji pozwoliły,
na które w bieżącym roku.chce
mimo niesprzyjających i w bie
my przeznaczyć zbiór z "ok. 10
żącym roku warunków atmosfe
proc, powierzchni łąk.
rycznych. zakończyć wiosenne
Straty w konserwacji i prze
prace połowę i siewy w czasie
chowywaniu pasz szacujemy na
stosunkowo nieznacznie prze 25—30 proc. Ograniczenie ich
kraczającym średnie terminy
to zarówno istotne źródło zwię
wieloletnie.
kszenia zasobów paszowych, jak
też zmniejszenie napięcia w
imporcie pasz. W tym celu bę
dziemy konsekwentnie realizo
wać w gospodarce rolnej pro
gram budowy silosów przyzna
jący wysoka rangę wszystkim
Według wstępnych szacunków
przedsięwzięciom związanym z
zboża jare zasiano na powierz
konserwacją pasz.
chni około 3,4 min ha. tj. zgo
Szczególne znaczenie ' mają
dnie z założeniami. W kilkuna
kompleksowe usługi świadczo
stu województwach zadania wy
ne przez spółdzielnie kółek rol
konano z nadwyżką, natomiast « niczych, Będą one obejmować

Obecny plan 5-letni zakłada
do 1980 r. wzrost globalnej pro
dukcji rolniczej o 16—19 proc.,
w tym o wiele szybsze przy
spieszenie rozwoju produkcji
roślinnej, bo aż o 20—23 proc.
Ostatnie lata, a zwłaszcza rok
1976 i 1977, były w rolnictwie
szczególnie trudne. Wynikało
to z wyjątkowo niepomyślnych
warunków klimatycznych, a tak
że niekorzystnych wpływów i
zmian zachodzących na rynku
międzynarodowym. Na skutek
tych niepomyślnych uwarunko
wań nasze rolnictwo nie było
w stanie wykonać przewidzia
nych w planie zadań.
Niewykonanie zadań plano
wych wymaga od całego rol
nictwa przyspieszenia tempa
wzrostu produkcji w pozosta
łym czasie bieżącej pięciolatki.
Stąd plan na 1978 rok, w sto
sunku do roku 1977, zakłada
wzrost produkcji globalnej o 6,1
proc., w tym roślinnej o 8,4
proc. Ze zrozumiałych względów
zadania te są bardzo napięte,
zwłaszcza w odniesieniu do pro
dukcji roślinnej, która zagwa
rantować musi bazę paszową
do dalszego rozwoju produkcji
zwierzęcej.
Mimo trudnych warunków jesienia ubiegłego roku — o czym
mówiliśmy niejednokrotnie —
zostało zasiane zbóż ozimych o
103 tys. ha więcej niż w roku
poprzednim oraz rzepaku o 15
tys. ha więcej niż wynosił jego
obszar zbioru w 1977 r.
Uwzględniając
powierzchnię
obsianą jesienią oraz straty wy
nikłe z wymarznięć (które w
tym roku okazały sie niewielkie)
do zasiewu i sadzenia wiosen
nego pozostało około 9 min ha,
z czego 3,3 min ha zbożem ja
rym.
Resort rolnictwa, jednostki
prowadzące usługi i służba rolna skoncentrowały uwagę prze
de wszystkim na zorganizowa
niu terminowych dostaw nasion
zbóż jarych i sadzeniaków ziem
niaka. nawozów mineralnych,
środków ochrony roślin, a tak
że na sprawnym zakończeniu
remontów maszyn rolniczych i
zapewnieniu właściwego ser
wisu technicznego w czasie
trwania kampanii.
Wobec poniesionych w ubieg
łym roku strat w zbiorze na
sion dokonaliśmy wielkiego wy
siłku na rzecz starannego przy
gotowania materiału siewnego
i możliwie pełnego pokrycia zapotrzebowania^_Zo=lJly „przekro
czone planowane ilości kwali
fikowanych nasion pszenicy ja
rej i jęczmienia jarego.
Do pokonania mieliśmy rów
nież kłopoty wynikłe z braku
dostatecznej ilości nawozów mi
neralnych, spowodowane nierytmicznością dopływu gazu do
ich produkcji i przerwami w
dostawach prądu. Jednak dzię
ki na czas podjętym jeszcze w
marcu decyzjom rządu w zakre
sie optymalnego pokrycia po
trzeb w surowce przemysłu na
wozowego oraz importu ponad
20 tys. ton czystego składnika,
zaopatrzenie rolnictwa w nawo
zy. zwłaszcza azotowe, uległo
poprawie. Rolnictwo powinno
otrzymać w bieżącym roku na
wozów azotowych o 3—1 proc,
więcej niż w roku ubiegłym.
Jednocześnie podjęliśmy wszy
stkie niezbedne działania na
rzecz dalszej poprawy w racjonalnym gospodarowaniu ich
zasobami.

środków produkcji

Pomyślny przebieg
akcji siewnej

większe obszary trwałych użyt
ków zielonych, proces zbioru ki
szenia i suszenia zielonek, sta
jąc sie podstawowym czynni
kiem postępu w gospodarce pa
szowej.

Przygotowania do żniw
Kolejną, jedną z najważniej
szych kampanii, do której 6ię
zbliżamy, będą żniwa.
Na podstawie dotychczasowego
przebiegu
wegetacji
należy
przypuszczać, że żniwa w bie
żącym roku mogą być opóź
nione oraz wystąpi spiętrzenie
prac w wyniku równoczesnego
sprzętu zbóż i rzepaku. W tej
sytuacji potrzebne są wyprzedzajace, wszechstronne przygotowania. zapewniające sprawnt
przeprowadzenie żniw, Zwłaszcza dotyczyć one muszą goto
wości technicznej sprzętu, zor
ganizowania sprawnego odbio
ru i zagospodarowania plonów,
zaopatrzenia rolnictwa w nie
zbędne środki oraz pełnej mo
bilizacji rolników i ich rodzin.
Przygotowania do żniw pod
jęliśmy tuż po zakończeniu
kampanii ubiegłorocznej. W
wyniku rozbudowy mocy pro
dukcyjnych przemysłu maszyn
rolniczych dysponować będzie
my w roku bieżącym większą
ilością maszyn żniwnych. Stan
kombajnów zbożowych zwięk
szył się o 23 proc., dzięki cze
mu stopień zmechanizowania
zbioru zbóż osiągnie 68 proc.-,
w tym kombajnami 35 proc., tj.
o 5 proc, więcej niż w roku
ubiegłym. W całości przeprowa
dzony będzie kombajnami zbiór
zbóż i rzepaku w gospodar- •
stwach uspołecznionych.
Nie będzie całkowicie rozwiązany zbiór słomy po kombajnach. Wzrost dostaw pras
zbierających o 26 proc, i przyczep technologicznych o 19 proc,
pozwoli zwiększyć zbiór słomy
tymi maszynami w PGR do 76
proc, i w gospodarce chłopskiej
do 8 proc, ogólnego areału
zbóż.
Obsługę techniczną rolnictwa
w czasie kampanii żniwnej bę
dzie sprawować ponad 27 tys.
warsztatów i staj.'oh punktów
konserwacyjnych.
Z akcja żniwną ściśle wiążemy wykonanie tych wszystkich
uprawek
pożniwnych,
które
mają na celu poprawę właś
ciwości gleby oraz prawidłowe
i terminowe przygotowanie roli
pod siewy rzepaków i zbóż ozi
mych. Chcemy sprawnie prze
prowadzić wykonywanie podorywek po sprzątniętych zbo
żach, stosując jednocześnie w
szerokiej skali wapnowanie gleb.
Przewidywane zapasy wapna na
wozowego do czasu rozpoczęcia żniw, powinny wynieść po
nad 1,6 miń ton w czystym
składniku, co pozwoli zwapnować w okresie pożniwnym oko
ło 830 tys. hektarów gruntów
Zabezpieczyliśmy również na
okres pożniwny około 36 tys.
ton nasion roślin pontonowych,
tj. prawie czterokrotnie więcej
niż sprzedano w roku ubieg
łym.
Dążymy też do zapewnienia
uczestnictwa w pracach żniwnych jak największej liczby
członków rodzin poprzez odciążenie ich od opieki nad dziećmi. Przewiduje się zorganizo
wanie w bieżącym roku więcej
sezonowych przedszkoli 1 dziecińców dla dzieci pracowników
gospodarstw
uspołecznionych
oraz rolników indywidualnych.
Liczymy, tak jak zawsze w
przypadkach trudnych żniw, na
pomoc • ze strony wszystkich
wypróbowanych
sojuszników
rolnictwa.
Pragnę poinformować, że dla
zabezpieczenia sprawnej obsłu
gi ludności rolniczej w okresie
intensywnych prac potowych
handel wiejski opracował wo
jewódzkie i gminne programy
działania. W przygotowaniach
tych zwrócono szczególną uwa
gę na uzupełnienie wyposaże
nia sklepów wiejskich, zaktua
lizowanie harmonogramów do
staw towarów oraz dostosowa
nie godzin pracy sklepów do
lokalnych warunków i potrzeb
miejscowej ludności.
Podjęto również działania za
pewniające sprawny przebieg
skupu zbóż.
Kończąc — min. L. Kłonica
wyraził przekonanie, że rów
nież w nadchodzących kampa
niach sprawna organizacja, lep
sze wyposażenie rolnictwa oraz
zaangażowanie służb rolnych 1
samych rolników pozwolą na
dobrą realizacje założonych za
dań. (PAP)

Przypominając, że inicjatywa
powołania Komitetów Kontroli
Społecznej, z którą wystąpił I
sekretarz KC PZPR Edward
Gierek w referacie Biura Poli
tycznego na II Krajowej Kon
ferencji; PZPR, znalazła skon
kretyzowany wyraz w projekcie
nowelizacji ustawy o radach na
rodowych wniesionym przez Ra
dę Państwa — poseł stwierdził,
że ze względu na znaczenie pro
jektu ustawy dla realizacji w
życiu codziennym zasad demo
kracji socjalistycznej, wojewódz
kie zespoły poselskie przepro
wadziły zgodnie z zaleceniem
Prezydium Sejmu liczne konsul
tacje w środowiskach miejskich
i wiejskich, włączając do dysku
sji nad projektem szeroki aktyw
związkowy, społeczny, gospodar
czy, zakładów pracy i instytu
cji, działaczy samorządu miesz
kańców i FJN.' Ponadto prze
prowadzono konsultacje z człon
kami prezydiów rad narodo
wych, komisjami WRN, przed
stawicielami sądownictwa, pro
kuratury oraz z różnymi środo
wiskami społecznymi.

Zainteresowanie
i poparci? społeczne
Konsultacja zatoczyła bardzo
szerokie kręgi, czego efektem
było ok. 300 postulatów, opinii,
a także skonkretyzowanych pro
pozycji poprawek.
Projekt powołania Komitetów
Kontroli Społecznej spotkał się
w dyskusji z dużym zainteresowaniem i szerokim poparciem
społecznym.
Komitety Kontroli Społecznej
mają być przede wszystkim:
(?) animatorami kontroli spo
łecznej. a więc organami inspi
rującymi jej działania wówczas,
gdy nie wykazuje należytej
aktywności,
O inicjatorami powołania orga
nów kontroli społecznej i two
rzenia warunków dla ich dzia
łalności wówczas, gdy z różne
go rodzaju powodów nie zosta
ły jeszcze na danym terenie po
wołane,
® koordynatorami działania or
ganów kontroli społecznej, wpły
wającymi na kierunek ich dzia
łania i jego zbieżność z najbar
dziej odczuwanymi na danym
terenie potrzebami społecznymi,
O organami » - zobowiązanymi
przede wszystkim do zabezpie
czenia skuteczności kontroli
społecznej, a zwłaszcza zabez
egzekwowanie
pieczającymi
wniosków i zaleceń pokontrolnych.
Komitet
powinien
przede
wszystkim Inspirować lstniejące na danym terenie organy
kontroli społecznej, a jeśli cho
dzi o bezpośrednie przeprowa
dzanie działań kontrolnych, to
jedynie w uzasadnionych przy
padkach (np. ze względu na
nagłość sorawy) może powoły
wać doraźne zespoły kontrolne.
Z prawidłowym ukształtowa
niem zadań komitetów łączy się
ściśle kwestia wzajemnych sto
sunków między nimi a koordy
nowanymi przez nie organami
kontroli społecznej. W toku dys
kusji występowały z jednej stro
ny sugestie zmierzające do nie
mal całkowitego podporządko
wania tych organów Komiteto
wi Kontroli Społecznej, a z dru
giej — wyrażane były obawy, że
takie podporządkowanie grozi
zbiurokratyzowaniem
kontroli
społecznej i ograniczeniem ini
cjatywy jej różnorodnych orga
nów. Podzielając powyższe oba
wy komisje sejmowe wypowie
działy się za kształtowaniem
stosunków między komitetami a
organami kontroli społecznej na
zasadach partnerstwa, z zacho
waniem samorządności każdej z
koordynowanych organizacji.
Chodzi o to, aby nic nie uro
nić z dotychczasowego dorobku
organów kontroli społecznej, a
przede wszystkim, aby go roz
winąć i wzbogacić. Kontrola
społeczna jest najbardziej ma
sową formą kontroli. I tak np.
w 1976 r. liczba kontroli prze
prowadzonych przez komisje
rad narodowych wyniosła 57.620.
Jeśli chodzi o związki zawodo
we, to przeprowadziły one w
ub.r. 228 tys. kontroli w za
kresie funkcjonowania handlu,
gastronomii i niektórych usług.
Stanowi to ilustrację poważ
nego wkładu organów kontroli
społecznej w usuwanie różnych
negatywnych zjawisk, a jedno
cześnie dowód poważnych re
zerw, jakie w tym zakresie

istnieją. O ile bowiem ilość
kontroli przeprowadzanych w
1976 r. przez każdą z komisji
stopnia wojewódzkiego wynosi
ła przeciętnie 17, to ilość kon
troli przeprowadzanych przez
komisje GRN wynosiła prze
ciętnie 4 w roku. Jeszcze więk
sze rezerwy tkwią w samorzą
dzie mieszkańców miast i wsi
oraz w samorządzie spółdziel
czym. Pełne wykorzystanie po
tencjalnych możliwości w za
kresie kontroli społecznej bę
dzie podstawowym zadaniem
Komitetów Kontroli Społecznej.

Nadrzędna rola
rad narodowych

Przechodząc do powiązań Ko
mitetów Kontroli Społecznej z
systemem rad narodowych i na
wiązując do określonej w kon
stytucji prawno-ustrojowej po
zycji rad narodowych zarówno
jako organów władzy państwo
wej jak i podstawowych orga
nów samorządu społecznego —
mówca wskazał na ich szczegól
ne obowiązki w dziedzinie
Do Komitetów Kontroli Spo
współdziałania z samorządem
łecznej nie będzie należało za
mieszkańców miast i wsi m.in.
łatwianie
skarg W zastępstwie
w zakresie rozwijania kontroli
istniejących biur i urzędów, lecz
społecznej. Przypomniał przy analizowanie
funkcjonowania in
tym, że rozwój kontroli społecz
stytucji skarg. W centrum ich
nej i umacnianie rangi rad na
uwagi powinna znajdować się
rodowych zostały ściśle powią
Kontrola prawidłowości załatwia
zane w referacie Biura Politycz
nia skarg i wniosków obywateli
nego na II Krajowej Konferen
przez poszczególne instytucje 1
cji PZPR.
urzędy. Z tego punktu widzenia
Projekt ustawy wyraźnie oindywidualne skargi będą sta
kreśla nadrzędną rolę rad w
nowić ważne informacje dla
stosunku do Komitetów Kon
komitetów, sygnalizujące im po
troli Społecznej. Rady narodo
trzebę zajęcia się funkcjonowa
we powołują i dokonują zmian
niem określonych instytucji.
xv składzie komitetów, powołu
Komitety będą miały możność
ją przewodniczącego 1 wiceprze
rozpatrywania informacji tere
wodniczących, uchwalają regula
nowych organów administracji
min i wytyczne dla ich dzia
państwowej, kierowników zjed
łalności, rozpatrują składane
noczeń i przedsiębiorstw — o
co najmniej raz w roku spra
realizacji wniosków pokontrol
wozdania komitetów. Bieżący
nych.
nadzór nad działalnością komi
Z punktu widzenia podniesie
tetów sprawują prezydia rad
nia efektywności kontroli spo
narodowych. Usytuowanie ko
łecznej istotne znaczenie mają
mitetów w ścisłym powiązaniu
gwarancje ochrony prawnej
z prezydiami rad i radami naro
kontrolerów
społecznych.
dowymi daje im możliwość wy
stępowania z wnioskami, które
Można spodziewać się, że dys
mogą być przez rady narodowe
kusja, która towarzyszy powsta
przekształcone w obowiązujące
niu komitetów, a następnie fakt
terenowe ęrgąny administracji
ich powołania przez rady naro
dyrektywy ukierunkowujące ich
dowe wszystkich stopni, przydziałalność w celu eliminowa . czyni się do ożywienia kontroli
nia negatywnych zjawisk.
społecznej, do rozwinięcia sze
Omawiając rolę, jaką będzie
rokiego ruchu społecznego na
odgrywał przewodniczący komi
rzecz walki ze zjawiskami
tetu, a zwłaszcza jego funkcję
ujemnymi w pracy różnego ro
rzecznika kontroli społecznej,
dzaju ogniw aparatu państwo
poseł-sprawozdawca
stwier
wego i gospodarczego. Rozwój
dził, iż w myśl wynikających
inicjatywy społecznej w tym za
z konsultacji społecznej postu
kresie nie zmierza do zastąpie
latów 1VZP, komisje sejmowe
nia kontroli zawodowej wyko
proponują nadać przepisom do
nywanej przez organy państwo
tyczącym instytucji przewodni
we. Życie wysuwa konieczność
czącego rangę ustawową. Funk
rozwijania i zwiększania sku
cja rzecznika kontroli społecz
teczności zarówno kontroli pań
nej jest zupełnie nowa. Jest
stwowej, jak i kontroli społecz
więc rzeczą zrozumiałą, że to
nej, a także ścisłego ich współ
nowatorskie ujęcie oprócz gło
działania.
sów aprobaty i zainteresowania,
Jeśli chodzi o aktualne zada
spowodowało szereg niejasności,
nia, to wprowadzenie Komite
a nawet nieporozumień. Powo
tów Kontroli Społecznej wiążę
łanie instytucji rzecznika nale
się niewątpliwie z koniecznoś
ży rozumieć, jako stworzenie
cią
bardziej
zdecydowanego
swego rodzaju instytucji odwo
przeciwstawiania się negatyw
ławczej. do której będzie mógł
nym
zjawiskom
w
naszym ży
się zwrócić organ kontroli spo
ciu państwowym, gospodarczym
łecznej (np. związkowej, spół
l społecznym. Nie zmierzając
dzielczej lub samorządu miesz
bynajmniej do wyczerpującego
kańców) w przypadku, gdy nie
ujęcia tego zagadnienia, projekt
otrzymuje odpowiedzi na wnio
ustawy wskazuje na potrzebę uski pokontrolne lub gdy otrzy
kierunkowania działalności ko
mał wprawdzie odpowiedź, ale
mitetów w takich dziedzinach
nie towarzyszą jej żadne kroki
jak
gospodarność, zaspokajanie
zmierzające do likwidacji syg
potrzeb ludności, ochrona mie
nalizowanych zaniedbań.
nia społecznego i praw obywa
Wstępny projekt uchwały Ra
teli, umacnianie dyscypliny spo
dy Państwa przewiduje szereg
łecznej. Rozwiązywanie tych
środków prawnych, które w ta
wszystkich problemów nie jest
kim przypadku może podjąć
możliwe
bez szerszego niż do
przewodniczący jako rzecznik
tychczas współudziału samych
kontroli społecznej. Wśród środ
obywateli i ich pełniejszego za
ków tych należy przykładowo
angażowania poprzez różne for
wymienić: żądanie wyjaśnień od
my kontroli społecznej.
władz nadrzędnych nad skon
Podkreślając znaczenie długo
trolowanymi jednostkami, zwró
falowe projektu ustawy trzeba
cenie się w określonych sytua
przede wszystkim mleć na uwa
cjach o pomoc organów kontro
dze, że kontrola społeczna sta
li państwowej, wystąpienie do
nowi
w warunkach państwa
właściwych organów o pociąg
socjalistycznego zasadniczą i
nięcie do odpowiedzialności osób
najszerzej stosowaną formę uwinnych zaniedbań lub narusze
działu mas pracujących w rzą
nia obowiązków, skierowanie
dzeniu państwem. Postęp w
sprawy do NIK, prokuratury,
rozwijaniu kontroli społecznej
kolegium do spraw wykroczeń,
oznacza postęp w rozwoju de
wystąpienie o wszczęcie postę
mokracji socjalistycznej, w upowania w celu usunięcia stanu
macnianlu zasad równości i
niezgodnego z prawem lub in
sprawiedliwości społecznej, w
teresem społecznym
pogłębianiu w szerokich krezach
Jak z powyższego wynika, in
społecznych poczucia współgos
stytucja rzecznika powinna sta
podarza kraju.
nowić poważne wzmocnienie
skuteczności
dotychczasowych
Poseł wniósł o uchwalenie
form kontroli społecznej. Jej
projektu wraz z przedłożonymi
wprowadzenie w życie będzie
poprawkami. (PAP)

Współdziałanie kontroli
państwowej i społecznej

POSELSKA DEBATA
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pos.
Zofia Ciszczoii
(PZPR)
Posłanka wskazała, iż obok
przykładów solidnej, uczciwej
pracy i właściwych postaw
obywatelskich spotykamy się
również niejednokrotnie z prze
jawami nieuczciwości, braku
poczucia obowiązku i niegospo
darności. Przeciwstawianie się
takim niewłaściwym postawom
jest naszym społecznym obo
wiązkiem i należy do tradycji
zakładów przemysłu wełniane
go w Bielsku-Białej, w których
pracuję — stwierdziła posłan
ka.

Posługując się tym konkret
nym przykładem wskazała ona,
iż dzięki temu właśnie w sta
rym, liczącym 130 lat, zakładzie
stworzone zostały właściwe wa
runki pracy załogi 1 dobre wa
runki socjalne. Społeczne kon
trole przyczyniły się do zmniej
szenia toksyczności, zapylenia i
hałasu.

(bezp. ,,PAX,r)
Wyrażając w imieniu Koła
Poselskiego „PAX” poparcie dla
projektu ustawy, poseł zwrócił

miało określone znaczenie pro
filaktyczne, skłaniające organy
państwowe i jednostki gospodar
cze do bardziej wnikliwego roz
patrywania wniosków i zaleceń
pokontrolnych.
Nie wydaje się jednak, aby
temu celowi mogło sprzyjać ro
zumienie funkcji rzecznika ja
ko funkcji jeszcze jednego biu
ra skarg, które ma załatwić
wszystkie dotychczas niezałatwione skargi obywateli. Prowa
dziłoby to do skierowania
działalności komitetów na zu
pełnie inne tory i sprzeczne by
łoby z zasadą, iż nie mają one
na celu zastąpienie istniejących
organów, a więc również tere
nowych organów administracji
państwowej, do których z ra
cji sprawowanych funkcji na
leży — zgodnie z ustalonym
przez KPA trybem — załatwia
nie skarg i wniosków obywa
teli.

hwagę na znaczenie konsultacji
społecznych,
poprzedzających
wydanie tego aktu ustawodaw
czego. jako godną podkreślenia
metodę wprowadzania w życie
nowych,
pogłębiających
się
form demokracji socjalistycznej.
Wdrażając w życie postanowie
nia uchwały — stwierdził —
należy zwrócić szczególną uwa
gę na skład Komitetów Kontroli
Społecznej, Ich reprezentatyw
ność, a także sposób działania.
Ważne jest bowiem, aby komi
tety nie zamieniły się w biura
skarg i zażaleń — ale mogły
podjąć głębszą analizę występucych jeszcze w naszym życiu
negatywnych zjawisk i zasuge
rować sposoby ich najlepszego
rozwiązywania. Zdaniem posła,
komitety powinny szczególnie u

ważnie badać społeczne skutki
podejmowanych przez rady na
rodowe uchwał.

pos.
Barbara Dębicka
(bezp.)
Poddany pod dyskusję projekt
uchwały o powołaniu Komite
tów Kontroli Społecznej przy
radach narodowych spotkał się
z dużym zainteresowaniem spo.
łeczeństwa — stwierdziła po
słanka. — Przyznanie tym ko
mitetom funkcji koordynatora
wszystkich ogniw kontroli- spo
łecznej przyczyni się do szyb
szego upowszechniania najlep
szych doświadczeń w elimino
waniu dokuczliwych niedociąg
nięć i braków, które często powstają z przyczyn subiektyw
nych.
Bogate doświadczenia w dzia
łalności kontrolnej, która w

(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)
przyczyny określonych zjawisk
oraz wyciągać wnioski natury
ogólnej, które zapobiegałyby
powstawaniu negatywnych zja
wisk".
Projekt ustawy o komitetach
kontroli społecznej wywołał
ożywioną dyskusję. Był przedmiotem licznych konsultacji,
Wzbudził szerokie zainteresowanie (czego m.in. dowodem
codzienna porcja listów od na
szych Czytelników, z których
zdołaliśmy opublikować zale
dwie skromną cząstkę). Poseł
Zbigniew Czajkowski (PAX)
relacjonując przebieg konsul
tacji poselskich stwierdził, że
rozpoczynały się one od dość
krytycznego nastawienia wy
borców do nowej formy kon
troli
społecznej.
Dyskutanci
wnosili zastrzeżenia, aby „nie
dodawać" do istniejących już
różnych organów kontroli spo
łecznej, nie zawsze dobrze i
skutecznie wywiązujących się
ze swoich zadań i obowiązków,
jeszcze jednego „papierowego”
organu. Dopiero w trakcie kon
sultacji pogłębiało' si? przeko
nanie, że proponowana forma
ogólnonarodowej kontroli spo
łecznej, związana z radami na
rodowymi, odpowiednio repre
zentatywna społecznie i toyposażona w skuteczne środki dzia
łania. może być celowa i po
trzebna.
Zarówno dyskusja, która to
warzyszy powstaniu Komitetów
Kontroli Społecznej, jak i fakt
powołania
tych
komitetów
przez rady narodowe wszyst
kich stopni (co nastąpić powin
no w ciągu najbliższych mie
sięcy) przyczynić się powinny
do ożywienia kontroli społecz
nej. Takie nadzieje żywi Wyso
ka Izba, czemu wyraz dawali
posłowie we wczorajszej deba
cie. Wprawdzie kontrola spo
łeczna nie dysponuje tymi wa
lorami co kontrola państwowa
(fachowa wiedza specjalistycz
nych kontrolerów, ich wielolet
nie dośtoiadczenie, znajomość
przepisów prawnych) to jednak
dysponuje ona cechami takimi,
które czynią z niej niezastąpio
ny oręż. Są nimi: wrażliwość
na sprawy ludzkie, spojrzenie
na działalność organów pań
stwowych z pozycji obywatela
i oceny skutków społecznych,
niezależność służbowa, dyspo
nowanie środkami presji spo
łecznej i wreszcie — masowa
skala (w 1977 roku np. kon
trolerzy związkowi przeprowa
dzili 22S tys. kontroli w skle
pach, gastronomii i w punktach
usługowych).
Koordynowanie,
inspirowa
nie kontroli społecznej, a tak
że dbałość o egzekutywę wnio
sków pokontrolnych — to głó
wni zadanie Komitetów Kon
troli Społecznej.
Komitetów,
których, jak zauważył poseł
Zygmunt Surowiec (ZSL). „nie
trzeba będzie poszukiwać. Po
winny one uzyskać miejsce, do
którego każdy łatwo trafi —
drogę dla wszystkich szeroko
otwartą. Trafi zarówno ze skar
gą. zażaleniem, interwencją,
jak też z samorzutną incjatywą,
wnioskiem,
propozycją
zmierzającą do poprawy istnie
jącego stanu rzeczy, do likwi
dacji spostrzeżonego zła”.
Nader istotne jest to — o
czym mówili posłowie — kto
będzie w tych Komitetach Kon
troli Społecznej. Stąd poselskie
postulaty, aby przyszłe komi
tety były kierowane przez lu
dzi, którzy wykonają powierzo
ne im zadania w sposób możli
wie najlepszy, aby rzecznik
kontroli społecznej był człowie
kiem powszechnego zaufania,
który nie zlekceważy żadnego
wniosku obywatelskiego, żad
nego sygnału o zjawiskach nie
korzystnych, żadnej krytyki
obywatelskiej.
Są to życzenia, bez wypeł
nienia których — jak powie
dział jeden z posłów — cały
zamysł ustaw?/ może pozostać
martwy. A ■ więc tak jak zaw
sze i wszędzie — wszystko za
leży od ludzi.
RYSZARDA KAZIMIERSKA

Posiedzenia
klubów poselskich
(P) 26 bm. przed posiedzeniem
Sejmu, odbyło się pod przewod
nictwem członka Biura Poli
tycznego, sekretarza KC PZPR
Edwarda
Babiucha
zebranie
Klubu Poselskiego PZPR, na
którym omówiono sprawy zwią
zane z porządkiem dziennym
posiedzenia.
Klub Poselski ZSL oraz Klub
Poselski SD również omówiły
tego dnia na swych zebraniach
sprawy dotyczące
porządku
obrad Sejmu. (PAP)

efekcie przyczynia się do us
prawnienia i polepszania pracy
instytucji usługowych i placó
wek handlowych, mają samo
rządy mieszkańców. Do komite
tów społecznych powinni wejść
ludzie z pasją, posiadający bo
gate doświadczenia i potrafiący
nie tylko usuwać mankamenty
naszego życia, lecz również
przeciwdziałać możliwości ich
powstawania przez działalność
profilaktyczną i wychowawczą.

pos.
Stanisław
(ZSL)
Wysoką
rangę Komitetów
Kontroli Społecznej — oświad
czył poseł — podkreśla fakt
ścisłego ich powiązania z ra
dami narodowymi. Fowołanie
do życia tych komitetów bę(DALSZY CIĄG NA STR. 3)
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zbytnim sformalizowaniem wie
lu jego kontaktów i transakcji
w punktach skupu itp.
Dlatego też liczyć się będzie
każda inicjatywa komitetów
kontroli społecznej, zmierzają
ca do poprawy tych stosunków,
do usprawnienia szeroko rozu
mianej obsługi producentów
wiejskich. Trzeba jednak za
dbać, aby w skład komitetów

I kontroli społecznej weszli lu‘ dzie zaangażowani, potrafiący
; szybko reagować na wszelkie
nieprawidłowości w działalności
i gospodarczej i społecznej.

W imieniu klubów poselskich:

Od samego początku swego
istnienia — komitety muszą
mieć wysoki autorytet społecz
ny — oświadczył poseł w imie
niu Koła Posłów „Znak”. Ich
powołanie stwarza szansę wy
zwolenia aktywności społecznej
wielu Polaków. Mówca skon
centrował następnie uwagę na
warunkach skutecznej działal
ności komitetów kontroli społe
cznej — podkreślając m. in. ko
nieczność podejmowania przez
nie autentycznych problemów
społecznych oraz konsekwen
tnego egzekwowania realizacji
wniosków pokontrolnych. Istot
ne jest, aby skład komitetów
kontrolnych był reprezentatyw
ny, by wchodzili doń obywate
le cieszący się wysokim autory
tetem i zaangażowaniem.
Wiele uwagi mówca poświę
cił inspiratorskiej i koordyna
cyjnej roli komitetów kontroli
społecznej oraz sprawom szyb
kiego i właściwego ich startu
w życiu społecznym naszego
kraju.

dzie miało szczególne znaczenie
dla dalszego rozwoju wsi i pro
dukcji rolniczej, dla ożywienia
życia społecznego w środowisku
wiejskim. Wskazując na kon
kretne zadania tych komitetów
w działalności na wsi poseł
podkreślił, że często spotykamy
się tam jeszcze z przejawami
nleszanowania czasu rolnika.

pos.
Wacław Auleytner
(bezp. „Znak”)

pos. Zdzisław Żaudarowskl (PZPR)
Poseł podkreślił, że idea po
wołania przy radach narodo
wych komitetów kontroli spo
łecznej oznacza nowy, ważny
krok na drodze rozwoju demo
kracji socjalistycznej, urzeczy
wistniającej
się
szczególnie
konkretnie i efektywnie w pro
cesach podejmowania, realizacji
oraz konitrolj. wykonania decy
zji.
Rozległość i złożoność stoją
cych przed nami zadań w każ
dej dziedzinie życia — stwier
dził mówca — rodzi zapotrze
bowanie na autentyzm społecz
nego osądu, na inicjatywy i
kompetentne działania, wsparte
społecznikowską pasją i obywatelską troską. W naszych
warunkach ustrojowych — po
wiedział poseł — kontrola spo
łeczna jest wielostronnym pro
cesem, który wymaga szerokie
go współdziałania opinii, udzia
łu załóg robotniczych i kolek
tywów pracowniczych, zaangażo
wania wszystkich organizacji
społecznych
i
politycznych,
wszystkich form samorządu.
Do najważniejszych zadań ko
mitetów kontroli społecznej za
liczył mówca m.in. zapewnienie
skuteczności
i
efektywności
kontroli, stałe dążenie do poprawy gospodarności, do wyszukiwania 1 wykorzystania rezerw, czuwanie nad właściwym
reagowaniem na krytykę przez
wszystkie ogniwa państwowe,
gospodarcze, spółdzielcze i spo
łeczne. Komitety — nie zastę
pując istniejących instytucji
przyjmowania i rozpatrywania
skarg i wniosków obywateli —
będą oceniały okresowo zała
twianie tychże skarg i wnio
sków, formułowały propozycje
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zmierzające do ulepszania tej
formy sygnalizowania i usuwa
nia bolączek społecznych. Mów
ca zwrócił też uwagę na to,
aby działalność kontrolną pro
wadzili ludzie kompetentni i
doświadczeni. Zadania komite
tów kontroli społecznej wymaga
ją ich ścisłej współpracy z pań
stwowymi i politycznymi or
ganami kontroli.
Zgodnie z praktyką politycz
ną ostatnich lat, projekt doty
czący komitetów kontroli spo
łecznej poddany został szero
kim konsultacjom; spotkał się
on z powszechnym zaintereso
waniem społeczeństwa. Odbyio
się ok. 3 tys. spotkań z udzia
łem 51 tys. uczestników, na
których zgłoszono do tych pro
jektów ok. 300 wniosków, pro
pozycji i uwag.
W toku konsultacji przestrze
gano także, aby powołanie ko
mitetów kontroli społecznej nie
oznaczało deprecjonowania czy
zastępowania istniejących form
i organów kontroli społecznej.
Uprawnienia, jakie chcemy na
dać komitetom kontroli społecz
nej — zaakcentował Zdzisław
Zandarowski — pozwolą im
umacniać pozycję kontroli spo
łecznej w ogóle.
Mamy świadomość faktu —
powiedział dalej poseł — że w
tak doniosłej sferze, jaką jest
kontrola społeczna, najlepsze
nawet rozwiązania prawne Wy
tyczają jedynie ogólne ramy
działania. Żywą treścią wypełni
je dopiero zaangażowana, oby
watelska postawa tysięcy dzia
łaczy powołanych do komitetów
kontroli społecznej. W imieniu
Klubu Poselskiego PZPR mów
ca wyraził poparcie dla przed
kładanego projektu ustawy.

pos. Zygmunt Surowiec (ZSL)

pos.
Paweł Dąbek
(PZPR)
Kontrola społeczna — stwier
dził poseł — realizowana jest w
kraju poprzez różne organiza
cje społeczne i samorządowe.
Brak koordynacji w wykony
waniu tej kontroli, a także zbyt
słabe jej powiązanie z radami
narodowymi — ■wpływały na
stosunkowo małą jej skutecz
ność. Problem ten zostanie roz
wiązany przez powołanie komi
tetów kontroli społecznej, któ
re — usytuowane przy radach
narodowych — będą mogły kon-

sekwentniej egzekwować swoje
zalecenia i koordynować dzia
łalność innych organów kon
troli społecznej.
W tym celu komitety powin
ny aktywniej współpracować ze
wszystkimi instytucjami samo
rządu społecznego, który sku
pia licznych, doświadczonych i
ofiarnych działaczy, a , także z
organami kontroli państwowej
i zawodowej.
Dzięki temu komitety kontro
li społecznej staną się także
szkołą wychowania obywatel
skiego, instytucją, poprzez któ
rą można będzie pogłębić wpływ
społeczeństwa na rozwój i za
rządzanie krajem.

Kazimiarz Morawski
(bezp. ChSS)
Wyrażając w imieniu Koła
Posłów ChSS poparcie dla
przedstawionego projektu usta
wy poseł stwierdził, że główny
temat obrad dotyczący kontroli
społecznej koncentruje w sobie
wiele istotnych spraw polskie
go życia społecznego, gospodar
czego i politycznego. Mówiąc o
zadaniach komitetów kontroli
społecznej, które niebawem podejmą działalność — podkreślił
wagę stworzenia odpowiedniego
klimatu sprzyjającego rozwojo
wi tej formy kontroli.
Jednakże — stwierdził — na
wet najlepiej funkcjonujące in
stytucje kontrolne nie są wsta
nie zastąpić poczucia odpowie
dzialności i obywatelskiej sa
modyscypliny. Stąd szczególne
znaczenie ma działalność wy
pływająca z różnych ośrodków
naszego życia społecznego — w
tym także Kościoła — a zmie
rzająca do kształtowania moral
ności społecznej, zaangażowa
nych 1 obywatelskich postaw.

Jerzy Kusiak
(PZPR)
Poseł stwierdził, że w okre
sie minionych ponad 30 lat wła

dzy ludowej wykształciło się
wiele różnorodnych form społe
cznej kontroli. Działalność rad
narodowych, zwłaszcza ich ko
misji — powiedział poseł — do
starcza codziennie konkretne
przykłady ich oddziaływania na
pracę terenowej administracji,
na realizację planów społecznogospodarczego rozwoju regionu,
na usuwanie i przezwyciężanie
trudności i zaniedbań.
Wiele negatywnych zjawisk
ujawnianych przez społeczną i
zawodową kontrolę nie jest je
dnak w porę usuwanych. Do
tych samych spraw i wniosków
wracać trzeba niejednokrotnie
po miesiącach, a nawet latach.
Powołanie komitetów kontroli
społecznej pozwoli objąć tą
kontrolą w skoordynowany spo
sób wszystkie dziedziny nasze
go życia, zwielokrotniając zara
zem skuteczność tego działania.

Po zakończeniu poselskiej
debaty Sejm uchwalił usta
wę o zmianie ustawy o ra
dach narodowych.

Przewodnictwo obrad objął
wicemarszałek Sejmu — Piotr
Stefański.
Z kolei Sejm rozpatrzył
rządowe projekty ustaw: o utworzeniu Głównego Komite
tu Kultury Fizycznej i Sportu
oraz o utworzeniu Głównego
Komitetu Turystyki. Sprawo
zdanie Komisji Zdrowia i Kul
tury Fizycznej w tej sprawie
przedstawił pos. Henryk Rafalski (ZSL) (omówienie wy
stąpienia zamieszczamy od
dzielnie).

pos.
Ryszard Janusz Bender
(bezp. „Znak”)
Poseł wyraził wątpliwość, czy
należy obecnie tworzyć odręb
ny centralny organ do spraw
turystyki — stwierdzając, iż
jego zdaniem jest to jeszcze
przedwczesne.

Sejm uchwalił ustawę o utworzeniu Głównego Komite-

Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej
przedstawione przez pos. Henryka Ratajskiego (ZSl)

Bezprecedensowe
osiągnięcia

pos. Andrzej Bondarewski (SD)
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RozwOi kulto fizycznej i hiW istotiwm
elementem Mi socjalnej pili i rządu

Poseł stwierdził, że projekt I potrzebny jest szczególnie wni
omawianej ustawy wzbogaci kliwy
wgląd
gospodarskim
obowiązującą ustawę o radach okiem i — zgodnie z założe
narodowych o nowe, niezwykle I niami wspólnej polityki rolnej
ważne z punktu widzenia poli PZPR i ZSL — energiczne rea‘
tycznego i społecznego treści; gowanie na wszystko, co stano
Powołaniu przy radach narodo wi hamulec i przeszkodę w in
wych wszystkich szczebli — ko tensyfikacji produkcji.
mitetów
kontroli
społecznej
Ważna rola przypadnie ko
Szybkie tempo upowszechniaprzyświeca cel zasadniczy — mitetom kontroli społecznej w
kultury fizycznej i turysty
wsparcie stale rozwijanego w
ustaleniu właściwych stosun j nia
naszym kraju procesu socjali ków między rolnikami, a miej ki dyktują potrzeby współczesżycia, a zwłaszcza socja
stycznej demokracji. Społeczne
scową władzą i instytucjami i nego
społeczeństwa. Kul-,
zaangażowanie ludzi pracy, lu obsługującymi rolnictwo;
w listycznego
dzi wrażliwych, posiadających wytwarzaniu atmosfery obopól tura fizyczna i turystyka od
grywają
dużą
rolę w życiu jed
cywilną odwagę i bezkompro nego zrozumienia, zaufania i
nostki 1 narodu, wnosząc cen
misowych tam, gdzie trzeba szacunku na wsi. w której lu
przeciwstawić się złu — przy dzie intensywniej pracują, po ne wartości ideowo-wychowawnosi zawszę oczekiwany rezul
dejmują ambitniejsze zadania, cze. W ostatnich latach rozwój
tat.
chcą osiągnąć więcej niż do kultury fizycznej i turystyki
stał się istotnym elementem po
Prace nad projektem ustawy tychczas. Wiemy z doświadcze
rozpatrywanej
przez
Sejm, nia — stwierdził mówca — że lityki socjalnej partii i rządu.
wzbudziły żywe zainteresowa
atmosfera panująca na wsi ma Podstawowe zadania w tym za
nie szerokich kręgów społeczeń
duży wpływ na produkcyjne kresie określiły postanowienia
VI 1 VII Zjazdu PZPR, wytycz
stwa, które brało aktywny decyzje rolników.
ne Biura Politycznego oraz pod
udział w dyskusjach przy kon
Komitety kontroli społecznej jęte zgodnie z nimi decyzje rzą
sultowaniu projektu. Z zadowo otrzymują duże uprawnienia, a
dowe w 1973 i 1976 r. Podkreś
leniem i pełną anrcbata przyjich wykorzystanie zależeć bę lają one główne zadania spo
mą tę ustawę mieszkańcy wsi,
dzie od społecznego aktywu we łeczno-ekonomiczne,
zdrowotne
traktując jej postanowienia ja
wsiach, gminach i miastach. W oraz ideowo-wychowawcze
sy
ko dobitny wyraz konsekwent
skład komitetów powinni wejś’: stemu kultury fizycznej i tury

nego realizowania wytycznych ludzie zaangażowani, aktywni,
styki.
programu politycznego oraz ge
energiczni, cieszący się autory
neralnych założeń znowelizowa tetem w swoim środowisku —
nej Konstytucji PRL.
a przy tym zdolni do skupienia
szerszych zespołów ludzkich.
Odpowiedzialne zadania staną
Okoliczności sprzyjające owoc
przed komitetami kontroli spo
nemu
działaniu
komitetów
łecznej w gminach. Wynika to
stąd, że ra terenie gmin roz .stwarza też ich umiejscowienie
Zasięg turystyki charakteryzu
strzygają się dziś problemy spo
w strukturze rad narodowych
pod
zwierzchnictwem
Rady je liczba osób uczestniczących
łeczno-gospodarczego i kultural
w różnych krajowych impre
Państwa.
nego rozwoju wsi.
Pos.
Zygmunt
Surowiec zach, która w 1977 r. była po
W centrum uwagi komitetów
oświadczył, że klub poselski nad dwukrotnie- większa niż w
kontroli społecznej w gminach
ZSL głosować będzie za przyję
1970 r. Tylko w turystyce po
muszą stanąć sprawy rolnictwa
ciem ustawy, żywiąc przekona bytowej uczestniczy rocznie po
i gospodarki żywnościowej, pro
nad 16 min osób. W stosunku
blemy należytego wykorzysta nie, iż odpowiada cna najlepiej
pojętym interesom wsi i kraju. do ogółu ludności kraju wynosi
nia ziemi i innych środków. Tu
to ok. 47 proc, i plasuje Pola
ków wśród bardziej aktywnych
•turystycznie społeczeństw Euro
py. W 1970 r. wskaźnik ten wy
łecznej, jest najbardziej traf
Poseł w imieniu swego klubu
nosił tylko 30 proc.
nym rozwiązaniem — powie
poparł przedstawiony projekt
Program powszechnej kultury
dział poseł.
ustawy. Przy istnieniu rozwi
fizycznej i turystyki obejmuje
W
okresie,
gdy
cały
kraj
się

niętych form współudziału spo
dzisiaj wszystkie formy aktyw
ga po wszelkie rezerwy pro
łeczeństwa w zarządzaniu w
nego wypoczynku, a więc cało
dukcyjne, kiedy jednocześnie kształt wychowania fizycznego
warunkach narastania wielu
obserwujemy
występowanie i w szkolnictwie, masową działalnowych problemów społecznych
i ekonomicznych — stwierdził niekorzystnych ziawisk typu | ność sportowo-rekreacyjną w
niewłaściwej dystrybucji su i czasie urlopów i wakacji oraz
mówca — należy dążyć do sta
łego doskonalenia systemu de rowców i towarów, nie najlep I w każdym innym czasie wolnym
szej
gospodarki zapasami — ro
mokracji
socjalistycznej.
do
pracy lub nauki, jak również
la kontroli społecznej musi wy i od
wykorzystania rosnącej aktyw
turystykę kwalifikowaną. Progdatnie wzrosnąć.
ności społecznej, włączenia co
ram ten obejmuje bogaty zeUsytuowanie nowo powstają
raz większej rzeszy ludzi pracy
różnego rodzaju imprez i
cych komitetów przy radach na i■ staw
do współrządzenia, brania na
zajęć: spartakiady, ćwiczenia
rodowych będzie też ważnym rekreacyjne
siebie odpowiedzialności za oto
przerw w
czynnikiem
wzmacniającym pracy, gry ipodczas
czenie, stan środowiska, swego
zabawy ruchowe,
podstawowe organy przedsta
miasta lub wsi.
rajdy,
zloty,
festyny
itd. Sto
wicielskie władzy państwowej.
warzyszenia działające w dzie
Istnieje więc konieczność po
Powstanie nowy instrument dzinie
rekreacji ruchowej zrze
szerzania frontu wzajemnego,
umacniający więź rad narodo
szają Już ok. '5 min członków.
obywatelskiego oddziaływania i wych ze społeczeństwem i bar
Tylko na terenie zakładów pra
współwychowywania w stosun
dziej konkretyzujący ich od
cy organizuje się rocznie ponad
ku do spraw społecznych. Mu
działywanie na sprawy wystę
100 tys. imprez rekreacyjnych,
szą jednak powstać odpowied pujące w terenie.
nie ramy prawne, aby szeroki
Jest rzeczą niezwykle ważną, w których uczestniczy ok. 6 min
osób. Ogniska TKKF zrzeszają
udział społeczeństwa w zarzą aby przyszłe komitety były kie
dzaniu swymi sprawami zvskał rowane przez ludzi, którzy wy ponad milion osób.
autentyczne możliwości wyra
Dzięki wspólnej działalności
konają powierzone im zadania w
zu. To sprawia, że projekt us sposób możliwie najlepszy, aby ’ ZSMP oraz zrzeszenia „Ludowe
tawy w toku konsultacji spot rzecznik kontroli społecznej, bvł Zespoły Sportowe” notujemy
kał się z życzliwym przyję
człowiekiem powszechnego zau ! coraz większy rozwój kultury
ciem.
: fizycznej i turystyki wśród
fania.
mieszkańców wsi. Zrzeszenie
Dotychczasowa kontrola spo.
Należy oczekiwać, te działal
łeczna, mimo wielu jaj kierun
ność komitetów kontroli spo I LZS skupia prawie milion członków. nie obejmowała pełnego łecznej będzie sprzyjać wzro ■ ków w ok. 18 tys. ludowych zezakresu problemów społecznych. stowi szeroko pojętej gospodar i spolów turystycznych i sporto
Nie obejmowała też z równą ności, zdecydowanemu zmniej wych. Imprezy zrzeszenia są
intensywnością wszystkich miast
szeniu marnotrawstwa surow organizowane dla całej społecz
i gmin. Stworzenie więc jedno
ców, podniesieniu jakości pro ności wiejskiej i uczestniczy w
litego systemu komitetów, któ dukcji. Wtedy będzie można nich rocznie ponad 9 min osób.
Wśród młodzieży szkolnej co
rych głównym zadaniem będzie uznać, że oręż, Jaki daje pro
Inspiracja, koordynacja i two
jekt ustawy, został właściwie raz bogatszą działalność rozwi
rzenie
warunków
rozwoju wykorzystany
—
stwierdził ja Szkolny Związek Sportowy,
• wśród młodzieży studenckiej
wszelkich form kontroli spo mówca.

zras

— Akademicki Związek Sporto
wy.
Osiągnięcia kultury fizycznej
możemy też mierzyć wynikami
sportu wyczynowego, który sta
nowi jej integralną część. Są
one często imponujące: 5 miej
sce na igrzyskach w Montrealu
oraz • 25 medali olimpijskich,
liczne medale zdobyte w mi
strzostwach świata — w tym
słynny medal reprezentacji pił
karskiej, , a także wiele medali
uzyskanych w mistrzostwach
Europy zarówno w grach zespo
łowych, jak i w dyscyplinach
indywidualnych.
Sukcesy polskich sportowców
są dowodem zdrowia fizycznego
i moralnego naszego narodu,
uzdolnień sportowych .naszych
młodych pokoleń, zainteresowa
nia kulturą fizyczną całego spo
łeczeństwa. Osiągnięcia te stają
się własnością całego narodu.
Propagują politykę socjalną na
szego socjalistycznego państwa,
rozsławiają jego imię w świę
cie.
Kultura fizyczna i turystyka
mają więc już w naszym kraju
w dużym stopniu powszechny
charakter, a liczne ich formy są
ogólnie dostępne. Nadchodzące
lata postawią jednak przed na
mi nowe, odpowiedzialne i wie
lorakie zadania. Wraz z postę
pem budownictwa socjalistycz
nego zwiększają się bowiem co
raz bardziej wymagania społecz
ne, a kultura fizyczna i turysty
ka powinny coraz lepiej wyko
nywać swe różnorodne funkcje,
służąc na co dzień całemu spo
łeczeństwu.

Odpowiedzialne
i wialorakk zadania
Struktury organizacyjne, które
w pełni zdały praktyczny egza
min, na obecnym etapie spo
łeczno-gospodarczego
rozwoju
kraju mogą okazać się niewy
starczające. Problemy kultury
fizycznej i turystyki stają się
coraz bardziej złożone i wyma
gają znacznie większej koncen
tracji, uwagi i skutecznego kie
rowania. Funkcje takie powinny
spełniać projektowane komitety.
Za utworzeniem dwóch cen
tralnych organów administracji
państwowej przemawiają podję
te w ostatnich latach przez
GKKFiT prace doskonalące mo
del organizacyjny. W dziedzinie
turystyki mamy w szczególności
na myśli ukształtowanie podsta
wowych zrębów gospodarki hotelowo-turystycznej, jak również
program intensywnego rozwoju
usług turystyczno-wypoczynko
wych oraz ich jakości. Ważnym
czynnikiem twórczym była też
reforma administracyjna kra
ju,
która
stworzyła nowe
szanse rozwoju usług tury
stycznych, ułatwiając ujawnie
nia zdrowych aspiracji i moż
liwości w nowych wojewódz
twach. Dla wielu regionów
turystyka staje się źródłem akty
wizacji gospodarczej, poważnego

wzrostu dochodów ludności,
zmiany profilu produkcji rolnej
i poszerzenia asortymentu usług.
W dziedzinie sportu wyczyno
wego utworzono przed kilku la
ty Polską Federację Sportu.
Podjęta wówczas decyzja była
niewątpliwie krokiem naprzód,
ale zarazem etapem przejścio
wym w porządkowaniu zarzą
dzania kulturą fizyczną i spor
tem. Kilkuletnia praktyka funk
cjonowania PFS wykazała, że
przy słuszności ówczesnych roz
wiązań sprzyjających zmniejsze
niu ośrodków dyspozycyjnych,
podniesieniu skuteczności dzia
łania administracji państwowej
— nie wyeliminowano do końca
nakładania się zakresów kom
petencji. Powoduje to przedłu
żanie się okresu przygotowywa
nia decyzji, ogranicza operatyw
ność działania.
Wszystko to powoduje ko
nieczność wyodrębnienia w sfe
rze administracji państwowej
odrębnych organów do spraw
kultury fizycznej i sportu oraz
do spraw turystyki; tym bar
dziej, że od kilku lat obserwu
jemy proces stopniowego wy
odrębniania się organizacyjnego
turystyki z pionu kultury fi
zycznej 1 sportu.

Lepsze
wykorzystanie rezerw
Zgodnie z przedłożonymi usta
wami komitety będą kolegial
nymi centralnymi organami,
wyposażonymi we wszystkie
niezbędne prerogatywy i środ
ki dla podjęcia i realizacji no
wych zadań, których jest wiele.
Gospodarka turystyczna wyma
ga dalszego doskonalenia, jed
nolitego zarządzania i spraw
nej koordynacji. Liczne rezer
wy tkwią w socjalnej sferze tu
rystyki, a zwłaszcza w nje na
leżycie wykorzystywanych za
kładowych obiektach wypoczyn
kowych.
Duże niedostatki występują w
zagospodarowaniu turystycznym
kraju. Mimo szybkiego postępu
— potrzeby są nadal bardzo
duże, a deficyt miejsc nocle
gowych i żywieniowych oraz
braki transportowe są odczu
walne bardzo dotkliwie w wie
lu rejonach kraju. Szczególnie
istotnym zadaniem jest zapew
nienie sprawnej realizacji tury
stycznego planu przestrzennego
zagospodarowania kraju do 1990
r., co wymaga jego wdrożenia
w układzie makroregionów i
poszczególnych
województw.
Proces ten powinien wiązać się
ściśle z ochroną środowiska na
turalnego.
Również przed kulturą fizycz
ną i sportem stoją poważne za
dania. Musimy dążyć do dalsze
go upowszechnienia wszelkich
form rekreacji ruchowej, a jed
nocześnie starać się jak najle
piej przygotować naszą repre
zentację do Igrzysk Olimpijskich
w Moskwie oraz umocnienia po
zycji polskiego sportu na świę

cie. (PAP)

czenie w zaspokajaniu potrzeb
społeczeństwa. Poseł kwestio
nuje zasadność decyzji wojewo
dów, które wstrzymują prze
pływ masy towarowej do In
nych regionów kraju oraz
zwraca się z pytaniem, jakie
Odpowiedzi
kroki zostaną podjęte, aby spro
na interpelacje
stać rosnącemu zapotrzebowa
W ostatnim punkcie porządku niu na produkty ogrodnicze,
obrad Izba wysłuchała odpowie przy wykorzystaniu zarówno
dzi na interpelacje i zapytania jednostek handlu uspołecznio
nego, jak i prywatnego.
poselskie.
Pos.
Mieczysław
Derejski
Odpowiedzi udzielił prezes
(ZSL) zwrócił się w interpela ZG CZSR „Samopomoc Chłop
cji o rozpatrzenie możliwości ska” — minister Jan Kamiń
zwiększenia nakładów inwesty ski. Podkreślił on, że decyzje
cyjnych dla Wojewódzkiego wstrzymujące przepływ masy
Związku Kółek Rolniczych w towarowej owoców i warzyw
Kielcach oraz wprowadzenia do innych regionów są niesłusz
odpowiednich rozwiązań praw ne. Chociaż produkcja płodów
nych, umożliwiających SKR-om ogrodniczych prowadzona jest
finansowanie zadań moderniza- we wszystkich województwach
cyjno-adaptacyjnych o wartości — to jednak nie wszystkie re
kosztorysowej do 5 min zł i
giony są dotychczas w sianie
wykonania ich systemem gospo
zaopatrzyć się z własnej bazy
darczym ze środków inwesty surowcowej.
cyjnych, a nie obrotowych.
M.in. w woj. katowickim po
Pos. Czesław Mądry (ZSL) nad połowa warzyw i owoców,
podniósł problem wykorzystania a w woj. gdańskim — ok. 60
w gospodarstwach chłopskich proc owoców pochodzi z włas
częściowo
wyeksploatowanego nej produkcji, a pozostałą część
sprzętu z gospodarstw uspołe
dostarcza się z innych woje
cznionych. Zorganizowanie spra
wództw. Natomiast 50 proc,
wnego obrotu tymi maszynami
warzyw
produkowanych
w
i urządzeniami pozwoliłoby — woj. warszawskim oraz 80 proc,
zdaniem posła — na złagodze owoców z woj. radomskiego
nie deficytu sprzętu rolniczego przeznacza się na zaopatrzenie
do czasu zwiększenia jego pro innych
terenów. W ten sposób
dukcji, a tym samym przyczy
wyrównuje się dwspronorcje w
niłoby się do intensyfikacji pro
zaopatrzeniu ludności całego
dukcji rolnej.
kraju w produkty ogrodnicze.
Z upoważnienia prezesa Rady
Aby coraz lepiej sprostać te
Ministrów łącznej odpowiedzi na
mu zapotrzebowaniu, w latach
obie interpelacje udzielił mi
nister rolnictwa — Leon Kłoni 1978—1980 zakłada się — oświad
ca. Poinformował on o decy czył J. Kamiński — powiększe
zjach rządu, które stwarzają nie globalnej produkcji owoców
o ok. 800 tys. ton a warzyw
warunki do przyspieszenia rea
lizacji inwestycji kontynuowa gruntowych o 1.3 min ton. Po
nych w rolnictwie oraz prac zwoli to osiągnąć w 1980 r. spo
modernizacyjnych — zwłaszcza życie owoców i warzyw w wy
sokości 180 kg w przeliczeniu
związanych z produkcją pasz i
hodowlą. Decyzje te upoważni na 1 mieszkańca w kraju.
ły rolnictwo uspołecznione do
Rozbudowuje się także prze
przekroczenia w br. nakładów
mysł owocowo-warzywny; nie
inwestycyjnych o 3,5 mld zł. zależnie od budowy dużych za
Ponadto roboty adaptacyjno- kładów — rozwijane będzie w
modernizacyjne w budownictwie gminach lokalne przetwórstwo
gospodarczym na mocy uchwa owoców 1 warzyw, co stworzy
ły o NPSG na 1978 r. prowadzić
większe możliwości lepszego
można ze środków przeznaczo
zaopatrzenia rynku lokalnego
nych na remonty.
oraz racjonalnego wykorzystaDecyzją Prezydium Rządu od ' nia miejscowych zasobów su
przyszłego roku będą znacznie rowcowych.
wzrastać nakłady inwestycyjne
Powiększy się też liczbę spe
na rozwój zaplecza techniczne
cjalistycznych sklepów branżo
go SKR.
wych
oraz specjalnych stoisk w
Już w tym roku stało się moż
ogólnospożywczej. Rozsze
liwe zwiększenie dla WZKR sieci
rzona będzie także sieć punk
Kielce o prawie 100 min zł na tów
sprzedaży detalicznej w sy
kładów na inwestycje kontynu
stemie placówek ajencyjnych,
owane. Kwota ta zbliża sumę co
powinno wpłynąć na zwięk
nakładów do propozycji zawar
szenie podaży owoców i wa
tych w interpelacji.
rzyw
na rynek.
Nawiązując do problemu ob
rotu maszynami rolniczymi, któ
Na tym Sejm zakończył
re z różnych względów są wy posiedzenie. (PAP)
cofywane z eksploatacji w go
spodarce uspołecznionej — min.
L. Kłonica poinformował, że w
ub. r. wycofano średnio ok. 10
proc, maszyn z gospodarstw uspołecznionych. Ponad połowę
tego sprzętu sprzedano rolni
kom indywidualnym. W zorga
nizowanym systemie odsprzeda
(P) 26 bm. odbyło się posie
ży zużytych maszyn gospodar
dzenie Komisji Mandatowo-Restwa indywidualne zakupiły w
gulaminowej,
na którym roz
ciągu ostatnich 3 lat ok. 26 tys.
m.in. informację o
ciągników, 22 tys. przyczep, 4 patrzono
wniosków do Pre
tys.
kombajnów
zbożowych przekazaniu
zydium Sejmu w sprawie dzia
„Vistula”, 12 tys. snopowiąza- łalności
wojewódzkich zespołów
łek, 13 tys. młocarń i wiele
poselskich.
innych maszyn. L. Kłonica po
Tematem posiedzenia Komisji
informował, że przygotowywa
Gospodarki Morskiej i Żeglugi
ne są, wspólnie przez Minister
było m.in. rozpatrzenie odpo
stwo Rolnictwa i CZSR „Samo
wiedzi na opinie w sprawie ob
pomoc Chłopska”, dalsze posu
nięcia zmierzające do uspraw
sługi handlu zagranicznego przez
nienia obrotu maszynami uży
flotę trampową i liniową oraz
wanymi, które uwzględniają
perspektywy dalszego ich rq?wnioski zawarte w interpelacji
woju, także na opinię w spra
oraz propozycje rolników.
wie warunków bhp i warunków
socjalno-bytowych w gospodar
Kolejna interpelacja — wnie
ce morskiej.
siona przez posłów: Mirosława
Komisja Nauki i Postępu Tech
Martina (PZPR), Huberta Choj
nackiego (PZPR), Zenonę Ku- nicznego wspólnie z Komisją
Zdrowia i Kultury Fizycznej
randę (PZPR), Andrzeja Tochowicza (PZPR) i Władysława Że
rozpatrzyły odpowiedzi na de
laznego (PZPR) z wojewódzkie
zyderaty uchwalone w wyniku
go zespołu poselskiego w Kiel
dyskusji nad rozwojem i efek
cach dotyczyła podjęcia skute
tywnością badań naukowych
cznych działań zmierzających
oraz kształceniem kadr medycz
do ochrony i zabezpieczenia je
nych.
dnego z unikalnych rezerwatów
Komisja Nauki i Postępu Tech
przyrody w naszym kraju —
nicznego uchwaliła opinię opra
Puszczy Jodłowej w lasach
cowaną w wyniku dyskusji nad
świętokrzyskich.
formami i metodami kształce
Posłowie podają, że obecnie
nia i doskonalenia kadr na po
zagrożonych jest 7 tys. ha la
ziomie wyższym, pracujących w
sów, w tym na obszarze Świę
gospodarce narodowej.
tokrzyskiego Parku Narodowe
Komisja Oświaty i Wychowa
go ok. 4 tys. ha — i zapytują, nia wspólnie z Komisją Spraw
czy są możliwości, aby w naj
Wewnętrznych i Wymiaru Spra
bliższym czasie zastosować bar
wiedliwości uchwaliły opinię
dziej intensywne środki ochro
opracowaną
w wyniku dyskusji
ny tych lasów przed zniszcze nad działalnością
zapobiegawniem.
czo-resocjalizacyjną w zakresie
Odpowiadając — z upoważ
ochrony dzieci i młodzieży
nienia prezesa Rady Ministrów
przed demoralizacją.
— minister leśnictwa i przemy
Komisja Rolnictwa 1 Przemy
słu drzewnego Tadeusz SkwiSpożywczego uchwaliła opi
rzyński podkreślił, że podległy słu
nię opracowaną w wyniku dys
mu resort wspólnie ze światem
kusji
nad sytuacją ekonomiczną
nauki nie ustaje w poszukiwa
w rolnictwie oraz dezyderat w
niu najskuteczniejszych metod
sprawie zaopatrzenia rolnictwa
ochrony tych drzewostanów.
i wsi w wodę. (PAP)
Ramowy program przedsię
wzięć w tej dziedzinie przygo
towała specjalnie powołana ko
misja. Przyjęto dwa podstawo
Akcja
we sposoby walki ze szkodnika
mi jodły (biologiczny i che
miczny), które to zabiegi dały
pomyślne wyniki. Jedynie w
1977 r. w wyniku ciągłych opa
(P) 26 bm. przewodniczący Spo
dów deszczu nie było możliwe
łecznego Komitetu Budowy Pomwykonanie tych zabiegów na nika-Szpitala Centrum Zdrowia
wymaganym obszarze. W br.
Dziecka min. Janusz Wieczorek
natomiast na terenie parku na
przyjął organizatorów akcji pod
rodowego w tzw. rezerwatach
nazwą „Z książek — dzieciom”
częściowych przeprowadzi się
w osobach: dyr Wydawnictw
zwalczanie szkodników specjal
RTV Janusęa Maruszewskiego,
nymi biopreparatami na obsza
dyr. Stołecznego Domu Książki
rze 2 tys. ha, a w lasach gospo Jana Przybysza, red. Elżbiety
darczych na powierzchni ponad
Dryll z Naczelnej Redakcii Pu
2,5 tys. ha.
blicystyki Kulturalne! TV oraz
Prowadzi się też próby chro red. Macieja Piekarskiego z Re
nienia tych lasów przy użyciu
dakcji Publicystyki Kulturalnej
innych, skuteczniejszych środ
TV.
ków. Minister zapewnił, że re
W dniach „Kultury, Oświaty,
sort 1 służba leśna dołożą Książki i Prasy" Stołeczny Dom
wszelkich starań, aby uchronić Książki, Wydawnictwa Radia i
piękno Puszczy Świętokrzyskiej
Telewizji oraz Naczelna Redak
dla nauki, dydaktyki i przy
cja Publicystyki
Kulturalnej
szłych pokoleń.
TVP zorganizowały akcję sprze
Zapytanie pos. Wacława Raw
daży wydawnictw, z których do
skiego (SD) dotyczyło dostaw chód przekazano na budowę
na, rynek warzyw i owoców, Centrum Zdrowia Dziecka.
które mają coraz większe zna
(PAP)

tu Kultury Fizycznej 1 Spor
tu oraz ustawę o utworzeniu
Głównego Komitetu Turysty
ki.

Obrady

komisji sejmowych

„Z książek—dzieciom”
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Serdeczne podziękowanie
za wychowanie młodych pokoleń
(A) DOKOŃCZENIE ze STR. 1
rangę społeczną. Nie mniej do

ceniane niż sukcesy zawodowe
jest dziś wychowanie dzieci na
ludzi prawych,
rozumnych,
pracowitych, na dobrych oby
wateli kraju. Uczestniczki spo
tkania mówiły o satysfakcji, a
zarazem o ogromnej odpowie
dzialności, jakie są udziałem
matki, o znaczeniu atmosfery
domu rodzinnego w życiu ro
dziny i całego społeczeństwa. Z
wdzięcznością przypominały li
czne, podjęte w tej dekadzie
decyzje partii i państwa, które
ułatwiają kobietom łączenie obowiązków zawodowych i ro
dzinnych, stale wzbogacają pol
ski system ochrony macierzyń
stwa, stawiając go w rzędzie
najnowocześniejszych w świę
cie.

Najwyższym jednak dobrem,
którego ceny nikt nie zna, tak
dobrze jak matka, jest pokój,
prawo do życia wolnego od
groźby wojny. Dlatego z ogromnym uznaniem mówiły
kobiety o pokojowej polityce
naszego państwa.
W serdecznej rozmowie z uczestniczkami spotkania E. Gie
rek stwierdził, że partia i pań
stwo wiele już uczyniły i będą
czynić nadal dla dobra matki,
dziecka i’ rodziny,
‘ ‘ . w trosce o
żywotne interesy i przyszłość
naszego narodu. Już wkrótce
ludność Polski osiągnie liczbę
35 min.
Troszczymy się aby zapew
nić samodzielne mieszkanie ka
żdej polskiej rodzinie, warunki
dostatniego życia i wszechstron
nego rozwoju osobowości czło
wieka. I sekretarz KC PZPR
wyraził przekonanie, że kobie
ty polskie, matki będą tak jak
i dotychczas czynić wszystko,
by piękną historię naszej oj
czyzny wzbogacać, na miarę
naszych czasów i potrzeb roz
woju kraju. Ogromne znacze
nie w realizacji wielkich na
szych wspólnych celów ma nie
tylko zdrowie fizyczne i mo
ralne narodu, ale także co
dzienny nastrój, chęć dobrej
roboty. W tworzeniu takiego
nastroju trudno przecenić at
mosferę domu rodzinnego, a to
już przede wszystkim odpowie
dzialna rola kobiet.
Pamiętacie lata wojny i oku
pacji — mówił dalej E. Gierek,
po to, by się już nigdy nie powtórzyły, trzeba budować i utrwałać pokój — naszą jednoś
cią i zwartością, naszymi nie
zawodnymi sojuszami, naszą si
łą ekonomiczną, a także i obronną, która stoi na straży
polskiego nieba i ziemi, Teraz,
gdy obchodzimy 60-lecie niepodległości Polski, trzeba pamiętać o naukach historii.
Do dziejów naszego kraju na
wiązał przewodniczący Rady
Państwa
Henryk Jabłoński,
przypominając, że to przecież
matka zawsze była ostoją pol
skości, przekaźnikiem patrioty
cznych uczuć i postaw zaszcze
pianych młodzieży. Wszyscy
jesteśmy produktem historii i
wszyscy historię tworzymy —
powiedział przewodniczący Ra
dy Państwa. — Za to, że tak
właśnie tworzyły ją polskie
matki, za to, że możemy z du
mą patrzeć na dzisiejsze nasze
młode pokolenie — należy się
im głęboki szacunek i serdecz
na podzięka.
Z wdzięcznością mówił pre
mier Piotr Jaroszewicz o nie
zwykle istotnej roli kobiet w
kształtowaniu postaw dobrej
roboty, w podnoszeniu jakości i
efektywności
pracy. Sprawą
wielkiej wagi jest też niewy
mierny, ale ogromny wysiłek
kobiet „na drugim etacie” w
organizowaniu życia rodzinne
go 1 wychowaniu
dzieci. W
pracy zawodowej i w domu ko
biety wnoszą cennv wkład c’o
ogólnonarodowego wysiłku, któ
rego celem jest coraz rzyższa
jakość warunków życia każdej
polskiej rodziny.
Na zakończenie spotkania, w
imieniu
najwyższych władz
partii i państwa, Edward Gie
rek złożył na ręce gości wszyst
kim polskim matkom serdecz
ne życzenia pomyślności osobi
stej i szczęścia ich rodzinom.
W spotkaniu uc-estniczyły: Le
okadia Bastkowska — rolnicz
ka z Gryżlin, w woj. olsztyń
skim.
matka
jedenaściorga
dzieci: Julia Eerdychowska —
emerytowana nauczycielka ze
wsi Losie, w woj. nowosądec
kim; Stefania Biedka — robo-

tnica z Wrocławskiej Przędzal
ni Czesankowej „Erltex”; Hele
na Bujko — robotnica PKP w
Częstochowie — Wagonownia
Raków; Barbara Ciechowska —
rolniczka z Dzierzgowa, w woj.
ciechanowskim; Mirosława Dąbrowa-Eajon — dyr. Instytutu
Transportu Politechniki
............... Warszawskiej;
Weronika Dowlasz — nauczycielka w Rodzinnym Domu
Dziecka w Szczecinie; Lilianna
Dzień — gospodyni domowa z
Bielska-Białej; Irena Falkow
ska — mistrz fryzjerski z Go
rzowa Wlkp.; Stanisława Gan
carz — robotnica Zakładów
Azotowych im. F. Dzierżyńskie
go w Tarnowie; Jadwiga Gra
biec — adwokat z Konina;
Iwona Grochowiecka — lekarz
Woj. Przychodni w Przemyślu;
Julia Gugała — robotnica w
hucie Stalowa Wola;
Maria Herman — kierownik
Społem w Tomaszowie Maz., w
woj. piotrkowskim; Helena Ja
giełło — rolniczka ze wsi Lejno w woj. chełmskim, matka
dziewięciorga dzieci; Zofia Ja
niak — robotnica w Zakładach
Przemysłu Dziewiarskiego „Sira” w Sieradzu, matka pięcior
ga dzieci; Irena Jasińska — ro
botnica Wydziału Konserw vr
Zakładach
Drobiarskich
w
Siedlcach; Zofia Jon — rolnicz
ka z U jazdo wa w woj. lesz
ośmiorga
czyńskim,
matka
dzieci;
Janina Kamińska — dyr. Ro
dzinnego Domu Dziecka nr 1 w
Białymstoku; Florentyna Kazimierak — robotnica na stacji.
Warszawa Główna Towarowa,
matka dziesięciorga dzieci; An
na Korycka — pielęgniarka w
Wojewódzkim Szpitalu Zespo
lonym w Kaliszu; Stefania Ko
szewska — rolniczka z Lipiec
Reymontowskich w xvoj. skier
niewickim, matka ośmiorga
dzieci; Jadwiga Krawczenko —
rolniczka z woj. jeleniogórskie
go, b. żołnierz Batalionu Ko
biecego im. Emilii Plater, mat
ka sześciorga dzieci; Adela Ku
likowska — robotnica w Rolni
czej Spółdzielni Produkcyjnej
w Turznicach w woj. toruń
matka
dziewięciorga
skim,
dzieci; Zofia Kużnierek — naczelnik miasta i gminy w Stęszęwie, w woj. poznańskim;
Janina Mamla — kierownik
sklepu WSS Społem w Radomiu; Klara Marczak — dyr.
przedszkola w Słupsku; Regina
Miernik — rolniczka z woj.
kieleckiego, Jadwiga Moskal —
rolniczka z woj. krośnieńskiego,
matka siedmiorga dzieci; Waleria Nabzdyk — emerytka z
Prudnika w woj. opolskim, b.
powstaniec śląski;
Ewa Paradowska-Werszter —
projektant architektury wnętrz
w Rejonowym Biurze Projek
tów we Wrocławiu; Danuta
Peszko — ordynator oddziału
noworodków w ZOZ w Złoto
ryi, w woj. legnickim; Leoka
dia Pewnicka — działaczka ru
chu robotniczego z Łodzi: Ma
ria Piersa — dyrektor Szkoły
Podstawowej dla Pracujących
w Ostrołęce; Renata Piórkow
ska — robotnica w Zakładach
Radiowych „Eltra” w Bydgosz
czy, matka pięciorga dzieci;
Michr.lina Piszczek — gospody
ni domowa z Chorzowa, matka
dziewięciorga dzieci; Stanisława
Prabucka — specjalista <1'3
KGW w Spółdzielni Kółek Rol
niczych w Kwidzynie, w xvoj.
elbląskim,
matka
pięciorga
dzieci; Jadwigą Rydelak — rol
niczka 7e wsi Szkody w woj.
suwalskim:
Izydora Siekierska — nauczy
cielka w Szkole Podstawowej
nr 6 w Płocku, matka sześcior
ga dzieci; Jadwiga Sikorska —
robotnica w Zakładach Azotoxvych we Włocławku, matka
siedmiorga dzieci; Halina Si
wińska — kucharka w przed
szkolu w XVysokiem Maz., xv
woj. łomżyńskim; Julianna Śli
wińska — sieciarka w Spół
dzielni
Pracy Rybołówstwa
Morskiego „Gryf” we Włady
sławowie. w woj. gdańskim;
Emilia Sławkiewicz — kierow
nik Przychodni
Serologicznej
nr 1 przy Sznitalu Zespolonym
im. G. Narutowicza w Krako
wie; Wanda Śmiałek — robot
nica Krakowskich Zakładów
Farmaceutycznych „Polfa”; Le
okadią Stolarczyk —. tkaczka
w Zakładach Przem. Eawełnianego im. Marchlewskiego w
Łodzi; Aniela Szczęśniak —

Dzień Drukarza
(A) W ostatnią niedzielę ma clu, a młodzież

ja, zgodnie z wieloletnią trady
cją, 69 tys. pracowników poli
grafii obchodzi swoje doroczne
święto — Dzień Drukarza.
Rola i miejsce pracowników
poligrafów w tworzeniu kultu
ry narodowej, w życiu gospodarczym kraju jest powszechnie
znana i wysoko ceniona. Ich
coroczny dorobek wyraża się
milionami drukowanych ksią
żek, gazet I czasopism. Tylko w
ubiegłym roku — jak podajc
Mały Rocznik Statystyczny 197S
— spod drukarskiej pr3sy wy
szło w Polsce 11329 tytułów
książek i broszur o łącznym na
kładzie 118 min egz. Globalny
nakład gazet w 1977 r. sięgnął
2 852 min egz., a czasopism —
903 min. Nie ma też chyb3 ta
kiej dziedziny działalności gos
podarczej, która by mogła obejść
się bez różnego rodzaju usług
poligraficznych.
Święto poligrafii nie
może
nam jednak przesłonić kłopotów,
z jakimi się ona boryka. Nie
dostateczna jest jeszcze
baza
’ techniczna drukarstwa, za ma
to — w stosunku do potrzeb —
papieru, farby i kleje introliga
torskie nie są, delikatnie mó
wiąc, najlepszej jakości. Daje
się też odczuć brak rąk do pra
cy, gdyż wielu doświadczonych
drukarzy odchodzi z tego zawo-

nie garnie się
zbytnio do poligrafii.
Tegoroczny Dzień Drukarza
ma w stolicy szczególny charak
ter, zbieg3 się bowiem z 409-lcciem warszawskiego drukar
stwa. Dziś Warszawa jest praw
dziwym zagłębiem poligraficz
nym. Tu produkuje się prawie
trzecią część wszystkich ksią
żek i broszur, więcej niż połowę
wszystkich gazet. W stolicy nrccuje 29 dużych i średnich dru
karni państwowych i spółdziel
czych, a także kilkaset zakładów
tzw. małej poligrafii. Tu miesz
czą się siedziby wyższych i śred
nich uczelni poligraficznych, baza
naukowo-badawcza poligrafii i
jej centrum organizacyjne.
Z okazji Dnia Drukarza zor
ganizowano w stolicy liczne im
prezy, W’ Muzeum Historycz
nym urza.dzono ekspozycję pt.
„Stara oficyna”, otwarto drzwi
zakładów poligraficznych dla
wycieczek szkolnych, zorganizo
wano koncert dla przodujących
pracowników. W niedzielę na
Nowym Mieście o godz. 12 od
będzie się widowisko sceniczne
pt. „Otrzęsiny drukarskie”.
W dniu święta drukarzy, na
szych najbliższych współpracow
ników i najlepszych przyjaciół
składamy im serdeczne życze
nia.
ROMUALD AUGUSTYNIAK

rencistka, weteranka ruchu ro
botniczego z Sosnowca;
Anna Szenejko — rolniczka
ze wsi Studzianka, w woj.
bialskopodlaskim; Teresa Szla
chta — wychowawczyni w Ro
dzinnym Domu Dziecka w Lu
blinie,
matka dziewięciorga
dzieci; Irena Twardowska —
bibliotekarka
w
Zakładach
Przemysłu Wełnianego „Pol
ska Wełna” w Zielonej Górze;
Maria Waśków — pracownica
Kombinatu PGR Karlino, Za
kład Karścino, w woj. kosza
lińskim; Kazimiera XVęcławik
— rolniczka ze Skierbieszowa,
w woj. zamojskim; Zofia Wil
czyńska — gospodyni domowa
z woj. pilskiego, matka siedemnaściorga dzieci; Janina Zawa
da — kierownik Okręgowego
GeodezyjnoPrzedsiębiorstwa
-Kartograficznego we Wrocła
wiu — zakład terenowy w
Wałbrzychu. (PAP)

Uroczystości w kraju
(P) 26 maja, w „Dniu Matki”,
jak co roku, w całym kraju
przygotowano xviele okolicznoś
ciowych imprez, koncertów i
spotkań.
M.in. w Pomarańczami w
warszawskich Łazienkach odbył
się uroczysty koncert zorganizo
wany przez Ogólnopolski Ko
mitet Frontu Jedności Narodu.
Bogaty program artystyczny obej rżały przedstawicielki wszy
stkich pokoleń matek polskich
z całego kraju. Tego dnia gosz
cząca w Warszawie grupa ma
tek odwiedziła fabrykę kosme
tyków „Pollcna-Uroda”. (PAP)

Spotkanie na ratuszu
(Informacja własna)
(P)
Czesława Suchodolska
xvychoxvała 11 dzieci, teraz zaj
muje się wnukami i prawnu
kami, a poza tym prowadzi go
spodarstwo rolnicza wa wsi Ła
cha, gmina Serock. Helena Derlacz ma syna i córkę, oprócz
r.ich zaopiekowała się opusz
czonym przaz rodziców chłop
cem, a ostatnio przyjęła ja
szcze do swojego domu dziew
czynkę. Janina Godlewska obo
wiązki wychowania własnej
czwórki łączy z działalnością w
Lidze Kobiet i funkcją ław
nika xv Sądzie Wojewódzkim.
Alicja Macińska i Eulalia Halley prowadzą rodzinne domy
dziecka — każda z nich mat
kuje siódamce maluchów.
One i jeszcze 20 innych matak spotkały się 26 bm., w
Dniu Matki z władzami woje
wództwa stołecznego w warszawskim ratuszu. Obecni byli:
sekretarz KW PZPR Henryk
Szablak. prezydent
.
.
Warszawy
_
Jarzy Majewski, przewodniczą
cy Stołecznego Komitetu FJN
Wiesław Sadowski i przewod
niczący WRZZ Zdzisław Le
wandowski.
Reprezentantki tysięcy matek
warszawskich wysłuchały xvielu serdecznych życzeń, otrzy
mały kwiaty. W rozmowach z
władzami stolicy opowiadały o
swojej pracy i działalności xvychowawczej, o radościach i
kłopotach, o doświadczeniach.
Mówiły o dzieciach własnych i
przybranych, którym potrafiły
stworzyć ciepły rodzinny dom.
o odpowiedzialności za wycho
wanie młodego pokolenia.
Miasto, yr miarę możności,
stara się przyjść z pomocą ro
dzinom — podkreślił w swej
wypowiedzi prezydent Majew
ski. W ostatnim okresie w wo
jewództwie powstały 22 przed
szkola. w 290 świetlicach i in
ternatach zapewniono opiekę
25 tys. dzieci matek pracujących,
od kilku lat dla całej mło
dzieży organizuje się wypoczy
nek wakacyjny. 25 tys. rodzin
otrzyma w tym roku nowe mie
szkania. władze dbają o rozwój
handlu i usług.
W imieniu sekretarza KC
I sekretarza KW EZPR Aloj
zego Karkoszki. Rady Narodo
wej m.st. Warszawy i Urzędu
Stołecznego Jerzy Majewski
złożył życzenia i podziękowa
nia za codzienny trud wszyst
kim matkom województwa sto
łecznego. (ab)

»
(B) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Zjednoczenia Przem. Olejarskie
go w Warszawie; Piotr Skomicz
— mistrz w Zakładach Mięsnych
we Wrocławiu; Weronika Szczerbak — mistrz dyplomowany w
Kujawskich Zakładach Koncen
tratów Spożywczych we Włoc
ławku;
Józefa Szumska — st. ins
pektor w Mazurskiej Wytwórn Tytoniu Przemysłoxvego w
Augustowie; Alicja Specjał —
szef kontroli jakości w Fabry
ce Opakowań Blaszanych w
Zawierciu; Bogdan Zarzycki —
dyrektor Zakładów Przemysłu
Owocowo-Warzywnego w Kwidzyniu woj. elbląskie; Waleria
Zołyńska — brygadzistka xv Za
kładach Przemysłu Cukierni
czego „Odra” w Brzegu woj.
opolskie.
W spotkaniu udział wzięli: kie
rownik Wydziału Rolnego i Gos
podarki
Żywnościowej
KC
PZPR — Jerzy ■ Wojtecki, mini
ster przemysłu spożywczego i
skupu — Emil Kołodziej oraz
przewodniczący Zarządu Głów
nego Związku Zawodowego Pra
cowników Przemysłu Spożyw
czego i Cukrowniczego — Zbig
niew Warchałowski.
O dotychczasowym dorobku
i dalszych zamierzeniach prze
mysłu rolno-spożywczego poin
formował ną spotkaniu min.
Emil Kołodziej. Podkreślił on,
że xv wyniku decyzji partii 1
rządu w latach siedemdziesią-

Spotkanie władz
woj. radomskiego
Informacja własna
(R) Gospodarze woj. radom
skiego przyjęli 26 bm. kilku
dziesięcioosobową grupę kobiet
matek z miast i xvsi woj. ra
domskiego. Wojewoda radomski
— Roman Maćkowski skierował
do zebranych z okazji Święta
Matki serdeczne słowa powita
nia. Uczestniczący w spotkaniu
sekretarz KW PZPR Bogdan
Prus złożył zebranym a za ich
pośrednictwem wszystkim ko
bietom matkom woj. radom
skiego serdeczne życzenia z okazji święta. Przewodniczący
XVojewódzkiego Komitetu FJN
Jan Trybulski wręczył zasłużo
nym matkom odznaki „Zasłużo
ny działacz FJN”.

Odznaki otrzymały: Jadwiga
Barańska, Maria, Cmiel, Jadwi
ga Krok, Krystyna Napora, An
na Pisarska i Krystyna Wyka z
Radomia, Wanda Kosowska z
Pionek, Helena Kościecka z
Wólki Tyrzyńskiej, Antonina
Kupidura z Odechowa, Irena
Oziębło z Kozienic, Genowefa
Pracka z Przybyszewa, Franci
szka Sobczak'.! Woli Wrzeszczowskiej.
(n)

Komunikat MO
(P) W dniu 6 kwietnia 1978 r.
z Wisły w Warszawie po stronie praskiej wydobyto zwłoki
mężczyzny o nieustalonej toż
samości.
Cechy zewnętrzne: wiek około 25 lat, wzrost 180 cm, wło
sy ciemnoblond, krótkie proste,
nos mały prosty, uzębienie peł
ne.
Znaki szczególne: na klatce
piersiowej, brzuchu i lewej rę
ce blizny po samookaleczeniach.
Ubrany: dwie koszule: jedna
rozpinana biała we xvzory w
kształcie gwiazdek koloru nie
bieskiego, druga jasnobrązowa,
spodnie czarne na suwak, pół
buty czarne typu „mokasyn”.
Na lewej ręce zegarek na pas
ku z ozdobą w postaci kompa
su.
Osoby mogące przyczynić się
do identyfikacji mężczyzny pro
szone są o skontaktowanie się
z komisariatem rzecznym KSMO
Warszawa, ul. Wybrzeże Szcze
cińskie 6 telefon 45-68-60 lub
najbliższą jednostką Milicji Obywatelskiej.

„Maturzyści - 78”
(C) dokończenie ze str. i

Jednakże wiele ciekawych opracowań przesłały nam rów
nież technika i licea zawodowe,
średnie szkoły rolnicze, a na
wet szkoły wieczorowe dla pra
cujących.
Niełatwe zadanie mają więc
zwykle nasi jurorzy. Podczas
dwóch wakacyjnych miesięcy
muszą przeczytać tysiące stron,
napisać opinię każdej z prac, a
wreszcie zdecydować, które z
tych najlepszych zasługują na
szczególne uznanie i wyróżnie
nie. A każda ma przecież inny
temat, każda dotyczy innych epok i autorów, innych rodza
jów literackich, innych zagad
nień związanych z historią i
współczesnymi dziejami literatury, kultury i społeczeństwa,
Dlatego też, członkowie sądu
konkursowego nie
__ żałują _swoich urlopów na tę lekturę, bo
jak sami przyznają, dostarcza
ona wielu wrażeń, a zwłaszcza
dowodzi, że w szkołach, wbrew
potocznym opiniom, odbywa się
wielka praca nad językiem pol
skim.
Sądzimy, że tegoroczni matu
rzyści nie zawiodą tych ocze
kiwań. Nazwiska laureatów ogłosimy w pierwszych dniach
września br. Już teraz czeka na
nich wiele cennych nagród rze
czowych, wycieczki zagranicz
ne i krajowe, piękne wydawni
ctwa książkowe. Zdobywcy pier
wszych miejsc zaś, tradycyjnie,
otrzymają roczne stypendia, z
których najwyższe, w wysokości
18 tys. zł, jest nagrodą imienia
profesora Jana Zygmunta Ja
kubowskiego, fundowaną przez
ministra oświaty i wychowania.
Pozostałe trzy stypendia, w wy-

f.

s

i
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sokoścl 12 tys. zł, fundują rok
rocznie: minister nauki, szkol
nictwa wyższego i techniki. Za
rząd Główny RSW „Prasa-Książka-Ruch” oraz Zarząd Główny
Związku Zawodowego Pracow
ników Książki, Prasy; Radia i
TV.
W konkursie nagradzani są
również nauczyciele poloniści
naszych laureatów, którzy prze
cież swoje sukcesy zawdzięcza
ją ich pracy i staraniom.
Przypominamy jeszcze raz re
gulamin konkursu: w konkur
sie biorą udział prace matural
ne z języka polskiego w dwóch
kategoriach — dyplomowe i obowiązkowe, z których obie są,
oczywiście, oceniane odrębnie.
Prace konkursowe typuje i
przesyła szkoła, upoważniony
przez nią nauczyciel lub zespół
pedagogów. Szkoła przesyła tyl
ko 2 prace: po jednej w każ
dej kategorii, lub jedną, w jed
nej z tych kategorii. Każda
praca musi być opatrzona stem
plem szkoły. Obok nazwiska i
adresu domowego autora pracy,
prosimy o podanie nazwiska
nauczyciela języka polskiego w
klasie maturalnej. Przyjmuje
my też opracowania z pograni
cza dwóch przedmiotów, jeśli
jednym z nich jest język pol
ski.
Prace maturalne, a raczej ich
kopie, ponieważ oryginał za
trzymuje szkoła w swoich ar
chiwach, prosimy nadsyłać wy
łącznie xv maszynopisie, do dnia
24 czerwca br. (decyduje data
stempla pocztowego) pod adre
sem: Redakcja „Żvcla Warsza
wy”. ul. Marszałkowska 3/5,
09-621 Warszawa, z dopiskiem
na kopercie: „MATURZYŚCI—
-78”.

łych następują istotne przeob
rażenia w tym dziale gospodar
ki. Po 1971 r. wybudowano m.in.
w naszym kraju ok. 220 dużych
fabryk żywności lub nowoczes
nych oddziałów produkcyjnych,
a setki innych zakładów zmo
dernizowano. Obecnie przemysł
ten dostarcza ok. 41 proc, ogó
łu dostaw towarów na rynek.
Zabierając głos premier pod
kreślił wielkie znaczenie i rolę
przemysłu spożywczego w za
spokajaniu potrzeb żywnościo
wych społeczeństwa. Wskazu
jąc na najważniejsze zadania
załóg tej branży gospodarki,
zaakcentował on konieczność jak
najefektywniejszego wykorzys
tania wszystkich możliwości
zwiększenia i rozszerzenia do
staw na rynek oraz potrzebę
coraz trafniejszego dostosowa
nia tej oferty do faktycznych
wymagań
konsumentów.
W
wielu zakładach są jeszcze zna
czne rezerwy produkcyjne —
trzeba zatem uczynić wszystko,
aby zostały one jak najszyb
ciej uruchomione z największą
korzyścią dla dalszej poprawy
zaopatrzenia rynku.
Przemysł spożywczy — pod
kreślił P. Jaroszewicz — dysponującV~ coraz nowocześniej
szymi fabrykami i zapleczem
technicznym, jest i będzie na
dal szybko rozwijany. Nakłady
przeznaczone na dalszą Jego mo
dernizację należy jednak właś
ciwie spożytkować, co xvymaga
m.in. dalszego usprawniania
procesów inwestycyjnych oraz
nełnego wykorzystania zdolnoś
ci produkcyjnych na każdym
stanowisku pracy. Stąd też —
powiedział premier — szcze
gólnego znaczenia nabiera do
bra organizacja pracy, rozwija
nie ruchu racjonalizacji i wynala-czości oraz różnych form
współzawodnictwa.
P. Jaroszewicz przekazał na
ręce obecnych serdeczne poz
drowienia od I sekretarza KC
PZPR — Edwarda Gierka oraz
wyrazy uznania dla wszystkich
pracowników przemysłu soożywczega oraz życzył im i ich
rodzinom wszelkiej pomyślnoś
ci w życiu zawodowym i oso
bistym. (PAP)

Nagroda UNESCO
dla „Pafawagu”
(D) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Ideą Międzynarodowego In
stytutu Promocji i Prestiżu, utworzonego w 1963 r. jest wyróż
nianie ludzi i instytucji za ich
działalność w dziedzinie kultu
ry, nauki, humanizmu i przemy
słu. Dotychczas wyróżniono tyl
ko 33 osoby bądź placówki, w
tym 3 polskie (oprócz „Pafawa
gu” nagrodę otrzymało Zjedno
czenie „Bumar”, a emblemat
międzynarodowy — przyznawa
ny dla instytutów badawczych i
gałęzi przemysłu związanych z
rolnictwem i gospodarką żyw
nościową — Przedsiębiorstwo
Handlu Zagranicznego „Agros”).
Nagrodą wyróżnieni zostali
m. in. światowej sławy chirurg
prof. Christian Bernard, Insty
tut Radowy we Francji, Akade
mia Nauk ZSHR, amerykańska
NASA, zakłady Porsche w RFN.
szwedzkie zakłady „Alfa-Laval”
i zakłady „Ikarus” na Węgrzech.
(PAP)
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KRONIKA DYPLOMATYCZNA

(P) Na zaproszenie MSZ przeby.
wal w Polsce członek kolegium,
dyrektor
departamentu
MSZ
ZSRR, A. Bondarcnko. Przepro
wadził on rozmowy na tematy
interesujące obie strony z dyrek
torami departamentów MSZ: J.
Filiksiakiem i W. Natorfem.
A. Bondarenko został przyjęty
przez kierownika MSZ, wicemin,
~ ’
Obecny był charge
3. Czyrka.
d’affaires ambasady ZSRR
“
w
Warszawie — G. Ragulin.

★
Na zaproszenie
dyr. departa
mentu prasy, współpracy kultural
*— •
nej i naukowej MSZ, S. Stani
szewskiego, przebywał w Polsce
z kilkudniową wizytą
dyr. de.

... Na zaproszenie min. admifeD nistracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska —
Marii Milczarek przebywał
w
Polsce z kilkudniową wizytą pre
mier rządu krajowego Saary —
Franz Josef Roeder.

Zwiedzil on Gdańsk, złożył kwia
ty
pod Pomnikiem Bohaterów
Westerplatte oraz Malbork. Obec
ny był również na terenie b. hit
lerowskiego obozu koncentracyj
nego W Stutthofie, gdzie złożył
wieniec pod pomnikiem ku czci
pomordowany eh.

Premier F. Roeder spotkał się
z członkiem Biura Politycznego,
sekretarzem KC PZPR — Stefa
nem Olszowskim. Odbył również
rozmowy z przewodniczącym Ko
misji Planowania przy Radzie Mi
nistrów, xvieeprcmierem
Tadeu
szem XVrzaszczykiem oraz min.
oświaty i wychowania — Jerzym
Kuberskim. Tematem rozmów by

partamentu prasy MSZ ZSRR, W.
Sofiński.
XV. Sofiński został przyjęty
przez kierownika MSZ, wicemin.
J. Czyrka. Gość radziecki prze
prowadził rozmowy z kierowni
kiem Wydziału Prasy, Radia i Te
lewizji KC PZPR, K. Rokoszewskim oraz wicemin. spr. zagr. —
M. Dmochowskim.
W rozmowach uczestniczył char
ge d’affaircs ambasady ZSRR w
Warszawie radca-minister G. Ragulin.
Z okazji święta narodowego
Argentyny ambasador tego kra
ju w Polsce Luis F. A. di Ma
rino wydal 26 bm. przyjęcie w
Warszawie. Przybyli wyżsi urzęd
nicy MSZ, przedstawiciele świata
Kultury, dziennikarze.
(PAP)

ły problemy dalszej normalizacji
stosunków PRL—R1N.
Na zaproszenie IiC PZPR w
dn. 22—26 bm. przebywała w
Polsce
delegacja KC Nie
mieckiej Socjalistycznej Partii
Jedności, której przewodniczył
zastępca
kierownika
Wydziału
przemysłu Lekkiego, Spożywcze,
go i Terenowego KC SEP — Her
bert Hoffmann.
Delegacja
została
przyjęta
przez członka Sekretariatu KC,
kierownika Wydziału Przemysłu
Lekkiego, Handlu i Spożycia KC
PZPR — Zdzisława Kurowskiego.
Goście z NRD przeprowadzili roz
mowy w Komisji Planowania, w
Ministerstwie Przemysłu Lekkiego
oraz w Ministerstwie Handlu We
wnętrznego i Usług. W czasie po
bytu w naszym kraju delegacją
przebywała również
w
Łodzi,
gdzie m. in. zapoznała się z pra
cą Instytutu Włókiennictwa i od.
była rozmowy w Komitecie Łódz
kim rZPR. (PAP)

PAP DONOSI W SKRÓCIE

O Ok. 3 tys. fachowców z wyż
szym wykształceniem przygotował
dla naszego rolnictwa wydział
ekonomiczno-rolniczy SGGXV-AR
w Warszawie. W tej jedynej tego
typu placówce naukowej w kra
ju uzyskują kwalifikacje specja
liści z dziedziny makro- 1 mikroekonemiki rolnictwa, polityki agrarnej, budownictwa rolniczego
oraz oświaty rolniczej. Na wy
dzielę tym ponad 1C0 osób uzy
skało dotychczas tytuły cloktorskić, a przeszło CO osób — stop
nie doktora habilitowanego. Naj
wyższe stopnie naukowe — pro
fesora zwyczajnego i nadzwyczaj
nego przyznano kilkunastu pra
cownikom naukowym.
Wydział ten rozszerza w ostat
nim czasie więź z praktyką otwierając terenowe punkty kon
sultacyjne oraz studia podyplo
mowe dla ludzi pracujących za
wodowo w rolnictwie. Niedawno
uruchomiono na wydziale zakład
rolnictwa światowego. Z okazji
25-lecla działalności wydziału, 23
bm.
rozpoczął się dwudniowy
zjazd absolwentów. XV otwarciu
zjazdu uczestniczył członek Sekre
tariatu KC, kierownik XVydziału
Przemysłu Lekkiego , Handlu i
Spożycia KC PZPR — Zdzisław
Kurowski.
O 26 bm. w Warszawie odbyło
się wręczenie nagród laureatom
konkursu Klubu Zagadnień Polo
nijnych SDP za najlepszą publi
cystykę o tematyce polonijnej w
prasie, radiu 1 tv w 1977 r.
Jury przyznało I nagrodę red.
Janowi XVierzbińsklemu (Polskie
Radio)
za całokształt SO-letniej
działalności publicystycznej w pis
mach polonijnych 1 w Redakcji
Audycji Radiowych dla Polaków
z Zagranicy. II nagrodę otrzymał
red. Ryszard Badowski (TVP) za
cyk!
programów telewizyjnych
ukazujących wkład Polaków w
rozwój kulturv 1 nauki poszcze
gólnych narodów.
Trzecie nagrody otrzymali: red.
red. Florian Dłużak („Kurier Pol
ski”).
Krystyna
Kozłowska
(CODP-PAP) za książkę pt. ..Pol
ki w Resistance”, Stefan Sma-

rzyńskl („Hejnał Mariacki”), Wie
sław Szyndler-Głowacki („Zycie
Gospodarcze” — „Rynki Zagra
niczne”)
1
Jerzy Wojciewski
(„Dziennik Ludowy’-).
Nagrodę zespołową jury kon
kursu przyznało zespołowi dzien
nikarzy PAP w składzie: red. red.
Henryk Gałat (Warszawa),
Ma
ciej lśuczewskl (Kraków), Franci
szek Malinowski (Lublin) 1 Jerzy
Sylmn (Warszawa).
O 23 bm. odbyły się kolejne Im
prezy trwających w Warszawie
Międzynarodowych. Spotkań Tea
tralnych. Artyści Teatru im. Ma
jakowskiego z Moskwy wystąpili
z koncertem w Domu Radzieckiej
Nauki 1 Kultury, a zespól Teatru
Narodowego im. Cara^iale z Bu
karesztu —
zaprezentował swe
pierwsze przedstawienie na scenie
Teatru Dramatycznego.
© W XIV Ogólnopolskim Kon
kursie Czytelniczym „Złoty kłos
dla twórcy — srebrne dla czytel
ników” , organizowanym
przez
redakcję „Dziennika Ludowego”
1 Ministerstwo Kultury 1 Sztuki,
przy współpracy wielu instytucji
1 organizacji
zajmujących się
upowszechnianiem czytelnictwa —
najwięcej głosów otrzymała po
wieść Edwarda Redllńskiego „Konoplelka”.

★

0 Takie spotkanie odbyło się po
raz pierwszy, ale miejmy nadzie
ję. że przejdzie do tradycji ma
turalnych. — 26 bm. w warszaw
skim Centrum Studenckiego Ru
chu Naukowego przedstawiciele
władg .ppjuyjcąnyoh ,u oświatowych
‘ stolicy 1 województwa podejmo.
wali absolwentów warszawskich
szkól średnich, którzy zdobyli ty
tuły laureatów olimpiad przed
miotowych. Wszyscy spośród 57
przybvłvch na to snotknnle olim
pijczyków sa już studentami.
XV snotkaniu udział wzięli m.
In.: sekretarz KW PZPR — Krzysztpf Kruszewski, kurator oświa
ty i wychowania stołecznego woj.
warszawskiego — Rcmuald Ler.
skl oraz przewodniczący Zarzadit
Stołecznego SZSP — Stefan Ieras.
(rem)

Udział uczonych w rozwoju kraju
Sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN
(P) Zwiększenie skuteczności prac badawczych, lepsze wy
korzystanie ich wyników w praktyce — to główne zasady, ja
kimi będzie kierować się w swej działalności Polska Akademia
Nauk.
Odzwierciedlają one postu
laty zaxvarte w tezach na XII
Plenum KC PZPR — „O dal
sze umacnianie roli nauki w
społeczno-gospodarczym roz
woju kraju”, w których
stwierdza się m.in., Iż zrze
szeni w PAN uczeni poxvinni
objąć sxvoim działaniem isto
tne dla kraju problemy, umacniać odpowiedzialność za
efekty badań, za właściwe ich
powiązanie z fwtrzebami bu
downictwa socjalistycznego.
Spraxvy pełniejszego wyko
rzystania xviedzy, talentu i
doświadczenia uczonych były
jednym z tematów 48 Sesji
Zgromadzenia Ogólnego PAN,
jaka 26 bm. odbyła się w
Warszawie.

cych dziś ponad 600 tys. człon
ków — towarzystw naukowych.
Działalność PAN w r. 1977 i
jej program na lata 1978—1980
przedstawił sekretarz naukowy
PAN. prof. Jan Kaczmarek. Jak
stwierdziły powołane z inicja
tywy PAN międzyresortowe
komisje, które dokonały oceny
realizacji planów badań pod
stawowych, w ub. roku uzyska
no postęo w koncentracji, ko
ordynacji i organizacji prac ba
dawczych.
Program PAN do r. 1980. któ
ry powstał w toku rozległych
konsultacji w różnych środo
wiskach
naukowych
kraju,
przewiduje
m.in. dokonanie
ogólnokrajowego przeglądu osiąenięć i potrzeb poszczegól
nych dziedzin nauki.

W piśnie badań naukowych
na okres następnej 5-latki czo
łowe miejsce zajmą m.in. pra
ce związane z problematyką
wyżywienia, gospodarką surow
cową 1 energetyczną — w tym
sprawy nowych źródeł energii,
wdrażania środków automaty
zacji i informatyki, jak rów
nież zagadnienia z dziedziny
nauk społecznych, związane z
budowa
rozwiniętego społe
czeństwa socjalistycznego.

Na seji omówiono też proble
my związane z zasobami wod
nymi Polski 1 zasadami racjo
nalnego ich wykorzystywania.
Referat na ten temat przedsta
wił prof. Zdzisław Kaczmarek,
czlonek-korespondent PAN.
Zgromadzenie podjęło uchwa
łę o utworzeniu nowego, VII
Wydziału Nauk o Ziemi i Nauk
Górniczych. Uchwała podlega
zatwierdzeniu przez Radę Mi
nistrów. (PAP)

Na obradach obecni byli: se
kretarz KC PZPR — Andrzej
Werblan i wicepremier — Ka
zimierz Secomski. Przybyli też
przedstawiciele kluczowych re
sortów gospodarczych.
Otwierając sesje prezes PAN
— nrof. Witold Nowacki pod
kreślił potrzebę rozwiązywania
problemów rozwoju społecznogospodarczego kraju wspólnym
wysiłkiem nauki i gospodarki,
zwrócił też uwagę na wzrost
udziału komitetów naukowych
PAN w przyspieszeniu postępu
poszczególnych dyscyplin oraz
na rolę, jaką w umocnieniu
więzi nauki z praktyką może
spełnić umocnienie zrzeszająnBRKSEaanaoaMBK

W dniu 23 maja 1978 r. zmarł w wieku 77 lat

STANISŁAW BIENIEK
były zastępca kierownika resortu rolnictwa i reform rolnych w Polskim Komitecie Wyzwo
lenia Narodowego, a następnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rol
nych w Rządzie Jedności Narodowej, poseł do Krajowej Rady Narodowej i Sejmu Ustawo
dawczego, zasłużony działacz GL, AL, PPR-P ZPR, odznaczony Orderem Sztandaru Pracy
H klasy. Krzyżem Grunwaldu IH klasy, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
i innymi odznaczeniami państwowymi.
Cześć Jego pamięci!
PREZES RADY MINISTRÓW
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Konsultacja „Życia Warszawy” gościnnie w Radomiu • Konsultacja „Życia Warszawy” gościnnie w Radomiu

DUŚ IHM ZIEMI RADOMSKIEI
22 maja br. odbyła się w Radomiu trzecia wyjazdowa, a szósta wojewódzka telefoniczna konsultacja „Życia
Warszawy”. Przy telefonie 232-54 w siedzibie Wojewódzkiej Rady Narodowej na pytania Czytelników odpo
wiadali: Janusz Prokopiak — I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR, przewodniczący Wojewódzkiej Ra
dy Narodowej, Roman Maćkowski — wojewoda radomski, Euzebiusz Ciążela — I sekretarz Komitetu Miej
skiego PZPR, przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej, Tadeusz. Karwicki — prezydent miasta.
W ciągu dwugodzinnej konsultacji telefon 232-54 nie milki ani na chwilę. Rozmówcy nie tylko zadawali py
tania w kwestiach dotyczących dalszego przyspieszonego rozwoju ziemi radomskiej, która przed trzema laty
awansowała do rangi województwa; wiele rozmów z władzami tego regionu przeradzało się w ożywioną gos
podarską dyskusję.
Dziś zamieszczamy pierwszą część sprawozdania z radomskiej konsultacji. Drugą część relacji zamieścimy
w najbliższym numerze.

Największy
producent
— Halo czy to
„Życia Warszawy”

konsultacja

— Słucham. Prokopiak przy
aparacie.
— Dzień dobry. Mówi inżynier z Zakładów Przemyślu Ty
toniowego. Mam do Towarzysza
Sekretarza takie pytanie. Woje
wództwo nasze w skali kraju
jest największym producentem
owoców i warzyw, ale równo
cześnie na rynku radomskim
obserwujemy stały niedosyt. Co
uczyniono i co zamierza się
zrobić, aby pozostać nadal naj
większym producentem w tej
dziedzinie, ale żeby jednocześ
nie stać sie województwem naj
lepiej w kraju zaopatrzonym w
te artykuły?
— Są dwa tematy. Pierwsza
sprawa to, żeby radomskie wroiewództwo było nadal najwięk
szym producentem owoców i
warzyw w kraju. Odpowiadam,
że w tej chwili jesteśmy naj
większym producentem. Rejon
warecko-grójecki to rejon o
wielkich tradycjach 1 wielkich
możliwościach rozwoju
pro
dukcji owoców i warzyw. Dzi
siaj mamy tam zgrupowane po
nad 30 tys. hektarów sadów.
Chodzi nam przede wszystkim
o to. aby była to produkcja
wysokiej jakości. W związku z.
tym podjęliśmy szeroki program
modernizacji sadownictwa grójecko-wareckiego. aby wprowa
dzić tam uprawy odmian wy
sokogatunkowych, odmian na
które jest wielkie społeczne za
potrzebowanie i tym samym
zmniejszyć ilość owoców na
dających się wyłącznie do prze
robu przemysłowego. To jest je
den temat, wielki temat, który
z cała konsekwencją realizuiemy.
Inna sprawa to zaopatrze
nie rynku radomskiego. Jeżeli
chodzi o ten temat, przekażę
słuchawkę wojewodzie Maćkow
skiemu.
____ ,
— Jest problem z przechowal
nictwem owoców. Problem ten
nie jest jeszcze właściwie roz
wiązany nie tylko w naszym
województwie, ale również w
skali całego kraju. Co podej
mujemy w tym zakresie? Rozpoczniemy w 1979 r. budowę
dużej przechowalni owoców w
Chynowie k/Grójca na 20 tys.
ton jabłek. To znacznie popra
wi zaopatrzenie naszego rynku,
a także stworzy możliwości
zwiększenia eksportu. Popie
ramy także budownictwo prze
chowalni przez właścicieli sa
dów. Będziemy chcieli również
w samym Radomiu na począt
ku lat 80-tych wybudować dużą
chłodnie, by zapewnić m. in.
świeże owoce i warzywa miesz
kańcom Radomia.
Wydaje mi sie. że jest jesz
cze jeden temat do podjęcia w
tej dziedzinie, a mianowicie za
opatrzenia ludzi bezpośrednio
przez zakłady pracy. U nas ten
sposób zaopatrzenia nie jest
jeszcze wykorzystywany. W okresie kiedy jest ązczyt zbio
rów owoców, namawiamy że
by zakłady organizowały wy
cieczki i bezpośrednio u pro
ducentów zaopatrywały swoich
pracowników w owoce. Te ini
cjatywy jednak nie zawsze są
właściwie wykorzystywane.
Jeśli chodzi o inwestycje, to
w roku bieżącym rozpoczynamy
budowę dużego, bodajże naj
większego w kraju zakładu
przetwórstwa owocowo-warzyw
nego „Hortexu” w Przysusze.
To jest zakład zakupiony za
granicą. Produkty z tego za
kładu znacznie wzbogacą rów
nież nasz radomski rynek.
Również w roku bieżącym roz
poczynamy budowę dużego za
kładu nrzetwórc’°go w Jedliń
sku k/Radomia dla rejonu gró.
jeckiego. Poza tym podejmuje
my w gminach (głównie w re
jonie grójecko-wareckim) pro
gram małego przetwórstwa owo
cowo-warzywnego.
To by były te najważniejsze
przedsięwzięcia.
— Dziękuję bardzo za wyczer
pującą informację.

wodnienie I utwardzenie ulic. Ja
w tej sprawie to nawet pozwo
liłem sobie napisać do wyso
kiej
instancji
wojewódzkiej
swego rodzaju skargę w grzecz
nej formie, ale upłynęły już trzy
miesiące i nie mam na to odpo
wiedzi. Rozumiem, że jest dużo
pracy itd. jednakże dobrze by
było,
gdyby
przedstawiciele
władz miejskich przy dojazdach
do pracy, wybierali co tydzień
inną ulice, a z pewnością ich
rozeznanie o stanie nawierzch
ni w naszym mieście byłoby
znacznie większe.
— W tej sprawie pragnie od
powiedzieć tow. Ciążela.
— Dzień dobry. Ciążela. Pro
blem. który Pan poruszył sta
nowi poważną sprtwę i to nie
tylko na terenie waszego miej
sca zamieszkania. Mamy w Ra
domiu 286 km ulic, a z tego
tylko 121 km o nawierzchni utwardzonej. Jest prawdą, że
dzielnice, szczególnie te po le
wej stronie jadąc od Skarysze
wa, posiadają bardzo zły stan
nawierzchni. Gdyby Pan chciał
wysłuchać mnie, to podam, że
w 1975 r. zmodernizowaliśmy i
wykonaliśmy około 10 km no
wych nawierzchni ulic. W 76 r.
już ponad 18 km. w 77 r. też
w granicach 20 km. Na pewno
zdajecie sobie sprawę w pełni,
że nie jesteśmy w stanie zrobić
wszystkiego w ciągu dwóch czy
trzech lat. Przyjęliśmy kierunek
modernizacji głównych węzłów,
jakbym nazwał, osiowych linii
komunikacyjnych. Tym nie
mniej nie zapominamy też o ulicy Komunalnej.
— Towarzyszu Sekretarzu,
jeśli wolno przerwać, mam pro
pozycję. W tych dniach wybie
rać będziemy nowy komitet osiedlowy. Gdyby tak rzucić ha
sło zmodernizowania nawierzch
ni naszej ulicy w czynie spo
łecznym? Może tę inicjatywę
podjąłby jakiś zakład pracy?
— A jakie przedsiębiorstwo
Pan proponuje?
— A choćby to, w którym
sam pracuję — Budochem.
— Doskonały pomysł. Myślę, że będziemy w kontakcie w
czasie , jego realizacji. Proszę
liczyć na moją pomoc.

Potrzebna pomoc
mieszkańców
— Halo słucham, Prokopiak
przy telefonie.
Przewodniczący Komitetu Osiedlowego Nr 9. W „Słowie Lu
du” i w „Życiu Radomskim” ukazały się informacje o opra
cowaniu ostatecznego programu
uporządkowania naszego osied
la. Ponieważ te informacje nie
były wyczerpujące, prosiłbym o
szersze wyjaśnienie. Poza tym
uważam, że przy dobrej orga
nizacji w zakresie porządkowa
nia wiele mogą zrobić
sami
mieszkańcy.
— Jest program uporządkowa
nia osiedla Ustronie. Mieliśmy
pewne opóźnienia w jego reali
zacji, dziś niemało już zrobiono.
Ale gdyby mieszkańcy osiedli,
zwłaszcza tych nowo budowa
nych, w szerszym stopniu włą
czyli się do porządkowania,
mielibyśmy znacznie lepsze efekty. Póki co, pomimo podej
mowanych różnych inicjatyw
nie udało się na wielu osied
lach doprowadzić do tego, aby
mieszkańców zmobilizować do
uczestnictwa
w pracach spo
łecznych. Dobrze się składa, że
jest Pan przedstawicielem sa
morządu mieszkańców. My wie
le sobie obiecujemy po nowej
kadencji, licząc że członkowie
tych samorządów staną się fak
tycznymi gospodarzami osiedli,
że wezmą w ręce inicjatywę, że

Dwie sprawy
z Komunalnej
— Dzień dobry, czy to jest te
lefon, o którym pisała gazeta.
— Tak. mówi Prokopiak.
— Chciałbym rozmawiać w
sprawach komunalnych.
— Dotyczących województwa,
czy miasta Radomia?
— Miasta Radomia.
— Jest tu do dyspozycji pre
zydent miasta. Tadeusz Karwi
cki.
— Dzień dobry panu. Karwi
cki, słucham.
— Dzień dobry. Jestem miesz
kańcem Glinie. Mieszkam tam
od wojny. Kiedyś to był teren
gminy. W 1954 lub 1953 roku
rejon ten został włączony do
miasta Radomia. My, mieszkań
cy ul. Komunalnej chcielibyśmy
zasygnalizować dwie sprawy,
które do tej pory nie zostały
rozwiązane * mianowicie od

Radom — centrum miasta

wspólnie z administracjami do
mów mieszkalnych, osiedli mie
szkalnych, spółdzielczości mie
szkaniowej podejmą takie dzia
łania, aby te wszystkie roboty,
prace porządkowe związane z

cę w gminach, miastach, urzę
dach, a przede wszystkim dosko
nalić kontakty urząd — obywa
tel. Sądzę, że jest okazja, aby
naszym radnym złożyć życzenia
jak najlepszego wypełniania

Od lewej: Janusz Prokopiak, Roman Maćkowski, Euzebiusz Ciążela i Tadeusz Karwicki
jako stolica województwa funk
cjonujemy od 3 lat. Od samego
początku powstania wojewódz
twa zajęliśmy się rozpoznaniem
problemów — które stoją przed
nami, z którymi musimy się uporać. A spraw było i jest wie
le.
Wiadomo, że miasto woje
wódzkie ma zawsze bardzo du
że potrzeby. Ze Kielce rozwi
jały się niejako kosztem Rado
mia? Trudno tak oceniać sy

szerszy program mieszkaniowy.
A jak dodam do tego, że mamy
także w programie budowę
szpitala wojewódzkiego, to świad
czy to o tym. że ten program
modernizacji i rozwoju Radomia
jest ogromny.
— Nie ulega wątpliwości.
— Przy okazji rozmowy z Pa
nem, prosiłbym aby i Pan zechciał — w środowisku, w któ
rym Pan żyje, pracuje i miesz
ka — podejmować społeczne za
dania i działania na rzecz mo
bilizowania ludzi do uczestni
czenia w realizacji tego progra
mu.

Zamknięta sprawa

Uczniowie Technikum przy pracach społecznych na terenie osiedla Borki
zakładaniem trawników, sadze
niem krzewów, drzew, kwiatów
itd. szybciej wykonać. Ta po
moc jest po prostu niezbędna,
zwłaszcza w Radomiu dziś, gdy
realizujemy bardzo szeroki pro
gram budownictwa mieszkanio
wego.

W pełni wykorzystać
uprawnienia
— Mówi Kluszczyński. Czy ra
dni w nowej kadencji będą mie
li większe niż do tej pory uprawnienia? W jaki sposób przy
czyniają się oni do poprawy
funkcjonowania Urzędu Woje
wódzkiego, Urzędu Miasta?
— Tu Prokopiak. Wybory do
rad narodowych stopnia pod
stawowego, jakie odbyły się 5
lutego, spotkały się z ogromnym
zainteresowaniem całego społe
czeństwa radomskiego. Świadczy
o tym masowy udział mieszkań
ców naszego województwa w
wyborach, no i szerokie popar
cie kandydatów Frontu Jedno
ści Narodu. Społeczeństwo ra
domskiej ziemi
przywiązuje
wielką wagę do funkcjonowania
rad narodowych. Bo przecież
przedstawicielami w tych radach
są ludzie, którzy reprezentują
poszczególne środowiska, zakła
dy pracy, ludzie, którzy obok
zaszczytnego mandatu radnego
podjęli się pełnienia odpowie
dzialnych społecznych funkcji,
zobowiązujących do pracy na
rzecz swojego miasta, osiedla,
gminy czy wsi. Nasi radni mają
ogromne uprawnienia. I rzecz
nie w tym, aby je zwiększać,
natomiast rzecz w tym, aby te
uprawnienia przez wszystkich
naszych radnych były w pełni
wykorzystywane. Myślę, że po
może im w tym bardzo dysku
towana obecnie na forum Sejmu
propozycja powołania Komisji
Kontroli Społecznej. Komisje te
są szansą, dodatkowym czynni
kiem aktywizacji radnych w po
dejmowaniu różnorodnych lokal
nych problemów, które ludziom
utrudniają życie. Idzie o to, by
podnosić na wyższy poziom pra

swoich obowiązków, a mieszkań
com, którzy oddali swe głosy na
tych ludzi po prostu zadowole
nia z ich pracy.

Telefon retro
— Dzień dobry. Jestem miesz
kańcem Warszawy. Radomska
fabryka wyprodukowała telefon
retro. O . tym poinformował ra
domski przedstawiciel dzienni
ca telewizyjnego. Mogliśmy obej
rzeć ten ładny aparat. Dobrze,
że go wyprodukowano, ale szko
da, że go nie ma w sklepach.
Kiedy telefon retro będzie do
kupienia?
— Tu Prokopiak. Tak, istotnie
od początku br. Radomska Wy
twórnia Telefonów podjęła se
ryjną produkcję telefonów re
tro. Okazało się jednak, że ma
my kłopoty z kooperacją, z nie
którymi elementami, które po
trzebne są do tego aparatu, a
których Radomska Wytwórnia
Telefonów sama wytwarzać nie
może. Stąd jest to produkcja
w dosyć ograniczonych ilościach.
Z chwilą przezwyciężenia trud
ności kooperacyjnych będzie
można robić telefonów coraz
więcej i tym samym stanie się
on dostępny w powszechnej
sprzedaży.

tuację. Dla nas to już historia.
Dziś musimy podejmować pro
blemy, które stoją przed nami
i przewidywać te, które trzeba
będzie podjąć w przyszłości, bo
przecież wiadomo, że każda za
łatwiona sprawa rodzi następne
potrzeby i musimy się z tym li
czyć.
Mamy, jak sądzę dobry program rozwoju województwa. Jes
on Zatwierdzony przez kierów-

— Słucham, Prokopiak przy aaparacie.
— Dzień dobry. Chciałbym
zgłosić takie pytanie: jakie wy
ciągnięto wnioski polityczne i
jakie podjęto partyjne działa
nia po wydarzeniach czerwco
wych w Radomiu?
— Mijają dwa lata od tego
okresu. Wiecie, że Radom nor
malnie żyje, normalnie pracuje.
Nastrój w Radomiu wśród lu
dzi mamy dobry, realizujemy
program przyspieszonego rozwo
ju. Te dwa lata pokazały, że
Radom to przede wszystkim ucz
ciwi radomiacy, uczciwi i rzetel
ni Polacy, opowiadający się za
polityką partii, za programem
rozwoju województwa, który zo
stał zatwierdzony przez kierow
nictwo partii. Politylcierzy i
przeciwnicy Polski, naszego ustroju, i tu w kraju i za gra
nicą przegrali. Ich próby zbija
nia na naszych kłopotach inte
resów politycznych, sięgania do
oszczerstw i szkalowania radomiaków — zawiodły.
Druga sprawa. Wyciągnęliśmy
wnioski z naszej partyjnej
pracy. Przeprowadziliśmy roz
mowy ze wszystkimi członkami
miejskiej organizacji partyjnej.
Z niektórymi musieliśmy się
rozstać. Taka nasza postawa
sprawiła, że radomska organi
zacja partyjna zyskała należny
jej autorytet, a jej szeregi po
większają się ciągle o ludzi za-

danych sprawie. Codzienne ży

środkiem naukowym, kultural
nym, jednym z największych w
kraju centrów przemysłowych.
I my na współpracy z tak zna
cznym ośrodkiem możemy bar
dzo zyskać. A jednocześnie mo
żemy Warszawie służyć tym
z czym sobie nieźle radzimy w
województwie, m. in. zaopatrze
niem w owoce, w mleko itp.
Ostatnio nawiązaliśmy kon
takt z władzami stolicy. Odby
ło sić spotkanie z sekretarzem
KC PZPR, 1 sekretarzem Ko
mitetu Warszawskiego Alojzym
Karkoszką, z prezydentem mia
sta Warszawy Jerzym Majew
skim, uczestniczyli także sekre
tarze obu komitetów wojewódz
kich. Omówiliśmy zasadnicze
sprawy dotyczące rozszerzenia
naszego współdziałania w wielu
podstawowych dziedzinach. My
oczekujemy pomocy ze strony
stolicy w rozwiązywaniu na
szych spraw w zakresie np. roz
woju samodzielnej wyższej uczelni radomskiej, w zakresie
naszych potrzeb kulturalnych,
organizacji pracy czy też zao
patrzenia w niektóre artykuły,
wyroby przemysłowe, które pro
dukuje przemysł warszawski. Ze
strony swej zaoferowaliśmy lep
sze zaopatrzenie w owoce, wa
rzywa, w mleko itd.

Podtrzymują
dobre tradycje
— Czy tu konsultacja „Życia
Warszawy”?
— Tak, przy telefonie Proko
piak, słucham.
— Moje nazwisko Romuald
Wodziński. Wszyscy obywatele
Radomia są wielce usatysfakcjo
nowani zachodzącymi, korzyst
nymi zmianami w naszym mieś
cie i województwie. Jest to rze
czywiście ogromny postęp nie
mający sobie równego w całej
dotychczasowej historii regionu.
Obok zaangażowanych w proces
przemian grup społecznych są
również stojący na uboczu. Mam
tu na myśli przede wszystkim
radomskich rzemieślników. Ja
mam takie pytanie: jak ocenia
cie towarzyszu, pomoc radomi modernizacji naszego miasta?

Wspólna realizacja
programu
— Halo, słucham. Prokopiak.
— Dzień dobry. Chcialem po
stawić takie pytanie: jak nale
ży tłumaczyć to, że od roku 1945
do obecnej chwili nie ma w Ra
domiu hotelu z prawdziwego
zdarzenia. Rozumiem, że były
trudności, ale żeby przez trzy
dzieści parę lat nikt o tym nic
pomyślał?
— Przed dzisiejszą konsulta
cją napłynęło sporo listów i py
tań, w których poruszono pro
blemy zaniedbań Radomia, któ
re ponoć powstały z tytułu nie
właściwego traktowania spraw
naszego miasta ze strony Kielc.
Jako województwo, a Radom

W sadach grójeckich w Państwowym Gospodarstwie Rolnym Uleniec
nictwo partii i trzeba wykorzy
stać wszystkie społeczne siły dla
jego realizacji. Towarzysze w
Kielcach mają także wiele pro
blemów i życzymy im, całej spo
łeczności kieleckiej szybkiego
postępu i realizacji wszystkich
zamierzeń.
A wracając do Pana pytania.
W tym programie znajduje się
również hotel. Z jego budową
startujemy już w przyszłym ro
ku. Będzie to hotel na 400 miejsc,
z pięknym zapleczem gastrono
micznym. Jest już przesądzona
jego lokalizacja; stanie przy
pl. Zwycięstwa, mniej więcej
na przeciwko teatru. Musimy
tylko dobrze z naszymi wyko
nawcami się przymierzyć, żeby
ta budowa przebiegała sprawnie
i żeby wybudować hotel na do
brym poziomie.

Przy tej okazji chciałbym
powiedzieć, że Pan sam chyba
widzi, że jak się wspólnie bierzemy za robotę to i efekty są.
Szereg ważnych dla miasta obiektów jest w naszym progra
mie rozwoju. Budujemy teatr,
bierzemy się także za rozwią
zywanie .problemów infrastruk
tury tego miasta, m. in. elek
trociepłowni. Realizowana jest
oczyszczalnia ścieków, prowadzi
się cały program modernizacji
ulic, oświetlenia Radomia. Przy
mierzamy się do tego, aby właś
ciwie rozpracować
problem
dworca PKP i PKS. Budujemy
wiadukt przy ul. Żeromskiego,
obwodnicę rzeszowską, a przede
wszystkim realizujemy znacznie

cie społeczeństwa Radomia i re
zultaty pracy potwierdzają, że
sprawa czerwcowych wydarzeń,
jest sprawą zamkniętą.
— Dziękuję towarzyszu sekre
tarzu,
jestem
pracownikiem
ZNTK._
— Dziękuję.
Wszystkiego dobrego. Pozdrów
cie swoich towarzyszy.

Radom-Warszawa
— Halo, słucham Prokopiak.
— Dzień dobry, mówi Sochac
ki. Dlaczego nie ma w Warsza
wie firmowych sklepów wyro
bów przemysłu radomskiego,
np. „Radoskóru”?
— Nie jest prawdą, że nie
ma takich sklepów. „Garlach”
ma sklep na Nowym Swiecie i
stoisko w Domach Centrum,
także „Radoskór” ma swoje
wielkie stoisko w Domach Cen
trum. Umówiliśmy się z władza
mi warszawskimi co do otwie
rania dalszych takich sklepów,
a także warszawskich w Rado
miu. Myślę, że będzie z tego
dla obu województw dobry
pożytek. Chciałbym przy tej
okazji powiedzieć, że jesteśmy
bardzo zainteresowani rozwojem
współpracy z Warszawą. Z róż
nych względów. Po pierwsze
znajdujemy się w makroregionie
centralnym, w którym mieści
się także Warszawa i woje
wództwo stołeczne. Po drugie
Warszawa jest największym o

— Rzemieślników jest w wo
jewództwie około 4 tysięcy, z
tego przeszło tysiąc w samym
Radomiu. Co dotychczas zrobiło
radomskie rzemiosło dla swego
miasta, w podniesieniu jego
estetyki? Rzemieślnicy zapew
niali, że w wielu pracach zwią
zanych z wystrojem ulic, na
rożników czy też Ratusza będą
uczestniczyć. Jakie mamy rezul
taty? Chcę powiedzieć, że istot
nie jest to wielka rzesza rze
mieślników w naszym woje
wództwie radomskim, także i w
samym Radomiu. Nasze rzemio
sło szczyci się dobrymi tradyc
jami, potrafi wykonać wiele
rzeczy na najwyższym artysty
cznym poziomie.
Znając ambicje tych ludzi je
stem przekonany, że uda się do
prowadzić do tego, aby zegar na
Ratuszu radomskim został wre
szcie uruchomiony, wierzę, że
i inne miejsca, które wymagają
artystycznej ręki, zostaną przez
naszych radomskich rzemieślni
ków odrestaurowane Bardzo na
nich liczymy, na ich bezpośre
dni udział w uporządkowaniu
miasta, w poprawie jego este
tyki.

Opracowanie:
ADAM CIESIELSKI
JANUSZ LATOSZEK

Zdjęcia:
BRONISŁAW DUDA

6 m
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Pisze Dostojewski:
„...szczególne
nieszczęście
■
mieszkać w Petersburgu, naj
I gająca jeszcze czasów Pika- bardziej abstrakcyjnym i wy
I dora, gdzie Karski zajmował myślonym mieście na całej
I się częścią muzyczną wieczo- kuli ziemskiej". I w tym „wy
Dubrownik. Panorama Starego Miasta.
I rów teraz z pianistą Haftmamyślonym mieście” umiesz
I
nem. Karski był skrzypkiem
cza Dostojewski swego boha
o
portu
wprowadzają
nas
piękne.
Tarasy schodzące do
tera, ulubionego drobnego uzatoki porośnięte tak soczystą
Spotkania z Jugosławią
światła
Dubrownika. I i długi czas grywał w orkiezielenią, że wydaje się niereal
Rozpoznajemy znajome I strze operowej w Teatrze rzędnika, którego męczy z ta
na, białe mury willi i hoteli i
ką samą satysfakcją, jakiej
miejsca — mój hotel, jego I Wielkim. Przyjaźń z nim była
zatykający wprost, słodki zapach
dom, w którym mieszka. Ka I także częścią owego dziwnego doznał ów urzędnik, dręcząc
kwitnących rododendronów.
I
lata
1919
roku,
które
spędzasamego siebie.
pitan zaprasza mnie na na
Wędrujemy wąskimi uliczka
stępny dzień. — Jeśli będziesz I łem w Warszawie. Przychodził
„Dochodziło do tego, żem
mi. Zachód słońca oglądamy ze
i
do
mnie
na
Warecką
14
ramiała czas przyjdź do nas.
jakiejś skrytej, nie
starego cmentarza na wzgórzu, Mamy
I zem z Edwardem Głowackim doznawał
kurs
na
Lokrum,
ale
normalnej, podlawej uciechy,
na którym wznosi się mauzoleum
I
i
Antonim
Słonimskim.
Ja
będzie dłuższa przerwa, bę
czasami w szczególnie
rodziny Raćić, dzieło jednego z
tylko jeden mówiłem do nie- kiedy
najwybitniejszych rzeźbiarzy ju dziemy łowić ryby, a wiesz II go
obrzydliwą petersburską noc
Od naszej specjalnej wyslanniczki, JOANNY MAZURCZYK
jego
prawdziwym
imiegosłowiańskich Ivana Meśtrovi- jak smakuje świeża ryba przy
wracałem do swojego kąta,
cia.
rządzona na pokładzie pod i I niem Bo Karski miał w iszdając sobie dobrze sprawę,
I
tocie
na
imię
Michał.
Ale
kieW powrotnej drodze zachodzi kieliszek rakiji?
ubrownik w deszczu. Du pominające raczej średniowiecz zem z moją jugosłowiańską
że i dziś znowu popełniłem
przyjaciółką do Cavtat, odleg my do maleńkiego sklepiku z
brownik w słońcu. Jeden ne narzędzia tortur.
Na pewno jest znakomita, I dy jako Michał Karski zaświństwo, że tego, co się sta
I
cząl
drukować
swoje
pierwsze
łego o kilkanaście kilometrów pamiątkami, jakich dziesiątki ale wiem, że nie będę mogła
Kilka godzin trzeba też po
z najpiękniejszych za
ło, żadną miarą się nie od
w Dubrowniku, Cavtat, prowa skorzystać z zaproszenia Sy- | wiersze, wezwał go do siebie
kątków świata. Jest chłodno, święcić na wycieczkę murami od Dubrownika, malownicze dzonego
robi, i w głębi duszy, skrycie
przez znajomego mojej meona. Jutro ostatni dzień w I inny Michał Karski, wielki
miasta.
Ich
długość
wynosi
bli

go,
spokojnego
miasteczka
za

plaże puste, ale Plaća i wą sko 2 km, wysokość do 25 m.
kąsałem się za to zębami,
przewodniczki. Zastajemy go
szambelan papieski, wlaściskie uliczki starej Ragusy za W dole roztacza się piękna pa mykającego Zatokę Żupską. przy oglądaniu muszli. Pełno Dubrowniku, a tylu rzeczy II ciel
ćwiartowałem i szarpałem
W
tostowa
pod
Opatowem,
pełnia różnojęzyczny tłum.
siebie tak. że gorycz prze
Kiedyś bvła to kolonia grec- ich tu na półkach, białe i kolo jeszcze nie widziałam.
norama miasta, stąd najlepiej
I żonaty z Górską, córką Polikształcała się w końcu w ja
widać jak skomplikowana jest
I cynówny i umówili się, że
Można tu wędrować godzi jego
kąś haniebną, obmierzłą lu
zabudowa; czerwone dachy
I
nasz
Michał
będzie
występonami. Wąska, kilkumetrowa tworzą
istną mozaikę, załamują
bość, a wreszcie w niewątpli
I wał publicznie jako Gabriel.
uliczka wiedzie schodami w się w zupełnie fantastyczne for
wą, rzeczywistą rozkosz. A
górę, by za chwilę jeszcze węż my.
Też archanioł.
jakże,
w rozkosz, w rozkosz!”
Ale ja mu mówiłem Mi
szym przesmykiem opaść w
Jest to miasto z kamienia, ale
Cala pierwsza część opo
chał. Zawdzięczam mu dużo,
dół, prowadząc do maleńkiego nie jest to miasto kamienne.
wiadania
poświęcona
jest
placyku, przy którym właś Kiedy wędruje się wśród jego
bo chyba to on namówił mat
szczegółowemu opisowi jak
kę, Francuzkę, panią Marię
ciwie każdy z domów ma swą murów, normalne codzienne ży
bohater Dostojewskiego poni
cie objawia nam się zupełnie
Guipichaut, aby przetłuma
bogatą historię.
niespodziewanie. Nagle w zała
czyła moją pierwszą powieść ża się. naraża na poniżenie,
Jest jednak w Dubrowniku
maniu muru pojawia się ma
igra z losem po to tylko, aby
na język francuski. Przekład
kilka miejsc, które trzeba od
leńkie zakratowane okienko, odoznać tej perwersyjnej roz
ten posłany do firmy Rieder
wiedzić koniecznie. Trzynasto bok na skrawku nawiezionej
koszy i objawiać się samemu
w Paryżu, trafił do rąk kierowieczny kościół św. Klary, pięk
ziemi miniaturowy ogródek,
sobie jako złamana, zgniecio
I wnika literackiego tej firmy,
na gotycka studnia Onofrio delbielizna susząca się na sznurze
na przez życie, a tak mama
la Cavy — przy której trzeba
rozciągniętym nad wąziutkim
którym był krytyk Leon Bazalistota. W drugiej części opo
umyć ręce, aby spełniło się na
przesmykiem. Tu wszędzie mie
gette i oto mój „Hilary syn
sze życzenie, pałac Rektorów —
szkają ludzie, pracują urzędy,
wiadania na tle straszliwych
buchaltera” ukazał się w ję
najznakomitsza budowla Du
z dawnego monastyru dobiega
poniżeń i upokorzeń, na tle
zyku
Flauberta
w
roku
1925
brownika, zbudowany w latach ją dźwięki skrzypiec 1 forte
najplugawszej rzeczywistości
Zresztą była to wielka klapa
1435—41 w stylu późnego goty pianu — to szkoła muzyczna. I
wyrasta postać, która jest
wydawnicza i już w parę lat
ku jako mieszkanie Rektora owtedy poznajemy inny Dubrow
jedną z najpiękniejszych kre
potem
nabył tę książkę „z
raz siedziba Wielkiej
i Małej
nik, nie ten z turystycznego
acji autora „Braci Karamaprzeceny" Staś Baliński w
Rady. Obecnie w pałacu mieści
folderu, a ten ze starymi kobie
zow”. Wyrasta postać prosty
się muzeum historyczne i bitami siedzącymi przed domami,
Teheranie.
blioteka.
haftującymi serwety i bluzki,
tutki Lizy.
Tak mi było przykro, że nie
z gwarem bawiących się w wąs
mogłem być na pogrzebie Ga
Dwie sceny, które przeżywa
Koniecznie odwiedzić trzeba
kich uliczkach dzieci, kotami
briela Karskiego, leżałem wte
bohater z tą dziewczyną. są
też czternastowieczny klasztor leniwie
wygrzewającymi
się
na
i kościół franciszkanów, z póż- słońcu. W obrębie murów sta
krótkie są. właściwie mówiąc,
dy w łóżku i nawet nie po
nogotyckim portalem. Ńa tere
monologami bohatera Słowa
łożyłem kwiatka na jego
rego
miasta
mieszka
7
tysięcy
nie klasztoru znajduje sie pięk
trumnie. Ale pamiętałem o
i gesty Lizy są tu ledwie zaludzi.
Jest
to
po
prostu
ich
ny dziedziniec rekreacyjny ze
nim i pamiętam.
dom.
znaczone.
120 filarami, a w części muzeal
Zastanawiałem się nad tym
Ale może nigdzie Dostojew
nej jedna z najstarszych w Eu
nowu wracamy do tury Dubrownik — kolorowe, bajkowe miasteczko, zielono-błękitny Adriatyk,
jak go uczcić. Uczcić nie pu ski, a może i żaden inny pi
ropie (1317 r.) aptek. Świetnie
stycznego centrum. Zatło
blicznie, ale dla samego sie
sarz, nie obnażył tak bezsil
zachowany drewniany wystrój
czone kawiarnie, ogródki ka i rzymska — Epidaurus. rowe, niektóre można kupić już
Dubrownik to nie tylko za
bie. Jak pobyć z nim jeszcze
ności i zdradliwości słowa
apteki, na półkach rzędy porce
na tarasach, zejście do maleń Dziś resztki dawnej świetności za 30—-40 dinarów. Ale za chwi bytkowa architektura i stara
lanowych słoi 1 flakonów z na
ludzkiego, które staje się tak
trochę i porozmawiać o spra
lę odkrywamy prawdziwe skar sztuka. To także galeria malar
kiego
portu,
w
którym
czeka

pochłonęło
morze,
nurkowie
zwami przeróżnych
medyka
bardzo niewystarczające gdy
wach, które nas interesowały.
ją na turystów stateczki że wydobywają spod wody frag by. Właściciel sklepiku wycią stwa współczesnego, galeria Se
mentów, stare księgi lekarskie,
chodzi o wyrażanie całej isto
bastian, w której można obej
Gabriel Karski był świetnym
ga kasety, katalogi, dziesiątki
glugi przybrzeżnej.
menty rzeźb, starych naczyń.
manuskrypty, przyrządy apte
rzeć najnowsze dzieła współ
małych i jeszcze
mniejszych
ty ludzkiego strachu i ludz
tłumaczem i dużo tłumaczył.
Jednym z nich płyniemy raczne i narzędzia lekarskie przyJest to miejsce niezwykle muszelek i zaczyna się opo
czesnych twórców, to wreszcie
Postanowiłem przeto przeczy
kiej rozpaczy.
miejsce corocznego spotkania
wieść. Każda muszla ma tu
Piękny opis, skonstatowa
tać jeden z jego przekładów
swoją metryczkę. zawierającą artystów na słynnym Letnim
nie
prostych reakcji Lizy na
i
tak
jak
gdyby
z
nim,
z
Festiwalu
Dubrownickim.
Wte

datę i miejsce znalezienia, swo
jego pamięcią porozmawiać o
skomplikowane i prawie nie
ją historię. Nasz znajomy kła dy stare mury zanełnfaia ze
rozumne
słowa
bohatera,
dzie na dłoni małą, niepozorną społy teatrów, oper f baletu, j tej książce, o jego pracy, o
jego oddaniu innemu, pisarzo
stawiają nam tę postać ko
muszelkę. Jakiś kolekcjoner ze wypełnia muzyka i poezja. W
niezwykłej scenerii rozgrywają I wi.
biecą w pełnym świetle. Sta
Szwajcarii dawał mu za nią każ
się klasyczne tragedie, odbywa- I t Tak się złożyło — czasem
dy samochód.
je się ona tak plastyczna jak
ją
koncerty
muzyki
współczes
Nastazja Filipowna. jak Gtutak bywa, że się coś w lek
Osobna kasetka zawiera róż
nej, wystęny zespołów folklo
szeńka — jej siostry — któ
ne dziwolągi. Muszle z defor rystycznych.
turze opuści — że nifldy nie
Trwa
wielkie
świę

macjami, o odmiennej, nie znanej
re też są piękne i plastyczne
czytałem noweli Dostojews
to
kultury.
charakterystyce. Istne małe mu
bez zbędnych słów
kiego „Zapiski iz podpolia”.
zeum, które powinny odwiedzać
Dwie wielkie sceny boha
roga do lotniska oddalo Właśnie te „Notatki z podzie
tłumy, a nie przypadkowi klien
tera „Notatek z podziemia” i
mia” tłumaczone przez Kars
nego od Dubrownika c
ci sklepiku
jego partnerki Lizy są arcy
ok. 30 km prowadzi zbo kiego odczytałem sobie tak
Dzień w Cavtat dobiega koń
dziełami prozy Zap wne nie
jak modlitwę żałobną za mo
czem, nad brzegiem morza.
ca. O 20 ostatni statek pły
łatwe były do przetłumaczęjego przyjaciela.
nie do Dubrownika. Okazuje
Raz jeszcze spoglądam na ko
nia. Przetłumaczenia tak że
się, że jestem jedyną pasa
Zadziwiające jest to opo
lorowe, bajkowe miasteczko,
żerką jadącą o tej porze. Kapi
widzi się zalękn-oną nędzną
wiadanie
Dostojewskiego.
na zielono-błękitny Adriatyk.
tan stateczku zaprasza mnie do
Rozpada się ono na dwie wy postać bohatera i całym jego
Po drodze mijamy osiedla
kabiny, częstuje koniakiem, py
fałszem i tragiczną obłudą i
raźne części — oddzielnie
domków schodzące tarasami
ta o Polskę, o Polaków, mówi
zna się każdy gest, każde
zresztą pisane i trochę nie
do zatoki. Na wielu wiszą
o swojej pracy. Właśnie kończy
składne. a raczej układające spojrzemc
każde natchnię
tabliczki „pokoje do wynaję
trzeci dzień pływania. Trzy dni
się w niesymetryczny rysu nie Lizy. Dobrze to zrocia”. Zbliża się lato i niedłu
i trzy noce spędzone na I pod
nek. Jest to jedno z opowia bił Gabriel Karsk Mu siało
pokładem. Żyjemy z pogody —
go wszystkie te miejsca zapeł
to kosztować go dużo wysił
mówi. Jeśli świeci słońce, sta
dań o tym mitycznym, mito
nią turyści z całej Europy. Na
tek pełen jest turystów — Aku. Jak często takie piękne,
logicznym Petersburgu Dos
pewno będą to udane waka
merykanie. Anglicy. Niemcy,
pisarskie tcgniki przekładów
tojewskiego, który zajmuje
cje. „Kto szuka raju na zie
Francuzi. Jeśli pada deszcz, stoiprzechodzą nie zauważone
tak specjalne miejsce w
mi, niech przyjedzie do Du
my w porcie albo kursujemy
przez nas. Zbyt mało cenimy
twórczości wielkiego rosyjs
brownika” — powiedział kie
z kilkoma osobami na pokła
tłumaczy.
kiego pisarza.
dyś Bernard Shaw.
Plaća i wąskie uliczki starej Ragusy zapełnia różnojęzyczny tłum.
dzie.
marł

Gabriel

Karski.

Łączyła mnie z nim barUdzo
stara przyjaźń, się-
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Rok 1918
CIĄG DALSZY
ZE STR.
Francja od wieków nie usta
wała w zabiegach o pozyska
nie sojuszników na Wschodzie,
»
tzw. bariera
wschodnia
była trwałym elementem poli
tyki Francji w jej wiekowych
zmaganiach z cesarstwem nie
mieckim Zrazu rolę tę spełnia
ła Rzeczpospolita, o czym pisze
Leon Noel: „Ubieganie się o
przymierze z Polską jest stalą
i bardzo dawną zasadą polityki
francuskiej. Od samego począt
ku wiekowego współzawodnic
twa dynastii francuskiej i austryjackiej dyplomacja królów
Francji usiłowała niezmordo
wanie przyciągnąć Polską do
obozu francuskiego, a jednocze
śnie skłonić ją do dobrych sto
sunków ze Szwecją i Turcją,
które znajdowały się zazwyczaj
w orbicie naszej polityki. Za
leżało nam już wtedy,
jak
zresztą i zawsze, na tworzeniu
na wschodzie bariery, co jest
ustawiczną troską francuskiej
myśli politycznej. Po wytwo
rzeniu się potęgi Prus i ich he
gemonii w Niemczech koniecz
ność ścisłego sojuszu Francji i
Polski stawała się jeszcze bar
dziej oczywista”
Tak było do przełomu XVII
i XVIII wieku; tymczasem
wraz ze stopniowym upadkiem
Polski i z wyjściem Rosji Piotra
Wielkiego na szerokie szlaki po
lityki europejskiej, znaczenie
Polski w koncepcjach polityki

francuskiej poważnie zmalało.
Ostatecznie „alians
rosyjski”
miał „zastąpić wszystkie dawne
tradycje polityki francuskiej, a
w szczególności Polska i Tur
cja miały być dlań poświęcone
bez żadnych skrupułów”.

ałożenia te i kalkulacje
legły ostatecznie u gene
zy przymierza Francji
z Rosją w latach 1891—
1894. Odtąd było już wiado
mo że Francja, bez więk
szych wstrząsów w sytuacji
europejskiej, nie będzie szu
kała miejsca w obozie anty
rosyjskim, że nie będzie po
pierała polskiego ruchu nie
podległościowego, wymierzo
nego przeciwko Rosji. Dlatego
też konsekwencją tego zmie
nionego układu w relacji Pol
ska—Francja—Rosja
winna
być rewizja tradycyjnych za
łożeń polskiej polityki niepo
dległościowej w sensie szuka
nia dróg do odbudowy pań
stwa poprzez współpracę z
Rosją oraz orientację antyniemiecką.

Z

„Jak osiągnąć, aby Rosja nie
przestała nam ufać, a Polska
wierzyć w nas?” — pisał zna
komity francuski historyk XLX
wieku Albert Vandal. I to był
oczywisty
dylemat
polityki
francuskiej, ilekroć myślala o
odbudowie „bariery wschod
niej” i ilekroć angażowała się
w skomplikowaną problematy
kę Europy Wschodniej. Czynni
ki te
kształtowały politykę
Francji w okresie wojny, a na
wet i później, w okresie roz
wiązań terytorialnych dotyczą
cych Polski, a podejmowanych
w cieniu dawnego przymierza
z Rosją.
W latach 1914—1917 w swej
polityce wobec Polski Francja
przystosowywała się jedynie do

polityki uprawianej w sprawie wojska, na ogół byli oni kie
polskiej przez sojuszniczy rząd rowani do Legii Cudzoziem
skiej. Taki los spotkał wielu
cara.
Początki aktywności polityki Polaków.
polskiej na terenie Francji mia
pierwszych dniach tej
ły swe źródła w tradycji pol
akcji rząd francuski nie
sko-francuskiego
braterstwa
czynił przeszkód w two
broni oraz w doświadczeniach
rzeniu odrębnych jednostek
organizowania siły wojskowej
wszędzie tam. gdzie była wal
polskich, a miasto Bayonne
ka zbrojna przeciwko które wyznaczone zostało na miej
muś zaborcy. Już w pierw sce formowania się polskich
szych dniach wojny rzesze Po oddziałów. Pierwsza grupa w
laków we Francji, porwane o- liczbie około 400 osób skiero
gólnym zapałem, zgłosiły się
ochotniczo do armii francuskiej.- wana została tam w drugiej
połowie sierpnia 1914 r. Był
Była tęsknota za wojskiem na
rodowym, ale w ówczesnych to jednak kres tych planów.
warunkach myślano o celach Oto bowiem poselstwo Rosji
nader skromnych, o odrębnych wniosło kategoryczny protest
oddziałach polskich walczących przeciwko tworzeniu oddzia
w ramach armii francuskiej. łów polskich i rząd Francji
Akcji tej patronowało w Paryżo grono Polaków, wśród któ nie miał innego wyjścia, jak
rych najbardziej znaną posta zmienić decyzje, wstrzymać
cią był autor powieści histo dalsze transporty, a przygoto
rycznych z epoki wojen napo
wane do Bayonne grupy roz
leońskich. Wacław Gąsiorowski, wiązać. Ten niepomyślny splot
oraz sędziwy Władysław Mic wydarzeń zaciążył nad dal
kiewicz, syn wieszcza narodo szymi planami dotyczącymi
wego. Gąsiorowski był redakto formowania wojska polskiego
rem tygodnika „Polonia”, któ
rego celem było wytworzenie we Francji.
Tymczasem istniał już fakt
spójni duchowej między Pola
kami we Francji i w koloniach. dokonany w postaci pierwszej
Tygodnik był skwapliwie pre grupy ochotników przybyłych
numerowany przez Polaków z do Bayonne, której przeznacze
Legii Cudzoziemskiej,
wśród niem historycznym — jakkol
których było wielu dezerterów wiek w bardzo niewielkiej skali
i jeńców z armii niemieckiej. — był początek walki zbrojnej
Tak utworzony został w Pary z Niemcami o odzyskanie nie
żu Komitet Ochotników Pol podległości. Po okresie szkole
skich dla Służby w Armii Fran nia ochotnicy polscy zorganizo
cuskiej, a nieco później Komi wani zostali jako 2 kompania 1
pułku cudzoziemskiego Legii
tet Pomocy Rannym Polakom.
Relacje pochodzące z tych Cudzoziemskiej. Obok Polaków
dni mówią o wielkim entuzjaz pozostałe
kompanie tworzyli
mie, o samorzutnej akcji wstę Czesi, Belgowie i Włosi. Od
przyjęli
powania Polaków do armii miejsca sformowania
francuskiej; mówiono o dziel swą nazwę jako oddział banym Polaku, pochodzącym z jończyków lub bajończycy.
Galicji, nazwiskiem Szafraniec,
Kompanią dowodzili oficero
który sprzedał swe cywilne wie francuscy, tylko niektóre
ubranie, by wstawić sobie sztu niższe szarże były w rękach
czne zęby, gdyż inaczej nie Polaków, wśród nich najstarszy
mógł być przyjęty do armii. rangą był podoficer Lucjan
W roku 1916 poległ pod Verdun Malcz. Kompania otrzymała z
rąk władz miejskich sztandar:
w stopniu porucznika.
Władze francuskie tylko w biały orzeł na czerwonym tle,
wyjątkowych
przypadkach według projektu Xawerego Du
przyjmowały obcokrajowców do nikowskiego i Jana Żyznow

W

skiego. Umundurowanie było
identyczne jak w armii fran
cuskiej.
Żołnierze rwali się do walki
i już w trzecim miesiącu woj
ny, 25 października 1914 r„ byli
na lśnili ognia, początkowo w
Maiłby la Champagne, po
dwóch tygodniach w okopach
nad kanałem Aisne, a w po
czątkach listopada w okopach
Sillery. Tu kompania uzyskała
pierwsze wyrazy uznania za
dzielną postawę w czasie bitwy.
W połowie grudnia, w wyni
ku informacji dowództwa armii,
oddział otrzymał zadanie prze
ciągnięcia na stronę francuską
kompanii niemieckich złożonych
z Polaków z Wielkopolski. Po
przez okopy trwała ta pamięt
na rozmowa Polaków walczą
cych w dwóch wrogich sobie
armiach.
Rozpoczęła strona francuska
wyjściem z okopów i śpiewem
„Jeszcze Polska nie zginęła...”
Chorąży Władysław Szujski, syn
wybitnego historyka krakoyzskiego. niósł sztandar komnanii.
Nie odpowiedział im żaden
głos, ale strzały milkły, aż ucichły zupełnie i rozpoczęto
rozmowę.
„Przejdziemy — wołają Po
znaniacy — ale czy naprawdę
jest was tylu; jeżeli macie
sztandar, pokażcie go o świ
cie. Zatknięto go na nasypie
l czekano świtu. Zobaczyli
sztandar. Słychać okrzyki ra
dości. Lecz raptem coś tam za
szło, bo jeden z nich machnął
ręką ku dołowi jakby dając
znać, by schowano sztandar.
Strzelają, strzały padają coraz
gęściej. Kule drą sztandar na
strzępy. Zdjąć go trzeba. Usi
łowano wyciągnąć z okopu. Na
próżno — ta silnie wbity. Sko
czył wówczas Szujski, by wy
ciągnąć sztandar, ale nim wró
cił do okopu, padł rażony ku
lą w czoło.” Tak relacjonował
w swym dzienniku ten epizod
bajończyk Marian Himner.

W
miesiącach
wiosennych
kompania uczestniczyła w ciężkich walkach pozycyjnych w
Szampanii. 9 maja 1915 r. wzię
ła udział w bitwie pod Arras,
nacierając na wzgórze Vlmy i
zdobywając trzy linie okopów
niemieckich. „Niemiecka arty
leria zarzuca pociskami pole.
Padają nasi. Lecz nic to. Pogoń
za Niemcami trwa precz. Droga
Bethene—Arras już poza na
mi... Na lewo jar. w nim roz
legła dolina. Widać Lens. . Nasi
są już u garbu płaskowzgórza.
Jestem i ja. Walka zacięta.
Niemcy oparłszy się o drogę
na samym szczycie i o zarośla
— zaczęli nas ostrzeliwać... Są
siad mój leży. Na prawo, gdzie
głównie byli nasi, wielu już leży._ Padł nasz Malcz, z rozkrzyżowanymi rękoma, szabla
w jednej, rewolwer w drugiej,
z twarzą zastygłą, z piekielnym
ogniem w oczach, legł jak mę
czennik.
Popczyński
wolno
wstał bez karabina i, w tył
trzy kroki uszedłszy, padł na
twarz, jakby drugi raz prze
szyty. Nasi, rażeni, nawet się
nie podnosili, głowa osuwała
się im na ręce, jakby do snu”.

iemcy zatrzymali natarcie,
a gdy wiatr rozwiewał
dymy nad polem bitwy,
odnalazło się już tylko trzy
dziestu.
Kompania
polska
przestała istnieć. Jeszcze raz
ta garstka dała znać o sobie
na pozycjach Notre Damę de
Loretto, podejmując samorzut
nie natarcie na cmentarz Souchez, stracony przez Francu
zów. Była to ostatnia bitwa
pod sztandarem z białym or
łem.
W dwa lata później prezy
dent Francji R. Pincarś do

N

konał aktu dekoracji sztanda
ru orderem Croix de Guerre
Avec Palmę. Później sztandar
ten ze śladami 34 trafień uczestnlczył w wielu defiladach
jako symbol. W kraju został
odznaczony orderem Virtuti
Militari V klasy, a następnie
złożony w Muzeum Wojska
Polskiego w Warszawie.
Tymczasem podejmowane by
ły dalsze starania o utworze
nie formacji polskich, ale oczywtście w istniejącym ukła
dzie nie było żadnych skutków
praktycznych Wszystkie te za
biegi tonęły w głębokim cie
niu przymierza Francji I Rosji.
W takich to warunkach przy
szło działać na Zachodzie Ro
manowi Dmowskiemu. który
miał przed sobą szczególnie
trudne zadanie; w jaki sposób
wykorzystać Anglię i Francję
do większej inicjatywy w Ro
sji w sprawie przyszłości Pol
ski.
Ogólnie rzecz ujmując, cho
dziło Dmowskiemu o uwypu
klenie znaczenia sprawy pol
skiej tak w polityce okresu
wojny, jak i w przyszłym po
wojennym układzie stosunków
międzynarodowych.
Było to
trudne zadanie, mając na uwadze ostatnie 50 lat. kiedy
nie było sprawy polskiej w
Europie i gdy trzeba było jej
uczyć polityków w Londynie
i Paryżu od początku. Nim stać
się miała rzeczywistością, trze
ba było ją budować w umy
słach dyplomatów, polityków,
państw sprzymierzonych, ludzi,
którzy mieli decydować o
kształcie przyszłego pokoju.
W Rzymie doznał Dmowski
bolesnej konfrontacji z utrwa
lającymi się dogmatami poli-
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Zamśast dworu
na Służewie
JERZY KASPRZYCKI
Rys. MARIAN STĘPIEŃ
rzyjaciel

naszej

gazety,

prof. Ryszard Manteuffel,
P
który
często
przejeżdża
przez Służew do SGGW — A-

kademii Rolniczej, zatroszczył
się szczerze o rozsypujący się
stary budynek, na poły już po
grzebany pod nasypem przed
łużanej ulicy Wincentego Rzy
mowskiego. Podobno był to
dawny dwór, wzniesiony przed
dwustu laty, upamiętniony rń.
in. pobytem Chopina... Nie zna
lazłem jednak potwierdzenia
tych malowniczych legend: ża
łosna dziś chatka należała (w
czasach swej świetności) do ad
ministratorów dóbr Potockich
(ostatni nazywał się Woyno).
Warto by natomiast zachować
w krajobrazie powstającego tu
wielkiego osiedla choćby tę kę
pę drzew nad potokiem oraz
inne, lepiej zakonserwowane
domki w najbliższym sąsiedz
twie.
Oto ulica Fosa 66 (dawniej
Kościelna, przejściowo Forteczna, ale po przyłączeniu Służe
wa do Warszawy okazało się,
że obie te nazwy były już „za
jęte” — istniały od dawna w
innych dzielnicach). Nasz ry
sownik patrzył na te mury
wprost z jezdni nowej, szero
kie ulicy, która zniosła już za
budowania gospodarcze i prze
biega w odległości kilku met
rów od ściany szczytowej, Ocalały resztki pięknego niegdyś
ogrodu. Sam dom, wzniesiony
w r. 1920, to oczywiście żaden
zabytek ani pamiątka history
czna w „klasycznym" rozumie
niu, ale z pewnością świadek
wielu ciekawych
wydarzeń,
związanych z przeszłością tych
okolic, tak szybko zmieniają
cych dziś swe oblicze.
W połowie XIX w. rolnik
Jan Kacperski zajmował się we
włościach Potockich podnosze
niem z upadku gospodarstw opuszczonych 1 zaniedbanych. Osiągnął w tej dziedzinie wyni
ki tak dobre, że w nagrodę otrzymał dzierżawę kilkunastu
dziesięcin we wsi Służew. Na
tej ziemi zastał go carski ukaz
uwłaszczeniowy z r. 1854 Już
„na swoim” potomkowie Kac
perskiego rozwinęli wzorową
gospodarkę rolniczą. Zasadniczy
postęp jakościowy zapoczątko
wała żona Szczepana, Anna z
Milewskich, która wprowadzi
ła warzywnictwo i dała przyk
ład całej wsi.
Rolnicy ze Służewa byli za
możni i światli, co nie zawsze

tyki Watykanu wobec Polski i
sprawy polskiej. Chciał rozma
wiać z papieżem Benedyktem
XV, ale przestrzegano go przed
podnoszeniem problemów poli
tycznych z głową kościoła ka
tolickiego. W swych wspomnie
niach plsze o rozmowie z wa
tykańskim dyplomatą kardyna
łem Gasparri.
„Zostałem zapytany:
— Dlaczego Pan idzie z Ro
sją?
— Bo mi trzeba, żeby Niemcy
były pobite.
— Na cóż Panu przegrana
Niemiec?
— Bo bez niej nie będzie
zjednoczonej Polski.
— To Pan sądzi, że zjedno
czona Polska będzie szczęśliwa
pod berłem monarchy rosyj
skiego?
— Sądzę, że Polska może po
zostawać pod obcymi rządami
dopóki jest podzielona. Gdy bę
dzie zjednoczona, będzie nie
podległa. Dążąc do zjednocze
nia, dążymy do Polski niepod
ległej.
Na to usłyszałem wybuch
śmiechu.
— Polska niepodległa? Ależ
to marzenie, to cel nieziszczalny...
— Cóż by nam Wasza Emi
nencja doradzała?
— Wasza przyszłość jest z
Austrią". ( .)
W pierwszych dniach lutego
1917 r odbyła się w Piotrogrodzie konferencja sojusznicza, w
której Anglia i Francja stara
ły się nakłonić Rosję do przy
spieszenia wiosennej ofensywy
na froncie wschodnim Relacje
wysłanników obu rządów, po
powrocie, zawierały bardzo pe
symistyczne oceny. Imperium
carów chwiało się. administra
cja była w rozkładzie, wszę
dzie mówiło się o zdradzie.
Nie było warunków na prze
prowadzenie rychłej ofensywy.
Sytuację komplikowały wystą
pienia klasy robotniczej. W lu
tym wzrosła liczba strajków,
*
Bi

było woli walki na froncie,

/

idzie w parz
.
*
Cenili przeszłość
swej wsi, jednej z najstarszych
na Mazowszu, sąsiadującej z
takimi miejscowościami zapisa
nymi w historii, jak Wilanów,
Ursynów, Natolin, Gucln. Para
fia obejmowała wielki obszar
aż po źródła Potoku Służewieckiego, po Solipsy i Włochy. Lu
dna i bogata, związana była za
wsze personalnie z wysokimi
dostojnikami Kościoła, którzy
obsadzali
ponętną
plebanię
swymi krewnymi i przyjaciół
mi.
Nie wszyscy zresztą spośród
nich zapisali się chlubni^ w
pamięci współczesnych: niek
tórzy odbudowywali i budowa
li, inni niszczyli i burzyli. Je
den z proboszczów „wykarczował” doszczętnie pamiątki po
wolnomularzach w Gucinie u
podnóża kościoła. Zniknęły obeliski, nagrobki, tablice ze
stosownymi napisami, cała ta
malownicza sceneria dziewięt
nastowiecznego romantyzmu i
llbertynizmu.
Nie trzeba zresztą sięgać do
„wielkiej” historii, aby zalud
nić Służew postaciami mniej
szego wprawdzie formatu, ale
dość charakterystycznymi dla
obyczajów i zwyczajów tej czę
ści Warszawy. Żywa jest jesz
cze pamięć o kowalu Potrze
bowskim (pisałem o nim w
„Pożegnaniach"), o
fryzjerze
Wyszomirskim, który — jak
dawni cyrulicy — był jednocze
śnie balwierzem i felczerem, o
doktorze
Taborskim,
który
przed wojną prowadził na te
renie dawnego fortu wytwór
nię surowic i szczepionek PZH.
Osobne miejsce ma we wspo
mnieniach klasztor dominika
nów. Obok głównego, masyw
nego gmachu — podczas Pow
stania 1944 r. Niemcy ulokowa
li tu artylerie i nękali gęstym
ogniem oddziały powstańcze na
Mokotowie — zachował się je
szcze domek podworski, może
wart opieki konserwatorskiej.
Wiem, że dr Lech Krzyżano
wski skutecznie penetruje te
okolice — ostatnio
bywał w
Kabatach, zachwycał się sta
rym domkiem modrzewiowym,
o którym oczywiście napiszę
wkrótce w „Pożegnaniach”. W
sprawie Służewa mam jednak
nieco inną propozycję, mniej
może „historyczną” , lecz bar
dziej „użytkową”.
Widoczny dziś na naszym
rysunku domek przy ulicy Fo
sa 66 liczy sobie zaledwie 58
lat, jest bardzo solidny, dobrze
utrzymany, wyposażony w cen
tralne ogrzewanie. Jego właś
ciciele otrzymali już odszkodo
wanie i przydział mieszkania w
nowym budownictwie, proble
my własnościowe zostały więc
ostatecznie zamknięte. Sądzę
jednak, że dom ten nie powi
nien być rozebrany. Jak i nie
które inne w pobliżu, podobno
stoi on na linii tzw. ciągu
pieszego (jezdnia nowej ulicy
jest już gotowa) i dlatego ma
pójść pod kilof.
Jeżeli tak się stanie, będzie
to zwycięstwo geometrii nad
zdrowym rozsądkiem i zasada
mi dobrego
gospodarowania.
Budyneczki te, otoczone ziele
nią. odnowione 1 lepiej wypo

sażone, mogą jeszcze długo słu
żyć potrzebom społecznym po
bliskich osiedli i użytkownikom
nowej arterii. Czy nie można
poprowadzić „ciągu pieszego”
linią łamaną, z ominięciem
tych wartościowych technicznie
obiektów, w których można
urządzić kawiarnię, sklepik,
klub emerytów, dom i ogród
zabaw dla dzieci? Proszę jesz
cze raz spojrzeć na nasz rysu
nek: gdy runą te solidne mury,
nie pozbawione pewnego wdzię
ku, staną z pewnością gdzieś
w pobliżu banalne i kosztowne
„pawilony”.
Dlatego ten felieton dedyku
ję nie konserwatorom zabyt
ków’, lecz gospodarzom naszego
miasta.

mnożyły się żądania zaprzesta
nia wojny.
Relacje te spowodowały głę
boki niepokój w Paryżu. Cho
dziło nie tylko o skutki bez
pośrednie dla dalszego prowa
dzenia wojny — na wypadek
wyjścia Rosji z wojny lub zna
cznego osłabienia jej wkładu —
ale również o współpracę z Ro
sją w okresie organizowania
pokoju. Tak narodziła się kon
cepcja zawarcia tajnego poro
zumienia, które miało związać
Rosję z francuskimi postulata
mi wobec Niemiec na konfe
rencji pokojowej, a jednocześ
nie zapewnić poparcie Francji
dla interesów Rosji.
Porozumienie
to
zawarte
zostało — poza
Anglią —
w formie wymiany not ustala
jących wzajemne zobowiązania.
Rząd Rosji — głosił dokument
przekazany rządowi Francji —
zgadza sie na powrót do Fran
cji Alzacji i Lotaryngii w daw
nych, historycznych granicach
księstwa lotaryńskiego, zgadza
3ię również na taką organizację
ziem niemieckich położonych na
lewym brzegu Renu, która bę
dzie zgodna z interesami Fran
cji.
W odpowiedzi rząd francuski
potwierdził swą zgodę na ure
gulowanie sprawy Konstanty
nopola i cieśnin tureckich w
myśl aspiracji Rosji; jednocześ
nie rząd Francji „pragnąc za
pewnić swemu sprzymierzeńco
wi pod względem zarówno mi
litarnym, jak i przemysłowym,
wszelkie gwarancje pożądane
dla bezpieczeństwa I rozwoju
gospodarczego cesarstwa, przy
znał Rosji zupełną swobodę oznaczenia swych granic zachod
nich według swej woli”, w
tym pełną swobodę określenia przyszłości
Polski.

żuazyjny Rząd Tymczasowy,
ale władzę rzeczywistą pełni
ły Rady Delegatów Robotni
czych, Żołnierskich i Chłop
skich. Tam też sprawa wol
ności narodów, sprawa niepo
dległości Polski, miała naj
większe poparcie.
27 marca ogłoszone zostało
orędzie „Do narodu polskie
go” Piotrogrodzkiej Rady De
legatów:
„Carat, który w ciągu pół
tora wieku dławił zarówno
naród polski, jak i rosyjski,
został obalony wspólnymi s:łami proletariatu i wojska.
Zawiadamiając naród pol
ski o tym zwycięstwie wol
ności nad wszechrosyjskim
żandarmem, Piotrogrodzka Ra
da Delegatów Robotniczych i
Żołnierskich oświadcza, że
demokracja w Rosji stoi na
stanowisku uznania samookreślenia politycznego naro
dów i oznajmia, że Polska ma
prawo do całkowitej niepod
ległości pod względem państwowo-międzyna rod cwym.
Przesyłamy narodowi pol
skiemu swe bratnie pozdro
wienia i życzymy mu powo
dzenia w oczekującej go wal
ce o wprowadzenie w niepod
ległej Polsce demokratycz
nego, republikańskiego ustro
ju”.
Wydarzenia w Rosji otwie
rały zupełnie nowy etap
kształtowania się koncepcji
niepodległej Polski, spowodo
wały całkowity przewrót w
sposobie myślenia zachodnich
sojuszników Rosji, wprowa
dziły głęboki ferment w orien
tacjach politycznych w samej
Polsce. Jeden z zaborców zni
knął ze sceny historycznej,
pozostało już tylko dwóch.
c.d.n

yło to 11 marca 1917 r.
Dzień później, pod ciosa
mi rosyjskich robotników
i żołnierzy, zwalił się tron ca
rów Rosji.
Rewolucja lutowa (marco
wa) wyniosła do władzy bur-
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est i będzie coraz więcej roz

maitych zakazów, ograniczeń
Jczęliśmy
w ruchu wielkomiejskim. Za
na ten temat rozma

wiać w popri?dnim tygodniu,
a po tamtym edeinku Uwag i
Rad znów odezwali się nasi Czy
telnicy. którzy maja różne obiekcje i pretensje do nas, iż
łatwo godzimy się na te utrud
nienia 1 komplikacje.
— Czy istotnie mamy podda
wać się najróżniejszym, nie za
wsze do końca przemyślanym
zarządzeniom, jak np. ostatnio
wprowadzone płatne parkowa
nie na niestrzeżonych ulicach?
— pyta p. Zygmunt Leończak z
ul. Długiej.
— Kiedy wreszcie skończy się
radosna twórczość w ustawia
niu znaków zakazu postoju na
małych. bocznych uliczkach,
wprowadzanie utrudnień - w ro
dzaju ulic jednokierunkowych
tam, gdzie nikomu to nie jest
potrzebne? — tę uwagę prze
kazał p. Wiktor Mączewski z
Saskiej Kępy.
Trudno oceniać, czy wszystkie
ograniczenia i zakazy rzeczywi
ście 1uż teraz są niezbędne. Mie
liśmy i mamy nadal rozmaite
zastrzeżenia np. co do celowości
zamknięcia ruchu na Nowym
Swiecie. Ułatwiło to komunika
cie autobusową przez tę ulicę,
mniejsza jest zapewne ilość
spalin zatruwających powietrze
przy tei arterii. Ale na pewno
pogorszyły się warunki prze
jazdu no. przez ul. Szpitalną,
Krucza.
Tamkę,
Kopernika.
Przy tych ulicach lokatorzy
wdychają teraz znacznie więcej
spalin, niż wówczas, kiedy No
wy Świat otwarty był dla pry
watnych samochodów zmusza
nych obecnie do długich objaz
dów.

Od kilku dni nasi piłkarze
są już w Argentynie, a
w czwartek stoczą bój z
graczami
RFN,
inaugurując
XI Mistrzostwa Świata w Piłce
Nożnej „Mur.dial-78”.
Ale po cóż la to państwu
opowiadam?! Przecież w Polsce
chyba nawet trzyletnie brzdące
pamiętają o tej dacie i 1 czerw
ca położą się na pewno spać póź
niej niż zwykle, ukołysane do
snu zwycięstwem — miejmy
nadzieję! — czerwono-białych
(mój Boże, żeby tylko nie za
peszyć!) A w całym świecie
mecz oglądać będzie, tak się
szacuje, co najmniej kilkadzie
siąt milionów ludzi.
Nie tak było na I Mistrzo
stwach w 1930 roku. Odbyły się
one w Urugwaju, na stadionie
w Montevideo i przyniosły
zwycięstwo gospodarzom. Ale
ich pojedynek (z Argentyną)
oglądali tylko widzowie zgro
madzeni na stadionie. A radio
wego sprawozdania słuchało za
pewne niewiele więcej osób.
Prawdę mówiąc, nie jestem na
wet pewien czy takie sprawo
zdanie w ogóle się odbyło...
Montevideo wybrane zostało
na miejsce I Mistrzostw Świata
przez uznanie dla Urugwajczyków. którzy dwukrotnie przed
tem zwyciężyli w olimpij
skich rozgrywkach piłkar
skich — raz w 1924 roku w Pa
ryżu, a następnie, w 1928 —
w Amsterdamie.
Kiedy poruszaliśmy kwestię
konieczności liczenia się z dal
szymi ograniczeniami, zwłaszcza
w śródmiejskich rejonach du
żych aglomeracji, chodziło nam
o to. że rozwijająca się indy
widualna motoryzacja w jakimś
momencie musi doprowadzić do
racjonalnego limitowania ruchu,
do wprowadzania niezbędnych
zakazów. Dlatego tak ważne jest,
by jeżdżąc nawet tymi samymi
ulicami zwracać jednak uwagę
na to, czy nie pojawiły się ja
kieś nowe znaki regulujące ruch.
Nie można bowiem jeździć
„na pamięć". Ulica, która jesz
cze wczoraj była dwukierunko
wa — od dziś może być dostęp
na tylko dla jednego kierunku.
Na znanym nam dobrze skrzy
żowaniu wprowadzone mogą być
np. zakazy skrętu czy nakazy
jazdy tylko na wprost. I nie
chodzi tu jedynie o ewentualne
mandaty, ale przede wszystkim
o możliwość doprowadzenia do
kolizji, do wypadku.
Dlatego też tak potrzebna jest
życzliwość na jezdni. Gdy do
strzegamy, że ktoś popełnia
błąd, np. zamierza skręcić w
ulicę, w która nie wolno skrę
cać ,— ostrzeżmy go krótkim
klaksonem
czy
blyśnięciem
świateł. Nie tylko po to, aby
nie zapłacił mandatu... Waż
niejsze. by nie naraził siebie
i innych na wypadek.
W coraz intensywmiejszym
ruchu miejskim bardzo ważne
jest umiejętne korzystanie z
kierunkowskazów naszych sa
mochodów. Włączajmy je odpo
wiednio wcześnie przed zamierzanym wykonaniem manewru
omijania.
wyprzedzania
lub
skrętu. Jadać ulicą przed skrzy
żowaniem (na którym np. tak
że z lewego pasa dozwolona jest
jazda na wprost) jeżeli zamie
rzamy skręcać w lewo, włą
czmy migacz dużo wcześniej,
by uprzedzić jadących za nami,
aby chcąc jechać prosto — nie
utknęli na skrzyżowaniu za na
szym wozem.
Formalnie rzecz biorąc gdy
ruszamy od krawężnika, jeżeli
nie zmieniamy pasa ruchu,
przepisy nie nakazują włącze
nia kierunkowskazu. Ale uwa
żam, że nawet i w takim przy
padku warto włączyć migacz,
choćby po to. aby jadących za
nami poinformować o tym. że
ruszamy i o tym. iż... zwalnia
się miejsce na postawienie sa
mochodu.
I na koniec leszcze jedna dziś
sprawa. W dużym miejskim ru
chu bardzo istotna rolę odgry
wa sprawność układu hamul
cowego oraz utrzymywanie od
powiednio dużych odstępów po
między pojazdami. Radzę o tvm
pamiętać przede wszystkim kie
rowcom „Polskich Fiatów 126p”.
Statystyki bowiem informują,
że dość często do zatrzymania
samochodu brakuje im tylko je
dnego metra, co kończy się
stłuczka z którę) „maluch” wy
chodzi zwykle bardzo poszko
dowany.

Notował:

Dariusz Piątkowski
zym zdaniem, warto zastano
wić się także nad możliwością
kupu lub komisowej sprzeaży w sklepie zagranicznych
yłek nylonowych, które w
porych ilościach przywożą

’oniedzialkowy koncert ROS
! warszawskich artystów

[ Jak już informowaliśmy 29
hm. odbędzie się w Radomiu
koncert zorganizowany przez
Radomskie Towarzystwo Mu
zyczne. Impreza zatytułowana
i,Majowe spotkanie z muzyką
r poezją” odbędzie się w sali
teatru Powszechnego przy ul.
Żeromskiego 53 tylko jeden
Faz o godzinie 19.
• W koncercie wystąpi Ra
domska Orkiestra Symfonicz
na pod dyr. Bogdana Olędz
kiego a solistami będą Maria
Toltyn i Jan Czekaj — śpiew,
łaniel Olbrychski — poezja,
Kndrzej Orkisz — wiolonczea. Koncert prowadzić będzie
Wacław Panek.
Bilety na koncert (wstęp
10 i 50 a od osoby) są do na*
WŁODZIMIERZ T. jycia w siedzibie Radomskie
KOWALSKI p Towarzystwa Muzycznego,
Żeromskiego 4. w godziiach od 8—15, tei. 276-83 oraz
>rzed koncertem, (n)

Z okazji pierwszego zwycię
stwa. którego, prawdę mówiąc
nikt nie oczekiwał, Urugwaj za
fundował sobie trzy piękne
znaczki będące dzisiaj ozdobą
każdego piłkarskiego zbioru fi
latelistycznego. Co prawda nie
ma na nim nawet symbolicz
nego siadu piłki nożnej, ala za
to jest (znajdująca się w Luw
rze) rzeźba Nike z Samotraki —
bogini zwycięstwa.
Znaczek, na którym widnieje
po raz pierwszy w dziejach pił
karz i piłka nożna, wydany zo
stał w 1928 roku przez Holandię
w długiej. 8-znaczkowej serii
olimpijskiej. A my musieliśmy
poczekać jeszcze 24 lata, aby —
w 1952 — otrzymać pierwszy
znaczek piłkarski (nr. 613) w
serii „Święto Kultury Fizycz
nej”. W 1966 roku ukazała się
bardzo udana seria polska z
okazji VIII Mistrzostw w An
glii. Przedstawia ona na ośmiu
znaczkach sylwetki piłkarzy na
boisku w różnych sytuacjach i
informuje o siedmiu poprzed
nich mistrzostwach oraz o każ
dorazowym zwycięzcy.
Nie jestem pewien, czy wielu
najzagorzalszych nawet kibi
ców wie, że dzieje piłki noż
nej giną, jak się to mówi, w
pomroce dziejów. Football, jak
sie okazuję (i jak obszernie
informuje o tvm kol. Bura w
„Filateliście” sprzed kilku lat),
jest wynalazkiem... chińskim.
Kroniki chińskie podają, że w
1697 r. przed naszą erą cesarz
Huanti wprowadzi! piłkę nożną
w swoim kraju. Wiemy tylko
tyle, że gra polegała na wrzu
ceniu piłki, wypchanej żrazu
pierzem lub sierścią, do bramki
sporządzonej z bambusu.
W Europie, w piłkę nożną
grano jeszcze w średniowieczu
i, bardzo namiętnie — w dobie
renesansu. W 1963 Monako wy
dało serie znaczków z okazji
stulecia FIFA. Na jednym z
nich (za 10 c) widzimy mecz
Dilki nożnej rozgrywany w XVI
w. na placu Santa Maria Novella we Florencji; jest to re
produkcja obrazu flamandzkiego
malarza. van der Strada.
Ale ojczyzna nowoczes
nego footballu stała się Wiel
ka Brytania, gdzie w 1933 roku
powstał pierwszy w świecie
Związek Piłki Nożnej, a rok
wcześniej ustalono przepisy gry,
które przejęły później inne kra
je i które — co prawda z istot
nymi zmianami — przetrwały
do naszych dni.
Z okazji zbliżających sie XI
Mistrzostw Świata w Piłce Noż
nej Poczta Polska wydała dwa
znaczki, które są naszym skrom
nym wkładem do zalewu znacz
ków. jakie już się w związku
z Mundial-78 ukazały i jakie się
jeszcze ukażą.
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ardzo

przepraszam.

ale

naprawdę nie mogę odpo
B
wiadać na wszystkie listy,
a szczególnie na te. które oro

szą o odpowiedź w sprawie,
o jakiej już wielokrotnie pisa
łam. Ponadto nie starczyłoby
„Życia” i czasu, gdybym mia
ła — jak należy — odpowiadać
obszernie, wyczerpująco, z deta
lami itd„ 1ak sobie życzy Wie
lu Czytelników. Niemniej każ
dy list mnie cieszy i test b.
starannie czytany i bardzo za
listy dziękuje. „Goście mają
pierwszeństwo” — zacznę więc
od p. Z. Jakowicz • z Lipaji —
Łotwa.
Już dziś stwierdza się auto
rytatywnie. że selen chroni
przed nowotworami. I rzeczy
wiście, cukier utrudnia jego
działanie i przyswajanie. Pro
ponuję. by Pani rano zjadała
płatki kukurydziane z mlekiem
i nic słodkiego. Potem można
jeść syroo z róży (poliwitaminowy). ale już nie płatki i nie
drożdże. Dopiero na kolację
można znowu spożyć coś z se
lenem. Np. czosnek, cebulę,
ryby morskie, czy „fałszywy
móżdżek” z drożdżami. Wystar
czy w Pani wypadku jadać
drożdże raz na tydzień. Ale
nie: „gotować przez 15 minut”
— jak Pani pisze, ale zalać
wrzątkiem
(wodą. mlekiem),
albo usmażyć z cebulą na bj’*
z białkiem. sz»-<uu; wpiy^ja

Khaki
o i stało się. Mamy już

spodnie khaki z importu
N
i takież bluzy. W sklepie
na Marszałkowskiej, gdzie w

ub. roku od .wczesnych godzin
rannych ustawiała się długa
kolejka po dżinsy holenderskie,
teraz stoi taka sama, albo i je
szcze dłuższa po khaki. Spod
nie po 1.400 zł, bluzy po 650.
Nie badałam rynku bazarowego
ale musi kwitnąć, nie ma cu
dów. Widzę przecież na ulicy,
w tramwaju: te małe, dyskret
ne metki znanych firm dżin
sowych na pupach i przy kie
szeniach. pojawiły sie teraz na
strojach khaki. To jest zdaje
się obecnie największa eksklużywność.
Jeszcze stosunkowo niedawno,
starczyło byle co w kolorze zie
lonkawym i z odpowiednią ilo
ścią kieszeni. Teraz już nie.
Teraz, jeśli ktoś chce być en
vouge, musi mieć dobre oko i
odróżnić „prawdziwe” khaki od
„podrabianego”. Nawet znako

micie uszyty np. płaszcz „Có
ry” z żóltawo-zielonkawei ela
nobawełny. to jest już nie to.
o co chodzi i autentyczny znaw
ca tego nie kupi. Podobnie by
ło z dżinsami: koneser na pier
wszy rzut oka odróżni! ścieral
ne od nieścieralnych i wszyst
ko co tylko imitowało indygo
— przeznaczone było dla ma
luczkich. ignorantów, abnega
tów. neptków.
Khaki wkroczyło już także na
salony. Niedawno spotkałam
w takim właśnie pomieszczeniu
panią, która się określa jako
„dojrzałą” ubrana wieczorową
porą w garniturek khaki, bar
dzo zresztą szykowny i zupeł
nie dobrze się ona czuła wśród
długich spódnic. A także — zu
pełnie dobrze wyglądała.
A wiec zaczęła się nowa era.
Tylko patrzeć, jak chwycą za
pióra felietoniści i publicyści.
Od pisujących w gazetach so
cjologów dowiemy sie zaoewne
genezy tego zjawiska, bo będzie
to niewątpliwie „zjawisko” go
1 ew. sproszkowanym tymiankiem. Smażenie drożdży też
trwa- kilkanaście, sekund,, a- nieminut. Giną w temp. 60“C. Po
nadto pyta Pani: „jak uzbroić
organizm do walki z nowotwo
rami?” Codziennie zjadać łyż
kę podkiełkowanej pszenicy, a
2—3 razy na tydzień płatki
owsiane surowe. albo surowe
otręby. Płatków można zjeść
3 łyżki w „surówce piękności”,
a otrąb 3 razv dziennie po łyż
ce. Np. w surówkach, sałatkach,
farszach lub czasem — jako
dodatek do wypieków (1/3—1/1
ilości maki).
Dziękuję za wiadomość, że
„ryska TV pokazywała i radzi
ła czytać moją książkę „ABC
dobrego wychowania” po łotew
sko. Bardzo mi miło. Dziękuję
za list i miłe słowa. Życzę zdro
wia.
P. Jerzy W. waży 107 kg 1 do
kucza mu nieustanne pocenie
sie. Radze postarać się o pas
tylki z cynkiem, a pocenie zni
knie. Ponadto trzeba zupełnie
zmienić
system
odżywiania.
Jeść b. dużo zielenin (szczy
piorku, koperku, pietruszkowej
natki. sałaty, rzeżuchy), sporo
nabiału, owoców — lak się ukażą. a unikać mąeznych po
traw. pieczywa, ciast itp. Ja
dać surówkc piękności, otręby,
pszenice podkielkowaną i tro
chę chudego mięsa. Nie tylko
ustanie pocenie, ale spadnie
waga.
P. Maria Wojnicz pyta, czy
teflonowe naczynia są rako
twórcze? Zawsze słyszałam, że
są absolutnie obojętne. Skąd ta
plotka?
P. Zofia Stefańska 1 kilku In
nych działkowiczów mają zai pragną zrobić

, czerwca br.
W PIONKACH. W sobotę
27 bm. w ramach Cyklu „ABC
muzyki rozrywkowej” w ka
wiarni Robotniczego Ośrodka
Kultury zaprezentowana zo- I
stanie historia oraz nagrania \
płytowe zespołu „SIMON AND
GARFUNKEL”. Początek codzi-nd 18, wstęp wolny.
POCZTÓWKA Z KRAKOW A. Kolorową widokówkę
wraz z serdecznymi pozdro
wieniami otrzymaliśmy od
Trudno nie ulec urokowi
młodzieży ze szkoły podstawo Solca. Ta niewielka miejsco
wej nr 5, która przebywała
wość położona na wysokim
na 3-dniowej wycieczce w
brzegu przy nadwiślańskim
Krakowie-Wieliczce i Ojcowie.
szlaku była przed wiekami
Dzieci pragną także podzięko miejscem składów soli, która
wać Wojewódzkiej Usługowej przewożona była galerami Wi
Spółdzielni Pracy, która zor słą. Od soli też wywodzi się
ganizowała im tę wycieczkę.
nazwa miejscowości. Było to
(bw)
w dawnych czasach miasto
zamożne i ruchliwe. Dziś z
zamku książęcego wybudowa
Oddanie krwi
nego przez Kazimierza Wiel
kiego pęzostaly jedynie ruiny.
dla ratowania
Zabytki soleckie to XIV-wietycia ludzkiego
czny kościół, dawne semina
rium nauczycielskie, gdzie te
jest najwyższym
raz znajduje się liceum ogól
czynem
nokształcące.
Solec jest atrakcyjną miej
humanitarnym
scowością turystyczną. Tutaj
świadczqcym
nad Wisłą na wysokiej skarpie
rozlokowały się ośrodki wcza
o wielkiej
sowe i campingowe m.in. za
solidarności
kładów „Waltera”, Przedsię
X3SSZS=mS=3SttKSSS9C
biorstwa „Las”, a także Fab-

dne piór i umysłów uczonych.
Esteci zaczną się wkrótce wy
brzydzać na kolejne zuniformizowanie. utyskiwać nąd tym
owczym pedem. który zabija in
dywidualność. a nawet urodę,
matki zaczną załamywać ręce,
bo zwłaszcza te bluzy khaki
straszliwie sie gniotą i nie ma
na to rady, ojcowie nie będą
mogli znów pojąć, że taka szma
ta kosztuje takie ciężkie pie
niądze. Ale wkrótce im to przej
dzie. przywykną, a w ogóle to
część matek i część ojców sa
ma pewnie prżywdzieje na sie
bie khaki, bo mamy już liczne
pokolenie ojców i matek wy
chowane na dżinsach, więc ro
zumieją oni co to znaczy.
A jeśli ktoś nie rozumie?
Niech sie nie stara. Mamy do
prawdy większe zmartwienia,
żeby sobie zawracać głowę
głupstwami. Ch?ą chodzić w
khaki — niech rhodca. ich spra
wa. Dla innowierców jest je
szcze parę rzeczy do nosze.’/a
i czasem pojawiają s;e one na
wet w naszych, nie tylko naj
bardziej renomowanych skle
pach z kilometrowymi kolej
kami. Ale o tym — innym ra
zem. (Ib)

Pół szklanki anyżku, laskę cy
namonu. cieniutko ściętą żółtą
skórkę z całej -cytryny -wrzucić
do gąsiorka i zalać 2 litrami
spirytusu i 2 1 wodv przegoto
wanej, ostudzonej. Mocno za
korkować. Zalać korek parafiną
i trzymać miesiąc w cieple,
często gąsiorkiem potrząsając.
Po miesiącu zlać wódkę. Gdy
nie jest klarowna (ze soodu)
przez bibułę i rozlać do bute
lek. Używać po miesiącu, ale im
dłużej stoi, tym lepsza. Natu
ralnie. że można ją zrobić z
1/4 tej ilości i dodać 1 kg cu
kru w formie syropu, by powstal likier.
P. Mieczysław Balu!: — ma ra
cie. To blz.d pisać np. „dono
szę z Mexico City” bo powinno
być ..z miasta Meksyku”... A
„Cuba librę” znaczy „Kuba
wolna”. Dziękujemy.
P. A. Masak twierdzi, że gdy
włoży mięso: surowe, gotowa
ne. pieczone do lodówki, to na
drugi dzień wyjmuj? zjełczałe.
Dziwne! W zamrażalniku trzy
mam mięso do 2 tygodni i ni
gdy nie zjelczalo. Proszę lodów
kę opróżnić odmrozić wymyć
solidnie np. ..Pingwinem”, a po
nadto wszystko co jest w chło
dziarce. czy zamrażalniku. do
brze pakować — w papier,
w
plastykowe
pudelka,
zamknięte naczynia, aby się
zapachy nie wydzielały i nie
mieszały.
Stała Czytelniczka ma kłopot.
Czerwona mulina zafarbowała
bieliznę. Jeśli woda utleniona
lub cytryna plam nie usunie,
to może spłowieją po wielu pra
niach i na słońcu. Już dziś ni»
można wierzyć nawet i mulinom!

IRENA GUMOWSKA

Fot. Bronisław Duda

ryki Samochodów Ciężaro
wych w Starachowicach.
Przed kilku dniami w Sol
cu otwarto Gminny Dom Kul
tury. Mieści się on w miejscu
gdzie w XV wieku był dwo
rek, a później szkoła. Dworek
odbudowany został z całą
wiernością. Zadbano o jego
wystrój wnętrz. Mieści się tu
biblioteka, sale wystawowe i
klubowe, gdzie obecnie ekspo
nowana jest wystawa miejs
cowego artysty Czesława Waszko. W sali kominkowej urządzono kawiarnię.
Przyjeżdżając do Solca ko
niecznie trzeba wstąpić do
„dworku”, jak tutaj nazywa
ją Dom Kultury, z podcienia
mi, który oddano pod opiekę
Koła Miłośników Solca. Uru
chomienie nowego obiektu
było w miasteczku wielkim
wydarzeniem na miarę jego
wiekowych tradycji, (bd)
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ŻYCIE RADOMSKIE

Oferła COSzM dla maturzystów

TV ♦ PROGRAM TYGODNIA - OMÓWIENIA

Zostać operatorem ciężkich maszyn

Sobota

II

Na wszystkich budowach w
kraju, we wszystkich przed
siębiorstwach
budowlanych
pracują absolwenci radom
skiego Centralnego Ośrodka
Szkolenia Maszynistów. Ra
domski Centralny Ośrodek —
jak wskazuje sama nazwa —

5,5 mld zł oszczędności
w PKO i BGŻ
Systematycznie rosną wkła
dy oszczędnościowe ludności
woj. radomskiego gromadzone
w PKO i Banku Gospodarki
Żywnościowej. Obecnie wyno
szą one ponad 5,5 mld zł (bez
bonów oszczędnościowych) z
czego prawie 4 mld zł znajdu
je się w PKO.
W porównaniu z analogicz
nym okresem ub. roku stan
wkładów jest obecnie o ponad
17 proc, większy.
(mz)

Z „Juventurem"
na Węgry i do NRD
Młodzieżowe Biuro Turysty
czne ,,Juventur’* organizuje w
dniach 11—21 czerwca wycie
czkę nad Balaton i do Buda
pesztu. Koszt wycieczki dla
osób, które nie ukończyły 30
roku życia wynosi 5410 zł, na
tomiast powyżej tej granicy
wieku — 6210 zł. Ponadto „Juventur” jest organizatorem 2tygodniowych wczasów w Tu
ryngii (NRD). Koszt pobytu w
ośrodku wczasowym wynosi
około 5,5 tys. zł.
Bliższe informacje i zgłosze
nia w biurze „Juventuru”, ul.
Wałowa 1, teL 221-50 i 232-25.
(bw)

27 V
Program I

wrońskl — „Głos” — reź. —
Jerzy Antczak
19.03 Studio Sport — Sprintem
przez Polskę (kolor)
ie.<« „Na szlaku chwały” — tele
turniej wojskowy (kolor)
11.33 Blok Filmowy — „Przed na
mi lato” „Szatan z siódmej
klasy”. Filmy produkcji pol
skiej
„Camping,
camping” Kome
13.25
dia filmowa produkcji NRD
(kolor)
14.53 „Futro, czy urlop nad mo
rzem” z serii „Z życia wzię
te” Film prod. TV CSRS
1345 „Awantura na letnisku” film
fab. prod. radzieckiej (kolor)
17.29 „Wakacje po włosku” Film
fab. prod. włoskiej. W rolach
głównych: Diana Dors i Vittorio Gassman
1940 Wieczór z Dziennikiem (ko
lor)
20.30 Blok Filmowy (cd) „Z dala od
ludzi, czyli coś swojego” z
serii „Czterdziestolatek” film
prod. TP. (kolor)
21.M „Awans” Film fab. prod. pol
skiej (kolor)

19.30 Wieczór z Dziennikiem (ko
lor)
2040 Kino Interesujących Filmów
„Czyż nie dobija się koni” •
22.40 Dziennik (kolor)
22.35 „Proscenium” — magazyn
teatralny (kolor)

20.50 „Kradzież w muzeum” Film
sensacyjny prod. ZSRR (ko
lor)
22.20 24 Godziny (kolor)
22.30 W kręgu kultur i obyczajów
„Tropami architektury drew
nianej — Podhalańskie bu
dowle" (kolor)

Program dnia
szkoli specjalistów dla orga gdy kandydat na kurs ukoń *134
13.33 - Radzimy
rolnikom
nizacji budowlanych w całym czy szkolę zawodową lub 1443 -JLt strażackiej kroniki” —
Program II
kraju w specjalizacji operato średnią ogólnokształcącą. Dla
film dok. prod. polskiej
H.10
Studio
8.
Omówienie
progra

Piątek
2 VI
rów spychaczy i operatorów
Kino
Telewizji Dziewcząt i
16.23
absolwentów szkół podstawo
mu (kolor)
Chłopców — „Niewiarygod
ładowarek.
wych ten sprawdzian w pra 14.33 „Studio 8 i 1/2” (szukamy pre
ne przygody Marka Piegusa”
zentera z Lublina)
cy pomocnika maszynisty wy
Program I
— „Przygoda pierwsza" film
O potrzebach naszego bu
14.43 N° 14000.000 — reportaż z fa
nosi
już
10
miesięcy.
fab.
prod. polskiej
downictwa w zakresie opera
bryki motocykli WSK „Świd
9.00
Studio
Sport — Mundial 78 —
16.50 Towarzystwo Wiedzy Pow
Oczywiście, pierwszeństwo
nik"
torów ciężkich maszyn i dal
dla 2-giej zmiany Sprawoz
szechnej — „Czyje jest mo
w
przyjęciach
na
kursy
mają
14.33
Wyścigi
motocyklowe
—
danie z uroczystego otwarcia
rze”
szych perspektywach rozwoju
transmisja bezpośrednia spod
Mistrzostw Świata oraz z me
17.20 Klub Jazzowy Studia Gama
COSzM świadczą chociażby absolwenci szkól zawodowych
Stadionu Dziesięciolecia w
czu: RFN - Polska (kolor)
„Złota
Tarka
78
”
—
W
pro

i
średnich.
Są
zresztą
i
takie
Wa rwawi®
następujące dane: w br. O15.00 Melodie - Malowany dzban
gramie m.in. fragment wy
niewyjątkowe przypadki, gdy
*
134
Wiadomocśi Dziennika TV
— „Poznajmy się" - pro
.Sami swoi'
stępu zespołu „Sami
swoi”
środek wyszkoli 1500 opera
(kolor)
.przedsiębiorstwa
kierują
na
Hanny
Bagram TV NRD wysl. Veronioraz
wokalistów:
torów na kursach 6-tygodnio1543
„Profesje
rodzinne
”
—
Ber

ka Fischer ze swoim zespo
naszak 1 Jana Izblńsklego
naukę młodych ludzi po wyż
wych. Oznacza to, że placów
nard (śpiewak operowy) i
łem instrumentalnym (kolor)
(kolor)
szym lub niepełnym wyższym
Aleksander (kierownik zespo
15.30 NURT Pedagogika — Homeo
ka ta aż 7 razy w roku otwie
17.55 Sprawy Młodych „Zamki na
łu „Homo Homlnl”) Nowac
staza
lodzie” film fab. prod. TV
ra i zamyka „rok szkolny". wykształceniu. Zawód opera
Dziennik (kolor)
NRD (kolor)
tora ciężkich maszyn budo 15.<0 cy
Mimo to nie nadąża ona za wlanych
„Orkiestra
”
reportaż
filmowy
Obiektyw
19.00 Program lokalny
jest bowiem atrak
o orkiestrze Zespołu Szkół
pilnymi potrzebami podykto
16.30 Dla dzieci: „Piątek z Pan19.20 Dobranoc dla najmłodszych
cyjny
nie
tylko
ze
względu
Budowlanych
z
Iławy
kracym” - oraz filmy o
(kolor)
wanymi rozwojem budownic
na wysokie zarobki. W związ 15.50 „Pozostał sobą” — reportaż
przy godach Gucia I Cezara
19.30 Wieczór z Dziennikiem (ko
twa mieszkaniowego i prze
filmowy
o
współczesnym
bo

(kolor)
lor)
29 V
Poniedziałek
ku z szybkim rozwojem pro
haterze
mysłowego. Jak informuje dukcji
Klub Dobrej Roboty (kolor)
20.30
„Od
mistrza
do
ministra
”
—
maszyn
budowlanych,
16.03
„Dziękuję
Panie
Kotlarczyk
”
Kryptonim „Stella” ode VII
Informatyka
nas dyrektor COSzM — inż.
— reportaż filmowy o naj
postępem
technicznym
w
tej
(ostatni)
film fab prod. TV
21.00
24
Godziny
(kolor)
Program I
Wojciech Binkowski, dopiero dziedzinie od maszynisty wy
wierniejszym kibicu „Wisły”
21.10 Czas i ludzie — „Zwyczajny
bułgarskiej (kolor)
Kraków
rozbudowa tego ośrodka przy
18.40 Magazyn Motoryzacyjny (ko
dzień" — Film dok. prod. ka
14.53 Program dnia
maga się już bardzo wysokich 164
*
Studio „Mundial 78”
lor)
nadyjskiej (kolor)
uL Wolanowskiej pozwoli na
15.00 Melodie Inspiracjo — Wę
1*43
Halo na Łączach! — Najcie
kwalifikacji,
przygotowania
19.00
Dobranoc dla najmłodszych
22.00
Opowieści
niezwykle
—
„We

drówki
z
piosenką
1
melodią
kształcenie w systemie sta
kawsze
programy
Interwizjl
19.10
Siódemka
nus z Ule" Sensacyjna nowe
teoretycznego, znajomości nie 1*45 Z kolekcji Leszka Mazana
po Czechosłowacji (kolor)
cjonarnym znacznie większej
19.30
Wieczór
z Dziennikiem (kola
filmowa
prod.
TP
(kolor)
13.30 NURT — Pedagogika — Nau
tylko dziedzin z zakresu mo
17.90 Teleturniej muzyczny Stu
lor)
liczby operatorów — tylu, ilu
czyciel, szkoła, społeczeństwo
toryzacji
czy
mechaniki,
rów

dia
*
20.30
„Wsteczny
bfeg” film oby
domagają się przedsiębiorst
— „Umiejętności pedagogicz
czajowy prod TP (kolor)
nież hydrauliki i elektroniki. 1743 „Dzieci są najpiękniejsze...”
ne nauczyciela”
wa w całym kraju.
Czwartek
1
VI
— Rozmowy z Danutą Mu 16.00 Dziennik
Studio Sport — Mundial 78
(kolor)
szyńską autorką popularnych
transmisja bezpośrednia z
16.10 Obiektyw
Bezpodstawne
obawy
przedstawiających
rysunków
meczu: Tunezja — Meksyk, w
16.30
Maj‘q preferencja
Dla dzieci: Zwierzyniec (ko
dzieci oraz autorką projektu
przerwie:
sprawozdanie z
Program I
lor)
plakatu na tegoroczny Dzień
meczu: Francja
Włochy
Tak
więc
bezpodstawne
są
17.15
Studio
Sport
—
Klub
Kibica
Dziecka
Janusz K. i Zenon R., którzy
(kolor)
— (kolor)
10.00 „Camping, camping” Film
„obawy
”
obydwu
naszych
1743
„Gwiazdy,
gwiazdki,
gwlazDziennik
(kolor)
napisali do nas, że po uzyska
„Dom i my”
prod NRD (kolor)
deczkl
I
Pro Contra
__ ,__ _” - Zespół
Czytelników, którzy zdali w
Studio Sport — Mundial 78 —
„Nasi kochani bliźni” ode. II
15.00 Melodie — Przypominamy
niu matury w br. są zaintere
18.03 Studenckie kariery — Dysku
Transmisja bezpośrednia 'z
br.
maturę,
że
świadectwo
upt.
„Urodzeni
w
niedzielę
”
.
„Stereo 1 w kolorze" — Elż
sja w której uczestniczą: prof
sowani możliwością zdobycia kończenia średniej szkoły po
Buenos Aires z meczu Węgry
Film
społeczno-obyczajowy
bieta Stefańska-Łukowlcz —
Jerzy Grzymek, najmilsza
—
Argentyna (kolor)
zawodu operatora spychaczy
prod
TV
NRD
(kolor)
Recital klawesynowy (kolor)
studentka Juwenalil 78, naj
traktowane
być
może
jako
19.00 Dobranoc dla najmłodszych
15.30 Kto czyta nie błądzi — progr.
i proszą o bliższe szczegóły swoista przeszkoda w dosta
lepszy student krakowskich
19.10 Siódemka
Program II
publ. kult, (kolor)
o przyjęciach na kursy, uwa
uczelni l zwycięzca VI Festi
19.30 Wieczór z Dziennikiem (ko
niu się na kursy i w zdoby
16.00 Dziennik (kolor)
walu Piosenki Studenckiej
żają nie bez racji, że jako ra15.50
i
Tajemniczy
świat przyrody
lor)
16.10
Obiektyw
zawodu operatora, a to z 19.15 Sprawozdanie z VI Festiwalu 20.30 Teatr Telewizji na Swiecle
— Problemy dziedziczenia —
domianie mają preferencje w ciu
16.30 „Życzymy Wam...” Program
Piosenki Studenckiej
względu,
że
większość
tego
W
programie
filmy Aleksan
Henryk
Kleist
„Książę
Homz okazji Święta Dziecka (ko
przyjęciu na kursy w COSzM.
co mi plącą” — program
dry Jaskólskiej l .Podstawy
dotychczasowych operatorów 16.46 „Za
burg" — spektakl TV RFN
lor)
publicystyczny
genetyki"
2
..Zmienność
(kolor)
„Poligon” — magazyn woj
„Mieszkamy na miejscu, w może wykazać się jedynie 19.00 Dobranoc dla najmłodszych
dziedziczenia” (kolor)
Dziennik (kolor)
skowy (kolor)
(kolor)
Radomiu — piszą — iw świadectwem ukończenia szko
16.30 Na pograniczu ryzyka „Z ko
Studio Sport — Finały Mis
Dobranoc dla najmłodszych
19.10 Siódemka (kolor)
niem osi rożnie" (kolor)
związku z tym odpada kwe ły podstawowej. Od operato 19.60
trzostw Europy w koszyków
(kolor)
Wieczór z Dziennikiem (ko
17.00
Studio Sport - transmisja
ce
kobiet
(kolor)
Wieczór
z
Dziennikiem
(ko
stia zakwaterowania”. Dodaj rów nowych ciężkich maszyn
lor)
bezpośrednia
z Międzynaro
lor)
my jednak, że nie tylko ten
budowlanych wymaga się o- 20.38 „Pancerny wóz” — western
dowych
Mistrzostw Warsza
Studio Sport Uroczyste otProgram
II
prod.
USA.
W
rolach
głów

becnie znacznie więcej wia
moment sprzyja podjęciu nau
wy w lekkiej atletyce (kolor)
warcie Mistrzostw Świata w
nych: John Wayne, Kirk
„Na drugi brzeg” (kolor)
Nożnej, bezpośrednia
ki w Ośrodku. Podstawowym domości ogólnych.
Piłce
Douglas, Howard Keel
16.30 „Spotkajmy się raz jeszcze”
„Majakowski w Warszawie”
transmisja
z
meczu
RFN
—
Interesująca jest również 224
*
Artyści Dzieciom — widowi
warunkiem przyjęcia na kurs
— omówienie programu (ko
— program t okazji 50-lePolska (kolorj 0
sko cyrkowe z udziałem ar
lor)
jest praca w jednym z przed praktyczna reklama szkolenia
cia
dwukrotnego (w latach
Pegaz (kolor)
tystów teatru, baletu 1 estra
Turniej przedszkoli (kolor)
1927 —28) pobytu Włodzimierza
siębiorstw budowlanych na prowadzonego przez COSzM
Dziennik (kolor)
dy
„Pierwszy raz w teatrze”
Majakowskiego w Warsza
Studio Sport — Mundial 78
stanowisku pomocnika maszy
Działając w porozumieniu z 23.20 „Co słychać koteczku” — ko
felieton filmowy (kolor)
wie (kolor)
(kolor)
media filmowa prod. angiel
17.15 „Światy kredą malowane”
nisty w okresie 3 miesięcy, gospodarką komunalną, przed
19.00
Program
lokalny
skiej
— felieton filmowy (kolor)
Dobranoc dla najmłodszych
siębiorstwami
budowlanymi
Program II
17.25 „Szlakiem kolei Santa Fe”
Wieczór
z Dziennikiem (ko
w woj. radomskim kierownic
reportaż filmowy (kolor)
Program II
lor)
16.00 „Zbyszek” — reportaż filmo
two Ośrodka wykonuje dużo
Co dalej maturzysto”
20.30 „Portret z okruchów wspom
wy (kolor)
Kino Filmów Animowanych
usług swym sprzętem i po 15.40 Sobota z przyjaciółmi „Szczę 16.16 „Dyplomy
nień” — filmowy portret pol
78” — felieton fil
drogi” (kolor)
1. „Klucz" prod. rumuńskiej
skiego malarza działającego
przez kursantów. To właśnie 16.20 śliwej
mowy (kolor)
Popołudnie podróży 1 przy
2. „Dymek z papierosa” prod.
w Paryżu — Mieczysława Ja
uczniowie z COSzM budują
16.30 Śpiewam miłość
Herve
gody W programie
filmy:
ZSRR 3. „Muzyczna opo
nikowskiego (kolor)
Vilard (kolor)
„Wywrotka” Bogdana Dzlwieść” prod. ZSRR 4. „Mi 20.50 Twarze Teatru — Krzysztof
tor gokartowy dla radomskie
19.00
Program
lokalny
worsklego 1 „Finn” — Ser
łość Hajduka” prod. rumuń
Gordon
go „Automobilklubu", wyko
19.20 Dobranoc dla najmłodszych
skiej (kolor)
giusza Sprudlna w progra
21.25 21 godziny (kolor)
nują roboty ziemne pod przy
19.30 Wieczór a Dziennikiem (ko
mie wystąpi także kpt. An
Handel — ł8 — program o ak
Sytuacje — „Sami o sobie”
lor)
tualnych problemach
drzej Rymkiewicz (kolor)
wyszłe magazyny „Budochemu”
Opowieść Starszego Pana —
Język
niemiecki
—
tek.
23
17.00
Studio
Sport
—
Wspomnienia
miany
międzynarodowej
(ko„Skrzynki
do
pelargonii”
na Potkanowie, pracują przy
„Spotkajmy się raz jeszcze”
lor)
reporterów (kolor)
(kolor)
inwestycji
Wierzbickiego 16.20 Uśmiechy Starego Kina —
(cd)
Magazyn Morski
22.15 Film Latarni Czarnoksięskiej
21.00 Trybunał Wyobraźni: POP —
ZWAĆ. Prace te oceniane
„Niezapomniany Charlie"
Wieczór z Dziennikiem (ko— ..Dziecko wojny" — Dra
ART (kolor)
lor)
Komedie filmowe produkcji
mat wojenny prod. radziec
przez kierownictwo kursów
21.43 24 Godziny (kolor)
13.59 Program lokalny
USA
kiej.
jako zadania egzaminacyjne, 19.99 Program lokalny
3143 Zaproszenie do teatru „Ko
19.10 Dobranoc dla najmłodszych
media”: „Gwałtu, co się dzie
wykonywane są dobrze, ku
(kolor)
*
19.2
Dobranoc
“ ‘
dla
” najmłodszych
-------je" (kolor)
19.20 NURT
— Pedagogika —
(kolor);
zadowoleniu inwestorów,
Programy szkolne TVP podaje22.02 Międzynarodowa Wiosna Es
Czynniki determinujące po
Wieczór s Dziennikiem (ko
*
194
my w codziennej Informacji o
tradowa: Koncert Galowy
< be-de
stawy ideowo-moralne mło
lor)
dzieży
Teatr Wspomnień. Oscar Wil
*
20.3
programie telewizyjnym
de „Mąż Idealny" •
19.59 NURT — Nauczanie począt
Programy oznaczone kropką okowe — Gimnastyka korek
72.31 „Padalce” Film obyczajowy
30 V
Wtorek
cyjna
mawiamy szerzej poniżej
prod. TP.
20.20 NURT — Nauczanie począt
23.39 Telewizyjny Teatr Muzyki
TV zastrzega sobie możliwości
kowe — Praca pozalekcyjna i
„Beethoven” wyk.: Orkiestra
Program I
nadobowiązkowa
zmian w programie
Symfoniczna t Chór Miesza
ny Państwowej Filharmonii
19.09 „Szatan z siódmej klasy” —
Ciężkie dni nastały dla ra
Śląskiej w Katowicach, Orfilm fab. prod. polskiej
domskich wędkarzy. Nowy
kierstra Rozrywkowa PR1TV
15.00
Melodie — Estrada folkloru —
w Katowicach pod dyr. Je
sklep przy ul. Czyste) jeszcze
folklor turecki (kolor)
rzego Maksymiuka,
Balet
1530 Telewizyjny Klub Seniora —
się urządza, a w starym przy
Opery Śląskiej w Bytomiu.
„Zloty
liść”
ul. Żeromskiego 28 rozpoczęto
Grupa Organowa Krzysztofa
16.60 Dziennik (kolor).
Sadowskiego, „Novi Singers”
właśnie inwentaryzację. No
16.10 Obiektyw
1 in. (kolor)
16.30 Studio Telewizji Młodych
i masz babo placek. Pogoda
17.10 „Zgadnij, kim Jestem?” —
ładna, ryba bierze, dusza nad
program ęuizowo-rozrywkowodę się rwie, a tu żyłki i ha Niedziela
28 V
wy (kolor)
17.50 Radzimy rolnikom
czyka nawet na lekarstwo nie
16.00 Studio Sport — Mundial 78 —
uświadczysz.
(kolor)
Program I
Może by tak na czas sytua
1840 „Człowiek i przyroda” — ode.
Nowoczesność
w
domu
1
za

7.48
pt. „Wojowniczy mieszkaniec
cji przejściowej urządzić małe
grodzie
leśnej gęstwiny" film dok.
stoisko w jednym ze sklepów 8.1
*
Emerytury dla rolników —
prod. TV hiszpańskiej (kosportowych? W imieniu węd
Poradnia — (kolor)
lor)
*
Studio Sport — Telewlzjada
19.00 Dobranoc dla najmłodszych
karzy prośbę-sugestię kieruje t.3
(kolor)
(kolor)
my pod adresem WPHW.
843 Program dnia
Wieczór z Dziennikiem (ko*
19.3
(am) 9.0
Dla młodych widzów: Telcra*
lor)
nek Telewizji Dziewcząt 1
„Saga rodu Paltiserów” —
*
29.3
Chłopców oraz film prod. ka
ode. XX film fab. prod. TV
nadyjskiej z serii „Na skraju
angielskiej (kolor)
puszczy" (kolor)
21.23 „Śledztwo zostało wznowio
1*4
Antena
■ ’
(kolor)
ne” — program publicystycz
10.43 „Przez lądy I morza” — ode.
ny (kolor)
pt „Samotne wyspy”. Film
21.35 Dziennik (kolor)
dokumentalny produkcji TV 22.10 Studio
- Sport
sprawozdanie
Z telekina anonsujemy m.in
ganizuje maiaion lanca; w im
włoskiej reź. — Bruno Vailaz Mistrzostw Europy w koprezie biorą udział bezrobotni,
w Kinie Interesujących Filmów
Warzywno - owocowe zieletl
(kolor)
szykówce
kobiet
(kolor)
(środa, 31 bm. g. 20.30) głośny
skuszeni wizją zdobycia wyso
ntaki cieszą się w Radomiu 11.43 Dziennik (kolor)
amerykański
dramat
społecznokiej pieniężnej nagrody. Film,
dużym powodzeniem przede
12.00 Rolnicze rozmowy
Program
II
obyczajowy
„Czyż
nie
dobija
się
będąc dokumentem przeszłości
wszystkim ze względu na 13.30 Radar
koni?” (oparty na powieści Ho
stanowi zarazem aktualną kry
możliwość kupna świeżych ja
Kino Telewizji Najmłodszych
*.H
1
TYLKA W NIEDZIELĘ
racego McCoya). Rzecz dzieje
tykę okrucieństwa tłumu i jed
— Zestaw filmów animowa
rzyn. O urządzenie placu tar
się w 1932 r. w Ameryce, w do
nostek. Reżyser Sydney Pollack,
nych (kolor)
12.43 Omówienie programu
gowego wystąpili mieszkańcy
bie
kryzysu
ekonomicznego.
w roli głównej występuje Jane
1249 Bieg sztafet warszawskich 16.30 „Jan Kepler” — film history
„Ustronia”.
Fonda (na zdjęciu)
Akcja toczy się w pobliżu Holly
czny prod. TV NRD — film o
zakładów pracy na trasie
wood, w lokalu rozrywkowym,
Przedstawiciele 15-tyslęcznej
życiu wielkiego astronoma 1
Wilanów — Zamek Warszaw
matematyka
Johannesa
Kep

gdzie
przedsiębiorca,
Rocky.
or(Fot. CAF)
rzeszy lokatorów największe
ski
lera (1371-1630) (kolor)
*
184
„Ni ta, hi owo” — program
go w mieście osiedla mieszkaDla młodych widzów: — De
*
IM
ąuizowy
riA,„-.epr> murują, aby „zielecyzje piętnastolatków
ka, Zofia Małynicz, Mieczysław
*
13.8
„Pan Pólka i spółka” — pro
waru.Kach mys~“. „śledztwie
Dialogi z przeszłością — Wła
ż wiado- nader
gram
dla
dzieci
Voit, Zofia Mrozowska, Ignacy
skromnych,
o
dysław
Herman
—
nieudolny
*
144
Malowane chaty . renortaż
mo
Gogolewski, Zdzisław Mrożewbez więk- oddziałach polskich walczącycn
władca?
(kolor)
ski i Jan Kobuszewski (na zdję
szych wstrząsów w sytuacji w ramach armii francuskiej. przu.r? .to tworzeniu oddzia
*
19.9
program lokalny
ciu)
dla ~
najmłodszych
Dobranoc
*
19.3
“ ‘
'------------ europejskiej, nie będzie szu Akcji tej patronowało w Pary- łów polskich i rząd Francji
(kolor)
kala miejsca w obozie anty żo grono Polaków, wśród któ nie miał innego wyjścia, jak
Wieczór ■ Dziennikiem (ko1*4
rosyjskim, że nie będzie po rych najbardziej znaną posta zmienić decyzje, wstrzymać
Kibicom sportowym sygnalizu
lor)
dalsze
transporty,
a
przygoto

cią
był
autor
powieści
histo

Inicjatywy
,
program
publt
jemy program Studia Sport
pierała polskiego ruchu nie
3*4
wane
do
Bayonne
grupy
roz

rycznych
z
epoki
wojen
napo

cystyczny
(kolor)
(czwartek, 1 czerwca g. 18.50)
podległościowego, wymierzo leońskich, Wacław Gąsiorowski,
21.00 24 Godziny (kolor)
przekazujący uroczyste otwarcie
nego przeciwko Rosji. Dlatego oraz sędziwy Władysław Mic wiązać. Ten niepomyślny splot
2L10 Sylwetki X Muzy — Halina
wydarzeń
zaciążył
nad
dal

Mistrzostw
Świata w Piłce
też konsekwencją tego zmie kiewicz. syn wieszcza narodo
Gołąbko
Nożnej. Studio Mundial da rów
*
21.4
Wtorek Melomana W progra
nionego układu w relacji Pol wego. Gąsiorowski był redakto szymi planami dotyczącymi
nież w kolorze bezpośrednią
mie sylwetka
znakomitego
polskiego
ska—Francja—Rosja
winna
rem tygodnika „Polonia”, któ formowania wojska
transmisję z meczu Polska —
altowiolisty — Stefana Kawe
Francji.
rego
celem
było
wytworzenie
być rewizja tradycyjnych za
masy (kolor)
RFN. Na zdjęciu — Andrzej

Buty z „Radoskóru”
dla polskich piłkarzy

Nie ma sklepu
a ryba bierze...

Mieszkańcy „Ustronia
proszą o zieleniak

ła Rzeczpospolita, o czym pisie
Leon Noel: „Ubieganie się o
przymierze z Polską jest stałą
i bardzo dawną zasadą polityki
francuskiej. Od samego począt
ku wiekowego współzawodnic
twa dynastii francuskiej i austryjackiej dyplomacja królów
Francji usiłowała niezmordo
wanie przyciągnąć Polskę do
obozu francuskiego, a jednocze
śnie skłonić fą do dobrych sto
sunków ze Szwecją i Turcją,
które znajdowały sie zazwyczaj
w orbicie naszej nolityki. Zależało nam już
wtedy,
jak
zresztą i zawsze, na tworzeniu
na wschodzie bariery, co jest
ustawiczna troską francuskiej
myśli politycznej. Po wytworżeniu sie potęgi Prus i ich he
gemonii w Niemczech koniecz
ność ścisłego sojuszu Francji i
Polski stawała się jeszcze bar
dziej oczywista”
Tak było do przełomu XVII
i XVIII wieku; tymczasem
wraz ze stopniowym upadkiem
Polski i z wyjściem Rosji Piotra
Wielkiego na szerokie szlaki po
lityki europejskiej, znaczenie
Polski w koncepcjach polityki

łożeń polskiej polityki niepo
dległościowej w sensie szuka
nia dróg do odbudowy pań
stwa poprzez współpracę z
Rosją oraz orientację antyniemiecką.

„Jak osiągnąć, aby Rosja nie
przestała nam ufać, a Polska
wierzyć w nas?” — pisał zna
komity francuski historyk XIX
wieku Albert Vandal. I to był
oczywisty
dylemat
polityki
francuskiej, ilekroć myślała o
odbudowie „bariery wschod
niej” i ilekroć angażowała się
w skomplikowana problematy
kę Europy Wschodniej. Czynni
ki te
kształtowały politykę
Francji w okresie wojny, a na
wet i później, w okresie roz
wiązań terytorialnych dotyczą
cych Polski, a podejmowanych
w cieniu dawnego przymierza
z Rosją.
W latach 1914—1917 w swej
polityce wobec Polski Francja
przystosowywała się jedynie do

spójni duchowej między Pola
kami we Francji i w koloniach.
Tygodnik był skwapliwie pre
numerowany przez Polaków z
Legii Cudzoziemskiej.
wśród
których było wielu dezerterów
i jeńców z armii niemieckiej.
Tak utworzony został w Pary
żu Komitet Ochotników Pol
skich dla Służby w Armii Fran
cuskiej, a nieco później Komi
tet Pomocy Rannym Polakom.
Relacje pochodzące z tych
dni mówią o wielkim entuzjaz
mie, o samorzutnej akcji wstę
powania Polaków do armii
francuskiej: mówiono o dziel
nym Polaku, pochodzącym z
Galicji, nazwiskiem Szafraniec,
który sprzedał swe cywilne
ubranie, by wstawić sobie sztu
czne zęby, gdyż inaczej nie
mógł być przyjęty do armii.
W roku 1916 poległ pod Verdun
w stopniu porucznika.
Władze francuskie tylko w
wyjątkowych
przypadkach
przyjmowały obcokrajowców do

Tymczasem istniał już fakt
pierwszej
dokonany w postaci
.
grupy ochotników przybyłych i Środa
31 V
do Bayonne, której przeznacze
niem historycznym — jakkol
Program I
wiek w bardzo niewielkiej skali ;
— był początek walki zbrojnej
10.33
„Polska gola” — film dok.
z Niemcami o odzyskanie nie
prod. polskiej (kolor)
podległości. Po okresie szkole
**
13.
Melodie — Melodia zawsze
nia ochotnicy polscy zorganizo
młode (kolor)
wani zostali jako 2 kompania 1
13.23 NURT — Pedagogika „Nau
czyciel, szkoła, społeczeńs
pułku cudzoziemskiego Legii
two”
Cudzoziemskiej. Obok Polaków
Dziennik
(kolor)
**
16.
pozostałe
kompanie tworzyli
18.10 Obiektyw
Czesi. Belgowie i Włosi. Od
1*40 Dla
‘ dzieci:
’
„Tra la la t pędzle
miejsca sformowania
przyjęli
dwa"
swą nazwę jako oddział ba**
17.
„Spoza gór I rzek” — „Kara
binem 1 pługiem”
jończyków lub bajończycy.
17.30 Losowanie Małego Lotka
Kompanią dowodzili oficero
17.45
Nie
tylko dla kobiet (kolor)
wie francuscy, tylko niektóre
16.63 Studio Sport — Mundial 7*“
niższe szarże były w rękach
(kolor)
Polaków, wśród nich najstarszy
1143 Między nami Jaskiniowcami
rangą był podoficer Lucjan
— „Wzorowy Skaut” — Film
animowany prod. USA (ko
Malcz. Kompania otrzymała z
lor)
rąk władz miejskich sztandar:
19.99 Dobranoc dla najmłodszych
biały orzeł na czerwonym tle,
(kolor)
>
według projektu Xawerego Du
*
Siódemka
nikowskiego i Jana Żyznow- I 194

Rosiewicz w stroju „okolicznoś
ciowym”. Fot. CAF — Radkie
wicz.

Miłośnikom Melpomeny zwra
camy uwagę na telewizyjny
„Teatr Wspomnień", który przy
pomni (sobota, 27 bm. g. 20.30)
błyskotliwą sztukę Oskara Wil
de^ — „Mąż idealny”. Fabuła
tej napisanej w 1895 r. kome
dii „salonowej” ukazuje splot
intryg towarzyskich mających
swe źródło w przeszłości boha
terów. Wątek romansowy, świet
ne dialogi, kapitalne wizerunki
wewnętrzne postaci sztuki —
wszystko to składa się na rzec2
niezmiernie atrakcyjną dla wi
dza. Spektakl wyreżyserowała
Małgorzata Broniewska, w ob

iadzie nLin. Barbara Horawian-

NR 124, 27—28 MAJA 1978 R.

Uroda Solca

Telefon, zaufania 311-83

Grójec

Nowy oddział dla sercowców
Grójec jest drugim po Ra
domiu ośrodkiem służby zdro
wia, który leczy najwięcej pa
cjentów. W ub. roku z pomo
cy lekarzy grójeckiego szpi
tala skorzystało około 9,5 tys.
chorych. Ich liczba byłaby je-

1 czerwca zapraszamy
najmłodszych
na konkurs rysunkowy
„Kredą na asfalcie"
1 czerwca jest radosnym
dniem dla wszystkich na
szych dzieci. Jak co roky^
nasza redakcja wspólnie z
Towarzystwem Przyjaciół
Dzieci i WSS organizu
je konkurs
rysunkowy
„Kredą na asfalcie”. Cieszy
się on zawsze wielkim po
wodzeniem i stanowi pię
kną widowiskową imprezę.
W bieżącym roku kon
kurs odbędzie się 1 czerw
ca w godzinach popołud
niowych na ul. Żeromskie
go przed redakcją „Życia
Radomskiego”. Wszystkie
dzieci chętne zapraszamy
do udziału w konkursie.
Będą one mogły startować
w dwóch grupach w zależ
ności od wieku (od 6 do
15 lat). Tym razem nie bę
dziemy prowadzić wcześ
niejszych zapisów — prosi
my. aby dzieci zgłaszały
się bezpośrednio na miejs
ce konkursu. Ro^pocznie
się on o godz. 16.30.
Za najlepsze rysunki za
kwalifikowane przez jury
przyznane zostaną nagrody
a wszystkim uczestnikom
konkursu wręczone będą
pamiątkowe książki, (n)

Sport w sobotę i niedzielę
FILKA NOŻNA

28 maja, w niedzielę o
godz. 16 zawody o mistrzo
stwo ligi międzywojewódz
kiej Broń — Błękitni Kielce.
TENIS

ZIEMNY

Niedziela, godz. 10,
przy ul. Narutowicza
mecz o mistrzostwo ligi
gowej Broń — Błękitni
ce.

korty
9 —
okrę
Kiel

RADOMSKA
OLIMPIADA MŁODZIEŻY

W Grójcu uroczyste otwar
cie I Radomskiej Olimpiady
Młodzieży. Od 26 do 28 bm.
— finałowe zawody szkół
podstawowych, (am)

CO i GDZIE
KINA
Bałtyk — „Romans Teresy Hennert”, prod. poi. lat 1S, godz. 9.30,
13.30 i 17.30. „Dick 1 Jane ”, prod.
USA, lat 15, godz. 11.30.

Przyjaźń — „Avanti”, prod. USA,
lat 15, godz. 15, 17.30 i 20.
Pokolenie — „Niech źyją duchy",
prod. CSRS, b.o., godz. 9, 11 i 13.
„Trzy kobiety" prod. USA, lat
18, godz. 15, 17.15 i 19.30.

Odeon — „Zabity na śmierć”,
prod. USA, lat 15, godz. 15.30.
17.30 i 19.30. Niedziela: Zestaw
kolorowych bajek godz. 13.
Hel — „Wielka podróż Bolka i
Lolka”, prod. poi. b.o., godz. 9,
11 i 13.30. „Patt Garret i Billy
Kld", prod. USA, lat 18, godz.
19.30, 17.30 1 19.30. Niedziela: Ze
staw kolorowych bajek godz. 11
1 12.

Walter — „Strach nad miastem”,
prod. franc. lat 18, godz. 16 i 18.15.
Niedziela: Zestaw kolorowych ba
jek godz. 11.
ZRATRT
Teatr Powszechny, ul. Żeromskie
go 53 — Teatr Ziemi Mazowiec
kiej pn. „Wizyta starszej pani”,
początek godz. 19 (sobota 1 niedz.)
WYSTAWY

Muzeum przy ul. Nowotki 12 —
„Bogactwo głębin morskich 1 oce
anów ze zbiorów Muzeum Górno
śląskiego w Bytomiu i Muzeum
Śląska Opolskiego w Opolu, oraz
„Motyw przyrodniczy w plakacie”
ze zbiorów Muzeum Przyrodni
czego przy Uniwersytecie Wroc
ławskim.
. '
Witryny Plastyczne — „ARTU”
— malarstwo Krystyny Barań
skiej.
Biuro Wystaw Artystycznych —
Ekspozycje fotograficzne pn. „Sa
lony BWA w Polsce”. Prezentuje
obiekty, wnętrza oraz najciekaw
sze ekspozycje BWA w XXX-leclu
Polski Ludowej.
Klub „Relaks”: Wystawa foto
grafiki Krzysztofa Rosińskiego
BUFFO.
Dom Gąski i Dom Esterkl: Wy
stawa pn. „Przedwiośnie 73”.

DYŻURY APTEK
Apnteka nr 15 przy pl. Konsty
tucji 5 1 nr 10 przy pl. Zwycię
stwa 7.
Pomoc Internistyczna —
ul.
Tochtermana. Punkt pomocy do
raźnej internistycznej — ambula
torium Pogotowia Ratunkowego
przy ul. Tochtermana. Pogotowie
Dentystyczne czynne codziennie
w godz. 21—7 rano przy Pogotowiu
Ratunkowym. Informacja Służby
Zdrowia 406-77.

TELEFONY
Pogotowie ratunkowe 999, straż
pożarna 99
*.
posterunek MO 997.
pogotowie
ratunkowe kolejowe
296-15, pogotowie energetyczne 991,
komenda MO 291-91, 251-36, pogo
towie gazowe w godz 7—15 (317-17)
w godz. 23—7 (224-30), w niedziele
1 święta 400-97, pogotowie kana
lizacyjne 400-65, informacja usłu
gowa 267-85,
postój taksówek
przy pl. Konstytucji 228-52, przy
dworcu PKP 268-88, przy Żwirki
1 Wigury 418-10, informacja PKP
299-50, PKS 287-78.

szcze większa gdyby nie bra
ki kadrowe tamtejszej pla
cówki, które spowodowały i
ln. zbyt niskie wykorzystanie
posiadanej ilości łóżek szpi
talnych.
Od 3 czerwca br. rozpocznie
pracę w Grójcu oddział inten
sywnej opieki kardiologicz
nej, który został znakomicie
wyposażony w niezbędną, no
woczesną aparaturę kontrol
ną i diagnostyczną o wartoś
ci ponad 2 min zł. Urucho
mienie
nowego
oddziału
wzmoże zapotrzebowanie na
kadry medyczne, a szczególnie
personel pomocniczy. Z my
ślą o pielęgniarkach, które w
Grójcu podejmą pracę zawo
dową, przygotowuje się poko
je gościnne w hotelu pracow
niczym. Potrzebny na stałe
jest od dawna lekarz radio
log, trzeba rozszerzyć możli
wości wykonywania badań
laboratoryjnych.
Przy większej nomocy ze
strony wojewódzkich władz
służby zdrowia grójecki szpi
tal i współpracujące z nim
placówki mogą się stać zna
komitą bazą leczniczą dla
mieszkańców północnej części
woj. radomskiego.
(mz)

Mali ludzie też mają duże problemy
Od kilku lat czynny jest w
czwartki telefoniczny punkt
porad pedagoga szkolnego —
prowadzony przez mgr Zofię
Seredyńską ze Szkoły Podsta
wowej nr 2 na „Ustroniu”.
— Jakie najczęściej zadają
pytania młodzi ludzie, na ja
ką pomoc liczą?
— Wiele jest skarg uczniów
szkół podstawowych na sto
*
stunki panujące w domu. Wy
nika z nich — uogólnia mgr
Seredyńską — że rodzice wie
le wymagają od swoich dzie
ci. Chcą, by były one przo
downikami w nauce, każda
wysoka ocena wystawiona
przez nauczyciela jest okazją,
do pochwalenia się przed są
siadami zdolnościami, sukce
sami pociech. Jest okazją, by
pochwalić i siebie — to zna
czy rodziców — na zasadzie
przysłowia, że „niedaleko pa
da jabłko od jabłoni”. To zna
czy, że mały Kazio jest po
dobnie zdolny i utalentowany
jak jego ojciec, który też był
kiedyś najlepszy w klasie,
zbierał „piątki” za wypraco
wania z literatury, za klasów-

Przed sezonem

Nad „Morzem Czarnym” w Pionkach
Kilka długich lat czekali
mieszkańcy Pionek na swoją,
„wielką wodę” czyli zalew na
Zagożdżonce nazywany przez
tubylców także „Stawem Gór
nym” lub... „Morzem Czar
nym”. Jego przebudowę fi
nansowały Zakłady Tworzyw
i Farb „Pronit”, a pomagały
w budowie inżynierskich urządzeń — specjalistyczne
przedsiębiorstwa.
Zakończono wreszcie mo
dernizację akwenu, uporząd
kowano częściowo brzegi a
wędkarze zarybili wodę. Po
wstał zbiornik o powierzchni
17 ha, którego przebudowa
kosztowała około 21 min zł.
Zdawać się zatem mogło, że
do końca wykorzystana zo
stanie szansa zagospodarowa
nia brzegów i otoczenia —
ładnie położonego zalewu.
Niestety, mieszkańcy Pio
nek do dziś czekają na po
stęp prac. Prawda, harcerze
szybko zmontowali prowizo
ryczną przystań, a następnie
sezonowy ośrodek dla żegla
rzy. Podobny, letni domek
wystawili wędkarze, a żegla
rze z klubu wodniackiego
PTTK zwieźli sprzęt i częś
ciowo zagospodarowali stary
baraczek. Cóż z tego, skoro
w dalszym ciągu nie ma jed
nego gospodarza, który mógł
by zająć się racjonalną gospo
darką nad brzegami zalewu.
Formalnie w dalszym ciągu
gospodarzem jest „Pronit”, a
jego pomocnikami — kozienicki oddział Wojewódzkiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
oraz PTTK i jednostki komu
nalne.
Praktycznie jednak,
nikt nie przejmuje się zbyt
nio
„wielką wodą”, którą
traktuje się jak zło konieczne.
Szkoda, bo woda czysta i pla
ża przyjemna. Są więc pod
stawowe warunki dla osób,
które latem zechcą odpoczy
wać nad brzegami zalewu.
Niestety to jeszcze nie wszy
stko, czego potrzebują ludzie
przebywający nad wodą.
W tej sytuacji nie ma się co
dziwić, że w tym roku nad
zalewem w Pionkach przybę
dzie tylko parking, boiska do
kometki, siatkówki i koszy
kówki oraz schody prowadzą
ce ze skarpy w kierunku
boisk, które wykonają bryga
dy WOSiR-u. Na przystani
będzie trochę kajaków, rowe
rów wodnych i łodzi. Niestety,
nic nie wskazuje na to, aby
miał powstać bodaj skromny
punkt sprzedaży
napojów
chłodzących lub dań baro
wych.
Mówiąc inaczej, te doraźne
działania nie rozwiązują pro
blemu pionkowskiego zalewu
i jego otoczenia. Będzie tak

Idziemy do kina

Król Maciuś Pierwszy
Z okazji zbliżającego się,
Międzynarodowego Dnia Dzie
cka, od 28 bm. wyświetlany
jest w kinie „Hel” kolorowy
film „Król Maciuś Pierwszy”,
zrealizowany na podstawie
znanej powieści dla dzieci J.
Korczaka. Od l.VI. nato
miast w tym samym kinie
odbywać się będą projekcje
filmu' „Wielka, większa i naj
większa”, nakręconego na
podstawie powieści J. Broszkiewlcza. Jest to fantastyczno-przygodowa opowieść dla
młodzieży ukazująca niezwy
kłe, z pogranicza baśni i rze
czywistości, przeżycia dwojga
dzieci — Iki i Groszka.
Obydwa filmy oraz „Mary
sia i krasnoludki” , a także
„Wielka podróż Bolka i Lol
ka" będą wyświetlane na
specjalnych seansach' do 8
Czerwca br. Godziny projek
cji do uzgodnienia z kierow
nictwem kina, (mz)

9
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dopóty, dopóki nie opracowa
ny zostanie konkretny pro
gram zagospodarowania po
wierzony w ręce jednego go
spodarza. Jest to pilna po
trzeba. Tym bardziej że w
niedalekiej przyszłości po są
siedzku powstanie
drugi
zbiornik tzw. staw dolny o
powierzchni ponad 8 ha, a w
perspektywie „staw górny”
powiększony zostanie o dalsze
10 ha. Jest więc o co kruszyć
kopje. Póki co trzeba zatrosz
czyć się o to, aby już tego
lata ludzie mogli odpoczywać
nad zalewem w Pionkach co
najmniej w przyzwoitych wa
runkach pod okiem ratowni
ka w istniejącym kąpielisku.
TMZ

Od 29 bm.
Zmiana trasy
„jedynki”
Ze względu na roboty in
żynieryjne, które prowadzone
będą w najbliższych dniach
na skrzyżowaniu ul. Lubels
kiej z tzw. obwodnicą rze
szowską od poniedziałku, 29
bm. zmieni nieco trasę popu
larna „jedynka”. Zamiast jak
dotychczas skręcać w ul. Gór
ną autobusy WPKM kursują
ce na tej trasie jeździć będą
dalej ul. Słowackiego aż do
„obwodnicy rzeszowskiej” i
dalej ul. Lubelską do Kiedrzvna.
Zmianie ulegnie również
trasa .jedynki przekreślonej”,
Autobusy kursujące na tej li
nii jeździć będą ul. Lubelską
do ul. Chorzowskiej 1 zatrzy
mywać się na przystanku
końcowym, który ustalono na
ul. Wrocławskiej, (mz)

zdradzeniem się, że nie wszy
stko jednak jest jasne.
— Czy z tych dyżurów przy
telefonie zaufania nie wyni
kają również jakieś nauki dla
samej szkoły?
— Bardzo liczne. Chyba i
taka, że w niektórych szko
łach w poszczególnych dniach
zmasowane są przedmioty
trudne, zasadnicze — mate
matyka, polski, fizyka — nie
przedzielone np. lekcją wy
chowania fizycznego. Stąd
też często spotykane „rwane
tempo” nauki domowej.
— Czy można więcej — ani
żeli uruchomienie czwartko
wego telefonu zaufania — u*
czynić dla młodych ludzi ma
jących przecież duże proble
my?
— Niedawno temu powstał
na „Ustroniu” klub osiedlo
wy. W piątki spotykamy się
ze starszą młodzieżą udziela
jąc im odpowiedzi, porad w
różnych kwestiach. To właś
ciwie jest już klub dyskusyj
ny, działający, na zasadzie
równego lub prawie równego
partnerstwa. Sądzę, że nie re
zygnując z porad telefonicz
nych w czasie dyżurów mo
żna byłoby organizować spot
kania z młodszymi uczniami, z
udziałem psychologów, socjo
logów i ludzi mających spo
re doświadczenia życiowe.
— Dziękujemy za rozmowę
i życzymy pomyślnego rozwo
ju poradnictwa dla najmłod
szych, w tym i podczas spot
kań w Klubie Osiedlowym.
be-de

W rodzinnym krwiodawstwie
uczestniczyła załoga
Pracownicy Oddziału Towa
rowego PKS w Radomiu w
poczuciu solidarności zawo
dowej podjęli piękny czyn.
Chcąc przyjść z pomocą cór
ce swego kolegi, Izabelli Wie
czorek przebywającej w spe
cjalistycznym szpitalu poza
Radomiem, uczestniczyli os
tatnio w honorowym odda
waniu krwi. 36 pracowników
przekazało do banku krwi dla
chorych dzieci 7630 ml tego
bezcennego leku. Wśród męs
kiej załogi, która podjęła ten
szlachetny apel była jedna
kobieta, p. Anna Łyżwa.
Ojciec dziewczynki przeka
zał nam tę wiadomość, gorą
co dziękując zarówno samym
uczestnikom akcji honorowe
go krwiodawstwa jak również
dyrekcji, radzie zakładowej i
kierownictwu Stacji Obsługi,
która organizacyjnymi decy
zjami umożliwiła przeprowa
dzenie tej akcji, pięknie
świadczącej o poczuciu so
lidarności zawodowej i kole
żeństwie. (n)

Już w czerwcu sklep dla wędkarzy

Dni Młodego Handlowca
Po raz pierwszy w bieżą
cym roku odbędą się w woj.
radomskim „Dni
Młodego
Handlowca”. 27 i 28 bm. mło
dzi sprzedawcy zaprezentują
swoje umiejętności na licz
nych kiermaszach, pokazach
i wystawach. Wśród wspom
nianych imprez szczególną
uwagę zwracają: kiermasz
odzieży, tkanin, sprzętu tury
stycznego, obuwia i art. spo
żywczych przy ul. Mickiewi
cza (27 maj do 1 czerwca br.),
pokaz mody (muszla parkowa
23 bm. godz. 16), pokaz szamponowego czyszczenia dywa
nów oraz pokaz racjonalnego
żywienia i kosmetyczny (ośro
dek „Praktyczna Pani”, ul.
Żeromskiego 116, 27 bm. godz.
16).
Godna polecenia jest też
giełda używanego sprzętu
pod hasłem: „Wszystko dla
młodych małżeństw”, która
odbędzie się 27 i 28 bm. w
godz. 10—17 przy ul. Mickie
wicza.
Organizatorzy „Dni Młode
go Handlowca” — ZSMP oraz
przedsiębiorstwa
handlowe,
nie zapomnieli o oprawie
kulturalnej. 28 bm. o godz.
16 w muszli parkowej odbędą
się występy zespołów artys
tycznych oraz wybory naj
lepszego, młodego handlowca.
(*m)

Długo czekali radomscy
wędkarze na swój sklep, do
statecznie jednak w czerwcu
br. będą mieć taką, specjali
styczną placówkę ze sprzętem
wędkarskim i turystycznym,
szczególnie przydatnym nad
wodą. Sklep zlokalizowany
został na parterze budynku
przy ul. Struga 19/21 i obec
nie znajduje się już w trak
cie urządzania.
Znając kłępoty zaopatrze
niowe w tej branży warto
podpowiedzieć
handlowcom,
aby skorzystali z usług ra
domskich rzemieślników i
wędkarzy
zrzeszonych
w
PZW. Chałupniczymi metoda
mi produkują oni m.in. zu
pełnie przyzwoitej jakości ha
czyki, klejone wędziska oraz
spławiki z gęsich piór. Kilku
wędkarzy-fanatyków produ
kuje nawet spławiki z egzo
tycznego drzewa balsa, któ
rych część z pewnością mog
liby dostarczyć do sprzedaży
detalicznej w sklepie. Na
szym zdaniem, warto zastano
wić się także nad możliwością
skupu lub komisowej sprze
daży w sklepie zagranicznych
żyłek nylonowych, które w
sporych ilościach przywożą

Poniedziałkowy koncert ROS
i warszawskich artystów

Jak już informowaliśmy 29
bm. odbędzie się w Radomiu
koncert zorganizowany przez
Radomskie Towarzystwo Mu
zyczne. Impreza zatytułowana
„Majowe spotkanie z muzyką
i poezją” odbędzie się W sali
Teatru Powszechnego przy ul.
Żeromskiego 53 tylko jeden
raz o godzinie 19.
W koncercie wystąpi Ra
domska Orkiestra Symfonicz
na pod dyr. Bogdana Olędz
kiego a solistami będą Maria
Fołtyn i Jan Czekaj — śpiew,
j
Daniel Olbrychski — poezja,
|
i
Andrzej Orkisz —- wioloncze
i
la. Koncert .prowadzić będzie
Wacław Panek.
Bilety na koncert (wstęp
40 i 50 ad od osoby) są do na
bycia w siedzibie Radomskie
go Tct- rzystwa Muzycznego,
j j
Żeromskiego 4, w godzi
i i nach od 8—15, teł. 276-83 oraz
przed koncertem, (n)
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ki i matematyki. Skarżą się
więc dzieci na nadmierne am
bicje i wymagania swych ro
dziców, którzy jednak naj
częściej nie wiele czynią, by
ich dziecko miało postępy w
nauce. Ojciec czy matka, któ
rzy pomóc mogliby w wyjaś
nieniu niektórych spraw —
nie w odrabianiu lekcji za
dziecko, a właśnie poprzez
wyjaśnienie, wytłumaczenie —
najczęściej odpowiadają, że
nie mają na to czasu' i z re
guły dają dwie wskazówki:
„Posiedzisz nad książką, to
zrozumiesz” albo „jeżeli masz
trudności, „najmiemy”' ci ko
repetytora”. A przecież wia
domo, że dzieci niechętnie ko
rzystają z takiej korepetytorskiej pomocy, najczęściej zre
sztą niepotrzebnej, że doma
gają się od rodziców zainte
resowania ich nauką a nie
tylko reklamy u znajomych,
że „nasz chłopiec, to prawdzi
wy geniusz”.
— Nasuwa się pytanie, esy
ci młodzi ludzie wiedzą, jak
należy się uczyć?
Ci, co zasięgają u nas po
rady, najczęściej tego nie
wiedzą. Kierując się dobrą
wolą przyswajają sobie różne
metody — niektóre dzieci, na
tychmiast po przyjściu ze
szkoły, rozkładają książki i
zeszyty, ucząc się zadanych
lekcji. Inne odrabiają lekcje
po długim wypoczynku, w
późnych godzinach wieczor
nych. A przecież wiadomo,
że w wyborze tych skrajnych
metod najbardziej popłaca
„aurea mediocritas” — złoty
środek. Trzeba po nauce w
szkole odpocząć, a potem od
rabiać lekcje. Pamiętając przy
tym, by ten odpoczynek nie
przeciągał się, żeby nie było
potrzeby nocnego markowa
nia nad książką.
Inny problem, to stałe wśród
młodych ludzi tendencje do
wykuwania na pamięć zada
nych czytanek, czemu najczę
ściej sprzyja postawa rodzi
ców, zadowolonych z tego, ie
dziecko jest takie pilne i
„kuje”. Radzimy wówczas, by
dziecko spokojnie przeczytało
opowiadanie, zrozumiało je,
spróbowało własnymi słowa
mi opowiedzieć treść. Inny
problem — to powszechny
wstyd przed przyznaniem się
nauczycielowi, że czegoś z
wykładu się nie zrozumiało.
Na pytanie nauczyciela pa
wykładzie, „czy wszystko zro
zumieliście” — niemal zawsze
pada chóralna odpowiedź:
„zrozumieliśmy”. A przecież
wcale tak nie jest. I tu z-nów
mamy do czynienia — podob
nie jak u rodziców „genial
nych pociech” — z tym sa
mym problemem: nadmierną
ambicją i wstydem przed

wędkarze-turyści z zagranicz
nych wojaży.
Wszystkie te
możliwości
wzbogacenia handlowej ofer
ty nowej placówki byłyby z
pewnością korzystne dla oby
dwu zainteresowanych stron.
(mz)

ZAPISKI REPORTERA
MONODRAM. W niedzielę
28 bm. w sali klubowej „Em
piku" wystąpi znany aktor —
Marek Walczewski, który za
prezentuje monodram „Pa
miętnik Wariata". Impreza
rozpoczyna się o godz. 18,
wsętp wolny.
WOJEWÓDZKI
SZPITAL
ZESPOLONY w Radomiu —
Dział Służb Społecznych za
wiadamia, że ostateczny ter
min składania kart kwalifi
kacyjnych i podań o przyję
cie dzieci do żłobków upływa
z dniem 20 czerwca br.
W PIONKACH. W sobotę
21 bm. w ramach cyklu „ABC
muzyki rozrywkowej” w ka
wiarni Robotniczego Ośrodka
Kultury zaprezentowana zo
stanie historia oraz nagrania
płytowe zespołu „SIMON AND
GARFUNKEL". Początek go
dzina 18, wstęp wolny.
POCZTÓWKA Z KRAKO
WA. Kolorową widokówkę
wraz z serdecznymi pozdro
wieniami otrzymaliśmy od
młodzieży ze szkoły podstawo
wej nr S, która przebywała
na 3-dniowej wycieczce w
Krakowie-Wieliczce i Ojcowie.
Dzieci pragną także podzięko
wać Wojewódzkiej Usługowej
Spółdzielni Pracy, która zor
ganizowała im tę wycieczkę.
(bw)

Oddanie krwi
dla ratowania
życia ludzkiego
jest najwyższym
czynem
humanitarnym
świadczącym
o wielkiej
solidarności

Fot. Bronisław Duda

Trudno nie ulec urokowi
Solca. Ta niewielka miejsco
wość położona na wysokim
brzegu przy nadwiślańskim
szlaku była przed wiekami
miejscem składów soli, która
przewożona była galerami Wi
słą. Od soli też wywodzi się
nazwa miejscowości. Było to
w dawnych czasach miasto
zamożne i ruchliwe. Dziś z
zamku książęcego wybudowa
nego przez Kazimierza Wiel
kiego ppzostały jedynie ruiny.
Zabytki soleckie to XIV-wieczny kościół, dawne semina
rium nauczycielskie, gdzie te
raz znajduje się liceum ogól
nokształcące.
Solec jest atrakcyjną miej
scowością turystyczną. Tutaj
nad Wisłą na wysokiej skarpie
rozlokowały się ośrodki wcza
sowe i campingowe m.in. za
kładów „Waltera”, Przedsię
biorstwa „Las”, a także Fab

ryki Samochodów Ciężaro
wych w Starachowicach.
Przed kilku dniami w Sol
cu otwarto Gminny Dom Kul
tury. Mieści się on w miejscu
gdzie w XV wieku był dwo
rek, a później szkoła. Dworek
odbudowany został z całą
wiernością. Zadbano o jego
wystrój wnętrz. Mieści się tu
biblioteka, sale wystawowe i
klubowe, gdzie obecnie ekspo
nowana jest wystawa miejs
cowego artysty Czesława Waszko. W sali kominkowej urządzono kawiarnię.
Przyjeżdżając do Solca ko
niecznie trzeba wstąpić do
„dworku”, jak tutaj nazywa
ją Dom Kultury, z podcienia
mi, który oddano pod opiekę
Koła Miłośników Solca. Uru
chomienie nowego obiektu
było w miasteczku wielkim
wydarzeniem na miarę jego
wiekowych tradycji, (bd)
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Waszyngtońskie rozmowy min. Cromyki

AmhM za flalogiem i odprężeniem

(P) Już nazajutrz po podpi
saniu w dniu 28 maja 1977 ro
ku
Układu o Przyjaźni,
Od stałego korespondenta
Współpracy i Pomocy Wza
MACIEJA SŁOTWIŃSKIEGO
jemnej pomiędzy PRL i NRD
w komentarzach pojawiły się
Nowy Jork, 2* maja
(do 70 procent) liczba Ameryka
określenia: historyczny wy
(P) Minister spraw zgranicz- nów opowiadających się za rozmiar, nowa jakość. Wskazy nych
Radzieckiego An- azerzeniem współpracy gospodar
wano na nowe elementy za driej Związku
Gromyko, który przebywa
czej ze Związkiem Radzieckim.
warte w tym dokumencie, w Nowym Jorku na specjalnej Również
ponad 70 procent
zgodnie z przemianami, jakie sesji rozbrojeniowej ONZ, już w mieszkańców USA generalnie
zaszły w Europie i na świecie. czwartek odbył pierwsze SDOt- popiera odprężenie światowe.
Układ powstał w czasie, gdy kanie z sekretarzem stanu VanNależy zatem sądzić, konklu
powojenny kształt Europy zos ce’em na temat stosunków USA duje n.p. gazeta „Christian Scien
ce Monitor”, iż Amerykanie ro
tał definitywnie uznany przez — Związek Radziecki.
Spotkanie było kontynuacją
zumieją pilną potrzebę po
wszystkie 35 państw uczestni
rozmów moskiewskich w czasie
wstrzymania wyścigu zbrojeń i
czących w KBWE, kiedy uz ostatniej
wizyty Vance’a w sto
doceniają wartość poprawy sto
nane zostało istnienie dwóch licy Związku Radzieckiego, po sunków z głównym krajem
państw niemieckich. Niemiec suwające do przodu sprawę świata socjalistycznego.
ka Republika Demokratyczna, zmniejszenia napięcia miedzy
zaprzyjaźnione z nami pań Moskwą i Waszyngtonem. Nie
niezależnie od tego poli
stwo socjalistyczne, zajęła na stety,
tycy amerykańscy nadal wysu
leżne jej miejsce w Organiza wają
rozmaite zarzuty i insynua
cji Narodów Zjednoczonych, o cje pod adresem krajów socjali
co od łat walczyła wspólnota stycznych, a zwłaszcza ZSRR,
socjalistyczna.
usiłując znowu ingerować w
Nowy układ między PRL i wewnętrzne sprawy Kraju Rad.
Od piątku wieczorem minister
NRD jako jeden z naczelnych
WIEDEŃ (PAP). Na zaprosze
celów wymienia obronę nie Andriej Gromyko przebywa w ni KC Komunistycznej Partii
Waszyngtonie,
gdzie
przeprowa

naruszalności i niezmienności dzi rokowania w departamen Austrii, w dniach 21—24 maja
granic, zgodną nie tylko z pod cie stanu, jak i w Białym Do przebywała w Austrii delega
Komitetu
Centralnego
stawowymi interesami naszych mu z prezydentem Carterem. cja
PZPR, której przewodniczył za
krajów, lecz i z wolą wyrażo Wedle amerykańskich oświad stępca
członka Biura Politycz
ną przez całą Europę. Zawiera czeń kół oficjalnych w ostat nego, sekretarz KC, Jerzy Łu
on jednocześnie zobowiązanie nich tygodniach stanowiska obu kaszewicz. Delegacja odwiedzi
rządów odnośnie SALT II zbli ła organizację krajową Górnej
do wspólnego działania na żają
coraz bardziej do sie
rzecz odprężenia i obrony po bie i się
do ostatecznego uzgodnie Austrii i Voest-Alpine w Linzu
koju. To, co służy tym ele nia. pozostają tylko dwa poważ i w Salzburgu. W Komitecie
KPA przeprowa
mentarnym potrzebom świata,
niejsze problemy: bombowców Centralnym
rozmowy, w których ze
służy bowiem również naszym dalekiego zasięgu i nowych sy dzono
strony
KPA
uczestniczyli:
prze
stemów pocisków rakietowych. wodniczący — Franz Muhri,
krajom i narodom.
W
związku
z
tym
przypuszcza
Na tle tych celów na skalę
członek Biura Politycznego, se
że układ SALT II może być kretarz
światową, jasno rysują się o- się,
KC — Erwin Scharf opodpisany
w
lecie
tego
roku,
a
czekiwania związane ze sto najpóźniej jesienią, w czasie e- raz członkowie KC — Johann
Steiner i Otto Treml.
sunkami dwustronnymi Pol wentualnego spotkania na szczy
ska — NRD. Współpraca poli cie Breżniew — Carter.
W toku spotkań i rozmów
tyczna naszych państw stała
Należy tutaj dodać, iż mimo delegacja PZPR zapoznała się
się trwałą częścią sojuszu ustawicznych ataków polityków z aktualnymi zadaniami KPA
państw socjalistycznych. Kon USA na Związek Radziecki, co po XXIII Zjeździe. Omówiono
tutejszych komentato
takty gospodarcze osiągnęły zdaniem
rów ma być schlebianiem na
nieporównywalny z poprzed strojom
panującym na prawicy
Hans Joachim Sewering
nimi dziesięcioleciami poziom
amerykańskiej i ma wytworzyć
ilościowy i jakościowy. W ślad wrażenie, iż obecna administra
za tym idzie zbliżenie obyd cja waszyngtońska jest „twar
złożył dymisję
wu narodów, które dzięki da” 1 „zdecydowana” w swych
BONN (PAP). Korespondent
wzajemnym odwiedzinom u- poglądach i zamiarach oraz mi
nieprzerwanej także nagon PAP, Juliusz Solecki, pisze: Era
zyskały możliwość lepszego mo
Hansa Joachima Seweringa do
ki
antyradzieckiej
w
całej
pra

poznania się.
wie tutejszej prasie — społeczeń biegła końca. 81 kongres zachodUkład z 28 maja 1977 roku stwo Stanów Zjednoczonych wy nioniemieckich lekarzy postano
nie poprzestał na zarejestro powiada się za pokojowym dia
wił wyrazić prezesowi swego
waniu stanu stosunków osiąg logiem między obu supermocar związku .wotum nieufności.
Główną przyczyną ustąpienia
niętego dotychczas. Wybiegi stwami i za ich współpracą.
Z najświeższych badań opinii Seweringa nie były jednak, jak
on w przyszłość, wyznaczył
można oczekiwać, względy na
publicznej
przeprowadzonych
nowe cele, wskazał nowe kie
Instytut Harrisa wynika, tury moralno-politycznej, lecz
runki współpracy. I to właś przez
finansowej.
iż 75 proc Amerykanów jest
nie stanowi o jego znaczeniu i
O ile bowiem przedstawiciele
za podpisaniem układu SALT
historycznej randze.
zachodnionićmieckiego
świata
U 1 zmniejszeniem zbrojeń stra
JANUSZ REITER

tegicznych. Zwiększyła się

też

Wczoraj na świacie
• W Nikozji rozpoczął się 14
zjazd Postępowej Partii
Ludu
Pracującego Cypru (AKEL). Bie
rze w nim udział 930 delegatów.
Na zjazd zaproszono przedstawi,
cieli 33 bratnich partii komuni
stycznych i robotniczych, w tym
delegacje z krajów socjalistycz
nych. Keferat sprawozdawczy wy
głosił sekretarz generalny partii
Ezekias Papajoanu. Wśród delega.
cji zagranicznych przysłuchują
cych się obradom zjazdu, znaj
duje się delegacja polska z człon
kiem KC, I sekretarzem KW
PZPR w Zielonej Górze Mieczy
sławem Hebdą na czele.
O W Ulan Bator zakończył się
XVII zjazd Mongolskiego Rewolu
cyjnego Związku Młodzieży.
Uczestniczącą w obradach ■ zjaz
du delegację polską z przewodni
czącym Rady Główne) Federacji
Socjalistycznych Związków Mlo.
dzieży
Polskiej,
Krzysztofem
Trębaczklewiczem przyjął przy
wódca mongolski Jumdiagijn Cedenbal. Poinformował on delega
cję o najważniejszych zadaniach
realizowanych obecnie przez na
ród mongolski. Ocenił on wysoko
przyjaźń i współpracę miedzy na
rodami Polski i Mongolii oraz
młodzieżą obu krajów.
W czasie pobytu delegacji
FSZMP w Mongolii podnisano
pierwsza umowę o wsn6!pracv
w historii kontaktów między poi.
skini a mongolskim ruchem mło
dzieżowym.
6* W dniach 84—25 maja br. o.
bradowa>o w Berlinie
plenum
KC
Niemieckiej Socjalistycznej
Partii Jedności. Komitet zaapro
bował referat Biura Politycznego
Pa temat sytuacji wewnętrznej 1
polityki zagraniczne! NltD,
w
tym stosunków z RFN fwyg’osil
po sekretarz generalny KC SED,
Erich Honecker).
Komitet uczcił pamięć ofiar ka
tastrofy śmigłowca ’ w Libii,
w
czasie której
zginęła delegacja
KC SED (Werner Lamberz, Pani
Markowski 1 Hans Bodenberg). W
skład Biura Politycznego powoła
no Joachima Hcrrmanna. dotych
czasowego zastępcę członka Biu
ra Politycznego I sekretarza KC.
O Delegacja nartyjno-państwowa SRR z sekretarzem general
nym RPK, prezydentem. Nicolae
Ceausescu na czele Zakończyła oficj’!na wizytę przyjaźni w SRW
i odleciała z Hanoi żegnana przez
sekretarza generalnego KPW, Le
Duana oraz inne osobistości par.
tyjne i państwowe.
W Hanoi podnisano deklaracje
o dalszym umacnianiu przyjaźni
i solidarności, o rozwoju współpracv miedzy KPW i RPK oraz
między SRW i SRR.
A KC KPZR. Prezydium Rady
Najws-źsret ZSRR i rząd radziecki
i głębokim żalem poinformowały
w piątek, źe 25 bm. w 59 roku źy.
eia zmarł nagłe Artur Wceder.
członek Komitetu
Centralnego
KPZR, denntowany do Rady Naj
wyższej ZSRR, zastępca przewodnic-ąeego Prc-ydium Rady Naj
wyższe! ZSRR, przewodniczący
Prezydium
Rady
Najwyższej
Estonii.
Q Premier Afganistanu.
Nur
Mohammad Taraki, oświadczył, te
stosunki jego kraju ze Związkiem
Radzieckim zawsze były i są
dobre. Zostało to — dodał pre
mier — wyraźnie i Jasno powie
dziane w naszym programie po
litycznym.
• 2> maja w ZSRR wystrzelono
kolejnego
sztucznego
satelitę
„Kosmos — 1013”.
O Światowa Federacja Związ
ków Zawodowycyh (SFZZ) w opublikowanym w Pradze oświad
czeniu ostro skrytykowała
skową ingerencję państw
cbodnlcb w Zairze.
O Informując o dalszych
ciach na granicy wietnaniskokambodżańsklej, radio Hanoi do-

nosi o bitwie morskiej w pobliżu
wyspy Phu Quoc, w czasie której
siły wietnamskie zatopiły w po
niedziałek dwa ścigacie kambodźańskie i o zdziesiątkowaniu kambodiańskiego batalionu w prowin
cji Tay Ninh.
• Przywódca brytyjskiej Partii
ŁiDeralnej David Steel oficjalnie
ogłosił, iż z końcem lipca br. roz
wiązany zostanie sojusz libera
łów z Partią Pracy, który przez
14 miesięcy utrzymywał u władzy
mniejszościowy rząd Jamesa Callaghana. Oznajmił także, iż jego
partia gotowa jest poprzeć kon
serwatystów lub labourzystów
przy formowaniu nowego gabine
tu, jeśli wybory parlamentarne
nie przyniosą decydujących roz
strzygnięć.
• 10CS0 Łibańczyków zginęło w
czasie wojny domowej w latach
1975—76, a 9000 wyniosło z wojny
trwale kalectwa — głoszą dane
opublikowane
przez
Mini
sterstwo Spraw Socjalnych Liba
nu.
Ogólna liczba ofiar wojny
domowej — tych, którzy utracili
dobytek i dach nad głową — się.
ga pól miliona.
O Grupa uzbrojonych w palki
osobników zdemolowała paryskie
biuro tygodnika „Jeune Afrięue”.
wysadziła w powietrze centralę
telefoniczną, zdemolowała lokal
i pobiła pracowników. Jeden z
kierowników redakcji został przez
napastników pobity do nieprzy
tomności i z ciężkimi urazami
głowy zabrany do szpitala, „Jeu
ne Afrięue” to lewicujący tygod
nik, poświęcony problematyce
afrykańskiej, wychodzi w języku
francuskim.
• Pierwsza wielka elektrownia
atomowa zaczęła zasilać włoską
sieć energetyczną w prąd elek
tryczny ze swych 646-mcgawatowych turbin. Plan rozwoju włos,
kiej energetyki atomowej przewi
duje urchomienle do 1965 roku 11
elektrowni o mocy 1006 megawa
tów każda. (PAP)

medycznego nie mieli nic prze
ciw temu, aby na czele ich
związku stał były członek
NSDAP 1 lekarz SS, na którym
ciąży po dziś dzień podejrzenie,
że współuczestniczył w realiza
cji hitlerowskiego programu uśmiercania umysłowo chorych i
kalek, nie mogli jednak przeba
czyć swemu koledze, iż przebrał
miarę w pogoni za pieniądzem.
Człowiek ten skoncentrował m.
in. w swoich rękach aż 36 róż
nych funkcji, które przynosiły
mu ponad 25 tysięcy marek
miesięcznie. (W)

Austriacki śmigłowiec
wojskowy naruszył
przestrzeń powietrzną CSRS
PRAGA (PAP). Jak podała
czechosłowacka agencja praso
wa CTK, 23 bm. ok. godz. 10.00
w pobliżu miasta Czeskie-Velenice austriacki śmigłowiec
wojskowy typu „Bell ab-204”
naruszył przestrzeń powietrzną
CSRS.
Śmigłowiec został zmuszony
do lądowania na terytorium
Czechosłowacji. Na jego pokła
dzie znajdowała się 5-osobowa
załoga.
W dniu 24 bm. odpowiednie
organa czechosłowackie przeka
zały załogę śmigłowca władzom
austriackim. Śmigłowiec, który
jeszcze 25 bm, znajdował się na
terytorium CSRS, zostanie ró
wnież przekazany Austrii.
Ambasador Austrii w CSRS
wyraził Ministerstwu Spraw
Zagranicznych
Czechosłowacji,
ubolewanie z powodu tego in
cydentu. Równocześnie władze
austriackie oznajmiły, że podejmą odpowiednie środki, aby w
przyszłości do podobnych wy
padków nie dopuścić. (P)

Książę Hesan zakończył wizytę «v PRL Kronika „Mundialu-78”
(B) DOKOŃCZENIE ze str, 1

skę. Na udekorowanym flagami
Jordanii i Polski lotnisku Okę
cie księcia Hasana pożegnał za
stępca przevzodniczącego Rady
Państwa Edward Babiuch.
W czasie ceremonii pożegnal
nej orkiestra odegrała hymny
Jordanii i Polski, a kompania
reprezentacyjna WP oddała ho
nory wojskowe.
Przyjęty na zakończenie wizy
ty komunikat stwierdza, że w
czasie rozmów i spotkań w
Warszawie jordański następca
tronu przekazał pozdrowienia i
najlepsze życzenia króla Husaj
na dla przywódców Polski oraz
życzenia pomyślności i postępu
dla narodu polskiego.
Dokonano wymiany poglądów
nt. stosunków polsko-jordańskich oraz zagadnień międzyna-

węzłowe problemy
sytuacji
międzynarodowej i wymieniono
poglądy na temat aktualnych
zagadnień
międzynarodowego
ruchu komunistycznego i robot
niczego.
PZPR odnosi się z wielkim
uznaniem do działalności KPA
i do jej walki o żywotne inte
resy ludzi pracy. KPA wyraża
uznanie dla osiągnięć budow
nictwa socjalistycznego w Pol
sce. Obydwie partie opowiadają
się za dalszym pogłębieniem
procesu odprężenia w Euro
pie i za rozszerzeniem go na
inne części świata. Celom tym
może służyć m.in. konsekwent
na i wszechstronna realizacja
Aktu Końcowego KBWE przez
wszystkie państwa — sygnata
riuszy tego dokumentu.
Zasadnicze znaczenie ma dziś
objęcie procesem odprężenia
sfery militarnej i podejmowa
nie skutecznych kroków roz
brojeniowych. Obie partie ocze
kują. że specjalna sesja roz
brojeniowa ONZ podejmie is
totne inicjatywy w tym zakre
sie. Obie partie wypowiadają
się zdecydowanie przeciwko
planom produkcji i rozmiesz
czenia w Europie broni neutro
nowej.
Decydującą rolę w umacnia
niu międzynarodowego bezpie-.
czeństwa odgrywa konsekwent
na pokojowa polityka ZSRR,
Polski i innych krajów socja
torująca
drogę
listycznych,
współpracy państw o różnych
systemach społeczno-ekonomi
cznych. PZPR i KPA opowia
dają się za dalszą intensyfika
cja współpracy gospodarczej
między państwami europejski
mi. Należy w tym celu zlikwi
dować istniejące jeszcze ograni
czenia i podejmować wspólne
projekty. których realizacja
jest istotna dla ’ kontynentu
europejskiego, np. w dziedzinie
ochrony środowiska naturalne
go. transportu czy energii, Obie
partie popierają dalszy rozwój
stosunków politycznych i kul
turalnych między Polską a
Austrią.
W toku rozmów dokonano
wymiany poglądów na sprawy
umocnienia jadności działania
międzynarodowego ruchu ko
munistycznego na zasadach internacjonalistycznej solidarnoś
ci, z zachowaniem niezależnoś
ci i równoprawności każdej
partii. Wizyta przebiegała w
atmosferze tradycyjnej przyjaź
ni potwierdza jąc jedność poglą
dów obu partii w omawianych
kwestiach. (P)

Katastrofalna
powódź w RFN
BONN (PAP). W południowozachodniej części RFN (Badenia-Wirtembergia i Bawaria)
nadal obowiązuje stan alarmo
wy w związku z utrzymującą
się groźbą rozszerzenia się naj
większej w tym stuleęiu po
wodzi wywołanej
ulewnymi
deszczami. W Mannheim poziom
wody w Renie podniósł się o
8 metrów ponad stan normalny
o tej porze.
Niebezpieczna Jest zwłaszcza
rzeka Neekar, wpadająca do
Renu w tym mieście. Brzegi
Neckaru trzeba stale umacniać
workami z piasku, bo poziom
wody nieustannie się podnosi.
W górnym odcinku rzeka wy
stąpiła z koryta i zalała osied
la w pobliżu Heillbronn i Plochinsen. (P)

rodowych Stwierdzono zgodnie,
(P) Piłkarze RFN przebywają
że istnieją warunki 1 możliwości
w ośrodku w Ascochinga — 60
rozszerzenia polsko-jordańskiej
km od Cordoby. Obrońcy tytułu
współpracy w dziedzinach gospo
mistrzów świata będą tu do
darki, wzajemnego handlu, kul
chwili wyjazdu na inaugurujący
tury i nauki oraz współpracy
finały „Mundialu-78” mecz w
na rynkach trzecich.
Buenos Aires z reprezentacją
Obie strony potwierdziły iwe
Polski. Na konferencji praso
poparcie dla zasady pokojowej
wej
trener
piłkarzy
RFN
koegzystencji państw o różnych
stwierdził, że lego zespół ma
systemach
społeczno-politycz
kilka słabych punktów i do
nych. Wyraziły zainteresowanie składu podstawowego, podczas
swych krajów w umacnianiu
trwania turnieju będą wprowa
pokoju, bezpieczeństwa między
dzane korekty. „Przed odlotem
narodowego i odprężenia. Dały
do Argentyny — powiedział tre
wyraz swemu poparciu i na
ner H. Schoen — nie szczędzo
dziejom na sukces odbywającej
no nam słów krytyki za słabą
się obecnie specjalnej sesji Zgro
grę w okresie poprzedzającym
madzenia Ogólnego ONZ w
wyjazd. Zapomniano o jednym
sprawach rozbrojenia.
— że koncentrujemy się na ob
Wyrażono głębokie zaniepoko
ronie tytułu mistrza świata i
jenie rozwojem sytuacji na
najlepsza forma potrzebna jest
Bliskim Wschodzie, która w
tu. w Argentynie. Uważam, że
dalszym ciągu jest skomnlikomamy duże szanse . ponownego
wana w rezultacie ekspansjonizdobycia mistrzostwa świata i
stycznej polityki Izraela wobec
jesteśmy, wraz z Brazylią i Ar
krajów arabskich. Do dalszego
gentyna głównymi kandydatami
jej zaostrzenia przyczyniła się
do pierwszego miejsca”.
niedawna agresja Izraela prze
★
ciwko Jordanii i okupacja Po
łudniowego Libanu.
Owacyjne
pożegnanie
sprawili
Polska i Jordania potwierdzi
piłkarzom szkockim. Atły swoje stanowisko, że kom I kibice
mastera pożegnania zespołu
pleksowe i trwałe uregulowanie
szkockiego była przepojona opty
konfliktu na Bliskim Wschodzie
mizmem, a zarówno kibice, jak
wymaga całkowitego wycofania
i piłkarze w swych wypowie
wojsk izraelskich ze. wszystkich
dziach nie ukrywali, że repre
okupowanych terytoriów arab
zentacja Szkocji odegra w Ar
skich, uznania niepodważalnych
gentynie dużą rolę. Pożegnanie
praw narodowych arabskiego
odbyło się' na stadionie Hamnarodu palestyńskiego — łącz
pden Park w Glasgow i stam
nie z prawem do samostanowie
tąd drużyna udała się na lot
nia i utworzenia własnego pań
nisko.
Powietrzna trasa prze
stwa. Uregulowanie konfliktu
lotu drużyny szkockiej wiodła
bliskowschodniego powinno za
przez Reclfe, Rio de Janeiro,
gwarantować niezależny byt i
Sao Paulo do Buenos Aires.
bezpieczeństwo
wszystkich
Jedyne zmartwienie trenera Alipaństw tego rejonu.
staira Macleoda — to kontuzja
Książe Hasan przekazał za
czołowego obrońcy. Gordona
proszenie dla przewodniczącego
McQueena.
Kontuzji
tej
Rady Państwa H. Jabłońskiego
McQueen
nabawił się w meczu
do złożenia wizyty w Jordanii.
z Walią, ale, przed odlotem
Zaprosił również zastępcę prze
wznowił treningi i istnieje
wodniczącego Rady Państwa E.
szansa, że zagra w pierwszym
Babiucha do złożenia wizyty w
meczu Szkotów — z Peru 3
Jordanii. (PAP)
czerwca w Cordobie.
★

Radzieckie propozycje
rozbrojeniowe
(A) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

ludzi na ziemi są z tym zwią
zane — oświadczył radziecki mi
nister.
W dalszym ciągu swego prze
mówienia A. Gromyko przed
stawił konkretne radzieckie pro
pozycje:
0 zaprzestanie produkcji wszy
stkich typów broni atomowej,
O zaprzestanie produkcji wszel
kich typów innej broni maso
wej zagłady,
O zaprzestanie prac nad nowy
mi typami broni konwencjonal
nej o dużej sile rażenia,
O rezygnacja z rozbudowy ar
mii i zwiększania uzbrojenia
konwencjonalnego państw —
stałych członków Rady Bezpie
czeństwa oraz krajów związa
nych z nimi wojskowymi soju
szami. (P)

Minister spraw
zagranicznych PRL
u Kurta Waldheima
NOWY JORK (PAP). 25 bm.
przewodniczący delegacji PRL
na sesję specjalpą Zgromadze
nia Ogólnego Narodów Zjedno
czonych w sprawie rozbrojenia,
minister spraw zagranicznych,
Emil Wojtaszek złożył wizytę
sekretarzowi generalnemu ONZ,
Kurtowi Waldheimowi. Przed
miotem rozmowy była tematyka
sesji specjalnej Zgromadzenia
Ogólnego oraz aktualne proble
my międzynarodowe. W spotka
niu uczestniczył stały przedsta
wiciel PRL w ONZ, amb. Hen
ryk Jaroszek. (P)

450 osób z Polski

Rozdzielono miejsca
na festiwal w Hawanie
HAWANA (PAP). Korespon
dent PAP. Ryszard Rymaszew
ski pisze: Zakończyło się tu
18 posiedzenie międzynarodo
wego komitetu przygotowaw
czego XI Światowego Festiwalu
Młodzieży i Studentów jaki od
będzie się w 6tolicy Kuby w
dniach od 28 lipca do 5 sier
pnia. Dokonano podziału 16 ty
sięcy miejsc przewidzianych dla
delegatów.
Najliczniej będzie reprezen
towana młodzież Europy — 6.930
dziewcząt i chłopców. Delegacia radziecka będzie liczyć 1.000
osób. NRD — 750. polska i cze
chosłowacka po 450 osób, buł
garska i węgierska po 400 de
legatów. Z krajów zachodnio
europejskich najliczniejsza bę
dzie delegacja francuska — 550
młodych ludzi, fińska — 380,
włoska — 440, zachcdnioniemiecka — 340, brytyjska — 275.
Z kontynentu amerykańskiego
przyj edzie do Hawany 3.851
osób z czego 400 z USA 1 240
z Kanady, zaś reszta z krajów
latynoamerykańskich.
Afryka będzie reprezentowa
na przez 2.839 delegatów, a Azja
i Oceania przez 1.570 przedsta
wicieli. Z Bliskiego Wschodu
przybędzie 815 młodych ludzi.
Gospodarze będą reprezento
wani przez 2.000 osób.
Na festiwal przybędą ponad
to delegacje ruchów narodowo
wyzwoleńczych jak też krajów
w których panuje faszyzm,
przemoc i tortury jak Chile,
Urugwaj i Paragwaj. (P)

19 godzin spędzili w podróży
do Argentyny piłkarze Włoch.
Na lotnisku w Buenos Aires
przywitała ich grupa kibiców.
..Przybyliśmy
wcześniej
da
Argentyny — stwierdził na lot
nisku w Buenos Aires trener
reprezentacji
Włoch,
Enzo
Bearzot Potrzebny nam jest
spokój, odseperowanie się od
fali. krytyki, jaka spotykała nas
we Włoszech. Ponadto potrzeb
ny też jest trening — kilku na
szych piłkarzy znajduje się obecnie w nie najlepszej kondy
cji. Zamierzamy także w Argen
tynie rozegrać jedno spotkanie
kontrolne. Krytyka prasowa nie
pozostała bez wpływu na psy
chikę piłkarzy. Oczekuje się od
nas znacznego sukcesu, ja na
tomiast byłbym zadowolony z
.awansu do drugiej rundy tur
nieju finałowego. To jest jednak
nasz plan minimum”.
★

Jednym z rywali drużyny pol
skiej w grupie II „Mundialu78” są
piłkarze
Meksyku.
Meksykanie od środy przebywa
ją w Argentynie i zjawili się
tam jako trzecia w kolejności

(P) Już 43 zakłady pracy
Warszawy i woj. stołecznego
zgłosiły swój udział do II bie
gu sztafetowego na trasie Wi
lanów — Zamek Królewski. Ta
niezwykle pożyteczna impreza,
organizowana przez Radą Kul
tury Fizycznej WRZZ. Zarząd
Warszawski ZSMP oraz przez
Polskie Radio i Telewizją, już
przed rokiem dostarczyła zaró
wno uczestnikom, jak i kibi
com wiele emocji sportowych.
W tym roku bieg zapowiada się
jeszcze ciekawiej.
Rekordowa
liczba
sztafet
(zgłoszenia można dokonać na
wet przed startem w Wilano
wie) oraz objęcie biegu punk
tacją V turnieju zakładów pra
cy, z pewnością zaostrzy rywa
lizację.
Start w Wilanowie przewi
dziany jest w niedzielę — 28
bm. o godz. 12.45 — zakończenie
ok. godz. 13,30 na Wisłostra
dzie na wysokości Zamku.
Przed rokiem najlepszą spo
śród 27 okazała się sztafeta
ZWAR
Międzylesie,
która
trasę ok. 12 km pokonała w
czasie 30:32,3

Na szachownicach
(P) W rozgrywanym w Piotr
kowie Trybunalskim XIV mię
dzynarodowym turnieju szacho
wym kobiet odbyła się 5 runda.
Największą niespodzianką była
trzecia z rzędu porażka aktual
nej mistrzyni Polski — Anny
Jurczyńskisj. Przegrała ona z
Iwoną Jezierską.
W pozostałych partiach padły
następujące wyniki: Małgorzata
Wiese (Polska) — Hanna Ereńska-Radzewska (Polska) 0.5:0,5,
Grażyna Szmacińska (Polska) —
Nana Iioseliani (ZSRR) 0,5:0,5,
Zuzanna Makai (Węgry) — Bo
żena Pytel (Polska) 0,5:0,5. Dwie
partie: Viorica Tolgyi (Rumu
nia) — Iwona Swiecik (Polska)
i Elżbieta Sosnowska (Polska) —
Wenka Asenowa (Bułgaria) zo
stały odłożone.
Po 4 rundach W turnieju pro
wadzą: Grażyna Szmacińska,
Iwona Jezierska i Zuzanna Ma
kai — wszystkie po 3 pkt.

Redaktorowi

Juliuszowi SOLECKIEMU
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Matki
skladająi

(P) Zalane powodzią miasteczko Laufftn.

Koiedsy — korespondenci prasy polskiej w Bonn

ekipa — po Włochach i pił
karzach RFN. Bazą piłkarzy
Meksyku jest Rosario.
★

organizacyjnego
„Mundialu-78”
napłynęło
z
Europy 35 tys. zamówień na
karty wstępu. Organizatorzy
_
twierdza jednak, że tylko część
zamówień można będzie zrea
lizować. Z RFN chce do Ar
gentyny przybyć 5 tys. kibiców,
z Brazylii — 1,8 tys. z krajów,
których reprezentacje piłkarskie .
nie zakwalifikowały się do fi
nałów „Mundialu” Urugwajczycy zamówili 600 kart wstępu,
a mieszkańcy USA — 409.
Do komitetu

Operatorom PKF
powierzono obsługę
ff
„Mundialu
Redakcja Polskiej Kroniki Fil
mowej otrzymała oficjalne po
twierdzenie swego udziału w
„poolu” obsługi filmowej pił
karskich mistrzostw świata w
Argentynie. Decyzją tą podjęto
wstępnie na ostatnim kongresie
międzynarodowego stowarzysze
nia aktualności filmowych INA
w uznaniu wartości specjalnego
wydania PKF, poświęconego
olimpiadzie w Monachium. Operatorzy PKF wykonywać bę
dą w Argentynie zdjęcia dla
kronik wielu innych krajów,
które składają już szczegółowe
zamówienia.
(Kasp.)

na Racławickiej
(P) W sobotę i niedzielę od
będzie się XXVII kolejka spot
kań II ligi. Prowadząca w ta
beli grupy północnej stołeczna
Gwardia gra na swoim boisku
przy ul. Racławickiej z Bałty
kiem Gdynia. Mecz odbędzie się
w niedzielę, początek o godz.
17. Rywal Gwardii Lechia rów
nież gra na swoim boisku. Prze
ciwnikiem drużyny z Wrzeszcza
jest Radomiak. Stateczna Po
lonia wyjeżdża do Poznania na
mecz z wyżei notowaną Wartą.
Lider grupy południowej GKS
Katowice gra na wyjeździe z
BKS Bielsko. Jego najgroź
niejszy rywal Górnik Wałbrzych
w Tychach spotka się z tam
tejszym GKS.

Fiikarki RKS Okb
faworytkairi mistrzostw
(P) Do zakończenia rozgry
wek piłkarskiej ekstraklasy ko
biet pozostały cztery kolejki
sootkań. Warszawianki z RKS
Okecie spisują się dobrze 1 zaj
mują w tabeli drugie miejsce
ze strata jednego punktu do
lidera — Jaworzyny Śląskiej.
W ostatnim meczu stołeczne
piłkarki zremisowały z zespo
łem Czarnych Sosnowiec 0:0.
Nasteony mecz (w niedzielę)
RKS Okęcie gra na wyjeździe
w Bielawie z Bielbawem. a trzy
nasienne spotkania na własnym
boisku.

Na kortach
w
te
(P) Na odbywających się w
Rzymie międzynarodowych te
nisowych mistrzostwach Włoch,
vz piątek wyłoniono półfinalis.ów singla mężczyzn. Awanso
wali do półfinału: Bjoern Borg,
Eddie Dibbs, Adriano Pńnatta
i Jose Hi^ueras.
Rezultaty ćwierćfinałów: Eddia Dibbs —• John Lloyd 6:2,
6:1, Bjoern Eorg — Harold Solomon 6:2,'6:1, Adriano Panatta
— Victor Amaya 7:3, 6:4, Jose
Hi^ueras — John Alcxander 6:2,
6:4.

(P) Zwycięzcą pierwszego eta
pu wyścigu kolarskiego dooko
ła Austrii został Austriak Siegfried Seitinger, który trasę z
Wiednia do Grazu (dług. 177 km)
przejechał w 3;55:53 godz. (z
bonifikatą). Wyprzedził on na
finiszu Wiflrieda Trotta i Die
tera Floegela (obaj RFN) oraz
Norwega Josteina Willmana. Ta
czwórka zainicjowała ucieczkę
na 57 km przed metą i uzyska
ła 23 sekundy przewagi nad
liczną grupą sklcsyfkowaną w
czasie 3;5S.16 godz.
W grupie zawodników sklasy
fikowanych ex aeąuo na 11
miejscu znaleźli się Ryszard
Szurkowski i Franciszek Ankudowicz. Pozostali nasi repre
zentanci
zajęli
następujące
miejsca: 43. Mieczysław Nowic
ki i Jan Faltyn — po 3:55:31,
52. Henryk Charucki 3:56:41, 57.
Tadeusz Zawada 4:12:22.
Drużynowo po pierwszym eta
pie
prowadzi zesrół RFN
11:47:38, Polska zajmuje 11
miejsce 11;49:C3.

Pod koszami
(P)
W Łodzi rozpoczął się
półfinałowy turniej koszykówki
mężczyzn o Puchar Polski z udcialem Wybrzeża Gdańsk, Le
cha Poznań, Polonii Warszawa
i ŁKS. W pierwszym spotkaniu
LKS przegrał z Wybrzeżem 68:116
(38:58). Najwięcej punktów: dla
ŁKS — Marek Skierski — 16
i Ryszard Krajewski — 12; dla
Wybrzeża — Edward Jurkie
wicz — 43 i Wojciech Rosiński
— 26. W drugim mecziu Lech
Poznań pokonał Polonią War
szawa 109:55 (45:32). Dla Lecha
. Tomasz Tybinkowskl zdobył —
25 pkt. i Eugeniusz Durejko —
24, a dla Polonii — Andrzej
Pasikowski — 18 i Wojciech
Królik — 11.

