I sekretarz KC PZPR odwiedził
poznańskie PGR i hotel „Poznań"
W przeddzień otwarcia MTP I sekretarz KC PZPR Edward
Gierek w towarzystwie gospodarzy woj. poznańskiego: I sekre
tarza KW PZPR Jerzego Zasady i wojewody Stanisława Cozasia. zwiedził oddany do użytku przed 50 MTP w stolicy Wielko
polski nowoczesny hotel „Poznań”. Zbudowany w ciągu 37 mie
sięcy nowy obiekt, o 1000 miejscach noclegowych, jest dziełem
poznańskich projektantów I przedsiębiorstw budowlanych.
Następnie I sekretarz KC PZPR odwiedził kombinat PGR
Sokołowo w woj. poznańskim, gdzie obejrzał plantacje kuku
rydzy, buraków cukrowych i rzepaku. Z kolei podczas wizyty
w kombinacie PGR 2ydowo Edward Gierek zainteresował się
zwłaszcza stanem plantacji rzepaku, jęczmienia i buraków cu
krowych oraz dorobkiem załogi tego kombinatu w produkcji
mięsa, masła i mleka. Hodowla jest tu oparta przede wszystkim
o własną bazę paszową.

Święto Filipin

Depesza gratulacyjna z Polski
Z okazji święta narodowego Republiki Filipin, przypadające
go w dniu 12 bm., przewodniczący Rady Państwa Henryk Ja
błoński wystosował depeszę gratulacyjną do prezydenta repu
bliki Ferdinanda Marcosa.

Święto „Trybuny Robotniczej”
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5 tysięcy firm z 39 krajów prezentuje swej dorobek
Edward Gierek i Piotr Jaroszewicz

na otwarciu 50 MUHlzvmirnitawvch Tarnów Poznańskich

Barwny pokaz ogni sztucznych oraz efektów świetlnych był
II bm. ostatnim akordem dorocznego XIII święta największego
dziennika terenowego PZPR ukazującego się w Katowicach —
„Trybuny Robotniczej”. Święto gazety obejmującej swoim zasię
giem województwa: katowickie, bielskie i częstochowskie, oraz
' mającej swoich zwolenników wśród mieszkańców innych rejo
nów kraju, było okazją do nawiązania serdecznych kontaktów
i pozyskania nowych rzesz czytelników dziennika. Liczne spot
kania dziennikarzy z załogami zakładów pracy i reprezentantami
różnych środowisk towarzyszące tej dorocznej imprezie, udział
mieszkańców tej części kraju w wielkim, dwudniowym festynie
kulturalno-rozrywkowym odbywającym się tradycyjnie w Woiewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, sprzy
jały dalszemu zacieśnieniu więzi, jakie łączą z zespołem redak
cyjnym „TR” i sprawami poruszanymi na jej lamach — czy
telników gazety.

Nasi piłkarze awansowali
do ósemki najlepszych

W środę mecz Polska—Argentyna

Manifestacja na Porytowym Wzgórzu

„Dar Pomorza" wyruszył
na Operację Żagiel*78

Prezydium KC KPCz i rząd CSRS zaaprobowały
wyniki wizyty Leonida Breżniewa w Czechosłowacji
PRAGA. Prezydium KC KPCz I rząd CSRS w całej pełni
zaaprobowały wyniki oficjalnej przyjacielskiej wizyty -w Cze
chosłowacji delegacji partyjnej ZSRR, z Leonidem Breżniewem
na czele. Wyniki rozmów czechosłowacko-radzieckich znalazły
wyraz w podpisanym 2 bm. przez Leonida Breżniewa 1 Gustava Husaka wspólnym oświadczeniu o dalszym rozwoju bra
terskiej przyjaźni i wzajemnej współpracy między KPCz a
KPZR oraz między CSRS i ZSRR, dokumencie odzwierciedla
jącym wspólnotę interesów 1 celów obu partii i krajów.
Prezydium KC KPCz i rząd CSRS stwierdziły z zadowole
niem. że wizyta delegacji radzieckiej, która przebiegała w at
mosferze serdeczności, całkowitej jedności, wzajemnego zrozu
mienia i przyjaźni oraz w duchu zasad internacjonalizmu socja
listycznego stała się doniosłym etapem w dalszym rozwoju sto
sunków między Czechosłowacją a Związkiem Radzieckim we
wszystkich dziedzinach życia społecznego oraz polityki wew
nętrznej i zagranicznej.

Miliardowa tona ropy z Tiumenia
MOSKWA. Naftowcy z Tiumenia (Syberia zachodnia) wydobyli
miliardową tonę ropy naftowej z tego złoża. Nastąpiło to po
czternastu latach od rozpoczęcia jego eksploatacji, co jest re
kordem na skalę światową. Mimo trudnych warunków natural
nych i klimatycznych, na terenie zagłębia tiumeńskiego osiąg
nięto najwyższą wydajność pracy w skali całej gałęzi, a samo
zagłębie stało się główną w ZSRR bazą wydobycia ropy naftowej.

Przemówienie prezydenta Angoli
LUANDA W wygłoszonym w sobotę przemówieniu radiowym
prezydent Ludowej Republiki Angoli oświadczył, iż w żad
nym wypadku jego kraj nie uczestniczył w szkoleniu i uzbra
janiu powstańców zairskich czy też organizowaniu „drugiej
wojny w Szabie”. Kategorycznie zaprzeczył on również celowo
rozpowszechnianym przez Zachód informacjom o rzekomym
zaangażowaniu Kuby i Związku Radzieckiego w wydarzenia w
Zairze.

(P) W uroczystości otwarcia jubileuszowych 50 Międzynarodowych Targów Poznańskich
wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz z 1 sekretarzem KC PZPR Edwardem Gierkiem i premierem Piotrem Jaroszewiczem.
CAF — Rosiak

(P) W niedzielę, 11 bm. otwarte zostały 50 Międzynarodowe
Targi Poznańskie. Na otwarcie targów przybyli do Poznania
I sekretarz KC PZPR — Edward Gierek i premier Piotr Jaroszewicz.
jewództwa i miasta Poznania
Obecni byli członkowie Biu
z I sekretarzem KW PZPR
ra Politycznego i Sekretariatu
Jerzym Zasadą. W otwarciu
KC PZPR: Edward Babiuch,
uczestniczyli także członkowie
Mieczysław Jagielski, Stanis
zagranicznych delegacji rzą
ław Kania, Józef Kępa, Stefan
dowych na MTP i przedsta
Olszowski, Jan Szydlak, Jerzy
wiciele korpusu dyploma
Łukaszewicz, Tadeusz Wrzasztycznego.
czyk, Ryszard Frelek, Józef
Obecni byli posłowie na
Pińkowski, Zdzisław Kurow
Sejm PRL z marszałkiem Sta
ski, Zbigniew Zieliński; wice
nisławem Gucwą.
premier Franciszek Kaim,
ministrowie, gospodarze woTegoroczne targi — najwięk

Jubileusz
sprzyja handlowi
Od

naszego specjalnego
wysłannika
HENRYKA
CHĄDZYŃSKIEGO

Poznań, 11 czerwca
(P) Udział najwyższego kie
rownictwa partii : rządu w
otwarciu tegorocznych targów
poznańskich jest najlepszym po
twierdzeniem wysokiej rangi,
jaką nadaje się tej imprezie.
Wynika to nie tylko z jubileu
szowego, a więc odświętnego
charakteru tegorocznego spotka
nia w Poznaniu kupców i pro
ducentów, lecz przede wszyst
kim z rangi, jaką nabrała dla
naszego kraju
problematyka
handlu zagranicznego.
Jubileusz jest okazją do wy
rażenia uznania dla gościnności
i organizacji poznaniaków, za
dania handlu natomiast naka
zują baczniejszą uwagę na me(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Dziś 8 stron

sze z dotychczasowych — odby
wać się będą pod znakiem ju
bileuszu 50-lecia. Utworzenie
międzynarodowych targów było
ważnym wydarzeniem w hi
storii niepodległej Polski. Speł
niło ono oczekiwania twórców
tej idei:
targi poznańskie są
dziś wielką imprezą handlową,
ważnym miejscem spotkań pro
ducentów i handlowców, płasz
czyzną konfrontacji polskiej
oferty handlowej z ofertą przo
dujących wytwórców zagranicz-

Faworytami w naszej grupie
byli podopieczni Helmuta Schoe
na, drużyna broniąca tytułu
mistrzów świata,
zdobytego
przed czterema laty na boiskach
w RFN. Bezpośrednia konfron
tacja piłkarzy Polski i RFN zakończyła sie ‘bezbramkowym re-

2YCIŁ

— PZITB zrzesza 37 łys.
członków, a więc ok. 40 proc,
wszystkich inżynierów i_ techników budownictwa. Jaki jest
wkład tego środowiska i wasze
go Związku w rozwiązywanie
jednego z najważniejszych obec
nie problemów społeczno-polity
cznych, w zapewnienie każdej
rodzinie własnego mieszkania?
— PZITB zawsze doceniało
wagę tego problemu, nawet wó
wczas, gdy nie wszędzie był on
popularny. Zawsze też wskazy
waliśmy na potrzebę szukania
nowych rozwiązań projekto
wych, technicznych 1 organiza
cyjnych w tej dziedzinie budo
wnictwa. Znalazło to swój wy
raz m. in. w naszym współu
dziale w przygotowywaniu ma
teriałów na „mieszkaniowe” V
Plenum KC PZPR i w wielu
innych opiniach i postulatach.
W codziennej pracy Związku
zajmujemy się stale problemami
budownictwa mieszkaniowgo i
całym zespołem spraw, które się
z tym wiążą, a więc np. two
rzeniem przemysłu mieszkanio
wego, procesami przygotowania
inwestycji, kompleksową mecha
nizacją robót, stabilizacją zadań

Informacja własna
(P) Po pierwszym upalnym
czerwcowym weekendzie, dru
gi minął pod znakiem chłodnej
i wietrznej pogody. Wystąpiły
opady deszczu, W niedziele w
południe termometry wskazy
wały od 10 st. w Szczecinku
i Chojnicach, do 18 st. w Rze
szowie. W Warszawie było 14 st.
Wiały bardzo silne wiatry. W
porywach prędkość wiatru prze
kraczała w Warszawie 15 m na
sekundę.
Nie mieli szczęścia turyści,
którzy wybrali się w Tatry.
Było pochmurno, padały prze
lotne deszcze. Termometry na
Kasprowym Wierchu wskazy
wały zaledwie 5 st. W Kotle
Gąsienicowym, gdzie pozostało
jeszcze sporo śniegu, trenowali
narciarze.
(F) DOKOŃCZENIE NA STR. X

misem. Był to wynik szczęśliwy
dla RFN.
Później piłkarze urzędującego
mistrza świata roznieśli drużynę
Meksyku, a nasi wymęczyli jednobramkowe zwycięstwo nad
Tunezją, która do meczu z Pol
ska nie zdobyła jeszcze sławy
na piłkarskim rynku świato
wym. Po tym meczu gotowi
byli miłośnicy naszego niłkarstwa przewidywać wszystko, co
najgorsze: że zespół nasz prze
gra z Meksykiem i wróci do
kraju w połowie mistrzostw.
Bardziej biegli w piłkarskim
piśmie wymyślali Gmochowi i
jego komDanii. Dopatrywali się
(DOKOŃCZENIE NA STR. 4)

WYNIKI

Grupa I

Włochy — Argentyna 1:0

Francja — Węgry 3:1
1.
2.
3.
4.

6—2
4—3
5—5
3—8

6:0
4:2
2:4
0:6

Włochy
Argentyna
Francja
Węgry

Grupa II

Polska — Meksyk 3:1
RFN — Tunezja 0:0
1.
2.
3.
4.

5:1
4:2
3:3
0:6

Polska
RFN
Tunezja
Meksyk

4— 1
6— 0
3— 2
2—12

Grupa III

Hiszpania — Szwecja 1:0

Brazylia — Austria 1:0
(A) Zbigniew Boniek zdobywa pierwszą bramkę dla Polski w
meczu z Meksykiem.
Fot- AP — wirephoto

Peru
Holandia
Szkocja
Iran
•

5:1
3:3
3:3
1:5

7—2
5—3
5-6
2-8

Informacja własna

Na plantacjach Magnuszewa
Od naszego specjalnego wysłannika
BRONISŁAWA DUDY

nęły się w Magnuszewie planta-

Peru — Iran 4:1
Szkocja — Holandia 3:2

Ostatnie przygotowania
maszyn i sprzętu

„Życie” patronuje akcji WITAMINA

Starzy ludzie pamiętają kiedy
zaczęła się kariera truskawki.
W 1928 r. dwóch światłych rol
ników z Magnuszewa: Richert
i Gabrel przywieźli z Puław sa
dzonki truskawek. Na lekkiej
ziemi w specyficznym tutaj
mikroklimacie truskawki szyb
ko rozmnożyły się. W 1939 r.
było już w Magnuszewie 50 ha
upraw truskawkowych. Ale do
piero po wojnie, dzięki wysiłkom
spółdzielni ogrodniczej, rozwi

4:2
Austria
4:2
•Brazylia
3:3
Hiszpania
1:5
Szwecja
Grupa IV

Niedługo żniwa

• budownictwa czy wreszcie sze
roko rozumianą jakością mate
riałów i samych robót.
Wszystkie te sprawy znajdą
swoje odbicie na dwudniowym
krajowym zjeżdzie delegatów
PZITB, który rozpoczyna się 12
bm. we Wrocławiu. Przy wyty
czaniu kierunków dalszej dzia
łalności naszego Związku pro
blemy budownictwa mieszkanio
wego, w tym także i jednoro(C) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

(P) Ziemie tu lekkie i tylko
zagony ciągnące się ku Wiśle
to urodzajne mady, na których
w tym roku wyrosły wyjąt
kowo dorodne truskawki. Pod
każdym krzakiem obfitość
owoców, a te rumiane zbiera
się teraz do łubianek. Na
plantacjach Magnuszewa, bę
dących największym zagłębiem
truskawkowym w kraju, na
stał czas intensywnych zbio
rów. Truskawki zbierają całe
rodziny: Sieczkowie, Figarscy,
Wojtasowie — starsi i ucznio
wie, którzy właśnie zakończyli
rok nauki, wszyscy mieszkań
cy gminy, gdyż w każdym go
spodarstwie znajduje się przy
najmniej kilkuarowe poletko
truskawek.

1.
2.
3.
4.

1.
Z
3.
4.

z mgr. inż. Stefanem Farjaszewskim
prezesem PZITB

Silne wiatry

czołowe polskie maszynistki. Na 30
■ Ogólnopolskim Konkursie Pisania na
• Maszynie w Warszawie zorganizowa
nym przez Stów. Stenografów i Maszynistek w Polsce, 11 czerwca przepisywały one z szybko
ścią ok. 500 uderzeń na minutę. Od lewej: Barbara Wiśniewska z Warszawy (pracuje w Min.
Łączności), Aurelia Siwczak z Poznania (Gazeta Zachodnia) — siedzi, Alina Obłucka z Warsza
wy (PTHZ Varimex), mistrzyni Polski Łucja Pukocz z Katowic (Główny Instytut Górnictwa),
Urszula Kowaczek z Katowic (Dziennik Zachodni), (am)
Fot. Zdzisław Kwiiecki

nych. Targi są okazją do prezento wania szybkiego
.
__ awansu
gospodarczego Polski Ludowej,
(A) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Rosario, 11 czerwca
(P) Pięknym sukcesem na
szych piłkarzy zakończył się
ich udział w pierwszej części
„Mundialu-78” Reprezentacja
Polski nie tylko awansowała
do grona ośmiu najlepszych
zespołów XI piłkarskich mi
strzostw świata, ale uczyniło
to w sposób, który jest prze
miłym zaskoczeniem. Zespół
nasz zajął pierwsze miejsce
w grupie, na co ani Wy, dro
dzy Czytelnicy, ani my, ma
jący szczęście przeżywać pił
karskie radości i smutki w
Argentynie, nie liczyliśmy.

Inżynierowie i mieszkania

Chłodno

PRZEDSTAWIAMY

$te^an Sieniarski

relacjonuje z „Mundialu-78”

Ponad tysięczna rzesza młodzieży, kombatantów, mieszkańców
Janowa Lubelskiego i województwa tarnobrzeskiego zgromadziła
się 11 bm. przed pomnikiem wzniesionym ku czci polskich i ra
dzieckich partyzantów na Porytowym Wzgórzu — w Lasach Ja
nowskich, aby uczcić 34 rocznicę rozpoczęcia tej największej na
ziemiach polskich bitwy partyzanckiej. Na miejscu uświęconym
bohaterską śmiercią partyzantów złożono wiązanki kwiatów.

10 bm w gdyńskim porcie pożegnano „Dar Pomorza” uda
jący się w kolejny rejs szkoleniowy, podczas którego weźmie
udział w tegorocznej Operacji Żagiel w Oslo. Najpierw „Biała
fregata” popłynie na Wyspy Kanaryjskie, skąd przez Rotterdam
uda się do Goeteborga, gdzie nastąpi spotkanie z innymi uczest
nikami Operation Sail.
„Dar Pomorza” weźmie udział w regatach na trasie Goeteborg
— Orkady — Oslo oraz w wielkiej paradzie żaglowców w Oslofiordzie. W rejs ten pod dowództwem kpt. Tadeusza Olechnowi
cza popłynęło 117 studentów gdyńskiej i szczecińskiej wyższych
szkól morskich.
Zbliżoną trasą płynie inny statek szkolny WSM „Jan Turlejski”, który wyruszył z Gdyni 2 dni wcześniej. Pod dowództwem
kpt. Wiktora Gorządko, z 30 studentami na pokładzie, udaje się
on najpierw na Wyspy Kanaryjskie, a potem po odwiedzeniu
Kadyksu i Barcelony spotka się z żaglowcami w Goeteborgu.
Do Gdyni oba statki powrócą w końcu sierpnia.

CENA 1 ZŁ

cje truskawkowe, zatroszczono
się o ich plenne odmiany
m.in. „ananas”, które są naj-

(P) Choć pogoda popsuła się
trochę, na łąkach i polach
trwają intensywne prace. Wol
nej soboty mieszkańcy wsi nie
mieli, także w niedzielę suszo
no siano i koszono trawy. Pra
cowano też w wielu warszta
tach remontujących
maszyny
przed zbiorami rzepaku i zbóż.
Przygotowania
kombajnów,
ciągników, snopowiązałek i in
nych maszyn potrzebnych przy
żniwach weszły już w ostatnią
fazę. W połowie czerwca, jak
wynika z informacji Central
nego Zarządu Technicznej Ob
sługi Rolnictwa, rozpoczną się
już próbne uruchomienia ma(D) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

(E) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

(P) ^Ananasy” = najwcześniejsza odmiana truskawek.

Fot. Bronisław Duda
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10 bm. zakończyła 6-dniową
wizytę w naszym kraju —
na zaproszenie Rady Głów,
nej FSZMP
delegacja Państwo
wej Fińskiej Rady d.s Młodzieży
z jej przewodniczącym, ministrem
spraw społecznych Finlandii
—
OIavi Martikainenem. Państwowa
Fińska Rada d/s Młodzieży, będąc
ściśle powiązana z ministerstwem
oświaty tego kraju zajmuje istot
ne miejsce w struKtu.ze fińskiego
rucliu młodzieżowego, z którym
polski ruch młodzieżowy
wiąte
żywe i pogłębiające
się
więzy
współpracy.
Delegacja fińska spotkała się z
przewodniczącym RG FSZMP —
Krzysztofem Trębaczkiewiczem oraz kierownictwem polskiego ru.
chu młodzieżowego. Wymieniono
informacje i doświadczenia z rea
lizacji programu współpracy mię
dzy organizacjami młodzieżowymi
Polski i Finlandii; ustalono głów-

•

(P) Łubianki truskawek ładuje się na samochody wprost z fur
Fot. Bronisław Duda
manki. .
(E) DOKOŃCZENIE ZE STR. I
wcześniejszymi owocami na
plantacjach.
W gminie Magnuszew trus
kawki uprawia się na obszarze
700 ha. A co roku obszar plan
tacji powiększa się.
— W ostatnich trzech latach
— mówi Wacław Nowczyk, dy
rektor handlowy Spółdzielni Og
rodniczej w Kozienicach — are
ał plantacji w tej gminie zwięk
szył się o 150 ha. Wszyscy tu
wiedzą jak uprawiać truskawki,
jak osiągnąć najlepsze plony —
wiedzą także, że plantacje trus
kawkowe dają niezłe dochody.
Np. w ubiegłym roku za sprze
dane spółdzielni truskawki mie
szkańcy gminy Magnuszew otrzymali 36 min zł. Rozwija się
więc intensywnie plantacje, ro-

Z PRASY KRAJOWEJ
Urlop inaczej
(A) W Gdańskiej Stoczni Re
montowej coraz bardziej popu
larne są inne od dotychczaso
wych formy wypoczynku.
Nad jeziorem Lubicko poło
żonym na Pojezierzu Drawskim,
zagospodarowano część dużej
polany usytuowanej w bardzo
malowniczym, cichym zakątku.
Stocznia wyposażyła obozowis
ko w namioty czteroosobowe
oraz wiatę, która pełni funkcję
prowizorycznej stołówki i świe
tlicy. W przystani zbudowano
składany pomost, zaopatrzono
ją w kajaki i łodzie, z których
może korzystać każda rodzina
przybywająca tu na wypoczy
nek. W obrębie obozowiska po
stawiono też stoły i ławy oraz
trzony kuchenne, umożliwiają
ce przygotowanie posiłków. Jest
nawet mała wędzarnia.
Każdy turnus wybiera kie
rownika i ochmistrza. Z przy
wiezionych ze sobą produktów,
oraz zakupionych na miejscu
— pod ich nadzorem — dyżur
ni wczasowicze przygotowują
obiady dla całego turnusu. Dy
żury w kuchni przypadają raz
w tygodniu i nie obciążają zby
tnio urlopowiczów. Zdaniem
GŁOSU WYBRZEŻA ta forma
wypoczynku —' przede wszys
tkim tania — na pewno znaj
dzie naśladowców.

Uczniowie —
naukowcami
Od czerwca ub. roku działa w
Katowicach Młodzieżowe Towa
rzystwo Naukowe, skupiające
szczególnie uzdolnioną młodzież
szkół średnich województwa.
Towarzystwo stawia 6obie za
cel inspirowanie i kierowanie
próbami prac naukowych i pub
likowanie ich rezultatów, przy
gotowanie przyszłych członków
studenckich kół naukowych i
przyspieszenie startu naukowe
go uzdolnionych uczniów, po
głębianie wiedzy specjalistycz
nej oraz aktywizowanie współ
zawodnictwa w nauce. Działal
ność MTN polega na organizo
waniu sesli i sympozjów nauko
wych, podejmowaniu prób prac
badawczych, na udziale jego
członków w olimpiadach przed
miotowych.
W pracach Towarzystwa ucze
stniczy 22 członków rzeczywi
stych - uczniów zakwalifkowanych do finałów olimpiad wie
dzy. posiadaczy Młodzieżowego
Patentu, autorów opracowań i
publikacji, oraz 31 członków-kandydatów powoływanych na
wniosek rady pedagogicznej i
rady szczepu ZHP szkoły. O
członkostwo MTN ubiega się
480 uczniów.

Winniczkowe żniwa
Maj jest okresem zbioru ślimaków-winniczków, które sta
nowią liczącą się pozycję w na
szym eksporcie do krajów za
chodnich, a przede wszystkim
Francji. W ubiegłym roku
Przedsiębiorstwo „Las’’ wyeks
portowało ponad 300 ton win
niczków. Najwięcej zbiera się
ich w województwach wrocła
wskim, zielonogórskim i gorzo
wskim, ale i Wielkopolska —
jak doniósł GŁOS WIELKO
POLSKI — ma także tradycje
w skupie tego żywego towaru;
do tej pory skupiono tam oko
ło 15 ton winniczków.
Zbieraniem ślimaków zajmu
ją się głównie starsi mieszkań
cy wsi i młodzież szkolna. Dla
rolników, którzy w najbliższym
czasie przejdą na emeryturę,
dostarczanie winniczków do
punktu skupu „Las" ma duże
znaczenie, ponieważ wszystkie
dostawy: grzybów, jagód, owo
ców róży, jarzębiny i in. wli
cza się do dochodów, stanowią
cych „ podstawę do wymiaru
renty czy emerytury, (m.r.)

śnie zamożność rolników i wsi
— piękne domv. zabudowania
gospodarskie, sprzęt zmechani
zowany. Coraz częściej do pun
któw skupu dowozi się łubian
ki traktorem.
I‘punkty skupu zmieniły swój
wygląd. W Magnuszewie —
gdzie znajduje się ośrodek dy
spozycji dla całej gminy, punkt
skupu mieści, się w budynku
murowanym z wielkimi prze
wiewnymi magazynami, wybe
tonowanym placem, wiatami na
łubianki i dobrą, asfaltową dro
gą dojazdową. Tą właśnie dro
gą jut od godzin popołudnio
wych przyjeżdżają plantatorzy
z łubiankami truskawek.
— To dopiero drugi dzień
przyjęć — mówi kierownik
punktu skupu Hieronim Domraczyński — ale już wysłali
śmy w Polskę ponad 20 ton
truskawek. A teraz z każdą nie
mal godzina wzrastają dostawy,
zarówno do naszego punktu
skupu, jak i do 24 punktów w
gminie. W tym roku uspraw
niliśmy wydatnie odbiór trus
kawek od plantatorów, oszczę
dzając im długiego czekania.
Skróciliśmy drogę do punktów
skupu, która nie jest dłuższa
jak 2 km. I co najważniejsze:
plantatorzy otrzymują za trus
kawki kwit i jeszcze tego same
go dtna mogą go zrealizować w
Banku Spółdzielczym, znajdują
cym się w każdei miejscowości,
gdzie istnieje punkt skupu.
Magnuszew dostarcza trus
kawki na zaopatrzenie rynku
wewnętrznego — 4.300 ton dla
62 odbiorców z całego kraju.
Codziennie z magnuszewskiej
bazy odjeżdża do Warszawy kil
ka ciężarówek z łubiankami
truskawek. Za kilka dni odjedzie specjalny transport — 100
ton truskawek z przeznaczeniem
na zaopatrzenie załóg warszaw
skich zakładów pracy. Będzie to
realizacja pierwszej części ofer
ty woj. radomskiego w akcji
„Witamina”.
BRONISŁAW DUDA

(A) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
możliwego w decydującej mie
rze dzięki współpracy z kraja
mi socjalistycznymi, a zwłasz
cza ze Związkiem Radzieckim.
Wszystkie te elementy, skła
dające się na ■ wagę i znaczenie
MTP, widoczne są w tegorocz
nej ekspozycji targowej. W
targach uczestniczy rekordowa
liczba ok. 5 tys. firm z 39 kra
jów. Polska ekspozycja zawiera
wiele nowości konstrukcyjnych
i technicznych wprowadzonych
do produkcji w ciągu minione
go roku.
Ekspozycja ZSRR i innych
krajów socjalistycznych podkre
śla efekty socjalistycznej inte
gracji w ramach RWPG. Wśród
krajów kapitalistycznych zwra
cają uwagę ekspozycje Francji
i Szwecji, które — obok CSRS
— uczestniczą od początku i nie
przerwanie w targach poznań
skich, a także innych długolet
nich wystawców, a zarazem na
szych ważnych partnerów han
dlowych: USA, Belgii, W. Bry
tanii, RFN, Włoch i Japonii.
Witając serdecznie wszystkich
przybyłych, minister handlu
zagranicznego i gospodarki mor
skiej Jerzy Olszewski wskazał,
że Międzynarodowe Targi Poz
nańskie w całej swej historii
służyły dobrze rozwojowi wy
miany i współpracy międzyna
rodowej, a przede wszystkim
rozwojową polskiego handlu za
granicznego. Tegoroczna oferta
targowa Polski jest zarówno
dobrym odzwierciedleniem na
szych osiągnięć produkcyjnych
jak 1 rezultatem rozwijania
przez nasz kraj wszechstronnej
współpracy gospodarczej z za
granicą.
Szczególnie wysoko cenimy
sobie pogłębianie się naszych
związków ekonomicznych z kra
jami socjalistycznymi, a zwłasz
cza z ZSRR. Współpraca ta jest
istotnym ‘czynnikiem rozwoju
gospodarczego Polski. Jesteśmy
też — oświadczył na zakończenie
mówca — za harmonijnym i
zrównoważonym zwiększaniem
wymiany handlowej ze wszyst
kimi krajami, a także za roz
szerzaniem powiązań koopera
cyjnych.
Następnie E. Gierek i P. Ja
roszewicz oraz
inni oficjalni
gaście zapoznali się z ekspozycją
MTP. W pawilonach i na stoi
skach wystawców polskich in
teresowali się oni szczególnie
wyrobami tych branż, które w
największym stopniu przyczy
niają się do realizacji podstawo
wego obecnie zadania naszego
handlu zagranicznego: szybkiej
aktywizacji eksport*Zwiedzanie rozpoczęto od pa
wilonu polskiego przemysłu
elektromaszynowego. E. Gierek
i P. Jaroszewicz z zaintereso
waniem obejrzeli prezentowane
tu nowe typy wysokiej klasy
gramofonów,
magnetofonów,
odbiorników telewizji koloro
wej i przenośnych
aparatów
telewizji czarno-białej. Podczas

Jubileusz sprzyja handlowi
(B) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
dzie pierwszy kontrakt zawarty
rytoryczną treść ekspozycji i jej
już w niedzielę na targach
handlowy charakter. Mówił o
przez centralę „Polservice” z
tym minister Jerzy Olszewski na
orytyjską jirmą wytwarzającą
spotkaniu z dziennikarzami, któ
baterie i akumulatory. Sprze
re prowadził zastępca kierowni
dano jej przedstawiony przez
ka Wydziału Prasy, Radia i Te
poznański „Posteor" wynalazek,
lewizji Wiesław Ilczuk. Obecne
który przedłuża żywotność aku.
pięciolecie jest bowiem w sfe
mulatorów.
rze naszej wymiany z zagranicą
Warto dodać, że „Polserviokresem trudnych zadań związa
ce" uzyska w tym roku z
nych z przywracaniem równo
eksportu usług i myśli tech
wagi bilansu handlu zagranicz
nicznej ok. 3U0 min zł dew.
nego.
A
przecież także inne centrale
Wymaga to dalszego powięk
mają obecnie możliwość zaj
szenia eksportu, z drugiej zaś
mowania się eksportem myśli
ograniczenia importu do rzeczy
technicznej, co akcentuje się na
wiście niezbędnego minimum. W
targach.
dodatku warunki zewnętrzne
Jest to wychodzenie na prze
sprawiają, że nasz eksport do
ciw
wymogom czasu, a ple
krajów zachodnich staje się co
num
KC poświęcone rozwojowi
raz trudniejszy i trzeba dodat
nauki i postępu technicznego z
kowego wysiłku, by pokonywać
pewnością przyniesie nowe im
przeszkody różnego rodzaju dzia
pulsy dla tego najbardziej opła
łań protekcjonistycznych i do
calnego eksportu szarych ko
stosowywać ofertę do wahań
mórek.
zmiennej koniunktury.
Tak więc jubileuszowa • opra
Nabiera dlatego nowej treści
wa nie musi bynajmniej koli
także akwizycja prowadzona na
dować z handlowym charaktetargach, umiejętność pokazy
tem imprezy, a na odwrót —
wania towaru atrakcyjnego.
atrakcyjność
oprawy
może
Jak spełnia to zadanie tego
roczna ekspozycja polska? Ofic sprzyjać transakcjom. Wybudotoany na jubileusz pawilon „Bujalna ocena wypadła pozytyw
dimezu” ma być zarazem po
nie. Podkreśla się zwłaszcza
kazem umiejętności, oby w tej
atrakcyjność i dobrą oprawę
dziedzinie i innych coraz lepiej
estetyczną głównego wystawcy,
wykorzystywanych.
jakim jest przemysł maszyno
wy. Kiedy zwiedza się hale wy
HENRYK CHĄDZYŃSKI
stawowe trudno oprzeć się wra
żeniu postępu w metodach wy
twarzania uzyskanemu w ostat
nich latach. Pokazuje się bo
wiem nie tylko maszyny, ale
całe ciągi technologiczne.
Ta ilustracja jak powstaje
(D) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
produkt jest jednocześnie okaz szyn żniwnych. Będzie to osta
ją do ukazania możliwości ko
tni egzamin nie tylko maszyn,
operacji w dziedzinie elementów
także ich operatorów i me
i podzespołów lub myśli tech achaników.
nicznej. Widać to w przemyśle
W tym roku przy żniwach
obrabiarek i w pawilonie elek
pracować będzie 485 tysięcy
troniki. Natomiast dla zwie
traktorów (o 9 proc, więcej niż
dzających targi tłumów atrak
rok temu), 19 tys. kombajnów
cją numer jeden jest wystawia
Bizon (o 23 proc, więcej), 16
ny „Polonez”. Do tych, któ
tys. pras i ponad 15 tys. przy
rzy patrzą na ofertę przemysłu
czep samozbierających.
pod kątem zaopatrzenia naszego
Remonty dobiegają końca, ale
rynku najbardziej przemawia
w ciągu tych najbliższych dni
postęp prezentowany przez prze
naprawić trzeba jeszcze blisko
mysł oświetleniowy.
1000 niesprawnych kombajnów
„Połam” rzeczywiście pokazał
Jedną z przyczyn
jest m.in.
cale bogactwo wzorów, i to u.
brak części zamiennych.
danych; różnego rodzaju atrak
Nad sprawną pracą maszyn
cyjnych żyrandoli, lamp i ow czasie żniw czuwać będzie
praw. Są to przy tym nie ekspo
ok. 27 tysięcy warsztatów na
naty wystawowe jedynie, ale
prawczych, w tym 22 tys. rze
produkty wytwarzane masowoChcielibyśmy, aby w innych dzie mieślniczych. Te ostatnie będą
się przede wszystkim opieko
dzinach rozwój przemysłu owo
wać maszynami chłopskimi. W
cował dostawami na eksport i
posiadaniu gospodarzy indywi
na runek krajowy.
dualnych znajduje się wiele
Zależeć to będzie od spraw
ności w wykorzystywaniu środ traktorów, kombajnów, snopowiązałek i innych maszyn, dla
ków i tworzeniu ku temu wa
tego też przygotowaniu tego
runków zaopatrzeniowych i eko
sprzętu poświęca się sporo unomicznych. Mówił o tym mi
wagi. W tym roku ponad 55
nister Olszewski, sygnalizując
tys. traktorów chłopskich pod
tworzenie zmodyfikowanych OG
danych
zostało
bezpłatnym
w handlu zagranicznym. a tak
przeglądom diagnostycznym w
że lepiej rozliczany imnort
POM-ach.
Większość
warszta
notrzeb asortymentu. Zależeć
tów Technicznej Obsługi Rolni
będzie także od dyskontowania
ctwa zostało w tym roku zmo
dorobku polskiej myśli techni
dernizowanych,
co powinno
cznej.
gwarantować lepszą
obsługę
Niech więc symboliczną jas
sprzętu.
kółką pod tym względem bę-

bezpośrednich rozmów wytwór
cy sprzętu elektronicznego in
formowali I sekretarza KC
PZPR o możliwościach zwięk
szenia produkcji oraz perspek
tywach eksportowych. W ofer
cie polskiej elektroniki znalazły
się także nowoczesne urządze
nia telekomunikacji lądowej,
lotniczej i morskiej.
Tradycyjnie już zwiedzanie .
części zagranicznej MTP rozpo
częto od pawilonu naszego naj
większego partnera handlowego
— Związku Radzieckiego. Tego
roczna ekspozycja ZSRR wy
różnia się kompleksowym i urozmaiconym Zestawem nowości
technicznych i technologicznych.
Położono też szczególny nacisk
na ukazanie ekonomicznej i
naukowo-technicznej współpracy
państw członkowskich RWPG, a
zwłaszcza specjalizacji i koope
racji polsko-radzieckiej. Wiele
eksponatów, m. in. obrabiarki
ze sprzęgłami
elektromagne
tycznymi z Ostrzeszowa — to
przykład właśnie kooperacji i
specjalizacji produkcji między
PRL a ZSRR. To samo można
powiedzieć o pierwszym na
świecie samolocie odrzutowym
„M-15” przeznaczonym dla rol
nictwa, którego model wysta
wiono w pawilonie radzieckim.
Elementy współpracy gospo
darczej Polski z krajami socja
listycznymi widoczne są we
wszystkich pawilonach bratnich
krajów: NRD, Bułgarii, Węgier,
CSRS, Rumunii, Jugosławii. Eks
pozycje te świadczą również o
olbrzymim postępie, jaki zrobi
ły one na drodze socjalistyczne
go rozwoju.
E. Gierek i P. Jaroszewicz
zwiedzili następnie ekspozycje
naszych największych partne
rów wśród rozwiniętych krajów
kapitalistycznych: Wielkiej Bry
tanii, Japonii i Austrii, Włoch,
USA, RFN i Francji. Wiele wy
stawionych tu maszyn i urzą
dzeń jest również wynikiem
kooperacji, jaką rozwijamy z ty
mi państwami. W rozmowach
na terenie tych pawilonów na
si przywódcy potwierdzili goto
wość Polski do pogłębiania tego
rodzaju obustronnie korzystnej
współpracy.
Edward Gierek i Piotr Jaro
szewicz byli na targach gorąco
1 serdecznie witani. Wzruszają
cym momentem było spotkanie
z grupą uczestników Powstania
Wielkopolskiego, przybyłą na
targi w tradycyjnych mundu
rach. Przed 60 laty wnieśli oni po
ważny wkład w wyzwolenie
Wielkopolski, dzięki czemu Poz
nań mógł stać się ośrodkiem in
tegrującym podzieloną rozbiora
mi gospodarkę polską, prężnym
ośrodkiem przemysłu i między
narodowego handlu.
Tego samego dnia w godzi
nach popołudniowych Edward
Gierek i Piotr Jaroszewicz wraz
z uczestniczącymi w uroczystoś
ci otwarcia targów członkami
najwyższych władz wzięli udział
w uroczystym spotkaniu z oka
zji jubileuszu 50-lecia MTP.
W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele
kierownictw
Ministerstwa Handlu Zagranicz
nego i Gospodarki
Morskiej,
resortów gospodarczych, przed
siębiorstw i central handlu za
granicznego oraz reprezentanci
zagranicznych wystawców.
Obecni byli członkowie ofi
cjalnych zagranicznych delega
cji rządowych na MTP, a tak
że członkowie korpusu dyplo
matycznego. (PAP).

Konferencja prasowa
ministra
handlu zagranicznego
i gospodarki morskiej
(A) 10 bm. w przeddzień etwarcia 50 Międzynarodowych
Targów Poznańskich odbyła 6ię
tradycyjna konferencja prasowa
ministra handlu zagranicznego
i gospodarki morskiej, Jerzego
Olszewskiego.
Przedstawiając aktualna sytu
acje w naszym handlu zagra
nicznym stwierdził on, że mimo
znanych obiektywnych trudności
w naszej wymianie towarowej
z zagranicą, umacniają się po
zytywne tendencje. Podkreślić
trzeba przede wszystkim popra
wę bilansu handlowego. Pozy
tywnym zjawiskiem jest rów
nież zwiększenie dynamiki wzro
stu eksportu wyrobów przemy
słu elektromaszynowego do kra
jów zachodnich.

Ostatnie przygotowania maszyn i sprzętu
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Niewiele wzrosła w stosunku
do roku ubiegłego liczba ekip
pogotowia technicznego. Będzie
działać ok. 3,5 tys. ekip, jed
nak ich działalność powinna
być bardziej efektywna. Wszy
stkie POM-y zostały wyposażo
ne w radiotelefony, a zastoso
wanie łączności bezprzewodo
wej, jak wykazały obserwacje,
zwiększa sprawność pogotowia
technicznego o blisko 40 proc.
Podjęto także szereg przed
sięwzięć organizacyjnych, ma
jących na celu usprawnienie
technicznej obsługi żniw. Usta
lono stałe służby dyspozytor
skie handlu, użytkowników,
przemysłu i TOR, co powinno
ułatwić rozwiązywanie najtrud
niejszych problemów. Ustalono
system pracy warsztatów. Bę
dą one pracowały na okrągło,
przez eałą dobę. W nocy doko
nywane będą przeglądy, kon
serwacje i naprawy wszystkich
pracujących maszyn.
Kompletuje się odpowiednie
ilości
części w magazynach
Agromy, przygotowuje w POM-ach zapas zespołów wymien
nych. Przynagla się przemysł
do zrealizowania wszystkich za
mówień.
Wszystko to ma na celu ta
kie przygotowanie technicznej
obsługi rolnictwa i zaopatrze
nia w części, by naprawa na
wet najbardziej skomplikowa
nego uszkodzenia maszyny nie
trwała dłużej niż dobę, (nap)

Wielkie znaczenie ma aktywi
zowanie wymiany handlowej i
współpracy gospodarczej z kra
jami socjalistycznymi. Maja one
wysoki udział w naszym han
dlu zagranicznym. Szczególną
role w tym handlu odgrywa
Związek Radziecki. Wartość obrotów towarowych z ZSRR wy
niesie w tym roku 29,8 mld zł
dew.. co oznacza wzrost o ok.
17 proc, w stosunku do 1977 r.
Bardzo pozytywnym zjawiskiem
wymiany towarowej z ZSRR
jest dalsze pogłębienie powią
zań integracyjnych. Wzajemne
dostawy w ramach porozumień
o specjalizacji i kooperacji pro
dukcji wzrosną w tym roku do
5.7 mld zł dew., stanowiąc tym
samym blisko 20 proc, global
nych obrotów polsko-radziec
kich. Współpraca kooperacyjna i
specjalizacja odbywa się głów
nie w przemysłach lotniczym,
samochodowym, maszyn budo-wlano-drogowych. taboru pły
wającego, obrabiarkowym i włó
kienniczym.
Utrzymującą się dekoniunktu
ra na Zachodzie prowadzi do
zaostrzenia sie walki o rynki
zbytu. Aby wiec wyjść zwycięs
ko z konkurencji — konieczne
bedzie zwiększenie elastyczno
ści produkcji i poprawa ope
ratywności działania aparatu
handlu zagranicznego.
Podkreślając z kolei duża
wagę jaką przywiązujemy do
rozwoju wymiany handlowej z
krajami rozwijającymi się. J.
Olszewski przypomniał, że obro
ty towarowe z tymi krajami po
ważnie wzrosły w ostatnich kil
ku latach.
(PAP)

ne
kierunki i formy
dalszych
wzajemnych kontaktów:
przedy.
skutowano przygotowania do ma.
jącycli się odbyć w pazdziernll.u
br. dni nrzyjazni młodzieży obu
krajów.
.lednym z głównych
tematów
rozmów była ocena sytuacji
w
międzynarodowym ruchu młodzie,
żowym przed XI Światowym Fe
stiwalem Młodzieży i Studentów
„Hawana 78”.
Goście fińscy przebywali rów.
nież w Krakowie, gdzie zapoznali
się ni. in. z problemami działal
ności Socjalistycznego
Związku
Studentów Polskich i odwiedzili
studenckie centrum zdrowia
w
Krakowie.
Delegacja fińska spotkała się i
ministrem oświaty i wychowania
Jerzym Kuberskim oraz z 1 za
stępcą ministra zdrowia i opieki
społecznej — Józefem Grendą.
(PAP)

PAP DONOSI W SKRÓCIE
• Rada Prezydialna WRL przy
znała Kazimierze Illakowiczównie
wysokie odznaczenie państwowe
tego kraju: Zloty Order Pracy za ‘
wieloletnią działalność w dziedzi
nie przekładowej z języka węgier
skiego. a zwłaszcza za znakomite
tłumaczenia wierszy wielkiego po
ety węgierskiego Endre Ady’ego. Z
powodu choroby sędziwej poetki
ambasador WRL w Polsce Jozsef
Garamyoelgyl przekazał na ręce
przedstawicieli
władz
Poznania
oraz oddziału ZLP w Poznaniu
to wysokie odznaczenie.
• Jubileuszowe medale wybite
z okazji 50-lecia Międzynarodo
wych Targów Poznańskich przy
znane zostały grupie dziennika
rzy polskich, którzy przez wiele
lat zasłużyli się w popularyzacji
naszego handlu zagranicznego a
szczególnie w obsłudze prasowej
MTP.
fl) 11 bm. zakończyłyjtóię w Zie
lonej Górze doroczne, biąte z ko
lei, „Dni literatury radzieckiej"
— jedna z głównych imprez to
warzyszących
XIV Festiwalowi
Piosenki Radzieckiej.

• 10 bm. rozpoczęto się w Ostródzie seminarium naukowe po
święcone współczesnym proble
mom społecznym,
organizowane
corocznie od 10 lat przez Ośrodek
Badań Naukowych im. Wojciecha
Kętrzyńskiego w Olsztynie.
Uczcstniczy w nim 70 naukowców
— głównie socjologów 1 etnogra
fów z różnych ośrodków w kraju
oraz z Czechosłowacji 1 NRD.’
• Wystawą malarstwa 1 grafiki
pn. „Wizerunek człowieka wspóp
czesnego” rozpoczął się 16 bm. w
Sopocie, w pawilonach Biura Wy.
staw Artystycznych XXXI Festi
wal Sztuk Plastycznych. Impreza
odbywa się pod patronatem pol
skiego komitetti UNESCO. Prace
malarskie i graficzne przedstawia
103 autorów.
A W Zakooanem otwarto wy
stawę prre malarskich
węgier
skiego artysty prof Tlbora Csorby,
który poświęcił ją 400-lcciu stoli
cy Tatr.
O U bm. rozpoczął się w Kry
nicy dwunasty
„Festiwal arii 1
pieśni im. Jana Kiepury”.

Inżynierowie i mieszkania
(O DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
dzinnego, utrzymają najwyższą
rangę.
— W czym PZITB widzi naj
większe możliwości zwiększenia
rozmiarów budownictwa miesz
kaniowego, przyspieszenia tem
pa jego realizacji?
— Siłą napędową dalszego
szybkiego rozwoju budowni
ctwa jest niewątpliwie po
stęp techniczny i organiza
cyjny.
Sprawne
wdrażanie
postępowych rozwiązań
jest
głównym zadaniem całego śro
dowiska inżynierów i tech
ników budowlanych. PZITB
przyczynia się do tego m. in.
organizując konferencje nauko
wo-techniczne,
na
których
przedstawiane są rezultaty po
szukiwań nowych, coraz dosko
nalszych rozwiązań, analizowa
ne różnorodne propozycje i pro
jekty a także obserwacje czy
nione w czasie wdrażania no
wości w życie. Jest to jednocze
śnie niezbędne forum dla kon
frontacji różnych stanowisk i
koncepcji w naszej organizacji.
— Innymi słowy, konferencje
te poddają społecznej ocenie
przygotowywane rozwiązania...
— Tak i płyną z nich — na
szym zdaniem — korzyści dla
całej działalności inwestycyjnej
w postaci wniosków. Wypowia
danych przez nas głośno i zde
cydowanie. Tak wskazywaliśmy
na konieczność wdrażania obok
wielkiej płyty także innych te
chnologii, a więc i konstrukcji
szkieletowych, na niezbędność
rozwoju lekkich konstrukcji sta-

Nowe zasady

właśnie tym sprawom poświęcić
lowych m. in. dla potrzeb bu
więcej uwagi, wzmóc aktywność
downictwa ogólnego (np. pawi
naszych kół zakładowych, które
lony handlowe), na potrzebę
przede wszystkim powinny mieć
dalszej intensywnej rozbudowy
tu wiele do powiedzenia.
przemysłu mieszkaniowego —
nie tylko w resorcie budowni
Jednym z ważniejszych zagad
nień, na które warto tu zwrócić
ctwa.
uwagę, jest racjonalne wykorzy
Mamy zamiar te konferencje
stanie materiałów i wyrobów w
doskonalić, zbliżyć je jeszcze
procesach budowlanych. Kryją
bardziej do aktualnych i przy
się tu jeszcze znaczne rezerwy
szłych potrzeb budownictwa,
znane najlepiej nam, specjalis
wybierać spośród wielu tema
tów te, których znaczenie jest tom budownictwa.
— Mówiąc o pracy PZITB nie
największe. ■
można nie wspomnieć o efek
Wnioski z konferencji zamie
tach działalności racjonalizator
rzamy poddawać ocenie w na skiej i wynalazczej w budowni
szym Zarządzie Głównym, ana
ctwie.
lizować je z zainteresowanymi
— Nasz Związek prowadzi 22
przedstawicielami administracji
Międzyzakładowe Kluby Techni
państwowej i uparcie dążyć do I ki i Racjonalizacji, które przede
tego, by wcielone zostały w ży
wszystkim zajmują się tymi za
cie. Nie zawsze dotąd tak by
gadnieniami. W ostatnich latach
wało. Konferencje te kosztują pracownicy budownictwa zgła
nas jednak zbyt drogo w sensie szali średnio po 20 tys. projek
intelektualnym i finansowym, by tów racjonalizatorskich i wyna
można było marnować ich efek
lazczych rocznie. Z tego ok. 65
ty.
proc, zostało wykorzystane, a
— Nasze budownictwo dyspo
średnia
wartość
uzyskanych
nuje już ogromnym majątkiem
dzięki temu oszczędności wyno
w postaci wytwórni, sprzętu, za
siła 140 tys. zł od projektu. Inna
plecza naukowego itp. Lepsze
sprawa, że w ub.r. zaobserwo
waliśmy z niepokojem pewną
wykorzystanie tego, co posiada
my miałoby niewątpliwy wpływ
tendencję spadkową w ruchu ra
na osiągane wyniki, skróciłoby
cjonalizatorskim.
Zamierzamy temu przeciw
drogę do mieszkania tysiącom
rodzi n.„
działać zarówno poprzez podsu
wanie tematów, jak i two
— Oczywiście. I właśnie nasze
środowisko, inżynierowie i tech rzenie przychylnego klimatu, po
moc bardziej doświadczonej ka
nicy budownictwa, mają decy
dry. organizowanie giełd pomy
dujący wpływ na to, jak wy
słów racjonalizatorskich, szybkie
korzystujemy te wszystkie po
siadane środki. O tym, że nie wdrażanie nowych rozwiązań w
życie, itp. czynniki. Zapotrzebo
zawsze najlepiej, nie trzeba ni
wanie na nowe ciekawe projek
kogo przekonywać. Pragniemy
ty wciąż jest b. duże.
— Życzymy wypracowania na
Zjeźdzle programu na miarę
ambieji Waszego stowarzyszenia.
Rozmawiał:
ROMUALD AUGUSTYNIAK

Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu
przy wyjazdach zagranicznych
(A) Z każdym dniem zwięk
sza sie ruch na przejściach gra
nicznych. z których korzystają
zmotoryzowani turyści. Duży
tłok panuje również w biurach
podróży, gdzie dokonywane są
formalności
ubezpieczeniowe
przed podróżą zagraniczną sa
mochodem.
Od 1 kwietnia br. całość spraw
związanych z ubezpieczeniem
polazdów opuszczających grani
cę kraju przejęło Towarzystwo
Ubezpieczeń
i
Reasekuracji
„Warta”.
Dziennikarz
"PAP
zwrócił się do przedstawiciela
tej instytucji o poinformowanie
co do warunków ubezpieczenia
pojazdów przed wyjazdem za
granicę.
Nowe zasady ubezpieczeń wy
raźnie stwierdzają, że wszyscy
właściciele pojazdów z polską
rejestracją, wyjeżdżający nimi
poza granice naszego kraju, mu
sza obowiązkowo opłacić skład
kę ubezpieczeniowa od: nieszczę
śliwych wypadków, odpowie
dzialności cywilnej i tzw. autocasco. Poprzednio opłaty te by
ły dobrowolne.
Ubezpieczenia stosowane przez
„Warte” różnią sie w niektórych
szczegółach od zasad ubezpie
czenia pojazdów w PZU. Towa
rzystwo „Warta” nie stosuje
dodatkowych opłat ubezpiecze
niowych np. za miejsca pasa
żerskie. gdyż z chwilą zawar
cia umowy miedzy właścicielem
pojazdu a „Warta” ubiezpieczone została wszystkie miejsca w
samochodzie. bez względu na
to. kto je zajmuje. Oznacza tó,
że W razie wypadku nie ma zna
czenia. kto prowadzi samochód
w chwili kolizji — może to być
osoba obca; odszkodowanie otrzymają także obcy pasażero
wie.
Wprowadzenie tego przepisu
wpływa na wzrost bezpieczeń
stwa, ponieważ właściciel pojaz
du może bez żadnego ryzyka
przekazać prowadzenie wozu
innej osobie mającej prawo jaz
dy: jest to istotne na długich,
zagranicznych trasach. Kierow
ca zawierający umowę z „War
ta” nie pokrywa tzw. kosztów
własnych w razie kradzieży po-

jazdu lub dokonywania napra
wy za granica.
Wysokość ubezpieczenia uzale
żniona jest od rodzaju pojazdu,
pojemności silnika, czasu trwa
nia ubezpieczenia i celu podró
ży. Przykładowo właściciel „Fia
ta 125p”. wybierający się na
miesięczny urlop do jednego z
państw RWPG płaci składkę w
wysokości 1120 zł. a kierowca
„Fiata 126p” — planujący 30dniowa podróż po krajach Euro
py Zachodniej — 1200 zl. For
malnością związane z ubezpie
czeniem pojazdów można doko
nać w oddziałach „Warty” znaj
dujących sie w Warszawie. Po
znaniu. Krakowie. Łodzi. Gdy
ni, Katowicach, Szczecinie, po
nadto na przejściach granicz
nych (z wyjątkiem Gubina,
Chocholowca i Głuchołaz) oraz
we
wszystkich
placówkach
PZMot, PTTK, „Orbisu”. SportTouristu i w biurach regional
nych przedsiębiorstw turystycz
nych. W punktach tych można
też uzyskać szczegółowe infor
macje o warunkach zawierania
ubezpieczenia.
Trzeba tu przypomnieć, że np.
w ub. roku co 12 polski samo
chód. który opuścił granice kra
ju. uczestniczył w wypadku
drogowym; należy dodać, że 50
proc, szkód zostało spowodowa
nych przez naszych kierowców.
Najwięcej wypadków odnotowa
no w NRD. Bułgarii. Rumunii,
na Węgrzech, w Czechosłowacji,
a także na drogach RFN, Tur
cji. Szwecji. Francji i Włoch.
(PAP)

Chłodno
(F) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Puste były podmiejskie ośrod
ki wypoczynkowe, miejskie ba
seny i kąpieliska.
Jaka pogodę zapowiadają sy
noptycy na najbliższe dni? Przez
Polskę przechodzi front atmo
sferyczny. stąd silne i pory
wiste wiatry. Nadal należy się
liczyć z wietrzną pogodą. Z pół
nocnego zachodu nadciągają
masy chłodnego powietrza. Mo
że być jeszcze chłodniej; wy
stąpią też przelotne opady de
szczu.
Ponowne ocieplenie spodzie
wane jest w końcu drugiej, bądź
w początkach trzeciej dekady
czerwca, (lat.)

Prognoza pogody
(P) Jak podaje IMiGW, dziś
w Warszawie będzie zachmu
rzenie duże, okresami umiarko
wane z opadami przelotnymi.
Temp. maks, w dzień około
14 st. Wiatry umiarkowane i dość
silne, okresami porywiste do
16 m/sek.. z kierunków zachod
nich. (PAP)

KALENDARIUM
* Poniedziałek jest 163 dniem
1973 r. Do końca roku pozostały
202 dni, w tym 169 dni robo
czych,
• Słońce wzeszło dziś o godz.
4.14, a zajdzie o godz. 20.57.
Wschód Księżyca godz. 10.50, za
chód o godz. 027. Poniedziałek
będzie dłuższy od najkrótszego
dnia w roku o 9 godzin i 2 mi
nuty.
a Imieniny obchodzą Jan i
Onufry.
(J.L.)

W dniu i czerwca 1978 roku zmart nagle w wieku 58 lat
red.

STANISŁAW SIENKIEWICZ
sekretarz redakcji dwutygodnika „Energetyk"
działacz ZWM. ZAMP, ZMP, wieloletni dziennikarz „Walki Mło
dych", sekretarz redakcji „Kontynentów” i prasy spółdzielczej.
Odznaczony Medalem Dziesięciolecia PRL.
Tracimy w Nim serdecznego kolegę, sumiennego i oddanego
pracownika, człowieka o wielkim sercu.
Żegnamy Clę Staszku.
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JOANNA ZIMAKOWSKA

Y LELI o budowie zwy
M
kłego domu dziecka. Prace
nad dokumentacją miały się
ś

rozpocząć lada dzień, społecz
ny komitet zbierał pieniądze,
uczniowie makulaturę. Wszy
stko więc potoczyłoby się
swoim torem, gdyby nie to, że
na Krystyny inspektor szkol
ny z Biłgoraja pojechał do
Lublina złożyć życzenia imieninowe swojej koleżance-zwierzchniczce, wicekuratorca.

Wtedy właśnie, przy kawie
po raz pierwszy usłyszał o
koncepcji wioski dziecięcej,
osiedlu kilkunastu domków
dla przybranych rodziców i
powierzonych ich opiece dzie
ci. Pomysł od razu mu się
spodobał, a kiedy dowiedział
się ile lat przeleżał w szufla
dzie, ile starań koła TPD im.
Jeżewskiego na Lubelszczyźnie poszło na marne i ile w
tym czasie Austriacy zdążyli
zbudować u siebie takich
wiosek — postanowił zainte
resować nim władze swojego
miasteczka. Pomyślał sobie,
że skoro idea już się spraw
dziła za granicą, skoro Czesi
budują już trzecią wioskę, a
Węgrzy kończą drugą, to ko
rzystając z tych doświadczeń
oni w Biłgoraju też mogliby
dać sobie radę, jeśli wspomo
głyby ich jakieś przyjazne in
stytucje. Inspektor poprosił
więc o materiały i dwa dni
do namysłu.

Jeszcze tego samego dnia
wieczorem, po powrocie, do do
mu usiadł przy telefonie. Na
zajutrz rano spotkali się: na
czelnik, sekretarz,
dyrektor
przedsiębiorstwa budowlanego,
architekt, szef koła TPD i ko
mitet społeczny. Nikogo z nich
do wioski dziecięcej nie musiał
długo przekonywać. Wszyscy
byli za pomysłem, choć taka
decyzja pociągała za sobą prze
cież mnóstwo kłopotów. Przede
wszystkim zmianę lokalizacji.
Ta, która była dobra dla domu
dziecka nie nadawała się dla
wioski, choćby tylko dlatego, że
była za mała. Przypomnieli so
bie jednak o ładnych terenach
na skraju osiedla mieszkanio
wego na Rożnówce. gdzie trze■ ba tylko było wykupić ziemię
z rąk prywatnych.
Ostatecznie sprawę wioski
dziecięcej w Biłgoraju przypie
czętowały gazety, które zaczę
ły dużo i entuzjastycznie o niej
pisać. Wkrótce zapadła oficjal
na decyzja o budowie. Był rok
1973 i wydawało się, że najda
lej za dwa, trzy lata pierwsze
przybrane rodziny sprowadzą
się do pierwszych domków.
Następny rok przeszedł opty
mistycznie i nie zapowiadał
większych opóźnień. Na zapro
szenie Zarzedu Głównego TPD
przyjechał do Polski dr Hansheinz Reinprccht — sekretarz
generalny
Międzynarodowego
Stowarzyszenia Wiosek Dziecię
cych (SOS — Kinderdorf International) i zarazem bliski
współpracownik
Hermanna
Gm»inera, twórcy Idei wiosek.
Dr Reinnrecht był w Biłgoraju
ogledał lokalizację i bardzo ją
chwalił. Właśnie za to, że wy
znaczona została na terenie osiedla mieszkaniowego, wśród
innych domów, a nie gdzieś na
odludziu. Wkrótce potem do Austrii pojecha’a z rewizyto na
sza delegacja. SOS-Kindsrdorf
zaofiarowała się bowiem udos
tępnić nam wszystkie swoje
doświadczenia w tvm zakresie
w ciągu 25 lat. Polacy zwiedzi
li kilka wiosek dziecięcych, za
poznali się z ich organizacja,
przywiedli sporo zdjęć, szkiców
oraz n'tatek. Mówiło sie wów
czas. że wioska w Bi’"oraju
będz’e ta pierwsza w Polsco,
te wkrótce po niej wybuduje
my nasten^e m.in. w M’chowicach w Kieleckiem i. że poś
więci sie w ogóle wiecej uwa
gi nietradycvjnvm formom opieki nad sierotami.
Obserwacje z Austrii okazały
się bardzo przydatne, ale ludzie
czuwający nad biłgorajską in
westycją postanowili nie po
przestać tylko na nich. Wyzna
jąc zasadę, że jak coś robić to
robić porządnie, nawiązali kon
takt z dr Dunowskim, najbar
dziej chyba kompetentną w
Czechosłowacji osobą w spra
wach wiosek dziecięcych. Wysz
li bowiem ze słusznego założe
nia, że czechosłowacki system
oświaty i wychowania jest nam
bliższy od austriackiego (w Austrii większość takich wiosek
prowadzona jest przez kler),
nie mówiąc już o warunkach
społeczno-politycznych.
Tym
razem w delegacji do Czechos
łowacji razem z 'pedagogami
pojechali architekci z lubelskie
go „Inwestprojcktu”, którzy
mieli robić projekt polskiej
wioski i przedstawiciele przed
siębiorstwa budowlanego, przy,
szli wykonawcy. Organizując
ten wyjazd władze Biłgoraja uważały bowiem, że przyszła już

Łódzka inauguracja
Wszechnicy PAN
(P) 8 bm. w Łodzi rozpoczęła
działalność Wszechnica Polskiej
Akademii Nauk. Zajęcia —
przeznaczone głównie dla kad
ry naukowej oraz osób zainte
resowanych poszczególnymi te
matami — prowadzić będą wy
bitni uczeni — specjaliści róż
nych dyscyplin wiedzy. Wykład
inauguracyjny nt. „Roli i zna
czenia archeologii śródziemno
morskiej w nauce i kulturze”
wygłosił prof. Kazimierz Micha
łowski.
Organizatorem Wszechnicy jest
łódzki oddział ,PAN. (PAP)

pora na konkretne działanie i,
że przecież nawet najwierniej
sze opowiadanie nie zastąpi lu
dziom tego, co zobaczą na wła
sne oczy.
W Czechosłowacji zwiedzili
więc oni istniejącą już od sześ
ciu lat wioskę diziecięcą w Dołbi, koło Karłowych Varów I
drugą, będącą w trakcie budo
wy w Chwalcewie. Wiele obej
rzanych rozwiązań bardzo im
się podobało i na nich postano
wili się wzorować. Zauważyli
jednak przy okazji kilka mniej
udanych szczegółów, których z
kolei postanowili uniknąć w
polskim projekcie. Po powrocie
zabrali się do pracy. Kilka
miesięcy później gotowy był już
projekt i dokumentacja. W 1975
roku można więc było przystą
pić do budowy, ale nie przys
tąpiono.

D RZEZ dwa lata na terenie
• wyznaczonym pod budowę
wioski na Rożnówce nie dzia
ło się nic. Dziś, kiedy sprawa
ponownie ruszyła z miejsca,
nikt z miejscowych nie lubi
wspominać tych zmarnowa
nych lat. Po co — mówią —
ma wyglądać na to, że się
skarżymy. Ale prawda była
po prostu taka, że Minister
stwo Oświaty i Wychowania
inwestorem było tylko na pa
pierze, bo na wioskę nie mia
ło pieniędzy. Szczęście w ogóle, że ocalała lokalizacja,
bo były na nią zakusy. Komi
tet społeczny za każdym ra
zem jednak stawiał się ostro
i nie dał ani piędzi ziemi. Te
raz się mówi, że jest to jedy
na niezmieniona w ciągu os
tatnich lat lokalizacja w mie
ście.
Lepsze czasy dla biłgorajskiej
wioski nastały dopiero z po
czątkiem ubiegłego roku. Pesy
miści skłonni byli już uwierzyć,
że budowa wioski nigdy się nie
zacznie, gdy nagle pieniądze na
nią wyasygnował Centralny
Związek Spółdzielczości Budow
nictwa Mieszkaniowego. Nastą
piła zmiana inwestora. Została
nim Wojewódzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Zamościu.
W biłgorajskim przedsiębior
stwie
budowlanym
nastały
wtedy gorące dni. Szef-dyrektor
Olszewski — nie darmo nazy
wany najenergiczniejszym czło
wiekiem w mieście i przyjacie
lem dzieci stawał na głowie,
żeby wioska znalazła się w ro
cznym planie budowlanym. Nie
wszyscy to pochwalali. Jeden z
jego zwierzchników prorokował,
że kaktus mu na dłoni wyroś
nie jeśli do czerwca ( ub. r.)
da się w ogóle załatwić sprawy
wywłaszczeniowe. Tymczasem
w czerwcu gotowe były już
pierwsze wykopy pod funda
menty. Dziś w stanie surowym
jest już budynek administracyjno-kulturalny wioski i dwa
domki, w czterech następnych
stany zerowe skończono przed
miesiącem.
Na budowie nie ma pośpie
chu, jest za to rytmiczność. Opóźnienia nie zdarzają się, wię
kszość prac wykonywana jest z
reguły przed przewidzianym
harmonogramem terminem. Je
śli dalej tak pójdzie — a dy
rektor Olszewski ręczy, że po
ślizgu nie będzie —. pierwsze
domki zostaną oddane już w
przyszłym roku. Całość osiedla,
z pracami wykończeniowymi i
małą architekturą ma być go
towa z końcem roku 1980. Blis
ko dwudziestoletnia historia bu-

dowy w Polsce wioski dziecię
cej (po raz pierwszy z taką
propozycją wystąpiło w 1959
roku koło TPD im. Jeżewskie
go w Kraśniku Fabrycznym)
dobiega więc końca. Jaka bę
dzie ta nasza pierwsza, długo
oczekiwana wioska?

<*I którzy widzieli wioski w
Austrii i Czechosłowacji i
dobrze znają polski projekt
twierdzą, że nie będzie im ona ustępować. Zaletą naszej
wioski jest bez wątpienia jej
znakomita lokalizacja. Pięt
naście parterowych i piętro
wych domków wraz z budyn
kiem administracyjno-kulturalnym usytuowanych zostało
w osiedlu mieszkaniowym,
wśród innych willi i bloków,
blisko sklepów i szkół. Wios
ki nie będzie odgradzał żaden
parkan. Więcej, budynek administracyjno-kulturalny
ze
świetlicą, czytelnią, salami do
gry i pracowniami dla maj
sterkowiczów będzie wspólny
dla całego osiedla. Chodzi bo
wiem o to, by dzieci z wioski
szybko zżyły się z otoczeniem,
żeby brały czynny udział w
życiu osiedla, zapraszały do
swoich domów kolegów i sa
me były zapraszane, tak jak
to jest w normalnych rodzi
nach. I, by nikt nie mówił o
nich jak o dzieciach z wioski
czy z internatu, lecz jak o ko
legach z osiedla czy szkoły.
Zresztą żaden z domków wio
ski nie powinien nikomu koją,
rzyć się z internatem. Będą to
po prostu zwykłe wille, tyle,
że większe (o średniej powierz
chni użytkowej około 250 m.
kw.), ładniejsze i z pewnością
wygodniejsze. Architekci wiele
bowiem serca włożyli w to, by
zaprojektować je nie tylko cie
kawie i każdą inaczej, lecz
również funkcjonalnie. W koń
cu duża redzina (8—10 dzieci,
mama, tata i dochodząca ciocia-gosposia) ma przecież swoje
wymagania. Każdy domek bę
dzie więc, miał nie tylko prze
stronną kuchnię i spiżarnię, du
żo pokoi, taras i ogród, ale tak.
że specjalne pomieszczenia na
rowery, wózki, buty, sporo szaf
w ścianach, garderobę.
O ile jednak architektura
wioski dziecięcej w Biłgoraju
została już w naszej prasie dość
szczegółowo opisana, o tyle o za
sadach prawno-organizacyjnych
tej nowej, nietypowej placówki
nadal właściwie niewiele wia
domo. Podobno przybranymi
rodzicami będą pary małżeń
skie, być może nawet z włas
nym dzieckiem, a nie tak jak
w Czechosłowacji samotne mat
ki i jeden wspólny ojciec-kierownik .wioski. Taki model ro
dziny zastępczej wydaje się po
prostu r.aszym pedagogom na
turalniejszy. Mówi się również
o tym, że dobrze by było, gdy
by ojcowie wykonywali różne
zawodv, jeden był lekarzem,
inny ślusarzem. Żeby nie zaj
mowali się specjalnie i tylko
wychowaniem dzieci, bo w ten
snosób wioska mogłaby się upo
dobnić do internatu z wycho
wawcami i wychowawczynia
mi.
’ Póki z biłgorajską wioską nic
się nie działo, trudno było dzie
lić skórę na niedźwiedziu i za
twierdzać prawne i organiza
cyjne ramy placówki. Do Mini
sterstwa Oświaty i Wychowania
napływały luźne projekty i
propozycje, które dopiero z
czasem miały być rozpatrywa
ne, oceniane i dyskutowane. Te
raz jednak, kiedy budowa ru
szyła ostro i za rok powinny
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Robotniczej

Dlaczego domy
są coraz droższe?
RYSZARD ŻABIŃSKI
W „Gazecie Robotniczej** ukazał się artykuł Ryszarda Żabiń
skiego pt. „Dlaczego domy są coraz droższe?”. Ponieważ prob
lemy budownictwa mieszkaniowego budzą, ze zrozumiałych
względów, powszechne zainteresowanie, postanowiliśmy prze
drukować artykuł w całości.

we Wrocła
NAJWIĘKSZA
wiu fabryka domów przy

ul. Szczecińskiej dała w 1977 r.
budownictwu 6432 izby. Do
tych izb jednak państwo musiało dopłacić aż 26 proc, war
tości rocznej produkcji fabryki
Nie przyniosły również zysku
fabryki domów w Lubinie i
Ścinawie w województwie le
gnickim. Do pierwszej z nich
trzeba było dołożyć ok. 19 proc
wartości 12-miesięcznej pro
dukcji, do drugiej 22 procent.
Powie ktoś. Fabryki domów
nie są po to, by dawać zysk,
lecz mieszkania dla ludzi. Pog
ląd ten tylko z pozoru wydaje
się słuszny. Nieprzestrzeganie
zasady, że należy budować jak
najmniejszym kosztem spowodo-

wało, iż cena 1 m kw. mieszka
nia bezustannie rośnie. Fachow
cy z Narodowego Banku Pol
skiego obliczyli niedawno, że
średnio w kraju kształtuje się
ona na poziomie 7378 zi, zaś w
woj. warszawskim wynosi 9
tys. zł.
Drogie budowanie w konsek
wencji najbardziej obciąża wła
ściciela mieszkania, jest również
sygnałem, że gdzieś w długim
cyklu wznoszenia budynku, nie
zadbano należycie o oszczędne
wykorzystanie
materiałów,
sprawną organizację pracy itp.

Kosztowne bolączki
Kierownicy wymienionych na
wstępie fabryk domów narze
kają, że często otrzymują stalo
we pręty do zbrojenia prefab-

być gotowe pierwsze domki,
nadeszła już chyba najwyższa
pora, żeby zatwierdzić ostatecz
ną koncepcję. Wybór najodpo
wiedniejszych rodziców, spośród
tych którzy zgłoszą swoje kan
dydatury też będzie przecież
wymagał czasu i zastanowienia.
A i od tych, którzy w końcu
zostaną wytypowani trudno wy
magać, by szybko zwinęli swo
je gospodarstwa, porzucili do
tychczasowe obowiązki i szybko
przeprowadzili się do Biłgora
ja. W końcu oni też muszą
mieć czas na przygotowanie się
do tej ważnej w życiu zmiany
i uregulować przedtem swoje
sprawy osobiste, rodzinne i za
wodowe.
Zdaniem dyrektor departa
mentu d/s wychowania w ro
dzinie i środowisku MOiW nie
ma powodu do obaw. Program
wioski zatwierdzony zostanie w
ciągu najbliższego miesiąca.
Wtedy wiadomo będzie co i jak
i przyjdzie najlepsza pora na
pisanie artykułów. Zresztą —
zdaniem pani dyrektor — samo
pojęcie „wioska” jest już nie
właściwie używane, bo kto to
słyszał, żeby mówić o wiosce w
mieście i to w dodatku w osiedlu mieszkaniowym. Jeśli zaś
chodzi o typowanie przybra
nych rodziców, którzy chętni
byliby do pracy w Biłgoraju, to
praktycznie trwa ono już cd
dawna. Każde kuratorium jest
bowiem przygotowane do .szu
kania rodzin zastępczych, zna
wielu takich ludzi, więc ma
spośród kogo wybierać.

KI IE ma więc jak spokój i
• optymizm. Wypada życzyć
Ministerstwu by nie zawiodło
się w swoich kalkulacjach.
W Biłgoraju każdy prze
chodzień potrafi wskazać dro
gę na budowę wioski dziecię
cej i zna z grubsza jej pery
petie. Dla ludzi stamtąd,
zwłaszcza tych, którzy prze
żyli wojnę, wioska, ta zawsze
będzie nie tylko pokazowym
obiektem, który rozsławi ich
miasto, ale także pomnikiem
wystawionym
osieroconym
dzieciom Zamojszczyzny.

Rozmowa i prof. dr. Zdzisławem Grochowskim z Instytutu Ekonomiki Rolnej
— Czy rolnikom powodzi się
lepiej niż przeciętnemu pra
cownikowi w mieście?
— Przede wszystkim inny jest
charakter dochodów i wydat
ków rolnika, a inny człowieka
zatrudnionego w gospodarce uspołecznionej.
Wynagrodzenie
tego drugiego — a więc płaca
tygodniowa czy miesięczna łą
cznie z zapłata za nadgodziny,
premiami i innymi świadcze
niami pieniężnymi, stanowi w
całości fundusz spożycia jego
i jego rodziny, a ewentualnie
nakłady inwestycyjne (mieszkanie, meble. telewizor, itd)
przeznaczone są na cele kon
sumpcyjne. Natomiast dochód
rolnika służy nie tylko na po
krycie jego wydatków konsum
pcyjnych, ale i na tzw. repro
dukcję rozszerzoną. Mieszczą
się w niej zarówno wydatki
związane z zakupem materia
łów do produkcji (ziarno kwa
lifikowane. sadzeniaki, nawozy,
środki ochrony roślin, pasze
itd), z kosztami naprawy sprzę
tu i usługami o charakterze
produkcyjnym, jak i wydatki
inwestycyjne na zakup maszyn
rolniczych, inwentarza, budowę
chlewni czy obory, silosu na
pasze itp.
Wbrew dość rozpowszechnio
nym błędnym mniemaniom sy
tuacja dochodowa w naszym
rolnictwie indywidualnym nie
jest zbyt korzystna, przede
wszystkim w wyniku nadmier
nego rozdrobnienia gospodarstw.
W dłuższym okresie produkcja
z 1 ha użytków rolnych wzra
sta przeciętnie o 3 proc, rocz
nie. natomiast wydatki o 8—9
proc. Przy niezmienianych ce
nach produktów rolnych dochód
netto na 1 pełnozatrudnionego
w rolnictwie zwiększałby się
o ok. półtora proc, 'ocznie,
-ocznie, a
wiec znacznie niżej niż pracownika zatrudnionego w zawodach nierolniczych. Z tego
względu podwyższane są ceny
płacone rolnikom za produkty
rolne.
— Jaki zachodzi związek mię
dzy poziomem dochodów gos-

Owce na „halach , Północne regiony kraju prześcigają
już Podhale — tradycyjny region hodowli owiec. Również w
Olsztyńskiem zwiększa się z roku na rok pogłowie tych zwie
rząt. W gospodarstwie Baranowo, należącym do Zespołu PGR
Mikutowo aktualnie hoduje się tu ponad siedemset owiec.
Fot. CAF — Szyperko

podarstw chłopskich a wzrostem ich produkcji?
— Istnieje pewna prawidłowość: gdy parytet dochodów
rolników w stosunku do nierolników przekracza 80 proc,
(w przeliczeniu na 1 zatrud
nionego). wówczas produkcja
rolna szybciej sie rozwija. Je
żeli parytet ten spada poniżej
80 proc- wówczas następuje
stagnacja, lub nawet spadek
produkcji. W latach 1971—1974
dochód w rolnictwie na 1 za
trudnionego kształtował się w
stosunku do nierolników na po
ziomie 81—85 proc. Była to więc
relacja korzystna i wpływała
na wzrost nakładów, a tym
samym i produkcji rolnej. W
roku 1975 przeciętny parytet do
chodów gospodarstw indywidu
alnych spadl do 73 proc, i w
rezultacie nakłady na produkcję
rolna w roku 1976 nie wzrosły,
co było jednym z powodów slabego wzrostu produkcji w następnych dwóch latach. W lipcu 1976 r. nastąpiła zmiana cen
płaconych rolnikom, co wpły
nęło na pewną poprawę sytua
cji w nakładach w tymże roku
i spowodowało pewien wzrost
produkcji w roku 1977. Na ogół
jednak całość sytuacji w rol
nictwie chłopskim nadal nie
jest najlepsza, gdyż parytet do
chodów kształtuje się poniżej
80 proc.
Przestrzeganie
wspomniane
go wyżei parytetu w dochodach
miedzy wsią a miastem w prze
liczeniu na 1 zatrudnionego i
niedopuszczanie do spadku jest
ważnym zadaniem polityki rol
nej. Nie można także dopusz
czać. bo ceny środków produk
cji usług świadczonych rolni
kom rosły szybciej niż ceny
produktów rolnych. W polityce
rolnej państwo posługuje się
różnymi instrumentami dla re
gulowania dochodów gospo
darstw chłopskich, najważniej
sze sa ceny płacone rolnikom,
kredyty — w odniesieniu do
gospodarstw
intensyfikujących
produkcje
i
wykazujących
wzrost towarowości. umarzalne
w części — a także kontrola
nad cenami i jakością maszyn
i urządzeń dla rolnictwa oraz
innych środków produkcji, za
pewnienie terminowości w do
stawach. Kontrola ta wymaga
zaostrzenia, gdy w gre wcho
dzi zabezpieczenie podstawo
wych potrzeb całego społeczeń
stwa. o czym przemysł nie za
wsze chce pamiętać. W sumie
utrzymanie dochodów gospo
darstw chłopskich na określo
nym poziomie w stosunku do
dochodów ludności miejskiej nie
jest żadną filantropia, ale słu
ży nie tylko celom społecznym,
ale przede wszystkim produk
cyjnym.
— Wspomniał Pan Profesor o
rozdrobnieniu gospodarstw jako
głównym hamulcu wzrostu do
chodów, a zatem i produkcji
rolnej. W jakiej mierze zwięk
szenie gospodarstwa wpływa na
poprawę sytuacji produkcyjnej
i dochodowej?
— Umożliwia przede wszyst
kim zwiększenie nakładów pro
dukcyjnych. Rolnik musi stale
wybierać miedzy konsumpcja a
perspektywa rozwoju. W małym
gospodarstwie
o
skromnych
przychodach margines wyboru
— po zaspokojeniu najbardziej
nieodzownych potrzeb konsum
pcyjnych — jest z natury rze
czy ograniczony. Wskazują na
to prowadzone przez nas ba
dania. Tak np. w gospodar
stwach poniżej 3 ha udział aku
mulacji wynosi przeciętnie 6—7
proc., natomiast w gospodari—i umiw wuiMwaa
zimnem, deszczem i wiatrem.
Tak więc budowanie „skorupy”
jest niezbędne.
Ponadto niektóre małe fa
bryczki są również deficytowe.
Tak jest w przypadku FD w
Ścinawie, która co roku daje ok.
2,6 tys. izb, a więc niewiele wię
cej od FD przy ul. Slężnej we
Wrocławiu. Ścinawska fabryka
jest zbudowana na licencji zachodnioniemieckiej, proces pro
dukcyjny jest tam dość skompli
kowany i nawet drobna awaria
może wstrzymać całą produkcję.
Położona w pobliskim Lubinie
FD jest o wiele większa od ścinawskiej, rocznie daje ok. 7 tys.
izb. Awarie nie sa tam jednak
tak częste jak w Ścinawie, sto
sowana technologia jest prostsza,
co zadecydowało, że fabryka ta
ma mniejszy deficyt od ścinawskiej.
Tak więc nie tylko wielkość
FD wpływa na jej koszt, ale
również prostota technologii,
możliwość utrzymania maszyn w
ciągłym ruchu.

rykatów o zbyt dużych grubo
Tak więc malutka fabryczka
ściach. Ponieważ ściany, stropy, przy Slężnej, gdzie właściwie
kabiny sanitarne produkuje się
pracuje się pod gołym niebiem,
bez przerwy, wiec równie czę
sto elementy te mają w sobie okazała się o wiele bardziej ren
za dużo stali, co rzutuje na ich towna od na wskroś nowocze
cenę.
Dużo perturbacji jest również snej, bardzo uprzemysłowionej
wytwórni przy ul. Szczecińskiej.
z kruszywem. Raz przychodzi
FD przy ul. Szczecińskiej na
dobre, raz złe — o niewłaściwej
leży do Wrocławskiego Kombi
wielkości ziaren; za każdym ra
natu Budowlanego. Pracuje ona
zem trzeba zmieniać recepturę
w technologii W-70, co wyklu
produkcji, często zachodzi ko
cza możliwość współpracy z in
nieczność dodania większej iloś
ci cementu, co znacznie podra nymi wrocławskimi wytwórnia
mi prefabrykatów, bo żadna z
ża prefabrykat.
. nich nie produkuje tym syste
Zmora jest też brak części za
mem. Ponieważ kombinatowi
miennych. Fabryki we Wrocła
nie przygotowano na czas „sta
wiu, Lubinie i Ścinawie są zbu
nów zerowych” trzech budyn
dowane na zagranicznych li
ków. wytworzone w fabryce
cencjach, a to dodatkowo gma
prefabrykaty nie znajdują zbytu
twa sprawę. Często trzeba zbyt
gdyż pasują tylko do tych do
dużym, .nieuzasadnionym ekono
mów. Na składowiskach FD jest
micznie nakładem sił i kosztów
około dwukrotnie więcej pre
te zagraniczne urządzenia przy
fabrykatów niż przewiduje nor
To nie margines
stosować do pracy. Długa jest
ma. A za nadrtiierne zapasy
lista niedomagać fabryk powo
Z przedstawionych faktów
płaci się przecież bankowi gmdujących, że koszt ich produkcji
można wysnuć wniosek, że
be
odsetki.
najbardziej opłacalne są FD
jest większy od planowanego.
Wartość zainstalowanych w
wielkości posiadają
Nie one jednak decydują głów
FD przy ul. Szczecińskiej urzą oceśredniej
głównie krajowe urządze
nie o tym, że trzeba do nich
dzeń, suwnic oraz całej „skoru
nia. Obiekty takie powinny
dokładać.
py” tzn. murów, budynków, hal zapewnić robotnikom godziwe
jest ogromna. Aby tak drogi warunki pracy, ale „skorupa”
Poligon czy gigant?
obiekt był dochodowy, produkcja fabryki nie może być zbytnio
Porównując wielkości fabryk powinna iść bez zakłóceń, nie rozbudowana.
Sprawa nie jest jednak taka
pełne bowiem wykorzystanie
oraz kaszty produkcji elemen
tów na mieszkania można dojść
kosztownych urządzeń bardzo prosta. O kosztach w FD decy
do ciekawych wniosków. Po
duje jeszcze wiele innych ele
podraża całą produkcję.
patrzmy tylko.
jak chociażby wymo
Wolna od tych kłopotów jest mentów,
FD przy ul. Szczecińskiej:
gi architektury; chcemy prze
FD
przy
ul.
Slężnej.
Ten
poligon
planowana pierwotnie wielkość
jest o wiele bardziej elastyczny. cież, aby nasze osiedla nie by
produkcji 12 tys. izb rocznie,
Zakłócenie produkcji o podob ły monotonne, mieszkania wię
osiągnęła w 1977 r. — 6432 iz
nym nawet charakterze i skali ksze, a to wszystko kosztuje.
by, planowana na 1978 r. — jak
w FD przy ul. Szczecińskiej
Jedno jest wszakże pewne:
10,5 tys. izb, deficyt w 1977 r.
ma tam o wiele mniejsze kon zarówno podczas budowania
— 26 proc, wartości rocznej pro
sekwencje ekonomiczne.
nowej fabryki domów, jak też
dukcji.
FD przy ul.
‘ Strzegomskiej
‘‘ ‘
w czasie jej funkcjonowania,
Poligon też niedobry
WO Wrocławiu w 1977 roku
nie można zapominać o kosz
dała 3816 izb, koszty nie przeJakkolwiek poligonowe FD są tach. Moi rozmówcy z FD, byli
kroczyły wartości produkcji,
najbardziej opłacalne, to ich sze lekko zdziwieni, że chcę właś
fabryka dała ok. 7 proc, dorokie
stosowanie
musialoby nie o tym pisać, a nie o wy
chodu.
wzbudzić sprzeciw wśród samych produkowanych izbach. W jed
FD przy ul. Slężnej we Wrocbudowlanych. W takich małych
ławiu: w 1977 r. dała 3321 izb,
zakładach pracuje się pod go nej z fabryk szczerze przyzna
przynosząc ok. 12 proc, do
łym niebem, a przecież fabryka no, że sprawę kosztów traktu
chodu.
ma chronić robotników przed je się tam raczej marginalnie...

stwach powyżej 15 ha — ponad
20 proc, dochodu. W związku z
tym w ostatnim dziesięcioleciu
obserwujemy w tych większych
gospodarstwach dynamiczny roz
wój produkcji. Wielkość gospo
darstwa wpływa na dochód, a
ten — na akumulację, przy
czym, wraz ze wzrostem go
spodarstwa akumulacja rośnie
w tempie znacznie wyższym, niż
fundusz spożycia i wyższym, niż
sam dochód rolniczy.
Obecnie przeciętna wielkość
gospodarstwa chłopskiego
chłoporobotników) wynosi
ha. Poprawa tej struktury
obiektywną koniecznością,
nieje możliwość powiększenia
przeciętnego obszaru gospodar
stwa chłopskiego do roku 1990
do około 11 ha. Przy wzroście
przeciętnego obszaru o około
4 proc, rocznie istnieje możli
wość obniżki kosztów produkcji
(obecnie koszty produkcji rosną
o 1.4 proc, rocznie). Poprawa
struktury agrarnej leży więc
w interesie całego społeczeń
stwa. W innych krajach RWPG
gospodarka rolna została w za
sadzie w pełni uspołeczniona,
ale zachodzi stały wzrost obsza
ru na 1 zatrudnionego. W kra
jach Europy Zachodniej w cią
gu ostatnich 25 lat obszar go
spodarstwa rolnego zwiększył
się o 100 i więcej proc, dzięki
czemu koszty produkcji maią
tam tendencję malejącą. RFN,
która przed 25 laty miała taką
strukturę agrarną jak nasza,
obecnie doszła w tym okresie
do średniej 14 ha na gospodarstwo.
— Jakie są sposoby i szanse
realizacji tego postulatu?
— Szanse poprawy struktury
rolnej stwarza przede wszyst
kim specjalizacja. Jednakże —
jak dotąd — proces ten jest nie
dostatecznie łączony z powięk
szaniem gospodarstw. Instytut
Ekonomiki Rolnej zbadaT 8,5 tys.
z gospodarstw, które podjęły
specjalizację w roku 1976 w pro
dukcji zwierzęcej. Z tej liczby
‘42 proc, miało obszar poniżej
10 ha. a 5 proc, poniżej 5 ha.
Jest rzeczą charakterystyczna i
mogąca niepokoić, że tylko jed
na trzecia gospodarstw o obsza
rze poniżej 10 ha wyrażała chęć
powiększenia obszaru. Oczywi
ście i małym gospodarstwom
trzeba pozostawić szanse rozwo
ju. ale jeśli takie gospodarstwo
nie chce zwiększać swego ob
szaru. to nie może być partne
rem państwa, które chce mo
dernizować rolnictwo. Duża w
tym rola władz lokalnych, któ
re przy wyborze gospodarstw
do specjalizacji powinny brać
pod uwagę nie tylko aktualny
poziom produkcji, ale i możli
wość równoczesnego powiększe
nia obszaru gospodarstwa. W
produkcji zwierzęcej rzeczywi
ste efekty dzięki specjalizacji
mogą
osiągać
gospodarstwa
przynajmniej 15-hektarowe.
Nasza polityka zdecydowanie
zmierza w kierunku poprawy
struktury agrarnej gospodarki
chłopskiej, ale w terenie nie za
wsze jest to realizowane. Go
spodarstwa specjalistyczne po
wyżej 12 ha maja już obecnie
produkcie o 80—100 proc, wię
kszą. niż przeciętna w danej
grupie gospodarstw, dochody z
1 ha wyższe o 70 proc, a w
przeliczeniu na 1 zatrudnione
go wyższe o 50 proc. Przy spe
cjalizacji chodzi głównie o kon
centrację ziemi i powstawanie
gospodarstw większych. Umo
żliwia to bowiem zwiększenie
skali produkcji przy obniżce
kosztów produkcji. Dodani jesz
cze. że specjalizacji nie należy
fetyszyzować. Chodzi bowiem w
ogóle o popieranie wszelkimi
środkami rozwoju gospodarstw
intensywnych i towarowych. Sa
ma specjalizacja jest wynikiem
intensywności gospodarki, jest
dążeniem do uproszczenia struk
tury produkcji. W* gospodarce
specjalistycznej koszty produk
cji sa o 20—30 proc, niższe niż
w całej gospodarce indywidual
nej, Dlatego system preferencji
dla gospodarstw specjalistycznych (przy zaostrzeniu kryteriów obszarowych) wymagałby
modernizacji w sensie objęcia
nim wszystkich gospodarstw o
wysokiej produkcji towarowej.
— Mówiliśmy tu o przecięt
nych dochodach. Ale są one
bardzo zróżnicowane — i tu
tkwi źródło różnych nieporozu
mień?
— W słabych gospodarstwach
parytet dochodu na 1 zatrudnio
nego w stosunku do zawodów
nierolniczych spada nawet do 50
proc., w bardzo dobrych nawet
przekracza 120 proc, Sa gospo
darstwa. które już obecnie prze
kraczają wskaźniki produkcji z
ha przewidziane dla roku 1990.
Ale jest to ciągle grupa nieli
czna. Ogromnie wiele zależy tu
od dopływu środków pr$>dukcji
i maszyn. Jak na razie popyt
przekracza podaż. Klucz zatem
do rozwoju produkcji rolnej
tkwi w przemyśle. Dla
przykładu NRD ma tylko w
porównaniu z nami lz3 użytków
rolnych, ale w przemyśle ma
szyn rolniczych zatrudnia wię
cej ludzi niż Polska, chociaż
wydajność pracy w przemyśle
jest tam o wiele wyższa.
— Spróbujmy podsumować:
Jakie czynniki decydują o opła
calności, a więc i o wzroście
produkcji rolnej?
— Tymi decydującymi czyn
nikami są z jednej strony ce
ny produktów rolnych, podaż
i ceny środków produkcji, z
drugiej zaś wielkość gospodarstw
i intensywność prowadzonej go
spodarki. System emerytalny
powinien od roku 1980 zmniej
szyć zatrudnienie w rolnictwie
o 600 tys. osób, co automatycz
nie poprawi parytet dochodowy
— a poprawa struktury w parze
z mechanizacja stworzy warun
ki do zatrzymania na wsi
młodych gospodarzy.
Rozmawlal: JAN BRZESKI

Po zwycięstwie nad Meksykiem 3:1

Polscy kibice w Rosario

Nasi piłkarze awansowali do ósemki najlepszych

(A)

Władysław Żmuda w walce o piłką z Rigoberto Cisnerosem
Fot. AP Wirephoto

(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)
bóg wie czego w poczynaniach
zespołu i poszczególnych jedno
stek. Zaczgły się dyskusje. W
Rosario też.
Były to długie nocne rodaków
rozmowy — jak zawsze podczas
wielkich imprez, gdzie zbierze
się nasza grupka, znana na ogół
z gorących temperamentów i og
romnej różnicy zdań. Nie wiem,
kto wymyślił ten pogląd, że gdzie
jest dwóch Polaków, to muszą
być trzy zdania. W sporcie tak
jest na pewno, a w piłce nożnej
pogląd ten cieszy się szczególną
wziętością. bo to sport ze
społowy. Żaden komputer nie
rozwiązałby problemów, o któ
rych dyskutowali nasi rodacy w
kraju i w Rosario przed me
czem z Meksykiem.
Sprawę rozwiązali jednak pił
karze. Nasi — 1 Tunezji. Polacy
wygrali z Meksykiem 3:1, Tunezyjczycy pokazali, że r.ie
przywieziono ich na mistrzostwa
świata w kobiałce. Zakochałem
się bowiem
tunezyjskich pił
karzach. którzy nam i reprezen
tacji RFN sprawili tyle kłopo
tów. Dziś też chyba inaczej pa
trzymy wszyscy na walkę na
szych niłfcarzy z Tunezyjczykami. Żałujemy zapewne — po
niewczasie oczywiście — że zjed
liśmy za wiele nerwów.
Nie myślę omawiać tu szcze
gółowo meczu z Meksykiem.
Podkreślę tylko, że było spot
kanie trudne, bo Meksyk wal
czył bez pardonu. Zawodnicy
nasi są trochę porozbijani, bar
dziej niż po poprzednich spotka
niach. ale szczęśliwi. Zgodnie z
planem zakwalifikowali się do
drugiej rundy rozgrywek „Mundialu-78” Wykonali nawet ten
plan z nadwyżką, zajęli bo
wiem w grupie pierwsze miej
sce. które rezerwowano dla
drużyn/RFN.
To skutki układów, powiedzą
zwolennicy teorii cudów. Warto
zatem dodać, że jest taki punkt
w regulaminie rozgrywek, który
preferuje zwycięstwo w grupie,
czyli pierwszej turze gier. Mowa
test w tym regulaminie o kolejnoś-i drużyn w nuli półfinało
wej, przy równeI ilości punk
tów i h-amck. Załóżmy więc
na przykład, że no meczach w
dniach 14. 18 i 21 czerwca Pol-ska 1 Argentyna będą miały

jednakowy dorobek punktowy i
bramkowy (przy równej różnicy
bramek decyduje w pierwszej
kolejności więjksza ilość strzelo
nych). Zgodnie ze wspomnianym
punktem regulaminu, Polska
wyprzedzi Argentynę, bo nasi
piłkarze zajęli pierwsze miejsce
w rozgrywkach grupowych, a
Argentyńczycy drugie.
O Argentynie wspomniałem
nieprzypadkowo. Po sobotnich
meczach wiadomo, że Argentyń
czycy będą pierwszymi przeciw
nikami naszych piłkarzy puli
półfinałowej. Spotkamy się z
nimi nie w Buenos Aires jed
nak (o czym -w którejś z kore
spondencji marzyłem i w co tak
głęboko wierzyłem, a wszystkie
swoje manatki zostawiłem w
jednym z hoteli w stolicy Ar
gentyny), ale w Rosario.
Myślę, że fakt ten (mecz w
Rosario, a nie moja walizka)
ma nawet dobre strony. Boisko
w Rosario znają już nari piłka
rze jak własna kieszeń, a na

„Polacy wygrali 3:1 I zostali
mistrzami gruny, a mimo to
rozczarowali. 28 tvs. widzóyz
mogło się przekonać, z jakim
trudem trzecia drużyna świata
z 1974 r. uzyskała dwa nun’:tv.
Z dawnych atutów Polaków (nn.
gry skrzydłami) nie pozostało
nic. Zespół zaprezentorzał słabe
tempo i brak koncepcji w ata
ku. Szczęśliwy koniec zawdzię
czają Polacy jedynie niestrudzo
nemu w pomocy Deynie i strze
leckim umiejętnościom Bońka”.
UPI (USA)
(A) Komentując spotkanie na
sze) drużyny z reprezentacja
Meksyku agencja UPI podkreś
la, że Polacy odnieśli zasłużone
zwycięstwo. „Drużyna Meksyk’poderwała się do walki, chcąc
w ten snosób usprawiedliwić sie
przed kibicami w kraiu", napi
sał komentator agencji amery
kańskie). „Jednakże, pomimo

Helmut Senekowitsch
waha się
(A) Sukces skłania do reflek
sji i to chyba jest powodem, że
trener-selekcjoner ekipy austriac
kiej Helmut Senekowitsch nie
mówi już z taką pewnością o
swojej rezygnacji z funkcji opie
kuna kadry.
Pozycja 45-letniego Senekowitscha, który po 29 latach
przerwy wprowadził jedenastkę
Austrii’ do puli finałowej mi
strzostw świata, jest coraz sil
niejsza. Wielu zapalonych kibi
ców piłkarskich w Austrii opo
wiada się obecnie wyraźnie po
stronie trenera w konflikcie na
linii Senekowitsch — federacja
piłkarska. Skłoni to chyba do
zrewidowania stanowiska prze
ciwników trenera — prezydenta
Austriackiej Federacji Pitki
Nożnej oraz dyrektora sportowe
go tej organizacji.
Trener rewelacyjnej jedenast
ki Austrii wstrzymuje się od
ostatecznej decyzji: „Nie chcę
podejmować, decyzji już w tej
chwili. Muszę dokładnie rozwa
żyć propozycje federacji”.

— Po sukcesach naszych
piłkarzy w 1974 roku prasa
australijska wiele pisała o
Polsce i o naszych zawodni
kach — Deynie, Tomaszew-

Włosi wygrali
z gospodarzami „Mundialu”
(A) W meczu o pierwsze
miejsce w grupie I zmierzyli
się piłkarze Argentyny i Włoch.
Drużyna włoska podtrzymała w
tym spotkaniu swą dobrą pas
sę i po zwycięstwie nad gospo
darzami „Mundialu” zajęła w
swej grupie pierwszą lokatę.
Spotkanie stało na dobrym
poziomie. Oba zespoły walczyły
zacięcie, grały szybko, a pił
karze demonstrowali wysokie
umiejętności techniczne. Przez
większą część meczu inicjatywę
mieli Argentyńczycy, a najwię
ksze niebezpieczeństwo groziło
bramce Zoffa ze strony Kempesa. Piłkarz ten, mimo że był
bardzo
uważnie
pilnowany
przez Gentile, kilkakrotnie gro
źnie strzelił. Zoff wykazał jed
nak swoje wysokie umiejętnoś
ci.
Włosi w pierwszej połowie
starali się dotrzymać kroku Ar
gentyńczykom w grze ofensyw
nej. Ostrymi strzałami popisy
wali się Bettega, Rossi i Antognoni. Po przerwie Włosi cofnęli
się do defensywy ale kontrolo
wali poczynania przeciwnika.
Przyniosło im to powodzenie
w postaci bramki I zwycięstwa.
W 67 min- Roberto Bettega wraz
z Paolo Rossim przeprowadzili
szybką kontrę i Bettega zdobył
gola na wagę I miejsca w gru
pie.

90 minut na boisku w Rosario
Punktualnie o 21.45 czasu pol
skiego irański arbiter Jafar
Namdar rozpoczął ostatni elimi
nacyjny mecz Polaków z Me
ksykiem.
Dla naszych przeciwników był
to pojedynek o charakterze tyl
ko prestiżowym, gdyż nawet
zwycięstwo nie dawało Meksy
kowi żadnych szans na awans.
Nie znaczy to, że rywal potrak
tował mecz ulgowo — przeciw
nie, grał w sobotę bez obciąże
nia osrchicrneco. swobodni-.
Stawka dla Meksyku była chęć
rehabilitacji za dotychczasowe
nieudane wystęny. a dodatko
wym bodźcem doping publicz
ności złożonej w dużej części z
ich rodaków.
Polacy rozpoczęli mecz w skła
dzie różniącym się od poprzed
nich spotkań. Po raz pierwszy
od początku spotkania grał
Zbigniew Boniek. który — jak
sie potem okazało — był boha
terem tego spotkania.
Nasi piłkarze dali sobie w po
czątkowym okresie gry narzucić
styl gry przeciwnika. Grali dość
nerwowo i- nod bramka Toma
szewskiego doszło w tej fazie
meczu do niebezpiecznych sy
tuacji. Doskonały strzał głową
Sancheza minął nieznacznie słu
pek. a chwi’e potem ponownie
nasz bramkarz miał sporo

Agencie o meczu Polska — Meksyk
DPA (RFN)

trybunach
stadionu
będzie | pali polskiego trenera pytania
mi.
mniejszy hałas, bo na widowni
znajdzie się kilkadziesiąt tysię
— Z kim wołałaby grać polska
cy widzów mniej. Będzie to drużyna w pierwszym spotka■więc spotkanie bardziej rodzin I niu II rundy — z Włochami
ne moim zdaniem, chociaż nie
czy Argentyną?
w atmosferze bardziej nam
— Oczywiście z Włochami. Z
sprzyjającej, ale mniej nieko
Argentyną
chcielibyśmy
się
rzystnej. z czego należy sobie
zmierzyć
w finale,
zdawać sprawę.
— Jak będzie grała polska
Ale nie jest to rzecz najistot
drużyna w II rundzie?
niejsza. Najistotniejsze jest to,
— Nasza taktyka uwarunko
co pokażą w meczu z Argenty
na nasi piłkarze^ którzy wresz
wana jest potrzebami. Przyje
cie w meczu z Meksykiem udo chaliśmy do Argentyny, aby za
wodnili, że nie jest im obca
kwalifikować się do finału.
sztuka strzelania bramek. Tak
— Co sądzi Pan na temat ze
zwane bomby Deyny i Bońka
społu Meksyku? Czy był to ła
ożywiłr w nas nadzieje, że po
twy
przeciwnik?
dobnych strzałów polskich pił
— Wielokrotnie już mówiłem,
karzy na bramki rywali zoba
że na mistrzostwach świata nie
czymy na argentyńskich bois
ma łatwych spotkań. Obecnie
kach więcej.
wszyscy potrafią grać w piłkę
Na zakończenie pozwolę sobie
zauważyć, że po meczu Polska—
— Czy teraz Boniek będzie
Meksyk, a więc jeszcze przed
grał we wszystkich meczach?
spotkaniem Włoch z Argentyną.
— Do każdego spotkania na
Jacek Gmoch powiedział, iż
sza drużyna przygotowuje się
wierzy, że Polska grać będzie w
odmiennie, uwzględniając siły
finale właśnie z Argentyną. Los
i możliwości zawodnika. Skład
sprawił inaczej i tu podkreślić
osobowy
zespołu podyktowany
należy niemal ogólna opinię, że
taktyką — tak przygotowy
finaliści „Mudialu-78” wyłonie jest
waliśmy się do mistrzostw
ni zostaną już w środowych świata
przez 2 lata. W meczu
spotkaniach. W spotkaniach z Meksykiem
potrzebny był za
Polski z Argentyna i RFN z wodnik potrafiący
strzelać z
Włochami.
dalszej
odległości.
Dlatego wsta
Jakże gwałtownie rorsną tu wiony został do składu
Boniek.
akcje Polskiego pilkarstwa. Oby
— Co sądzi Pan o sędziowa
tak samo gwałtownie wzrosła i
niu?
forma piłkarzy!
— Żaden z naszych zawod
STEFAN SIENIARSKI
ników ani trenerów nigdy po
meczu nie ocenia sędziego. Są
Mówią trenerzy:
dzimy, że nie mamy do tego
Trener Jacek Gmoch przy prawa.
szedł na konferencję prasową
— Co sądzi Pan o meczach
z wiązanka biało-czerwonych eliminacyjnych drużyny?
kwiatów, które otrzymał od ki
— Każde spotkanie było od
biców polskiej drużyny. ..Nie
chciałbym wyróżniać żadnego mienne. Wyda je mi się. że
z zawodników. Najważniejsze wszyscy nie doceniliśmy Tune
że mecz wygraliśmy i weszliś zji. Jej zwycięstwo nad Meksy
my do II rundy” — powiedział kiem i dzisiejszy remis z RFN
potwierdza tę tezę. Na konty
J. Gmoch. Dziennikarze zasynencie afrykańskim powstał
zespół, z którym muszą się
obecnie liczyć wszystkie dru
żyny świata. Naszym celem
było wyjście z grupy. Plan
ten został zrealizowany. W os
szczęścia. Między 23 a 25 min.
tatnim meczu pian taktyczny
Meksykanie stworzyli dwie bar wykonaliśmy w 1UU procentach,
dzo groźne sytuacje, po których
drużyna grała ekonomicznie i
nastąpiły dwa rzuty rożne. To skutecznie.
maszewski zażegnał jednak w
— Jaki Jest stan zdrowotny
końcu niebezpieczeństwo. W re
wanżu meksykański bramkarz zespołu?
Soto obronił świetny strzał Iwa
— Mecz z Meksykiem był
na. Polacy opanowywali sytua bardzo ciężki. Iwan ma rozciętą
cję. byli coraz ruchliwsi i szyb głowę, a porozbijani są Rudy,
si.
Boniek i Lato.
Na efekty nie trzeba było dłu
*
go czekać. W 43 min. po wzoro
wej akcji między Deyną. Lato i
Trener zespołu meksykań
Eońkiem. pomocnik łódzkiego skiego Jose A. Roca: „Gra ze
Widzewa oddał natychmiastowy społu polskiego nie była dla
strzał pod poprzeczkę.
mnie
żadnym
zaskoczeniem.
Jest to drużyna mająca wiele
gwiazd piłkarskich i myślę, że
POLSKA — MEKSYK
podczas tegorocznych mistrzostw
pokaże jeszcze wiele. Oczeki
3:1 (1:0)
wałem lepszej gry mojego ze
społu.
W 14 meczacn poprzedza
Bramki zdobyli: dla Polski
jących mistrzostwa świata gra
— Zbigniew Boniek — 2 (w
liśmy bez porównania lepiej.
43 i 83 min.) oraz Kazimierz
Wszystko zaczęło się od nie
Deyna (w 57 min.); dla Mek
szczęsnego
spotkania z Tunezją.
syku — Victor Rangel (w
Drużyna
niedoświadczona, mło
51 min.). Mecz oglądało 28
da. nie mająca tak ważnej w
tys. widzów. Sędziował Jafar
wielkich turniejach rutvny, za
Namdar (Iran).
łamała się psyehicznte”.
Polska: Tomaszewski. Szy
manowski, Żmuda, Gorgoń,
Rudy (Maculewicz od 85 min.),
Kasperczak. Masztaler, Dey
na. Boniek, Iwan (Lubańskl
od 75 min.). Lato.
Meksyk: Soto, Flores. CisNiezbyt efektownie zakończyli
neros. Gomez. Vazquez, de
mistrzowie świata — piłkarze
le Torre. Cuellar. Cardenas
RFN występy w grupie drugiej.
(Mendizabal od 46 min.), OrW ostatnim pojedynku elimina
tega, Rangel. Sanchez.
cyjnym zdołali oni zaledwie
zremisować z Tunezją 0:0. Taki
wynik byłby przed mistrzostwa
Było 1:0 dla Polski, gdy arbi mi uznany za nieprawdopodobw
ter odgwizdywał koniec pierw ny.
szej części meczu. Druga rozpo
38 tys. widzów zgromadzo
częła się nieoczekiwanie. Jeden
z kontrataków Meksyku przy nych na stadionie w Cordobie
niósł
wyrównującego
gola. było zawiedzionych postawą ze
Strzelcem był Victor Rangel. społu, który broni tytułu. RFN
którego nie zdołali upilnować rozpoczęła mecz ostrożnie, tylko
z dwoma wysuniętymi do przo
nasi obrońcy.
W 57 min. swoje strzeleckie du piłkarzami — Fischerem 1
umiejętności przypomniał Kazi Dieterem Muellerem. Tunezja
mierz Deyna. Oddał on w peł prowadziła grę otwartą, stosu
nym biegu przepiękny strzał z jąc ustawienie 4—3—3.
ok. 20 m w górny róg bramki
Drużyna RFN grała dokład
Soto. Nastąnił teraz najlepszy niej i czekała na błąd przeciw
okres gry Polaków w tym me nika. Już w pierwszych minu
czu. Akcje były szybkie, zdecy tach miała kilka korzystnych
dowane podania celne. Potem okazji do zdobycia bramki, ale
jednak znów do głosu doszli nie wykorzystali ich Flohe (11
Meksykanie, do końca walczący min.), Bonhof (13 min.) i Fi
o jeden przynajmniej punkt w scher (18 min.).
tym turnieju. Dwukrotnie jesz
Dzięki dobrej grze rozgrywa
cze byli oni bardzo bliscy zdo
bycia bramki, ale znakomite jących Flohego i Bonhofa mis
strzały Sancheza 1 Cuellara obro trzowie świata kontrolowali grę
nił w pięknym stylu Tomaszew w środku pola i mieli więcej
ski.
okazji strzeleckich. Znakomicie
Rywale tracili siły i wiarę w spisywał się jednak w bramce
sukces. Polacy już spokojni o tunezyjskiej Naili, broniąc w
wynik chcieli zakończyć mecz najtrudniejszych sytuacjach. Pod
mocnym akcentem. Udało się to koniec pierwszej połowy Tunena 7 minut przed końcowym zyjczycy przyśpieszyli grę i
gwizdkiem sędziego. Po podaniu wtedy okazało się, że defensy
Lubańskiego, który
zastąpił wa słynnego rywala też popeł
wcześniej Iwana, piłkę otrzymał nia błędy. W 38 min. szarżują
Zbigniew Boniek. Strzelił zaska cego na polu karnym Agrebiekująco i bardzo silnie z ok. 30 go zaatakował ostro Kaltz, ale
m. Piłka trafiła tam, gdzie arbiter nie dopatrzył się faulu.
bramkarzowi sięgnąć najtrud Nie była to jedyna korzystna
sytuacja strzelecka w tej części
niej, w górny rbt bramki.

(A) Wiciu kibiców, którzy dopingowali w Rosario polskich
piłkarzy, uczestniczących w mistrzostwach świata, przyjecha
ło do Argentyny z różnych stron świata. Zbigniew Cierpisz
przyjechał np. z dalekiej Australii.

agresywnej postawy graczy Me
ksyku Polacy kontrolowali grę.
Po przetrzymaniu kilku groź
nych chwil Polacy przejęli ini
cjatywę. Na środku pola pano
wał kapitan polskiego zespołu
— rutynowany Kazimierz Dey
na. To on właśnie natychmiast
„ukarał" Meksykanów po tym
jak Rangel wyrównał na 1:1.
Drużyna Meksyku poderwała
się wprawdzie do huraganowe
go ataku, ale nowa gwiazda
polskiego zespołu. Zbigniew Bo
niek, wspaniałym strzałem roz
wiał jej nadzieje”.

AFP (Francja)
Agencja AFP podkreśla, że
zwycięstwo Polaków było pew
ne i bezproblemowe. „Polacy
górowali pod względem warun
ków fizycznych, spokojnie sto
pując ataki ruchliwych i szyb
kich napastników meksykań
skich. Dobra gra Laty i Bońkdała jednak efekt dopiero na
trzy minuty przed zakończe
niem pierwszej połowy, kiedy
to Polacy objęli prowadzenie.
Po przerwie nie mający już
nic do stracenia Meksykanie,
zaatakowali z pasją i uzyskali
wyrównanie. Stracona bramka
nie speszyła Polaków, którzy ze
stoickim spokojem realizowali
swój plan. Przez ostatnie 15 mi
nut. kiedy Polacy mieli już za
pewnione zwycięstwo po strza
łach Deyny i Bońka. Meksyka
nie nie istnieli praktycznie na
boisku”.
Agencja podkreśla jednak, że
obie drużyny, które uzyskały
awans z grupy II a więc Pol
ska i RFN, zagrały w elimina
cjach na niepełnych obrotach,
starając się zapewnić
sobie
awans tak najmniejszym nakła
dem sil.
,

Reuter (Anglia)
„Drużyna Polski zapewni’sobie wprawdzie awans po zwy
cięstwie nad Meksykiem, ale
nie jest to już ta sama druży
na. która przed czterema laty
była autorem wielkich niespo
dzianek. Oczywiście trudno jest
grać w charakterze faworyta, o
czym przekonali się najlepiej
reprezentanci RFN, ale po tak
rutynowanej drużynie jak Pol
ska można się było spodziewać
czegoś więcej”.

skim, Grzegorzu Lacie. Kie
dy więc Polska ponownie za
kwalifikowała się do finałów,
postanowiłem przyjechać do
Argentyny.

wiceprezesem koła sympatyków
piłkarzy WKS Legia Warsza
wa i. kolekcjonerem odznak i
proporczyków
piłkarskich.
A oto co na ten temat mówi
ksiądz Antoni Herkulan-Wróbel
z Rosario: „W naszym mieście
działają dwa stowarzyszenia
polonijne: Dom Polski, który
wkrótce obchodzić będzie 60-lecie istnienia oraz Towarzystwo
im. Fryderyka Chopina. W la
tach 50-tych i 60-tych prowa
dziły one ożywioną działalność
— istniały kołka dramatyczne,
zespoły taneczne i sportowe,
prowadzona była nauka języka
polskiego dla dzieci. W ostat
nich latach działalność tych to
warzystw
podupadła. Kilku
działaczy wyjechało do Buenos
Aires i innych miast argentyń
skich, inni się zestarzeli. Przy
jazd reprezentacyjnej ekipy pił
karskiej ożywił nasze środowis
ko polonijne. W Rosario miesz
ka ok. tysiąca obywateli ar
gentyńskich pochodzenia pol
skiego. Nasza młodzież, która
często nie zna Języka swoich
przodków, ponieważ chodzi do
szkół argentyńskich, żywo zain
teresowała się Polską. Podczas
meczów dopinguje już polskich
piłkarzy po polsku. Pobyt re
prezentacji naszego kraju w
Rosario miał dla tutejszej Po
lonii znaczenie nie tylko spor
towe".

„Piłka nożna to moje hobby.
Mieszkam i pracuję w Melbour
ne. Przed kilku jeszcze laty
grałem w tamtejszej drużynie,
a obecnie opiekuję się junio
rami tego klubu. Występują
oni w drugiej lidze stanu Victoria. Mam nadzieję, że w Ro
sario uda mi się zebrać auto
grafy wszystkich polskich pił
karzy — dla moich chłopców
w Melbourne byłby to piękny
prezent. Chciałbym też poroz
mawiać z trenerami polskimi
na tematy fachowe, chociaż
wiem, że podczas mistrzostw
świata są oni bardzo zajęci. W
kraju byłem dwukrotnie i star
towałem w igrzyskach polonij
nych w 1977 r. jako piłkarz
i tenisista”.
Andrzej Bobowski jest jed
nym z nielicznych kibiców,
którzy przybyli do Argentyny
z kraju, towarzysząc d użynie.
To właśnie on był jed-.ym z
organizatorów dopingu na try
bunach dla polskiej drużyny w
Buenos Aires i Rosario
„Kiedy zapadła decyzja FIFA,
że piłkarskie mistrzostwa 1978
roku odbędą się w Ameryce
Południowej, nawiązałem kon
takt listowny z jednym z kole
gów argentyńskich — mówi A.
(A) Prawdopodobnie dojdzie
Bobowski.
Przygotowywałem do jednego z najbardziej spek
się do wyjazdu do Argentyny.
takularnych transferów obec
Wymiana korespondencji trwa
nych mistrzostw świata. Znako
ła 4 lata. Załatwiłem sobie bi
mity napastnik austriacki, Hans
lety, hotele i przejazdy. Mam
Krankl trafi przypuszczalnie do
karty wstępu na wszystkie me
klubu FC Barcelona, w którym
cze naszej drużyny. Spodzie
do końca ubiegłego sezonu grał
wam się. że zobaczę naszych
Johan Cruyff. Według dotych
chłopców walczących o medale.
czas
nie potwierdzonych infor
Sport jest moją pasją. Jestem
macji klub 25-letniego Krankla.
Rapld Wiedeń dąży do podwyż
szenia zaproponowanej sumy
transferowej w wysokości 10
milionów szylingów. Za podpi
sanie 2- lub 3-letniego kontrak
tu gracz austriacki również
otrzymałby pokaźną sumę. Jak
Krankl sam stwierdza, do tej
pory nic nie podpisał.

Hans Krankl
w Barcelonie?

Gwiazdy „Mundialu'':
Paolo Rossi

(P) Fragment meczu Wiochy — Argentyna. Z prawej. Giancarlo Antognoni, obok Daniel Bertoni.
Fot. caf
upi

Bezbramkowy remis RFN z Tunezją
meczu dla reprezentantów Af
ryki.
Gdy w 52 min. spiker ogłosił,
że Meksyk wyrównał w toczą
cym się w Rosario pojedynku z
Polską. Tunezyjczykom urosły
skrzydła. Gra stała się teraz
szybsza. Akcje przenosiły się
sood jednej bramki pod drugą.
Obie drużyny miały jeszcze
szanse zmiany bezbramkowego
rezultatu, ale bramkarze Naili
i Maier należeli do najmocniej
szych punktów w swoich zesn- łach. W końcówce tempo spadło. Piłkarze RFN nie ryzyko
wali już utraty bezcennego
punktu i atakowali bardzo ostrożnie. Ich rywale opadli nie
co z sił i nie grali już z takim
animuszem. Wynik 0:0 utrzy
mał się do końca. Rezultat ten
jest bez wątpienia jedną z naj
większych sensacji mistrzostw
w Argentynie.

Powiedzieli po meczu:

*
Helmut Schoen — selekcjoner
RFN: „Bardzo nam zależało na
wygraniu tego meczu. Niestety
drużyna nie grała tak jak za
planowałem. Atak był bardzo
nieskuteczny. Choć przez cały
czas kontrolowaliśmy grę, to je
dnak jestem rozczarowany po
stawą moich zawodników. Wie
działem jeszcze przed meczem,
że Tunezja jest groźnym zespo
łem. Widziałem jak jej gracze
świetnie sobie radzili w me
czach z Meksykiem i Polska.
Nie
wprowadziłem
żadnych
zmian, bo wszyscy moi piłkarze
mieli jeszcze dość sił, aby wy
trzymać drugą połowę. Plano-

fes. Byszerg Zaborowski

wałem przeprowadzenie zmian
jedynie w wypadku gdyby któ
ryś z nich uległ kontuzji”
Abdelmajid Chetali, selekcjo
ner
reprezentacji
Tunezji:
„Uważam wynik remisowy za
duży sukces, choć nie ukrywam,
że były chwile, w których mia
łem nadzieję, że
wygramy.
Szkoda, iż nie udało nam się
wcześniej „rozpracować” druży
ny RFN. Przyjechaliśmy do Ar
gentyny w charakterze absolut
nych outsiderów i o mały włos
nie wyeliminowaliśmy obroń
ców tytułu mistrzowskiego. Gdy
by tak jeden, jedyny rzut kar
ny!”...

(A) W macierzystym Juventusie nie zdążył jeszcze zostać
gwiazdą. Mimo to coach repre
zentacji Enzo Bearzot obdarzył
go zaufaniem, powierzając mu
rolę pierwszego Strzelca w
„Sąuacra azzuri”. W pierw
szych dwóch spotkaniach
(z
Francją i-Węgrami) 21-latek nie
zawiódł zaufania, strzelając w
każdym z nich ważną bramkę
— wyrównanie na 1:1 z Fran
cją i 1:0 z 'Węgrami.
Jak Paolo Rossi, chłopak i
ubogiego środowiska, reaguje
na nagły wzrost zainteresowa
nia? Otóż powodzenie w Ar
gentynie nie uderzyło jeszcze
Rossiemu do głowy. Wszystko,
co zarabia na piłce, wysyła ro
dzinie zachowując sobie jedy
nie kieszonkowe. „Muszę za
brać od czasu do czasu dziew
czynę do kina czy na kawę".
Jego samochód to nie szybkie
Ferrari ani Alfa Romeo, lecz
mały Fiat.
Do piłki nożnej trafił dzięki
ojcu, który był zapalonym ki
bicem Fiorentiny. Ale w Fiorentinie go nie chcieli 1 tak w
wieku 15 lat trafił do Juventusu. Tam przylgnęło jednak
do niego miano wielkiego pe
chowca — trzykrotnie złamana
noga w kolanie i raz ręka.
Wielka ambicja umożliwiła po
wrót. Wypożyczono go najpierw
do Como, a następnie do Lanerosi Vicenza — drugoligowego
klubu, który m. in.
dzięki
bramkom Paola awansował do
ekstraklasy i od razu w pierw
szym występie uplasował się
na drugiej pozycji.
Czego życzy sobie na przysz
łość? „Żeby mnie unikały kon
tuzje i by w przyszłości zamie
szanie, jakie towarzyszy piłkar
skim gwiazdom, omijało moją
rodzinę”.

Francja - Węgry 3:1
(A) W meczu grupy I piłkarze 41 min. Odpowiedź zespołu
Francji pokonali w Mar del francuskiego była natychmias
towa, a celnym strzałem popi
Plata Węgry 3:1 (3:1). Bramki
zdobyli — dla Francji: Christian sał się Rocheteau.
W drugiej połowie obu dru
Lopez (w 23 min.), Marc Berdoll (w 37 min.) i Dominiąue żynom zabrakło skuteczności.
Rpcheteau (w 42 min.); dla Wę
gier: Sandor Zombori (w 41
min.).
Po tym meczu piłkarze Fran
cji. mając na swym koncie jed
no zwycięstwo zajęli trzecie
miejsce w grupie I. Natomiast
(A) XIV międzynarodowy ko
reprezentacja Węgier zakończy biecy turniej szachowy w Piotr
ła „Mundial" bez zwycięstwa i kowie Trybunalskim, pięknie
zajęła czwarte miejsce w gru zorganizowany, ale nie najsil
pie.
niej w tym roku obsadzony, za
Mecz rozpoczął się od... niepo
kończył się pełnym sukcesem
rozumienia. 20 min. przed roz
b. dwukrotnej mistrzyni Polski
poczęciem spotkania okazało
Grażyny Szmacińskiej 9 p. (z
11), dało jej to I nagrodę i po
się. że obie drużyny zamierzają
grać w białych koszulkach. Któ
wtórne wypełnienie normy mi
strzyni międzynarodowej.
ra drużyna ma zmienić stroje?
Organizatorzy zadecydowali, że
Szmacińska — jako Jedyna —
Węgrzy pozostaną w białych
ukończyła turniej bez porażki.
koszulkach. Francuzi pożyczyli
II nagrodę zdobyła młodziutka
natomiast stroje od gospodarzy
mistrzyni radziecka Joseliani
stadionu. Okazały się one szczę
8,5, przegrywając tylko jedną
śliwe dla podopiecznych trene
partię (z Weise) 1 wypełniając
ra Michela Hidalgo.
po raz pierwszy normę mistrzy
ni międzynarodowej. Na dal
Po początkowym wyrówna
szych miejscach: mistrzyni mię
nym okresie bezbarwnej gry.
dzynarodowa Ereńska-Radzewpo 20 min. inicjatywę przejęli
ska 7,5 p„ mistrzyni międzyna
piłkarze francuscy i coraz częś
rodowa Makai (Węgry) 7 p.,
ciej stwarzali pod bramką GujSwiecik 6,5 p. (wypełniła nor
dara groźne sytuacje. W 23 min.
mę mistrzyni krajowej), Wiese
Francuzom udało się wreszcie
6 p„ mistrzyni międzynarodowa
zdobyć bramkę. Celnym strza
Pytlowa 5 p., mistrzyni między
łem z dystansu popisał się
narodowa Asenowa (Bułgaria) i
Christian Lopez. Niespełna kwa
aktualna mistrzyni Polski Jurdrans później drużyna francu
czyńska (która jak widzimy bar
ska objęła prowadzenie 2:0. no
dzo tym razem zawiodła) po 4,5
strzale Berdolla. Nadal trwał
p., Jezierska 4 p., Tolgyi (Wę
atak drużyny francuskiej, bram
gry) 2 p. oraz SosnjWłkr- 1.5 p.
kę Jednak zdobyli 'Węgrzy — z
pięknego strzału Zomboriego w

Grażyna Szmacińska
mistrzynią międzynarodową

NR 137, 12 CZERWCA 1978 R.

12 48 w biegu na 100 m pł

Z kolarskich tras

Grażyna Rabsztyn najszybszą plotkarką
(A) Znakomicie rozpoczęła Grażyna Rabsztyn tegoroczny se
zon lekkoatletyczny na otwartych stadionach. Niedawno w
Warszawie pobiła ona rekord Polski na 100 m pł. czasem 12,61.
Zapowiadała wtedy, że nie będzie to jej najlepszy tegoroczny
rezultat. Na potwierdzenie tej opinii nie czekaliśmy długo. Na
mityngu w zachodnioniemieckicj miejscowości Fuerth Grażyna
Rabsztyn pobiła rekord świata, przebiegając 100 m przez płOtki w czasie 12,48 sek.
Poprzedni rekord należał do
zawodniczki NRD — Anneli
Erhardt i wynosił 12,59. Na
sza plotkarka nie miała silnej
konkurencji w Fuerth. Pro
wadziła od startu do mety
nie zagrożona. Pokonała ry
walki zdecydowanie: Silvię
Kempin (RFN) — 13,16 i Ester
Roth (Izrael) — 13,23. Czwar
ta była Zofia Bielczyk — 13,27.
Ciekawie zapowiada się rywa
lizacja Polki z reprezentantka

tyczce -wynikiem — 3,30. Drugie miejsce zajął Thomas Willamś (RFN) — 5,00.
Z pozostałych naszych repre
zentantów Irena Szewińska by
ła druga w biegu na 100 m —
"11,49. Zwyciężyła Karolinę Kaefer (Austria) — 11,43. Polka
zrewanżowała się jej na 200 m
wygrywając w czasie 22,91. Tak
że drugie miejsce wywalczyły?
Jolanta Januchta w biegu na
800 m — 2:02,3 i Krystyna Kacperczak na 400 m — 52,89. Ur
szula Kielan w skoku wzwyż

(A) Grażyna Rabsztyn
NRD Johanną Klier, która w
halowych zawodach pokonała
Grażynę Rabsztyn dwukrotnie.
Na tych samych zawodach
Ryszard Podlas wygrar bieg na
400 m w serii „A” — 46,73 przed
Martinem Wepplerem (RFN) —
47,02 i Rudolfem Brumondem
(RFN) — 48,24. Mariusz Klim
czyk triumfował w skoku o

— 165 cm (tyle samo co zwy
ciężczyni — Ulrike Meyfarth
(RFN).
Pozostałe ciekawsze wyniki:
Kobiety: rzut oszczepem —
Heidi Repser (RFN) — 61.66 m,
800 m — Brigitte Kraus (RFN)
— 2:01,3, skok w dal — Karin
Haenel (RFN) — 6.56.

(A) Estońska legenda gło
si, że jeśli w Tallinnie kiedy
kolwiek przestanie się budo
wać, to stary karzeł pilnują
cy wód jeziora Julemiste,
spuści jego wody i zatopi
miasto. Nikt jednak w sto
licy Estonii nie przejmuje się
tą legendą, bo w mieście trwa
nieustanny ruch budowlany.

kawiarniami oraz buduje się
centrum
handlowo-usługowe
Wszystkie te inwestycje po za
kończeniu olimpiady 1980 będą
służyć mieszkańcom Tallinna.
Jednocześnie w Tallinnie powstajc gmach centrali telefo
nicznej. a nowa wieża telewi
zyjna, budowana specjalnie z
myślą o olimpiadzie, przekro
czyła ;już' wysokość
. ’ " dwustu
?__
metrów.
W samym
centrum miasta
stoją mury nowego gmachu po
czty głównej, rośnie nowy ho
tel na 800 miejsc, trwają pra
ce przy budowie licznych in
nych pomieszczeń i urządzeń
olimpijskich — zaprojektowa
nych tak. by mogły obsługiwać
zarówno gości regat olimpij
skich, jak i mieszkańców Tal
linna.

Najpierw odbudowywano Tallinn po zniszczeniach z okresu
wojny, która obróciła w gruzy
połowę miasta, potem rozpo
częto wznoszenie nowych osie
dli mieszkaniowych, a teraz do
szły do tego budowy olimpij
skie. Roboty budowlane widać
i od strony morza, i od strony
ładu. Największym placem bu
dowy jest podmiejska dzielnica
Tallinna — Pirita, która jest
tradycyjnym miejscem wypo
czynku mieszkańców stolicy
Estonii. Obecnie buduje się
tam przystań żeglarską, wznosi
się budynki jacht-klubu. hale
sportowe, basen nływacki i po
mieszczenia wioski olimpijskiej.
Bardzo ciekawy architektoni
cznie kompleks wioski przynomina z lotu ptaka statek. Ho
tele dla zawodników rozmiesz
czone są w dwóch szeregach po
cztery, równolegle do siebie, a
pośrodku między nimi znajdują
się — z jednej strony wysu
nięte do przodu, tworząc jak
by dziób statku — budynki adminis‘>-»cvtno-us’n<«nwe, jadal
nie. bufety. Interklub oraz urzadzenia snortowo-wvporzvnkowe. sale treningowe. basen,
sauna Na n-v+nrr!“ -je-w^zowr.
piętra wszystkie budynki mie
szkalne nołarzone są ze środ
kowym kornusem. co umożli
wia bezpośrednie przechodzenie
z jednych pomieszczeń do drugich.
W tym samvm rejonie nrzvgotowuje się nową. rozleeła
zanleplażę z odpowiednim
______
cz-em: duża restauracją, barami

Mężczyźni: skok w dal — Jacques Rousseau (Francja) — 8.11,
2. Jochen Verschl (RFN) — 8.02.
*
W pierwszym dniu tradycyj
nych zawodów lekkoatletycz
nych w Bratysławie o nagrodę
redakcji miejscowej „Pravdy”,
rekordzistka świata w pchnięciu
kulą, Czechosłowaczka Helena
Fibingerova zrewanżowała się
reprezetantce
NRD
Margitt
Droese za porażkę na mityngu
w Ostrawie. Fibingerova zwy
ciężyła rezultatem 21.60 m na
tomiast Droese była tym razem
druga 20.54.
Zwycięstwem Władysława Ko
zakiewicza zakończył się kon
kurs skoku o tyczce. Polak uzy
skał 5,62 m i wyprzedził Patri
cka Abada (Francja) i Wojcie
cha Buciarskiego — obaj po 5,40.
Czwarte miejsce zajął Bob Pullard (USA) — 5,30, a piąte Jiri
Lesak (CSRS) — 5,25 (rekord
CSRS).
W skoku wzwyż Jacek Wszo,
ła, Grek Petronis i Kanadyjczyk
Joy uzyskali po 2,15. Najlepsi
w konkursie byli skoczkowie
radzieccy G. Biełkow i W. Ski
ba, którzy uzyskali po 2,21 m.
• W biegu na 100 m mężczyzn
Marian Woronin zajął drugie
miejsce z rezultatem 10,38 sek.
za Kubańczykiem Leonardem —
10,22 sek. Drugie miejsce zajął
także Wacław Ziółkowski w bie
gu na 110 m pł. w czasie 14,09
sek.
Zwyciężył
Kulebiakin
(ZSRR) 13,83 sek. Bieg na 400 m
wygrał Kubańczyk A. Juantorena w 45,55 sek., a nasz repre
zentant J. Włodarczyk był
czwarty w 47,24 sek.
W pchnięciu kulą — Udo
Beyer (NRD) ustanowił rekord
swojego kraju uzyskując 21.79
m.
,
Inne ciekawsze rezultaty:
i
Kobiety — skok wzwyż — 1.
Andrea Matay (Węgry) — 187,
2. Dbris Matzen (NRD) — 187:
800 m — Świetlana Styrkina
(ZSRR) — 2:02,40.
Mężczyźni — 200 m’ — Silvio
Leonard (Kuba) — 20.64: 800 m
— 1. Alberta- Juantoreńa (Ku
ba) 1:44,97, 2. John Wigham
(Australia) — 1:45,99, 3. Harald
Schmidt (RFN) — 1:46,93.
*
W drugim dniu odbywających
się w Los Angeles lekkoatle
tycznych mistrzostw USA w
obsadzie międzynarodowej, wy
soki poziom zademonstrowali
sprinterzy. Zwycięzcą został 22-letni Ciancy Edwards (USA'
który 100 m przebiegł w 10,13
sek. Wyprzedził on mistrza olim
pijskiego na 200 m Dona Quarrie z Jamajki — 10,15 oraz Guya
Abrahama z Panamy — 10,17.
Steve Riddick był czwarty w
10,19 wyprzedając Steve Williamsa — 10,21, Jamesa Hilkesa
— 10,26, Dona Colemana — 10,32
i Hugha Prasera — 10.40 sek.
Oto pozostali zwycięzcy cie
kawszych konkurencji:
Mężczyźni: 110 m pł — Renaldo Nehemiah (USA) — 13.28:
5000 m — Marty Lipuori (USA)
13:40.17: w dal — Arnie Robin
son (USA) 8.33, 2. James Lofton
(USA) 8.23: wzwyż Dwight Sto
nes (USA) 2.30: dysk — Mac
Wilkins (USA) 66,98.

Do finału międzynarodowych
tenisowych mistrzostw Francji
w grze pojedynczej mężczyzn
awansowali Bjoern Borg (Szwe
cja) i Guillermo Vilas (Argen
tyna).
Borg nie przegrał w turnieju
ani jednego seta. W sobotnim
półfinale pokonał on Włocha
Corrado Barazzuttiego 6:0, 6:1,
6:0. Warto przypomnieć, że
Borg triumfował w mistrzo
stwach Francji w latach 1974
i 1975.
W drugim półfinale Argen
tyńczyk Vilas również nie miał
problemów z odniesieniem łat
wego zwycięstwa nad Dickiem
Stocktonem (USA) 6:3, 6:3, 6:2.
Wyłoniono zwycięzcę w tur
nieju gry podwójnej kobiet.
Triufowały Virginia Ruzici (Ru
munia) i Mima Jausovec (Jugo
sławia), które w finale poko
nały Leslie Bowery (Australia)
i Gaił Lovere (Francja) 5:7, 6:4,
8:6.

(A) Bez sukcesów wrócili
polscy kolarze z młodzieżo
wych (torowych i szosowych)
zawodów przyjaźni w Sofii.
Dla reprezentantów 9 krajów
był to sprawdzian przed II
mistrzostwami świata junio
rów, które odbędą się w
USA. W konkurencjach to
rowych Polacy nie startują,
do USA wyjedzie natomiast
6-osobowa ekipa naszych szo
sowców.
W Sofii zarówno nast torowcy, jak i szosowcy wypadli sła
bo. W wyścigu drużynowym na
75 km zwyciężyli szosowcy
ZSRR w 1:30:52 godz. Polska
jadąca w składzie: Spławski,
Korycki, Muzyka i Mierzejew
ski zajęła 6 miejsce ze stratą
ponad 5 min. do zwyeięców —
uzyskując czas 1;36:46. Polaków
wyprzedzili szosowcy NRD —
1:31:33, Bułgarii II - 1:35:46,
CSRS — 1:35:48 i Bułgarii I —
1:36:38.
Także w wyścigu indywidu
alnym na dyst. 122 km Polacy
nie odnieśli sukcesów. Zwycię
żył Makarkin (ZSRR) — 3:05:38.
wyprzedzając swego
rodaka
Felszynina oraz Bodena (NRD)
— obaj ten sam czas. Najlepszy
z Polaków. Korycki zajął 10
miejsce w czasie 3:07:42.
Tak więc wyniki te nie na
pawają optymizmem przed star
tem w mistrzostwach świata.
Od środy (7.VI.) w Sobótce pod
kierunkiem Edwarda Olejnicza
ka, Ryszarda Pawlaka i Win
centego Majki dziesiątka mło
dych kolarzy — Mieczysław
Korycki. Artur Spławski, Jan
Muzyka. Andrzej Mierzejewski.
Stanisław Saczuk. Leszek Golimowskl, Andrzej Jaskuła, Cze
sław Piedel. Krzysztof Nikiel
i Marek Waszkiewicz
przygotowuje się do udziału w II
M.S.
12.VI. kolarze przyjadą do
Warszawy, gdzie trenować będą do wyjazdu, który nastąpi
22.VI. Do USA pojedzie jedy
nie 6 najlepszych.
II mistrzostwa świata roze
grane zostaną w dniach 20—27.
VI. Polscy szosowcy wystąpią
w wyścigu drttżynowym na
dystansie 72,8 oraz w wyścigu

Rozmowa z prezesem PZTW, Mieczysławem Harq

u.i W
' •

dla lvana Hlinki
(A) Populamv czechosłowacki
hokeista Tvan Hlinka został zdo
bywcą ..Złotego kija” — nagro
dy czasopisma ..Gol”, przyzna
wanej corocznie w Czechosło
wacji najlepszemu zawodnikowi
sezonu.
W plebiscycie przeprowadzo
nym wśród działaczy Czecho
słowackiego Związku Hokeja
na Lodzie, trenerów 1 dzien
nikarzy sportowych — Hlinka —
zdobył 1157 punktów 28-letni
hokeista z Litvinova, kapitan
narodowej
reprezentacji.
w
ciągu dziewięciu sezonów roze
grał 215 spotkań Hlinka to
trzykrotny mistrz świata i
Europy.

DUŻY LOTEK
1 losowanie:
25 _ 29 — 31 — 41 — 42 — 45
dod. 49.
II losowanie:
2 — 3— 12 — 13 — 33 — 47.
Końcówka banderoli: 5673.

DUŻA SYRENKA
1 — 19 — 23 — 31 — 41.
Końcówka banderoli: 217.

MAŁA SYRENKA
I losowanie:

3 — 10 — 12 — 13 — 29
II losowanie:

25.

4 — 18 — 20 — 22 — 21 — 25.

Fok Zdzisław Kwllecki

(A) Pięknymi tradycjami poszczycić się może polskie wio
ślarstwo. W roku 1878 powstało Warszawskie Towarzystwo
Wioślarskie, które za cel stawiało sobie „zachęcanie ludności
miejscowej do jazdy na łodziach wiosłowych i żaglowych, jako
też na statkach parowych, oraz wpływanie skuteczne na ulep*
szanie ich budowy”.
Posiadające początkowo je
dną czteroosobową łódź —
„Nimfę” — WTW rozrastało
się i swoimi wpływami obej
mowało coraz szersze kręgi
Polaków, pragnących upra
wiać sport. Właśnie Polaków,
bowiem kształtowanie świa
domości i podtrzymywanie
odrębności narodowej było w
tych trudnych latach głów
nym zadaniem towarzystwa.
Zasłużone dla kraju i kultu
ry fizycznej WTW zvskało
sobie przydomek „Macierzy
:pc.tu polskiego'-.
Po odzyskaniu niepodległoś
ci postanowiono utworzyć ogól
nopolskie zrzeszenie wioślarzy.
Sejmik wioślarski odbywający
się w grudniu 1919 roku w
Poznaniu powołał Polski Zwią-

zek Towarzystw Wioślarskich.
Największymi z 13 stowarzy
szeń
założy reh PZTW —
były WTW i Kaliskie Towarzy
stwo Wioślarskie.
Już w 1924 roku wioślarze
reprezentowali nasz kraj na
olimpiadzie w Paryżu. Igrzyska
w Los Angeles w roku 1932
były miejscem dużych sukce
sów naszych osad. Na torze re
gatowym w Long Beach zdo
byli Polacy trzy medale: srebr
ny dzięki dwójce ze sternikiem
oraz dwa brązowe, które wy
walczyła czwórka i dwójka bez
sternika.
Po II wojnie światowej jeszcze dwa medale wzbogaciły kolekcję olimpijskich
trofeów
polskich reprezentantów.
______
Obydwa brązowe były zasługą Teo
dora Kocerki,. który wywalczył

je w roku 1952 na Olimpiadzie

Ostatni etap (133 km z Penrith do Blackpool) wygrał Hi
szpan Salvador Jarąue, który
wyprzedził rywali o 2:30 min.
Najlepszy z Polaków, Tadeusz
Wojtas był siódmy.
Oto klasyfikacja łączna (1851
km): 1. Jan Brzeżny (Polska) —
45:38:34. 2. Lennart Fagerlund
(Szwecja) — 45:39:10. 3. Bob
Downs (W. Brytania) — 45:41:15,
4. George Mount (USA) —
45;41:16. 5. Vlastimil Moravec
(CSRS) — 45:44:49, 6. Jan Rasmussen (Dania) — 45:45:06.

przed startem w mistrzostwach świata

0 wioślarstwie - optymistycznie

5,

(P) Polski kolarz Jan Brzeżny wygrał wyścig dookoła Wiel
kiej Brytanii, który zakończył się w sobotę w BlackpooL Nasz
reprezentant był liderem począwszy od drugiego etapu.

w Helsinkach i w 1960 w Rzymie. Od tego czasu żadna osada nie zdołała odnieść większe
go sukcesu na igrzyskach.
—* Dlaczego wioślarze polscy
w ostatnich kilkunastu latach
ponieśli tak wiele porażek? —
pytam prezesa PZTW, Mieczy
sława Harę, piastującego tę
funkcję od listopada 1977 roku.
— Przyczyny słabości nasze
go wioślarstwa leżą wewnątrz
PZTW. Zawodnicy światowej
czołówki, na przykład ZSRR i
NRD lepiej organizowali pracę
i trenowali o wiele bardziej in
tensywnie od Polaków. Nic dzi
wnego, że nasi wioślarze nie
odnosili sukcesów.
Ale nie
chciałbym więcej mówić o prze
szłości. Nic już i tak jej nie
zmieni, a myśleć trzeba o tym,
co czeka nas w najbliższych la
tach.
— Czy w
ostatnim okresie
nastąpiły jakieś zmiany w spo
sobie przeprowadzania i orga
nizacji treningów naszych wio
ślarzy?

— Sądzę, że osiągnęliśmy Jut
pewne podstawy, które pozwai

indywidualnym na dyst. 122
km. Wyścig drużynowy ro
zegrany zostanie na auto
stradzie w okolicach Waszyng
tonu. Zespoły będą miały do
pokonania 4 okrążenia. Wyścig
indywidualny odbędzie się —
dwa dni wcześniej (25.VI.) na
terenach Rock Creek Park w
Waszyngtonie. Szosowcy prze
jada 10 pętli, każda po 12,2
km. Zdaniem fachowców
—
trasa jest trudna, obfitująca w
podjazdy i tylko bardzo dobrze
przygotowani szosowcy mogą li
czyć na końcowy sukces.

Miejsca pozostałych Polaków:
15. Janusz Kowalski — 45:49:05,
24. Janusz Bieniek — 46:00:44,
28.
Ryszard Wieczorek —
46:04:50, 30. Tadeusz Wojtas —
46:05:47, 4. Jan Jankiewicz —
46:26:13.
Klasyfikacja drużynowa: 1.
ZSRR — 136:55:32, 2. Szwecja —
136:56:24, 3. W. Brytania —
137;04:30. 4. Polska — 137:05:56.
★

W sobotę zakończył się w
Krynicy kolarski Małopolski
Wyścig Górski. Ostatniego dnia
rozegrano dwa etapy. Na 30-kilometrowei trasie Nowy Sącz —
Kamionka — Nowy Sącz w ieździe indywidualnej na czas bez
konkurencyjny okazał się Ta
deusz Mytnik z Gdyńskiej „Flo
ty”. który wyprzedzi! aż o 50
sek. Floriana Andrzejewskiego
z LKS Kargowa. Po tym suk
cesie Mytnik objął przodownic
two w wyścigu.
Czwarty (ostatni) etap z No
wego Sacza do Krynicy (100 km)
zwycięstwem
zakończył
sie
Mieczysława
Piotrowicza
z
wrocławskiego Dolmelu. Mytnik utrzyma! przodownictwo i
wygra! wyścig.
*
Kolarze, uczestniczący w XX
Wyścigu Przyjaźni Polski i
CSRS wałcza już na terenie na
szego kraju. Na trasie z Trzyńca do Raciborza, długości 174
km. rozegrano IV etap, który

Z różnych dziedzin
® Na jeziorze Uby w Cazaubon rozpoczął się w sobotę 10.VI
mecz wioślarski Francja — Pol
ska. W pierwszym dniu gospo
darze triumfowali w siedmiu
konkurencjach, Polacy tylko w
jednej.
© Zawodowy bokserski mistrz
świata wagi koguciej (wersja
W.B.C.), Meksykanin Carlos Zarate, obronił tytuł, nokautując
w czwartej rundzie pojedynku
w Las Vegas Wenezuelczyka
Emilio Hernandeza.
O Jerzy Greszkiewicz, brązo
wy medalista olimpijski z Mon
trealu, zajął piąte miejsce w
międzynarodowych
zawodach
strzeleckich
rozegranych
w
Suhl, w Konkurencji strzelania
do sylwetki biegnącego dzika.
Uzyskał on 563 pkt. Triumfował
reprezentant NRD Thomas Pfe-

Puchar Narodów"
dla jeźdźców RFN
(P) W sobotę na XXVII mię
dzynarodowych oficjalnych zawo
dach konnych CHIO w Olszty
nie, odbył się główny kon
kurs: „Puchar Narodów” o
„Nagrodę Polski” ufundowaną
przez prezesa Rady Ministrów
PRL. Startowało w nim 5 zespo
łów. Trofeum zdobyła drużyna
RFN, a Polacy zajęli trzecie
miejsce.

lają nam myśleć o sukcesach w
startach
międzynarodowych.
Nadal wprawdzie występują
niedostatki bazy — przystani
nie jest wiele, nie posiadają
one wyposażenia niezbędnego
do prowadzenia intensywnego,
nowoczesnego treningu Ale coś
zaczyna się dziać. WTW uzys
kało lokalizację nowej przystani w sercu Warszawy ,na Cyplu
Czerniakowskim. Piękny to dar
władz politycznych i prezyden
ta miasta na stulecie WTW
— Czy uważa pan, że istnieją
szanse na odrodzenie polskiego
wioślarstwa?
— Tak uważam. Początek został już zrobiony.
Kluby, z
których pochodzą zawodnicy
należący do kadry narodowej,
prowadza dobrą
___ „ _____
pracę szkoleniową. Praca trenerów ma na
celu nie tylko jak najlepsze
przygotowanie zawodników pod
względem siły, wytrzymałości
i techniki, ale również przeła
manie bariery psychologicznej,
laka wytworzyła się w wyniku
niepowodzeń. Zawodnicy mt szą
uwierzyć i przekonać się, że
mogą dorównać najlepszym!
— Jest pan więc optymistą.
Czy może pan powiedzieć, w
jaki sposób PZTW zamierza
zrealizować ambitne plany od
budowy tej dziedziny sportu?
— Powołaliśmy nowy wydział
szkolenia. Jego kierownikiem
i zarazem trenerem głównym
Związku został Teodor Kocerka.
Kadrę męską trenuje Ryszard
Kędzierski, a kobiecą Ryszard
Koch. Juniorami opiekuje się
Ryszard Piszczorowicz, junior
kami natomiast Wojciech Pu
zyna i Ryszard Swierczyński.
Ustaliliśmy też centralny pro
gram szkolenia i współdziała
nia trenerów klubowych
ze
szkoleniowcami pracującymi z
kadrą narodową. Każdy za
wodnik podstaw musi nau
czyć się w klubie, szkolenie
centralne ma na celu koordy
nowanie działań różnych grup
trenerów. Chcemy wprowadzić
wioślarstwo do szkół, widząc
w tym szansę napływu dużej
liczby młodzieży do naszych
sekcji. W warszawskim Zespole
Samochodowych Szkół Zawodo
wych przy ulicy Marchlewskie
go już utworzono grupę wio
ślarską. współpracująca z AZS.
Ta inicjatywa zapewne przy
czyni się do szerszego zaintere
sowania naszym sportem wśród
młodej generacji. Pozwoli nam
to — być może już na Olimpia
dzie w Moskwie — zrealizować
ambitne zamierzenia polskiego
wioślarstwa.
Rozmawiał:
WALDEMAR CHLEBOWSKI

ffer, który rezultatem 585 pkt.
poprawił o 6 pkt. rekord NRD
• W Łodzi rozpoczęły się dru
żynowe mistrzostwa Polski dzie
wcząt w gimnastyce artystycz
nej w klasie I i II.
W pierwszym dniu zawodów
rozegrano w klasie I trzy ukła
dy: ścieżkę akrobatyczną, układ
z piłką i układ taneczny. Po
tych konkurencjach prowadzi
Katarzyna Strzelczek (Marymont Warszawa) — 27,15 pkt.
przed Małgorzatą Śkubij (Kra
kus Kraków) i Bożeną Bartko
wską (Pałac Młodzieży) — po 27
pkt.
0 W Szumen (Bułgaria) za
kończyły się szybowcowe zawo
dy państw socjalistycznych. W
klasie otwirtej triumfował F.
Matousek (CSRS), a w klasie
standard — G. Veber (NRD). W
konkurencji kobiet Dierwsze
miejsce wywalczyła Eda Laan
(ZSRR).
W klasyfikacji zespołowej
zwyciężyła reprezntacja CSRS —
31.973 pkt. przed NRD - 31.684
oraz Polską — 29.854 pkt.
• 16 lipca w Baąuio na Fili
pinach rozpocznie się szachowy
mecz o mistrzostwo świata arcymistrzów Anatolija Karpowa
i Wiktora Korcznoja. Sekundan
tem obrońcy tytułu, A. Karpo
wa będzie b. mistrz świata Mi
chaił Tal, a także Jurij Bałaszow i Jewgnieni Wasiukow.
Natomiast W. Korcznoja — arcymistrz William Lombardy
(USA) oraz Oscar Panno (Argen
tyna) i Brytyjczycy Raymond
Keene i Miechael Steene.
9 W nocy z piątku na sobo
tę w Las Vegas odbyła się wal
ka o tytuł zawodowego bokser
skiego mistrza świata wagi
ciężkiej (wersja W.B.C.) obroń
cy tytułu Amerykanina Kena
Nortona z Challengerem, jego
rodakiem Larry Holmesem. W
15-rundowym pojedynku punk
towe zwycięstwo odniósł 28-letni
Larry Holmes.

zakończył się zwycięstwem Ste
fana Ciekańskiego (PZKol.).
Wyprzedził on na finiszu Mi
lesa Hrazdirę (CSRS).
Indywidualnie po czterech etapach prowadzi Adam Jagła
(Śląsk) — 11:31:22 przed Janu
szem Pożakiem (Polska) —
11:31:24 i Jirzim Bartolsicem
(Dukla Brno) 11:31:26.
Zespołowo po 4 etapach pro
wadzi Polska — 34:36:41. przed
Dukla Brno — 34:36:43 oraz
Śląskiem - 34:41:45.

Exodus hokeistów
Podhala N. Targ
(A) Aż 22 hokeistów Podhala
Nowy Targ poprosiło o zwol
nienie, względnie skreślenie z
listy członków.
Do Zagłębia Sosnowiec prag
nie przejść 9 zawodników, w
tym 6 juniorów — członków
kadry narodowej. O zwolnienie
do GKS Tychy zwróciło się
początkowo 5 zawodników, lecz
3 zmieniło zdanie i poprosiło
o pozwolenie przeniesienia się
do Baildonu Katowice. Ostate
cznie do tego klubu wybiera się •
5 zawodników.
W podaniach o zmianę barw
klubowych przewijają się rów
nież nazwy innych klubów:
Polonia Bytom. Tarpan Poz
nań. BKS Bydgoszcz i Pogoń
Siedlce. Zarząd Podhala Nowy
Targ wyraża zgodę na zwolnie
nie tvch zawodników, którzy
ukończyli wiek juniora, a nie
mieszczą się w pierwszej dru
żynie. a także tych, którzy
wybierają się na studia. Nie
może się natomiast pogodzić z
utratą niemal całego zaplecza,
wychowanego w okresie ostat
nich 10 lat wielkim trudem 1
nakładem dużych kosztów. W
tej sprawie zarząd klubu zwró
cił się o pomoc do władz spor
towych.

Słaby występ
Smaceria i Leletki
(A) W sobotę w Havlrovie
(CSRS) rozpoczęły się XXXVII
Mistrzostwa Europy w podno
szeniu ciężarów Udział w nich
bierze 130 zawodników z 26 kra
jów. Mistrzostwa zainaugurowa
li przedstawiciele wagi muszej.
O tytuł walczyło 11 sztangis
tów z 9 krajów. Polacy Leletko
i Smalcerz uzyskali wyniki wy
raźnie słabsze od swych najlep
szych osiągnięć.
Wyniki:
1. Kanybek
Osmonalijew
(ZSRR) — 237,5 kg (105+132,5)
2. Gyoergi Koeszegi (Węgry)
— 237.5 kg (105+132,5)
3. Bela Olah (Węgry) 235 kg
(105+130)
4. Anton Kodiabaszew (Bułga
ria) — 232.5 kg (102.5+130)
5. Stefan Leletko (Polska —
225 ka (100+1251
6. Zygmunt Smalcerz (Polska)
— 220 kg (100+120).

Turniej „Rudeho Prava”
(A) Ustalony został termin
jednej z najważniejszych imnrez hokejowych — turnieju o
nagrodę „Rudeho Prava”. Impreza ta. organizowana po raz
drugi w Pradze, odbędzie się
w dniach 17—23 września br.
W turnieju wezmą udział dru
żyny mistrza świata — ZSRR
i wicemistrza świata — CSRS
oraz jeden z zespołów zayzodowej ligi NHL. Drużynę tę wy
typuje w połowie czerwca kie
rownictwo NHL.

Końska dawka... dopingu

(A) Pierwszy u nas cyklowy
wyścig objazdowy rozpoczął się
o godzinie 4 rano. 21 maja 1399
roku. Obudził on szerokie zain
teresowanie nie tylko w kolach
sportowych, ale i u tych wszy
stkich, którzy chcieli znnleźć
rozwiązanie pytania, jak wędko
wiadomość przesiana na rowerze oblecieć może kraj wokół,
co ma ważność doniosłą dla utrwalania praktycznego komunikacjn welocypedowej.
Cały dystans wynoszący 1025
wiorst rozdzielono 4na okręgi,
zakładając jego zakończenie na
wtorek 23 maja o godzinie 1
z minutami po południu. Uczest
nicy wyścigu jechali tylko po
jednej stacji każdy, mając do
przejechania nie więcej jak 12
do 30 wiorst. Stacji było ogółem
51, przechodziły one między innemi przez Sochaczew. Łowicz,
Zgierz, Kutno, Kłodawę, Ka
lisz, Łódź, Piotrków, Kielce,
Radom, Górę Puławską, w któ
rej była przeprawa przez Wistę na drugi brzeg, Nową Aleksandriję, Lublin, Radzyń, Siedl
ce, Mińsk, Warszawę,
Ogólny rezultat wyścigu, po
mimo niesprzyjającej pogody,
deszczów,
wiatrów przeciw
nych, złego stanu dróg, przej
mującego chłodu nocami i nad
łożenia drogi skutkiem zalewu
szosy pod Radoszycami, wypadł
nadspodziewanie pomyślnie. Cy
kliści stwierdzili dowodnie, że
nie darmo zdobyli miano „sprę
żystych", Pomimo przyśpiesze
nia i wielu trudności, na wszy
stkich stacjach gdzie następowa
ły zmiany, odbywały się one z
zadziwiającą szybkością i akuratnością. Żadnemu z jeźdźców
na całym dystansie nie przytra
fił się żaden wypadek poważ
niejszy. popsuło się jedynie kil
ka maszyn. Odcinek Zgierz —
Kalisz 193 i 3/4 wiorsty, prze
jechano w W godz. i 34 min.
Łódź — Piotrków 74 i 3/4 wior
sty w 3 godz. i 54 minuty. Z
Kielc do Radomia 70 i 1/2 wiors
ty w 3 godz. i 27 minut, z Lu
blina do Siedlec 170 wiorst w
10 godz. t 26 minut, a z Siedlec
do Warszawy 84 i 1/2 wiorsty w

4 godz. i 12 minut. Wyścig
trwał bez przerwy dniem i no
cą. Pocieszającym jest wielce
objaw wysokiego zadowolenia
wszystkich uczestników wyści
gu. Wielu bowiem z nich wąt
piło, aby podobne przedsięwzię.
cie sportowe tak bardzo skom
plikowane przez udział 150 jeź
dźców, rozstawionych o różnych
porach dnia i nocy w punk
tach. często bardzo oddalonych,
mogło stawić sie na czas. Sło
wem powodzenie wyścigu od
powiedziało oczekiw miom. a cy
kliści dowiedli, że sport koło
wy rzeczywiście rozbudza w je
go miłośnikach sprawność. ener
gię, wytrwałość i sprężystość,
★

Niektóre konie wyścigowe —
pisano w 1898 roku — nie ma
jące tzw. „serca" przed wyjś
ciem na start dostają wódkę
lub koniak. Znana była 3-letnia
klacz „Carotte”, doskonałego
pochodzenia i posiadająca na
wet dużą szybkość, ale tak bez
serca, że jak tylko u jakiś koń
dochodził, natychmiast kładła
uszy i literalnie stawała, tak, iż
ją całe pole najswobodniej
mijało. Konie wyścigowe taki
dziwny instynkt posiadają, że
choć się z niemi w dzień wyści
gu zwykłą ranną robotę odby
wa, czują wybornie, że tego
dnia biegać będą. Stoją w staj
ni całe spocone i ani ziarnka
owsa do pyska nie wezmą. Gdy
wyjdą do startu, suchego włos
ka na nich me znajdzie i każ
dy nerw w nich drży. Właści
ciel owej „Carotte" zniechęcony
niepowodzeniem, usłuchał rady
doświadczonego trenera i przed
biegiem, do którego klacz była
zapisana, dał się jej napić szkla
neczkę wódki dobrze ocukrzonej. Broniła się biedaczka, ale
przełknąwszy słodki napój, po
kilkunastu minutach poczęła
dawać oznaki zu-.lowolenia. Gdy
ją osiodłano, odwaga i wesołość
tryskały jej z oczu. Do samego
startu dążyła w skokach i lansadach. Po opuszczeniu zaś
chorągiewki, jak ruszyła z miej
sca, tak, i pierwsza skończyła.
T. KOS

6 m
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Wiedeńska
stawka
(P) W Wiedniu przypuszcza
się, że rokowania na temat re
dukcji sil zbrojnych i zbrojeń
w Europie środkowej nabiorą
znowu rozmachu. Nowe propo
zycje państw socjalistycznych
powinny ożywić i ułatwić dys
kusję o spornych dotychczas za
gadnieniach, takich jak ustale
nie zbiorowych poziomów li
czebności wojsk po obu stro
nach. Wprawdzie brak na ra
zie odpowiedzi krajów zachod
nich ale nikt nie spodziewa
się nagiego zwrotu, który do
prowadziłby do szybkiego suk
cesu. Rozsądek nakazuje jedy
nie oczekiwać stopniowego
zbliżenia stanowisk, aż do osiągnięcia
kompromisowego
rozwiązania,
zadowalającego
wszystkie strony.
Szybkie i łatwe sukcesy 44
w Wiedniu niemożliwe, choćby
tylko ze względu na delikatną
materię samych rokowań. De
cyzje podjęte przy stole kon
ferencyjnym
będą
miały
wpływ
na
bezpieczeństwo
państw uczestniczących w roz
mowach, a tym samym na sy
tuację militarną w Europie
środkowej. Obszar, który obej
mują rokowania, jest nie tyl
ko tradycyjnie największym
skupiskiem potencjałów woj
skowych, lecz i miejscem bez
pośredniego zetknięcia dwóch
systemów.
Cierpliwość jest więc, obok
dobrej woli, pierwszym obo
wiązkiem uczestników roko
wań. Kraje socjalistyczne dały
już niejeden dowód rzetelnej
postawy w Wiedniu. Zaintere
sowanie Polski rozbrojeniem w
Europie środkowej datuje się
sprzed wielu lat, zanim jeszcze
rozpoczęte zostały rokowania.
Wiele z tych propozycji i su
gestii, które przedstawiła Pol
ska m. in., w 1957 i 1962 roku,
jest zgodne z duchem wiedeń
skich rokowań.
Strona socjalistyczna, nie
zniechęcona powolnym tem
pem rozmów od początku do
kumentuje gotowość do poszu
kiwania konstruktywnych roz
wiązań. Takie stanowisko wy
nika z przekonania, że roko
wania wiedeńskie mają do
spełnienia ważną rolę w pro
cesie odprężenia i są częścią
ogólnoświatowego dążenia do
ograniczenia zbrojeń. Stawką
tych rokowań, tak samo jak
dialogu SALT, czy sesji roz
brojeniowej ONZ, jest umoc
nienie pokoju światowego.

JANUSZ REITER

Chleb dla świata
(P) W poniedziałek 12 bm.
zaczyna się w Meksyku czwar
ta sesja Światowej Rady Żyw
nościowej powołanej do życia
w końcu 1974, zgodnie z uchwalą rzymskiej Światowej
Konferencji Żywnościowej.
Na ubiegłorocznej, trzeciej
sesji SRZ w Manili, uchwalo
no obszerny „Program działa
nia", przewidujący wzrost pro
dukcji żywnościowej w kra
jach deficytowych, skutecz
niejszą niż dotychczas pomoc
dla najuboższych państw, źyjących w warunkach niedoży
wienia, zapewnienie „bezpie
czeństwa żywnościowego” po
przez stworzenie rezerw, trsprawnenie handlu płodami
ziemi itd. Zadaniem obecne i
sesji SRZ jest analiza dokonań
i wytyczenie planów na naj
bliższą przyszłość.
Niestety
dokumentacja,
przygotowana na obecną sesję
przez Organizacje Wyżywienia
i Rolnictwa (FAO), nie nastra
ja optymistycznie. Ministrowie,
którzy zjada do Meksyku, będę
mogli z niej wyczytać, że wed ług najaktualniejszych danych,
produkcia żywno fei na g'ow
c-'.owi?’-a zmalała w 1977
roku we w~r”stkfe't regionach J
gospodarczo zacofanych — z
wynikiem Indii. które miały i 1
wdątkowo pomyślne zbiory.
Szczególnie krytyczna sytuz- i
c-a zaręsowHe się w Afryce,
gdzie wskaźnik produkcji pecanita byl w 1977 roku o 10
procen' ni~~?~i ni’ p~~eci-tnie
w latach 1961—65! Poważne
niedostatki żywnościowe dają
sie także zaob-erwnwaó w Afo-nś-tanie. Tndonoz;i, Laosie i
W^tnamie.
Ponur-m ciensem kładzie się
m obr',-’"c’1 SRZ dramatyczna
sytuacja w Braz-dii. Kraj te~>
nrzeż-twa straszliwa suszę,
ora rie tylko Północ
na Wschód kra~u. ale także
Południe. które w normalnych
warunkach dostarcza ludności
79 procent potrzebnych pro
duktów rolniczych. Już dzisiawiadomo, że przynajmniej 30
procent tegorocznych zbiorów
można zapisać na straty. Za
miast wyeksportować płody
ziemi za ponad 1 miliard dola
rów. Brazulia bodzie zmuszona
sprowadzić ich przynajmniej
za 509 milionów.
Jak wiec widać, mimo to. że
jak wiadomo skądinąd, glo
balne zbiory w roku 1977/8
były zupełnie dobre, głód i
niedożywienie nie przestoją
trapić poważnych obszarów
naszej planety.

ZYGMUNT SZYMAŃSKI

(Sdiełano w Polsze”

NOWY JORK (PAP). Korespondent PAP, Zbigniew Boniecki
pisze: 9 bm. zakończyła się debata generalna sesji specjalnej
Zgromadzenia Ogólnego NZ w sprawie rozbrojenia.
W toku przeszło dwutygodniowych obrad przedstawiciele
126 krajów, a wśród nich 24 szefów państw i rządów lub ich
zastępców oraz 49 ministrów spraw zagranicznych, przedsta
wiło różnorakie koncepcje i propozycje w sprawie rozbroje
nia. W sali Zgromadzenia Ogólnego wysłuchano także spec
jalnego posłania do sesji od papieża Pawła VI.

Debata była największym
tego rodzaju forum rozbroje
niowym w historii narodów.
Dała ona wyraz pragnieniom
ludzkości
urzeczywistnienia
odwiecznego marzenia, iakim
jest rozbrojenie. Wykazała za
razem, że świat w pełni zdaje sobie sprawę z niebezpie
czeństwa samozagłady atomo
wej oraz, że widzi ścisły zwią
zek między odprężeniem, roz
brojeniem i rozwojem.
Debata potwierdziła też, że
narody z wielka nadzieją ocze
kują na postępy radziecko-amerykańskich rokowań w sprawie
ograniczenia ofensywnych zbroiań strategicznych 1 zdecydo
wanie wypowiadają sie prze
ciwko produkcji nowych rodza-

Zakończenie spotkania
przywódców 5 państw
afrykańskich w Luandzie
LUANDA (PAP). W stolicy
Angoli Luandzie zakończyło się
w niedzielę spotkanie przywód
ców 5 państw „frontowych” —
Angoli, Mozambiku,
Zambii.
Tanzanii i Botswany oraz przed
stawicieli ruchów, narodowo
wyzwoleńczych Afryki połud
niowej. W komunikacie końco
wym uczestnicy spotkania wy
razili noparcie dla walki or
ganizacji ludności Afryki dołudniowo-zachodniej (SWAPO)
przeciwko rasistowskim wła
dzom RPA, bezprawnie okupu
jącym terytorium Namibii. We
zwali oni Radę Bezpieczeństwa
ONZ do zwiększenia poparcia
dla SWAPO
Na końcowym posiedzeniu
głównymi mówcami byli prezy
denci Tanzanii — Nyerere i
Angoli — Neto. Podkreślili oni,
że państwa „frontowe” będą
nadal udzielały poparcia moral
nego, politycznego, dyplomaty
cznego i materialnego ludności
Namibii. (P)

$ W wygłoszonym na wiecu w
Bana reszcie przemówieniu stanowisKo Rumunii w węzłowych pro
blemach międzynarodowych przed
stawił Nicolae Ceausescu.
Podnresiając, ze Rumunia jest żywot,
nie zainteresowana
urzeczywist
nieniem w Europie bezpieczeństwa
i współpracy oraz opowiada się
zdecydowanie za podjęciem kon
kretnych
kroków
rozbrojenio
wych, mówca wyraził zasnoc^saio
naiouu rumuńskiego
decyzjami,
janie w czasie U w unia specjalnej
sesji rozbrojeniowej ONZ poujęi..
sesja NATO.
Trudno zrozumieć
cebwosc poujęcia tych decy.ji —
powieu^iai N. veausescu — w mo
mencie, kieuy wszystkie narou>
domagają się niozw.ocznego poło
żenia kresu
wyścigowi zbrojom
KumiusKi przywódca wyra... i.
dzicję, że w ostatecznym rachun
ku zwycięży rozsądek i poczucie
odpowiedzialności za losy własne,
go narodu i całej cywilizacji ludzi-iej, a to z kolei doprowadzi do
położenia kresu wyścigowi zbrojeń i poujęcia konkietnych posu
nięć w dziedzinie rozbrojenia —
zwias.c.a nuklearnego — przy od
powiedniej kontroli międzynaro
dowej.

© Minister obrony St. Zjednoc.onycj Harold Brown postanowił
wstrzymać prace przygotowawcze
mające na celu
zniszczenie 9'JO
bonio wypełnionych tmierc.onośnym gazem paraliżującym system .
nerwowy.
które znajuują -ię w f
magazynach wojskowych w Gó- i
racn Skalistych, niedaleko Den- 1
vcr w stanie Kolorado i przewieźć i
je do innych nr.gaiynów w Tuele w stanie Utah w celu dalszego
przechowywania. Harold Brown
uzasadnił swą decyzję tym,
że
broń chemiczna
charakteryzuje
się „również wysokim potencja
łem odstraszania’*.
© W Wietnamie przebywała de
legacja Związku Polskich Arty
stów Plastyków, która podpisała
trzyletnie porozumienie o współ
pracy twórczej między związkami
plastyków obu krajów.
0 W muzeum martyrologii w
Lidicach odbyło się uroczyste ze
branie z okazji 36 locznicy tra
gicznych wydarzeń w tej cze
chosłowackiej wiosce. 10 czerwca
1912 r. została ona całkowicie znisz
czona przez hitlerowców w od
wet za zamach na zastępcę pro
tektora Czech i Moraw, Reinharda Heydricha. Mężczyzn po
wyżej 15 lat rozstrzelano, kobie
ty wywieziono do obozu koncen
tracyjnego w Ravensbrueck, a
dzieci do Niemiec. W uroczys
tości wzięli
udział mieszkańcy
Lidie oraz kilka tysięcy obywa
teli czechosłowackich.
O Zw. Radziecki wystrzelił ko
lejnego sztucznego satelitę Ziemi
z serii „Kosmos’* o kolejnym nu
merze 1021.
O Siły lotnicze USA wystrzeli
ły z przylądka
Cape Canaveral
kolejnego satelitę przeznaczonego
do
wykonywania zadań szpie
gowskich. Ostatni tego typu obiekt Stany Zjednoczone umieści
ły na orbicie przed 2 miesiącami.
O Jak podaje rzecznik NASA,
specjalistom amerykańskim udało
się uratować amerykańską stację
orbitalną „Skylab”, której groziło
wejście w gęste warstwy atmosfe
ry i spłonięcie, gdyż w ciągu ostatnich miesięcy zaczęła ona tra
cić wysokość. Stację udało się umieścić w pozycji równoległej do
Ziemi, podczas gdy od wystrzele
nia w 1973 r. zajmowała ona po
zycję pionową wobec naszej pla
nety.
Gdyby operacja zmiany pozycji
nie udała się. stacja weszłaby w
niższe warstwy atmosfery, gdzie
spłonęłaby, a jej szczątki mogłyby
spowodować wypadek opadając na
zamieszkane tereny.
• W Północnej Irlandii doszło
nod koniec tygodnia ponownie
do krwawych zajść, w którvch
jedna osoba, została zabita, a trzy
są ranne.

jów broni nuklearnej, a zwła
szcza bomby neutronowej.
Związek Radziecki, Polska i
pozostałe kraje wspólnoty so
cjalistycznej wystąpiły z pro
gramem konkretnych kroków,
które raz jeszcze potwierdziły,
że propozycje
rozbrojeniowe
tych państw nie są obliczone
na doraźne efekty propagando
we, ale związane sa głęboko z
ich strategią polityki pokoju i
rozwoju społeczno-ekonomiczne
go. Stanowisko ZSRR, który
m. in. zadeklarował gotowość
nodjecia rozmów w sprawie
wzajemnej redukcji każdego ro
dzaju broni, z uznaniem zostało
przyjęte
przez
uczestników
sesji.
Debata dowiodła też, jak
wielką karierę zrobiła w świę
cie idea planu Rapackiego. Pra
wie wszystkie kraje niezaangażowane wypowiadały się za utworzeniem stref bezatomowych
i stref pokoju, a także za stwo
rzeniem międzynarodowego sy
stemu bezpieczeństwa zbiorowe
go. który by uwolnił świat od
konieczności zbrojeń? Wszystkie
państwa zwracały uwagę na
potrzebę umocnienia roli ONZ
w dziedzinie rozbrojenia.
Na tle tego, co w okresie
ostatnich dwóch tygodni działo
sie poza sesja, debata general
na uwypukliła rozbieżność mię
dzy słowami a czynami polity
ków państw, wchodzących w
skład wojskowych i politycz
nych struktur NATO. Z jednej
strony deklarowali oni w No
wym Jorku hasła rozbrojeniowe
a z drugiej nodejmowali w Wa
szyngtonie decyzja obliczona na
dalsze przyspieszanie wyścigu
zbrojeń lub próbowali w Pa
ryżu montować neokolonialne
siły policyjne dla Afryki.
Aktywność ta. której towa
rzyszyła zimnowojenna retory
ka. budziła na sesji poważne
zaniepokojenie. Dawali temu
wyraz przedstawiciele kraiów
Trzeciego Świata. Te niepoko
jące zjawiska dawały natomiast
wyraźna satysfakcję delegacji
chińskiej która odrzuciła wszy
stkie wysiłki i konstruktywne

9 w prowincji Bihzr, w ciągu
18 dni odbywających się tam wła
śnie wyborów do rad wiejskich
straciło życie 46 osób. Policja do
konała wśród mieszkańców pro
wincji wielu aresztowań i zare
kwirowała broń i materiały wy
buchowe
chcąc
tym sposobem
powstrzymać walkę toczącą się
między różnymi ugrupowaniami
pri-tycznymi.
O 4 studentów poniosło śmierć
w starciach na ulicach Stambułu,
da których desrło między lewico,
wyml i prawicowymi ugrupowa
niami n~Iityc-nvmi. S-acuje się.
że wskutek
ramles-ek poetycz
nych w Turcji zginęło w ub.r. ok.
ST’ cr.ób.
O Jak poinformowała z Bue
nos Aires agencja AFP. doko
nano zamachn na siedrdbe rządu
argentyńskiego w centrum sto
licy.
P> W wyniku starć między de
monstrantami ugrupowań skrajnie
prawicowych , i lewicowych w
centrum Lizbony zginał w na
stępstwie rany postrzałowej 19Ietnł mężc-y-na. Pięć innych osób
zostało rannych wskutek ciosów
zadanych kamieniami. Sycili ich
nie
zagraża
niebezpieczeństwo.
Pn”c’-» otidaia strzały ostrzegawr-«
tów. Naoczni świadkowie twierd-a. że -’vs-e!i strzały również
wśród tłumu.

150 tys. zwiedzających
na wystawie w Ałma-Acie
inicjatywy w dziedzinie rozbro
jenia, wzywając do przygoto
wań wojennych. Była to posta
wa odosobniona, przypomina
jąca stanowisko Izraela, który
byl — obok RPA — powszech
nie potępiany jako stale i in
tensywnie dozbrajana forpoczta
imperializmu.
W czasie debaty wiele dele
gacji postulowało, aby sesja uchwaliła konkretne zalecenia w
sprawie rozpoczęcia przygoto
wań do światowej konferencji
rozbrojeniowej, jako najwyż
szego forum rozbrojeniowego,
które mogłoby przyjąć obliga
toryjne zalecenia w tej dzie
dzinie.
Do końca obrad, czyli do 28
bm. sesja pracować będzie w
komitecie głównym i w jego
grupach roboczych nad projek
tami dokumentu końcowego,
który dotyczyć będzie general
nie pojętej strategii rozbroje
niowej. (P)

AŁMA-ATA (PAP). Specjalny
wysłannik PAP, Jerzy Grzy
wa, pisze: Ponad 150 tys. osób zwiedziło wystawę „Sdiełano w Polsze”, która od 30 ma
ja do 11 czerwca br. czynna
była w stolicy Kazachskiej
SRR — Ałma-Acie.
Z ekspozycją zapoznali się
przedstawiciele
najwyższych
władz tej republiki, z człon
kiem Biura Politycznego KC
KPZR, I sekretarzem KC KP
Kazachstanu Dinmuchamedem
Kunajewem na czele oraz licz
ni specjaliści i handlowcy ka
zachskiej SRR i sąsiednich azjatyckich republik radzieckich.
Wystawa w Ałma-Acie była
największą tegoroczną ekspozy
cją zagraniczną polskiego prze
mysłu i eksportu oraz konkret
ną ofertą towarową. Zawarto
nowe kontrakty eksportowe oraz
przeprowadzono rozmowy
na
temat dalszego zwiększenia wy
miany handlowej. (P)

Pożar w szwedzkim hotelu
22 maturzystów poniosło śmierć w płomieniach
SZTOKHOLM
(PAP).
Wstrząsająca tragedia roze
grała się w Boras, w zachod
niej Szwecji, W wyniku po
żaru hotelu zginęło w pło
mieniach, w nocy z piątku
na sobotę, co najmniej 22
uczniów. Przeszło 56 jest
rannych lub poparzonych.
Stan kilku jest bardzo ciężki.
Dotychczas nie ustalono, co
było przyczyną pożaru, naj
groźniejszego w Szwecji od
wielu lat. Istnieje przypuszcze
nie, że pożar wybuchł wsku
tek eksplozji bomby wrzuco
nej do wnętrza hotelu. Policja
oświadczyła, że nie jest w sta
nie potwierdzić tych przypusz
czeń. Być może spowodowała go
eksplozja lampy jarzeniowej.
W piątek wieczorem w hotelu
znajdowało się 450 osób. O go
dzinie 2.30. kiedy wybuchł po
żar. przebywało w nim jeszcze
150 osób, z tego większość ba
wiła się w lokalu tanecznym
Monte Carlo na 3 piętrze, a
część przebywała w sali restau
racyjnej — odbywał się tam
bowiem bal maturalny absol
wentów gimnazjum Erikksona
w Boras. Pożar wybuchł na
parterze i szybko rozprzestrze-*
nil sie na cały budynek.
Kiedy przyjechały policja 1
straż pożarna, w hotelu i przed
hotelem rozgrywały się wstrzą
sające sceny. Pożar wywołał
panikę wśród młodzieży odcię
tej przez płomienie w lokalu
tanecznym i sali restauracyjnej.
Młodzi Judzie wybijali gołymi
rekami szyby w oknach i wy
skakiwali na ulicę. Jeden z na
ocznych świadków powiedział,
że widział młodych ludzi, któ
rzy cofali się przed płomie
niami i wyskakiwali z okien.
..Wyglądali jak pochodnie. Było
to koszmarne”.
Dotychczas udało się zidenty
fikować zwłoki zaledwie kilku
osób. Czworo uczniów, najcię
żej rannych, przewieziono śmi
głowcami do klinik specjalnych
w Uppsali i w Linkoeping.
„Stads-Hotel”, w którym wy
buchł pożar, zbudowano w 1907
roku. Przed pożarem hotel był
remontowany. Odpowiednie wła
dze nadzoru zobowiązały wła
ściciela hotelu w styczniu 1976
roku do podziału budynku na
kilka oddzielnych pionów dla
ochrony przed pożarem. Miał
on zainstalować ponadto auto
matyczne urządzenia, ostrze
gające przed pożarem i gaś
nice.
Właściciel hotelu złożył od
wołanie od tych decyzji. W

momencie, kiedy doszło do ka
tastrofy, sprawa nie była jesz
cze rozstrzygnięta. (P)

Dziennik „Prawda"
o przemó^kij prezydenta
Cartera w Annapiis
MOSKWA (PAP).' Dziennik
„Prawda” zamieścił artykuł, w
którym poddaj ostrej krytyce
ostatnie wystąpienie prezydenta
St. Zjednoczonych Jimmy Car
tera. wygłoszone w Annapolis.
Gazeta pisze, że prezydent
USA pozwolił sobie na niedo
puszczalna ingerencję w spra
wy wewnętrzne ZSRR i krytykę
ustroju
społeczno-politycznego
Związku .Radzieckiego. Z wypo
wiedzi prezydenta USA, pisze
„Prawda”, wynikały pośrednie
żądania umożliwienia prowa
dzenia działalności agenturalnej
na terenie Związku Radzieckie
go i innych państw socjalis
tycznych. oraz próby wywarcia
presji na ZSRR, by zrezyg
nował on z udzielania pomocy
ruchom narodowowyzwoleńczym
w Afryce i na innych konty
nentach.
Wypowiedź prezydenta Sta
nów Zjednoczonych — pisze
„Prawda” — sprowadzała się do
jednoznacznego stwierdzenia, że
jeśli ZSRR będzie podtrzymy
wał swoje dotychczasowe sta
nowisko w tej kwestii, może to
utrudnić realizację procesu od
prężenia. Wystarczy jednak —
pisze „Prawda”, odwołać się do
ostatnich wydarzeń, aby prze
konać się. że to nie ZSRR, ani
Kuba, a właśnie USA i ich
sojusznicy przeprowadzili szero
ko zakrojona akcie interwen
cyjną w Zairze.
Wykorzystując siły interwen
cyjne do walki z ruchami na
rodowowyzwoleńczymi,
USA
otwarcie wypowiadają się na
temat powiększenia sił NATO,
by przekształcić blok wojskowy
w światowego żandarma.
Jak wiadomo, pisze „Praw
da”. Waszyngton rozpoczął woj
nę w Wietnamie również od
wysłania do tego kraju grupy
specjalistów i doradców Pen
tagonu. Do ostatniej chwili
próbował ukryć agresywny cha
rakter tej wojny przy pomocy
propagandy o „obronie” wolno
ści i demokracji. Metoda ta —
pisze „Prawda” — nie jest więc
nowa i nikogo nie jest w stanie
wprowadzić w błąd. (P)

Słowa i czyny Waszyngtonu
SPARTAK BIEGŁOW
Korespondencja AP „Nowosti” specjalnie dla „Życia”
(P) Prezydent Carter w tam, gdzie ta baza została
swym przemówieniu w Anna- sformułowana i zatwierdzona
polis uznał za stosowne nad podpisami poprzednich prezy
mienić o istotnej roli odprę dentów.
Co wywołuje rezerwę w re
żenia i stosunków radzieckoradzieckiej opinii pu
amerykańskich w sprawach akcjach
co skłania do przy
światowych. Sądząc po tych blicznej,
puszczeń, że w Waszyngtonie
słowach, w Waszyngtonie uz zapomniano o tych wzajemnych
naj e się, że nie można na zobowiązaniach? Wiele obja
oczach całego świata odżeg wów. Wśród nich — wyraźne
nywać się od tego, czemu po dążenie do przewlekania roz
przednie administracje zobo- mów o ograniczeniu zbrojeń
ignorowanie os
wiązały się nadać rolę prio- strategicznych,
tatnich radzieckich propozycji,
rytetową.
wniesionych w celu doprowa
Jeśli jednak chodzi o reakcję radzieckiej opinii publicz
nej na to przemówienie, to by
najmniej nie została ona prze
konana. że obecna administra
cja USA zgodziła się na ten
wybór narodu amerykańskiego
i przyjęła go do realizacji. Do
poważnych wątpliwości skłania
ją zarówno słowa, w tym także
wypowiedziane
w Annapolis.
jak i czyny, które przemawia
ją jeszcze dobitniej: czy to se
sje NATO, czy „operacje ra
tunkowe” służące ratowaniu
kolonialnych reliktów.
Termin „konstruktywne współ
zawodnictwo’’ może w czyichś
oczach uchodzić za udane od
krycie profesorskie, ale
nie
zastępuje on odpowiedzi na
nieobecne w oświadczeniach
Waszyngtonu pytanie: co za
mierzają uczynić same Stany
Zjednoczone
dla
wniesienia
prawdziwie
konstruktywnego
wkładu w rozwój współpracy
na rzecz rozbrojenia i okiełzna
nia odwetowych sił „zimnej
wojny” na bazie istniejących
już porozumień?
Powstaje wrażenie, że Wa
szyngtonowi pilno do przewró
cenia stronic dyplomacji, bez
zajrzenia nawet do poprzednich,

dzenia sprawy do pomyślnego
zakończenia.
Sam prezydent Carter w prze
mówieniu w Annapolis musiał
przyznać: analiza amerykań
skiej potęgi militarnej daje
„podstawy do przekonania” że
istnieje ,.sytuacja parytetu”.
Prezydent zmuszony był zakwa
lifikować jako „panikarskie”
domniemania „twórców opinii”
(na służbie kompleksu militarno-przemysłowego) na temat
niedostatecznego poziomu bud
żetu militarnego USA
Ale sprawa polega właśnie
na tym, że na wskroś fałszywa
kampania na temat „radzieckie
go zagrożenia”, którą sama ad
ministracja wykorzystała dla
wciągania NATO w nowy krąg
piekielnego wyścigu, dawno
przestała być nieszkodliwym
głupstwem. Przekształciła się
w otwartą dywersję przeciw
sprawie pokoju, ponieważ, jak
podkreślił
niedawno Leonid
Breżniew, kampania ta służy
jako usprawiedliwienie i maska
dla działań prawdziwie niebez
piecznych i potencjalnie agre
sywnych: służy podnoszeniu na
nowy poziom wyścigu zbrojeń,
potęgowaniu sił militarnych,
nasycaniu atmosfery międzyna-

rodowej
zatrutymi oparami
strachu, podejrzeń i wrogości.
Podniesiona do rangi polityki
państwowej, staje się ona us
prawiedliwieniem dla nacisków,
których absolutnie nie może ak
ceptować tak wielki kraj, jak
Związek Radziecki, ani też pań
stwa prowadzące przyjacielską
współpracę w ramach wspólno
ty socjalistycznej. Kampania ta
staje się pretekstem dla żąda
nia zmiany porządku i praw,
pozostających
w
wyłącznej
kompetencji narodu, który je
ustanowił, służy za powód sta
wiania ultymatywnych żądań
zmiany zasad polityki zagrani
cznej, utkanych z tego samego
materiału, który stanowi o na
turze państwa radzieckiego.
Weżmy za przykład Afrykę
i stanowisko radzieckie w spra
wach afrykańskich, które Bia
ły Dom, by dogodzić „jastrzę
biom” z kompleksu wojskowoprzemysłowego, próbuje przed
stawić narodowi amerykańskie
mu w wywróconej na opak po
staci. Ci, którzy mobilizowali
teraz korpusy ekspedycyjne, by
rzucić je ku granicom Angoli
czy w jakiekolwiek inne miej
sce, gdzie jak ironicznie zau
ważył pewien obserwator, „zna
leziono niedopałek radzieckiego
papierosa albo ogryzek kubań
skiego cygara”, tworzą w afry
kańskich pustyniach miraże
„zagrożenia radzieckiego” jako
zasłonę dla całkowicie realnych
miliardów dolarów, czy fran
ków zainwestowanych w eksplo
atację bogactw tego kontynen
tu. Tworzą je także po to. by
wziąć odwet za fiasko polityki
przeciwdziałania
„wiatrowi
przemian” w Afryce.
Ironiczną uwagę premiera
brytyjskiego o „amerykańskich
Krzysztofach Kolumbach”, któ
rzy wzięli się do nowego od
krywania Afryki, można za
sadnie uogólnić w odniesieniu
do wszystkich meandrów obec-

BEJRUT (PAP). Specjalny
wysłannik PAP, Tadeusz Jac
kowski pisze: Wiele faktów
wskazuje, że zapowiedziane
na 13 czerwca wycofanie iz
raelskiego korpusu okupacyj
nego z południa Libanu nie
wiele zmieni w ogólnym układzie sił, ani też nie zape
wni spokoju i bezpieczeństwa
w tym najbardziej zapalnym
rejonie świata arabskiego.

Pierwszym elementem
po
twierdzającym
pesymistyczne
przypuszczenia był atak koman
dosów izraelskich na to, co
szumnie określono jako bazę
morską OWP na południe od
portu Sydon. Stało się oczy
wiste, że wojskowe koła Tel
Awiwu zamierzają nadal ata
kować zgrupowania palestyń
skie niezależnie od tego, czy
zachowują się one biernie, czy
też aktywnie, czy
oddziały
ONZ pozostaną w tym rejonie
i czy wreszcie stworzona zos
tanie strefa bezpieczeństwa w
rejonie pogranicza.
Bejruckie konserwatywne pis
mo „Ike” stawia kropkę nad i
pisząc: „w żasadzie nie ma
większego znaczenia, czy Izrael
wycofa się czy nie. Ataki mo
gą być kierowane tak samo do
brze z terytoriów izraelskich
jak i libańskich’’.
Wielu obserwatorów przypu
szcza. że decyzja Izraela o wy
cofaniu się wynika z dwóch
zasadniczych powodów. Pierw
szym jest presja opinii między
narodowej, drugim — poważne
koszta związane z utrzymaniem
wielotysięcznego korpusu
w
rejonie narażonym na stałe za
grożenia.
Gen. Erskin dowodzący oddziałami ONZ w południowym
Libanie złożył niezwykle znamienne. oświadczenie. Oto na
konferencji prasowej w Tel
Awiwie obnażył plan izraelski
polegający w głównych zary
sach na przekazaniu strefy gra
nicznej nie wojskom ONZ, jak
poprzednio zakładano, lecz pra
wicowym ultrasom operującym
tam pod nazwą armii południo
wego Libanu. Oddziały te po
zostałą w najściślejszej łącz
ności z dowództwem izraelskim
i określić je można tylko jako
izraelską forpocztę na połud
niu.
Wydaja się nie ulegać wątpli
wości, że Izrael wywiera na
cisk na dowództwo ONZ, aby
wszczął rokowania z oddziała
mi prawicy. Erskin jednakże
stawia pytanie: a na jakiej to
podstawie mamy negocjować z
tymi grupami? Podstawa taka
formalnie nie istnieje i stano
wi próbę wyłomu w dotychcza-

sowym rozplanowaniu cało
kształtu działalności oddziałów
ONZ-towskich.
Istnieje nader ważne tło umożliwiające manewry izrael
skie. Jest nim stale pogarszają
ca się sytuacja polityczna w Libanie. Jej miernikiem jest m.
in. nierealizowanie decyzji o
ekspedycji libańskch oddziałów
wojskowych, które w myśl za
łożeń miały wraz z wojskami
ONZ zajmować obszary połud
nia kraju i strefę pograniczną.
Przy najlepszej koniunkturze
można mówić jedynie o sym
bolicznym udziale tych jedno
stek i ograniczonej instalacji 11. bańskich ośrodków administra
cyjnych.
Wojsko
libańskie,
zgodnie z oświadczeniem mi
nistra obrony Butrosa to dopie
ro niezmiernie skromny liczeb
nie zalążek.
Skrajne odłamy prawicy do
magają się, aby
wspomnianą
armię południa Libanu wcielić
do regularnych oddziałów. Na
turalnie zdeterminowałoby to
ostatecznie polityczny obraz
wojsk
państwa
libańskiego.
Jeśliby wojsko libańskie skła
dało się z przewagi elementów
chrześcijańsko - prawicowych,
konfrontacja z lewicowymi par
tyzantami na południu byłaby
trudna do uniknięcia.
Niezależnie od tego pogłębiły
się rozbieżności w łonie prawi
cy libańskiej. Skłócone elemen
ty prawicowe przystąpiły do
walki podziemnej. Na. przełomie
tygodnia, w sobotę, i niedzielę
doszło do eskalacji
zabójstw
politycznych wymierzonych w
działaczy zwalczających się ugrupowań prawicy. Jest rzeczą
oczywistą, że Izrael za pomocą
swych libańskich sojuszników
zyskuje
po raz pierwszy na
taką skalę możliwość pośred
niego oddziaływania na poli
tyczny obraz Libanu.
Nieprzezwyciężony kryzys po
lityczny sprawia, że w zasadzie
nadal wisi nad tym ważnym
punktem Bliskiego Wschodu
ten sam miecz Damoklesa. A
więc możliwość rozpalenia na
nowo waśni wewnętrznych i w
rezultacie stale otwarta
per
spektywa powrotu Izraela na
południe, bądź pośrednio bądź
też bezpośrednio, a o preteksty
nietrudno. (P)

Nagroda

polskiego grafika

BUDAPESZT (PAP). Polski
grafik Marian Nowiński otrzy
mał trzecią nagrodę w konkur
sie, na plakat o tematyce zwią
zanej ze Światowym Festiwalem
Młodzieży i Studentów w ' Ha
wanie Konkurs rozpisała w ro
ku ubiegłym Światowa Federa
PEKIN (PAP). Jak już infor
cja . Młodzieży Demokratycznej,
mowaliśmy, Chiny odrzuciły
propozycje strony wietnamskiej
której siedziba
mieści się w
odbycia spotkania w celu roz
Budapeszcie.
Pierwsza
nagrodę
strzygnięcia różnic stanowisk w
sprawie sytuacji osób pochodze I uzyskał węgierski artysta-plastyk, Endre Lukoviczky, a drunia chińskiego, zamieszkałych
na terytorium SHW.
gą — Wietnamczyk, Pham Duc
Jednocześnie po raz pierwszy
Phong.
ujawniły oficjalnie, że w związ
ku z tym „częściowo” wstrzy
Wszyscy trzej laureaci kon
mały pomoc gcspcńarczą dla
kursu wezmą udział w festiwa
tego kraju.
W oświadczeniu
lu hawańskim. (A)
chińskiego MSZ z 9 bm., a opu
blikowanym w soootę nad ra
nem. powtarza się zarzuty, ja
koby władze wietnamskie prze
śladowały Chińczyków i skła
niały ich do powrotu do Chin.
Jak wiadomo, strona wiet
namska stanowczo odrzuciła
wielokrotnie te zarzuty jako
całkowicie sprzeczne z polity
ką tego kraju, zapewniająca
równe traktowanie wszystkich
(P) Jak informuje dyrekcja
mieszkańców Wietnamu. Jed
PLO, podczas obecnej trans
nak prowadzona przez chińskie
atlantyckiej podróży „Stefana
środki przekazu kampania pro
Batorego” zdarzył się pierwszy
pagandowa w tej sprawie stale
w historii tego statku wypadek
się nasila. (A)
przeprowadzenia prawdziwego
alarmu „człowiek za burtą”.
Za burtą znalazł się duński
nego kursu Waszyngtonu w
marynarz ze statku „Greine
polityce globalnej. Potrzebne
Coast”, który wypadł przypad
jest' tylko jedno istotne zastrze
kowo i wyłowiony został przez
żenie. Rzecz bynajmniej nie w
jacht „Jenny 2”.
tym, że USA po raz pierwszy
odkrywają dla siebie problemy
Marynarz został przyjęty na
Afryki, stosunków z krajami
pokład transatlantyka, gdzie po
socjalistycznymi, rozbrojenia amocy udzielił mu lekarz okręto
tomowego itd. Istota sprawy
wy. Duński marynarz został na
polega na tym, że określone ko
stępnie przewieziony na ląd przy
ła w Waszyngtonie próbują wy
pomocy ratowniczego helikopte
korzystać w swych interesach
ra brytyjskiej marynarki wo
powstałe możliwości i zmusić
jennej. (PAP)
Amerykę i jej zachodnich part
nerów do powrotu do strzelnic
„zimnej wojny”, do ponownego
spojrzenia na burzliwie zmie
niający się świat nie otwarty
mi oczyma politycznego realiz
mu, a poprzez celowniki broni
„żandarma światowego”.
Prezydent Carter przemawia
jąc w Annapolis bezwzględnie
rr
miał rację, gdy powiedział, że
RIO DE JANEIRO (PAP).
nie wierzy, by ZSRR i jego
Dwaj obrońcy ujętego niedaw
przywódcy chcieli dalszego po
no w Brazylii zbrodniarza wo
tęgowania napięcia. Ale jest to
tylko część prawdy. Pełna pra
jennego, byłego zastępcy ko
wda,
którą
amerykańskim
mendanta obozu koncentracyj
„twórcom opinii” niewygodnie
nego w Sobiborze, Franza Wag
byłoby przekazać ich narodowi,
nera, wystąrili do brazylijskie
polega na tym, że Moskwa, jak
go Sądu Najwyższego z wnios
stwierdzono na Kremlu w cza
kiem o zwolnienie z aresztu ich
sie uroczystości z okazji 60-leklienta.
cia państwa radzieckiego uważa
Chodzi im o cofnięcie wyda
co następuje: w stosunkach ranego przez brazylijskie Mini
dziecko-amerykańskich decydu
sterstwo Sprawiedliwości naka
jące powinno być tworzenie
zu aresztowania Wagnera. Na
długotrwałego porządku, podyk
kaz został wydany na Dodstawie
towane troską o pokój. Tego
samego oczekujemy w odpowie
brazylijskiej ustawy ekstradycji.
dzi.
Obaj obrońcy podjęli również
Tylko opierając się na nie
starania o to, by Sąd Najwyżświadomości Amerykanów moż
szy Brazylii oddalił wszelkie
na na ich oczach — równolegle
starania o ekstradycję Wagnez niedopuszczalnymi wypadami
ra. Z wnioskami o ekstradycje
pod adresem sposobu życia 250hitlerowskiego zbrodniarza wo
milionowego narodu — propojennego wystąpiły do władz
nować temu narodowi niby jabrazylijskich Polska, Republika
kąś „łaskę” „dokonanie wyboFederalna. Austria oraz Izrael.
ru” między konfrontacja
______ _ a
Z Brazylii nadeszły informa
współpracą. Jak podkreślają w
cje. że przebywający w aresz
tych dniach wszyscy, którzy
cie
b. komendant Treblinki i
trzymają rękę na pulsie opinii
Sobiboru, G.F. Wagner, miał się
publicznej Kraju Rad, ZSRR
zwrócić do rządu RFN z prośbą,
dokonał swego wyboru dawno
aby „przyszedł mu z pomocą”.
1 w sposób nieodwracalny. Te
Podczas wojny „poświęcił” on
raz przyszła kolej na Waszyng
wszystko dla Niemiec, dlatego
ton, by jasno i niedwuznacznie
bvłoby sprawiedliwe, aby teraz
określił swój wybór nie tylko
i „RFN mu się odpłaciła”. (A)
w słowach, ale i w czynach.

Chiny nasilają

kam ranię antywietnamską

„Stefan Batory”

pomocy
duńskiemu marynarzowi

Adwokaci Wagnera
wnoszą o uwo.n*enie
bestii z Sobiboru"
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PASZTET BULLOCKA
Od stałego korespondenta
ANDRZEJA BAJORKA

Londyn, w czerwcu

Najpierw był zespół eksper
tów, potem dokument, potem
dyskusja. Raport Bullocka, bę
dący analizą tzw. demokracji
przemysłowej Wielkiej Bryta
nii — czyli stosunków między
pracownikami i pracodawca
mi — przez ładnych parę ty
godni nie schodził z łamów
prasy i anten radiowo-tele
wizyjnych. Brytyjczycy dys
kutowali o nim z tempera
mentem Meksykariów; długo
i wyczerpująco, właściwie aż
do wyczerpania... dyskutantów.

Gdy normalną koleją rzeczy
dokumentem zajęta się Izba
Gmin, podzielił on los wielu in
nych raportów — tzn. ugrzązł w
trybach parlamentarnej proce
dury.
' Raport, bardzo krytycznie oce
niający układ stosunków między
pracownikami a pracodawcami
oraz postulujący kilka odważ
niejszych posunięć dla poprawie
nia równowagi w tej dziedzinie
okazał się przysłowiowym pasz
tetem z którym nie wiadomo co
zrobić. Przemysłowym bossom i
kołom konserwatywnym naiwyraźniej nie chclat przejść przez
gardło, lewica zaś, wspierana
przez związki zawodowe, nie za
mierzała dopuścić do takiego
przemielenia raportu, które by
w zasadniczy sposób zmieniało
jego wymowę. Wybrano więc
wariant na przeczekanie.
Gdy raport przeleżał półtora
roku, teraz, chcąc nie chcąc
trzeba było powrócić do sprawy.
„Biała księga” ogłoszona przez
rząd pod koniec maja br. doty
cząca demokracji przemysłowej,
zapowiada realizację pewnych,
mocno okrojonych zaleceń ra
portu około 1984 r., wówczas
to w brytyjskich przedsiębior
stwach zatrudniających powyżej
2 tys. osób ma być wprowadzo
ny dwustooniowy system zarzą
dzania. polegający z grubsza na
tym. iż w skład rad dyrekcyjnych wejść mieliby również tzw.
robotniczy dyrektorzy. Wkompo
nowani w istniejącą strukturę
zarządzania, stanowiąc w niej
ciało mniejszościowe, siłą rzeczy
nie będą mogli stanowić liczącej
się przeciwwagi dla tych, którzy
dominowali 1 dominują: dla
właścicieli, prezesów, doradców i
innych bossów.
Związkom zawodowym „Biała
księga” obiecuje stosunkowo nie
wiele — głównie stworzenie pod
stawy prawnej do powoływania
w przedsiębiorstwach wspólnych
komitetów związkowych (.TRC).
Jak wiadomo, w brytyjskich za
kładach pracownicy należą za
zwyczaj do kilku, jeśli nie kil
kunastu związków. W ważniej
szych akcjach na ogół współpra
cują one ze sobą poprzez swych
mężów zaufania, tzw. shon ste
wardów. Nadanie tej współpracy
pewnych ram organizacyjnych w
postaci JRC w niewielkim tylko
stopniu zmieniałoby istniejącą
sytuację.
Stąd też — w odpowiedzi na
„Białą księgę” — związki zawo
dowe przypomniały swe wnioski
i postulaty. Chodzi im np. o to,
bv wybór wspomnianych robot
niczych dyrektorów odbywał się
związkowymi kanałami. Chodzi
również o ustanowienie jakie
goś parytetu wpływów między
posiadaczami akcji oraz pracow
nikami danej firmy. Ci pierwsi na
temat jej losów mają nieporów
nanie więcej do powiedzenia,
chociaż często całe życie nawet
nie oelądaią na oczy przedsię
biorstwa. Trzecim punktem, na
który silnie nalega ruch związ
kowy, a zwłaszcza Moss Evans,
przywódca największego związ
ku TGWU (transportowcy i ro
botnicy niewykwalifikowani —
łącznie 1,9 min członków) jest

obecność robotniczych dyrekto
rów w gremiach rzeczywiście po
dejmujących decyzje, a nie w ja
kichś radach nadzorczych czy
innych grupach o drugorzędnym
znaczeniu.
Konfederacja
Brytyjskiego
Przemysłu (CBI), główny bastion
oporu przeciwko raportowi Bul
locka, przyznała otwarcie, iż
propozycje zawarte w „Białej
księdze” oddalają widmo kata
strofy, jaka rzekomo groziła
przemysłowi, gdyby przyjęto
pierwotną wersję zaleceń rapor
tu. CBI uważa jednak, że i obec
ne, stonowane postulaty, idą za
daleko, zagrażają bowiem „wy
dajności i skuteczności” działa
nia brytyjskich przedsiębiorstw.CBI pomija tu jednak argument
wysuwany m.in. przez wielu nau-

kowców brytyjskich — w tym
przez grupę ekonomistów z
Oxfordu, którzy uważają, że
źródłem bezspornie słabej wy
dajności i skuteczności brytyj
skich firm jest przede wszystkim
kiepskie zarządzanie.
Z własnych obserwacji dodał
bym, że brytyjscy dyrektorzy i
kierownicy wyższego szczebla
posługują się przede wszystkim
formalnym modelem zarządza
nia. W praktyce wygląda to tak,
że podwładni otrzymują pismo,
w którym komunikuje się im o
takiej czy innej decyzji, raczej
bez wnikania w jej skutki dla
bezpośrednio zainteresowanych.
Takie właśnie arbitralne i z grun
tu formalistyczne podejście by
wa powodem olbrzymiej więk
szości strajków. Inna rzecz jed
nak, że sytuacje nieraz bywają
nie do pogodzenia: występuje po
prostu zasadniczy konflikt inte
resów.

NRD — dokąd po szkole?

164 specjalności zawodowe
dla absolwentów 1979 r.
Od stałego korespondenta
ANDRZEJA OSIECKIEGO
produkcją i usługami. Poradnik
Berlln, w czerwcu
zawiera także oferty służb pań
(P) Kilka tygodni temu pisząc
stwowych, wojska, straży po
o
możliwościach
dalszego
żarnej, policji i innych insty
kształcenia
maturzystów
w
tucji. Przy każdej informacji
NR.D, stwierdziłem na podsta
figuruje adnotacja czy dana spe
wie rozmowy z oficjalnymi ucjalność jest przedmiotem duże
rzędnikami ministerstwa oświa
go czy małego zainteresowania
ty, że losy młodzieży kończą
młodzieży. Innymi słowy czy do
cej szkołę ogólnokształcącą roz stać się do pracy tej specjalnoś
strzygają się na rok przed eci jest łatwo czy też lepiej z
gzaminem dojrzałości. Dziś na
góry zrezygnować ze względu
poparcie tego stwierdzenia mo
na spodziewany nadmiar kan
gę zacytować fragmenty obszer
dydatów.
nego poradnika wydanego przez
Oczywiście poradnik skierowa
wydział szkolenia zawodowego
ny jest wyłącznie do tej mło
berlińskiego magistratu, a skie
rowanego do 14 tys. dziewcząt
dzieży, która nie została wyty
i chłopców, którzy 1979 r. koń
powana na wyższe studia. O
czą szkołę średnią.szansach przyszłych studentów
Poradnik zawiera zarówno li
pisałem
obszernie
znacznie
stę czekających na młodzież
wcześniej.
specjalności zawodowych, jak i
szczegółowy wykaz szkół i in
stytucji (wraz z adresami i nu
merami telefonów) zaintereso
wanych w kształceniu przy
szłych kadr. Jeśli chodzi o
chłopców to największe szanse
mają oni w przemyśle. Berliń
skie fabryki mogą przyjąć aż
Sądząc z głosów wielu zacho
38 procent przyszłorocznych ab dnich
prasowych, nie
solwentów. Niewiele mniej, bo 24 mówiącorganów
o poniektórych po
procent znajdzie pracę w budow litykach, już
szef
zairskiego
pań
nictwie, 18 proc, poczcie i w stwa jest — że użyjemy fran

•komunikacji, 5 proc, w usłu
cuskiego wyrażenia „rycerzem
gach, 4 procent w handlu itd.
bez zmazy i skazy". Jego wszy
Dla dziewcząt stoją otworem
współpracownicy to grono
głównie miejsca w handlu i scy
świętych ludzi i nikt sensowny
przemyśle (po 23 procent) bu nie rozumie, dlaczego właściwie
downictwie — 9 proc., handlu
powstańcy z prowincji Szaba
zagranicznym — 4 procent i in
chcieli się ich pozbyć. Oczywiś
nych zawodach.
cie jeśli nie brać pod uwagę
komunistycznych knowań.
Procedura werbowania kan
Nic dziwnego tedy, że oprócz
dydatów jest prosta. Odbywa
dzielnych
spadochroniarzy z
się za pośrednictwem szkół.
Każdy uczeń otrzyma we wrze Legii Cudzoziemskiej, tudzież
wojsk marokańskich i senegalśniu br. kartę kwalifikacyjną,
skich. mających przez czas bli
którą powinien oddać po wy
żej nieokreślony pilnować cało
pełnieniu w kancelarii szkol
ści chwiejącego się reżimu za
nej w oznaczonym terminie, a
irskiego. pięć państw zachod
jednocześnie zgodnie ze swy
nich: USA. Francja. Belg:a.
mi zainteresowaniami nawiązać
Niemcy zachodnie i Wielka
kontakt z instytucją poszukują Brytania
wesorzeć
cą kandydatów do przyszłej. go równieżpostanowiło
finansowo, ofiaru
pracy. Po 21 dniach uczeń ojąc na początek 100 milionów
trzyma odpowiedź z zakładu
dolarów.
pracy i potem może spokojnie
Suma to okrągła i zapewne zo
przygotowywać się do egzami stanie
odpowiednio powitana w
nu końcowego. Jeśli odpowiedź
Kinszasie.
Czy jednak zostanie
jest negatywna wniosek ucznia
wydana
zgodnie z intencjami opowędruje do komisji odwo
fiarodawców, tzn. na ożywienie
ławczej, która może zmienić de
życia gospodarczego kraju, w
cyzję zakładu pracy.
tym także prowincji
Sza
Ogółem do dyspozycji berliń
ba, można wątpić. Choćby
skiej młodzieży przygotowano
na podstawie niedyskrecji ana przyszły rok 164 specjalności
merykańskiego tygodnika „Newzawodowe. W znacznej więk sweek” z 12.6. br., który pisał:
szości są to kierunki związane z
„Jedną z przyczyn, dla któ-

W paryskim karnecie

LAURY I PIENIĄDZE
Od stałego korespondenta
LESZKA KOŁODZIEJCZYKA
Paryż, w czerwcu

Czarna pasta do butów
miała być rzekomo jedną z
przyczyn porażki francuskiej
ekipy piłkarskiej na argen
tyńskim Mundialu, w jej
pierwszym występie przeciw
ko drużynie włoskiej, zakoń
czonym zwycięstwem „błękit
nych”. Co ma szuwaks do
Mundialu?
Ano
właśnie...
Przed wyjściem na boisko
atmosfera bynajmniej
nie
sportowego podniecenia pano
wała w szatni drużyny trój
kolorowych, zakończona wyszczotkowaniem
sportowych
butów przy pomocy czarnej
pasty, mającej zatrzeć markę
fabryczną na cholewkach. W
ten sposób znikł ze sporto
wego obuwia symbol firmy
Addidas. Na 11 piłkarzy z
francuskiej ekipy tylko dwóch
wyłamało się z solidarnego
zatarcia śladów firmy na ci
żemkach, co najpierw w szat
ni, a potem na boisku miało
być rzekomo źródłem poróż
nień w ekipie trójkolorowych.

Może sprawa nie ujrzałaby
światła dziennego, gdyby mecz
zakończył się dla Francuzów
szczęśliwie. Ale gorycz poraż
ki, która sprowokowała liczne
komentarze na temat jej źródeł,
•powodowała także wywlecze
nie na wierzch różnych zaku
lisowych kombinacji finanso
wych, ujawniając wątpliwe po
wiązania francuskiego futbolu
z biznesem. Po nitce do kłębka
okazało się, że epizod z czarną
pastą był w gruncie rzeczy
drobną pars pro toto.

Ale zacznijmy od początku.
Ogromny
koncern
Addidas,
który zbił pieniądze na ludz
kiej słabości do widowisk spor
towych, zapewniał premie w
wysokości około 300 dolarów
dla każdego piłkarza, za każdy
mecz rozgrywany w firmowym
obuwiu. Praktyka taka weszła
w zwyczaj w zawodach krajo
wych i jak długo między przed
stawicielem firmy — dawnym
wybitnym piłkarzem francus
kim — a zawodnikami wszy
stko odbywało się. składnie, tak
długo zmowa milczenia otacza
ła tę sprawę, zaś federacja
francuskiego futbolu przymy
kała na to oczy, sama także
nie pozbawiona prowident od
intratnego interesu.
Ale gdy teraz, po długich la
tach nieobecności na świato
wych
mistrzostwach,
ekipa
francuskich piłkarzy wykopała
się na Mundial, uznała ona
krajową stawkę na kopanie w
addidasach za całkowicie nie
współmierną do swych sporto
wych wartości. W przeddzień
rozgrywek z Włochami zażą
dała więc od przedstawiciela
firmy podwyżki stawek do 1000
dolarów. Pertraktacje trwały aż
do ostatniej chwili nie przy
nosząc jednak satysfakcjonują
cego rozwiązania. I wtedy wła
śnie poszedł w kurs wspom
niany szuwaks.
Znawcy sportu przyjmą z uzasadnioną rezerwą pogląd, ja
koby ten skromny epizod mógł
być jedną z przyczyn porażki
z Włochami. Od 58 lat bowiem
trójkolorowi mają pecha w roz
grywkach ze swymi kolegami
w niebieskich koszulkach, nie
wygrawszy a nimi w tym cza

sie ani jednego oficjalnego me
czu. Byłoby więc raczej wy
jątkową niespodzianką, gdyby
na mistrzostwach w Buenos
Aires losy meczu potoczyły się
inaczej. Tak jednak jest w na
turze kibiców, że gdy piłka to
czy się pomyślnie, to nikt nie
zwraca uwagi na to, co się
dzieje w szatni. I na odwrót.

Rzecz w tym, że przy oka
zji tego incydentu w szatni za
częły się ujawniać znacznie
rozleglejsze i bardziej podej
rzane powiązania francuskiej
piłki nożnej z biznesem. U ich
początku były indywidualne
kontrakty poszczególnych firm
przemysłowych z co popular
niejszymi piłkarzami. Użyczali
oni swych nazwisk do rekla
my różnych przetworów spo
żywczych, zapewniali z ekra
nów telewizyjnych, że swe
wyniki zawdzięczają treningom
w określonych dresach, albo że
na co dzień ubierają się tylko w
domu odzieżowym noszącym taką
to a taką markę.
Te indywidualne kontrakty ze
sportowymi gwiazdami zaczęły
być jednak z czasem przed
miotem zazdrości graczy mniej
popularnych, jakkolwiek często
na boiskach pracujących na
chwałę swych głośnych kole
gów. Wykorzystując to nieza
dowolenie, grono przedsiębior
czych
działaczy
sportowych
wyszło z inicjatywą utworzenia
swojego rodzaju agencji, która
by zbierała wszystkie propo
zycje i oferty reklamowe i roz
dzielała zebrane w ten sposób
pieniądze według odpowiednie
go klucza. Pod nazwą Promofoot, mającą z nazwy dowodzić,
iż służy ona celom promowa
nia francuskiego sportu . piłkar
skiego, agencja ta została utworzona w 1975 r. w poro
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Raport Bullocka, pomyślany ja
ko studium tych konfliktów miał
być równocześnie zestawem zaleceń dla zapobiegania im. Okazato się, że zestaw ten nie nadaje
się do wprowadzenia w życie, w
takim zakresie, jak to przewidy
wał raport. Brytyjska demokracja
przemysłowa — o ile ze sloganu
miałaby stać się faktem — musiałaby zostać osiągnięta dzięki zasadniczej zmianie układu
sił w przemyśle; układu zdecy
dowanie niekorzystnego dla pra
cownika. Jednakże Brytanię, w
jej obecnych realiach polityczno-ustrojowych, pa prostu nie
stać na dokonanie takiego przedsięwzięcia. Dlatego też raport
Bullocka stal się kłopotliwym
pasztetem którego konsumpcję
wyznaczono na odległe lata.
Powie ktoś, że związki zawo
dowe i tak reprezentujące w
Brytanii poważną silę, w wielu
wypadkach dowiodły już, iż potrafią bronić interesu pracownika. Tak więc raport Bullocka
niezależnie od swej treści i doIconywanych na nim zabiegów,
jest właściwie nieistotnym elementem gry sił, jaka toczy się
w brytyjskim przemyśle. Ow
szem, lecz cała sprawa wzięła
się stąd, by grę tę prowadzić w
inny sposób. Związki zawodowe
istotnie silne mogą skutecznie
obronić pracownika właściwie
tylko poprzez strajki, co ma oczywiście zrozumiale konsekwen
cje dla gospodarki. Inicjatorom
raportu chodziło o to, by nie do
chodziło do takich konfliktów.
To znaczy, by troskę o interes
pracownika włączyć do systemu
podejmowania decyzji przez za
rządzających przedsiębiorstwami.
Jest to po pierwsze przyznaniem
się do faktu, iż interes pracow
nika stoi bardzo daleko, jeśli nie
na końcu istniejących prioryte
tów. Nadanie mu większej rangi m.in. przez wprowadzenie
mniej lub bardziej autentycznych robotniczych przedstawicieli, stanowiłoby ograniczenie
czy też uszczuplenie potęgi, z ja
kiej swobodnie korzystają właściciele, akcjonariusze i inni bos
sowie przemysłu. Na tym tle
właśnie wystąpiła zasadnicza
rozbieżność, która postawiła pod
znakiem zapytania realizację
wspomnianego raportu.

Kieszenie bezdna
| nych Zair nie był w stanie odeprzeć krwawej inwazji katangijskich powstańców na ten
region produkujący miedź, jest
— zdaniem międzynarodowych
bankierów w USA — rozmiar
korupcji rządu prezydenta Mobutu Sese Seko. Za przykład
niech służy fakt, że za pośredni
ctwem swego monopolu - państ
wowego Zair sprzedał co naj
mniej 70 tysięcy ton kawy w
Okresie, kiedy utrzymywały się
na nią w latach 1976 i 1977 re
kordowe ceny. Otrzymał za to
około 280 milionów dolarów amerykańskich. Jednak do kasy
państwowej dotarło tylko 130
milionów dolarów. „Reszta wy
lądowała na kontach banko
wych zairskich urzędników w
Europie oraz ich cichych euro
pejskich partnerów” — stwier
dził jeden z międzynarodowych
urzęaników”.
Tyle „Newsweek”. Nie jest
to nic nowego. Od lat bowiem
kraje zachodnie finansują w
różnych częściach świata reżimy,
których główną zaletą jest reakcyjność, a cechą charaktery
styczną przekupność. Do pry
watnych kieszeni szły miliardy
dawane reżimowi Czang Kaj-szeka, Diema, Thieu, Trujillo
i innych w krajach Azji i Ameryki Łacińskiej. Teraz jak
widhć, przyszła kolej na Afry
kę. Z tym samym, jak można
zakładać, skutkiem, (sek)

zumieniu z federacją francus
kiego futbolu. Zawarła ona umowę w sprawie stosownego
rozdziału mamony między fe
derację futbolu i kluby zawo
dowe, między graczy występu
jących w meczach oraz między
450 graczami będącymi człon
kami agencji. W grudniu ub.
roku Promofoot zapewnił sobie
w ten sposób pełną ekskluzywność w wykorzystaniu reklamy
płynącej z okazji awansu fran
cuskiej drużyny do Mundialu.
Około 20 wielkich kontraktów
reklamowych zostało z tego ty
tułu zawartych międzjr prze
mysłem różnych branż: spo
żywczym, teletechnicznym, odzieżowym i innymi. Wypuściły
one na rynek 100 tys. kostiu
mów sportowych z barwami
narodowymi Francji i przeszło
200 tys. koszulek sportowych z
nadrukiem francuskiej ekipy
futbolowej. W ten sposób każ
dy z 22 członków francuskiej
ekipy piłkarskiej wyselekcjo
nowanej do Buenos Aires miał
z góry zapewnione 400 do 500
tys. franków (80—100 tys. do
larów) niezależnie od wyniku
meczu. Z tym, że wielcy gwiaz
dorzy francuskiej piłki nożnej
tacy jak Platini czy Marius
Tresor zastrzegli sobie i uzy
skali prawo także do indywi
dualnych kontraktów.
Oczywiście poza tymi wpły
wami płynącymi z tytułu re
klamowego członkowie zespołu
trójkolorowych pobierają także
wysokie diety za mecze i pre
mie za zwycięstwa. Wszystko to
sprawia, że dobre kopanie sta
je się coraz bardziej rentow
nym biznesem. Ale nie o to
chodzi, nikt nie ma zamiaru
kwestionować tych wynagro
dzeń. Francuski minister mło
dzieży i sportu, który przed
kamerami telewizji był inda
gowany na ten temat stwier
dził z przekonywającą szczero
ścią, że trudno się dziwić za
wodowym piłkarzom, iż zainte
resowani są nie tylko wieńcami
laurowymi, natomiast to, co
budzi jego zastrzeżenia to
ciemna strona powiązań mię
dzy piłką a pieniądzem.

ZYCIE RADOMSKIE
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CO / GDZIE
KINA

Bałtyk — „Siedem nocy w Ja
ponii”, prod. ang., iat 12. godz.
11.30, 15.30. 17.30. „Ostatni film o
Legii
Cudzoziemskiej”,
prod.
USA, lat 15.
godz. 0.30. 13X0 1
19.30.
przyjaźń — „Rewolwer Python
357”, prod. franc., lat 15, godz.
15.15, 17.30 i 19.45.
Pokolenie — „Jeremy”,
prod.
USA. lat 15, godz. 9, 11, 13. „Nie
uchwytny morderca”, prod. wł.,
lat 18, godz. 15, 17 i 19.
Odeon — „Skrzydełko czy nóż
ka” prod. franc., b/o, godz. 15.30,
17.30 i 19.30
Hel — „Godzilla contra Gigan”.
prod. jap., lat 12, godz. 9. 11, 13.30,
„Dziewczyna z laską”, prod. ang.
lat 15, godz. 15.30, 17.30 i 19.30.
Walter — kino nieczynne.

Telefony: pogotowie
MO 307,
pogotowię
ratunkowe 808. straż
pożarna 309, apteka 310, bibliote
ka 552, księgarnia 511, pogoto
wie energetyczne 306, postój tak
sówek 268, przychodnia rejono
wa 323. restauracja ..Adria” 552,
stacja PKP 315, CPN 346, izba
porodowa 543. urząd gminy —
naczelnik 513. kierunkowy 12
SKARYSZEW
Telefony: apteka 13. posterunek
MO 77. ośrodek zdrowia 11, straż
pożarna 29 urząd miasta I gmi
ny 89.

WARKA
Kino „Przyjaźń” — „Sandakan
nr 8", prod. jap., L 18, godz. 16
1 18.30.
Telefony: apteka 33, izba poro
dowa 133. kawiarnia 266, posteru
nek MO 1. Muzeum im Pułas
WYSTAWY
kiego 267
ośrodek zdrowia 21
Muzeum Okręgowe — ul. Nowo
pogotowie ratunkowe 9. przycho
tki 12 .— „Bogactwo głębin mor
dnia rejonowa 270
restauracją
skich i oceanów" ze zbiorów Mu
„Turystyczna" 93, stacja CPN
zeum Górnośląskiego w Bytomiu
120 stacja PKP IZ stanica wod
i Muzeum Śląska Opolskiego w
aa PTTK 143
Opolu. „Motyw przyrodniczy w
Muzeum im. Pułaskiego czynna
plakacie” ze zbiorów
Muzeum
codziennie oprócz poniedziałków
Przyrodniczego przy Uniwersyte
t dni ooświątecznycb w godz od
cie Wrocławskim. „Sport w sztu . 10 — 17. Ekspozycja zmienna —
ce ludowej”.
Kazimierz Pułaski t udział Po
Witryny Plastyczne — „ARTU"
laków w tyciu ooutycznym. Kul
— malarstwo
Krystyny Barań
turalnym i społecznym Stanów
skiej.
Zjednoczonych.
Dom Kultury im Gen Waltera
— wystawa rzeźby Tadeusza Cy
PRZYTYK
gana z Pionek czynna codziennie
Telefony: apteka 24. posterunek
w godz. 10—19.
MO 97, ośrodek zdrowia 63, straż
Dom Gąski 1 Dom Esterkl: Wy
pożarna
88
stawa pn „Przedwiośnie 78”.
WIERZBICA
DY2URY APTEK
Telefony; apteka 1, łzba poro
Apteka nr 15 przy pL Konsty
dowa 11. posterunek MO 7. ośro
tucji 5 t nr 10 przy pt Zwycię
dek
zdrowia 19, pogotowie ener
stwa 7
getyczne 31. restauracja ..Niespo
Pomoc Internistyczna I pedia
dzianka” 34. urząd gminy - natryczna — ambulatorium Pogoto
czelnik 15. żłobek 2. przedszkole
wia Ratunkowego przy ul. Toch.
25.
termana. Pogotowie Dentystyczne
czynne codziennie w godz. 23—7
SZYDŁOWIEC
rano przy Pogotowiu
Ratunko
Kino „Górnik” — „Port lotni
wym. Informacja Służby Zdrowia
czy 77”, prod. USA. lat 15. godz
436-77.
16, 18 1 20.
Telefony: apteka 55. lub
103
TELEFONY
dom kultury 246. posterunek Mo
Pogotowie ratunkowe 999. straż
07,
'
pogotowie
ratunkowe
09,
pożarna 998. posterunek MO 997.
strat pożarna 03. przychodnia repogotowie
ratunkowe kolejowe
236-15, pogotowie kanalizacyjne j łonowa 383 stacja CPN 186. PKP
95. muzeum 233
400-65, pogotowie gazowe czynne
Muzeum Ludowych InstrumenW godz. 7—15 (317-17) w godz. 23—7
tów Muzycznych — Polskie In
rano (224-30) w niedziele i święta
strumenty
Muzyczne 1 wnętrza
400-97, informacja usługowa 267-85,
zamkowe
czynne codziennie opostój taksówek przy pl. Konsty
prócz
poniedziałków
1 dni potucji 228-52, przy dworcu PKP
świątecznych w godz od 10 — 19
268-83,
przy
Żwirki i Wigury
w soboty w godz. 9—15.30.
4-18-10. pomoc drogowa 93’.. infor
macja PKP 293-50, PKS 267-76.
PRZYSUCHA
BIAŁOBRZEGI
Kino
„Zachęta” — „Granica”
Kino „Pilica” — „Klatka", prod j prod. poi., lat 15. godz. 17 i 19
franc., lat 15, godz, 17 i 19.
Telefony
p..s.:erunek MO 07
ratunkowe 09 stras
Telefony: pogotowie ratunkowe i pogotowie
pożarna 03. apteka 229 bibliote
703. pogotowie milicyjne 997. straż
ka 220 dom kultury 473 dwopożarna 998. pogotow.e energety
czne 530, posterunek energetycz i rzec PKP 62. tzba oorodowa 317
ny 556, postój taksówek 725, za I urząd miasta i gminy — naczeljazd. myśliwski 411. sklep „Da ■ n’.k 427, ośrodek zdrowia 406.
cia" 742.
ZWOLEŃ
GARBATKA
Kino
„Świt” — „Akcja
pod
Arsenałem", prod. poi., lat 12.
Kino „Las” — „Rafferty 1 dzie
godz. 17 1 19.
wczyny”, prod. franc.. lat 15, g.
Telefony
posterunek MO 997
17 1 19.
straż pożarna 998 pogotowie ra
Telefony!
apteka 25. dworzec
tunkowe 999 apteka 24-19 postój
PKP 47, posterunek MO 07. ośrodek
taksówek 27 08. restauracja ,.Gozdrowia 25, postój taksówek 53,
tardzlanka” 25-52 szpital 20-57 za
urząd gminy 91. straż pożarna 8.
kład energetyczny 20-61.
Muzeum im
lana Kochanow
GRÓJEC
skiego w Czarnolesle — Jan Ko
chanowski
życie i twórczość.
Kino „Odra” — „Czarny kor
Punkt Muzeum Okręgowego —
sarz”, prod. wlosk., lat 15, godz.
tradycje rewolucyjne ziemi ra
15.15 1 18.
domskiej w dokumencie.
Telefony: pogotowie MO 997,
pogotowie ratunkowe 999, straż
DRZEWICA
pożarna 998, apteka 21-05
lub
Telefony: apteka 23, dworzec
21-64, biblioteka 23-56. dworzec
PKP
47, ośrodek zdrowia 26. po
PKS 24-51. dom kultury 24-97. ki
stój taksówek 53, posterunek MO
no 21-62, ośrodek zdrowia 22-24,
07. restauracja „Zamkowa” 77.
postój taksówek 23-11. przycho
dnia rejonowa 22-88. CPN 24-52.

KOZIENICE
Kino „Znicz” — „Kobra", prod.
jap., lat 18. godz. 17 i 19.
Telefony: pogotowie ratunkowe
999. posterunek MO 997. straż po
żarna 998. pogotowie energetycz
ne 23-11. apteka 23-22 1 37-01, ki
no 23-44. muzeum
regionalne
33-72, przychodnia rejonowa 22-94
i 22-83, urząd miasta 1 gminy
21-23.

JEDLNIA LETNISKO
Telefony: apteka 48. izba po
rodowa 38. posterunek MO 7.
ośrodek zdrowia 23. restauracja
„Leśna"
110. straż pożarna 8.
urząd gminy 56. dworzec PKP 5
JEDLIŃSK
Telefony: kierunkowy 101. apte
ka 29, posterunek MO 77. ośrodek
zdrowia 17. straż
pożarna 88.
zakład energetyczny 60. restaura
cja „Turysta” 14, urząd gminy —
naczelnik 80.
NOWE MIASTO

Kino „Pilica” — ..Bez wyjścia”
prod. szwedz. lat 15. godz. 15.30.
17.30 1 19.30.
Telefony: apteka 46. biblioteka
miejska 32, dworzec PKS 97. go
spoda 46. kawiarnia 160, kino 97.
posterunek MO 7. stacja PKP 5,
straż pożarna 8, szpital 55. postój
taksówek 88, przychodnia rejono
wa 45.
MOGIELNICA
Telefony: apteka 18. gminna
spółdzielnia 8. kino 44, ośrodek
zdrowia 11, posterunek MO 7, sta
cja PKP 50 straż pożarna 88. urząd
gminy — naczelnik 148. księgarnia
61. przychodnia rejonowa 80.

LIPSKO

Kino „Szarotka” — „Werdykt”
prod. franc., lat 18. godz. 17 i 19.
Telefony: apteka 62, dom kul
tury 131. kawiarnia 95. kino 184,
komisariat MO — alarmowy 7,
dworzec PKS 206. pogotowie ra
tunkowe 09, posterunek energe
tyczny 161, postój taksówek 136
przychodnia rejonowa 194. straż
pożarna 108, szpital — dział po
mocy doraźnej 09.
PIONKI
Kino „Chemik” — „Twarzą w
, twarz”, prod. szwedz., lat 18 godz.
17 i 19.

IŁ2A
Telefony: apteka 51. biblioteka
266
dom kultury 108.
dworzec
PKP 271 komisariat MO 7 pogo
towie energetyczne 31 pogotowie
ratunkowe
9.
postój
taksó
wek 95, straż pożarna 215. apteka
70. szpital — chirurgia 29. kino 77
urząd
gmtny
136.
restauracja
..Zamkowa” 22
UWAGA: Kalendarzyk sporzą
dzono na podstawie informacji
ealnteresowanycb tnstytucil Kie
rownictwa kin zastrzegała sobie
prawo zmiany programu.

RADIO
Program I
Wiad.: 6.00 7 00 8.00 9.00 10.00 11.00
12.00 12.05 15.00 19.00 20.00 21.00 22.00
23.00
5.05—6.00 Zielone Studio. 6.00—8.55
Sygnały dnia. 8.55 Huta Katowice
ma głos. 9.05—11.40 Cztery pory ro
ku. 11.23 Niezapomniane stronice
— „Zazdrość i medycyna”. 11.35
Cztery pory roku. 11.40 Tu Radio
Kierowców. 12.05 Z kraju 1 ze
świata.
12.25 Mozaika
polskich
melodii. 12.45 Roln. kwadrans. 13.00
Muzyka. 13.20 Na życzenie słucha
czy. 13.40 Kącik melomana. 14.00
Studio „Gama” (ok. g. 14.05 In
formacje dla kierowców) 14.20 Stu
dio Relaks. 14.25 Studio „Gama”.
15.05 Korespondencja z zagranicy.
15.10 Studio „Gama” (ok. 15.45 In
formacje dla kierowców). 16.00—
—18.15 Tu Jedynka. 17.30—18.00 Radiokurier. 18.00 Tu Jedynka d.c.
18.15 „Mundial 78” 18.25 Nie tyl
ko dla kierowców. 18.33 Konc. ży
czeń. 19.15 Słynne orkiestry roz
rywkowe. 19.33 Wspominamy opol
skie festiwale. 20.05 Siadem na
szych interwencji. 20.10 Z dzie
jów polskiej muzyki wojskowej.
20.35 Mel. lat 70-tych. 21.05 Kronika
sportowa. 21.15 Komunikaty Tota
lizatora Sportowego. 21.18 Przeboje
trzech pokoleń. 22.00 Z kraju i ze
świata. 22.20 Tu Radio Kierowców.
22.23 Rzeszów na muzycznej an
tenie. 23.00 Wita Was Polska.

Program nocny
0.00 Początek programu. 0.07 Ka
lendarz Kultury Polskiej. Wiad.
1 informacje dla kierowców 0.01
2.00 3.00 Wiad. 1.00 4.00 5.00
0.12 1.05 2.06 3.06 Noc z melodią
— piosenką z Wrocławia. 4.00 Sy
gnały dnia — pierwszej zmianie

Program II

Ogłoszenia drobne
Kupię lub wynajmą M-2 lub M-3
Tel. 210-09 od 18-22.
R-726670-1

Potrzebna ekspedientka 1 emeryt
(rencista) do sprzedaży i tran
sportu ciastek. Pracownia cukier
nicza. Nowotki 7.
R-726664-l
Pustaki
okazyjnie
dostarczam.
Wytwórnia, Skowronek. Zabrze —
Maciejów,
Fontanusa 4, telefon
713-868.
R-173-0

Sprzedam
kamień
budowlany.
Radom, ul. Wysoka 15. R-726669-1
Sprzedam
samochód
Moskwicz
407 — silnik po kapitalnym re
moncie.
Wiadomość:
Seredzice
p-ta Iłża. Chojnacki Józef.
R-726667-1

Sprzedam Skodę S-100 po remon
cie. Radom, ul. Kochanowskiego
8. tel. 302-23.
R-726676-1

(od g. 8.00—13.50 przerwa konser
wacyjna radiostacji) UKF 71.45
68.03 i 70.97 MHz
Wiad.: 4.30 5.30 6.30 7.30 8.30 11.30
13.30 18.30 21.30 23.30
' 4,35 Poradnik domowy 5.00 Muz.
5.35 Obserwacje 1 propozycje. 5.45
Muz. 6.00 W. kilku taktach, w kil
ku słowach. 6.10 Kalendarz. 6.15
Mel. przyjaciół. 6.35 Gimnastyka.
6.45—7.10 Dzień dobry Warszawo.
7.15 „Wojsko idzie, wojsko śpie
wa” 7.35 Małe muzykowanie. 8.00
Dialogi i zbliżenia. 9.30 My 78. 9.40
Tu Radio — Moskwa. 10.00 „Ba
dacze — zesłańcy”. 10.30 Tria Jaz
zowe. 10.40 Sprawy codzienne. 11.00
Dwie sceny z oper Giuseppe Verdiego. 11.35 Postąp, dom. nowocze
sność. 11.45 Muzyka. 12.05 Wszy
stkie Sonaty fortepianowe Beethovena. 12.25 „Śmierć wojewody”.
12.45 Tańce kompozytorów pol
skich. 13.00 Dobre, ale mało. 13.10
Wojciech Dankowski — Symfonia
D-dur. 13.35 Ze wsi 1 o wsi. 13.50
Sobótkowe śpiewki. 14.10 WląceJ.
lepiej, nowocześniej. 14.25 Muzy
ka Rameau, 15.30 Radioferie. 16.10

Szkice o muzyce polskiej XIX
wieku. 16.40 Na Warszawskiej Fa
li. 17.00 Jan Ptaszyn-Wróblewski
przedstawia. 17X0 Notatnik kultu
ralny. 17.30 Zabytki Warszawy.
18.00 Polacy laureatami między
narodowych konkursów muzycz
nych. 18.25 Plebiscyt Studia „Ga
ma”. 18.40 Radiowe spotkania. 19.00
Koncert z nagrań W. Małcużyńskiego. 19.55 Przezorny zawsze
ubezpieczony. 20.00 Saldo Panie
Dyrektorze! 20.20 „Kontrapunkty".
21.40 William Byrd — Molety ze
zbioru „Gradualta” 22.00 Zbliżenia.
23.00 „Tajemnice prozy Stanisława
Piętaka". 23.35 Co słychać w świę
cie. 23.40 Muzyka.

Program III
Wiad.: 5.00 6.00 7X0 8.00 10.30 12 00
15.00 17.00 19.30 22.0C
5.05—8.00 Między snem a dniem.
5.30 Gimnastyka, ok. 6.30 Polityka
dla wszystkich, ok. 7.30 „Eufon".
8.05 Co kto lubi. 9.00 „Bajka o No
wym Jorku”. 9.10 Brazyliana Paula
Desmonda. 9.30 Kwadrans akade
micki. 9.45 Kwintety fortepianowe:
Cesar Franck-Kwintet f-moll. 10.35
Kiermasz płyt. 11.00 Życie rodzin
ne. 11.30 W toąacji trójki. 12.25 Za
kierownicą. 13.00 Powtórka z roz
rywki. 13.50 „Miasto szczęśliwych
miłości”. 14.00 Wszystkie dzieła
fortepianowe
Schumanna.
15.05
Własne ballady śpiewa Elżbieta
Adamiak. 15X0 W kręgu jazzu. 16.00
„Strata czy zysk?” 16 20 Muzykobranic. 16.45 Nasz rok 78-my. 17.05
Muzyczna poczta UKF. 17.40 Od
kurzone przeboje. 18.10 Polityka
dla wszystkich. 18.25 Czas relaksu.
19.00 Codziennie powieść w wy
daniu dźwiękowym „Przeminęło z
wiatrem" ode. 19.35 Opera tygo
dnia: Giuseppe Verdi „Joanna
D’Arc”. 19.50 „Bajka o Nowym
Jorku". 20X0 60 minut na godzi
nę — 21.00 Galeria starych mi
strzów. 22.08 Gwiazda siedmiu wie
czorów. 22.15 Trzy kwadranse jaz
zu. 23.00 Wiersze recytuje J. Ra
dziwiłowicz. 23.05 Między dniem a
snem.

Program IV
Wiad.: 6.40 12.00 15.00 18.00 22.55
6.10 Dla nauczycieli. 6.30 Rytm
1 piosenka. 6 45—7.40 Dzień dobry
Warszawo. 7.40 Radio dedykuje
żołnierski koncert życzeń. 8.00
Gra W. Kolankowski. 8.10 Radiowo-TV Szkoła Średnia dla Pracu
jących Język polski.
8.25
Jan
Strauss „Zemsta nietoperza”. 8.35
Szkoła Mistrzów. 8.50 Graj kape
lo. 9.C0 Koncerty fletowe (stereo
lok.). 9.20 Kwartety smyczkowe
Haydna Kwartet F-dur cp. 77 nr
2 (stereo lok). 9.47 Alessandro
Marcello Koncert d-moll na obój,
smyczki i basso continuo (stereo
lok.). 10.00 Ravel pod batutą Ozawy (stereo lok.).
10.30 Estrada
przyjaźni. 11.00 Przed startem na
wyższe uczelnie 11.30 Sceny z II
aktu opery (stereo lok.). 12.05—12.25
Głos Mazowsza. Kurpi 1 Podlasia.
12.25 Giełda płyt — „Karci Gott 78”
— stereo lok. 13.CO Jęz. francuski.
13.15 Pieśni ludowe (stereo lok.).
13.30 Tu Studio Stereo — stereo
ogólnopolskie. 14.CO Radiowo-Tele
wizyjna Szkoła Średnia dla Pra
cujących. 14.15 Tu Studio Stereo
(stereo lok.) 14.35 Muzyczny świat.
15.05 W Jezioranach. 15.40 Książki,
do których wracamy. 16.C5 Dla na
uczycieli. 16.25 Jęz. niemiecki.
16.40—18.20 Program WORT. 16.40
Na Warszawskiej Fali. 17.00 Słu
chaj nas. 17.40 Tu Studio 4 (stereo
lok.). 18.00 Dziennik „6 po połu
dniu’”. 13.10 d c. Słuchaj nas. 18.25
Kalejdoskop nauki. 19.00 Kwiaty
nie tylko zdobią. 19.15 Jęz. rosyj
ski. 19.30 Jam Session. 20.15 Festi
wal w Bratysławie. 1977. Odtwo
rzenie koncertu Ork. Symfonicz
nej Radia Austriackiego (Stereo
ogólnop). 21.45 Panorama muzyki
eksoerymeńtalnej
(stereo lok.).
22.15 Nauka i świat współczesny,
22.35 „Bon-ton lat 70-tych” —
Uprzejmość czy konieczność? 22.50
F. Schubert — „Krók Olch”
Szczegółowy program audycji Pol
skiego Radia zamieszcza Tygodnik
..Radio i Telewizja”
Polskie Radio zastrzega sobie mo-

TELEWIZJA
Program 1
9.30 Studio Sport — Mundial 78 —
Sprawozdanie z meczów: Brazy
lia—Austria, Szwecja—Hiszpania,
Szkocja—Holandia. Peru—Iran
12.45 TTR Hodowla zwierząt; sem.
IV
13.25 TTR Mechanizacja rolnictwa,
sem. IV
15.00 Melodie „Muzycy w mundu
rach" — cz. II (kolor)
15.30 „Nad Obem i Angarą” (kolor)
16.00 Dziennik (kolor)
16.10 Obiektyw
16.30 Dla młodych widzów: Teleferie „Na indiańskiej ścieżce"
oraz „Thierry Śmiałek" — film
prod. TV francuskiej ode. I pL
..Wyjęci spod prawa” (kolor)
17.30 „Dom i my”
17.45 Studio Sport — Klub Kibica
— Mundial 78
18.15 „Nasi kochani bliźni” ode. TV
pt. „Kartka z tamtych lat”. Film
obyczajowy nrod. TV NRD (ko
lor)
19.00 Dobranoc dla najmłodszych
19.10 Siódemka
19.30 Wieczór z Dziennikiem (ko
lor)
20.30 Teatr Telewizji Charles de
Peyret Chappuis — „Szaleństwo”
22.10 Camerata (kolor)
22.40 Dziennik (kolor)

Program II
15.55 Program dnia
16.00 Dla młodych widzów: „4xM”
16.30 Wieniawski nie tylko dla me
lomanów (kolor)
16.45 Kino Filmów Animowanych
1. „Jak działa jamniczek” —
prod. polskiej (kolor)
2. „Woda zdrowia” — prod.
CSRS
3. „Znaleziony skarb” — prod.
CSRS (kolor)
17.15 „Łuk tęczy” ode. II pt.
„świadek”
Film
sensacyjny
prod. TV CSRS
18.00 „I co dalej kierowniku" —
„Co kierownik może”
18.30 Magazyn Morski
19.00 Program lokalny
19.20 Dobranoc dla najmłodszych
19.30 Wieczór z Dziennikiem (ko
lor)
20.30 NURT — Pedagogika — Nau
czyciel — Szkoła — Społeczeń
stwo
21.00 NURT — Pedagogika — Nau
czyciel — Szkoła — Społeczeń
stwo
21.30 NURT — Pedagogika Nau
czyciel — Szkoła — Społeczeń
stwo
22.00 24 Godziny (kolor)
22.10 Jęz. niemiecki. Kurs podsta
wowy. lek. 30
22.35 Kino Letnie „Rcęuicm dla
fletu czarodziejskiego”. Fabula
ryzowany film muzyczny o Mo
zarcie prod. CSRS

ŻYCIE RADOMSKIE
„2yde Radomskie" 86-100, Ra
dom, ul. 2eromskiego 81. Tele
fony: 211-49. 231-50. Przyjmo
wanie ogłoszeń w godz. 6.39—
15.30 Za terminowy druk ogło
szeń redakcja nie odpowia
da. Warszawskie Wydawnictwo
Prasowe RSW „Prasa” Al. Je
rozolimskie 125/127. Rękopisów
nie zamawianych redakcja nie
zwraca Druk: Prasowe Zakła.
dy Graficzne RSW „PrasaKslążka-Ruch" Warszawa, ul.
Marszałkowska 3'5.

ZYCIE RADOMSKIE
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Ciekawa zdobycz numizmatyczna

Stop! Dziecko na drodze

TEMAT DNIA

W radomskim Hyde Parku
Radom pozazdrościł Londynowi i ma swój Hyde Park™
Nie ma w tym stwierdzeniu żadnej blagi, poza drobną
różnicą — nazwijmy ją funkcyjną. W londyńskim Hyde
Parku wypoczywa się na trawie i wiecuje, a w radomskim
parku „Leśniczówka” wypoczywa i uprawia drobne sporty
w ramach indywidualnej rekreacji. Obiekt mad Potokiem
Północnym stał się już na dobre miejscem słonecznych ką
pieli mieszkańców okolicznych osiedli, jest również tere
nem zabaw licznie przychodzącej tu dzieciarni.
Nie będziemy wdawać się w dysputy, czy wypada roz
kładać koce i leżaki na trawnikach. Jest to zbyteczne. Park
„Leśniczówka” nadaje się znakomicie właśnie do takiego
relaksu, zważywszy, ii wcześniej świadomie zaprogramo
wano w tym miejscu teren rekreacyjny ze ścieżką zdrowia,
piaskownicami dla dzieci itp. Niech więc przychodzą tu
sobie w niedzielne słoneczne dni ludziska i korzystają z
dobrej pogody, traktując miejsce jako zieloną plażę osie
dlową.
A skoro tak, warto zadbać o renowację mocno zniszczo
nej ścieżki zdrowia, próbując bez brutalnej ingerencji w
indywidualny wypoczynek, zachęcać co niektórych do bar
dziej systematycznych przebieżek dla zdrowia. Warto rów
nież wyremontować piaskownice i ustawić obok nich kilka
prostych urządzeń zabawowych dla dzieciaków. Świąteczny
dyżur świetliczanki też nie byłby od rzeczy. Wdzięczność
maluchów zapewniona, a wypoczywających rodziców — jesz
cze większa.
No więc co; podejmiemy próbę? Ze swej strony zachęca
my. (am)

Do tradycji w grójeckim re
gionie weszły doroczne pod
sumowania akcji „Stop! Dziec
ko na drodze”. Ale też spo
łeczni działacze, którzy kieru
ją tą pożyteczną akcją mają
wiele powodów do zadowole
Powracamy do problemu
nia i sumowanie efektów
przynosi
satysfakcję.
Dla
przykładu — tylko w bieżą
cym roku szkolnym różnymi
formami tej akcji objęto 52
Kilka miesięcy temu zwra Dróg i Mostów w Radomiu, szkoły, ponad 3 tys. dzieci
caliśmy uwagę na łamach z której jednoznacznie wyni uczestniczyło w pogadankach
„Życia” na stan nawierzchni kało, że wszelkie naprawy zi tematycznie związanych z za
radomskich ulic. W odpowie mowych „przełomów” i ubyt jadami bepiecznego porusza
dzi otrzymaliśmy korespon ków nawierzchni asfaltowej nia się po drogach, 800 ucz
dencję z Miejskiego Zarządu zostaną wykonane do końca niów zobaczyło filmy dotyczą
ce bezpieczeństwa na drodze,
maja br.
Przyjęliśmy do wiadomości • prawie 150 dziewcząt i chłop
to oświadczenie i poinformo ców uzyskało pierwsze prawa
waliśmy o nim naszych Czy jazdy — karty rowerowe.
Są efekty tego działania,
telników. Cierpliwie poczeka
liśmy i obecnie gdy już minął które w rejonie grójeckim
zapowiadany kiedyś termin, trwa nieprzerwanie od 15 lat.
reporterskiego Obecnie w szkołach działają
Dużą popularnością wśród dokonaliśmy
drużyny
Młodzieżowej
Niestety,
przykro 32
dzieci osiedla Planty i Borki zwiadu.
cieszyła się impreza pn. „Baw nam, ale na wielu odcinkach Służby Ruchu i 20 zastępów
się razem z nami”, zorganizo jezdni radomskich ulic wciąż specjalistycznych, które sku
wana przez dział spoleczno- jest wiele wyrw, wybojów i piają 1100 harcerzy. Wszyscy
-wychowawczy
Spółdzielni nie załatanych śladów po wy MSR-owcy znają tak samo
zasady bezpiecznego porusza
Mieszkaniowej
„Budowlani” kopach.
oraz Wojewódzki Dom Kultu
Przykłady można mnożyć. nia się po drogach, jak i tab
Niebezpieczne dziury w jezdni liczkę mnożenia.
ry. Zakończenie
tegorocznej
Program kilkudniowej impre stwierdziliśmy m.in. na ul.
zy był bardzo bogaty i obej Struga, Malczewskiego i ul. akcji miało szczególnie uro
mował konkurencje spraw Moniuszki, ale również ul. czysty charakter. W sali gró
nościowe, konkursy rysunko Wernera, Zbrowskiego i wie jeckiego domu kultury zebrali
we, wyścigi na rowerkach itp. lu innych, śródmiejskich uli się reprezentanci wszystkich
Zorganizowano także kurs na cach. Często są to drobne szkół, którzy zwyciężyli w
kartę rowerową, który popro ubytki asfaltu, ale czasami szkolnych eliminacjach zga
wadził społeczny inspektor znacznie większe, grożące nie duj-zgaduli, dotyczącej bez
ruchu drogowego — Andrzej bezpieczeństwem w ruchu pieczeństwa na drogach. To
właśnie oni spotkali się w re
Rokiciński. Po zakończeniu drogowym.
kursu karty rowerowe otrzy
Ponownie więc sygnalizuje jonowym finale.
Przyznać trzeba, że poziom
mało 61 dzieci.
my- ten problem radomskim
konkursu był bardzo wysoki.
Bardzo dużą atrakcję sta drogowcom, którzy nie do Uczniowie z klas IV szkół
nowiło spotkanie z redakto trzymali danego kilka miesię podstawowych bezbłędnie od
rem programu „Zwierzyniec” cy temu słowa. Uważamy, że powiadali na pytania, do
— Michałem Sumińskim, któ obecnie są najbardziej sprzy skonale znali znaki drogowe.
re odbyło się w sali Woje jające warunki ku temu, aby Pierwsze miejsce zajął Zbig
wódzkiego Domu Kultury. W dokonać solidnego przeglądu niew Kołomyjski ze szkoły
spotkaniu uczestniczyło ponad stanu nawierzchni radomskich podstawowej z Wrociszewa
150 dzieci. Dużą frekwencją ulic i po prostu zakasać rę (nagroda — rower), przed
cieszyły się również projek kawy. W sukurs drogowcom Grzegorzem Pomykałą (na
przyjść
nowoczesne
cje filmowe z ulubionymi bo może
— radio), i Marią Brohaterami dzieci — Bolkiem i urządzenie typu „Warbet” za groda
dzyńską
(nagroda — rower)
instalowane
na
podwoziu
„Jel

Lolkiem, Reksiem i Misiem
cza”, którym dysponują bry — oboje ze Szkoły Podstawo
Uszatkiem.
wej nr 1 w Grójcu.
Podsumowanie
imprezy gady MZDiM właśnie do ta
Tuż po rozdaniu nagród
otrzymało bardzo uroczystą kich, kosmetycznych zabie
rozmawialiśmy ze zwycięzoprawę. Zwycięzcom poszcze gów. (mz)
gólnych konkursów wręczono
nagrody i upominki, ufundo
wane przez organizatorów.
____________________ (bw)

Dziury w asfalcie

Baw się razem z nami

Dla dzieci z Plant i Borek

Przv wzmożonym ruchu turystycznym

Od 13 bm.

Osiedle „Zamłynie - 3”
w witrynie „Życia”

Najlepsi w Olimpiadzie
Wiedzy Pożarniczej
Blisko 36 tys. uczniów
szkół podstawowych z woje
wództwa radomskiego wzięło
udział w tegorocznych elimi
nacjach XIII Olimpiady Wie
dzy Pożarniczej. Spośród nich
wyłoniono 7 najlepszych dru
żyn, które spotkały się w fi
nale wojewódzkim Olimpiady.
Pierwsze
miejsce
zajęła
drużyna
Gminnej
Szkoły
Zbiorczej w Głowaczowie (w
składzie — Lidia Tarczyńska,
Hanna Serwatka i Jan Kru
pa) wyprzedzając zespół ze
Szkoły Podstawowej nr 23 w
Radomiu oraz Zbiorczej Szko
ły Gminnej w Białobrzegach.
Podczas tej imprezy Ko
mendant Wojewódzki Straży
Pożarnych płk poż. Mieczy
sław Gajewski pasował na
strażaków 12 uczniów Zasad
niczej
Szkoły
Zawodowej
„Termowent”. (bw)

13,6 tys. nowych działek

budowlanych w województwie
Wzrost zamożności miesz
kańców oraz idące w ślad za
nim zainteresowanie budo
wnictwem jednorodzinnym, a
także troska o racjonalną za
budowę miast i wsi woj. ra
domskiego spowodowały, że
do 1980 r. trzeba będzie wy
znaczyć około 13,6 tys. dzia
łek budowlanych. Około 9
tys. parcel zlokalizowanych
zostało na wsi a reszta w
miastach.
Dotychczas,
pracownicy
Biura Planowania Przestrzen
nego wyznaczyli już około 80
proc, terenów przewidywa
nych pod takie, skoncentro
wane budownictwo jednoro
dzinne. Niestety, w znacznie
wolniejszym tempie przebie
gają pozostałe przygotowania
organizacyjne związane z wy
konaniem dokumentacji geo
dezyjnej i prawnej a także
potrzebnym uzbrajaniem tere
nów. (mz)

Zawody strzeleckie
członków LOK

W ramach stałej współpra
cy z SARP od wtorku, 13 bm.
w witrynie redakcyjnej „Ży
cia” przy ul. Żeromskiego 51,
prezentować będziemy plan
szę kolejnego, nowo powsta
jącego osiedla mieszkaniowe
go „Zamłynie-3”.
Przypomnijmy, że osiedle to
zaprojektowane zostało w Za
kładzie Projektowania i Usług
Inwestycyjnych
„Inwestprojekt” w Radomiu wchodzącym
w skład Wojewódzkiej Spół
dzielni Mieszkaniowej. Osie
dle zlokalizowane pomiędzy
ul. Świerczewskiego, Kielecką
i Główną zaprojektowane zo
stało dla około 2,5 tys.. mie
szkańców. Wielu mieszkań
ców stanowić będą dotychcza
sowi lokatorzy starych, prze
znaczonych do wyburzenia
domków, którzy wyrazili chęć
pozostania w „swojej" dziel
nicy.
Autorem projektu osiedla
„Zamłvnie-3” jest mgr inż.
arch. Bogusław Blum z ra
domskiego „Inwestprojektu”.

Przez dwa dni rozgrywane
były wojewódzkie zawody
LOK w sportach obronnych.
Program zawodów obejmował
wielobój sztafetowy, trójbój
obrony oraz pojedynek strze
lecki.
Indywidualnie w wieloboju
sztafetowym pierwsze miejsce
wśród kobiet zajęła Bożerfa
Piwowarczyk, wśród juniorów
najlepszy okazał się Tadeusz
Szewczyk a wśród setiiorów
pierwsze miejsce zajął Kazi
mierz Michnicki. W trójboju
obronnym najlepsza spośród
kobiet okazała się Halina
Wójcicka, w kategorii junio
rów pierwsze miejsce przypadło Edwardowi Głazowskiemu a w kategorii seniorów —
Ryszardowi Chmielewskiemu.
Drużynowo w
wieloboju
sztafetowym pierwsze miejsce
zajęła kobieca reprezentacja
Kozienic, wśród juniorów naj
lepszy okazał się również
zespół z Kozienic, a wśród se
niorów zwyciężyła drużyna z
Radomia. (bw)

(mz)

ZAP SKI REPORTERA
ZGUBA. 23 maja około godz.
13 przy ul. PCK 1 zostały
znalezione pieniądze. Osoba
poszkodowana proszona jest o
zgłoszenie do Komisariatu
MO w Radomiu przy ul. PCK
7, w godz. 8—12. (bw)

Oddanie krwi
dla ratowania
życia ludzkiego
jest najwyższym
czynem
humanitarnym

cą. Zadowolony Jesteś z na
grody?
— Bardzo, marzyłem o skła
daku. W czasie wakacji będę
mógł jeździć na wycieczki do
lasu.
— Długo przygotowywa
łeś się do konkursu?

Odpowiedzi redakcji

Niestety, jeszcze nie wszy
scy kierowcy jeżdżą zgodnie z
obowiązującymi
przepisami
ruchu drogowego. Efekt —
rozbite samochody, obrażenia
kierowców i pasażerów. Obec
nie w okresie wzmożonych so
botnio-niedzielnych wyjazdów

na „zieloną trawkę” ruch na
drogach jest coraz większy,
więcej też. notuje się wypad
ków.
Dlatego też zachowanie
szczególnej ostrożności jest
niezbędnym warunkiem bez
piecznej jazdy, (bw)
Fok Bronisław Duda

Jan Miros. Sprawą zaintere
sowaliśmy kierownictwo radom
skiego oddziału Zakładu Wyko
nawstwa Sieci Elektrycznych z
Kielc, którego brygady układa
ją kable m. in. na modernizo
wanym odcinku ul. Żeromskie
go. Jak nas przy okazji poin
formowano. praktykuje się, że
kabel cięty jest na odcinki dłu
ższe niż wynosi odległość po
między słupami, celem ewen
tualnych, nieprzewidzianych uszkodzeń w czasie instalacji
„końcówek”. Oczywiście, dob
rze przewidywać taką ewentu
alność, ale wszelka przesada
może przerodzić się w zwykłe
marnotrawstwo.

— Uczyłem się w szkole 1 w
domu. Mnie strasznie intere
sują te sprawy. W domu bar
dzo chętnie powtarzam sobie
zasady bezpiecznego porusza
nia się po drogach, odczytuję
znaki drogowe. To duża przy
jemność.
— Kim chcesz zostać w
przyszłości?
— Kierowcą lub mechani
kiem samochodowym...
Uczestnicy konkursu otrzy
mali cenne nagrody ufundo
wane przez miejscowe zakła
dy, przedsiębiorstwa, spół
dzielnie. Najważniejszą jed
nak sprawrą jest fakt, że tak
liczna gromada dzieci poznała
przepisy ruchu drogowego.
Teraz, gdy zaczynają się wa
kacyjne wycieczki, obozy i ko
lonie jest to szczególnie waż
ne.
Efekty te — co trzeba pod
kreślić — są zasługą odda
nych działaczy, m.in. prze
wodniczącego
Społecznego
Komitetu akcji „Stop! Dziec
ko na drodze”, hm. Stanisła
wa Wieczorka, kierownika
wojewódzkiej grupy ruchu w
Grójcu, ppor. MO Tadeusza
Kozłowskiego, slerż. MO —
Andrzeja Szwecha, komen
danta Hufca ZHP w Grójcu
— Stanisława Walczaka oraz
komendanta grupy społecz
nych inspektorów ruchu dro
gowego — Wiesława Kamińskiego.
BOGDAN WYCISZKTEWICZ
Fot. Antoni Żuchowski

Zespół instrumentalno*wokalny
oczekuje na młodzież
Działający przy Młodzie
żowym Domu Kultury mię
dzyszkolny młodzieżowy ze
spół instruimentalno-wokalny
pragnie rozwinąć swoją dzia
łalność. Stąd też prowadzony
jest nabór wszystkich chęt
nych kandydatów do zespołu
— uczennic i uczniów szkół
ponadpodstawowych,
którzy
posiadają uzdolnienia muzycz
ne i wokalne, grają z nut na
różnyćh instrumentach.
Przesłuchania odbywają się
w budynku Młodzieżowego
Domu Kultury przy ul. Mic
kiewicza 31 w poniedziałki 1
środy w godz. 15 i 17, nato
miast w czwartki w godz.
11—14. (bw)

Zbiory Okręgowego Mu
zeum w Radomiu wzbogaciły
się o ciekawą zdobycz numiz
matyczną. Wojewoda radom
ski przekazał dla Muzeum w
Radomiu 32 srebrne monety
(ńa zdjęciu), mające wartość
numizmatyczną. Monety te

zostały znalezione w ścianie
budynku przy ul. Malczew
skiego 9- O zbiorze monet po
informowane zostały władze
administracyjne przez miesz
kańców,
którzy
wykazali
piękną, obywatelską postawę.
B. Dud*

Rzeczywistość i potrzeby

X Muza wciąż popularna
W woj. radomskim wszyst
kie miasta oprócz Skaryszewa,
mają własne kina. Niestety,
większość z nich mieści się w
starych budynkach, które wy
magają szybkiego remontu
albo po prostu przeprowadzki
do właściwych lokali. Tak
jest m.in. w Kozienicach,
gdzie tamtejszy „Znicz” wręcz
odstrasza widzów oraz w Bia
łobrzegach, gdzie kino „Pili
ca” mieści się w starej sali
wydzierżawionej od straża
ków. Wcale nie w lepszych
warunkach mieszczą się także
kina „Zamek” w Iłży oraz
„Bałtyk” w Radomiu. W 47
gminach natomiast jest tylko
11 kin stałych, które również
nie mają najlepszych warun
ków lokalowych. Na jakie
zmiany mogą zatem liczyć wi
dzowie w najbliższym czasie?
Nowe kino gminne otwarto
niedawno w Solcu nad Wisłą.
Ną podobną placówkę czekają
także mieszkańcy Sienna, któ
rzy spodziewają się, że pierw
szy seans obejrzą tam w lipcu
br. Naprzeciw potrzebom X
Muzy wyszły również władze
Warki,
które
postanowiły
przenieść kino „Przyjaźń” do
nowego pawilonu, w którym
początkowo zamierzano uru
chomić piwiarnię. Zmiany za
powiadają się także w Biało-

Czytelnicy piszą

Po części motocyklowe do Zwolenia
fabrycznie nowe... buble
Do redakcji wpłynął list na
desłany przez ob. Daniela Łu
kawskiego zam. w Radomiu
przy ul. Czachowskiego 7.
„W imienia kilku tysięcy
radomskich
użytkowników
motocykli i motorowerów —
czytamy w korespondencji —
zwracam się do Was o po
moc. Jestem posiadaczem mo
tocykla WSK-125 W, w któ
rym tuż po okresie gwaran
cyjnym zepsuł się wal korbo
wy. Od 8 miesięcy poszukuję .
bezskutecznie tej części w Ra
domiu i w całym woj. ra
domskim również w Warsza
wie, Kielcach, Poznaniu, Ło
dzi i wielu innych miastach
na terenie kraju. Składki ubezpieczeniowe i podatek opłacilem, a z pojazdu nie ko
rzystam. W Radomiu nie ma
obecnie sklepu z częściami za
miennymi do motocykli (?!)
Poradźcie co robić. Czy mo
tocykl (w moim przypadku
nowy) wyrejestrować i oddać
na złom, czy czekać na zmiło
wanie handlu i przemysłu?’*.
Szukając odpowiedzi na
końcowe pytanie czytelnika
postanowiliśmy w pierwszej
kolejności ustalić czy rzeczy
wiście w Radomiu nie ma skle
pu z częściami motocyklowy
mi. Przedstawiciel radomskie
go „Polmozbytu”, u którego
zasięgnęliśmy wstępnej infor
macji stwierdził: „w listopa
dzie była reorganizacja. W
wyniku zmiany profilu asor
tymentowego sklep przy ul.
Jaracza przestał handlować
częściami motocyklowymi i
sprzedaje teraz części do „Fia
ta 132”. Nie znam przyczyn
decyzji. Gtjyby pan zechciał
uzyskać więcej danych na ten
temat proszę dzwonić do
Kielc*’.
Zadzwoniliśmy pod wskaza
ny numer działu detalu kie
leckiego „Polmozbytu". Pra
cownik komórki potwierdził
fakt przebranżowienia sklepu
przy ul. Jaracza, dodając że
wprowadzone zmiany stano
wią wynik przejęcia od „Pol
mozbytu’* przez WZSR sprze
daży motocykli, a więc i czę
ści zamiennych. — Proszę się
nie niepokoić — zapewniał
nasz rozmówca. — Do chwili
pełnej normalizacji spraw
związanych z motoryzacyjną
działalnością „GS", radomski
sklep będzie miał pełen wy
bór części zamiennych do mo
tocykli krajowych. Oczywiście
poza walem o którym wspo-

mina wasz czytelnik. Ten jest
nieosi galny w całym kra
ju (?!).
Zatelefonowaliśmy do skle
pu przy ul. Jaracza. — Części
do motocykli? — zdziwił się
zastępca kier, sklepu — Ro
bert Wójcik. — Mamy tylko
resztki, te których nie wzię
ła hurtownia lub nie chciała
przejąć „GS”. Gdzie można
dostać cokolwiek? Sądzę, że
w Szydłowcu, może Zwoleniu.
Tamtejsze sklepy wzięły od
nas towar za ponad 1 min zł.
W Radomiu? Chyba nic z
tych rzeczy. Nie ma żadnego
sklepu z częściami.
Kolo się zamknęło. Nastą
piła reorganizacja (może słusz
na. czas pokaże), dawna pla
cówka pozbyła się mniej chod
liwego od samochodów towa
ru, ucierpiał natomiast klient,
który po linkę do sprzęgła,
czy gazu będzie teraz musiał
jeździć z Radomia do Szyd
łowca lub Zwolenia.
Jedni szukają części, inni z
kolei kupują je pełni szczęś
cia od momentu ... rozpako
wania. Potem pozostaje tylko
świadomość, że kupiony to
war jest zwykłym bublem. Ob.
Czesław Pudzianowski zam.
przy ul. Solskiego 5 m 20 ku
pił w sklepie WPHW zespół
transformatora wysokiego na
pięcia, symbol TVL-30. W mo
mencie instalowania części w
telewizorze okazało się, że
rdzeń ferytowy pęknięty jest
w dwóch miejscach. Nie było
żadnej szansy załatwienia re
klamacji. W sklepie stwier
dzono, że jest to uszkodzenie
mechaniczne, a skoro tak ...
nie ma nadziei na zwrot pie
niędzy. Klient chcąc zaoszczę
dzić sobie nerwów i czasu wy
mienił rdzeń we własnym za
kresie. Tak się złożyło, że Czy
telnik ten kilka dni temu sta
nął ponownie przy ladzie
wspomnianego sklepu prosząc
o podobny zesDÓł trafo (sym
bol TVL-25). Część została za
montowana w odbiorniku i...
znów pech. Po 5 minutach
powstało iskrzenie w uzwoje
niu. Reklamacji też nie uwzgledniono. Dlaczego? — py
ta naszv rzvfelnik. Czemu nie
sprowadza się' części, sprze
dając w opakowaniach auten
tyczne buble, narażając klien
tów na straty materialne. Wraz
z ob. Czesławem Pudzianowskim czekamy na odpowiedź.
(am)

brzegach, gdzie przeprowadz
kę kina „Pilica” zamierza się
dokonać do budynku likwido
wanej szkoły. Myśli się rów
nież o rozbudowie domu kul
tury w Kozienicach, do któ
rego po zakończeniu robót
można byłoby przenieść także
kino „Znicz”.

Najbliższe perspektywy dla
X Muzy w woj. radomskim
nie są więc zbyt optymistycz
ne. Nie ma w tych planach
na najbliższe 2—3 lata budo
wy nowego kina z prawdzi
wego zdarzenia w Radomiu,
choć rozpoczęto prace projek
towe dla takiej placówki. Jeśli
powstaną sprzyjające warun
ki, władze wojewódzkie zare
zerwują kilka milionów zło
tych na dofinansowanie ewen
tualnych kosztów budowy.
Na razie myśli się o roz
wiązaniach zastępczycn, czyli
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Fundusz nauki i kultury
im. Jana Kochanowskiego

czeka na kandydatów

zenta, instytutu branżowego,
charakterystykę przedsięwzię
cia, opis efektów dla gospodar
ki narodowe) i inne dokumenty
obrazujące pracę, takie jak:
zdjęcia, rysunki, wydawnictwa
itp.

