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Spotkania we Wrocławiu i Wołowie
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CENA 1 ZŁ

25 rocznica Rewolucji
Lipcowej na Kubie
Depesza z Polski

(P) Biuro Polityczne KC PZPR na posiedzeniu
w dniu 25 bm. rozpatrzyło informację komitetów woje
wódzkich w Lublinie i Wałbrzychu o pracy ideowowychowawczej.

Pozytywnie
oceniono
Na terenie całego kraju
działalność instancji i or rozpoczęto zbiór rzepaku,
ganizacji partyjnych obu którego dotychczas skoszo
województw na rzecz rea no jedną trzecią. Zbiera
lizacji zadań społeczno- się jęczmień ozimy. Nato
gospodarczych, wyzwala miast koszenie żyta rozpo
nia inicjatywy ludzi pracy częto dopiero na glebach
Równocześnie
oraz kształtowania socjali lżejszych.
stycznych stosunków mię przeprowadza się poddzyludzkich i pogłębiania orywki i siew poplonów
trwają
socjalistycznej demokracji. ścierniskowych,
W dyskusji zwrócono uwa- I zbiory drugiego pokosu
gę na potrzebę dalszego traw.
rozwijania działalności ma
Główne nasilenie zbioru
sowych organizacji spo
łecznych, zawodowych, sa zbóż i spiętrzenie prac
morządowych i młodzie rolnych wystąpi w sierp
Biuro Polityczne KC
żowych i zwiększania ich niu.
roli w wykorzystywaniu PZPR podkreśliło, że o
rezerw, w podejmowaniu i sprawnym zebraniu zbóż
rozwiązywaniu lokalnych
problemów oraz w walce
z niekorzystnymi zjawi
skami społecznymi.
W tym kontekście szcze
gólnej troski wymaga wła
ściwe ukształtowanie i za
programowanie pracy po
woływanych obecnie przy
radach narodowych komi
tetów kontroli społecznej.
Biuro Polityczne wysłu
chało informacji o przygo
towaniach do prac żniw
nych.
Niesprzyjające warunki
atmosferyczne
wiosną
oraz w II połowie czerwca
i w lipcu-spowodowały opóżnienia w wegetacji
roślin.

oraz przeprowadzeniu w
optymalnych terminach agrotechnicznych wszyst
kich prac pożniwnych za
decyduje pełna mobililizacja nie tylko rolników
ale także wszystkich insty
tucji związanych z rolnic
twem. Zalecono również
podjęcie niezbędnych kro
ków dla pełnego i termi
nowego zaopatrzenia go
spodarstw rolnych w naj
wyższej jakości materiał
siewny.
W kolejnym punkcie
porządku obrad Biuro Po
lityczne dokonało oceny
przebiegu skupu żywca w
I półroczu 1978 r. oraz
aktualnych tendencji wy
stępujących w
chowie
zwierząt. (PAP)

(P) Z okazji 25 rocznicy Rewo
lucji Lipcowej na Kubie, przy
padającej w dniu 26 bm., I se
kretarz Komitetu Centralnego
Polskiej Zjednoczonej Partii Ro
botniczej Edward Gierek, prze
wodniczący Rady Państwa Hen
ryk Jabłoński i prezes Rady
Ministrów Piotr Jaroszewicz
przesłali depesze gratulacyjna
do I sekretarza' Komitetu Cen
tralnego Komunistyczne] Partii
Kuby, przewodniczącego Rady
Państwa i Rady Ministrów Re
publiki Kuby Fidela Castro.

Eksperymenty medyczne
na orbicie
MOSKWA (PAP). Kcrespondznt PAP, Jerzy Grzywa, pisze:
38 dni pracują na naukowobadawczej
stacji
orbitalnej
„Salut-6” — „Sojuz-23” — „Pro.
gress-2” W. Kowalonok 1 A.
Iwanczenkow. W tym czasie ze
spół dokonał ponad 600 okrą
żeń Ziemi.
We wtorek kosmonauci zaj
mowali się głównie ekspery
mentami medycznymi, które
mają dopomóc specjalistom na
Ziemi w jeszcze lepszym przy
gotowaniu przyszłych uczestni
ków lotów do długotrwałego
pobytu i pracy w ■warunkach
nieważkości. (P)

eWg-rwpg
v/ Brukseli
(P) Kolonie zdrowotne w Celestynowie

Telefoniczna sonda „Życia”
(P) Bardzo ważna dla sprawnego przebiegu żniw jest pomoc
rolnikom w opiece nad ich dziećmi, które nie powinny ani być
pozostawione samym sobie, ani tym bardziej absorbować rodziców.

Informacja własna

(R) Zaloca cementowni „Przy
jaźń” w Wierzbicy ma wypro
dukować w br. 1.310 tya. t ce
mentu. Po I półroczu Wierzbicka
cementownia winna była gospodarce narodowej — 27 tys. t
cementu. Chociaż zaległości te
powstały przede' wszystkim w
wyniku przerw w dostawach energii elektrycznej i opału w
okresie zimowym, ambitna zało
ga Wierzbickiej cementowni po
stanowiła je odrobić w 3 kwar
tale br. i w całości wykonać
roczne zadania produkcyjne.
W czasie obrad KSR 25 bm.
dyskutowano przede wszystkim
nad sposobami osiągnięcia tego
celu. M. in. stwierdzono, że re
zerwę stanowi możliwość usprawnienia gospodarki remon
towej. lepsze wykorzystanie cza
su prac, pieców i młynów oraz
zwiększei.ie zużycia do produk
cji cementu
pyłów dymnlcowych powstających w elektrowni „Kozienice” do 50 tys. ton
w br.
Ponad 420-osobowa załoga zakładów „Hortex” w Przysusze
pobiła w tym sezonie rekord w
mrożeniu truskawek osiągając
aż 1830 t czyli o 430 t więcej
niż to początkowo planowano.
Ten organiźacyjno-produkcyjny
sukces spowodował, że w cza
sie sesji KSR, która odbyła się
25 bm. załoga zadeklarowała
dodatkowe dostawy mrożonek owocowo-Warzywnych i garma-

R

Dziś 10 stron

Fot. Ryszard Przedworskl

Rodzice w polu, a dzieci?...
Podczas tegorocznego lata
w całym kraju wspólnymi si
łami resortu oświaty, Central
nego Związku Kółek Rolni-

żeryjnych o wartości aż 5 min
zł.
Przysuski zakład zostanie po
ważnie rozbudowany i zmoder
nizowany. Za trzy lata przera
biać się tam będzie ponad 60
tys. ton warzyw i owoców czyli
10-krotnie więcej niż obecnie.
Aby to jednak osiągnąć już obecnie trzeba rozwijać własną
bazę sur jwcowa. która zagwa
rantuje jednocześnie wysoką
jakość wyrobów. Przygotowania
do budowy zakładu oraz akty
wizacja bazy surowcowej stano
wiły główne tematy obrad KSR.

Wrocław udekorowany bia
ło-czerwonymi i czerwonymi
flagami oraz transparentami
pozdrawiającymi kosmonau
tów; odświętnie przystrojony
staromiejski rynek. Zebrały
się tu tłumy mieszkańców —
weterani ruchu robotniczego,
kombatanci, przodownicy pra
cy, młodzież szkolna i akade
micka.
O godz. 10.00 w Sali Rycer
skiej ratusza rozpoczęło się spot
kanie kosmonautów z przedsta
wicielami- społeczeństwa Wro
cławia.
Z głębokim wzruszeniem i du
mą witamy w naszym piastow
skim grodzie — powiedział otwierając uroczyste spotkanie I
sekretarz KW PZPR we Wro
cławiu Ludwik Drożdż. Wspólny
lot kosmiczny załogi' radzieckopolskiej sprawia nam tu. we
Wrocławiu, dodatkową satysfak
cję: pierwszy Polak w Kosmo
sie jest synem ziemi dolnoślą
skiej.
W imieniu żołnierzy Śląskie
go Okręgu Wojskowego serde
czne pozdrowienia i życzenia
przekazał kosmonautom dowód
ca tego okręgu gen. dyw. Hen
ryk Kapacewicz.
Gratulacje od uczonych Wro
cławia złozył rektor Uniwersy
tetu Wrocławskiego. — prof. Ka
zimierz Urbanik.
Mirosław Hermaszewski otrzymał godność honorowego obywatela miasta, jego nazwisko
wpisane zostało do Księgi „Lu
dzi zasłużonych dla woj. wro
cławskiego i miasta Wrocławia”.
Uhonorowany został także zło
tą odznaką „Zasłużony dla woj.
wrocławskiego i miasta Wrocła
wia”.
Takie same odznaki otrzymali
Piotr Klimuk, Zenon Jankowski
i Władimir Szatałow.
Zastępca przewodniczącego ra
dy „Interkosmos” dr Władlen
Wiereszezetin ućekorowan-,’

Rząd Soaresa
nie poda się
do dymisji

Rozmowy ekspertów

BRUKSELA (PAP). Korespon.
d:nt PAP, Jan Sierzputowski
pisze: W Brukseli rcapoczęły
się 25 bm. rozmo-wy między
EWG a RWPG na szczeblu eks
pertów. Mają cne na celu ustalenie charakteru i zakresu
projektowanego
układu
o
współpracy między obydwiema
organizacjami. Układ taki był
by zgodny z postanowieniami
Aktu Końcowego KBWE.
Decyzja o przeprowadzeniu w
Brukseli rozmów przygotowaw
czych na szczeblu ekspertów
zapadła prdczas spotkania w
Moskwie, w końcu maja br.,
wiceprzewodniczącego Komisji
EWG. Wilhelma Hafrrkampa z
sekretarzem RWPG, Nikołajem
(A) DOKOŃCZENIE NA STR. 4

(P) Z tradycyjną staropolską gościnnością powitali 25 bm.
mieszkańcy ziemi dolnośląskiej kosmonautę Mirosława Herma
szewskiego, radzieckiego dowódcę międzynarodowej załogi „Sojuza-30” — Piotra Klimuk*, konsultanta kierownika lotu — Ze
nona Jankowskiego oraz kierownika szkolenia kosmonautów w
ZSRR —- Władimira Szatalowa.

czych zorganizowanych zosta
nie ponad 7 tys. wiejskich
dziecińców, dla ok. 300 tys.
dzieci. Wiadomo jednak, że
ani dziecińce nie powstaną
równo w całym kraju, ani też
dzieciniec dziecińcowi — rów
ny. Jak zatroszczono się o
dzieci
rolników w różnych
gminach naszego kraju — sta
raliśmy się znaleźć odpowiedź
w telefonicznej sondzie.
Zadbano o dzieci w gminie
Czarnków w woj. poznańskim
Oprócz dziesięciu stałych przed
szkoli m.in. w Jędrzejewie,
Gajewie, Kuźnicy Czarnkow-

sklej, Romanowie Dolnym i
Górnym, Walkowicach — uru
chomiono dwa dziecińce sezonowe — w Radolinku i Śmie
szkowie. W godzinach od 8
do 15 każde z nich opieku
je się 30—35 dziećmi, zapewnia
jąc interesujące zajęcia i dwa
posiłki. Opiekunem jest zbior
cza szkoła gminna w Czarnko
wie, którą organizacyjnie i fi
nansowo wspiera Spółdzielnia
Kółek Rolniczych oraz wiejskie
koło TPD.
Rodzice płacą za opiekę nad
dziećmi 200—300 zł miesięcznie,
czego nie traktują Jako szcze
gólnego obciążenia, naszym na
tomiast zdaniem warto zastano
wić się. czy satysfakcjonuje ich
tylko siedem godzin pracy
przedszkola...
(O DOKOŃCZENIE NA STB. 2

LIZBONA (PAP). Korespon
dent PAP, Mirosław Ikonowicz
pisze: Komitet Wykonawczy
Partii Socjalistycznej nie ustą
pił przed szantażem Centrum
Demokratyczno - Społecznego
(CDS), które próbowało wywo
łać kryzys rządowy, wycofując
z gabinetu Mario Soaresa swych
trzech ministrów.
- Komunikat Komitetu Wyko
nawczego odczytany o godzinie
2 w nocy przez członka sekre
tariatu krajowego PS — Ma
nuela Alegre stwierdza, że
rząd nie zamierza podać się do
dymisji, chyba że zażyczyłby
sobie tego prezydent Ramalho
Eaues.
W kołach politycznych Lizbo
ny uważa się jednak za mało
prawdopodobne, aby generał
Eanes zażądał takiej dymisji.
Komunikat Komitetu Wyko
nawczego PS utrzymany jest
w zdecydowanym tonie i wska
zuje na konieczność przeciwsta
wienia się eskalacji nacisku
prawicy oraz sil odwetowych.
W kołach Partii Socjalistycznej
mówi się, że premier Mario
(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 4

Michał Hebda, (bw)

CAF — Woloszczuk — telefoto

r,"

HAWANA (PAP). Na hawańskie lotnisko im. Jose Marti
nieustannie przybywają samo
loty z młodzieżą z bliskich i
dalekich krajów świata na XI
SFMS w Hawania. Równocze
śnie przybywają delegacje ofi
cjalne, które będą uczestni
czyć w obchodach kubańskie
go święta narodowego „26 lip^a .
W poniedziałek znaleźli się w
stolicy Kuby m.in. Wietnam
czycy. Czesi, Marokańczycy i
pierwsza grupa delegatów pol
skich.
Mimo ogromnego natłoku
zwraca uwaee doskonałe przy
gotowanie służby orgamzacyj-

W Belgradzie obraduje
konferencja niezaangażowanych
Wystąpienie prezydenta Tito
Od stałego korespondenta
JERZEGO WOYDYLŁY

Belgrad, 25 Upca
(P) Z udziałem ponad 800
delegatów z 86 krajów, pełno
prawnych uczestników ruchu
niezaangażowania, rozpoczęła
się w Belgradzie konferencja
ministrów spraw zagranicz-

nych. Do wielkiej sali kongre
sowej „Sava” przybyli także,
w charakterze obserwatorów,
delegaci organizacji międzyna
rodowych, ruchów narodowo
wyzwoleńczych z 10 krajów
Ameryki Południowej, a wśród
gości delegacje siedmiu dal
szych krajów.
Tuż przed godz. 11.00 przy
był serdecznie witany prezydent
Jugosławii Josip Broz Tito. któ
ry jest jednym z inicjatorów
ruchu niezaangażowania. Wy
głosił on przemówienie powi
talne, w którym przypomniał,
że właśnie w Belgradzie przed
17 laty odbyła się pierwsza kon
ferencja szefów państw i rzą
dów krajów niezaangażowanych.
Nie jest to długi okres, ale przy
niósł on konkretne rezultaty w
działalności ruchu.
Mówca przypomniał także, że
polityka niezaangażowania skie(C) DOKOŃCZENIE NA STR. 4

Akcja ratunkowa
śmigłowca na Rysach

Punkt skupu WSO „Groty" przy ul. Lazurowej. Rolnicy > Jelonek, Babic i okolic zwożą
do niej codziennie 20—30 ton owoców i warzyw, Do kilkuset magazynów WSO w całym wojewó
dztwie warszawskim trafiają setki ton kapusty, ziemniaków, kalafiorów, pomidorów, ogórków
itd,
Fe*. Zbigniew Furman

Od naszego
specjalnego wysłannika
ANDRZEJA
WALAWSKIEGO
(P) Wołów przybrał we wto
rek odświętny wygląd. Prawie
cała ludność wyszła na stadion
r.a spotkanie z gen. majorem
Piotrem Klimukiem i podpuł
kownikiem Mirosławem Herma
szewskim, przybyła przywitać
tego, który przed laty jako kil
kunastoletni chłopak wyjechał
(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

(P) Mirosław Hermaszewski i Piotr Klimuk po złożeniu kwia
tów pod pomnikiem Kopernika we Wrocławiu.

0 solidarność i jedność ruchu

Spotkanie I sekretarza
KW PZffl w Radomiu
z młodzieżą
Informacja własna
(R) W Radomiu przebywa na
zgrupowaniu 250-osobowa grupa
młodzieży z różnych regionów
kraju, która w nadchodzącym ro
ku akademickim rozpocznie stu
dia techniczne w wyższych uczelniach Związku Radzieckiego.
Program pobytu zawiera cykl
wykładów na tematy społeczno-polityczne, spotkania z absol
wentami uczelni Kraju Rad, po
głębianie znajomości języka ro
syjskiego.
25 bm. z grupą przyszłych
. _
studentów spotkał się I sekre
tarz KW PZPR — Janusz Prokopiak.
Obecny był również
rektor Wyższej Szkoły Inżynier
skiej w Radomiu prof. dr hab.

stał medalem „Za zasugi dla Uniwersytetu Wrocławskiego”.
W godzinach południowych
kosmonauci zwiedzili zabytki
wrocławskiej Starówki, a także
nowoczesne osiedla mieszkanio
we i arterie komunikacyjne
miasta.
Kosmonauci serdecznie pozdra
wiani przez wrocławian prze
jechali odkrytym samochodem
(A) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Wrodzinnym m!eśc:e

(P) Po raz pierwszy w na
szych Tatrach", śmigłowiec ra
tunkowy prowadzony przez kpt.
Tadeusza Augustyniaka, wyko
nał akcję ratunkową z tak
zwanego zwisu.
Maszyna w ogóle nie lądowa
ła, gdyż było to w tym miej
scu niemożliwe. Po prostu śmi
głowiec zawisł nad miejscem
wypadku, a ranną turystkę, któ
ra schodząc z Rysów pośliznęła
się na śniegu, po którym zsu
nęła się ok. 100 m w dół, wciąg
nięto wyciągarką na specjal
nych noszach do wnętrza śmi
głowca i natychmiast dostarczo

no do szpitala. (PAP).

nej 1 porządkowej. Formalnoś
ci dokonywane sa bardzo spra
wnie. przed lotniskiem czekaią
już autokary i samochody, któ
rymi natychmiast rozwozi się
gości do ich siedzib. W ponie
działek' w hotelu „Habana Li
brę”. stanowiącym międzynaro
dowe centrum prasowe, zamies:':zli dziennikarze polscy.
Wielki ruch panuje w klu
bie polskim. gdzie ukończono
już prace dekoracyjna. Panuje
nowszp-.hna opinia, że jest to
jedna z najciekawszych placó
wek młodzieżowych tego typu.
Będzie on służył jako ośrodek
rekreacyjny, kulturalny, a tak
że spotkaniom z innymi dele
gacjami. Tu już zainstalował
tle polski sztab festiwalowy,
koordynujący i nadzorujący re
alizacje zaplanowanego progra
mu.
Obecnie Hawana prezentuje
sie już całkowicie w stroju fe
stiwalowym. miasto zostało udekorowane dziesiątkami tysię
cy flag, chorągiewek transpa
rentów. plakatów, kolorowych
„totemów” itp. Imponująco wy
gląda także w nocy, dzięki gi
gantycznym iluminacjom zaj
mującym całe ściany wieżow
ców: migają palmy ze stylizo
wanym kwiatem festiwalowym,
unosi sie ogromny gołąb po
koju. mienia sie naofey m.in.
„Młodzieży świata. Kuba jest
twoim domem”. (P)

Jeszcze cieplej
lnformacj'a własna
(P) Polska nadal znajduje się
w strefie oddziaływania układu
wyżowego znad Niziny Węgier
skiej. Zachmurzenie jest małe
lub umiarkowane, tylko na pół
nocnym wschodzie występują lo
kalnie mgły i zamglenia.
We wtorek w południe termo
metry wskazywały od 19 st. w
Lesku, 24 st. w Toruniu i Po
znaniu do 2S st. w Słubicach. W
Warszawie było 21 st. Tempera
tura wody w Bałtyku: w Świno
ujściu i Gdyni 17 st.. w Ustce i
na Helu 16 st., w Kołobrzegu
15 st. W Tolkmicku na Zalewie
Wiślanym 18 st.
Dziś będzie Jeszcze cieplej.
Temperatura od 22 st. w połu
dniowo-wschodniej części kraju
do 28 st. na zachodzie. W całym
kraju będzie zachmurzenie ma
łe, tylko w województwach pół
nocno-zachodnich w ciągu dnia
wzrastające z możliwością lo
kalnych opadów przelotnych i
burz.
(CAD)

Prognoza pogody
(P) Jak podaje IMiGW dziś
w Warszawie i Łodzi występo
wać będzie zachmurzenie małe
lub umiarkowane. Temp. maks,
w dzień ok. 25 st. Wiatry słabe
w ciągu dnia umiarkowane
(PAP)

KALENDARIUM
• Środa jest 207 dniem 1978
roku. Do końca roku pozostało
153 dni, w tym 132 dni robo
cze.
© Słońce wzeszło o godz. 4.47,
zajdzie o godz. 20.37.
• Imieniny obchodzą: Anna
i Mirosława.
(CAD)

a m

NR 175. 26 LIPCA 1978 R.
S“a

Kosmonauci na ziemi dolnośląskiej
(A) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

(P) Ocena realizacji uchwały
Sejmu z dn. 12 kwietnia 1973 r.
o zadaniach narodu i państwa
w wychowaniu młodzieży i jej
udziale w budowie socjalistycz
nej Polski — w zakresie dzia
łalności wychowawczej wojska
— była przedmiotem posiedze
nia Sejmowej Komisji Obrony
Narodowej, która obradowała
25 bm. pod przewodnictwem po
sła Bronisława Owsianika (ZSL).
W toku obrad stwierdzono,
że w okresie ostatnich 5 lat na
stąpił dalszy, znaczny postęp
działalności wychowawczej woj
ska. Pośłowie wyrazili opinię,
że Ludowe Wojsko Polskie sta
nowi istotne ogniwo systemu
wychowania młodzieży i przy
gotowania jej do aktywnego uczestnictwa w budowie rozwi
niętego społeczeństwa socjali
stycznego. Zakres i jakość wy
chowawczego
oddziaływania
wojska na młodzież są wysoko
oceniane przez kierownictwo
partii i państwa, przez cale spo
łeczeństwo.
Omawiając
wychowawcze
funkcje wojska, posłowie stwier
dzili, że realizowane są one za
równo w stosunku do żołnierzy
pełniących służbę wojskową, jak
i całego społeczeństwa — głów
nie młodzieży. Dla większości
młodych ludzi, odbywających za
sadniczą służbę wojskową, jest
ona kontynuacją i rozwinięciem
procesu wychowania rodzinne
go i szkolnego.
Szczególne miejsce — podkre
ślali posłowie — w procesie wy
chowania wojskowego zajmuje
kształtowanie postaw patrioty
cznych I internacjonalistycznych. Prowadzona jest też oży
wiona działalność kulturalno-oświatowa. Wartości kształcące
i wychowawcze ma również sam
tok służby i życia wojskowego.
Działalność wychowawcza woj
ska, obok wyszkolenia bojowe
go i wychowania ideowo-wychowawczego
obejmuje również
przygotowanie młodzieży do
przyszłego życia w społeczeń
stwie, do pracy zawodowej.
Istotne znaczenie wychowaw
cze ma też współpraca i bliskie
więzy łączące oficerów, uczniów
szkół wojskowych i żołnierzy z
młodzieżą szkolną. Wojsko co
rok organizuje około 12 tys.
zajęć i imprez dla ok. 3 min
uczniów.
Dorobek wojska w tym za
kresie wzbogacają także efekty
takich form oddziaływania wy
chowawczego, jak np. praca le
ktorów wojskowych, populary
zujących problematykę ideowo-polityczną, społeczną i obronną,
działalność wojskowych placó
wek kulturalnych, muzealnych
oraz wydawnictwa MON i pra»y.
W ocenie posłów szeroki wa
chlarz treści, form, metod i
środków oddziaływania wycho
wawczego wojska i uzyskane w

tym względzie efekty zasługu-

Junacy pomagają
••
w renowacji starówki
i na budowach w Zamościu
(P) 25 bm. przy renowacji re
nesansowego zespołu staromiej
skiego oraz na r> lach budów
kom'in< inycti i mieszkaniowych
w Zamościu stanęli do pracy uczestifey Ł turnusu akcji OHP
„Młodzież historii
Zamóść
1980”.
Pierwszy turnus zgrupowania
junaków przyniósł efekty wartości kilku min zł. Kilkudziesię____
ciu najlepszym junakom i wy
chowawcom wręczono przyznane po raz pierwszy przez
Miejską Radę Narodowa oraz
___
Wojewódzką Komendę Ochotni
czych Hufców Pracy w Zamoś
ciu odznaki „Za zasługi w ak
cji młodzież historii — Zamość
1980”.
W br. w ratowaniu skarbu
kultury narodowej — zamoj
skiej Starówki weźmie udział
ok. 2 tys. dziewcząt i chłopców
z całego kraju. Dotychczas —
od 1974 r. — pracowało w Za
mościu ponad 4.5 tys. junaków.
Akcja trwać będzie do 1980 r„
kiedy to przypada 400-lecie mia
sta.
Ponad tysiąc młodzieży praco
wać będzie podczas tegorocz
nych wakacji w woj. zamojskim
przy budowie linii hutniczo-slarkowej Hrubieszów —huta
„Katowice”, (PAP)

Skomplikowana operacja
prz* szycia stopy
(A) W szpitalu miejskim w
Zduńskiej Woli (woj. sieradzkie)
zespół lekarzy chirurgów pod
kierunkiem dr. Jerzego Zelezika dokonał niedawno skompli
kowanej operacji przyszycia
stopy u 24-letniego Zenona
Swiderskiego, pomocnika ma
szynisty kolejowego z lokomotywownl w Karsznicach.
24 czerwca br. młody kolejarz
uległ wypadkowi — koło paro
wozu przejechało mu nogę. W
nies-.ełna godzinę po wypadku
przystawiono do rzadkiego za
biegu — przyszycia prawej sto
py na wysokości nad stawem
skoko .cym. Obecnie — w 4 ty
godnie od przeprowadzonej reinplantacji — stopa wykazuje
dobre ukrwienie i pełną żywot
ność. Aby uzyskać pełną spraw
ność, pacjent musi przejść je
szcze okres dłuższego leczenia.
(PAP)

ją na wysokie uznanie. W pod
sumowaniu dyskusji pos. Bro
nisław Owsianik przekazał kie
rownictwu MON — w imieniu
komisji — podziękowanie i wy
razy uznania za doskonałą pra
cę wychowawczą. (PAP)

Dalsze depesze
z zagranicy z okazji
Święta Odrodzenia
(P) Napłynęły dalsze depe
sze gratulacyjne z zagranicy
z okazji Święta Odrodzenia
Polski. Przywódcy poszczegól
nych krajów, głowy państw i
szefowie rządów składają w
nich narodowi polskiemu ży
czenia pomyślności i dalszego
rozwoju.
Napłynęły telegramy z Laosu
i Angoli, nadesłali życzenia
Mengistu Halle Marłam w imienu Etiopii i Muammar Kadafi
w Imieniu Libii, nadeszły gra
tulacja od prezydentów: Ir
landia, Meksyku, Portugalii,
Brazylii, Królów Tajlandii i Ma
lezji. Depesze z okazji Święta
22 Lipca wystosowano do Pol
ski z Indonezji, Panamy, So
malii,
Zielonego Przylądka,
Singapuru, Ekwadoru, Libanu i
Kuwejtu. (PAP)

głównymi ulicami miasta, m. in.
nowo zbudowaną trasą „W-Z”.
Obok wzgórza partyzantów ko
smonauci oddali hołd wielkie-;
mu polskiemu uczonemu — Mi
kołajowi Kopernikowi, składając
kwiaty przed znajdującym się
tutaj pomnikiem astronoma.
Zwiedzanie Wrocławia zakoń
czyła wizyta na osiedlu miesz
kaniowym im. Przyjaźni Pol
sko-Radzieckiej.

Spotkanie w pułku
Szczególny charakter miała u*
roczystość w pułku lotniczym,
w którym służbę pełnił — zaj
mując odpowiedzialne stanowi
sko dowódcy pułku włącznie
— Mirosław Hermaszewski.
11 Pułk Lotnictwa Myśliw
skiego Wojsk Obrony Powietrz
nej Kraju im. Osadników Ziemi
Dolnośląskiej — bo tak brzmi
nazwa tej jednostki — należy
do przodujących w Ludowym
Wojsku Polskim. Pułk odznaczo
ny został medalami za wybitn*
osiągnięcia w służbie wojsko
wej i wielokrotnie wyróżniany
był przez dowództwo WOPK za
sukcesy w szkoleniu najmłod
szych adeptów Sztuki lotniczej
na samolotach naddżwiękowych.
Obecnie jednostka, kontynuując
35-letnie tradycje LWP wzoro
wo wykonuje zadania szkolenio
we, zaplanowane w roku donio
słego jubileuszu naszych sił
zbrojnych.
Podniosłym momentem spot
kania, które zgromadziło współ
towarzyszy służby, było odsło
nięcie tablicy upamiętniającej

fakt dowodzenia pułkiem przez
H. Hermaszewskiego. Uroczy
stość uświetniła kompania hono
rowa jednostki ze sztandarem.
M. Hermaszewski, P. Kllmuk,
Z. Jankowski i W. Szatałow
zwiedzili obiekty szkoleniowe
i salę tradycji pułku.
Uroczystość, w której udział
wzięli gospodarze woj. wrocław
skiego, przedstawiciele dowódz
twa Wojsk Obrony Powietrznej
Kraju i Śląskiego Okręgu Woj
skowego oraz delegacją Północ
nej Grupy Wojsk Armii Radzie
ckiej, zakończyła defilada pod
oddziałów.

w

Wolowi*

Mieczysław

Korża.
Kosmonauci oddali hołd pa
mięci żołnierzy Armii Radziec
kiej poległych w walce o wyz
wolenie tych ziem, składając
kwiaty pod obeliskiem żołnie
rzy radzieckich. (PAP)

Wrodzinnym mieście
(B) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

stąd do szkoły lotniczej w Dę
blinie. Wiele osób pamięta, gdy
jako mały chłopiec puszczał
modele latające na łące za mia
stem.
Mirosław Hermaszewski po
Wizyta w Wolowi®
wiedział do mieszkańców Woło
W godzinach popołudniowych
wa: „Dwadzieścia dni temu
kosmonauci przybyli do Woło
wróciliśmy z kosmosu. Przez
wa — miasta, w którym Miro
ten czas nie mogłem doczekać
sław
Hermaszewski spędził
się chwili, kiedy spotkam się
dzieciństwo i młodość, gdzie do
z Wami. Chcę Wam, moim blis
dnia dzisiejszego mieszka jego
kim, mieszkańcom ziemi wołow
matka — Kamila oraz siostry.
skiej zameldować, te zadanie
U bram miasta goście zostali
wykonaliśmy. Jestem związany
powitani przez członków Egze
z ziemią wołowską. Tutaj cho
kutywy Komitetu Miejskodziłem do przedszkola, do szko
Gminnego PZPR, aktyw Związ
ły i tutaj poznawałem pierwsze
ku Socjalistycznej Młodzieży
sekrety lotnictwa. Często kry
Polskiej i hufca ZHP. miesz
łem się ze swoimi marzeniami,
kańców.
ale uczyłem się wszystkiego o
Dla upamiętnienia lotu pierw
lotnictwie".
szego Polaka w kosmos —
Po uroczystym przywitaniu
uchwałą Rady Narodowej mia
na stadionie, zwiedzanie miasta.
sta i gminy główna ulica Wo
Rozmowy. Dyrektor liceum im.
łowa otrzymała nazwę „Kosmo
Mikołaja Kopernika, które unautów polskich".
. kończył Mirosław Hermaszew
ski, mówi o nim: „Pamiętamy
Na miejskim stadionie odbył
go jako chłopca pilnego, ale po
się wiec społeczeństwa.
godnego, chętnego do pomocy
Gości w ciepłych słowach po
innym. Te cechy zjednywały
witał I sekretarz KM-G PZPR
mu zawsze życzliwość i przy
jaźń. Jesteśmy dumni, że właś
nie z murów tej szkoły wyszedł
pierwszy polski kosmonauta".
Mirosław Hermaszewski od
wiedził szkołę, w której się uczyl. Zwiedził klasy. Tam,
gdzie za jego czasów by
ły ławki X tablica, dzisiaj są
laboratoria językowe, pracownie
geograficzne, fizyczne itp.
Wreszcie pożegnanie kosmo
W wielu przypadkach rol
nautów. Wizyta w Wołowie by
nictwu będzie potrzebna pomoc
ła krótka, ale jak powiedział
innych działów gospodarki. Wy
Mirosław Hermaszewski, zaw
dane zostały specjalne zarządze
sze, gdziekolwiek był, wspo
nia upoważniające wojewodów
mina swoich kolegów z tego
do kierowania do pracy przy
miasta i zawsze będzie do nich
żniwach samochodów, brygad
wracał, ponieważ głęboko pa
remontowych, udzielania urlo
mięta swe szczęśliwe dzieciń
pów bezpłatnych. Bardzo bę
stwo w W ołowie.
dzie potrzebna pomoc zwłasz
cza w transporcie. Zwiększona
ANDRZEJ WALAWSKI
ilość samochodów przewożących
zboża z pól do elewatorów, na
wozy, wapno i in. pozwoli zwol
nione z transportu ciągniki skie
rować tam, gdzie są one potrzeb
ne najbardziej, na pola. Bardzo
ważne będzie udostępnienie rol I
nikom pomieszczeń na magazy
(C) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
nowanie ziarna. Mimo że z ro
Od poniedziałku, 24 bm. roz
ku na rok zwiększają się zdol
poczęło działalność pięć sezo
ności przerobowe PZZ. przy du
nowych dziecińców w gminie
żej ilości zbóż zbieranych kom
bajnami mogą wystąpić trud Szydłowiec w woj. radomskim. i
Największy,
dla 100 dzieci, oności w sprawnym - przeprowa
twarto w samym Szydłowcu,
dzeniu skupu.
mniejsze w Woli Korzeniowej,
i Jednocześnie trwała Przygoto Sadku, Zdzlchowie i Wysokiej.
wania do pracy, jakie trzeba bę
Zdaniem naczelnika. Stefana
dzie wykonać bezpośrednio po
Ziarniaka, miejsce dla 250 dzie
żniwach. Przyśpiesza się dosta
ci to w sam raz tyle, ile trze
wy nawozów sztucznych i wap
ba by pomóc miejscowym rol
na, remontuje maszyny, dostar nikom. Przedszkola ulokowano
cza do punktów rozprowadzenia
w szkołach, co zapewnia dzie
nasiona poplonów. (rap)
ciom dobre warunki, ale też ogranicza okres pracy dziecińców
na czas ferii letnich. No, ale I
przynajmniej
podczas
żniw
dziecińce będą wyręka dla ro
dziców — czynne są do godz.
18-tej, dzieci otrzymują
trzy
posiłki, ustalając zaś lokaliza
cję starano się wybierać szkoły
tak. by dzieci nie trzeba było
dowozić i by same mogły bez
piecznie do nich dochodzić.
3. Zarząd Lekarskiej Spół
Mniejsze na razie niż w la
dzielni Pracy na posiedzeniu w
ubiegłych zainteresowanie
dniu 13,VIL1978 r. analizował tach
wiejskimi dziecińcami uzasad
przypadek opisany w liście
nia się do tej pory złą pogodą,
Czytelnika i stwierdził, że po
prace w polu. Po
stępowanie lekarki winno być opóźniającą
goda w Zakopanem i okolicz
traktowane w kategoriach etyki
nych
wsiach
niewiele różni się
lekarskiej nie zaś zawodowych
pogody w reszcie kraju, ra
aczkolwiek trudno jest uznać od
natomiast odmienna
sprawę za jednoznaczną z tego dykalnie
jest w tej gminie sytuacja
też . względu przekazał sprawę
dzieci. Ani w Poroninie, ani w
Komisji d/s Zawodowych działa
jącej przy Radzie Spółdzielni Murzasichlu nie pomyślano w
tym
roku o „zielonych przed
pod kierunkiem Profesora Dok
”, mimo iż w ubiegłym
tora Habilitowanego Sławomira szkolach
roku były. Wedle opinii zastęp
Pawelskiego.
cy naczelnika Stanisława Sło
O rezultatach ustaleń poinfor
dyczki. dziecińców nie ma — bo
mujemy Redakcję w odrębnym
środowisko nie zgłaszało po
piśmie.
trzeb. W jaki sposób przepro
Prezes Zarządu
JÓZEF ROGALA wadzono w środowisku plebis
cyt na temat dziecińców — nie
udało nam się ustalić. Normal
*
ne, stałe przedszkola zakończy
W sprawie opisanej w liście ły działalność w ostatnim dniu
zatytułowanym „Obowiązek u- czerwca, wznowią ją 15 sierp
nia... A zresztą, gdzie urządzać
dzielania pomocy”, opublikowa
nym w „Życiu” 13 lipca br. re dziecińce, skoro we wszystkich
dakcja otrzymała już wiele li szkołach goszczą kolonie letnie?
stów. Czytelnicy wyrażają zdzi „Własne” dzieci jakoś tam w
wienie postawą lekarki, odma okresie prac żniwnych zajmą
wiającej udzielenia pomocy w się same sobą—
nagłym przypadku, domagają
W gminie Barwice
koło
się wyciągnięcia konsekwencji, Szczecinka (woj. koszalińskie)
wskazują, że taka postawa pracują już trzy sezonowe dzie
przynosi ujmę dobrze i ofiarnie cińce, dwa następne otwarte zo
pracującym lekarzom. Otrzyma staną w najbliższym czasie...
liśmy również dwa listy od le Naczelnik Arkadiusz Krawiec
karzy solidaryzujących sie x pewien jest wprawdzie, że żni
wa nie rozpoczna się przed 1
postępowaniem lekarki.
Powstrzymujemy się z dru- sierpnia, a przedszkola dopie
kiem listów do czasu zajęcia ro wtedy będą potrzebne, le
stanowiska przez kompetentne piej jednak nie zostawiać wszy
stkiego na ostatnią chwilę. Ro
organa służby zdrowia.
Redakcja dzice przekonali się do tej po
mocy już parę lat temu i te
raz trudno sobie wyobrazić la
to w gminie bez sezonowych
tądwa przedszkoli. Dzieciom zapewnia
się zajęcia i w pogodę i w
deszcz, wozi na wycieczki, kar
mi cztery razy dziennie.
Wyrok przeciwko
Gmina Bełżyce w woj. lubel
skim otwarła pierwsze sezono
spółdzielni fryzjerskiej
we przedszkole w Bełżycach 1
następne — w Ja(P) W Sądzie Rejonowym W lipca. cztery Babinie,
WierzchoSzczecinie zakończył się proces roszewicach.
wisku i Krzu — 15 lipca. Do
przeciwko miejscowej spółdziel każdego
z nich chodzi 25—50
ni fryzjerskiej „Uroda”. Klient dzieci, a w
sumie zorganizowa
ka — Stefania K. zaskarżyła do no opiekę dla
dzieci. Cało
sądu spółdzielnię o nierzetelne ścią dyryguje 150
zbiorcza szkoła
wykonanie przez jej pracowni gminna, a pomaga
jej finanso
ce usługi rozjaśnienia włosów.
W wyniku niedbalstwa i zasto wo i organizacyjnie SKR. Za
miesiąc pobytu
dziecka w
sowania niezgodnych z recep
turą preparatów, włosy klientki przedszkolu rodzice płaca 160
tL dzieci otrzymują za to
zaczęły się kruszyć i wypadać. zł,
trzy posiłki, opiekę, rodzice zaś
Sąd po wysłuchaniu opinii spokój od godz. 8-mej do godz.
biegłego i świadków zasądził
17-tej.
od spółdzielni „Uroda" na rzecz
Ponieważ dziecińce ulokowane
Stefanii K. 5 tys. zł tytułem są w szkołach, mogą pracować
zadośćuczynienia za doznaną tylko do 15 sierpnia, by zaś
krzywdę i oszpecenie. Spółdziel maksymalnie rolnikom pomóc
nia zapłaciła ponadto koszty są w najtrudniejszym okresie prac

Powodzenie zależy od organizacji
Informacja własna

(P) Słoneczna pogoda, jaka zapanowała prawie w całym kra
ju, przyspieszyła tempo prac pclowyeh. Na taką pogodę czekali
rolnicy już od kilku tygodni.
Dotychczasowe chłody i de
szcze opóźniły znacznie prace
na polach. Zakończono już
zbiór jęczmienia ozimego, któ
ry jednak zajmuje stosunkowo
niewielką powierzchnię ok. 60
tysięcy hektarów. Skoszono
także jedną trzecią powierzch.
ni rzepaku. W województwach
zachodnich i centralnych przy
stąpiono do koszenia żyta, jed
nak głównie na polach o sła
bych piaszczystych glebach.
Na ok. 180 tysiącach hektarów
łąk skoszono już drugi pokos
traw.
Opóźnienie prac polowych
jest znaczne. Nawet w stosunku
do pamiętnego trudnego, desz
czowego roku ubiegłego wynosi
blisko dwa tygodnie. Rok temu
np. rzepakowe zbiory były już
prawie na ukończeniu, bardziej
zaawansowany był drugi pokos
traw. Opóźnienie spowodowane
niekorzystną pogodą powoduje,
że rozpoczynające się wkrótce
zbiory zbóż będą kolejna bar
dzo trudną kampanią rolniczą.
W ciągu krótkiego czasu ti zę
ba będzie zebrać zboża, przygo-

Współpraca CZD z Instytutem
Biocybernetyki i Inżynierii
Biomedycznej PAN
(P) Wiele oryginalnych roz
wiązań naukowych i technicz
nych mają na swym koncie pra
cownicy kierowanego przez prof.
Macieja Nałęcza Instytutu Bio
cybernetyki i Inżynierii Biome
dycznej PAN. Niektóre wynikł
badań opracowywanych przy
współudziale naukowców zag-tnicznych, m. in. z ZSRR, mogą
znaleźć szerokie zastosowanie w
specjalistycznych badaniach me
dycznych. np. kosmonautów i
dzieci.
25 bm.
instytut odwiedzili:
przewodniczący rady „Interkosmos”, członek Prezydium AN
ZSRR, członek zagraniczny PAN
— prof. Borys Pietrow oraz prze
wodniczący Społecznego Komi
tetu Budowy Centrum Zdrowia
Dziecka — min. Janusz Wieczo
rek.
Min. Wieczorek złożył na ręce
B. Piętrowa serdeczne podzię
kowanie za progagowanie idei
centrum przez kosmonautów,
którzy zabrali na pokład statku
„Sojuz 30” plakietkę symboli
zującą tę jedyną w święcie pla
cówkę medyczną.
Z kolei podpisane zostało po
rozumienie między Instytutem
Biocybernetyki i inżynierii Bio
medycznej PAN i Centrum Zdro
wia Dziecka w sprawie wyko
rzystywania wyników badań w
praktyce klinicznej. Porozumie
nie podpisali dyr. IBilB PAN —
prof- Maciej Nałęcz oraz dyr.
CZD — prof. Maria Goncerzewicz.
Podczas spotkania w Minister
stwie Przemysłu Lekkiego —
minister Stanisław Mach, w lmieniu 700 tys. pracowników
tego przemysłu, przekazał na
ręce min. Janusza Wieczorka 2
gobeliny, które przyozdobią jedną
z sal Centrum Zdrowia Dziec
ka. Liczne dary załóg przemy
słu lekkiego dla tej placówki
(komplety bielizny pościelowej,
obrusy, dywany, ubrania dzie
cięce itp.) osiągnęły już wartość
23 min zł, a do końca br. prze
kroczy ona 28 min zł. (PAP)

tować glebę pud następne za
siewy, wysiać poplony, a na
stępnie przystąpić do siewów
ozimin. Terminu jesiennych sie
wów opóźnić nie można, trzeba
więc będzie wykonać te wszyst
kie prace w czasie o dwa ty
godnie krótszym niż bywa nor
malnie.
Zakończono już wszelkie przy
gotowania maszyn, części za
miennych; dostarcza się nawozy
sztuczne, wapno nawozowe. Jak
pisaliśmy wielokrotnie przygo
towania te nie były łatwe, było 1
sporo trudności. Wiele proble
mów dało się jednak rozwiąząć ■
na czas. Obecnie wszystko bę
dzie zależeć od właściwej orga
nizacji prac w przedsiebior- j
stwach rolnych, kółkach rolni
czych. gminnych spółdzielniach
i gospodarstwach chłopskich. Od I
tego, jak rolnicy zdadzą ten or
ganizacyjny egzamin, zależeć
I
będzie powodzenie żniw.

(P) Uprzejmie zawiadamiam,
że w związku z artykułem za
mieszczonym w „Życiu Warsza
wy” nr 164/18861/W z dnia 13
lipca 1978 r. pt. „Obowiązek udzielani*
pomocy"
Minister
Zdrowia i Opieki Społecznej po
djął decyzję o skierowaniu spra
wy doc. dr med. Marii Dowżenko do postępowania wyja
śniającego przez Okręgowa Ko
misję Kontroli Zawodowej.

Rzecznik Odwoławczy Dobra
Służby Zdrowia
TADEUSZ JAMROZIK
*

Po sapozaanin się z treścią li
stu Ob. Tomasza Nowakowskie
go pt. „Obowiązek udzielania
pomoey” zamieszczonego na la
mach „Życia Warszawy” w dniu
13 lipca 1978 r. (nr 164) — Za
rząd
Lekarskiej
Spółdzielni
Pracy przekazuje Obywatelowi
Redaktorowi następujące wy
jaśnienia:

1. Incydent przedstawiony w
liście Czytelnika nie był znany
wcześniej Zarządowi Spółdziel
ni, dlatego też nie byłe możli
we podjęcie jakichkolwiek dzia
łań w tej sprawie.
2. Obywatel Tomasz Nowako
wski prosi o informacje od Pre
zesa Spółdzielni „VITA” (chodzi
o Oddział Lekarskiej Spółdziel
ni Pracy — przyp. Zarządu), czy
może wydał zarządzenie, że le
karzom „VITA” nie wolno beapłatnie udzielać pierwszej P»mocy w godzinach pracy?
Traktujemy to pytanie _Jlko
retoryczne i zawierające sporą
dozę ironii, odpowiedź jest bo
wiem jednoznaczna; nikt takie
go zarządzenia nie wydał i nig
dy takiej decyzji nie podejmie.
Świadczenie pomoey medycznej
ludziom potrzebującym jej mo
że być traktowane tylko w ka
tegoriach humanitarnych, w ka
tegoriach etyki lekarskiej nie
zaś zawodowych. Tylko od po
stawy etycznej lekarza zależy
czy i kiedy udzieli pomocy pa
cjentowi i nie jest realne ani
wskazane aby te tak Istotne
sprawy były regulowane jakimi
kolwiek przepisami wewnętrz
nymi w Spółdzielni.
Jako uzupełnienie prosimy po
traktować stwierdzenie, iż stoso
wana w praktyce naszych Przy
chodni kolejność przyjmowania
pacjentów wg wcześniejszych
zapisów ma tylko charakter po
rządkowy, bowiem zawsze przyj
mowani są przede wszystkim pa
cjenci wymagający natychmia
stowej pomoey. Reguła ta jest
przestrzegana w podległych nam

Przychodniach.

KRONIKA DYPLOMATYCZNA
(P) 25 bm. przybył do Warsza I Bangladeskiej Republiki Ludowe)
wy nowo mianowany ambasador | w Polsce Abul Ahian.

WIZYTY—SPOTKANIA—ROZMOWY
25 bm. przybył z oficjalną,
4-dnlową wizytą do Gdyni
okręt marynarki wojennej
Finlandii — korweta „Turunmaa”.
Dowódcą rejsu jest komandor
Erik Wihtol, a dowódca okrętu
jest kapitan BJoonrn Gottberg.
Zgodnie z morskim ceremonia
łem wojskowym, na redzie Gdy
ni fińska korwet* i bateria ma
rynarki wojennej wymieniły sa
luty armatnie. Okręt zacumował
w centrum miasta przy Nabrzeżu
Pomorskim,
serdeczni*
witany

•

przez przedstawicieli dowództw*
marynarki wojennej i społeczeń
stwo Trójmiasta.
Komandor Erik Wihtol złożył
wizyty dowódcy Marynarki Wo
jennej PRL wiceadmirałowi Lud
wikowi janczyszynowi oraz go
spodarzom Gdyni. Zostały one
odwzajemnione na pokładzie ekrętu.
Delegacja marynarzy fińskich
złożyła wieniec pod Pomnikiem
Obrońców i Wyzwolicieli Wybrze
ża na Westerplatte.

PAP DONOSI W SKRÓCIE

• W KC PZPR odbyto się spot
kanie zastępcy członka Biura Po
litycznego, sekretarza KC PZPR
Jerzego Łukaszewicza, z laureat
ka ostatniego Międzynarodowego
Konkursu lm. Piotra Czajkow
skiego w Moskwie — Ewą Podleś,
laureatką konkursów międzyna
rodowych w Atenach 1 Genewie.
W spotkaniu uczestniczyła mat
ka — Teresa Podleś, oraz prof.
Alina Bolechowska, u której stu
diowała Ewa Podleś w warszaw
skiej PWSM.
O 25 bm. w Gdańsku obradowa
ło plenum KW PZPR, które do
konało oceny realizacji zadań
społeczno-gospodarczego
rozwoju
województwa w pierwszym pół
roczu oraz omówiło sposoby 1
środki zapewniające
wykonanie
założeń planowych w tej dziedzi
nie do końca
roku. Dyskusji
przewodniczył I sekretarz KW w
tSdańsku Tadeusz Fiszbach. W
plenum
uczestniczył
kierownik
Wydziału Planowania i Analiz
Gospodarczych KC PZPR — Man
fred Gorywoda.
i® 25 bm. przewodniczący Spo
łecznego Komitetu Budowy Pom-

nika-SzpUala Centrum
Zdrowi*
Dziecka, min. Janusz Wieczorek
spotkał się z przebywającym w
Polsce dyrektorem Wykonawcze
go Programu ONZ d.s. Ochrony
Środowiska (UNEP), dr Mosia tą
Kamal Tolba 1 towarzyszącym
mu dyrektorem
Europejskiego
Biura Programu, Larsem Karstrommem, którzy w swojej dzia
łalności
szczególne
znaczenie
przywiązują do problemów zwią
zanych z ochroną zdrowia dziec
ka. Min.
Wieczorek naświetlił
bliżej historię rozwoju budowy
Pomnlka-Szpitala Centrum Zdro
wia Dziecka, który goście zwie
dzili, oraz poinformował o pod
jętych akcjach na rzecz dzieci w
ramach przygotowań do obcho
dów
międzynarodowego
Roku
Dziecka — 1979 w Polsce.
© 23 bm. wjazd i wyjazd s
Wrocławia w kierunku Warsza
wy trasą międzynarodową „E-12"
jest wygodniejszy i bezkolizyjny.
Drogowcy przekazali w rejonie
dzielnicy „Psie Pole” do użytku
nowy most na Widawie oraz 2.5
km długości odcinek szerokie),
dwupasmowej jezdni.

KROMKA ZMIAN KADROWYCH
(P) Prezes Rady Ministrów po
wołał mgr Teresę Andrzejewską
na stanowisko przewodniczącego
Głównego Komitetu Turystyki i
równocześnie odwołał ze stanowi
ska podsekretarza stanu w Mlnisterstwio Handlu Wewnętrznego
1 Usług.
*

Teresa Andrzejewska
.
____ ___ __
urodziła
... ... .
się w 1928 r. w Wolkowysku, w
rodzinie inteligenckiej.
Wyższe
studia ukończyła w 1957 r. w
Szkole Głównej
Planowania 1
Statystyki w Warszawie. Pracę
zawodową rozpoczęła w 1950 r.
w Zarządzie Wojewódzkim Kole
jowych Zakładów Gastronomicz
nych w Poznaniu. Od 1959 do

1961 r. była dyrektorem państwo
przedsiębiorstwa
„Dom
wego
Dziecka'i” w Poznaniu. W 1961 r.
została wybrana na przewodniczącą
prezydium
Dzielnicowej
Rady
Narodowej
Poznań-Jeżyce. W latach 1965—19S3 była zastępcą dyrcktora w Przedsiębiorstwie Robót
_____
___________
Instalacyjno-Monta_.__
towych Budownictwa Rolniczego
w Poznaniu, a następnie praco
wała w prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Poznaniu na
stanowisku kierownika wydziału
handlu. W 1972 r. została powo
łana na dotychczas zajmowane
stanowisko podsekretarza stanu w
Ministerstwie Handlu Wewnętrz
nego i Usług.
Jest członkiem PZPR. (PAP)

Rodzice w polu, a dzieci?

dowe. (PAP)

ł polowych, od X do 15 sierpni*

przedszkola sezonowe
czynne
będą do godziny 20-tej.
Bardzo wesoło spędzają swo
je wakacje dzieci z gmin bie
szczadzkich. I nic dziwnego,
przebywający tu harcerze z
całej Polski, uczestnicy opera
cji
„Bieszczady-40”.
wśród
różnych form pomocy tutej
szym mieszkańcom, prowadzą
też 14 zielonych przedszkoli. W
lipcu przychodzi do nich ponad
300 dzieci, a bawią się dosko
nale. bo pod fachową opieką
dziewcząt, które podczas roku
szkolnego prowadzą u siebie
drużyny zuchowe. Często są
też one uczennicami studiów
dla nauczycieli przedszkoli. Uczą się wiec maluchy piosenek
i tańców, chodzą na spacery,
uczestniczą
w
przeróżnych
grach, zabawach i zajęciach
sportowych, są też często za
praszane na harcerskie ognis
ka. gdzie prezentują własne umiejętności.
Siedziba przedszkoli są szko
ły, świetlice wiejskie albo
specjalne, duże namioty usta
wione na skraju harcerskich
stanic. Gorzej z posiłkami —
napoje i słodycze dostają dzie
ci we wszystkich prowadzonych
przez harcerzy przedszkolach,
śniadania i obiady jednak tyl
ko w kilku, tych mieszczących
się przy stanicach, które mają
przecież własne kuchnie poło
wę. Jakoś nie ze wszystkimi
władzami gmin sprawy posił
ków udało się. dogadać, co po
winny sobie wziąć na przysz
łość do serca... Każde z zielo
nych przedszkoli opiekuje się
przynajmniej 15 dziećmi. W
Bieszczadach są przecież jednak
osady, składające się z kilku
domostw, gdzie mieszka kilko
ro dzieci — trudno więc dla
nich robić letnie przedszkola, a
do innych za daleko. Wiele z
harcerskich stanic gości więc
co dzień u siebie dzieci z są
siednich osad.
☆
Oczywiście, w porównaniu z
sytuacją sprzed kilkunastu lat,
kiedy „zielone przedszkola*’ by
ły nowością i. zależały właści
wie od filantropii i społeczni
kowskiej pasji uczestników obo
zów harcerskich czy młodzie
żowych, zmiana w systemie 0pieki nad wiejskimi dziećmi w
okresie prac polowych jest ra
dykalna.
Już chociażby z tych kilku
naszych rozmów wynika, że w
wielu gminach organizowanie
letnich przedszkoli stało się już
tradycją. Zależnie od możliwo
ści miejscowych władz, potrzeb
i
zainteresowania
rodziców
dzieci spędzają w przedszko
lach od sześciu do dwunastu
nawet godzin, jedzą dwa, trzy
cztery posiłki. O ich rozrywki
dbają nauczyciele, członkinie
kół gospodyń wiejskich, praco
wnicy spółdzielczości rolnej.
Przyznać trzeba, że z punktu
widzenia organizacyjnego, wa
kacyjna , opieka nad dziećmi
wiejskimi nabrała rumieńców
dopiero od chwili, gdy nad
wszystkim
zaczęli
czuwać
gminni dyrektorzy szkół, a więc
dopiero od kilku lat Naszym
jednak zdaniem, często organi
zacja dziecińców jest trochę odfajkowywana. tak żeby w spra
wozdawczości się zgadzało, z
mniejszym zwracaniem uwagi
na to. czy są autentyczna POmocą dla rolników.
Trzeba się zastanowić, czy
np. w okresie szczególnego pa
silenia prac polowych nie__
należałoby pracy przedszkoli prze
dłużyć do godzin wieczornych
i jak to zrobić. Serio zastano

wić się nsloży nad pilną po-

trzeba organizowania opieki
nad dziećmi w okresie prac Je
siennych. również absorbują
cych. jak letnie. Zainteresowa
nie się swoimi dziećmi poleca
my też władzom miasta i gmi
ny Zakopane oraz, być może
innym jej podobnym, do któ
rych nie dzwoniliśmy...

(rem-mom)

Zygzaki
Prognozowanie
(P) Sprawnie i szybko pani
doktor wyrwała mi ząb, potem
zaleciła: przez kilka dni proszę
płukać jamę ustną roztworem
sody oczyszczonej. Sodę — do
dała — dostać można w każ
dym sklepie spożywczym. Oka
zało się, że łatwiej było wyr
wać jeszcze pięć następnych zę
bów niż dostać paczuszkę sody.
Odwiedziłem
wiele sklepów
spożywczych w Śródmieściu,
wielkie przedsiębiorstwa jak
Supersam, Koszyki, Sezam, zaj
rzałem do wielu aptek. Nie by
ło. Nie byłem jedyny, który jej
szukał.
Gdzie jej szukać? Zadzwoni
łem do Stołecznego WSS, które
zajmuje się sklepami spożyw
czymi. Wykręciłem numer do
„działu analizy i prognozowa
nia”, chyba rynku. Miła pani,
która się odezwała, powiedziała,
że takim drobiazgiem to oni
się nie zajmują, mają poważ
niejsze sprawy. Poradziła bym
zadzwonił do informacji han
dlowej.
Tak zrobiłem. Dowiedziałem
się, że istnieje coś co doskonale
pracuje. Cudownie mnie obsłu
żyły panie z informacji. Dały
telefony do hurtowni, radziły,
gdzie może są jeszcze jakieś
resztki sody. Ba, wskazały adres producenta.
W hurtowni nr 1, która zao
patruje Śródmieście stołeczne
powiedzieli mi, że sody nie tna.
Może przyjdzie za kilka dni. W
hurtowni nr 3, która obsługuje
rejon praski — też oświadczyli,
że nie ma. Że teraz im po
trzeba ze 20 ton sody. Ale kto
wie kiedy ona będzie.
Cóż, nadałem teleksem pyta
nie do producenta sody oczy
szczonej, do Handlowej Spół
dzielni Inwalidów w Inowro
cławiu. Było to 13 lipca. Już
następnego dnia otrzymałem
krótką odpowiedź.
„W sprawie braku sody oezyszczonej na stołecznym war
szawskim rynku wyjaśniamy
następująco. Przydział sody oczyszczonej dla „Społem" w
Warszawie wynosił na pierwszy
kwartał br. 12 ton sody oczysz
czonej, na drugi kwartał br. 10
ton sody oczyszczonej. Dostawy
zostały zrealizowane w termi
nie. Na trzeci kwartał br. przy,
dział wynosi 24 800 kg, z usta
lonym harmonogramem dostaw
na lipiec 9 ton, na sierpień
7 800 kg, na wrzesień 8000 kg.
W dniu 14.7.1978 r. wysłaliśnty
a konto lipca 8000 kg sody o*
czyszczonej do warszawskiej
spółdzielni spożywców „Spo
łem". Dalsze dostawy nastąpią
zgodnie z harmonogramem."
Jak z odpowiedzi wynika do
stawa ruszyła, pobudzona re
dakcyjnym teleksem. Ale ety
to ja powinienem robić. Nic
prowadzę ani hurtowni społe
mowskich, ani też nie zajmuję
się analizą i prognozowaniem
rynku stołecznego. Ale ostrze^
gam, na jesieni t>«d« rwał na»
•tfpny ząb.
,
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Po sesjach KSR

Rządzimy się jak w rodzinie
LATACH 70-tych w Fa
bryce Obrabiarek Precy
JANUSZ A. WIECZOREK
zyjnych „PONAR-Pruszków”
nastąpił szczególnie szybki
waniu ciągłości produkcji Wie
są najlepiej zapoznani ze
rozwój produkcji. Główny ak
le już zrobiono i to większość
wszystkimi problemami.
cent położono na wysoką ja
12 lipca br. punktualnie o czynem społecznym przez zało
kość i nowoczesność. Obra
gę, ponieważ łódzki „Budogodzinie 14.10 tuż po pierwszej
biarki sterowane numerycznie
zmianie I sekretarz komitetu masz” nie wywiązuje się ze
przeznaczane są na potrzeby
swych zadań. W niektórych ha
zakładowego Halina Połchowska
lach brak jest oświetlenia, kli
szybko rozwijającego się prze
-Grzemowska otwiera posiedze
matyzacji są bardzo słabo og
mysłu i na eksport. W br. w
nie samorządu: „Obecność na
rzewane. Na naradzie wytwór
KSR wynosi 82 proc., a więc
kooperacji z japońską firmą
czej, jak i na KSR robotnicy
wszelkie uchwały będą zobo
Mitsui Seiki rozpoczęto pro
postulowali, aby szybciej prze
wiązujące”. Tak rozpoczęła się
dukcję centrów obróbkowych ponad
prowadzić remont dachu (prze
trzygodzinna
debata,
na
HP 4. Ich konstrukcje oparte
cieka), niektórzy mówili, że po
której poruszono wiele proble
są o najnowocześniejsze roz
pracy nie ma gdzie umyć rąk.
mów.
I sekretarz KZ Połchowskawiązania techniczne świato
-Grzemowska
(na naradzie wy
Ale czy wszystkie!
wego przemysłu obrabiarko
twórczej)
— „ja rozumiem, że
wego a produkcji podejmują
Plan na I półrocze br. był
modernizacja może przebiegać
się tylko te firmy na świecie,
bardzo napięty. Nie wszystkie
z pewnym opóźnieniem, ale te
zamierzenia zostały wykonane
które osiągnęły wysoki tech
podstawowe uchybienia (prze
w pełni. Zadaniem pierwszego
niczny poziom.
ciekający dach, oświetlenie) mu
półrocza
było
wyprodukowanie
szą być natychmiast usunięte.
Na niewątpliwy sukces za
313
obrabiarek
skrawających,
w
Musimy nad tym pomyśleć sa
kładu wpłynęła między inny
tym 36 sterowanych numerycz
mi."
mi rzetelna praca całej zało
nie. Wykonano 242 obrabiarki,
„Te podstawowe uchybienia”
gi. Robotnicy czują się tutaj
przekroczono natomiast produk
nie znalazły jednak właściwe
współgospodarzami.
cję obrabiarek sterowanych nu
go miejsca na zakładowym „fo
merycznie Cieszyć może wyso
W wytycznych w sprawie
rum”. a szkoda Moim zdaniem,
przygotowania
Konferencji ka dynamika eksportu do kra
są one tak samo ważne jak zła
jów kapitalistycznych. Dostawy
jakość odlewów. odpowiednie
Samorządu Robotniczego Pro obrabiarek
na rynki dewizowe
oprzyrządowanie. Wpływają na
ponowano powołanie w maju
w pierwszym półroczu br. osamopoczucie pracownika.
na
br. zespołów problemowych, siągnęły 196,8 proc, wartości
jakość pracy, przyczyniają się
których
zadaniem
będzie eksportu w analogicznym okre
do zwiększenia absencjL
przygotowanie syntetycznych
sie roku ubiegłego.
Trudności w zatrudnieniu
materiałów na sesję. W za
W pierwszych sześciu miesią
kładzie w Pruszkowie w ra
cach otrzymano zaledwie 6,7
Pewne zakłócenia w pro
proc, rocznych dostaw importo dukcji spowodowane były ró
mach rad robotniczych już od
wanych Ale nie to stanowiło wnież niedoborem zatrudnie
ponad dwóch lat działa 8 ko
główną przeszkodę produkcji
misji. które zajmują się kon
Z importem „jakoś” sobie po nia. Zadania pierwszego pół
trolą realizacji zadań na co
rocza realizowane były przy
radzono. natomiast wiele miej
dzień. Stanowiły one szkielet
braku 41 osób bezpośrednio
sca na naradach wytwórczvch
do utworzenia zespołów ro
poświęcono złej jakości odle
produkcyjnych. Trzeba więc
wów, wyposażenia w niezbędne
boczych, gdyż pracownicy za
wykorzystać potencjał ludzki
oprzyrządowanie
oraz
dalszej
siadający w tych komisjach
w
maksymalnym stopniu.
modernizacji zakładu. Tylko na Niestety wysoka absencj‘a by
wydziale P-2 (wydział obróbki
ła przedmiotem dyskusji na
ciężkiej) straty z tytułu napraw
każdej naradzie wytwórczej
złych odlewów wynoszą ponad
oraz na KSR. Nieobecność w
27 tys. roboczogodzin. Jan Piąt
kowski (na naradzie wytwór
pracy jest wyższa o ponad 10
czej) — „nie jesteśmy przygo
proc, niż zakładano.
towani do produkcji centrów
Ryszard Malec (narada wy
obróbkowych, skoro nawet nie
twórcza) — „wysoka absen
Szanowny Panie Redaktorze!
mamy suwmiarki”.
W numerze 166 (10683) „Życia
Wiesław Pęk (na KSR) — cja spowodowana jest nieod
Warszawy” z dnia 15—18 bm. opowiednim ogrzewaniem hali
„musimy wyposażyć stanowiska
publikowano rozmowę jaką red.
oraz nieodpowiednią klimaty
robocze w odpowiednie przy
Henryk Chądzyński
przeprowa
rządy robocze. Naszą stawką
zacją”. Andrzej Woźniak (na
dził z dyrektorem do spraw han
jest jakość, a bez tego niemo rada wytwórcza) — „poprawie
dlu zagranicznego
„Energopolu”
żliwe będzie dorównać Japoń
powinna ulec dyscyplina pra
dr. inż. Tadeuszem Hofmanem na
czykom.”
cy.
Pracownicy z reguły koń
temat robót eksportowych tej fir
Zakład od kilku lat podda
my. Jako dawny pracownik eks
wany jest modernizacji. Każde czą prace o 14.30 a nie o 15.
portowej budowy rurociągu pro
Skoro pracę w niektórych
unowocześnienie jest zabiegiem
wadzonej przez byłą „Hydrobudo
zakończy
się
trudnym. Prace modernizacyjne wypadkach
wę
z dużym zainteresowa
przeprowadzane są przy zachowcześniej, resztę czasu moż-

W

Tradycje „Hydrobudowy”

niem przeczytałem tę wypowiedź,
jednak Już na wstępie zaskoczy
ło mnie pytanie red. Chądzyń
skiego, a także pewne stwierdze
nie dyr. Hofmana, „że narodziła
się rzeczywiście
nowa polska
specjalność
eksportowa
jako
konsekwencja budowy gazociągu
orcnbursklego 1 ropociągu Potoc
kiego...”
Stwierdzenie to zaskoczyło mnie
dlatego, że Już przed trzyna
stu laty pracowałem na budo
wie ropociągu Schwedt-Leuna w
NRD wykonywanego przez war
szawską „Hydrobudowę 8” — to
samo przedsiębiorstwo, które zna
cznie później, po zmianie nazwy
(dlaczego?!) jako „Energopol 6”
wybudowało — o ile mi wiado
mo — połowę rurociągu Potockie
go.
A więc — „narodziny” nowej
specjalności,
czy kontynuacja?
Nowicjusz próbujący swych sil na
rynkach zagranicznych, czy też
eksportowa firma z tradycjami?
Dyr. Hofman nie powiedział ani
stówa — o wykorzystaniu do
świadczeń firm przez ten właśnie
„Energopol”
wchłoniętych, „Energopol” — jak to widać
na
przykładzie rozmowy „Życia” z
jego dyrektorem — najwyraźniej
nie lubuje się w tradycjach i cho
ciaż z nich żyje, nie ma zwycza
ju do nich nawiązywać.
To przykre. Pracowałem
—
wprawdzie krótko, zaledwie kil
ka lat — w dawnej „Hydrobudo
wie 8”, ale do dziś z pewnym
sentymentem wspominam tę fir
mę, która przed laty
osiem
nastu zapoczątkowała komplek
sową budowę rurociągów nafto
wych w Polsce (budując wchodni odcinek ropociągu „Przyjaźń”)
i która w 1335 roku pierwsza
z polskich przedsiębiorstw rozpo
częła na tak wielką skalę tak
zwany eksport budownictwa —
rurociągi w N.!D, których
tam
wybudowała samodzielnie, nie uciekając się do pomocy podwyko
nawców,
około tysiąca kilome
trów.
Jestem przekonany, że to wła
śnie owe tysiące kilometrów rur
ułożonych w kraju i ca granicą
przez
dawne
„Hydrobudowy”,
warszawską i poznańską — oczy
wiście dodając do tego sukcesy na
budowach rurociągów w Związ
ku radzieckim (NB sukcesy osią
gnięte
w
większości właśnie
d :ięki
dawnym
„Hydrobudo
wom') przyczyniły się do wzro
stu znaczenia „Energopolu”. I
dlatego nie byłbym za unikaniem
tradycji i puszczaniem w niepa
mięć tego co było dobre i — nie
zapominajmy — osiągnięte
w
bardzo trudnych,
pionierskich
warunkach.
Mając nadzieję na zamieszczenie
w „Życiu” tego — dość chyba
i.totnego wyjaśnienia,
pozostaję
z poważaniem
Edward Małecki
były pracownik byłej „Hydro
budowy 6” na budowie rurocią
gów w NRD

Red.: Nie mieliśmy zamiaru po
mijać dorobku i tradycji dawnej
„Hydrobudowy”. Rozmowa
do
tyczyła jednak współczesności 1
przyszłości ..Energopolu”. Z pew
nością dawne doświadczenia są
cenne, ale dopiero nowa skala
działania a zarazem dorobek te
chniczny i organizacyjny pozwala
używać terminu „narodowa spec
jalność” Co nie znaczy, że nie
mają w tym zasługi pracownicy
dawnej „Hydrobudowy", zwłasz
cza cl, którzy pracują obecnie w
„Energopolu”,

na by przeznaczyć na obsłu
gę techniczną, ale tego się
nie robi.”

Na KSR nie poruszono prob
lemu bezpośrednio związanego
z dyscypliną pracy, a mianowi
cie nieodpowiednim przygoto
waniem frontu prac. Wpływa
to nie tylko na złą rytmiczność
pracy, nieodpowiednie wyko
rzystanie potencjału produkcyj
nego, ale także właśnie aa dyacyplinę pracy.
Woźniak (na naradzie wy
twórczej): „rytmiczność produk
cji jest nie najlepsza. Ciągnie
się te prace, które są pilne a
za kilka dni okazuje się, że ta
które były pilne są już niepo
trzebne i następuje odwrócenie
sytuacji...”
Dla każdego wydziału
Za mało miejsca, moim zda
niem. na KSR poświęcono za
gadnieniom socjalno-bytowym,
chociaż ogólnie rzecz biorąc nie
są one „piętą achillesową” za
kładu. Dużą wagę przywiązuje
się do zapewnienia miejsc i
dobrej organiazeji wypoczynku
w Zakładowym Ośrodku Wypo
czynkowym w Sztutowie. Nie
które sprawy x kolei nie by
ły poruszane na naradach wy
twórczych. Myślę, że problem
rozwoju ruchu racjonalizator
skiego z pewnością mógłby zna
leźć miejsce na naradzie wy
działowej. W Pruszkowie nie
jest najlepiej * rozwojem wy
nalazczości i, moim zdaniem,
podejmowanie tej sprawy na
szczeblu wydziału byłoby jed
nym z czynników uzdrawiają
cych sytuację
Czy wszystkie problemy z
narad wytwórczych znalazły
odzwierciedlenie w uchwale
KSR? Z pewnością tak. Pro
blemy wydziałów nie mogą
być tak szczegółowo omawia
ne na KSR jak na naradach
wytwórczych. Jest to „forum”
całego zakładu, a sprawy
każdego wydziału, moim zda
niem, zostały zasygnalizowa
ne i znalazły „odpowiednik”
w uchwale. Czy zostaną zre
alizowane? I sekretarz KZ
Połchowska - Grzemowska:
„rządzimy się tak jak w ro
dzinie i nie wszystkie proble
my mogą być uwzględnione
natychmiast
Jedni będą
mniej zadowoleni Inni więcej.
Wnioski będą uzależnione od
społecznego uznania potrzeb.”

ze stołu montażowego
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Stanisław I Grzelecki

Fakty i nadzieje
przeprowadzone
SONDAZE
przez pewną komórką ba
dań socjologicznych — a ob
serwacje kierowników kim po
twierdziły pono wyniki tych
sondaży — wskazywały, że
kina wyświetlające film Mie
czysława Waśkowskiego „Nie
zaznasz spokoju” przyciągały
przede wszystkim młodych lu
dzi, których już sama zewnętrzność oraz sposób bycia
kwalifikowały jako bliskich
krewnych młodocianych boha
terów filmu Waśkowskiego.
Jeżeli tak — to jest o czym
myśleć. Wprawdzie film „Nie
zaznasz spokoju” już kończy
swój żywot ekranowy,
już
wielu widzów zdążyło go za
pomnieć, ale to wcale nie oznacza, że wraz z nim odcho
dzą w niepamięć sprawy, któ
rym był poświęcony.
Mawia się, iż sposób inter
pretacji danych statystycz
nych może niekiedy okazać
się gorszy, bardziej niepokoją
cy od faktów ujętych w wy
nikach statystycznych. Oto —
w tym konkretnym wypadku
— gdyby obserwacje kierow
ników kin były trafne, gdyby
sondaże socjologów były pre
cyzyjne, wówczas, uwzględ
niając fakt, iż film Waśkowskiego obejrzało w naszym
kraju może sto, może jeszcze
więcej tysięcy młodych wi-

dzów, przyciągniętych do kin
jego tematem, trzeba by dojść
do niepokojącego wniosku, że
nasze społeczeństwo hoduje
dziesiątki tysięcy takich chło
paków, jak „Bicz", główny bo
hater filmu i jego koledzy.
Film „Nie zaznasz spokoju”
mówił o bandzie młodocianych
terrorystów, wywodzących się
z kręgów osobliwej subkultu
ry młodzieżowej, której wy
tworem są i ci, nazywani „gitowcami". Zjawisko nie jest
ani nowe, ani specyficznie ro
dzime. Kiedy w roku 1956 ustanowiono doroczną nagrodę
polskiej krytyki filmowej —
„Syrenkę "Warszawską" — dla
najlepszego filmu polskiego w
danym okresie wprowadzone
go na ekrany, pierwszą taką
nagrodę przyznano dokumen
talnemu filmowi Jerzego Hoff
mana i Edwarda Skórzewskiego pt. „Uwaga, chuligani”. W
następnym roku pojawił się
inny film dokumentalny —
„Ludzie z pustego obszaru" —
Włodzimierza Siesickiego 4 Ka
zimierza Karć basza. Mówiło
się wówczas i pisało, że są to
zjawiska marginesowe i wy
rażano ubolewanie, że nasi
twórcy tak wiele uwagi i ta
lentu poświęcają owym zjaskom marginesowym. Od tego
czasu minęło już ponad dwa
dzieścia lat. Chuligaństwo sta*

lo się pojęciem, które zna 4
stosuje wymiar sprawiedliwo
ści. Ludzi z pustych obsza
rów znamy i dziś, jako uciąż
liwość społeczną. Przeszkadza
nam ona, to oczywiste, ale nie
hamuje, bo hamować nie mo
że naszych prac.
Pojawiło etę zjawisko „gitowców”, słaby odprysk tych
zjawisk, które tak dotkliwie
nękają społeczeństwo krajów
najbardziej rozwiniętych gos
podarczo. Mówimy o nim, że
należy do marginesu społecz
nego. Na pewno należy do
marginesu. W każdym społe
czeństwie, które jest przecież
organizmem żywym, istnieją
tkanki zniekształcone, chore
istnieją marginesy. Nie jeste
śmy społeczeństwem ideal
nym, dążymy jednak do tego,
aby ów margines, ten obszar
tkanek schorzałych, uczynić
możliwie wąskim. Nie rezyg
nujemy s żadnej jednostki,
choć nie zawsze uzyskujemy
przy tym powodzenie.

Film Mieczysława Waśkow
skiego pt. „Nie zaznasz spo
koju” jest filmem na pewno
ważnym społecznie, jest fil
mem zasługującym na głębsze
zainteresowanie
socjologów.
Jest to film smutny, nie tylko
dlatego, że poświęcony tak
smutnym sprawom, ale także

Nabrzeże wydzielone na złomowisko mieści najwyżej dwa trawlery rybackie.

rot. antora

Nim pójdą na żyletki
O zrobić z towarem, któ
JACEK MOJKOWSKI
|
rego nikt nie chce nawet
darmo? Jeżeli jest mały,
można go wsadzić do worka i
Tak samo potrzeba do
musi zapłacić stoczni za każdą
schować w ciemny kąt, żeby nowy.
tego ludzi, sprzętu, i miejsca tonę złomowanego przez nią
nie drażnił oczu i niech cze gdzie
można by to wykonać.
wraka. Ponieważ armator jest
ka na lepsze czasy. Ale, gdy
W „Raduni” wyznaczono do
właścicielem statku, więc dys
jest nim stary, zardzewiały złomowania 40 osób, głównie
ponuje również 1 złomem z nie
go
otrzymanym. Zobowiązany
statek, sprawa diabelnie się ślusarzy, którym dano do ręki
jest
on jednak do odsprzedania
palniki
i
kazano
ciąć.
Bardziej
komplikuje.
przydaliby się tam fachowej’, go hutnictwu, ale za cenę tyl
W powszechnym mniemaniu
ko 1.5 tys. zł za tonę.
statki budują, wtedy
zużyte łajby idą po prostu na co takierobota
by szła szybciej,
Prosty rachunek wykazuje,
żyletki. To prawda, lecz oka pewnie
ale’ niestety oni potrzebni są
że armator na każdej tonie do
zuje się, że droga od wraku przy remontach. Ślusarze więc
kłada do interesu 4 tys. zło
do żyletki jest długa i trudna. praktycznie zaczynają od zera,
tych. Logiczne jest, że ar
bez żadnych doświadczeń.
matorzy najchętniej oddaliby
Dylematy starych
komuś za darmo wszystkie swo
Odcinek nabrzeża, wydzielony
je stare statki, byle kłopot z
wraków
na okoliczność złomowania, na ich
mieć z gło
zywany jest „końskim”. Tu przez wy. złomowaniem
Propozycji na razie nikt
Fakt, że statki w ogóle mogą kilkadziesiąt
lat
ładowano
ko

nie
podchwycił.
’
się starzeć zaskoczył wszystkich. nie na eksport. Dla zwierzaków
Wartość 5,5 tys. złotych nie
Do niedawna jeszcze pojęcie kawałek nabrzeża, długości oko
jest
bynajmniej
zawyżona,
„wysłużony statek” było sprawą ło 100 metrów, może wystarczał,
dalekiej przyszłości. Odbudowa ale dla statków-wraków nie gdyż, jak twierdzą w ..Radu
ni”, pokazuje granicę, przy
na po wojnie flota była nowo bardzo. Stanąć przy nim mogą
której stoczni opłaci się jesz
czesna, a ponieważ okres eks najwyżej dwa trawlery rybac
cze w ogóle brać za- cięcie wra
ploatacji statków wynosi śred
kie. O przycumowaniu więk
ków. Z drugiej strony cena 1,5
nio 20 lat, więc problem, co ro
szych
jednostek
nawet
mowy
tys. zł za tonę złomu, propono
bić z niepotrzebnymi jednostka nie ma. Wystarczy, że na brzeg
wana przez hutnictwo, jest od
mi, wydawał się akademicki. zostaną wyciągnięte poszczególne
lat niezmienna, w sam raz dla
Odłożono go na później. W cią elementy pociętych statków i
zbierających żelazne
gu minionego czasu zdarzało się, już nie ma się gdzie ruszyć. A harcerzy
runiecie, ale nie dla instytucji,
że trzeba było coś zrobić z ja przecież muszą tam jakoś pod
które chcąc sprzedać dom mu
kimś bezużytecznym, pływają
jechać samochody, żeby wszy
szą najpierw odpowiednio go
cym rupieciem. Lecz były to stek złom zawieźć do wagonu,
przetworzyć. Paradoks w przy
sporadyczne przypadki i zazwy bo rampa kolejowa niestety nie
padku starych statków polega
czaj wraki takie sprzedawano za dochodzi do „końskiego wybrze
na tym. że koszt przygotowania
granicę, pozbywając się w ten
złomu-surowca dla hut jest
ża”. Zresztą może złom lubi być
sposób kłopotów ze złomowa ciągle przeładowywany?
wyższy niż jego wartość. Jed
niem ich w kraju
nak Jakakolwiek' manipulacja
Złomowisko i jego potrzeby
cena
skupu złomu nie wchodzi
Dzisiaj
Jednak
„sprawa
traktowane są w stoczni, jako
w grę. Jej podniesienie prze
przyszłości” stała się teraźniej
uciążliwy balast, bo przecież
wróciłoby do góry nogami ca
szością. Niegdyś nowoczesne
ludzie zamiast siedzieć
przy
ły system cen na wyroby hut
statki zaczęły się gwałtownie
remontach tną gruchoty. Bywa
nicze w kraju.
starzeć. Zjawisko zaczęło doty
że kiedy potrzebny jest np.
Tak więc koszt przetworzenia
czyć nie tyle pojedynczych dźwig 50-tonowy, to złomow1
cena sprzedaży złomu dla
egzemplarzy, lecz całych grup
nia otrzyma go w ostatniej ko
hutnictwa pozostają na stałym
statków.
lejności, gdy inni już go nie
poziomie, zaś armator znajduje
Podjęto więc decyzję: wraki
chcą.
Podobnie dzieje się, z
się z tego powodu w impasie.
należy złomować w kraju, po
miejscem w doku itd. itd.
Jedynym wyjściem byłobv fi
nieważ hutnictwo w coraz więk
Nietrudno jednak jest zro
nansowanie armatora z budżetu
szym stopniu potrzebuje złomu.
zumieć takie stanowisko — w
państwa, a generalnie nie cho
Do niedawna sprowadzano go
końcu stocznia remontowa roz
rzecz jasna, o przepisywa
również z zagranicy i niewyklu
liczana jest przede wszystkim dzi.
nie pewnych kwot pieniędzy z
czone nawet, że wśród tej iloś
z wykonanych remontów. Na
konta na konto, bo od tego zło
ci znajdowały się przetworzone
tomiast za ilość złomu, dostar
mu dla hut nie przybędzie.
na blachy polskie statki, których
czanego hutom, odpowiada ar
sami wcześniej pozbyliśmy się.
mator, który jest właścicielem
Szok starości
W tej sytuacji nonsensem by
statków, który sam nie jest w
łoby sprzedawać potrzebny su
stanie wykonać ich złomowa
W gdańskiej „Raduni” mają
rowiec. Tak więc złomowanie
nia, więc zleca tę usługę stocz
obecnie do pocięcia około 30
niowcom. I tu pojawia się ko
statków, czyli cięcie ich na ka
jednostek, głównie . trawlerów
lejny problem.
wały nadające się do przetopie
rybackich i parowców. Przy
nia w piecu, zlecono stoczniom
prowizorce, o jakiej wspomina
remontowym — gdańskiej ,.Rałem na początku, mogą tam po
Cenowy stres
duni” i szczecińskiej „Pamicy”.
ciąć na złom jeden statek na
Co prawda nie były na to przy
miesiąc i zdaje się. że w tej
Koszt, jaki skalkulowały so
gotowane, ale decyzję przyjęły
materii osiągnęli już kres swo
bie stocznie, za czynność zło
ich możliwości. Łatwo więc po
z pokorą, bo w końcu ktoś to
mowania, zdaniem armatorów,
liczyć,
iż złomowanie tych sta
musiał zrobić.
jest za wysoki i powoduje, że
roci zajmie im ok. 2.5 roku.
całe przedsięwzięcie dalekie
Nabrzeże ostatniej
Armatorzy natomiast przetrzy
jest od opłacalności. Wynosi on
mując przy nabrzeżu wraki
około 5,5 tys. złotych za tonę
posługi
płaca za każdy 120 tys. zł mie
złomu „wyciętą” ze starego
sięcznie.
Rozmontować stary statek nie
statku. Suma ta stanowi jed
Spekulować liczbami można
jest wiele łatwiej niż zbudować
nocześnie cenę, jaką armator
jednak dalej. Plany rozbudowy
naszej floty handlowej pokazu
ją. że w roku 1990 wspólnie
dlatego, że niewesołe budzi niewiele okazuje pomocy, kie PLO i PŻM wycofają z eks
dy noga się komuś poślizgnie? ploatacji łącznie około 190 stat
refleksje.
ków. Gdyby ich likwidacja po
Jego główny bohater —
to ryzykowna była stępowała
w takim tempie jak
„Bicz" —
działa jakby w byBardzo
sugestia,
a
taką
sugestię
wówczas duże jed
pustce. Gdzieś tam wokół ist można jednak z filmu Waś- dotychczas,
nostki (powyżej 5 tys. DWT) i
nieje społeczeństwo. Ale oto kowskiego wynieść. I może w tak
musielibyśmy sprzedać za
czenie, zajęte ważnymi spra tym tkwi przyczyna, że tak granicę, bo złomowanie ich w
wami, nie ma czasu na edu wielu sfrustrowanych kandy kraju byłoby niewykonalne. Z
kację „Bicza". Usuwa ono datów na „Bicza” biegło obej pozostałymi natomiast zabawa
trwałaby latami.
swoje moralne odpadki, izoluje rzeć
„Nie zaznasz spoko
Te marne 30 statków, cze
je, ale gdy ktoś, jak „Bicz” ju”? film
Dla nich „Bicz” był bo kających dzisiaj na „zabieg"
4 jego towarzysze naznaczeni haterem tragicznym. Ich boha
w „Raduni” stanowi jedynie
są jakimś stygmatem zła, nikt terem. Ale...
preludium tego, z czym spot
w istocie nie zabiega o to aby
Rozmawiałem z młodym kamy się w niedalekiej przy
zetrzeć ten stygmat, to piętno,
Nie ma też wątpli
czy tylko tę groźną słabość, człowiekiem, który jako ak szłości.
wości, że hutnictwo coraz
ten brak odporności protezo- tor niezawodowy, grał w fil bardziej
czeka
wać, leczyć, aby nie doprowa mie Waśkowskiego rolę jed na złom. Iniecierpliwie
będziemy
mieli
go
nego
z
młodocianych
człon

dzić „Bicza" do tragedii, do
mnóstwo.
Ale
wiadomo,
że
w
rozpaczliwego, dziecięco bez ków bandy „gitowców”. To żaden sposób nie przerobią
radnego okrzyku: „Ja tego nie miły chłopak i na pewno nie go dwie małe stocznie remon
chciałeml..." Usiłuje to czynić pozbawiony wartości, ale tak towe, które obok kasacji wra
oficer milicji, niejako na mar już uformowany zewnętrznie, ków mają swoje własne, in
ginesie swojej
zawodowej że niejeden wołałby go nie ne zadania. Krótko mówiąc,
działalności, ale przecież nie spotykać wieczorem na pustej idzie o stworzenie ogólnopol
tylko milicja powołana jest ulicy. Powiedział mi, że w skiego cmentarzyska okrę
do działalności wychowawczej mieście, w którym właśnie tów, gdzie wyspecjalizowane
i reedukacyjnej. Wy daje się, odbywa służbę wojskową, o- przedsiębiorstwo dokonywało
że „Bicz” i jemu podobni sto bejrzał „swój” film. Potwier by ich złomowania.
ją wobec twardego orzeczenia: dził obserwacje kierowników
A poza tym, kto wie czy
daliśmy wam, jak wszystkim kin, co do powodzenia filmu dogorywającym starym, wy
szansę rzetelnej pracy, nauki „Nie zaznasz spokoju” przede służonym wrakom nie byłoby
4 rozwoju. Nie chcecie, nie wszystkim wśród przypusz wygodniej, gdyby już w trak
umiecie z niej skorzystać, wy czalnych krewnych „gitow cie ostatniej posługi bardziej
stępujecie przeciw porządko ców”, pokazanych w tym fil zajęli się nimi sami hutnicy
wi i wartościom, które społe mie.
niż stoczniowcy... Armatorzy
czeństwo ceni 4 szanuje —
— To się widzi od razu, co na tę okoliczność wyszukali
więc precz!, pójdziecie za kra to za chłopaki — mówił. — już nawet miejsce, gdzie e- .
ty...
Ale to jest dobry film. Pou wentualnie mogłaby powstać
"Więc jak to jest? To nie czający. Niech oni zobaczą do taka gigant-złomownia. Była
„Bicz”, pełen pogardy dla u- czego to prowadzi...
by nią wyspa Dolna Okręto
eząeych się i pracujących
wa koło Szczecina. Hutnicy
Może.
Gdyby choć paru, cięliby sobie tam statki w
„frajerów”, agresywny łobuz,
gwałciciel, przypadkowy bra choć kilku z owych młodocia dowolnych ilościach i w spo
tobójca, może 4 psychopata nych wyznawców „Bicza” za sób jaki im najlepiej odpo
ponosi winę najcięższą, ale tę myśliło się nad sobą po obej wiada. Trzeba tylko coś w
winę ponosi przede wszystkim rzeniu filmu Waśkowskiego, tej sprawie zrobić, bo złom
społeczeństwo, które tyle sta byłoby to nowym zwycięstwem stalowy nie gorszy od rudy a
huty czekają.
wia twardych wymagań i tak sztuki.

Cza
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Problem Namibii
(B) DOKOŃCZENIE ze STR. 1
Soares przejmie dodatkowo obo
wiązki ministra spraw zagra
nicznych, a stanowiska dwóch
pozostałych
konserwatystów,
którzy ustąpili w poniedziałek
z rządu, obejmą chwilowo socja
liści — Almeida Santos, jako
minister d/s reformy admini
stracyjnej i Jorge Campinos,
jako minister handlu i tury
styki.
Tak więc nie powiódł się
szantaż chadeckich konserwa
tystów, którego celem było
, zmuszenie Soaresa do przekaza
nia CDS większej „porcji” wła
dzy i wyeliminowanie socjali
stycznego ministra rolnictwa —
Luisa Saiasa.
Jak się wydaje, nie wchodzi
również w grę rozwiązanie su
gerowane przez przywódcę pra
wicowej opozycyjnej Partii So
cjaldemokratycznej — Franci
sco Sa Carneiro: utworzenie ga
binetu koalicyjnego PS — CDS
— PSD.
Przedstawiciele portugalskich
kół lewicowych, wśród nich liz
bońskiej organizacji Partii So
cjalistycznej, we wtorek, w

Spotkanie na Krymie
L. Breżniew-E. Honecker
MOSKWA (PAP). We wtorek,
25 bm, sekretarz generalny KC
KPZR, przewodniczący Prezy
dium Rady Najwyższej ZSRR,
Leonid Breżniew spotkał się na
Krymie z sekretarzem general
nym KC SED, przewodniczącym
Rady Państwa NRD, Erichem
Honeckerem, który przebywa na
wypoczynku w Związku Ra
dzieckim.
Przywódcy obu bratnich partii
1 państw poinformowali się na
wzajem o najważniejszych za
daniach, nad którymi pracują
KPZR i SED, realizując plany
budownictwa socjalistycznego i
komunistycznego.
E. Honecker poinformował o
przygotowaniach do obchodów
w 1979 r. 30 rocznicy powsta
nia NRD, o dążeniu ludzi pracy
do świętowania tego jubileuszu
jako przeglądu osiągnięć socja
lizmu na ziemi niemieckiej, jako
manifestacji przyjaźni narodów
NRD i ZSRR, całej wspólnoty
socjalistycznej.
Rozmowa nacechowana była
całkowitą zgodnością poglądów
na wszystkie omawiane kwestie
1 przebiegała w atmosferze ser
deczności i przyjaźni. (P)

pierwszych wypowiedziach na
temat komunikatu Komitetu Wy
konawczego PS wskazywali na
szczególnie istotne z punktu wi
dzenie politycznego, pozytywne
znaczenie motywów, jakie skłoni
ły kierownictwo socjalistyczne do
odrzucenia szantażu konserwa
tystów. Komitet Wykonawczy
stwierdził, iż „idąc od ustępstwa do ustępstwa, partia
traciłaby stopniowo na wadze,
jak salami, od którego odknawa się plasterek po plasterku”.
Każde nowe ustępstwo wo-bec
prawicy — podkreśla się w ko
munikacie — oznaczałoby osła
bienie Partii Socjalistycznej.
Decyzja kierownictwa socjali
stów, która w 14 godzin po dy
misji trzech ministrów chadec
kich rozładowała w znacznej
mierze ciężką, „przedburzową”
atmosferę w stolicy Portugalii,
ma oparcie w realnym układzie
sił w zgromadzeniu republiki.
Powrót do formuły jednopar
tyjnego rządu socjalistów bądź
utrzymanie formuły „rządu so
cjalistów z udziałem osobistości
politycznych spoza tej partii”,
jednak z zastąpieniem osobisto
ści konserwatywnych — postę
powymi, zapewniłby Soaresowi
poparcie większości parlamen
tarnej, jaką stanowią deputo
wani socjalistyczni i komuni
styczni.
Aby zapobiec, w razie niepo
wodzenia szantażu — takiej
zmianie charakteru istniejącej
od pół roku rządowej większo
ści parlamentarnej, CDS oświadczyła w poniedziałek, że
wycofanie
konserwatywnych
ministrów z gabinetu Soaresa
nie. musi oznaczać automatycz
nego zerwania porozumienia po
litycznego z Partią Socjali
styczną. (P)

■

Od stałego korespondenta
LESZKA KOŁODZIEJCZYKA

Paryż, 25 lipca
(P) Kurs dolara amerykańskiego ustabilizował się we wtorek
na paryskiej giełdzie, po tym jak w poniedziałek osiągnął naj
niższe notowania od blisko trzech lat, schodząc do poziomu
4,39 za franka. Ustabilizowała się także cena złota, po tym jak
na giełdzie londyńskiej w poniedsiałek osiągnęła ona notowa
nia 195,5 dolara za uncję, zbliżając się do swego rekordowe
go poziomu z roku 1974, kiedy uncja złota kosztowała tylko
o 4 dolary drożej.
Ryzykowne byłoby jednak
przewidywanie, czy jest to
stabilizacja na dłuższą metę czy
stabilizacja chwilowa — za
wieszenie z powodu wakacji.
W każdym razie poważne per
turbacje w zachodnim syste
mie walutowym w tydzień
po spotkaniu na „szczycie” w
Bonn stanowią niezafałszowa
ny komentarz do tego spotka
nia.
Godzina szczerości na świato
wych giełdach wyrażająca się w
spadku dolara i w poważnym
wzroście cen złota, dowodzi bra
ku zaufania międzynarodowej
finansjery w wartość rezulta
tów bońskiego szczytu, który w
oficjalnych komentarzach poli
tycznych wyraża urzędowy op
tymizm siedmiu możnych tego
świata.
Cały boom na giełdach świa
towych rozpoczął się od giełdy
tokijskiej, która — z powodu

Radziecki ryż
dla Gwinei
MOSKWA (PAP). W stolicy
Gwinei, Konakri, odbyło się prze
kazanie pierwszej partii ryżu
jako pomoc Związku Radziec
kiego dla Republiki Gwinei.
Kraj ten w ostatnim czasie
nawiedziła dotkliwa posucha,
która zniszczyła zasiewy i po
większyła widmo głodu. Minis
ter handlu Republiki Gwinei
Alpha Barry serdecznie podzię
kował w imieniu prezydenta Sekou Toure Leonidowi Breżnie
wowi, rządowi ZSRR i narodo
wi radzieckiemu za udzieloną po
moc. Minister podkreślił, że dar
ten stanowi potwierdzenie przy
jacielskich stosunków, jakie od
wielu lat łączą ZSRR i Gwineę.
(P)

(P) Pekiński dziennik „2enminżipao” opublikował artykuł
napisany przed laty przez by
łego wiceministra obrony i do
wódcę wojsk pancernych Su
Kuang-ta. Korespondenci zagra
niczni akredytowani w Pekinie
uznali ogłoszenie artykułu za
pośmiertną rehabilitację wicemi
nistra.
Treścią artykułu jest opis
walk partyzanckich pod dowńdztwem marsz-lka Ho Lunga.
Gdy wybuchła tak zwana rewolucja kulturalna, marszalka
oskar-ono o udział w spisku antypartyjnym. Su Kuang-ta nie
zdążył wówczas ogłosić swego
artykułu, natomiast jego tekst
sta! się dowodem w ręku oskar
życieli. „Żcnminźipao” stwier
dza teraz, że pomimo prób ob
rony wiceministra przez Mao
Tse-Cunga i Czou En-laja, zo
stał on zamęczony na śmierć
przez „bandę czworga”...
SlTrny śpiewak nmerykański
Paul Robeson, prześladowany za
życia z powodu koloru skóry i
postępowych przekonań, stal się
znów przedmiotem kontrowersji
w dwa lata po śmierci. Na
wniosek amerykańskiego stowar-ryszenia aktorów filmowych
Robeson miał być uhonorowany
— podobnie jak wielu innych
znanych aktorów — przez umie
szczenie jego nazwiska na słyn
nym „Walk of Famę” — bul
warze hollywoodzkim. Ale miej
scowa Izba Handlowa zaprotes
towała przeciw temu wnioskowi
i uniemożliwiło uczczenie śpie
waka murzyńskiego. Również
Charlie Chaplin w ciągu 16 lat
nio doznał zaszczytu umieszcze
nia swego nazwiska na bulwarze
hollywoodzkim.

★

W miejscowości Baguio w gó
rach filipińskich trwa od kilku
dni mecz o światowe mistrzo
stwo w szachach. Obrońcą koro
ny szachowej jest 27-Ietni Ana
tol Karpow, który tytuł mistrza
zdobył w 1975 roku, gdy ame
rykański szachista Fischer uchy
lił się od pojedynku. Gazety ra
dzieckie przypominają szybką
karierę Karpowa, który zaczął
grać w szachy w wieku 7 łat,
a mając 15 lat uzyskał tytuł mi
strza. Jego przeciwnikiem jest
były szachista radziecki Wiktor
Korcznoj, o 20 lat od niego star
szy. Obaj wywodzą się z Leningradzkiej szkoły szachowej.

XYZ

(P) Premier Portugalii Olavio Soares w rozmowie z dziennika
rzami po decyzji komitetu wykonawczego Partii Socjalistycznej.

CAF — Unilaz

Companero Presidente
(P) „Około czwartej po połu
dniu generał dywizji Javier Palacios z trudem dostał się na
drugie piętro pałacu La Moneda wraz ze swoim adiutantem
kapitanem Gallardo i grupą ofi
cerów. Oczekiwał ich tam... Salvador Allende. Generał Palacios
strzelił prosto w jego pierś ze
swojego pistoletu, a kapitan Gal
lardo posłał serię z automatu.
Pozostali oficerowie, jakby od
prawiając rytuał swej kasty, po
kolei siali kule do zamordowa
nego. Twarz prezydenta była
tak zmasakrowana, że żonie, pa
ni Hortensji, pokazano wpraw-.
dzie zwłoki zamknięte w trum
nie, ale nie pozwolono unieść
całunu...”
Taki opis ostatnich chwil ży
cia Salvadora Allende przekazu
je słynny pisarz i dziennikarz
Gabriel Garcia Marąuez. Śmierć
prezydenta Chile przeszła jed
nak do legendy nie ze względu
na wyjątkową brutalność jego
morderców. Stała się ta śmierć
symbolem męstwa, hartu i wier
ności idei, gdyż została wybra
na dobrowolnie. Salvador Allen
de od pewnego czasu wiedział
już, co go czeka. W krytycznym
dniu 11 września 1973 r. miał
jeszcze możliwość bezpiecznego
wyjazdu z Chile wraz z całą
rodziną, a jednak trwał na swo
im posterunku w pałacu La

Wietnamsko-chinskie
rozmowy bez rezultatu
HANOI (PAP). Ministerstwo
spraw zagranicznych Socjalis
tycznej Republiki Wietnamu opublikowało oświadczenie, w
którym informuje, że kolejne
spotkanie przedstawicieli MSZ
SRW i ambasady ChRL w spra
wie osób narodowości chińs
kiej pragnących opuścić Wiet
nam nie przyniosło żadnych re
zultatów.
W toku spotkania przedstawi
ciel Wietnamu przytoczył kon
kretne fakty świadczące, że to
właśnie władze chińskie zachę
cają osoby narodowości chińs
kiej do masowego wyjazdu z
Wietnamu do Chin. Tego ro
dzaju działalność jest sprzeczna
z porozumieniem między obu
krajami, dotyczącym procedu
ry wyjazdu osób narodowości
chińskiej, narusza suwerenność
SRW i wyrządzą szkodą jej
bezpieczeństwu.
Przedstawiciel MSZ Powiedział, że strona chińska powinna niezwłocznie położyć kres
takiemu postępowaniu.
Dopóki strona chińska nie
przestanie występować z osz_
czerczymi oświadczeniami i na
rzucać swe stanowisko w tej
sprawie, rozmowy nie posuną
się naprzód. Odpowiedzialność
za to — podkreśla oświadczanie
wietnamskiego MSZ — ponosi
całkowicie strona chińska. (P)

Moneda. Jak stwierdziła póź
niej pani Hortensja Allende, jej
mąż „poświęcił swe życie, by
nie zdradzić woli narodu, który
dał mu władzę”.
Sprawował tę władzę przez
tysiąc dni, dokładnie — 1042.
3 listopada 1970 r. zastał zaprzy
siężony jako prezydent Republi
ki Chile i sformował rząd Jed
ności Ludowej, składający 6ię z
socjalistów, komunistów i przed
stawicieli innych ugrupowań
lewicy. Historyczne dokonania
tego rządu to nacjonalizacja ko
palni miedzi i przeprowadzenie
— w oparciu o wcześniejszą ustawę z 1967 r. — radykalnej
reformy rolnej.
Te tysiąc dni Jedności Ludo
wej to również nieustająca wal
ka przeciwko reakcji we
wnętrznej wspieranej przez ośrodki zagraniczne, walka tym
trudniejsza, że Salvador Allen
de, socjalista i marksista, był
zarazem konsekwentnym zwo
lennikiem działania w ramach
pełnego legalizmu, a więc w ra
mach instytucji burżuazyjnych
pozostawionych w spadku przez
poprzednie rządy.
Jego przeciwnicy nie mieli ta
kich
skrupułów; pogwałcili
wszelkie obowiązujące w Chile
prawa, zatopili kraj w morzu
krwi i pogrążyli go w faszys
towskiej nocy, aby wyplenić
„korzenie marksizmu”.
Gdyby żył, dr Salvador Al
lende Gossens miałby dziś 70
lat. Urodzony 26 lipca 1908 r. w
Valparaiso, pochodził z miesz
czańskiej rodziny o postępowych
i liberalnych tradycjach. Cho
ciaż ukończył studia medyczne,
pasjonowała go polityka. Był
współzałożycielem, później przy
wódcą Socjalistycznej Partii
Chile, wielokrotnie z jej ramie
nia wybierany został senatorem,
a o urząd prezydenta ubiegał się
4 razy, zanim we wrześniu 1970
roku odniósł zaskakujący sukces
wyborczy na czele zjednoczo
nych sił lewicy. O tym zaś, kim
był Allende dla swego narodu
świadczy ciepły, nadany mu
przez robotników przydomek
Companero Presidente — To
warzysz Prezydent.
Ten łagodny z usposobienia
człowiek, któremu obca i wstrę
tna była przemoc, umarł w wy
niku brutalnej przemocy, ale do
końca pozostał wiemy swoim
ideałom. Z oblężonego pałacu La
Moneda przekazał jeszcze przed
śmiercią i te słowa:
„Nie podam się do dymisji.
Ponieważ
historia postawiła
mnie w takiej sytuacji, zapłacę
życiem za wierność mojego na
rodu. Jestem przekonany, że
ziarno, jakie zasialiśmy w świa
domości tysięcy Chilijczyków, nie
może być na zawsze zniszczo
ne. Oni mają siłę, mogą ujarz
mić naród, jednak procesów
społecznych nie można po
wstrzymać ani zbrodniami, ani
przemocą.
Historia należy do

nas. Tworzą ją narody”.

A. A

różnicy czasu — pierwsza zare
agowała w ubiegły poniedziałek
markując poważny spadek do
lara. Przekroczył on w dół psy
chologiczną barierę 200 jenów,
— wymieniany za 196 jenów,
podczas gdy przed rokiem jeden
dolar wymieniano w Japonii za
270 jenów, a na początku 1970 r.
Dłacono za dolara 308 jenów. W
ciągu 18 miesięcy wartość ame
rykańskiej waluty spadła w ten
sposób w stosunku do jena o
przeszło 33 proc.
Ta słabość waluty amerykań
skiej na rynku japońskim, mi
mo prób ograniczonego przeciw
działania ze strony banku cen
tralnego, bierze się ze stałego
wzrostu japońskich dochodów w
handlu zagranicznym — najpo
ważniejszego w świecie zachod
nim obok RFN kraju o pozy
tywnym bilansie obrotów w
wymianie towarowej. W samym
tylko czerwcu br. nadwyżki ja
pońskiego eksportu nad impor
tem wynosiły 2 mld 330 min
dolarów i były w ten sposób
o 20 proc, wyższe niż w analo
gicznym miesiącu przed rokiem.
Z kolei drugim czynnikiem
poważnego spadku dolara tak w
odniesieniu przede wszystkim
do japońskiego jena, ale także
do franka szwajcarskiego oraz
do marki zachodnioniemieckiej
jest poważny deficyt amery
kańskiego handlu zagranicznego
oraz wzrost inflacji na rynku
wewnętrznym w USA. która —
w przekonaniu ekspertów mię
dzynarodowych — może pod ko
niec tego roku osiągnąć stopę
dwucyfrową.
Reakcje światowych giełd
wyrażone w spadku kursu do
lara oraz we wzroście ceny zło
ta i tradycyjnej waluty rezer
wowej jaką jest frank szwaj
carski, wyrażają votam nieuf
ności w stosunku do zobowią
zań, jakie wziął na siebie ame
rykański prezydent Carter w
czasie bońskiego „szczytu” a
mianowicie zmniejszenia defi
cytu w handlu zagranicznym
przez ograniczenie importu ro
py naftowej, oszczędniejszą po
litykę energetyczną oraz zaha
mowanie wewnętrznej inflacji.
Wzrost notowań japońskiego
jena wyraża z kolei niewiarę w
zobowiązanie, jakie wziął na sie
bie w Bonn japoński premier,
a mianowicie dobrowolnego
zmniejszenia ekspansji japoń
skiego eksportu oraz do zwięk
szenia importu ze strony Japo
nii.
Wzrost kursu franka w sto
sunku do dolara, a także w
pewnym stopniu wobec marki
zachodnioniemieckiej tłumaczy
się z kolei uzdrowieniem fran
cuskiego handlu zagranicznego,
który z wydatnie ujemnego sal
da w zeszłym roku o tej porze
(9 mld franków) przeszedł na
dodatnie saldo w tym roku.
Stało się tak dzięki zwiększeniu
eksportu francuskiego, szczegól
nie na rynek amerykański oraz
dzięki mniejszym wydatkom na
import surowców energetycz
nych płaconych w walucie ame
rykańskiej, której kurs poważ
nie się obniżył.
Francuskie koła gospodarcze
wyrażają jednak zaniepokojenie
czy w wyniku niskiego kursu
dolara tańszy w ten sposób eks
port amerykański nie wyprze z
rynków trzecich eksportu fran
cuskiego.
Większy niepokój budzi jed
nak trwałość cen surowców
energetycznych, ropy naftowej
w szczególności, które wyrażane
są w dolarach. Powstaje bo
wiem pytanie jak długo kraje
OPEC, główni eksporterzy ropy
naftowej, będą tolerowały prak
tyczny spadek wpływów uzy
skiwanych z tytułu naftowego
eksportu.
Już w maju br. komisja eko
nomiczna OPEC w obliczu spad
ku kursu dolara debatowała nad
projektem oparcia ceny ropy
naftowej na nowym przeliczni
ku — na tzw. koszyku najsil-

niejszych walut zachodnich. W
zależności od tego czy dolar bę
dzie się w tym koszyku znajdo
wał czy też zostanie z tego ko
szyka wyeliminowany, przewi
duje się, że cena ropy naftowej
mogłaby w końcu br. wzrosnąć
od 5—20 proc.

Opinie finansistów
z Wall Street
Od stałego korespondenta
MACIEJA
SŁOTWIŃSKIEGO
Nowy Jork. 25 lipca
(P) Ile naprawdę warte są po
stanowienia ..szczytu zachodnie
go" w Bonn wykaże najlepiej
pozycja dolara — stwierdziłem
parę dni temu.
powtarzając
zresztą to, co usłyszałem na Wall
Street. No i dolar idzie znowu
nosem w dół, kpiąc sobie z
buńczucznych deklaracji ..sied
miu wspaniałych” o rzekomej
stabilizacji amerykańskiej wa
luty.
Kto może, ucieka od dolara,
łapiąc marki, franki, jeny, a
najchętniej złoto, które w po
niedziałek zwyżkowało rekordo
wo o 3 dolary na uncji, ale we
wtorek straciło nieco na cenie
Dolar wart jest w tej chwili
mniej niz 200 jenów tarońsklch
(dokładnie 195 jenów, ale mówi
się o możliwości spadku dolara
do 180 jenów). Najniższe noto
wanie od czasów wojny.
Przyczyny tego kolejnego za
mieszania na zachodnim rynku
walutowym? Oto parę opinii z
dzielnicy finansowej na Manha
ttanie. Nikt nie wierzy admini
stracji waszyngtońskiej, że w
niedalekiej przyszłości upora się
ona ze słabością swej waluty,
że zdecydowanie poprawi bilans
płatniczy USA, ograniczy im
port ropy, obniży stopę inflacji.
Generalnie panuje niepewność
cc do jutra. Posiadanie złota
daje najpewniejszą asekuracje.
Wobec wciąż Zniżkującego do
lara, kraje naftowe przestaną
chyba na koniec brać zapłatę
za to płynne złoto w zielonych
papierkach, przerzucając się na
inne waluty. Co oznaczać bę
dzie dla USA, że ropa stanie się
dla nich jeszcze droższa, a do
lar jeszcze słabszy.

Zajścia w Meszhedzie
TEHERAN (PAP). Jak in
formuje irańska agencja praso
wa PARS, w dniu 22 lipca, gru
pa demonstrantów, wznosząc
antypaństwowe okrzyki, zaata
kowała tłum wiernych, który
zebrał się w świątyni Emam
Reza w Meszhedzie, z okazji
pogrzebu przywódcy religijne
go. szelka Ahmada Kafi.
Między demonstrantami a po
licją wywiązała sić walka. Je
den z policjantów został zabi
ty przez uczestników demon
stracji. 24 osoby odniosły ob
rażenia, organizatorzy zajścia
zostali zatrzymani. (P)

Walvis Bay — enklawa RPA
czy port suwerennego kraju?
Od stałego korespondenta
MACIEJA SŁOTWIŃSKIEGO
Nowy Jork, 25 lipca
(P) Nadzieje na szybkie rozwiązanie problemu Namibii
wyrażone tutaj parę dni temu
— znowu rozpierzchły się. W
ubiegłym tygodniu
_______ 15 czlonków Rady Bezpieczeństwa roz
poczęło kuluarowe rozmowy,
które mają doprowadzić do za
akceptowania przez Radę tzw.
„planu pięciu” (USA, W. Bry
tania. Francja, RFN i Kanada)
zgodnie z którym do końca br.
miały się odbyć w Namibii
wybory powszechne pod nadzo
rem ONZ. Wybory, które osta
tecznie zakończyłyby 58-letnią

Rozwój bazy turystycznej
na Syberii i Dalekim Wschodzie
MOSKWA (PAP). W Związku
Radzieckim rozszerza się tere
ny turystyczne na Syberii i
Dalekim Wschodzie. Oba te re
giony mają pod względem tury
stycznym ogromne możliwości
zarówno z punktu widzenia
miejscowej ludności, jak i gości
z zagranicy.
Poinformował o tym prze
wodniczący Centralnej Rady
d/s Turystyki i Wycieczek,
Aleksiej Abukow, który dodał
również, że ostatnio poświęca
się szczególną uwagę rozszerze
niu sieci placówek turystycz
nych w tych rejonach. Na ten
cel przeznaczono duże środki,
co umożliwiło utworzenie wie
lu interesujących kompleksów
turystycznych. M. in. komplek
sy takie znajdują się na Sachalinie i we Władywostoku, Chabarowsku, Tobolsku i innych
miastach, a także na wybrzeżu
Bajkału.
Ośrodki te — oświadczył Abu
kow — przyjmują już gości
z całego kraju. W latach 1978—
1985 ma być oddany do użytku
hotel na 600 miejsc we Władywostoku, na 830 miejsc w Nowosybirsku i na 510 w Omsku.
Nowe hotele powstaną także w
kilku innych miastach.
Łącznie w okresie 1978—1985
w rejonach Syberii i Dalekiego
Wschodu planuje się wybudo
wanie hoteli i campingów na
ponad 7.500 miejsc.
Abukow powiedział, że o ile
w ciągu 2 ostatnich lat na ośrodki turystyczne na Syberii
i Dalekim Wschodzie wydano
2.677,5’ ty?. rubli, to do końca
1980 roku wydatki te wyniosą
5.917,4 tys., a do roku 1985 —
około 12 min rubli.
W tym roku na Syberii i Da
lekim Wschodzie zorganizowano
141 tras turystycznych. Do koń
ca pięciolatki planuje
się
zwiększenie ich liczby do 150,
a do 1985 roku — do 200. (P)

Wczoraj na świecie
• Dowódca lotnictwa chilijskie
go i członek czteroosobowej junty
rządzącej tym krajem, generał
Gustayo Leigli, został zdymisjo
nowany z obu stanowisk. Jego
funkcje w obu wypadkach prze
jął gen. Fernando Mattbei, kieru
jący dotychczas z ramienia junty
resortem zdrowia. Oficjalny ko
munikat podkreśla, że gen. Lcigh
„wielokrotnie wykazywał odchy
lenia od zasad, które inspirowały
ruch 11 września 1973 r.”, czyli
faszystowski pucz wojskowy prze
ciwko rządowi Jedności Ludowej
prezydenta Salvadora Allende.
• W Genewie obraduje SS sesja
Rady
Gospodarczo-Społecznej
ONZ. Glos w debacie zabrał de
legat Polski,
Józef Blaszczak.
Wyraził on zdecydowane popar
cie
Polski
dla
postępowych
przemian w rolnictwie krajów
rozwijających się, stwierdzając, że
reforma rolna stanowi zasadniczy
element takich przemian, warun
kujący równocześnie poprawę sy
tuacji żywnościowej w wielu re
gionach kuli ziemskiej, zwłaszcza
Trzeciego Świata.
• W stolicy Mongolii Ulan Ba
tor zakończyło się SI posiedzenie
komisji RWPG do spraw tran
sportu. w obradach uczestniczyli
przedstawiciele Bułgarii, Czecho
słowacji. Kuby, Mongolii, Ni:
Polski, Rumunii, Węgier, Wietna
mu, Związku Radzieckiego oraz
Jugosławii. Obradom przewodni
czył minister komunikacji PRL
Mieczysław Zajfryd.
• Premier Indii Morarjt Desal
zaprzeczył, Jakoby był gotów od-

dać Chinom jakąś część teryto
rium Indyjskiego. Odpowiadając
na interpelacje w izbie niższej
parlamentu, premier oświadczył,
że zdementował wiadomość na
ten temat, zamieszczoną przez
„New York Times". Desai dodał,
że była ona „kłamliwa". Według
Indii, Chiny okupują ok. 42 tys.
km kw. terytorium indyjskiego.
• Agencja TASS poinformowa
ła, że w Moskwie przebywał z
krótką
wizytą
przewodniczący
Komitetu Wykonawczego Organi
zacji Wyzwolenia Palestyny, Ja
ser Arafat. Wziął on udział w otwarciu nowego gmachu przed
stawicielstwa OWP w ZSRR.

• W nocy z poniedziałku na
wtorek w meksykańskiej miejsco
wości wypoczynkowej Acapulco
nad Pacyfikiem wybrano Miss
Universum 1978 r. Została nią
mieszkanka Kapsztadu 18-letnia
Margaret Gardlner, z zawodu mo
delka, a przedtem studentka wy
działu dziennikarskiego.
. Tegoroczna miss świata Jest
szatynką o oczach nleblesko-zielonych, wzroście 1,82 cm, -wadze
67 kg, pozostałe wymiary: 35—70—
95.
Koronacji Miss Universum do
konała ubiegłoroczna miss świata
Janelle
Gommlsslong,
pierwsza
Murzynka, która zdobyła ten ty
tuł. Zdobywczynią drugiej nagro
dy została Amerykanka Judy
Andersen, trzeciej — Hiszpanka
Guillermina Ruiz, a czwartą w
kolejności tyła Kolumbijka Shlr.
lcy Saenz. (PAP)

okupację Namibii przez rasistów z RPA i oddały rządy nad
tym krajem czarnej większoś
ci.
W czasie tych kuluarowych
rozmów wypłynęła ponownie,
jak można było przewidywać,
sprawa portu Walris Bay. To
miasto liczące 25 tys. miesz
kańców, głównie czarnych, po
siada jedyny w Namibii port o
głębokim zanurzeniu. Działacze
ludowej organizacji SWAPO,
która od 11 lat walczy o nie
podległość Namibii czyli Afryki
Południowo-Zachodniej nie wy
obrażają sobie samodzielnej go*
spodarki swego kraju bez tego
partu.
Natomiast rasiści z Południo
wej Afryki nie chcą się go wy
rzec operując pseudohistorycznymi argumentami, a w grun
cie rzeczy za pomocą tego por
tu mają nadzieję utrzymać na
dal Namibię w ryzach ekono
micznej zależności od RPA.
W ..planie pięciu” ze wzglę
dów taktycznych nie ma mo
wy o porcie Walvis Bay ale w
kręgach ONZ mówi się, że w
rezolucji Rady Bezpieczeństwa
w sprawie Namibii znajdzie się
paragraf popierający .szybkie
wcielenie portu do Namibii”.
Rozwścieczyło to rasistów t
Pretorii, którzy ostrzegli, żo
podjęcie sprawy Walvis Bay
podkopać może całe porozu
mienie w sprawie Afryki Po
łudniowo-Wschodniej. Jak więc
widać ostrzegawcze głosy, iż
przedwcześnie jest mówić je
szcze o rozwiązaniu konfliktu
namibijskiego — sprawdzają
się i można jeszcze oczekiwać
nie jednei niespodzianki ze
stronv RPA, który to kraj
wszelkimi sposobami walc-wć
będzie o zachowanie swych
wołwwów w Namibii.

W Belgradzie obraduje
konferercia niezaaf!0’żowa"»ch
(O DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
rowana jest przeciwko imperia
lizmowi, neokolonializmowi. ra
sizmowi i innym rodzajom ob
cej dominacji i eksploatacji. Pre
zydent Tito zwrócił uwagę na
aktywność ruchu niezaangażowania na arenie międzynarodo
wej, na jego udział w rozwo
ju procesów odprężeniowych,
w uświadamianiu konieczności
stworzenia nowego porządku ekonomieznego na świecie.
Kraje niezaangażowane stale
popierały moralną i polityczną
siła walkę krajów afrykańskich
przeciwko ostatnim resztkom
kolonializmu i rasizmu. Wypo
wiadały się za sprawiedliwym
1 trwałym rozstrzygnięciem kry
zysu na Bliskim Wschodzie. Nie
stety ten niebezpieczny i bardzo
poważny konflikt, kontynuowa
nie izraelskiej agresji, nadal
stwarza zagrożenie dla pokoju
nie tylko w tym rejoiie, ale
i na świecie — powiedział Tito.
Ruch niezaangażowania do
kłada również starań o likwi
dację wyścigu zbrojeń i po
wszechne rozbrojenie. Jugosło
wiański przywódca zwrócił tak
że uwagę na aktualne zadania
krajów niezaangażowanych, na
konieczność strzeżenia solidar
ności ruchu, podstawowych kie
runków działania i aktywnej
jedności. Bo właśnie solidarność
i jedność ruchu jest w interesie
zarówno wszystkich krajów nie
zaangażowanych, jak i każdego
z nich. Spory między krajami
niezaangażowanymi
przynoszą
wielką stratę ruchowi, a mogą
one i muszą być rozstrzygane
pokojową, demokratyczną drogą.
Josip Broz Tito wyraził także
zaniepokojenie rozwijającym się
wyścigiem zbrojeń, który zagra
ża pokojowi, prowadzi do stwa
rzania nowych kryzysów i zbroj
nych interwencji. Podkreślił tak
że, że odprężenie ma uniwersal
ny charakter i powinno objąć
cały świat doprowadzić do de
mokratyzacji stosunków między
narodowych, do złagodzenia po
działu świata na przeciwstaw
ne bloki. Dlatego też odpręże
nie wymaga czynnego uczest
nictwa wszystkich krajów.
Na zakończenie Tito raz jesz
cze zaapelował o umocnienie je
dności. solidarności i aktywno
ści ruchu niezaangażowania, o
współudział w przygotowaniach
do przyszłorocznej VI konferen
cji szefów państw i rządów
krajów niezaangażowanych, któ
ra odbędzie się w Hawanie.
Prezydent Tito życzył delega
tom pomyślnych obrad.
Jako pierwszy
przemawia!
przedstawiciel Angoli,
który
wskazał na walkę wyzwoleńczą
swego narodu, podkreślając przy
tym. że w walce tej korzystano
z doświadczeń jugosłowiańskich
partyzantów ostatniej wojny.
Po południu odbyła się druga
sesja
plenarna. Jednocześnie
rozpoczęły prace na sesjach za
mkniętych komitety — politycz
ny i ekonomiczny.
JERZY WOYDYŁŁO

EWG - RWPG

-

Nietypowe budownictwo.„Przewracające sie" budynki w La Coruna (Hiszpania) zbudowane
zostały z elementów prefabrykowanych. (P)
caf — KeyitoM

(A) DOKOŃCZENIE ZE STR. I
Faddiejewem. Jesienią br. prze
widuje się ponowne spotkanie
przedstawicieli obydwu organi
zacji na „szczeblu politycznym".
Ze strony zachodniej rozmo
wy prowadzi dyrektor general
ny komisji EWG d.s. stosun
ków ze światem zewnętrznym,
Roy Denman.
Na czele 18-osobowej delega
cji RV.*PG stoi Assen Wyłkow
z Bułgarii, zastępca sekretarza
RWPG. W skład delegacji
wchodzą zarówno przedstawi
ciele sekretariatu RWPG, jak
i europejskich państw człon
kowskich tego ugrupowania
oraz Kuby. Przewiduje się, że

rozmowy potrwają do piątku. (P)
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Islandzkie problemy

25 lat po ataku na Moncadę

Kuba zawsze młoda

(A) Fidel Castro miał wtedy
26 lat, jego brat Raul — 22,
równie młoda była cala ich
„armia powstańcza” składa
jąca się z niespełna 200 osób. Plan przewidywał zdoby
cie fortu Moncada w prowin
cji Oriente: zaskoczenie o świ
cie stacjonujących tam żołnie
rzy, przejęcie ich uzbrojenia,
opanowanie stacji radiowych
i nadanie apelu do narodu o
poparcie dla powstania.

Ruch 26 Lipca
Szaleństwo? Młodzieńcza bra
wura? Może była w tym odro
bina szaleństwa, nieodłączną we
wszystkich wielkich wydarze
niach historii, ale plan nie był
niewykonalny. O tym, na co li
czyli młodzi powstańcy, mówił
potem na swoim procesie Fidel
Castro wygłaszając słynna mo
wę „Historia mnie uniewinni”,
A więc liczyli przede wszystkim
na poparcie ludu przeciwko ty
ranii Batisty.
„Któż śmie wątpić w odwagę,
męstwo i bezgraniczne poświę
cenie buntowniczego i patrio
tycznego ludu Santiago de Cuba? — wołał młody adwokat —
Jeżeli fort Moncada wpadłby w
nasze ręce, to nawet kobiety w
Santiago de Cuba chwyciłyby
za broń!...
Nigdy nie było naszym za
miarem staczanie walki z żoł
nierzami zaatakowanego pułku,
pragnęliśmy bowiem jedynie
przez zaskoczenie przelać nad
nim kontrolę i zdobyć broń, we
zwać lud a następnie zgroma
dzić wojskowych i zapropono
wać im. by porzucili znienawi
dzony sztandar tyranii i stanęli
pod
sztandarem
Wolności—
Tych, którzy wątpia, iżby wie
lu żołnierzy zechciało sie do nas
przyłączyć, pytam: Który
z
Kubańczyków nie miłuje chwa
ły? Które serce nie płonie, gdy
wschodzi jutrzenka wolności?”
Historia nadspodziewanie szyb
ko przyznała Fidelowi
rację.
Kiedy pod koniec 1956 r. wylą
dował znów na ziemi kubań
skiej z garstką towarzyszy, siły
młodych powstańców były jesz
cze szczuplejsze, a sytuacja ich
wydawała się jeszcze bardziej
rozpsfczliwa niż w pamiętnym
dniu 26 lipca 1953 r. pod murami Moncady. A jednak droga z
gór Sierra Maestra zawiodła ich
w ciągu dwóch zaledwie lat do
całkowitego zwycięstwa: 1 stycz
nia 1959 r. Batista uciekł z Ha
wany, kilka dni później do sto
licy wkroczyła armia partyzan
cka,
■ i .
Jak przewidywał Castro i jak
opisali to później autorzy głoś
nej książki „Anatomia rewolu
cji kubańskiej”: „Mieli sprzy
mierzeńców wszędzie, w górach
i w dolinach. na polach, we
wsiach i w miastach kubań
skich. Niektórzy z tych męż
czyzn. kobiet czy dzieci opowia
dali się po stronie powstańców
gdyż porwała ich wymowa ata
ku na Moncadę. przemówienia
Fidela w toku procesu, czy też
bohaterski marsz przez góry. In
ni opowiedzieli się za nimi, po
nieważ zawsze pragnęli dla Ku
by wolności 1 występowali prze
ciwko tyranii”.
A więc w bardziej sprzyjają
cych okolicznościach atak na
Moncadę mógł stać się począt
kiem zwycięskiej drogi prowa-

ANNA PIASECKA

dzącej wprost do Hawany. We
wspomnianej już mowie przed
sądem Fidel Castro poddał szcze
gółowej analizie przyczyny nie
powodzenia planu, wyjawił tra
giczną pomyłkę (część powstań
ców zabłądziła w nieznanym
mieście), która przyczyniła sie
do porażki. Bo. pomimo straszli
wych strat zadanych powstań
com nie w samej walce, lecz już
po jej zakończeniu, w czasie ma
sakry dokonanej przez siepaczy
Batisty — z perspektywy histo
rycznej atak na Moncadę jawi
się jako porażka taktyczna, ale
nie jako klęska. Ta pierwsza
bitwa rewolucji zdobyła szybko
szeroki rozgłos, nazwisko Fidela
Castro znała już wkrótce cała
Kuba, a ruch powstańczy zysku
jący nowych zwolenników przy
brał nazwę Ruchu 26 Lipca.
Obchodząc dziś uroczyście 25
rocznicę bohaterskiego zrywu
rewolucyjnego. Kubańczycy do
brze pamiętała, że wszystko za
częło się od Moncady.
Kubański* symbol*

Wszystko, a więc nie tylko wal
ka zbrojna o obalenie dyktatu
ry. ale również marzenia o no
wym, lepszym, sprawiedliwym
życiu. Mowa Fidela Castro „Hi
storia mnie uniewinni” to nie
tylko analiza przyczyn porażki
powstańców, nie tylko oskarże
nie dyktatorskiego reżimu
o
bezprawie i bestialskie' zbrod
nie,
ale również pozytywny
program reform.
W aktach sprawy sadowej
Castro i jego towarzyszy za
brakło pięciu dekretów rewolu
cyjnych, które miały być prok
lamowane natychmiast po zdo
byciu Moncady i ogłoszone
przez radio. Zapewne prokura
tor . usunął je celowo, aby po
średnią droga nie przedostały
sie one do wiadomości publicz
nej. Dekrety mówiły m. In. o
przywrócenia
demokratycznej
konstytucji z 1940 r.. przejęciu
władzy przez ruch rewolucyjny,
przekazaniu ziemi drobnym
dzierżawcom, udziale robotni
ków i urzędników w zyskach
przedsiębiorstw itp.
Już wtedy Fidel Castro i Je
go towarzysze snuli plany re
form. które ulżyłyby doli ludu
kubańskiego 1 usunęły najbar
dziej rażące przejawy niespra
wiedliwości.
Niespełna 6 lat
później zwycięstwo rewolucji otworzyło wrota przed radykal
nymi przemianami, które wkrót
ce zaprowadziły Kubę na dro
gę budownictwa socjalistyczne
go.
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Samo suche wyliczenie osiągnięć tej niezwykłej rewolucji.
dokonywanej w warunkach
stałego zagrożenia z zewnątrz,
ze strony najbliższych sąsiadów
— przekroczyłoby znacznie ramy niniejszego artykułu. Męstwo. hart i wytrwałość KubańczykÓw, wsparte solidarnością i
pomocą ze strony ZSRR, Polski
i innych bratnich krajów socjalistycznych sprawiły, że stała
się rzecz granicząca z cudem:
tuż pod bokiem największego
mocarstwa
imperialistycznego
wyrosło i okrzepło na półkuli
zachodniej niewielkie państwo
socjalistyczne, nadzieja wielomi
lionowych rzesz nędzarzy w Ameryce Łacińskiej i całym Trzecim Swiecie.

Upały roztopiły szyny. 24 b~n. roztopiły się na skutek stra
szliwych upałów szyny kolejowe w miejscowości As bury Park
w stanie New Jersey (USA), powodując wykolejenie się po
ciągu. (P)
CAF — Photofax

W sierpniu dalszy odcinek
praskiego metra
Impresje zza wielkiej wody
Od stałego korespondenta
LESZKA WYRWICZA

Praga, w lipcu
(A) 12 sierpnia br. oddany zo
stanie ao użytku drugi już odci
nek praskiego metra tzw. tra
sa 1A prowadząca z ul. Leninovej w Dejvicach na Namesti buru w vinonradach. Liczy
ona zaledwie 4,7 km długości ale
mą ogromne znaczenie dla uŁPrawmenia komunikacji w
północno-zachoanim
sektorze
Pragi, w którym to rejonie
skoncentrowana jest duża zabu
dowa mieszkaniowa, znajduje
się bpcca ilosc zakładów pracy
i wyższych uczelni.
Trasa xA z uwagi na dość
wysoką różnicę poziomów bieg
nie stosunkowo gięooao pod
nem.4. Atinele prowadzą pod
Y.e.tawą i praktycznie pod ca
łą praską starówką. Drążenie
tuneu meira wymagało więc od
jego ouaowniczycn wysokich
umiejętności, przewidzenia i
wczesnego zapobieżenia wszy
stkim ewentualnym trudnoś
ciom tecnnicznym związanym
nie tylko z samą budową ale i
właściwym zabezpieczeniem wie
lu zabytkowych obiektów znaj
dujących się wzdłuż całe) tra
sy.
Na nowej linii praskiego me
tra jeździć będą nowocześniej
sze niż na pierwszym odcinku
zestawy wagonowe wyprodu
kowane na specjalne zamówie
nie w Związku Radzieckim. Na
całej trasie znajdować się bę
dzie 7 stacji, a czas przejazdu
z ul. Leninovej na Namesti
Miru wyniesie niecałe 10 mi
nut. podczas gdy dziś najszyb
szym środkiem lokomocji po
trzeba na przebycie tej trasy
ok. 40 minut.
Za dwa lata budowniczowie
metra oddadzą do użytku dwa
dalsze odcinki metra do ul. Zeliyskiego i na osiedle zwane
Południowe Miasto, Tym sa
mym zrealizowane zostaną uchwały XV Zjazdu określające
iż do 1980 r. Pragą mą mieć

już 20 km metra.
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Na Pierwszym Wolnym Terytorium Ameryki — jak z dumą nazywają swą wyspę Kubańczycy — narodziło sie i wyrosło nowo pokolenie, dla którego czasy dyktatury, wszech- :
władzy monopoli i wyzysku mas
pracujących są już tylko histo
ria zasłyszana od rodziców i
1 wyczytaną z książek.
• Przezwyciężenie całej spuś
cizny neokolonialnej w niewiel
kim kraju, którego gospodarka
opierała sie wyłącznie na mo
nokulturze — nie jest jednak
zadaniem na miarę sił jednego
pokolenia. Toteż pomimo ogrom
nego skoku ilościowego i ja
kościowego. Kuba nadal należy
do krajów mniej zamożnych,
borykających sie okresowo z
trudnościami i brakami w zao
patrzeniu. Narzuca to oczywi
ście konieczność bardzo oszczęd
nego gospodarowania, są jed
nak na Kubie dziedziny prio
rytetowe, nie poddawane żad
nym ograniczeniom. Mowa tu
oczywiście o świadczeniach soc
jalnych. zwłaszcza w służbie
zdrowia i oświacie. Pod tymi
względami socjalistyczna Kuba
nie ma sobie równych w Ame
ryce Łacińskiej.
A więc — Kuba jest pierw
szym krajem w Ameryce Łaciń
skiej. gdzie zlikwidowano anal
fabetyzm i to już kilkanaście
lat temu. Jest iedynym krajem
w Ameryce Łacińskiej, gdzie
wszystkie dzieci w wieku 6—12
lat uczęszczają do szkoły. Bę
dzie na pewno pierwszym kra
jem. gdzie szkolnictwo średnie
obejmie cała młodzież (obecnie
obejmuje już ok. 80 proc, dziew
cząt i chłopców do lat 16).
Krajobraz tej pięknej wyspy i
od lat Wiąże sie nieodłącznie z !
widokiem młodych: całych grup
młodzieży, które wspólnie uczą
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Tunelami pod Wełtawą
i Starym Miastem
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się, pracują 1 wspaniale bawią.
Czyż może istnieć odpowiedniej
sze tło do barwnego, festiwalo
wego tłumu młodzieży z całego
świata, czyż nie urasta do rangi
symbolu fakt, lż młoda Kuba
gości Światowy Festiwal Mło
dzieży i Studentów?
Wyspa
Wolności — pierwsze państwo
socjalistyczne na półkuli zachod
niej, kraj, który mężnie i zwy
cięsko stawił czoła zagrożeniu
imperialistycznemu — jest jak
by stworzona na gospodarza tej
pięknej imprezy, której główne
hasło polityczne w tym roku
brzmi: „O antyimperialistyczną
solidarność, pokój i przyjaźń”.
A skoro już o symbolach
mowa, to w święto narodu ku
bańskiego trzeba pamiętać i o
tym, że 26 lipca 1953 r. garstka
młodych śmiałków wkroczyła na
drogę, która zawiodła ich do
zwycięstwa rewolucji. I o tym
także, że wtedy, 23 lat temu, ci
młodzi ludzie byli w wieku
dzisiejszej młodzieży festiwalo
wej. I o tym wreszcie, że przy
wódcy rewolucji kubańskiej po
upływie ćwierć wieku są nadal
młodzi, tak jak wiecznie młoda
jest ich ojczyzna — socjalistycz
na Kuba.

Z życia wyższych sfer
Habsburg na widowni

(A) Mogła to być uroczystość
o wymiarze historycznym. W
1866 roku Niemcy oderwały się
na zawsze od Austrii rządzonej
przez Franciszka Józefa. 112 lat
później potomek ówczesnego ce
sarza, Otto Habsburg, przyjął w
Monachium akt nadania obywa
telstwa niemieckiego. Ten sym
boliczny akt pojednania nie wy
wołał jednak skutków prawno
politycznych. Minęły czasy, gdy
władca decydował za cały na
ród, a poza tym... zmienili się
władcy.
Z czasów świetności swego
rodu 65-letni Habsburg zachował
poczucie europejskiego uniwer
salizmu. Wprawdzie to już nie
ta epoka. gdv sąsiednimi pań
stwami rządzili kuzynowie, ale
nawet w czasach „ciasnego na
cjonalizmu” Habsburg czuje się
Europejczykiem. Jego Cesarska
Wysokość zaopatrzył sie tedy w
paszport Republiki Federalnej
Niemiec (nie rezygnując jednak
z obywatelstwa austriackiego).
A wszystko po to, aby już w
przyszłym roku kandydować
do tzw. Parlamentu Europej
skiego, w którym Austria, nie
należąca do EWG, nie będzie
miała swych przedstawicieli.
Najbardziej zachwyceni tą de
cyzja wydawali się Bawarczycy. Premier rządu krajowego.
Alfons Goppel, udekorował no
wego obywatela RFN bawar
skim orderem zasługi, co na
dało uroczystości jeszcze bar
dziej
podniosły
charakter.
Otto Habsburg miał co prawda
niewiele okazji do zasłużenia się
dla Bawarii, ale sama obietni
ca wystąpienia w barwach tu
tejszej CSU jest przecież warta
orderu. Być może odezwało się
też przywiązanie do tradycji, w
Bawarii nadzwyczaj żywe, a
nawet niezaspokojona ambicja
posiadania własnego monarchy.
Ma co prawda Franza Josefa,
ale tylko Straussa.
Musiat to wszystko wziąć pod
uwagę i sam Habsburg, skoro
jego wybór padł właśnie ,na
CSU. Przywódca tej partii,
Franz Josef Strauss, znany jest
jako orędownik idei europej
skiej, a niektórzy posądzają go
nawet o chęć restauracji XIXwiecznych stosunków społecz
nych. Czyżby z monarchią włą
| cznie?
J. R.

ZDZISŁAW KAMIŃSKI

(A) Dość rzadko zdarza się
w życiu politycznym, aby ja
kiś przywódca partyjny okre
ślił sukces swojej partii ja
ko — niespodziankę. Po nie
dawnych wyborach parlamen
tarnych użył takiego określe
nia przywódca Partii Socjal
demokratycznej Islandii (PS)
— Benedikt Grondal, nie
znajdując widocznie innego
słowa na wyrażenie radości z
sukcesu, jaki odniosła jego
partia. Zwiększyła ona swój
dotychczasowy stan posiadania
w 60-osobowym parlamencie
z 5 do 14 miejsc. Także i dru
ga partia lewicy — Związek
Ludowy (ZL) umocniła swo
ją pozycję, uzyskując 14 man
datów w miejsce posiadanych
dotychczas 11.
Tak więc obie partie lewicy
mają 23 mandatów, wobec 32,
jakie otrzymały partie koalicji
rządowej: Partia Niepodległości
i Partia Postępowa. Partie koa
licji rządowej miały większość
w parlamencie, jednakże mini
malną i dlatego rząd premierą
Geira Hallgrimsscna podał się
do dymisji.
Kto zasiądzie w jego fotelu
i jakie będzie oblicze politycz
ne nowego gabinetu? Rozmowy
w tej sprawie trwają, albowiem
przy obecnym układzie sit w
parlamencie i nastrojach społe
cznych wynikających z nieko
rzystnej sytuacji ekonomicznej,
powołanie nowego rządu nie
jest łatwe. Ustępujący gabinet
nie potrafił przeciwdziałać na
rastającym trudnościom gospo
darczym. Nic więc dziwnego, że
przezwyciężenie ich stało się
osią kampanii wyborczej. Pod
czas elekcji Islandczycy opowie
dzieli 6ię zdecydowanie za
modelem walić z trudnościami
ekonomicznymi, przedstawionym
przez partie lewicowe.
Aby powiedzieć co postuluje
lewica, trzeba najpierw scha
rakteryzować stan islandzkiej
gospodarki. Otóż oparta jest ona
prawie wyłącznie na rybołów
stwie. Praktycznie poza rybami,
wszystko inne trzeba importo
wać. Jeżeli połowy są dobre i
ceny na ryby też, do kieszeni
islandzkich rybaków wpływa
dużo pieniędzy. Jeżeli nie, a tak
jest od kilku lat. dochody z
podstawowej gałęzi gospodarki
wyspy nie pokrywają wydat
ków na import Rośnie ujemne
saldo bilansu handlowego. A je
żeli jeszcze przy tym ma się do
czynienia z ciągłym wzrostem
cen na artykuły eksportowane
na wyspę przez tradycyjnych
partnerów handlowych Islandii,
to sytuacja zaczyna być trudna.
Chcąc ograniczyć import wła
dze nakładają wysokie cła i oplaty importowe, co przyczynia
się m. in. do wzrostu i tak już
wysokiej inflacji. Osiągnęła ona
w roku ubiegłym średnio 26
proc., ale na początku bieżące
go, podskoczyła już prawie do
50 proc, i jest najwyższa w
świecie zachodnim.
Ustępujący rząd podjął więc
szeroki program walki z tym
zjawiskiem, a główny jej ciężar
złożył na barki obywateli, sta
rając sie po prostu obniżyć o
kilka procent rocznie stopę ży
ciowa ludności.
Spotkało się to z gwałtowną
krytyką społeczeństwa, co zna
lazło odbicie w wyborach. —
polityka przeciwdziałania infla
cji proponowana przez • partie
opozycyjne, czyli stopniowe ob
niżanie cen i płac, bardziej
przypadła do gustu Islandczykont aniżeli remedia zastoso
wane przez rząd.
Ale sukces wyborczy partii
lewicowych nie oznacza auto-

matycznle, że Islandia będzie
miała lewicowy rząd, albowiem
rozbieżności pomiędzy partiami
określanymi tym mianem są
dość duże. Dotyczą one przede
wszystkim obecności amerykań
skich wojsk na wyspie i przy
należności kraju do NATO.
Związek Ludowy, w którym
kluczową rolę odgrywają ko
muniści. jest za zamknięciem
bazy i odesłaniem 3000 stacjo
nujących w niej żołnierzy USA
do domu. Natomiast socjaldemo
kraci są za dalszym pobytem
amerykańskich Bit zbrojnych na
wyspie. Jest to stanowisko zbli
żone do tego, jakie posiadają
obie partie dotychczasowej ko
alicji rządowej, także opowia
dające sie za dalszym istnie
niem bazy w Koflavik i przy
należnością Islandii do paktu
północnoatlantyckiego.
Te rozbieżności bardzo kom
plikują powstanie nowego ga
binetu. Na wyspie mówi się. że
mogłyby do niego wejść obie
partie lewicowe oraz centrowa
Partia Postępowa, której prze
wodniczący Oiafur Johannesson
oświadczył, iż partia zgadza się
na poparcie ew. lewicowej koa
licji. czy też udziału w niej.
Inna możliwością jest utwo
rzenie rządu składającego się
z najsilniejszego ugrupowania
politycznego działającego na
wyspie, jakim jest Partia Nie
podległości
dotychczasowego
premiera Hallgrimssona. z so
cjaldemokratami. Taka koalicja
istniała już na wyspie dwukrot
nie, w 1958 i 1971 roku. Ale obecnie przeszkoda w jej utwo
rzeniu jest ostra krytyka rządo
wego programu gospodarczego
przez socjaldemokratów, którzy
nagle wyrośli na trzecią silę po
lityczną kraju.
Nagły wzrost popularności tej
partii jest zaskoczeniem dla ob
serwatorów życia politycznego,
w tym najdalej na zachód wy
suniętym kraju Europy. Wydaje
się. że podłoże tego sukcesu to
nie tylko niezadowolenie Islandczyków z niekorzystnej sytuacji
gospodarczej państwa, ale także
wpływ innych wielkich socjal
demokratycznych partii skandy
nawskich. jak np. norweskiej
Partii Pracy, i ich programu
socjalnego.
Uważa sie jednak, że istnie
je jeszcze jeden czynnik, jakim
jest wzrost znaczenia stojącego
na lewo od PS Związku Ludo
wego. Socjaldemokraci są prze
ciwwaga do ZL i to także trze
ba brać pod uwagę. Nie wy
klucza to jednak możliwości, iż
na wyspie będziemy mieli do
czynienia z „kompromisem his
torycznym” do islandzku, czyli
rządem koalicyjnym, w którym
znajdą się też przedstawiciele
Związku Ludowego. Ale na to,
aby się przekonać czy tak bę
dzie. trzeba jeszcze poczekać.
Islandczycy dali wyraz w wy
borach swojemu niezadowoleniu
z ekipy rządzącej, ale nie wy
powiedzieli się jasno, jaka ma
być nowa koalicja. Można się
spodziewać jeszcze wielu poli
tycznych niespodzianek na „wy
spie gejzerów”.

22 min osób
zamieszkuje Jugosławię
BELGRAD (PAP).
Agencja
Tanjug przekazała aktualne da
ne statystyczne dotyczące lud
ności Jugosławii. Kraj liczy obe
cnie 21.968 tys. mieszkańców, a
w poszczególnych republikach
związkowych mieszka: w Serbii
— około 9 min obywateli, w
Chorwacji — 4,5 min, w Bośni i
Hercegowinie — 4,1 min, w Ma
cedonii i Słowenii — po 1,8 min,
a w Czarnogórze — 582 tys. osób.

polskiego kapitału, zaintereso mach alarmowych dostarczanych
waną nie tylko jak agent zagra do USA wymieniać przewody,
niczny prowizją, ale przede choć w wielu krajach uprzemy
wszystkim długoplanową działal słowionych nikt nie zwraca na
nością na rynku. Gdyby wszyst
to uwagi. W r.owej siedzibie
kie sygnały przekazywane do
„Unitronex” będzie miał możli
kraju były wykorzystane, gdyby
wość
zorganizowania
taśmy
szybciej dostosowywano wyro montażowej, a raczej serwiso
by do warunków rynku — wów
wej, gdzie będzie się dokonywać
czas sukcesy byłyby niewspół
tego typu adaptacji do miejsco
można było jednak zawrzeć w
większe. Okazuje się bo wych żądań bez potrzeby woże
umowie klauzulę przewidującą miernie
wiem, że można podołać bardzo nia elementów przez ocean, a
także polskie dostawy dla par
także dodatkowych zakupów im
tnera. Potem sytuacja zasadni wysokim wymaganiom jakościo
wym i zaostrzonym warunkom
portowych przez polskie zakła
czo się zmieniła, gdyż jak wia
technicznym, znacznie trudniej
dy.
domo, nasze zakupy inwesty dotrzymać
warunków
umowy,
cyjne poważnie się zmniejszyły, zwłaszcza bardzo krótkich terSpółka zaczyna więc stopnio
a jednak „Unitronex” nadal
dostaw. Dochodzą do te wą ewolucję z przedsiębiorstwa
zwiększa polski eksport. Wśród rfiinów
czysto
handlowego na handloprzepisy celne pogarszające wo-techniczne,
sprzedawanych towarów urzą go
co powinno zna
znacznie
konkurencyjność
pol

dzenia alarmowe, obudowy do skiego przemysłu. Zwolniony leźć także zrozumienie zwierz
kopiarek, głowice magnetyczne,
chników polskich akcjonariuszy.
jest np. od cła import w tej
maszyny do pisania, jednostki
Chodzi po prostu o zapewnie
sterujące, drukarki, aparatura dziedzinie z Jugosławii, Korei
nie wysokiej klasy specjalistów.
pomiarowa, zasilacze, żarówki, a Pld, Singapuru, Rumunii, Hong Niestety, na brak dostatecznej
ostatnio także — najnowszy kongu, Malezji jako krajów ro
liczby personelu narzeka się od
się. Tymczasem wie
szlagier — systemy głośnikowe. zwijających
Teraz będzie to konieczne
le znanych koncernów z kra lat.
również z tego względu, że na
Wszystko to wymagało poko jów rozwiniętych ulokowało swą
nywania wielu przeszkód zarów produkcję na Tajwanie, w Sin miejscu można by do naszych
no technicznych, jak i organiza
gapurze czy Malezji, dzięki cze urządzeń montować także pew
cyjnych. Trzeba było najpierw mu przy niskich kosztach wy ne elementy, które ze względu
na listę embargową nie mogą
przekonać odbiorców amerykań twarzania i zwolnieniu od cła
być wysyłane do polskich ko
skich do produktu zagraniczne mogą być bardziej konkurencyj
operantów. Jest to więc pewien
go i to od zupełnie nieznanej ne na rynku. Towary wysyłane
firmy, przeprowadzić bardzo przez „Metronex” lub „Unitrę” sposób na pokonanie jeszcze je
żmudne testy związane z dopu
podlegają opłacie celnej w wy dnej tak bardzo istotnej bariery
szczeniem wyrobu na rynek, a
sokości od 10 do 30 procent, co utrudniającej handel i koopera
jednocześnie namówić w Polsce od razu stawia polskiego sprze cję.
producenta, aby podjął się wy dawcę w trudniejszej sytuacji
Kiedy byłem w Stanach, pro
konania poważnego zadania eks
wadzono właśnie rozmowy z
wyjściowej.
portowego. Istniała bowiem z
„Unitrą” na temat eksportu
Nie stanowimy w tej dziedzi kolumn głośnikowych. Zostały
obu stron poważna bariera psy
chologiczna, której przełamanie nie jakiegoś zagrożenia dla
one przedstawione do obowiąz
wymagało doświadczeń, prakty miejscowych producentów i dlakowych testów 1 wyszły z tej
tego
zrównanie
szans
nie
poki,
cierpliwości,
wymagało
próby zwycięsko. Po powrocie
przede wszystkim ogromnego winno budzić wątpliwości, tym do kraju dowiedziałem się, że
wysiłku garstki
entuzjastów bardziej te wiele firm amery
umowa przewidująca ten eks
walczących niejako na dwa kańskich jest zainteresowanych port, została podpisana. Jeśli
lokowaniem swych zamówień w nasz przemysł będzie realizował
fronty.
Polsce, gdyż w ten sposób nasz sprawnie ten kontrakt, być mo
Jeśli więc obroty spółki prze
przemysł może zdobywać środki że zmienią się proporcje sprze
kroczyły w roku ubiegłym 7 min
płatnicze
na import.
dolarów, jeśli mimo slabie]
daży w „Unitronezie” na rzecz
działającego magnesu zakupów
Rynek zaś jest niezwykle wy eksportu „Unitry”. Dotychczas
udało się powiększyć sprzedaż
magający, trzeba się liczyć z o- bowiem zdecydowaną przewagę
polskich ■ towarów, Jeśli odbior strymi warunkami odbioru, wa
miała „Mera”. Fakt, że do od
cami stały się tak liczące się fir
runkami bezpieczeństwa prze biorników stereofonicznych w
my jak IBM, Honeywell, Generał ciwpożarowego i bhp, określa Stanach będzie się używało pol
Electric, NCR, Control Data nymi przez Underwriter Labora- skich kolumn głośnikowych, mo
Corp., Nashua albo też Zenith tory. Bardzo często rzeczoznaw że być znamienny dla ewolucji
Radio — to widać, że efekty są
cy żądają, aby niektóre elemen
w naszym przemyśle, a także w
bezsprzeczne. Mogła zaś osiąg
ty były miejscowego pochodze naszym eksporcie, nie tylko zre

Unitronex” na swoim

HENRYK CHĄDZYŃSKI
Korespondencja własna z USA
nald Mucha oraz Lajos Schmidż,
(A) Nowa siedziba polskoznany adwokat w Chicago, eks
-amerykańskiej spółki „Uniport na rynek amerykański wy
tronex” pod Chicago była akurobów naszej elektroniki, auto
rat przekazywana odbiorcy. matyki
1 informatyki byl nie
Jeszcze tylko asfalt na parkinmal symboliczny. Za to zakupy
gu przed gmachem, ostatnia
na tym rynku, związane zresz
kosmetyka wewnątrz i można
tą z rozbudową i modernizacją
tych
dziedzin w Polsce, przy
było wreszcie zacząć pracę nie
bierały coraz poważniejszą ska
jako na swoim. W każdym ra
lę. Sceptycy na początku dzia
zie prawie na swoim. Kontrakt
łania „Unitronexu” uważali, że
zawarto na rok dzierżawy z
podjęcie się eksportu w tej
prawem do pierwokupu po u- dziedzinie na rynek amerykań
stalonej cenie. Wszystko wska ski jest przedsięwzięciem całko
zuje jednak na to, że po roku
wicie chybionym. Jest to zamiar
przypominający wożenie drewna
opłaci się ku^ić działkę i sie
do lasu.
dzibę.
Czteroletni okres ożywionej
Przenosiny umożliwią rozdziałalności „Unitronexu” na
szerzenie działalności a jedno rynku amerykańskim udowod
cześnie świadczą o wynikach. nił jednak, że można nawiązać
To
przecież
wypracowane współpracę i stopniowo rozsze
środki finansowe umożliwiły rzać eksport. Udowodnił, że w
wykonanie postanowienia ak dziedzinie elektroniki, informa
mimo niezwykłej konku
cjonariuszy, aby wybudować tyki
rencji też jest to rynek do zdo
nowy budynek firmowy. Prze
bycia. Rynek niezwykle chłonny,
nosiny odbyły się u progu
choć — jak stwierdza prezes
4-Ietniego jubileuszu działal „Unitronexu” Andrzej Ziaja —
sukces można osiągnąć przy
ności, kiedy to uwielokrotniono kapitał zakładowy, a prze pewnej dozie cierpliwości, niede wszystkim tak zapuszczono zrażaniu się początkowymi tru
dnościami i przy spełnieniu pod
korzenie na miejscowym ryn
stawowych warunków, jakimi są
ku, że udało się pozyskać no
dobra jakość, nowoczesność, pra
wych odbiorców, znacznie roz
widłowo skalkulowana cena 1
szerzyć listę sprzedawanych dotrzymywanie
uzgodnionych
towarów i co najważniejsze, terminów dostaw.
Nawet bardzo poważne kon
dostosować się do znacznie
amerykańskie okazały
trudniejszych obecnie warun cerny
się zainteresowane nawiązaniem
ków działania.
współpracy z przemysłem elek
Kiedy zakładano w 1974 roku tronicznym w Polsce, zrzeszo
spółkę, której udziałowcami ze nym w „Unitrze” lub „Merze”.
strony polskiej były centralą Początkowo to zainteresowanie
„Metronex" oraz „Unitra”, a ze wywołane było przede wszyst
strony amerykańskiej przedsta kim dużymi naszymi zakupami.

wiciel miejscowej Polonii Do

Dokonując poważnego importu

nąć ja tyłka spółka a udziałem

nia. Trzeba więc np. w syste

sztą na rynek amerykański.
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Czas rozliczeń
(P) Były minister spraw za
granicznych Izraela, Tigael
Allon wezwał w imieniu opo
zycyjnej Partii Pracy premie
ra Begina do złożenia dymisji
i rozpisania nowych wyborów.
Nawet jeśli do tego nie doj
dzie, to przypuszczać należy,
że w najbliższej przyszłości
Begin i tak będzie musiał sta
nąć do decydującej konfron
tacji z opozycją.
Glosy sprzeciwu przeciwko
Beginowi, przeciwko jego po
lityce wobec krajów arab
skich i polityce wewnętrznej
podnoszą się w Izraelu od
dawna. Wiosną br. krajem
wstrząsnęła fala demonstracji,
żądających zawarcia porozu
mienia pokojowego z Araba
mi. Z wyjątkiem skrajnej
prawicy, której interesów i
poglądów jest Begin rzeczni
kiem, ma on w zasadzie prze
ciwko sobie wszystkie inne zi
ły polityczne w swym kraju.
Partia Pracy, najważniejszy
przeciwnik konserwatywnego
bloku Likud na czele którego
stoi Begin, dostrzega dziś szan
sę wykorzystania społecznego
niezadowolenia
i podjęcia
wałki o powrót do władzy.
Zarzuca ona Beginowi, iż
swym nieprzejednanym stano
wiskiem jakie zajmuje on w
rokowaniach z Egiptem za
przepaszcza szanse na zawar
cie korzystnego dla Izraela
układu pokojowego. Tym ko
rzystniejszego, że do ostatnich
prawie dni — co podkreślają
przeasiaw.ćieie opozycji —
propozycje siro.iy eg.pskiej
stawały się coraz uaruziej ugodowe.
To, że opozycja ćitce roz
liczenia z Beguiem, Ucząc
przede wszystkim na po
nowne przejęcie władzy jest
rzeczą naturalną. Dla obser
watorów
bliskowschodniej
sceny politycznej nadal jed
nakże pozostaje aktualny je
den problem: czy i na ile
zmieni się sytuacja na Blisskim Wschodzie jeśli do rzą
dów powróci Partia Pracy.
Przypomnieć tu należy, że to
przecież za rządów tej partii
Izrael
rozpoczął
zaborcze
wojny z arabskimi sąsiadami.
Pozostaje też aktualne następ
ne pytanie: czy Partia Pracy
zmieniła się na tyle by zre
zygnować z dwustronnych ro
kowań z Egiptem i zdecydu
je się podjąć globalne roko
wania na konferencji genew
skiej z udziałem wszystkich
zainteresowanych stron? To
lepiej przysłużyłoby się Izrae
lowi niż kolejne zmiany rzą
dów.
MAREK POGODOWSKI

Ryzyko
(P) Kłótnie i niesnaski poszcy w zapomnienie — o
Eruitcji pisze się dziś w RFN
entuzjastycznie, a jej przy
wódcom nie szczędzi Komple
mentów. Po dwóch ostatnich
„szczytach” świata zachodnie
go Bonn dostrzega nowe per
spektywy dla „zjednoczonej
Europy”, której budowniczy
mi miałyby być Francja i
RFN. Mniej entuzjazmu wy
kazuje Paryż, jakby bojąc się,
że w duecie z Francją Repu
blika Federalna przemawia
donośniejszym głosem
Na nowe zbliżenie francusko-zachodnioniemieckie zwró
cono uwagę już przed spotka
niem w Bremie, kiedy to oba
kraje, za plecami swych
mniejszych partnerów, uzgad
niały szczegóły nowego syste
mu walutowego. Mniejsze
państwa EWG poczuły się
dotknięte
i
zlekceważone
przez wielką dwójkę. Również
we Francji odezwały się glo
sy niezadowolenia z postępo
wania obecnej ekipy, która
I zdaniem niektórych, przysta
ła na dominację zachoanioniemieckiej marki w EWG. W
ten sposób, mówi się w Pa
ryżu, została złamana stara
francuska zasada neutralizacji
wpływów Republiki Federal
nej w Europie zachodniej.
Francuska Partia Komuni
styczna dopatrzyła się tu
«»>
wręcz „wasalizacji
” Francji.
Żaden polityk rządzący w
Paryżu nie zrezygnuje oczy
wiście z francuskiej amoicji
dorównania Republice Fede
ralnej, a tym bardziej nie
odejdzie od zasady mówiącej,
że Francja powinna zachować
dystans wobec Stanów Zjed
noczonych. Spory zachodnioniemiecko-amerykańskie stwa
rzały nawet, jak mogło się
wydawać, okazję do mane
wrowania pomiędzy dwoma
największymi
mocarstwami
zachodnimi. Tymczasem jed
nak USA i RFN zawarły jeśli
nie przymierze, to przynaj
mniej ciche
porozumienie,
które daje Republice Federal
nej jeszcze większą niż do
tychczas swobodę działania w
Europie zachodniej.
A zatem, twierdzą krytycy
zbliżenia francusko-zachodnioniemieckiego, Europa zachod
nia została oddana „w pacht?*
Republice Federalnej, i to bez
sprzeciwu Paryża. W osta
tecznym rozrachunku, mówią
dalej oponenci rządu, ucierpi
na tym francuska samodziel
ność polityczna.
JANUSZ REITER
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TELEWIZJA W KOSMOSIE
Rozmawiamy z Ryszardem Badowskim

Główna sala kierowania lotem
— Ostatnie wydarzenia w ko
smosie, wspólny lot polsko-ra
dziecki z udziałem Mirosława
Hermaszewskiego były niezwy
kłym przedsięwzięciem także
od strony telewizyjnej.
— Po raz pierwszy do mos
kiewskiego studia „Kosmos”
wszedł polski sprawozdawca te
lewizyjny. Przed nami byli już
tam Czesi, którzy przekazywali
swoje relacje do CSRS. Nato
miast nasz wspólny polsko-ra
dziecki program został nadany
(w dniach startu i lądowania)
w tej samej wersji dla tele
widzów Polski i Związku Ra
dzieckiego. Bvla to więc auten
tyczna premiera telewizyjnego
studia „Interkosmos”.
Wybiegając myślami w przy
szłość, radzieckiej ekipie ma
rzy się praca w studiu „Inter
kosmos” z udziałem telewizyj
nych ekip tych krajów, któ
rych kosmonauci byli lub będą
na orbicie, np. ekipy z NRD.
Po raz pierwszy także polscy
dziennikarze mogli prowadzić
bezpośrednie transmisje’ z Cen
trum Kierowania Lotem. I to
duża grupa dziennikarzy. Przy
pomnę, że centrum było otwar
te dla dziennikarzy zagranicz
nych z okazji lotu „Sojuz-Apollo” (Wówczas, w 1975 roku
działało polskie telewizyjne stu
dio „Kosmos”, które reprezen
towałem w Moskwie). Obecnie
korzystaliśmy w centrum ze
wszystkich urządzeń do prze
kazywania informacji. Praco
wali tam zresztą i korespon
denci pańskiej gazety. Prasa
miała do dyspozycji specjalnie
urządzone pomieszezgnia z mo
nitorami, które przekazywały
obraz z głównej sali Centrum
Kierowania Lotem i wszystko
to. co relacjonowała radziecka
tv.

niż ziemska, która po prostu
nie nadąża. Niechaj telewidzo
wie wybacza.
— Pan relacjonował telewi
dzom wyd.rżenia z Centrum
Kierowania Lotem. Jak wyglą
dało O.1O od kul’s?
— Przebywałem na tzw. bal
konie w centralnej sali kiero
wania lotem, miejscu, gdzie
uczestniczy się w locie jako
jego świadek. Przybywali tu:
kosmonauci, sztab programu ko
smicznego z Gwiezdnego Mias
teczka. generalicia, ambasado
rzy, w tym przedstawiciel Pol
ski, zaproszeni goście, m. in.
nasz minister Wojciech Jaru
zelski. Jako reprezentanci środ
ków masowego przekazu, oglą
dali lot z „balkonu” przez cały
czas tylko sprawozdawcy tele
wizji i radia. Z przywileju oglą
dania sytuacji na żywo, z róż
nymi planami korzystałem stale
ja (TVP) oraz Tadeusz Sznuk
i Jerzy Motyka (PR). Byli tam
również przedstawiciele „Praw
dy” oraz „Izwiestii”.
Dziennikarze otrzymywali co
dziennie skrupulatnie przygoto
wywany biuletyn lotu, a w nim
rozpisane co do minuty czasy
transmisji, połączeń Ziemi z
orbitą. Było' ich ok. 13 dzien
nie.
— Czy wszystkie rozmowy
Ziemi z orbitą były otwarte?
— Słyszeliśmy wszystkie, gdyż
dziennikarskie pokoje miały
specjalne głośniki. Gdyby ktoś
wydał drukiem te rozmowv.
stałyby się one bestsellerem
wydawniczym.
— Jak zapewniono łączność
radiowa i telewizyjną między
Ziemią a kosmosem?
— Stacje naziemne ciągnęły
się pasmem wzdłuż ZSRR, lu
kiem od Krymu ponrzez Ko-

Poprzednia zalega Saluta-6, kosmonauci Greczko i Romanienko.
— Służbę sprawoedowezr. TVP
podczas lotu pełniło studio
„Kosmos”, jak było ono zorga
nizowane w Związku Radziec
kim?
— W moskiewskim studio
działał mój kolega Zubowicz
wraz z komentatorem radzieckiej tv Jurijem Fokinem, który był obecny p. :y wszystkich
radzieckich
lotach
kosmicz
nych. Do tej pzry sprawozdaw
ców napływały informacje z
Bajkonuru i z Centrum Kie
rowania Lotem. Mieli oni do
dyspozycji filmy z telekina
oraz oczywiście obraz przekazywany z Warszawy, Obsługiwali w studiu skomplikowa
ne urządzenie mikserskie, któ
re umożliwiało przekazywanie
na antenę cbrazów otrzymywa
nych z wiciu źródeł. Dzienni
karz zasirdaincy za tym mi
kserskim stołem musi być je
dnocześnie
sprawozdawca. a
także s-.złniać funkcje reżysera,
wybierając odpowiednie sytua
cje i kierując je na mały ekran
dla telew arow.
— Ni; była to latwe. jeśli
Dier-.zr.c~a dnia działalności
studia „Kosmos” telewidzowie
byli świadkami kłopotów z łącz
nością na małym ekranie.
— Doszła do nieporozumień
r.o łączach. Był moment, że
ja słys-złs.n Stefanowicza z
Bajkonuru. Żakowicza z Mos
kwy i Czsinir.a z Warszawy,
a oni nie rr.cgll się Dorozumieć.
Stefanowicz nie słyszał Cześnina. ale słyszał za to sprawo
zdawcę piłkarskiego i oglądał
na ekranie mecz. Wówczas to
powiedziałem telewidzom, że
okazuje się, iż technika kosmi
czna działa o wiele sprawniej

zachstan i Syberie po Kamczat
kę. Na półkuli południowej oraz
poza obszarem ZSRR kosmo
nauci nie mieli łączności ra
diowej z centrum, ale uzyska
no ja dzięki statkom, które pły
wały m.in. u wybrzeży Nowej
Funlandii, Afryki Zachodniej,
Gibraltaru i Brazylii.
Dzięki stacjom naziemnym
mogliśmy od razu uzyskiwać
obraz telewizyjny. Gdy opera
cja zejścia do ładowania roz
poczęła się nad półkulą połudr’owa i została zarejestrowana

na taśmie magnetowidu, dotar
ła do naszego centrum z opóź
nieniem. Dźwięk radiowy na
dawano przez antenę statku na
satelitę i z nawrotem na Zie
mie — od razu. Obraz telewi
zyjny był rejestrowany na stat
ku, transmitowany na innego
satelitę (telewizyjnego) i z nie
go dopiero trafiał do centrum
kierowania lotem. Potem obraz
synchronizowano z dźwiękiem.

także o ukazaniu się wydania
specjalnego „Życia Warszawy”,
o tytule w tej gazecie — „Wy
soko szybuje polski orzeł”.
W ówczas— kosmonauta zwrócił
mi uwagę, że wszyscy jego ko
ledzy mają wpięte w swe kom
binezony lotnicze orzełki. Her
maszewski wziął je po prostu
ze sobą na orbitę.
— O czym się jeszcze roz
mawia z kosmonautami?
— Oni często chcą tylko z
Ziemią pogadać, rozładować swe
nastroje. Rozmawiają więc o
pogodzie, polowaniach, grzybo
braniu, rodzinnych sprawach.
Jeden seans łączności poświę
cony był rozmowie komentato
ra sportowego radzieciej tv
Ozierowa z kosmonautami o
„Mundialu”, Tylko rozmowy
kosmonautów z ich rodzinami
były intymne, miały charakter
zamknięty.
— Ciągła obserwacja przez
telewizyjne kamery deprymuje
kosmonautów?
— Tuż po starcie, denerwo
waliśmy się, że zanikł obraz z
orbity. Szybko wytłumaczono
nam, że do transmisji dochodzi
tylko wtedy, gdy przewiduje ia
księga lotu. Kosmonautów nie
można trzymać przed stale włą
czonymi kamerami. Włącza się
je tylko podczas tzw. seansów
(spotkania ze specjalistami tv
rejestruje całość, ale pokazuje
fragmenty) oraz reportaży, czy
li rozmów z telewidzami. Ka
mery były zainstalowane na
„Salucie” oraz wewnątrz sta
cji orbitalnej.
— Telewidzowie i sprawozda
wcy
chwalili
dziennikarskie
zdolności Hermaszewskiego.
— Każdy z nas z czystym
sumieniem udzieli mu reko
mendacji de SDP. Hermaszew
ski zakończył jedną z transmi j
sji tym oto zdaniem: Reportaż ’
z
orbity
prowadził
wasz p
“

W studiu telewizyjnyn w Moskwie. Od 'ewej: polski komen
tator Witold Stefanowicz i kierownik zespołu reżyserów pro
gramu „Interkosmos” Witold Gorbacewicz z moskiewskiego
studia.
— Te dźwiękowe i obrazowe
informacje
należało
jednak
przetworzyć w program telewi
zyjny.
— Było to niezmiernie trud
ne zadanie. Na małym ekranie
zjawialiśmy się o określonej
godzinie. dopasowując się do
tzw. telewizyjnych okienek. A
przecież, w kosmosie wydarze
nia następne anulowały poprze
dnie. Dostrzegliśmy jednak, że
Centrum Kierowania Lotem chce
nam maksymalnie pomóc w na
szej robocie. Dosłownie nie by
ło sprawy, o której by nas nie
poinformowano. Nikt nie odma
wiał nam spotkań. Czuliśmy
serdeczność, której protokół nie
przewidywał. Przy tym, zda
waliśmy sobie jednak sprawę,
że przeszkadzamy specjalistom
w ich pracy, że dziennikarze,
to dla centrum dopust boży.
Mimo to. w dowód uznania dla
naszej grupy otrzymaliśmy od
Centrum Kierowania Lotem pa
miątkowe medale za sprawną
i przyjacielską współpracę.
Szczególnie długo będę wspo
minał szczególny gest sympa
tii i zaufania wobec mnie ja
ko dziennikarza. Otóż, podczas
reportażu Hermaszewskiego z
orbity, powstała luka w progra
mowym czasie. Zastępca kiero
wnika lotu, Wiktor Blagow za
prosił mnie wówczas niespo
dziewanie do swojego stanowi
ska i powiedział: możesz za
dawać pytania. Jak dotychczas,
bezpośrednia rozmowa dzienni
karza z orbitą nie miała miej
sca, Pamiętam, że zapytałem
naszego kosmonautę, czy wie
o 35-milionowym obywatelu
Polski, maleńkiej wroclawlance i czy chce przekazać jej ży
czenia.
Poinformowałem
go

(i po zastanowieniu dokończył)...
kosmonauta. Ma on duży dar
spostrzegawczości. Opisuje bar
wnie i soczyście to co widzi.
Nie okazuje nigdy zniecierpli
wienia wobec dziennikarzy, jak
by doskonale rozumiał charak
ter naszej pracy. Jest to talent
reporterski, dla mnie typowy
z krwi i kości dziennikarz te
lewizyjny. Pięknego języka pol
skiego wiciu sprawozdawców
mogłoby mu pozazdrościć. Bar
dzo ładnie mówi także po ro
syjsku. TVP ma zamiar zapro
ponować mu współpracę.
— Pana program „Klub sze
ściu kontynentów” obchodził w
ostatnią niedzielę dziesięciolecie.
Czy mieści się w nim tematy
ka kosmiczna?
— Zaprosiłem kiedyś kosmo
nautów — Leor.owa i Jegorowa.
Teraz liczę na przybycie do
studia
Hermaszewskiego.
W
moim programie trzeba już mó
wić o siedmiu kontynentach
Kosmos, to przecież siódmy
kontynent. Jest częścią naszego
świata.
— Wybrałby się Pan w kos
miczną podróż?
— W moim wieku. 47 lat, lu
dzie już latali w kosmosie. Ale
nie zdobyłbym się na żmudne i
mordercze szkolenie oraz tre
ning. Gdyby to ode mnie zale
żało osobiście, kosmonautów od
znaczałbym nie za lot, ale za
przygotowanie do lotu. W kos
mos więc nie wybieram się. Nie
ma w nim miejsca dla wyciecz
kowiczów. Tam się leci do pra
cy. Owszem, dziennikarz może
w kosmosie pracować. Ale je
śli może go zastąpić kosmonau
ta i zastąpił go...?
Rozmawiał:
BOGDAN SŁOWIKOWSKI

Legia - pierwsze mecze najtrudniejsze
(P) Odżyły piłkarskie emocje. Przed rozpoczęciem ligowych
rozgrywek kibice zastanawiają się, kto gdzie będzie grać, za
rządy klubów próbują wszelkimi sposobami jeżeli nie wzmoc
nić, to przynajmniej utrzymać zespół z poprzedniego sezonu.
Trenerzy z niepokojem przyglądają się swym podopiecznym,
bo nuż nie zjawią się na następnym treningu. We wszystkich
niemal klubach wielką popularnością cieszy się przebój Ma
ryli Rodowicz: „Krąży krąży złoty pieniądz...”.
W warszawskiej Legii ani
trener Andrzej Strejlau, ani
członkowie zarządu klubu nie
przewidują większych zmian.
W czwartek rozpatrzone bę
dą prośby dwóch piłkarzy,
którzy poprosili o zwolnienie,
ale nie są to zawodnicy, któ
rzy stale występują w pierw
szym składzie. Przybył nato
miast z Bałtyku Gdynia An
drzej Zgutczyński, który mo
że stać się dobrym środko
wym napastnikiem.
Trener
Andrzej
Strejlau
bardzo ostrożnie mówi o szan
sach legionistów.
— Przygotowywaliśmy się do
rundy jesiennej podobniej jak
przed rokiem,
wprowadzając
niewielkie tylko zmiany. Za re
zultat jednak nie ręczę, choć
wtedy byliśmy rewelacją roz
grywek. Zmieniła się nieco sy
tuacja w zespole. Po słabej dla
nas ekspresowej rundzie wio
sennej inaugurujemy teraz roz
grywki meczami ze Śląskiem
Wrocław (wicemistrz Polski) i
Wisłą Kraków (mistrz Polski).
Tak trudnego początku nie ma
żadna drużyna w ekstraklasie.
A wiadomo, że od dobrego star
tu wiele zależy. Porażki we
wstępnej fazie rozgrywek mogą
„rozłożyć” najlepszy nawet ze
spół.
— Czy w meczach tych Legia
wystąpi w najsilniejszym składzie?
— Niestety nie. Po wielu latach Kazimierz Deyna otrzymał
urlop w pełnym wymiarze. Po
za tym grać przecież będzie w
reprezentacji świata na pożeg
nanie Pelego. Myślę, że dołączy
do drużyny w połowie sierpnia.
Nie wystąpi również Paweł Ja
nas, ukarany jeszcze wiosna
czerwoną kartką. Zestawienie
pierwszego składu będzie w tej
sytuacji dość trudne, tym bar
dziej że do postawy kilku in
nych piłkarzy mam zastrzeże
nia. Mam nadzieję, że sprawy
te wyjaśnimy sobie jeszcze przed
inauguracją ligi.
— To, co Pan mówi, nie jest
pocieszające dla kibiców Legii...
— Nie ćhciałbym, aby moja
wypowiedź zabrzmiała pesymi
stycznie. Kłopoty mają wszyst
kie kluby, Legia chyba z nich
najmniejsze. Przepracowaliśmy
okres przygotowawczy solidnie.
Nie brałem w nim co prawda
udziału, w początkowej przy-

Lepiej od rekordu świata
(P)
Jadwiga Wilejto, która
przygotowuje się do występu w
mistrzostwach Europy
(5—6
sierpnia w Stoneleigh w Wielkiej Brytanii)
uzyskała podczas mistrzostw okręgu opolskiego w Prudniku w strzela
niu na dystansie 30 m — 349
pkt. Wynik ten jest o jeden
punkt lepszy od oficjalnego re
kordu świata, ustanowionego w
1977 r. przez Zebinisso Rustamową (ZSRR).

Zdjędai CAF — Zagoźdzlńskl

Wisla Kraków — mistrzowie
Polski przygotowywali się do
rozgrywek w Zakopanem, roze
grali także kilka spotkań kon
trolnych
w Czechosłowacji
Obecnie trener Orest Leńczyk
prowadzi zajęcia w Krakowie.
Wisła w ostatnich meczach wy
grała z Pogonią Szczecin 5:0,
zremisowała z Wisłoką Dębica
C:0. Z Szombierek przybył do
Wisły bramkarz Jan Karweckl
Stal Mielec — zakończyli grę
w tym zespole Krzysztof Rześny, Henryk Kasperczak, Henryk
Jalocha. Na ich miejsce tre
nerzy Konstanty Pawlikaniec i
Tadeusz Rogowski przewidują
wprowadzenie zawodników mło
dych. Ostatnio piłkarze mielec
cy rozegrali serię spotkań kon
trolnych. Wygrali m. in. tur
niej czterech drużyn z udziałem

Sparringi ligowców
(P) Ostatnim sparringpartnerem beniaminka ekstraklasy —
GKS Katowice był niedawny
pierwszoligowiec — Górnik Za
brze. Zwyciężyli katowiczanie
3:2 (2:1), zdobywając
bramki
ze strzałów Bożyczki — 2 oraz
Olszy. Dobrze spisuje się w ze
spole niedawny zawodnik Gór
nika Wałbrzych — Ryszard Bożyczko, który nie tylko zdobył
w tym meczu dwie bramki, ale
był również inicjatorem więk
szości akcji ofensywnych katowiczan.

★

Z Francji powrócili piłkarze
opolskiej Odry, którzy rozegrali
tam 4 towarzyskie spotkania. W
pierwszym meczu z zespołem
Lille, Odra
poniosła porażkę
0:1 (0:0). Następnie
piłkarze
Odry pokonali drużynę Lens
3:0 (3:0). zdobywając bramki ze
strzałów Wojciecha Tyca, Wie
sława Korka i Józefa Adamca.
Drugie zwycięstwo opolanie od
nieśli nad zespołem Dunkierka
2:0 (2:0), a bramki zdobyli
Zbigniew Kwaśniewski i Wie
sław Korek. W kolejnym meczu
opolanie pokonali US Boulogne
4:0 (2:0). Bramki zdobyli: Woj
ciech Tyc — 3 oraz Roman
Wójcicki z rzutu karnego.

Wakacje na sportowo
czestniczy w akcji obozów węddrownych poznając najpiękniej
sze szlaki Beskidu Śląskiego i
Żywieckiego.
W
harcerskiej
szkole jungów nad Jez. żywie
ckim uczestnicy zdobywają umiejętności wioślarskie i pływa
ckie oraz patenty żeglarza i
sternika.
Liczne imprezy sportowo-re
kreacyjne organizowane są w
regionie olsztyńskim, gdzie na
koloniach i obozach przebywa
obecnie 42 tys. młodzieży. W
Olsztynie zorganizowano turniej
drużyn kolonijnych w piłce
ręcznej i turniej piłkarski dru
żyn podwórkowych. Od począt
(P) Na pływackich mistrzo
ku wakacji trwa tu akcja „Ostwach w Szczecinie ustanowio
twarte boisko” — trzy razy w
no kolejne rekordy Polski. Dy
tygodniu wszyscy chętni mogą
stans 4x100 m st dow. kobiet
wziąć udział w zawodach pił
sztafeta Unii Tarnów przepły
karskich
i lekkoatletycznych.
nęła w czasie 4:12,0. Płynąca
W
Koszalińskiem
największą
na pierwszej zmianie Małgo
popularnością cieszy się nauka
rzata Suska uzyskała czas 1:00,3
jazdy konnej. Młodzież może
poprawiając ustanowiony tego
także spróbować swych sił w
dhia wcześniej (1:00,6) rekord
zawodach wioślarskich i żeglar
Polski na 100 m. st. dow.
skich oraz w turniejach tenisa
Marta Słonina Unia Tarnów
ziemnego.
przepłynęła 200 m st. zm. w
Imprezy sportowe były też
czasie 2:24,1 min. a Iwona Wejjednym z głównych punktów
ksza Stal Stocznia Szczecin 200
m st. not w 2:21,4 min.
programu
. _
Międzynarodowego
Na 200 m st. zmiennym Le Obozu Pokoju i Przyjaźni ZHP
szek Górski z SZS Olsztyn uzy
„Polska-78". Młodzi harcerze z
skał 2:12,2.
22 krajów, którzy rozbili na
mioty w Parku Kultury i Wy
poczynku w Chorzowie .walczy
li w turniejach siatkówki, pił
ki nożnej, ringo, kometki i te
nisa stołowego. Odbyły się rów
nież igrzyska przeprowadzone
z całym olimpijskim ceremonia
łem.
(P) W Baguio (Filipiny), gdzie
„Sportowe lato dla wszyst
odbywa się mecz o szachowe
mistrzostwo świata, -we wtorek kich” zorganizowały również ko
Anatolij Karpow (mistrz świa palnie i zakłady Bytomskiego
ta) i Wiktor Korcznoj (preten-- Zjednoczenia przemysłu Węglo
wego w swym ośrodku szkole
dent) rozegrali czwartą partię.
niowo-wypoczynkowym
w
Podobnie jak trzy poprzednie 1
Swierklańcu Co tydzień gospo
ta zakończyła się remisem. Obaj
darzem
ośrodka
jest
inny
za

się
na
remis
szachiści zgodzili
kład odpowiedzialny za przygo
po 19 ruchach i po 100 minutowanie i sprawne przeprowa
tach gry.
★
dzenie masowych imprez spor
towych.
Po dziesięciu rundach XIV
Rekreacja fizyczna zajmuje
międzynarodowego
festiwalu
szachowego im. PKWN w Nałę również poczesne miejsce w
czowie w turnieju
mężczyzn wypoczynku po pracy junaków
prowadzą w dalszym ciągu Jan Ochotniczych Hufców Pracy
Adamski (Polska) i Jurij Razu- FSZMP. Ponad 260 tys. uczestni
ków tegorocznych wakacyjnych
wajew (ZSRR) — po 7 ptk.
hufców pracy weźmie udział w
Po dziewięciu rundach w tur
hufcowym
i międzyhufcowym
nieju kobiet samodzielnie pro
Organizo
wadzi
Marta
Litńska-Szul współzawodnictwie.
(ZSRR) — 6,5 pkt. przed Petrą wane są „dni olimpijczyka” i
„dni ludowej obronności".
Feustel (NRD) — 6 pkt.
(P) Sport 1 rekreacja zajmują
ważne miejsce w programie wa
kacyjnego wypoczynku młodzie
ży. Na koloniach i obozach, na
każdym turnusie odbywają się
dni sportu i spartakiady, któ
rych zwycięzcy spotykają się
na zawodach międzyobozowych.
Podczas harcerskiej akcji let
niej „Klimczok 78” młodzież u-

Kolejne rekordy Polski
na pływalni w Szczecinie

Czwarty remis
Karpowa z Korcznojem

Grupa dziennikarzy polskich w montowni statków kosmicznych na Bajkonurze.

najmniej fazie (trener Strejlau
był asystentem Jacka Gmocha
podczas Mundialu), ale Lucjan
Brychczy i Jan Pieszko zapew
nili mnie, że plan został zreali
zowany.
— Panie Trenerze, w poprzed
nich rozgrywkach legioniści otrzymali najwięcej w lidze żół
tych i czerwonych kartek. W
kilku przypadkach można było
mieć zastrzeżenia do sędziow
skich decyzji, ale 1 tak nie po
mniejsza to faktu, że drużyna
zyskała sobie miano grającej
najbrutalniej w ekstraklasie.
— To racja. Ale ja patrzę na
to trochę z innego punktu wi
dzenia. Zgadzam się, że z dy-

scypliną piłkarzy na boisku nie
jest najlepiej, nie odbiegamy
jednak od ligowej przeciętnej.
Resztę robi właśnie fama o bru
talności. Jest to dla nas problem
o tyle przykry, że nie tylko po
zbawia nas sympatii widzów,
ale i osłabia drużynę. Każde
więc wykroczenie na boisku bę
dziemy rozpatrywać indywidu
alnie. Dla brutali przewidziane
są kary pieniężne.
— Po zakończenia rundy wio
sennej został Pan zaangażowa
ny przez PZPN do
* pracy z reprezentacją. Jak ta sprawa wy*
gląda obecnie?
— Pomagałem trenerowi Jac*
kowi Gmochowi w przygotowaniach drużyny do Mundialu, jak
również podczas trwania mi
strzostw świata. Mundial się
skończył — moja praca z re
prezentacją również. Przygoto
wuję jeszcze wspólnie z kolega
mi sprawozdanie z mistrzostw.
Z Legią przedłużyłem kontrakt
na Jeszcze jeden rok.
LESZEK ŚWIDER

Dynama Berlin, Karpat Lwów,
Resovii. Wcześniej pokonali m.
in. Legię Warszawą 2:1, Siarkę
Tarnobrzeg 4:1, Wisłokę Dę
bica 3:1.
Śląsk Wrocław — wszyscy
piłkarze są zdrowi, prezentują
dobrą kondycją fizyczną. 'Wro
cławianie przebywali w okresie
wakacji we własnym ośrodku
w Czerwieńsku, rozegrali kilka
zwycięskich spotkań z drużyna
mi z NRD. Władysław Żmuda
po kontuzji wznowił treningi.
Silnym punktem zespołu trene
ra Aleksandra Papieskiego bę
dzie zapewne, już teraz znajdu
jący się w dobrej formie, Ja
nusz Sybis.
Pogoń Szczecin — 18 czerwca
wznowiła treningi na własnym
boisku, a następnie przebywała
w Międzywodziu i Zakopanem,
rozegrała też kilka
spotkań
kontrolnych w CSRS. Podczas
letniej przerwy Pogoń m. in.
dwukrotnie
grała t Gwardią
Warszawa (1:0 1 1:2), Wisłą
Kraków 0:5, duńską drużyną
Naestved (2:1). Drużynę przygo
towuje trener Hubert Fiałkow
ski. Nie wystąpią w drużynie
Tadeusz Baibij, Andrzej Bartłomowi.cz, Ryszard Malinowski,
Zenoa Kasztelan, którzy popro
sili o zwolnienia. W pierw
nie
szych meczach ligowych
będzie zapewne grał Henryk
Wawrowski, któremu przed kilku
dniami zdjęto gips z kontuzjo
wanej nogi.
Widzew Łódź — trenowano
bardziej intensywnie niż przed
poprzednim sezonem. Łodzianie
przebywali w Kokotku (dwa
sparringi — z Zagłębiem Sos
nowiec 1:1 i Szombierkami 3:3)
oraz w ZSRR (cztery mecze).
Po powrocie do Łodzi, Widzew
zremisował z ROW Rybnik 0:0
i pokonał Motor Lublin 4:0. W
drużynie trenera Bronisława
Waligóry zaszły duże zmiany
kadrowe. Odeszli Zdzisław Kostrzewiński, Andrzej Pyrdoł,
Wiesław Chodakowski. Jerzy
Krawczyk, Arkadiusz Skoniecz
ny, Henryk Dawid, Wiesław
Surlit.
Pozyskano z Górnika
Zabrze bramkarza Piotra Gaj
dę, obrońcę Zawiszy Bydgoszcz
Jana Marchewkę oraz młodych
zawodników Krzysztofa Karpiń
skiego (Żyrardowianka) i Mar
ka Piętę (Górnik Wałbrzych).
Polonią Bytom — podczas wa
kacji piłkarze trenowali na
swoim obiekcie, tylko w pierw
szej dekadzie lipca Polonia
przebywała w ośrodku sporto
wym w Stalowej Woli, gdzie
trener Jerzy Nikiel skoncentro
wał się przede wszystkim nad
wyrobieniem u piłkarzy kon
dycji. W nadchodzącym sezonie
grać będą w Polonii Piotr Si
kora z Chorzowiankj oraz Ka
rol Mączka z Siarki. Akces do
bytomskiego klubu zgłosili tak
że Paweł Jan duda (ROW Ryb
nik) oraz Eugeniusz Mateja
(Urania Ruda SI.), ale sprawa
ich przejścia nie została jesz
cze definitywnie załatwiona.

wyśolgl Konno

Pierwsza po przerwie
środa na Służewcu
(P) Biegiem dnia jest goni
twa V dla 2-letnich klaczy,
wśród których debiutuje Dama
Kier, po Balustradzie i znako
mitej Doris Day. Naszym zda
niem powinna zająć miejsce w
..porządku". Gonitwą II może
wygrać Szaniec, na drugie
miejsce mają szanse Jupiter i
debiutant Brendel, bardzo ce
niony w macierzystej stadninie.
Dobre (I grupa) 3-letnie araby
startują w VI biegu. Według
wszelkich prognoz i obliczeń,
walka o zwycięstwo rozegra się
między końmi wyhodowanymi
w SK Michałów. Ekrazyt. Mek
syk 1 Epigon są naszymi kandy
datami do I miejsca. Na zakoń
czenie dnia obejrzymy rozgryw
kę handicapową — w biegu na
2.000 m. Naszymi faworytami
są Chebron i Enlil, zagrozić im
mogą Dialekt (53 kg, dżokej Rajewski) i 4-letni Judicatus.
Nasze typy

Gon. I — Fuga, Ferment;
Gon. II — Szaniec. Jupiter lub
Brendel; Gon. III — Imperia.
Steffen. Dalmierz; Gon. IV —
Halifax. Telimena; Gon. V (Na
groda Rozpoczęcia Sezonu Let
niego — 19.000 zł, dystans 1.000
m) — Obrona Dama Kier; Gon.
VI — Ekrazyt, Meksyk lub
Epigon; Gon. VII — Chebron,
Enlil, Dialekt
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Laureaci nagród państwowych
Gustaw Holoubek
„Gdy nas pytają o to, kiedy
się nam najlepiej gra. innymi
słowy — kiedy jest dobry teatr,
bo to jest to same, to odpo
wiadam: wtedy, kiedy moja
świadomość dostępuje takiej sublimacji, kiedy osiągam takie
skupienie się na przedmiocie
rzeczy, że mogę opuścić same
go siebie i pójść na widownię
i przyglądać się sobie. I w tym
samym momencie widz przy
chodzi na scenę i gra ze mną.
Nie ulega żadne i wątpliwości,
że są takie przejścia. I wte
dy, tylko wtedy jest teatr”.

Ta wypowiedź Gustawa Holo
ubka, będąca fragmentem prze
mówienia wygłoszonego na se
sji teatrologicznej z okazji XII
Festiwalu
Polskich
Sztuk
Współczesnych we Wrocławiu w
roku 1971, najprecyzyjniej de
finiuje istotę aktorstwa w ogó
le. a także fenomen sztuki te
go jednego aktora. Niesie ona
pewne uogólnienia, wyrażają
ce stosunek artysty do dzieła,
a równocześnie w sposób bar
dzo osobisty określa postawę
twórcza Holoubka, który jest
przede wszystkim wielka oso
bowością
polskiego
teatru
współczesnego.
Ta osobowość ujawniła się
krytyce i widowni warszaws
kiej przed dwudziestu laty na
scenie Teatru Kameralnego ro
lą sędziego Custa w sztuce Ugo
Eettiego ..Trąd w Pałacu Spra
wiedliwości”. We wszystkich
następnych rolach naznaczając
postacie kreowane szczególnym
piętn em
chara kterystyczności
wyrazu, gestu, słowa, głosu czy
niła z każde? z tych ról wyda
rzenie kolejnych sezonów te
atralnych. W bogatym dorobku
scenicznym Gustawa Holoubka
ról tych nie sposób rozdzielić
na mniej i bardziej znaczące,
toteż wynada wymienić no pro
stu niektóre, jak: Goetz w „Dia
ble i Panu Bogu” Sartre’a, Riccirdo Fontann w ..Namiestni
ku” Hochhutha. Przełecki w
„Uciekła mi przepióreczka” Że
romskiego. ro’a tvtułovza w
..Królu Fdvpio” Snfoklesa. Kon
rad w „Dziadach” Mickiewicza.
Rejent w ..Zemście" Fredry
czy z n’ i nowszych — Skrzynek
w ..Rzeźni” Mrożka i Lear w
..Królu Learze” Szekspira.

Znany również widowni teat
ru telewizyjnego z licznych
kreacji, wśród których do naj
bardziej pamiętnych należy Dy
rektor w „Dwóch tiatrach”
Szaniawskiego, występował nie
jednokrotnie i przed kamerą
filmową. Film polsui obsadza
jąc wybitnych aktorów nie bar
dzo dba jednak o ich satysfak
cje artystyczne, nie istnieje
praktyka realizowania filmów
aktorskich, pomyślanych dla
konkretnego wykonawcy. W do
robku ekranowym Gustawa Ho
loubka do ról. które taką sa
tysfakcję mogły jednak zapew
nić. należą takie jak: gospo
darz w „Salcie” i Maks w „Jak
daleko stad jak blisko” Tadeu
sza Konwickiego, doktor Gotard w „Sanatorium pod Klep
sydra” Wojciecha J. Hasa, czy
ostatnio Profesor w „Pokoju z
widokiem na morze” Janusza
Zaorskiego. Najnowsza rola Gu
stawa Holoubka to Sekułowski,
filozof i pisarz w realizowa
nym obecnie filmie Edwarda
Żebrowskiego pt. „Szpital Prze
mienienia”
według powieści
Stanisława Lema. Występując
Przed kamerą podjął również
doświadczenie pracy z kame
ra. jako reżyser ekranizacji dra
matu
Juliusza
Słowackiego
„Mazepa”.
Będąc artysta wszechstron
nym jest Gustaw Holoubek jed
nak przede wszystkim człowie
kiem teatru, rzecznikiem kul
tywowania tradycji sceny na
rodowej. teatru słowa i aktora.
Jako dyrektor Teatru Drama
tycznego w Warszawie stworzył
iedna z ciekawszych scen, wo
kół której grupuje się znako
mity zespół aktorów i wybit
nych indywidualności reżysers
kich. Osobowość artysty i czło
wieka odcisnęła swoje piętno
także na tej scenie. Teatr Dra
matyczny jest teatrem Holoub
ka. a równocześnie teatrem
przyciągającym bardzo zróżni
cowane osobowości twórcze.
Wyrazem uznania, a także
zaufania ze strony środowiska
było wybranie Gustawa Holo
ubka prezesem SPATiF-u. To
zaufanie nie tylko' potwierdził,
ale i umocnił doprowadzając w
czasie swojei kadencji do roz
wiązywania wielu poważnych
problemów także natury poza
artystycznej. (md)

Zygmunt Łanowski
W upowszechnianiu literatury
skandynawskiej wśród polskich
czytelników ogromne zasługi ma
Zygmunt Łanowski. Urodził się
ón w 1911 roku w Tarnopolu,
ukończył Wydział Prawa i Stu
dium Dyplomatyczne uniwersy
tetu lwowskiego, był przez pe
wien czas asystentem na tej uczelni. W czasie pobytu w
Szwecji w latach 1918—5-1 ze
tknął się bliżej z kulturą i li
teratura teao kraju. Jako tłu
macz debiutowrał w 1957 roku
przekładami książki podróżniczej
Erica Lundqvista „Dzicy to my”
1 przełożonego ze szwedzkiego
tomu opowiadań „Flecista” wy
bitnego
pisarza islandzkiego
Halldora Kiljana Laxsnessa.
W swym dorobku ma Ła
nowski kilkadziesiąt przetłuma
czonych pozycji książkowych,
reprezentujących wszystkie ro
dzaje piśmiennictwa szwedzkie
go — m. in. poezję, prozę, utwory dramatyczne, publicysty
kę, reportaże, literaturę dla
młodzieży. To on właśnie przy
swoił
naszemu
czytelnikowi
książki laureata Nagrody Nobla
-r- Para Lageryista, wśród nich
takie jak „Gość w rzeczywis
tości”. „Karzeł”, „Sybilla”, „Piel
grzym”. Przełożył prozatorskie
i poetyckie utwory laureata Le
ninowskiej Nagrody Pokoju Ar
tura Lundoyista, m. in. „Upa
dek Jerycha”, „Fryz życia”,
„Vindingeński
walc”,
„Róża
wiatrów”, „Wrażenia z podróży”,
tłumaczył książki Sary Lindman, Larsa Gyllenstena, Para
Radstróma. Wydał przełożone
przez siebie „Dramaty” Augu
sta Strindberga.
Zygmunt Łanowski tłumaczy
także — ze szwedzkiego — li
teraturę fińską. Dość wspomnieć
tu takie m. in. pozycje Jak
„Egipcjanin Sinuhe”, „Karin cór
ka Monsa” i „Mikaela” Miki
Waltariego, „Amalia” Sylvi Kekkonen czy antologie noweli fiń
skiej „Żyzny grunt”.
Wybitny tłumacz otrzymywał
wielokrotnie nagrody i odzna
czenia za swe zasługi w popu
laryzacji kultury szwedzkiej w
Polsce. .Test m.in. kawalerem
Krzyża Rycerskiego Królews
kiego Orderu Wazów I klasy,
nadano mu tvtuł doktora hono
ris causa uniwersytetu w Uo-

Nowosądeccy pisarze
i poeci ludowi
W gronie twórców ludowych
woj. nowosądeckiego wyróżnia
się grupa pisarzy i poetów,
których można określić jako
„obrońców gwary”. Do najwybitniejszycn ludowych pisarzy i
poetów zaliczani są m. in. Adam
Pach z Zakopanego, Hanka Nowobielska z Bialki Tatrzańskiej,
Michał Słowik-Dzwon ze Szcza
wnicy, Antonina Zachara-Wnękowa z Rabki, Jan Fudala z
Gorczańskiej Olszówki. Ludo
we pisarstwo, a więc gawędy,
opowiadania, wiersze, humores
ki, przeżywa w ostatnich latach
rozkwit. Sprawiły to m. in.
ogólnopolskie i regionalne kon
kursy i akcja wydawnicza pod
jęta przez Stowarzyszenie Twór
ców Ludowych. Warto też wy
mienić „Sabalowe bajania” w
Bukowinie, święto poezji gó
ralskiej organizowane w Bia
łym Dunajcu i Rabie Wyżnej.
Piękny przykład troski o zacho
wanie gwary podhalańskiej daje Zakopiański Klub Literacki,
który powołał sekcję literatury
gwarowej.

psali. Akademia Szwedzka oraz
Towarzystwo Szwedzko-Polskie
przyznało mu swe nagrody za
przekłady literatury szwedzkiej
na język polski.
. Zygmunt Łanowski odznaczo
ny został Krzyżem Kawalers
kim Orderu Odrodzenia Pols
ki; jest laureatem „Literatury
na święcie” i ZAiKS-u.
— Nagroda państwowa jest
dla mnie wielka satysfakcją.

powiedział nam Zygmunt Ła
nowski. — Stanowi ona zachętę
do dalszej pracy. Właśnie oddaję do Wydawnictwa Poznańs
kiego przygotowana pod moją
redakcją antologie poezji szwe
dzkiej ostatniego półwiecza.
Znalazły się tu wiersze 12 naj
wybitniejszych poetów szwedz
kich. przełożone przez 9 pols
kich tłumaczy, wśród których
jestem i ja. „Czytelnik" ma
wydać wkrótce scenariusz Ingmara Bergmana „Twarza w
twarz” w moim przekładzie, (w

Tadeusz Łomnicki

Aktor i działacz to bardzo na
turalne związki, jeśli jako ro
dzaj służby publicznej trakto
wać zaszczepianie w świadomo
ści zbiorowej wizerunków pos
taci, spraw, problemów, wzbo
gaconych własną wyobraźnią,
wiedzą, silą sugestii. Te dwie
funkcje — zawodowa i społeczna
splatają się ściśle w życiory
sie
artystycznym
Tadeusza
Łomnickiego.
Jako aktor należy do tej gru
py artystów, których sztuka wy
myka się jednoznacznie kwali
fikującym ocenom, stale rozwi
jana, wzbogacana o nowe do
świadczenia interpretacyjne, mo
żliwości wyrazu. Jest to sztuka
podlegająca ciągłej ewolucji, za
skakująca każdą nową propozy
cją, zadziwiającą. W dorobku
scenicznym Łomnickiego jest ca
la galeria ról należących także
do dorobku polskiego teatru
współczesnego, od
tytułowej
kreacji w „Karierze Arturo Ui”
Bertolda Brechta, po Prysypkina w ostatniej realizacji
scenicznej Konrada Swinarskiego — „Pluskwy” Włodzimerza Majakowskiego, po Goyę
w sztuce Antonio Buero Vallejo, „Gdy rozum śpi” w reżyserii
Andrzeja Wajdy.
Tę ostatnią rolę przedstawił Ta
deusz Łomnicki na scenie włas
nego teatru. Teatru na Woli, któ
ry otworzył przed dwoma laty
premierą „Pierwszego dnia wol
ności” Leona Kruczkowskiego. W
tym teatrze realizują się ambi
cje Łomnickiego — artysty i dzia
łacza, poprzez repertuar niosący
treści
bliskie i angażujące
współczesnego widza, poprzez
inscenizacje będące dziełem za
praszanych tu wybitnych reżyseiów, poprzez stalą więź z wi
downią. Te właśnie bliskie kon
takty z icbotniczymi środowi
skami d.’« lnicy sprawiają, że
Teatr na Woli, będąc sceną
warszawską jest również tea
trem voi.-k:rr„
Teatr ten pipy ciąga 1 chętnie
widzi młodych aktorów. To na
turalna k< lej rzeczy, jeśli jego
dyrektor jest zarazem rektorem
warszawskiej PWST, pedagogiem
i opiekunem młodzieży artysty
cznej, zorientowanym najlepiej
w niełatwych problemach star
tu zawodowego.
„Wyszedłem ze szkoły, którą
można nazwać maniacką w do
pracowywaniu szczegółów tech-

„los człowieka”, „Hamlet”, „Andriej Rublow”
w kinach „Bajka” i „Palladium”
W programie letnich powtó
rek filmowych, które są dość
tradycyjna praktyka (chociaż
czasami wynikają także z ko
nieczności wobec niedostatku
atrakcyjnego
repertuaru na
wakacje), zwykle dominują po
zycje typu widowiskowo-roz
rywkowego. Ale nie tylko. Się
ga się również i do repertuaru
ambitniejszego, przypominając
filmy w swoim czasie głośne,
wysoko ocenione pod względem
artystycznym. Do tego rodzaju
wznowień należy obecnie przeg
ląd
filmów radzieckich w
dwóch kinach, „Bajka” i „Pal
ladium”, który będzie trwał do
końca sierpnia. Każdy z fil
mów tego przeglądu prezento
wany jest przez dwa dni, tylko
r.a ostatnim seansie, o godz. 20.
Program uwzględnia zarówno
klasykę
jak i współczesną
twórczość filmową, ułożoną w
cykle tematyczne. Spośród tych
filmów, z których część dość
dawno już nie gościła na na
szych ekranach, co najmniej
kilka wartych jest szczególniej
szej uwagi.
W repertuarze dla kina „Baj
ka” cykl epiki wojennej przy
pomni tak znakomite dokona
nia kina radzieckiego jak „Los
człowieka” Siergieja Bondarczuka. „Ballada o żołnierzu"
Grigorija Czuchraja czy będą
cy jednym z oryginalniejszych
utworów nurtu wojennego film
gruzińskiego
reżysera
Rezo
Czcheidze „Ojciec żołnierza”.
Wśród adaptacji literatury (w
kolejnym cyklu) znajdują się
dwie wybitne realizacje Grigo
rija Kozincewa — współczesne
odczytanie Szekspira — „Król
Lir” i „Hamlet” ze znakomitą
kreacja Innokientija Smoktunowskiego.
Cykl radzieckiej klasyki fil
mowej otwiera dzieło zrealizo
wane współcześnie — „Andriej
Rublow"
Andrieja Tarkow
skiego, film wyróżniony nagro
dą FPRESCI na festiwalu canneńskim w roku 1969. Pozosta
łe pozycje tego cyklu to filmy
wielkich klasyków kina ra
dzieckiego: Wsiewołoda Pudowkina — „Burza nad Azją” i Sier
gieja Eisensteina — „Iwan Gro
źny”,
„Aleksander Newski”,
„Pancernik Potiomkin”.
Wśród filmów komediowych
na projekcjach w kinie „Palla
dium”, znajduje się i klasyk
tego gatunku w kinie radziec
kim — „Świat się śmieje”, nie
zwykle ongiś popularny, suk
ces reżyserski Grigorija Alek
sandrowa i aktorski Lubow Or
lowej. W cyklu „Romantyka
rewolucyjna” przypomniany zo
stanie głośny debiut Grigori
ja
Czuchraja,
„Czterdziesty
pierwszy”, laureat nagrody canneńskiej w roku 1957.

kwietniowym numerze „Dialo
gu” opublikowałem inny sce
nariusz Bergmana — „Jajo wę
ża”). PIW zapowiada wydanie
tomiku tłumaczonych przeze
mnie wierszy szwedzkiego poe
ty Gunnara Hardinga. W dal
szych planach przewiduję przy
gotowanie bliźniaczych zbior
ków poetyckich Artura Lunqvista i Marii Winę. Jeśli idzie
e literaturę fińską, to chcialbym przełożyć jeszcze jedną
książkę Waltariego. będzie to
„Turms Nieśmiertelny”, (c)

Projekcje w kinie „Palla
dium” zamknie wybór najnow
szych i najlepiej pamiętanych
filmów poświęconych współ
czesności: „Monolog” Ilji Awerbacha. „Dworzec Białoruski”
Andrieja Smirnowa, „Kalina
czerwona” i „Pogwarki” Wa
silija Szukszyna. „Premia” Sier
gieja Mikaeliana. „Proszę o
głos”, Gleba Panfilowa. (md)

nicznych roli. Kształcono nas
jak pianistów cyzelujących ty
siąckroć wykonanie koncertu
Ravela. Taka praca trwa. Taka
praca wymaga wyrzeczeń. Ucie
szyłem się, że mogę z całym mo
im światem budowanym przez
lata na scenie i przed kamerą
przyjść do młodych, zdolnych
ludzi i powiedzieć im w ślad
za Mannem, że „talent to kryty
czna wiedza o ideale”. To wy
znanie uczynione zostało jednak
nie w murach aktorskiej uczel
ni. lecz na planie filmowym
„Pana Wołodyjowskiego” w re
żyserii Jerzego Hoffmana (cytat
z książki Barbary Wachowicz
„Filmowe przygody Małego Ry
cerza” WAiF 1973. str. 240).
Pan Wołodyjowski to najnopularniejsza rola filmowa Ta
deusza Łomnickiego,
ale to
również wielkie zwycięstwo
aktora nad wyobraźnią widza,
aktora narzucającego swoją kre
acją wizerunek sienkiewiczow
skiego bohatera, odtąd powszech
nie obowiązujący. Ta rola w pa
mięci widowni przesłoniła inne,
których jest wiele, ról różnego
typu i kalibru, zaskakująco od
miennych a ujawniających bo
gactwo wyrazu. Dorobek ekra
nowy Tadeusza Łomnickiego
wzbogaci się obecnie o najnow
szą i zajmującą szczególnę miej
sce kreację postaci bohaterskie
go prezydenta wrześniowej War
szawy w nieznanym jeszcze wi
downi, niedawno ukończonym
filmie Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego, „Prezydent Starzyń
ski”.
Aktor i reżyser, pedagog 1 or
ganizator, dzieląc czas między
teatr i film, telewizję, uczelnię
i zajęcia społeczne, jest Tadeusz
Łomnicki człowiekiem i artystą
aktywnym. Jego sztuka poru
szająca wyobraźnią widowni i
będąca wzorcem dla młodych
stwarza również pomost między
tradycją a współczesnością pol
skiego aktorstwa, (md)

Grupa „Slade”
na „Torwarze”
4 1 5 sierpnia w hali war
szawskiego „Torwaru” o godz.
19.30 wystąpi znana .brytyjska
grupa rockowa „Slade”. Zes
pół
ten
okres szczytowej
świetności ma już za sobą, na
dal jednak cieszy się znaczną
popularnością — także wśród
naszej młodzieży. Wydal do
tychczas 8 longplayów oraz
blisko 30 małych płyt.
„Slade” gra w składzie: Neville „Noddy” Holder — gita
ra, śpiew: Jim Lea — gitara
basowa, fortepian, skrzypce,
śpiew; Dave Hill — gitara,
śpiew oraz Don Powell — per
kusja. W pierwszej części kon
certu zaprezentuje się młody
piosenkarz Nick Eade.
Bilety w kasach Stołecznej
Estrady (al. Wyzwolenia 18),
SPATiF-u (Al. Jerozolimskie 25)
i „Syreny” (ul. Krucza 16/18).
(C)

Występy w lipcu i sierpniu

Zagraniczne lato polskich ouizykOw
Lato zawsze jest bogate w wy
jazdy naszych muzyków: liczne
festiwale, koncerty organizowa
ne w miejscowościach turysty
cznych — wszystko to powodu
je, że liczba koncertów w lecie
nie tylko nie maleje, ale nawet
wzrasta. Poważny udział w tym
lipcowo-sierpniowym ruchu kon
certowym mają również nasi
muzycy.
Zacznijmy od dyrygentów: w
lipcu występowali na europej
skich estradach: Andrzej Mar
kowski w Jugosławii, Andrzej
Rozmarynowicz w USA (prowa
dził tam koncerty symfoniczne
w Greensboro), Mieczysław Dondajewski, nowy kierownik arty
styczny Opery Poznańskiej wy
stępował w Rumunii, a Jerzy
Salwarowski na Węgrzech. Na
tomiast w sierpniu dyrygują:
Kazimierz Kord w RFN, Ste
fan Marczyk w Czechosłowacji,
Renard Czajkowski w Szwecji
(aż do października), Tadeusz
Strugała — w Mariańskich Ła
źniach, a Witold Rowicki naj
pierw prowadzi kursy dla dy
rygentów na „Wiener Meisterkurse”, a następnie dyryguje w
Austrii.
Lato to domena organów: wte
dy właśnie w kościołach można
organizować koncerty, bo niskie
temperatury nie sprzyjają w in
nych porach roku słuchaniu wy
stępów organmistrzów. Chociaż i
to prawda, że zimne i mokre w
całej bez mała Europie tegorocz
ne lato nie stało się sprzymie
rzeńcem tego instrumentu i fe
stiwalu muzyki organowej. W
lipcu występowali nasi wirtuo
zi gry organowej: Henryk Klaja w RFN, Maurycy Merunowicz w RFN i Danii — w sier
pniu gra jeszcze w Berlinie Za
chodnim. Marian Machura wy
stępował na Węgrzech, Jerzy
Rosiński w Holandii, Józef Se
rafin w RFN; natomiast w sier
pniu mają swe występy: Leon
Bator w Danii, Karol Gołębiow
ski w Czechosłowacji, Maria
Terlecka w Danii, Leszek Wer
ner w RFN.
Pianiści: lipiec: Elżbieta Stefańska-Łukowicz (klawesyn) w
Berlinie Zachodnim. Ryszard

Bakst w CSRS, Halina CzernyStefańska ma od połowy lipca
aż do połowy sierpnia występy
w Meksyku, a Anna Stańczyk
w Wielkiej Brytanii, Regina
Smendzianka grała w Weima
rze, prowadząc tam zarazem
kurs dla pianistów. Natomiast
w sierpniu planuje się występy
następujących artystów: Lidia
Grychtołówna gra w Mariań
skich Łaźniach, Andrzej Ratusiński w Austrii, Elżbieta Tar
nawska w CSRS a Krystian Zimerman w Salzburgu i Edyn
burgu — w obu przypadkach na
tamtejszych wielkich festiwa
lach.
Skrzypek Andrzej Grabiec
■występował ostatnio w Austrii,
i zarazem prowadził tam kurs;
jest on jedynym przedstawicie
lem tej specjalności, który na
przestrzeni obu letnich miesię
cy wyjechał za granicę.
Wokaliści: w Czechosłowacji
śpiewali Wanda Bargiełowska.
Jan Czekay. Z tą grupą arty
stów występowała akompaniatorka Ewa Pieńkowska. Bożena
Batley i w lipcu i w sierpniu
występuje w Wielkiej Brytanii
a Zofia Janukowicz-Pobłocka w
Danii. Natomiast w sierpniu ma
ją zaplanowane występy Jadwi
ga Gadulanka w CSRS i Bożena
Porzyńska w Belgii.
Trio Krakowskie grało na
Węgrzech, a Trio z Poznania aż
do końca sierpnia bierze udział
w kursach muzyki kameralnej
w RFN. Kwintet Akordeonowy
ma występy w Finlandii a ze
spół „Complesso di Musica Antica” występuje w RFN i Au
strii. Trio Barokowe grało w
Berlinie Zachodnim a orkiestra
Filharmonii Bałtyckiej z dyry
gentami Witoldem Rowickim i
Zygmuntem Rychterem przeby
wać będzie w Austrii.
„Capella Cracoviensis” Stani
sława Gałońskiego ma występy
w Jugosławii w końcu lipca a
w połowie sierpnia we Francji,
natomiast zespół PWSM w War
szawie i Studio Operowe przy
Teatrze Wielkim w Warszawie
jedzie do Austrii z operą Haendla „Xerkses”.
(S)

KINA
Bałtyk — „Wyspa skazańców”,
prod. meksyk., lat 18, godz. 11.30,
15.30 1 17.30. „Mandlngo", prod.
Wl.-USA, lat 18. godz. 9.30, 13.30
1 19.30.
Przyjaźń: „W mroku nocy”,
prod. L*JA, lat 18, godz. 15.30, 17.30
i 19.30.
Pokolenie
—
„Transamerlcan
Express”. prod. USA, lat 15, godz.
9, 11 i 13. „Kantata
o Chile”,
prod. kub. lat 15, godz. 1S, 17.15
i 19.30.
Od eon — „Każdy ma swoje pie
kło”. prod. franc. lat 18, godz.
15.30. 17.30 I 19.30.
Hel — „Taka była Oklahoma”,
prod. USA. lat 15. godz. 9. 11 1
13.30. „Nieuchwytny morderca”
prod. włoskiej, lat 19. godz. 15.30.
17.30 i 19.30.
Walter — kino nieczynne.

WYSTAWY
Muzeum przy ul. Nowotki 13 —
..Bogactwo głębin morskich i oce
anów” ze zbiorów Muzeum Gór
nośląskiego i
Muzeum
Śląska
Opolskiego w Opolu, „Broń bia
ła i palna” ze zbiorów własnych,
„Medale portetowe” ze zbiorów
własnych, „Motyw przyrodniczy
w sztuce ludowej”
„Sport w
sztuce ludowej” — wystawa po
konkursowa.
Klub „Empik”: wystawa prac
plastycznych dzieci — słuchaczy
Państwowego Ogniska Plastyczne
go w Radomiu
Witryny Plastyczne „ARTU” —
malarstwo Krystyny Barańskiej.

DYŻURY APTEK
Apteka nr 15 przy pl. Konsty
tucji 5 1 nr 10 przy pl Zwycię
stwa 7.
Doraźna pomoc internistyczna —
ambulatorium Pogotowia Ratun
kowego
przy ul Tochtermana
Pogotowie Dentystyczne czynne
codziennie w godz
21—7
rano
przy Pogotowiu Ratunkowym In
formacja Służby Zdrowia 400-77.
TELEFONY
Pogotowie ratunkowe 999, straż
pożarna 998. posterunek MO 997.
pogotowie
ratunkowe
kolejowe
237-15, pogotowie gazowe w godz.
7-15 (317-17), w godz 23 -7 (224-30)
w niedziele I święta 400-97. pogo
towie kanalizacyjne 400-05. Infor
macja usługowa 267-86. postój tak
sówek przy pl Konstytucji 223-52.
przy dworcu PKP 263-88, przy
Żwirki i Wigury 413-10, pomoc
drogowa 981, przy dworcu PKP
2S3-83, komenda MO 291-91. 251-36.
Informacja PKP 299-50, PKS 267-76.

BIAŁOBRZEGI
Telefony: Pogotowie ratunkowe
703. pogotowie milicyjne 999 straż
pożarna 998. pogotowie energety
czne 530 postój taksówek 725. za
jazd myśliwski 411. sklep „Da
cia” 742

GARBATKA
Kino „Las” — „Libera — moja
miłość”, prod. włoskiej, lat 15,
godz. 17 i 19.
Telefony: apteka 25. dworzec
PKP 47 posterunek MO 07. ośro
dek zdrowia 25 postoj taksówek
53, urząd gminy 91. straż pożar
na 8.

GRÓJEC
Kino „Odra” — „Piraci na Pa
cyfiku”. prod rum.-franc.,
b/o,
godz. 17. „Nie ma dymu
bez
ognia”, prod. ffknć. lat 13, gddż.
19.
Telefony:
pogotowie MO 997,
straż pożarna 993, biblioteka 23-65,
dom
kultury
24-97. kino 21-62,
ośrodek zdrowia 23-24, postój tak
sówek 23-11, przychodnia rejono
wa 22-88, CPN 26-52.
KOZIENICE
Telefony: pogotowie ratunkowe
999, posterunek MO 997. straż po
żarna 998. pogotowie energetycz
ne 23-11, kino 23-64, muzeum re
gionalne 33-72. urząd
miasta 1
gminy 21-23, przychodnia rejono
wa 22-94.

JEDLIŃSK
Telefony: kierunkowy 101, apte
ka 29. posterunek MO 77, ośro
dek zdrowia 17. straż pożarna 88,
zakład energetyczny 60, restaura
cja „Turysta" 14. urząd gminy
— naczelnik 80.

JEDLNIA LETNISKO
Telefony: apteka 48, Izba poro
dowa 38, poste: unek MO 7, Ośro
dek zdrowia 23. restauracja „Le
śna” 110, straż pożarna 8, urząd
gminy 56.
NOWE MIASTO
Kino „Pilica” — „Romans Te
resy Hennert”, prod. poi., lat 15,
godz. 18 1 20.
Telefony: apteka 3S, biblioteką
42, ''dworzec PKS 97, gospoda 46,
kawiarnia 160, kino 64, straż po
żarna 8, szpital 55, postój taksó
wek 88, przychodnia rejonowa 46.

MOGIELNICA
Telefony:
apteka 10, gminna
spółdzielnia 8, kino 44, ośrodek
zdrowia
11.
posterunek MO 7.
stacja PKP 50, straż pożarna 88.
naczelnik
146.
księgarnia
61,
przychodnia rejonowa 80.
LIPSKO

Kino „Szarotka” — „Czy zabi
ła”. prod. franc., lat 15. godz. 17
i 19.
Telefony: apteka 62, dom kul
tury 131. kawiarnia 95. kino 184
dworzec
PKS
206.
posterunek
MO 97, pogotowie ratunkowe 09,
przychodnia rejonowa 194, straż
pożarna 168, szpital dział pomocy
doraźnej 09.

PIONKI
Kino „Chemik” — „Eblrah po
twór z głębin”, prod. jap., lat
15, godz. 17 i 19.
Telefony: pogotowie MO
307
pogotowie ratunkowe 309,
straż
pożarna 308, apteka 310, księgar
nia 511, pogotowie energetyczne
306, przychodnia
rejonowa 323,
restauracja „Adria" 552, izba po
rodowa 548, urząd gminy naczel
nik 513, kierunkowy 12.
SKARYSZEW

Telefony: apteka 13. posterunek
MO 77, ośrodek zdrowia 11. straż
pożarna 29, urząd miasta 1 gmi
ny 89.

WARKA
Kino „Przyjaźń” — „Piraci na
Pacyfiku”, prod. rum.-franc., b/o,
godz. 17. „Nie ma dymu bez og
nia”, prod. franc., L 18, g, 19.
Telefony: apteka 38 Izba po
rodowa 133,
posterunek MO 7.
pogotowie ratunkowe 9. przycho
dnia rejonowa 270. ośrodek zdro
wia 21. stacja CPN 120. PKS 12,
stanica wodna PTTK 143.
Muzeum
im.
Pułaskiego —
czynne codziennie oprócz ponie
działków t dni poświątecznych w
godz. 9—15.30 Ekspozycja stała
— Kazimierz Pułaski i udział Po
laków w życiu politycznym, kulturalnym 1 społecznym stanów
Zjednoczonych.

PRZYTYK
Telefony: apteka 19, posteru
nek MO 97, ośrodek zdrowia *3.
straż pożarna 88,

WIERZBICA
Telefony: apteka 1. Izba poro
dowa 11, posterunek MO 7, ośro
dek zdrowia 19. pogotowie ener
getyczne 21, restauracja ..Niespo
dzianka” 34. urząd gminy — na
czelnik 15. żłobek 2. przedszkole
U

SZYDŁO prerc
Kino „Górnik” — „Ofiara na
miętności”. prod. hiszp. lat 18.
godz. 18 1 20. „Jak car Piotr Ibrahima swatał”, prod. ZSRR, b/o,
g. 16.
Telefony: apteka 56, dom kul
tury 246. posterunek MO 07. strat
pożarna 08. pogotowie ratunko
we 09. przychodnia
relonowa
363. stacja CPN 186. FKP 56.
Muzeum Ludowych Instrumen
tów Muzycznych — Polskie In
strumenty Muzyczne 1 wnętrza
zamkowe
czynne
codziennie
oprócz poniedziałków 1 dni pośwlątecznych w godz. od 10—19
w soboty od 9—1S.30.
PRZYSUCHA
Kino „Zachęta” — „Miłość w
deszczu”, prod franc. lat 15. godz
17 i 19.
Telefony: posterunek MO 07.
pogotowie
ratunkowe 09. straż
pożarna 08. apteka 229 dom kul
tury 473. urząd miasta I gminy
427, ośrodek zdrowia 26, Izba po
rodowa 317
ZWOLEŃ
Kino „Świt” — „Czarny kor
sarz”. prod. wiosk., lat 15. godz.
17 1 19
Telefony: Pogotowie ratunkowe
999. posterunek MO 997. straż po
żarna 993. apteka 24-19, postój tak
sówek 27-08, szpital 20-37.
Muzeum im Jana Kochanow
skiego w Czarnolesie — wysta
wa „Wielcy pisarze 1 poeci w
rzeźbie ludowej" ze zbiorow Mu
zeum Etnograficznego w Torurunlu.
Punkt wystawowy w Zwoleniu
— „Owady polskie”.

DRZEWICA
Kino „Śnieżka” — „Ofiara na
miętności”. prod. hiszp. 1. 18.
godz. 17 i 19.
Telefony: apteka 25, ośrodek
zdrowia 26. postój taksówek 53,
posterunek MO 07 , restauracja
„Zamkowa” 77.
IŁŻA
Kino „Zamek”
—
„Fałszywy
król”, prod ang. lat 15. godz. 18
i 20
Telefony: apteka 91, biblioteka
268, pogotowie energetyczne 31
dom kultury 108. dworzec PKP
271. straż pożarna 215 kino 77.
Uwaga: Kalcndatzyk sporządzo
no na podstawie Informacji zain
teresowanych instytucji. Kierow
nictwa kin zastrzegają sobie pra
wo zmiany programu.

Regionalny program
radiowy
Program lokalny nadawany jest
na falach średnich 138. 230, 2-33 m
oraz na UKF 70,49 MHz w godz.
6.45—7.30 i 16.40—17.00 natomiast w
godz. 7.30—7.4C1 15.00—18.00 — tyl
ko na UKF 70.49 MHz.
Środa, 26 hm.

6.45 i 16.40 — Aktualności dnia
16.50 — Muzyka 17.00 — Fala mło
dości — w oprać. M. Bieleckiej
17.30 — ,,Studzianki” — aud. A.
Kor natowskiego 17.50 — Koncert
dla Anny.
UWAGA:
13.30—14.00. 14.15—15.00 1 19.30—
21.20 — Ogólnopolski
muzyczny
program stereofoniczny (UKF 70,49
MHz).

RADIO
Program I
Wiad: 6.00 7.00 8.00 12.05 15.00
19.CO 20.00 21.00 22.00 23.00
5.05—6.00 Zielone Studio 6.05—9.00
Sygnały dnia 9.00—11.40 Lato z Ra
diem 11.40 Tu Radio Kierowców
12.05 Z kraju i ze świata 12.25
Mozaika polskich melodii 12.45
Roln. kwadrans. 13.00 Rytmy mło
dych 13.25 Kubańskie rytmy 13.40
„Kącik melomana” 14.00 Studio
„Gama” (ok. godz. 14.05 Informa
cje dla kierowców) 14.20 Studio
Relaks 14.25 Studio „Gama” 15.05
Korespond. z zagranicy 15.10 Stu
dio „Gama” (ok. godz. 15.45 In
formacje dla kierowców) 18.00—
—18.25 Tu Jedynka 17.30—18.00 Radiokurier 18.25 Nie tylko dla kie
rowców 18.35 Pół wieku polskiej
piosenki 19.15 Przeboje sprzed lat
20.05 Siadem naszych interwencji
20.10 Soliści i zespoły 20.40 Zespół
„Baszta” 21.05 Kronika Sportowa
21.15 Komunikaty
Totalizatora
Sportowego 21.20 Koncert chopi
nowski 21.50 Z. Krauze „Song”
22.00 Z kraju i ze świata 22.20 Tu
Radio Kierowców 22.23 Koszalin
na muz. antenie 23.00—23.59 Wita
Was Polska 23.15 Wielka Orkiestra
Symfoniczna PR i TV

zytorów kubańskich 22.00 Metr
książek w każdym domu 22.1$
Szkic do portretu— 22.30 Mag. stu
dencki 23.35 Co słychać w świę
cie 23.40 Muzyka

Program III
Wiad.: 5.00 8.00 7.00 8.00 10.38
12.00 15.00 17.00 19.30 22.00
5.05—8.00 Między snem a dniem
5.30 Gimnastyka 6.30 Polityka dla
wszystkich 7.30 Czy będzie Polska?
8.05 Co kto lubi 9.C0 „Studnie
przodków” 9.10 Kiermasz płyt 9.30
Nasz rok 78-my 9.45 Dyskoteka
pod gruszą 10.35 Kwintety z trąb
ką 11.00 Życie rodzinne 11.30 Dy
skoteka pod gruszą 12.25 Za kie
rownicą 13.00 Powtórka z rozryw
ki 13.50 „Każdemu co mu się na
leży... od mafii” 14.C0 Lato w Fil
harmonii 15.05 Wakacje ze swin
giem 15.40 „Gdy kłos dojrzewa”
16.G0 Wiejskie wesele 16.20 Muzykobranie 16.45 Nasz rok 78-my
17.05 Muz. poczta UKF 17.40 Wszy
stkie nagrania Charlie Parkera
18.10
Polityka
dla
wszy
stkich 18.25 Czas relaksu 19.00 Co
dziennie powieść „Długo i szczę
śliwie” — ode. 19.35 Opera tygod
nia — „Attyla” 19.50 , .Studnie
przodków” — ode. 20.00 Raturo —
Turniej Rozrywki 21.CO L. Beethovena opera omnia 22.08 Gwiazda
siedmiu wieczorów 22.15 Trzy kwa
dranse jazzu 23.00 Wiersze St. Pię
taka 23.05 Między dniem a snem.

Program IV
Wiad.: 6.49 12.00 15.00 16.00 18.00
22.55
6.00 Biuro Listów odpowiada
6.10 Rośliny tropików 6.30 Rytm
i piosenka 6.45—7.40 Dzień, dobry
Warszawo 7.40 Radio dedykuje 8.00
Gra W. Karolak 8.10 Gra Orkie
stra Kameralna 8.25 Nowe nagra
nia radiowe 9.00 Lato z Radiem
11.40 Śpiewa Yolanda Hernandez
(Kuba) — (stereo lok.) 12.03—12.25
Głos Mazowsza, Kurpi 1 Podlasia
12.25 Giełda płyt stereo lok. 13.00
Piosenki na wakacje 13.15 Rytmy
ludowe 13.30 Tu Studio Stereo —
stereo ogólnopolskie 14.00 Nau
kowcy rolnikom 14.15 Tu Studio
Stereo cz. II — stereo ogólnopol
skie 15.05 Tygodnik Kulturalny
15.45 Kwadrans poetycki 16.05 Roz
mowy o książkach 16.25 Patent
na papierze 16.40—18.20 Program
WORT 16.40 Na Warszawskiej Fali
17.00 Słuchaj nas 17.50 Tu Studio 4
— stereo lok.
19.20 Warszawski
Merkury 18.25 Zapomniane kultu
ry. 19.60 Dylematy II Rzeczypo
spolitej 19.15 Jęz. angielski 19.30
Studio Stereo zaprasza — stereo
ogólnopolskie 2120 W
Conover
przedstawia 21.50 Kraje i ludzie
22.15 W trosce o słowo 1 treść
22.35 Twórcy w obronie pokoju
22.50 K. Kurpiński — Polonez
g-moll w nagraniu Marii Korec
kiej.
Szczegółowy program audycji
Polskiego Radia zamieszcza tygod
nik „Radio i Telewizja”.

Polskie Radio zastrzega sobie
możliwość zmian w programić.

TELEWIZJA
Program I
14.23 W’akacyjne Kino Młodych
Z różnych boisk
— „Bokser” — film lab. prod.
polskiej
16.00 Dziennik (kolor)
16.10 Obiektyw
16.30 Kino Najmłodszych
Zestaw filmów animowanych
— O pięknej Fatimie (ZSRR)
— Cristal, Tipps i Alistair (ang.)
— Kangurek Hip, Hop Kozice
(polski)
— Bohaterski chłopczyk (ZSRR)
(kolor)
17.00 Kółko i krzyżyk
17.15 Losowanie Małego Lotka
17.25 Spoza gór i rzek
17.55 „Pan Majster” — Komedia
filmowa prod. TV bułgarskiej
(kolor)
19.00 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
19.10 Siódemka
19.30 Wieczór z Dziennikiem
(kolor)
20.30 „Godzina prawdy”
Film fab. prod. CSRS (kolor)
22.00 XYZ — cz. I
22.30 Dziennik (kolor)
22.45 XYZ — cz. II

Program II
16.30 Ludzie z pierwszych stron
gazet
17.00 Kino Telew. Dziew. 1 Chłop.
„Załoga Błękitnej Mewy”
— „Potyczka z przemytnika
mi” — Film fab. prod. TV jugosławiańskiej (kolor)
17.25 Klub Jazzowy Studia Gama
(kolor)
18.10 Powtórka z języków
— Język rosyjski, lek. 14 (kolor)
18.40 Powtórka z języków
— Język francuski, lek. 14 (kolor)
19.10 Program lokalny
19.30 Wieczór z Dziennikiem
(kolor)
20.30 „Rozsiewane wiatrem”
scenariusz: — Adam Hanusz
kiewicz i Zofia Kucówna
21.20 Róże Montreux — „Don
Juan” (kolor)
21.50 24 godziny (kolor)
22.00 Kino Letnie
— „Zbrodniarz, który ukradł
zbrodnię" — Film fab. prod.
polskiej

Program nocny
0.00 Początek programu
0.07 Kalendarz Kultury Polskiej
Wiad. i informacje dla kierow
ców 0.01 2.00 3.00
Wiad.: 1.00 4.00 5.00
0.12 1.05 2.06 3.06 — Noe z melo
dią i piosenką z Lublina
4.00 Sygnały dnia — pierwszej
zmianie.

Program 11
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 i 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
Piosenka w duecie 7.35 Konc. po
ranny 8.00 Dialogi i zbliżenia 9.30
My 78 9.40 Miłośnikom pleśni
chóralnej 10.00 „Życie na konkurs”
10.30 Trio Teddy Wilsona 10.40
Sprawy codzienne 11.00 Waka
cje melomana
11.35
Moto —
sprawy 11.45 Muzyka 12.05 Waka
cje melomana 12.25 „Kiedy krew
podobna jest do ognia” 12.45 Tań
ce z różnych epok 13.00 Audycja
publicystyczna 13.10 Muzyka 13.35
Ze wsi i o wsi 13.50 T. Baird —
Concerto Lugubre, na altówkę
i orkiestrę 14.10 Więcej, lepiej no
wocześniej 14.30 Studio „Słonecz
nik” 14.50 Muzyka 15.30 Radloferle 16.10 Gitara Segovii 16.40 Na
Warszawskiej Fali 17.00 „Aktorzy
1 piosenki" 17.20 Teatr PR Mię
dzynarodowy Przegląd Dramatur
gii Radiowej „Festiwal Przyjaźni”
(Praha) (7) „Gdy tego domu próg
przekroczę” 18.25 Plebiscyt Studia
„Gama” 18.40 — świat 1 my 19.00
Konc. wieczorny 19.40 Informacje,
Rady, Propozycje 20.00 Publicysty
ka krajowa 20.20 Sceny z opery
„Turandot” 21.40 Utwory kompo

Władze stolicy spotkały się
z delegacją młodzieży warszawskiej
na XI Festiwal w Hawanie
Odbyło się spotkanie władz
stolicy z delegacją młodzieży
warszawskiej, udającej się na
XI Festiwal Młodzieży i Stu
dentów w Hawanie. Na świa
towym zgromadzeniu postępo
wej młodzieży świata środowi
sko warszawskie reprezentowa
ne będzie przez 16-osobową
grupę wyróżniających się w
nauce, pracy zawodowej i spo
łecznej członków organizacji
młodzieżowych, młodych pra
cowników czołowych zakładów
przemysłowych, studentów wyż
szych uczelni i uczniów.
W czasie spotkania członko
wie delegacji podkreślali dużą
odpowiedzialność, jaką nakłada
na nich fakt reprezentowania
naszej stolicy i kraju w Hawa
nie. Delegacja warszawska po
dobnie jak cała ekipa polska
jest dobrze przygotowana do
pełnienia tej roli. Owocnie wy
korzystano okres przygotowań
do festiwalu.
Młodzi warszawiacy uczest
niczyć będą podczas festiwalu
w licznych spotkaniach między
narodowych i zespołach dysku
syjnych; zabiorą głos m. in. na
forum studentów medycyny,
podczas spotkania przedstawi
cieli szkół ekonomicznych, wy
powiedzą się też w sprawie
twórczości młodych. (PAP)

8 ZYCIE

NR 175, 26 LIPCA 1978 R.

(Cz)

(R)
■r

lii

l¥ trzydziestą rocznicę

POWSTANIE ZMP
20 lipca 1948 r. Kongres
Jedności Młodzieży, obra

dujący we Wrocławiu, po

wołał

do

życia

Związek

Młodzieży Polskiej.
Jedność nie zrodziła się sa
morzutnie, ani łatwo. Trzeba
było do niej dojść poprzez ok
res dyskusji — nieraz bardzo
zażartych i burzliwych — ście
rania sie poglądów, trzeba się
było do jedności przygotować
okresem jeszcze oddzielnych
organizacji, ale
już ściśle
współpracujących.
Młodzież pierwszych lat Pol
ski Ludowej była społecznoś
cią bardzo zróżnicowana, podo-'
bnie jak starsze społeczeństwo.
Przeżycia wojenne kazały wie
lu z nich przedwcześnie doj
rzeć. 15-letni partyzant czy
powstaniec warszawski łatwiej
znajdował wspólny język ze
starszym o kilka lat kolegą niż
ze swoim rówieśnikiem, który
nie brał udziału w walce; od
działywały wpływy domów ro
dzinnych, nie zawsze w pełni
aprobujących rewolucyjne prze
miany. Przepaść nadal dzieliła
wieś i miasto.
Pod wnioskiem o powołanie
wspólnej organizacji młodzieżowej podpisane bvły cztery
organizacje : Związek Walki
Młodych. 1Związek Młodzieży
Wiejskiej Rzeczypospolitej Pol
skiej „Wici". Organizacja Mło
dzieży Towarzystwa Uniwersy
tetu Robotniczego i Związek
Młodzieży
Demokratycznej.
Wszystkie te organizacje opo
wiadały się za Polska demokra
tyczna. sprawiedliwa, bez wy
zysku i przywilejów klaso
wych: ale różne były programy
organizacji, różne formy dzia
łania i odmienne tradycje.
Związek Walki Młodych, któ
ry powstał w konspiracji w la
tach okupacji hitlerowskiej i
działał pod ideowym kierow
nictwem PPR. najbardziej kon
sekwentnie dążył do zjednocze
nia organizacji młodzieżowych,
wysuwając to hasło już znacz
nie wcześniej na swoich zja
zdach.
OM TUR. socjalistyczna orga
nizacja młodzieżowa założona
w 1926 r.. w okresie II Rzeczy
pospolitej stawiała sobie Za za
danie obronę interesów mło
dzieży robotniczej oraz pracę
oświatowo-kulturalną w środo
wiskach robotniczych. W wyni
ku radykalizacji poglądów człon
ków organizacji (m.in. OM TUR
wspólnie z Komunistycznym
Związkiem Młodzieży Polskiej
i organizacja ..Wici” podpisała
się pod Deklaracją Praw Mło
dego Pokolenia Polski), kierow
nictwo PPS rozwiązało w 1936
r. swoją Organizacje Młodzie
ży. Została ona reaktywowana
w październiku 1944 r.
„Wici”, organizacja istnieją
ca od 1928 r.. miała w swoim
dorobku osiągnięcia w działal
ności kulturalno-oświatowej na
wsi (m.in. uniwersytety ludo
we). odegrała poważna role w
kształtowaniu świadomości mło
dego pokolenia wiejskiego. Po
dobnie jak OM TUR, członko
wie ..Wici” mieli za sobą walke o sprawiedliwość społeczną
w okresie rządów sanacji i
walkę o wyzwolenie narodowe
spod okupacji hitlerowskiej.
Związek Młodzieży Demokra
tycznej. związany ze Stronni
ctwem Demokratycznym, ist

niał od 1945 r.; był najmniej li
czną organizacją, która zgłosi
ła swój udział w pracach nad
zjednoczeniem organizacji mło
dzieżowych.

PRZYGOTOWANIA
DO JEDNOŚCI
Przygotowania do połączenia
sie organizacji trwały przeszło
rok. Wśród materiałów prze
chowywanych w Centralnym
Archiwum KC PZPR znalazłam
dokumenty dotyczące i tego okresu. Na żółknącym już papie
rze, niewprawną — widać — rę
ką wystukiwane na maszynie, z
poprawkami dokonanymi ołów
kiem lub piórem: sprawozda
nia. teksty umów, protokoły
spotkań. Nie jest tych doku
mentów wiele, ale pozwalają
one odtworzyć warunki, w któ
rych przygotowywano się do
jedności organizacji.
Oto np. protokół z podpisania
Umowy
Międzyorganizacyjnej
ZWM. OM TUR. ZMW „Wici”.
Odbyło się to 16 października
1947 r. W lokalu „Wici” przy
ul. Bartoszewicza 3 w Warsza
wie zebrali się przewodniczą
cy trzech organizacji: Aleksan
der Kowalski. Lucjan Motyka
i Stefan Ignar. Przed podpisa
niem umowy wygłosili krótkie
przemówienia, jakże charakte
rystyczne. gdy zna sie całość
dokumentów.
Najpierw zabrał głos gospodarz lokalu, S. Ignar. Przedstawił cele Umowy: „...aby us
prawnić nasze współdziałanie
w odbudowie Polski i dla za
spokojenia potrzeb młodzieży
polskiej, szczególnie jeśli cho
dzi w dziedzinie oświaty..."
(Dla wiciarzy zawsze cele oś
wiatowe były pierwszoplano
we).
L. Motyka w imieniu OM
TUR podziękował „za szczerość
w dyskusjach, które podpisanie
tej umowy
poprzedzały" i
stwierdził m.in., że....... reakcja
liczy na rozbicie wewnątrz obozu demokracji na skutek ist
niejących różnic, sądzi, że te
różnice będą przeszkodą w ce
mentowaniu wielkiej Polski
Demokratycznej..." „Podpisanie
umowy ma być stwierdzeniem,
że ponad wszystkie różnice ist
nieje wspólna koncepcja, która
będzie realizowana...". (Dysku
sje między ZWM-owcami i OM
TUR-owcami były bardzo ostre,
często nie przebierano w słowach,
szczególnie w okresie, gdy
przewodniczącym OM TUR-u
był R. Obrączka. Niełatwo do
pracowywano się wspólnoty
poglądów).
A. Kowalski mÓWił' c' Prźygo- s
towanej do podpisania umo
wie. którą określała konkret
ne formy współpracy v trzech
organizacji młodzieżowych, for
mułowała prawa i obowiązki
młodych pokoleń wobec Polski
Ludowej, a także deklarowała
udział młodych Polaków w
„walce o pokój, o postęp w
skali światowej o pomoc młodzieży w krajach uciskanych
przez faszyzm”. Jakże aktualne
sa do dziś te hasła rzucone w
1947 r.
W niespełna miesiąc po pod
pisaniu Umowy o Współpracy
(już wspólnie z ZMD) oowołana została Główna Komisja
Współpracy Organizacji Mło
dzieżowych. W lutym 1948 r.
Komisja wystąpiła o powoła
nie Powszechnej Organizacji
„Służba Polsce”. 16 kwietnia
1918 r. na wspólnym posiedze
niu kierownictw 4 organizacji
zapadła decyzja o zjednoczeniu
ruchu m’odzieżowego w Pols
ce. powołania iednej. wspólnej
organizacji.
Przygotowaniami

zajął się Centralny Komitet Je1
dnoścl Młodzieży.

KONGRES
20 lipcą 1948 r. w sali kina
„Śląsk" we Wrocławiu rozpo
częło obrady 1029 delegatów
ZWM, OM TUR, ZMW RP
„Wici” i ZMD. (Jednocześnie w
mieście odbywał się Zlot, któ
ry zgromadził 45-tysięczną rze
sze młodzieży). Na sali obrad
oprócz delegatów znajdowali się
przedstawiciele polskich orga
nizacji młodzieżowych z zagra
nicy oraz postępowych organi
zacji młodzieżowych
z 11
państw .
Zachował się w dokumentach
stenogram z dwudniowych ob
rad. Od razu pierwszego dnia,
po ceremoniach powitalnych
odczytany został wniosek Cen
tralnego Komitetu Jedności
Młodzieży:
„Krajowy Kongres Delega
tów ZWM, ZWM RP „Wici",
OM TUR i ZMD, jako najwyż
sza reprezentacja demokratycz
nej młodzieży polskiej, dążąc
do pomnożenia sił młodzieży
demokratycznej kraju, celem
zwiększenia wysiłków mło
dzieży w odbudowie i przebu
dowie Polski,
zapewnienia
ludowo-demo
kratycznego wychowania całe
mu młodemu pokoleniu,
wzmocnienia światowych sił
pokoju, wolności i postępu,
pełnego urzeczywistnienia praw
młodzieży do oświaty, twórczej
pracy, radości, zdrowia i wypoczynku,
oraz zbudowania w Polsce
ustroju sprawiedliwości społecznej, z której rozwinie się i
wyrośnie szczęście całego narodu,
postanawia zjednoczyć szeregi młodzieży i powołuje do ży
cia szeroką, bezpartyjną, sa
modzielną, ludowo-demokraty
czną organizację pracującej i
uczącej się młodzieży miejskiej
i wiejskiej — Związek Mło
dzieży Polskiej".
Następnie wniosek uzasadnia
li przedstawiciele jednoczących
sie organizacji. Kongres przyjął
wniosek, zatwierdził statut i
deklarację ideowo-programową
Związku Młodzieży Polskiej.
W drugim dniu obrad po re
feracie programowym zabierali
głos w dyskusji
delegaci,
przedstawiciele różnych środo
wisk, omawiając dotychczaso
we osiągnięcia młodzieży i deklarpiac dalsze zaangażowanie
w bracie'nówo nowstałei orga
nizacji. Odbvłv się wybory
władz naczelnych.
Natychmiast po konrgesie
zjednoczeniowym ZMP zaczął
się konstytuować w terenie. Ja
ko materiały do referatów na
konferencje wyborcze wydane
zostały w broszurze rozszerzo
ne tezy deklaracji ideowo-programowej. Przeglądając po trzy
dziestu latach te broszurę, mo
żna docenić rozległość progra
mu ZWM. szerokość dostrzega
nia węzłowych problemów oraz
potrzeb kraju i młodego poko
lenia tamtych czasów.

W deklaracji bardzo mocno
podkreślony został stosunek
młodzieży do pracy i do nauki.
„Uważamy pracę za najważ
niejszy przejaw działalności
ludzkiej i oceniamy ją według
jej przydatności dla społe
czeństwa. W oparciu o nowy

ustrój Polski kształtujemy no
wy bojowy stosunek do pra
cy... Obowiązek zdobywania
nauki dotyczy nie tylko uczą
cych się w szkołach — spada
on na całą polską młodzież...".
W broszurze, w rozdziale za
tytułowanym „Tworzymy no
wy polski styl życia” zajęto się
problemem kształtowania po
staw moralnych, występując
przeciwko nieuczciwości i za
kłamaniu, niedołęstwu i mar
notrawstwu. pijaństwu i po
stawie
„jakoś tó
będzie”.
„...Członka organizacji musi ce
chować bezwzględna szczerość,
zgodność zasad, które głosi i
postępowania w życiu codzien
nym. Miano członka ZMP win
no być równoznaczne z okreś
leniem człowieka przodującego,
głęboko moralnego, ideowego,
człowieka, któremu można za
ufać i polegać na nim...”

x
Związek Młodzieży Polskiej
działał przez 8 lat. W styczniu
1957 r. Plenum ZG ZMP pod
jęło uchwałę o rozwiązaniu or
ganizacji.
W 25 rocznice powstania
ZMP jeden z b. działaczy orga
nizacji. Zdzisław Wróblewski
dokonał w tygodniku młodzie
żowym ..Dookoła Świata” pod
sumowania osiągnięć ZMP:

.... Związek Młodzieży Pols
kiej przestał istnieć, ale prze
cież nie bez przyczyny mówi
się do dziś o „pokoleniu zetempowców” i mówi się o tym
pokoleniu z szacunkiem (...)
Można bez przesądu powie
dzieć, że na wszystkich budo
wach
planu
sześcioletniego
zetempowcy tworzyli najofiar
niejsze, szturmowe brygady
pracy (...) Byli zetempowcy w
awangardzi- budowniczych no
wej socjalistycznej Polski i w
jej historii zapisali się na
trwałe swoją ciężką i ofiarną
pracą (...)
' Był Związkiem integrującym
młode pokolenie i rzeczywiście
potrzebnym młodzieży (...) W
roku 1955 (...) skupiał 37 proc,
ogółu młodzieży. (...) ZMP wy
magał od swoich członków
maksymalnego wusiłku i po
święcenia. Potrafił jednocześ
nie twardo bronić praw mło
dzieży. Związek posiadał ogro
mny autorytet społeczny i polituczyy, ęieszill■
całkowi
tym poparciem partii (...)
Posiadał ZMP ogromny wpływ
na masy młodzieży niezorganizowanej, dysponował ogromną
siłą mobilizującą. (...) Jeszcze
inną cecha ZMP była wszechobecność Związku w życiu po
litycznym i społecznym (...)’’
(w tekście mowa o akcjach so
lidarności z narodami walczą
cymi o swoje wyzwolenie, or.
gan'zacji Festiwalu Młodz!eżv
w Warszawie, akcji likwido
wania analfabetyzmu —przyp.
red.)
Dzieje Związku Młodzieży Pol
skiej są przedmiotem badań hi
storyków ruchu młodzieżowe
go. którzy na kolejnych konferenciach nrzodstawiała wyniki swych badań i propozycje
badawcze.
Do tradycji ZMP sięgają dziś
działające organizacje młodzie
żowe.
(D. K.)

Hitlerowskich w Polsce, prof. Czesławem Pilichowskim
— Niedawno Plenum Głównej
Komisji Badania Zbrodni Hitle
rowskich w Polsce poświęcone
było ocenie dotychczasowych
wyników ścigania hitlerowskich
zbrodni wojennych i zbrodni
przeciwko ludzkości oraz usto
sunkowaniu się do postanowie
nia o przedawnieniu ścigania
tych zbrodni w Republice Fe
deralnej Niemiec; przedawnie
nie nastąpić ma z końcem 1979
r. Ocena dotychczasowych wy
ników ścigania nie wypadła po
zytywnie...
— Podam kilka liczb, które
nie wymagają komentarza. W
RFN wszczęto śledztwo prze
ciwko 82 tys. osób, spośród któ
rych w okresie od 1945 r. do
końca 1977 r. skazanych zostało
tylko 6 425 zbrodniarzy hitle
rowskich. Wyroki skazujące za
padały głównie w pierwszym
okresie po zakończeniu wojny.
W latach 1958—1977 na ławie
oskarżonych zasiadło w RFN
tylko 879 sprawców zbrodni,
spośród których skazano jedy
nie 505 osób, przy czym mniej
niż połowa wyroków skazują
cych została uprawomocniona.
Spośród tych oskarżonych w
procesach z ostatnich 22 lat
znaczny odsetek, bo 333 osoby,
popełniło zbrodnie na terenie
Polski. Jest to znikoma liczba
w stosunku do ogromu zbrodni
popełnionych w Polsce i na na
rodzie polskim oraz w stosun
ku do liczby sprawców, którzy
powinni zasiąść na ławach os
karżonych.
— Czy można w przybliżeniu
oszacować
liczbę
sprawców

członkowie
Allgemeine
SS,
funkcjonariusze załóg obozo
wych, niektóre oddziały Wehr
machtu, wielu funkcjonariuszy
administracji cywilnej.
— Z tego ukaranych zostało
może 1 procent—
— Trzeba przy tym dodać, że
poza ściganiem znalazły się
znaczne grupy zbrodniarzy hi
tlerowskich. I tak spośród sze
fów placówek gestapo w Pol
sce, 90 proc, nie zostało pociąg
niętych do odpowiedzialności;
wymienię tu szefa gestapo w:
Łodzi Otto Brandfischa, w Opo
lu — Joachima Deumlinga,
Liphardta z Radomia, a na
stępnie Szczecina, Harro Thom
sona z Grudziądza, Mildnera i
Thiimlera, kolejnych szefów ge
stapo w Katowicach.
Spośród trzech wyższych do
wódców policji bezpieczeństwa
i służby bezpieczeńst-wa w GG
żaden nie został postawiony
przed sądem, śledztwo przeciwko Streckenbachowi toczy
się od lat, przeciwko Koppemu
śledztwo zostało zawieszone w
latach 60-tych i Koppe żył spo
kojnie aż do śmierci we włas
nym domu.
Spośród czynnych w latach
okupacji hitlerowskiej w Polsce
dowódców SS i policji przed
sądem w RFN stanął jedynie
von dem Bach, ale sądzony był
tylko za przestępstwa popełnio
ne przed wybuchem wojny w
Rzeszy. Nie poniósł odpowie

Egzekucja, publiczna 54 mężczyzn i kobiet w Rożkach kolo Ra
domia, wrzesień 1942 r.
zbrodni popełnionych w latach
okupacji hitlerowskiej w Pol
sce?
— Rozmiarów zbrodni hitle
rowskich w Polsce nam, Pola
kom, przypominać nie trzeba.
Nie ma w Polsce rodziny, któ
rej by nie dotknęła taka czy
inna forma hitlerowskiej poli
tyki eksterminacyjnej. W po
pełnianie zbrodni zaangażowa
ne były niemal wszystkie wła
dze, organizacje i instytucje
III Rzeszy, a w szczególności:
dowódcy SS i policji, funkcjo
nariusze policji bezpieczeństwa
i służby bezpieczeństwa, gesta
po, policji porządkowej, żołnie
rze i oficerowie Waffen-SS,

dzialności Reinefarth, poza ści
ganiem pozostały sprawy zbrod
ni popełnionych przez Wehr
macht i funkcjonariuszy admi
nistracji cywilnej oraz wymia
ru sprawiedliwości III Rzeszy,
z którego nie postawiono przed
sądem w RFN ani jednego pro
kuratora hitlerowskiego czy sę
dziego.
Nie zostali postawieni przed
sądami funkcjonariusze cen
tralnych urzędów III Rzeszy,
nawet jeżeli — jak w przypad
ku Głównego Urzędu Bezpie
czeństwa Rzeszy (RSHA) —
wszczęto postępowanie śledcze.
Tak więc nie została wymie
rzona kara za zbrodnie Einsatz-

prez odbywających się w Ludo
wym WP. Na zdjęciu: Oznaka
1 Pułku Lotnictwa Myśliw
skiego „Warszawa”. Noszona
na rękawach mundurów przez
żołnierzy służby zasadnicze}
pełniących służbę w tej jed
nostce.

Symbolika ludowego Wojska Polskiego
(1943 — 1978)

XXV
rocznice
Zwycięstwa
1945—1970”, awers. Zaprojekto
wany przez Janinę StefanowiczSchmidt i wykonany przez
Mennice Państwową w tom
baku patynowanym oraz sre
brzonym i oksydowanym.

Z okazji 35-Iccla Ludowego Wojska Polskiego na Wydziale
Nauk Politycznych Wojskowej Akademii Politycznej im. F.
Dzierżyńskiego została otwarta wystawa falerystyczna „Sym
bolika Ludowego Wojska Polskiego 1943—1978”. Wystawa składa
się z ośmiu działów.

ne zasługi bojowe ustanowiony
został 22 czerwca 1792 r. i re
aktywowany
po
odzyskaniu
niepodległości przez Polskę ustawa sejmowa z dnia l.VIII.
1919 r. W Ludowym Wojsku
Polskim — nadany po raz pier
wszy w końcu 1943 r. po bitwie
pod Lenino, dekretem PKWN

Dział „Godła LWP” repre
zentuje kolekcja 22 orłów no
szonych w Ludowym Wojsku
Polskim do 1978 r. na czap
kach. Dział otwierają orły pia
stowskie 1 Dywizji Piechoty
im. T. Kościuszki, a' zamykają
orły
wyszywane
bajorkiem,
wprowadzone w 1972 r. dla
kadry zawodowej. Na zdjęciu:
Orzeł 1 Dywizji Piechoty im.
T. Kościuszki. Zaprojektowany
i wykonany w połowie 1943 r.
iako wierna kopia piastowskie
go orla z krypty Bolesława
Krzywoustego w Katedrze w
Płocku. Noszony w okresie
wojny we wszystkich jednost
kach Ludowego WP.
W dziale „Ordery LWP” eks
ponowane są dwa ordery woj
skowe: Virtuti Militari ‘i Krzyż
Grunwaldu we wszystkich kla
sach. Na zdjęciu: Gwiazda do
Krzyża Wielkiego Orderu Virtuti Militari. Order Virtutl Mi
litari. nairtarszy polski order
wojskowy nadawany za wybit

z dn. 22.XII.1944 r. zostaje ofi
cjalnie zatwierdzony jako naj
wyższy polski order bojowy.
Komplet odznaczeń Ludowego
Wojska Polskiego we wszyst
kich ich stopniach i odmianach
składa się na dział „Odzna
czenia LWP”. Eksponowane są
tutaj Krzyże Walecznych, Me
dale „Zasłużonym na Polu
Chwały”, Krzyże Partyzanckie,
brojekty i pierwsze wersje me
dali pamiątkowych, medale pa
miątkowe i zaszczytne wyróż
nienia. Na zdjęciu: Krzyż Wa
lecznych (z data „1943”). awers.
Ustanowiony 11 sierpnia 1920

eksponowane są odznaki absol
wentów kursów, szkół i uczelni
wojskowych, odznaki wyróżnia
jące, odznaki specjalistów woj
skowych. wojskowe odznaki
młodzieżowe, odznaki imprez
kulturalno-oświatowych
oraz
wojskowe odznaki sportowe i
turystyczne. Kolekcja odznak
liczy 785 eksponatów. Na zdję
ciu: Odznaka pamiątkowa Woj
skowej Akademii Politycznej.
Zaprojektowana przez kpt. mgr.
Adama Stasińskiego została w
1978 r. wykonana przez Men
nicę Państwową.

jako odznaczenie wojskowe ce
lem nagradzania czynów mę
stwa i odwagi wykazanych w
boju. W Ludowym Wojsku Pol
skim nadany po raz pierwszy
po bitwie pod Lenino. Począt
kowo nadawany z data „1943”,
a po zatwierdzeniu go dekre
tem PKWN z 22.XII.1944 - z
data „1944”. Jest najwyższym
polskim odznaczeniem bojowym.
Dział „Odznaki LWP” otwie
ra grupa odznak honorowych,
pamiątkowych i jubileuszowych
jednostek wojskowych instytu
cji centralnych MON oraz ro
dzajów wojsk i służby. Dalej,

Dział „Oznaki LWP” prezen
tuje kolekcja 82 oznak wyda
wanych z okazji różnych im

Dział „Oznaki specjalistów
wojskowych” przedstawia kom
plet oznak specjalności noszo
nych we wszystkich rodzajach
wojsk. Eksponowany jest rów
nież komplet emblematów no
szonych w wojskach powietrzno-desantowych oraz w jedno
stce obrony Wybrzeża. Na zdję
ciu Oznaka specjalności telefonisty-telegrafisty. Noszona na
rękawach mundurów przez ma
rynarzy i podoficerów Mary
narki Wojennej.

Kolejny dział „Oznaki kor
pusów
osobowych”
zawiera
komplet oznak noszonych w
naszym woisku oraz pełny kom
plet oznak szkół i uczelni woj
skowych. Na zdjęciu: Oznaka
Braterstwa Broni. Ustanowiona
Uchwalą Rady Ministrów PRL
Nr 323 z dnia 7 października
1963 r. Wręczana przedstawi
cielom armii zaprzyjaźnionych
oraz osobom cywilnym państw
zaprzyjaźnionych w uznaniu ich
zasług w dziele umacniania
więzów przyjaźni 1 braterstwa
broni jako symbol walki o
pokój.

gruppen w 1939 r. w Polsce,
deportacje do obozów koncen
tracyjnych, zbrodnie na robot
nikach przymusowych i jeńcach
wojennych, eksterminację lud
ności żydowskiej, zbrodnie na
duchowieństwie i inteligencji
polskiej. A przecież GKBZHwP
dostarczyła w tej sprawie —
podobnie jak w wielu innych
— kilka tysięcy dokumentów i
dowodów zbrodni.
— Od chwili wybuchu II woj
ny światowej Polska i wszyst
kie kraje, postępowe domagają
się na forum międzynarodowym
sprawiedliwego ukarania wszy
stkich zbrodniarzy hitlerow
skich,
winnych
popełnienia
zbrodni przeciwko pokojowi,
zbrodni wojennych i zbrodni
przeciwko ludzkości. Z inicja
tywy Polski uchwalona została
w 1968 r. przez ONZ konwen
cja o nieprzedawmianiu tych
zbrodni. Republika Federalna
Niemiec nie podpisała tej kon
wencji i zamierza za półto
ra roku zaprzestać ścigania
zbrodniarzy hłtłerowśki-h.’
do tego czasu zdąży się w RFN
zakończyć przynajmniej toczące
się śledztwa?
— Śledztwa w procesach o
zbrodnie hitlerowskie trwają w
RFN bardzo długo. Ostatnio co
raz dłużej. O ile w 1965 r.
przeciętny okres trwania śledz
twa i przygotowania procesu
wynosił nieco ponad 5 lat, to
obecnie trwa 10—12 lat. Wydaje
się, że jest to świadome dzia
łanie: chodzi o stworzenie ta
kiej sytuacji, w której uniknie
się procesu poprzez „rozwiąza
nie biologiczne”, czyli śmierć
naturalną potencjalnych oskar
żonych. Obecnie prowadzi się
w RFN postępowania śledcze
jeszcze przeciwko 6 488 podej
rzanym.
— W prasie zachodnioniemicckicj wśród argumentów za
zaprzestaniem ścigania zbrodni
hitlerowskich wysuwa się takie,
jak wiek oskarżonych i nie
świadomość bezprawności czy
nów; twierdzi się, że zbrodnia
rze hitlerowscy stali się ofia
rami systemu III Rzeszy, że ni
gdy już nie popełnią podobnych
zbrodni, że działali na rozkaz—
— Wszystkie te argumenty
łatwo odeprzeć. I tak np. przy
jęcie zasady wyłączenia odpo
wiedzialności za zbrodnie doko
nane na rozkaz doprowadziłoby
do
całkowitej
bezkarności
zbrodniarzy wojennych. Nawet
Himmler mógłby się tłumaczyć,
że działał na rozkaz Hitlera.
Nam, w Polsce, chodzi o za
sadę nieprzedawniania zbrodni
wojennych i zbrodni przeciw
ko ludzkości. Zaniechanie ści
gania zbrodni hitlerowskich i
ich sprawców prowadzi do ob
niżenia autorytetu prawa za
równo w stosunkach międzyna
rodowych, jak i w życiu po
szczególnych krajów, stanowi
zachętę dla odbudowy neofaszy
stowskich ruchów i dla odra
dzania się neonazistowskich ru
chów. Jest to groźba ciągle ak
tualna.
Na zakończenie chciałbym po
wiedzieć, że opinia polska wy
soko ceni uczciwość i odwagę
tych instytucji i przedstawicieli
narodu niemieckiego, którzy
podjęli dyskusję z własnym
społeczeństwem o jego historii
i przyszłości, w dążeniu do
przezwyciężenia reliktów bru
natnej przeszłości. W Polsce
doceniana jest w pełni działal
ność tych pracowników wymia
ru sprawiedliwości RFN, któ
rzy zmierzają do ujawnienia
prawdy o zbrodniach hitlerow
skich i do karania ich spraw
ców.
— Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiała:
DANUTA KACZYŃSKA

Ostatni dział wystawy „Me
dale LWP” stanowi odrębną
kolekcje 280 medali nagrodo

wych. jubileuszowych i pamiąt
kowych wykonanych w latach
1946—1978. Kolekcję wzbogacają
pamiątkowe plakiety wykonane
w porcelanie i fajansie. Na
zdjęciu: Medal pamiątkowy „W

W odrębnych gablotach przed
stawiono dwa oddzielne tema
ty: „Braterstwo Broni” i „Udział LWP w pokojowych mis
jach na świecle”. Temat „Bra
terstwo Broni” zilustrowano 80
eksponatami. Głównie są to od
znaki, medale pamiątkowe, pla
kiety i oznaki nadawano w for
mie wyróżnień za umacnianie
przyjaźni i braterstwa broni w
ramach armii UW oraz upa
miętniające wspólne ćwiczenia
wojskowe, zawody sportowe i
sportowo-obronne. festiwale fil
mu wojskowego i inne między
narodowe imprezy kulturalne.
Udział Ludowego Wojska Pol
skiego w misiach pokojowych
po II wojnie światowej zilus
trowano 22 eksponatami, na
które składają sie głównie od
znaczenia. medale pamiątkowe,
odznaki, oznaki i proporczyki.
Łącznie na wystawie zgro
madzono ponad 1400 ekspona
tów ilustrujących bogaty doro
bek falerystyczny naszego woj
ska.
Wystawa została zorganizowa
na przez pracowników Katedry
Teorii Wojen i Historii Woj
skowej oraz słuchaczy — człon
ków Sekcji Historii Wojskowej
Koła Naukowego Historyków
i Politologów WAP. przy po
mocy znanych kolekcjonerów z
Warszawy, a także z Ciecho
cinka. Piły i Szczecina. Wy
stawa czynna będzie do końca
października 1978 r.
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podstawowego fragmentu tej
przebudowy linii średnicowej
nastąpi w 1933 roku.
Rozpatrując ówczesny projekt
rozbudowy sieci należy uznać
za bardzo przewidującą polską
myśl techniczną, która już u
czelnej Rady Ludowej został zarania niepodległości kraju wy
utworzony Wydział Komunika suwała śmiałe projekty nowych
cyjny jako władza naczelna nad połączeń Śląska z Warszawą
kolejami, pocztą i żegluga. W
przez Opoczno I budowę linii
sierpniu 1920 roku kolejnictwo kolejowej z Będzina w kierunku
b. zaboru pruskiego zostało Hrubieszowa).
włączone do MKŻ jako siódma
Równocześnie przystąpiono do
dyrekcja kolejowa, w Poznaniu. stopniowej realizacji planowej
budowy
i doraźnej odbudowy
W lutym 1920 r. po odzyska
niu Prus Zachodnich i Pomo istniejących linii kolejowych.
rza Wschodniego zorganizowana Powstała Dyrekcja Budowy Ko
została Dyrekcja Gdańska, do lei Państwowych, która do 1923
której w grudniu 1921 weszły roku kierowała całokształtem
spraw związanych z rekon
koleje wolnego m. Gdańska.
Koleje na Górnym Śląsku w strukcją sieci. Powstawały w
związku z plebiscytem i usta porządku chronologicznym waż
linie kolejowe: Ko
leniem granicy zostały przejęte niejsze
przez władze polskie najpóźniej. koszki — Gdynia. Puck — Hel,
W marcu 1920 r. utworzono przy Kutno — Strzalków, Nasielsk —
Komisariacie
Plebiscytowym Sierpc, przystąpiono do moder
Wydział Komunikacyjny, który nizacji Łódzkiego Węzła Ko
przystąpił do organizacji kole lejowego, co związane było z
jarzy. przygotowania polskiego budowa linii kolejowej łączą
personelu do objęcia kolejnic cej Łódź (przez Kutno) z Płoc
twa. a także przeciwdziałał wy kiem i dawało połączenie Po
wozom taboru i maszyn do Nie morza z centrum kraju.
W celu sprawnego dowozu
miec. Władze niemieckie usiło
wały rozbić tę organizację przez węgla do Gdańska i Gdyni,
szykany i próby przesiedlenia realizowana była budowa linii
jej działaczy w głąb Niemiec. koiejowel łączącej Kalety z
Polscy kolejarze zapisali pię Podzamczem. Jej wybudowanie
kną kartę w historii powstań w rekordowo krótkim czasio
śląskich, walcząc i utrzymując świadczy o wysokim kunszcie
naszej myśli inżynierskiej: za
ruch kolejowy na terenach ob
projektowano i wykonano ją w
jętych powstaniem.
przeciągu 15 miesięcy, po otwar
W dniu 19 maja 1921 r. uciu ruchu tymczasowego w cią
tworzona została Rada Kolejo
wa, jako najwyższa władza ko gu dalszych siedmiu miesięcy
lejowa na Górnym Śląsku. Po oddano do eksploatacji 115 km
Unii kolejowej. Budowa ta kie
zlikwidowaniu powstania 5 lip
rowaną była przez wybitnego
ca Rada Kolejowa została roz
wiązana, administracja przeszła i wielce zasłużonego w budow
do komisji międzysojuszniczej, nictwie kolei inż. J. Nowokuńskiego.
która do zarządzania kolejami
Modyfikacji uległa sieć na
wyznaczyła Dyrekcje w Kato
Górnym Śląsku. Realizacja zło
wicach.
żonego
kompleksu obsługi kole
Ustanowienie granic na Ślą
sku przyspieszyło prace nad jowej nowo powstającego portu
przygotowaniem
organizacji w Gdyni była rozwiązaniem pio
przyszłej polskiej DOKP w Ka nierskim na warunki polskie i
towicach. 8 czerwca 1922 r. przodującym w rozwiązaniach
zagranicznych.
personel niemiecki ustąpił ad
Ważnym osiągnięciem młode
ministrację kolei na Górnym
go
kolejnictwa polskiego było
Śląsku objęła DOKP w Kato
wybudowanie
magistrali węglo
wicach. która stal3 się dziewią
wej Śląsk — Gdynia, co ści
tą dyrekcją kolejową.
Każda z istniejących DOKP śle łączyło się z obsługą por
zorganizowała się na własną tów w Gdyni i Gdańsku: wy
rękę, zachowując mniej lub budowanie linii kolejowych z
Warszawy do Radomia i z Kra
więcej swój dawny ustrój,
wprowadzając pewne zmiany i kowa do Tunelu stwarzało no
wy
szlak łączący centrum kraju
uzupełnienia jakie pod wpły
wem nowych warunków nale z południowymi ziemiami. Rów
żało wykonać. Centralny Zarząd nocześnie prowadzona była prze
Kolejowy zdając sobie sprawę budowa Warszawskiego Węzła
Kolejowego, stanowiąca chlubną
z konieczności ujednolicenia
polskiego kolejnictwa, prowadził kartę inwestycji komunikacyj
poważne studia nad badaniem nych owego okresu. Zapocząt
korzyści poszczególnych syste kowane zostały prace nad elek
mów i opracowaniem struktury tryfikacja linii średnicowej co
odpowiadającej potrzebom ko stało się początkiem przyszłej
lejnictwa polskiego, co po u- elektryfikacji kolei polskich.
Ogółem w okresie dwudzie
plywie kilku lat zostało doko
stolecia wybudowano około 1700
nane.
km nowych Unii kolejowych,
rzed nowo powstającymi
kolejami od początków ich kilkaset odbudowano i przysto
sowano
do eksploatacji.
istnienia stały ogromne za
ciągu kilku lat pra
dania przewozowe, zdawałoby
cy PKP posiadały iedno6ie nie do pokonania: należało
Htą administracje i ćksdokonać transportu żywności i
zaopatrzenia, przewieźć setki ploatacię. jednolite przepisy
tysięcy jeńców b. stron woju techniczne i jednolitą taryfę
jących. przemieścić duże masy osobową i towarową, opracowa
wojska itp., co przy ówczesnym no skutecznie działający system
stanie kolejnictwa powodowało organizacji służb kolejowych
przy stosowaniu do wypełniania
wiele trudności.
Równocześnie s organizacją zadań przewozowych. Wykształ
polskiego kolejnictwa opraco cono liczne zastępy pracowni
wywane były projekty rozwoju ków kolejowych.
Dokonanie tak wielkiego dzie
sieci i węzłów kolejowych.
W 1919 r. Sejm uchwalił u- ła odbudowy, scalenia i organi
stawę o przebudowie Warszaw zacji kolejnictwa w niepodleg
skiego Węzła Kolejowego, która łej Polsce było możliwe dzię
była wynikiem pracy komisji ki pracownikom kolejowym,
budowniczym,
kierowanej przez prof. A. Wa- projektantońi.
siutyńskiego. (Ogólna koncepcja którzy przeszli z kolei państw
rozwoju Warszawskiego Węda zaborczych, a których twórcza
Kolejowego doczekała się peł pasja znalazła njście w działal
ności dla dobra własnego, nie
nej ostatecznej realizacji w kil
kadziesiąt lat później. Otwarcie podległego kraju.

Początki kolejnictwa II Rzeczypospolitej
Jednym « największych za
dań, jakich dokonało nowe
powstające państwo a progu
niepodległości i w pierwszych
latach swego istnienia, było
ocalenie struktury transportu
kolejowego w jednolity orga
nizm przystosowany do speł
niania zadań w nowych wa
runkach gospodarczych. Za
dania te wykonano bez prze
rywania ruchu.
olejnictwo na ziemiach
polskich w tym okresie
było zbiorem odrębnych
fragmentów obcych sieci kole
jowych trzech państw zabor
czych. I tak: sieć kolejowa
b. zaboru rosyjskiego składała
•ie na ziemiach polskich z od
cinków wielkich linii wybudo
wanych dla interesów impor
towo-eksportowych lub celów
strategicznych Rosji. To samo
dotyczyło odcinków niektórych
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Kolejnictwo każdego z państw
zaborczych posiadało odrębna
administrację, inne przepisy
prowadzenia i zabezpieczenia ru
chu, w odmienny sposób pro
wadzona była eksploatacja han
dlowa kolei, duże różnice wy
stępowały w taborze, środkach
trakcyjnych, normatywach bu-dowlanych itp.
W zaborze rosyjskim kilka
dziesiąt tysięcy pracowników
kolejowych — Polaków zostało
w 1915 r. ewakuowanych w
głąb Rosji. Natomiast w b. za
borze pruskim personel kolei
na ziemiach, które przypadły
Polsce był całkowicie zgermanizowany (z wyjątkiem sta
nowisk najniższych).
Po wybuchu Wielkiej Rewo
lucji Październikowej i zawar

Pierwsza strona księgi pamiątkowej „O wydarciu Sieci Kole
jowej Dyrekcji Radomskiej z rąk najeźdźców austriackich’*.
linii kolejowych w dawnym za
borze austriackim i. pruskim.
Brak było połączeń miedzy li
niami kolejowymi w poszczegól
nych zaborach. W zaborze prus
kim t austriackim linie kole
jowe w wielu przypadkach
podchodziły pod granice rosyj
ską, natomiast władze rosyjskie
sprzeciwiały się budowie po
swojej stronie przedłużeń tych
połączeń kolejowych.
Warunki, w których organizo
wało się kolejnictwo polskie,
były bardzo trudne. Na tery
torium nowo powstającego pań
stwa (z wyjątkiem b. zaboru
pruskiego) urządzenia kolejowe,
stacje, linie kolejowe, mosty
uległy zniszczeniu, tabor ko
lejowy wywieziono, trzeba go
było zastąpić przez zbieraninę
wagonów i lokomotyw o naj
rozmaitszych typach.

ciu traktatu w Brześciu nad
Bugiem , utworzony został w
Moskwie — przy przychylnym
ustosunkowaniu się nowej wła
dzy radzieckiej — Związek
Kolejowców Polskich. Związek
rozpoczął akcję powrotu do
Ojczyzny Polaków pracowników
kolejowych
dróg
żelaznych:
Wiedeńskiej i Nadwiślańskiej.
Wracający do kraju kolejarze
osiedlali się przeważnie w po
bliżu miejsc poprzedniej pra
cy, rejestrując swoje przybycie
w Towarzystwie Wzajemnej Po
mocy Byłych Kolejowców, które
pozostawało w stałym kontak
cie z utworzona w sierpniu
1918 r. Sekcją Kolejową Mi
nisterstwa Przemysłu i Handlu
ówczesnej Rady Regencyjnej.
Sekcja Kolejowa miała za za
danie prowadzić prace przygo
towawcze do zorganizowania

polskiej administracji kolejowej
i zarządzania kolejami znajdu
jącymi się w ręku państw oku
pacyjnych tzn. byłej Generalnej
Wojskowej Dyrekcji Kolejowej
w Warszawie i austriackiej Pół
nocnej
Wojskowej
Dyrekcji
Kolejowej w Radomiu.
W ciągu dwóch miesięcy wy
konano niezbędne prace przy
gotowawcze do przejęcia kolei.
Na ziemiach b. Galicji, je
szcze przed rozpadnięciem
się Austrii Dyrekcja Kole
jowa w Krakowie od połowy
października 1918 roku urzę
dowała już jako polska in
stytucja,
zrywając kontakty
służbowe z Centralnym Za
rządem w Wiedniu. 31 paź
dziernika 1918 r. powstała w
Krakowie Polska Komisja Li
kwidacyjna. a przy niej Wy
dział Komunikacyjny obejmują
cy koleje i pocztę. Personel
polski ówczesnych trzech Dy
rekcji Kolejowych b. Galicji:
Krakowskiej. Lwowskiej i Sta
nisławowskiej
przygotowywał
się do objęcia kolei na tym te
renie.
Tymczasem w Warszawie w
dniu 2G.X.1918 r. powstało Mi
nisterstwo Komunikacji pod
kierownictwem prof. W. Pasz
kowskiego, w skład którego
wchodziła Sekcja Kolejowa.
Na terenie okupacji niemie
ckiej w Warszawie w dniu rozejmu 11 listopada 1918 r. zo
stały Polskiej Sekcji Kolejowej
przekazane
linie
kolejowe,
Niemcy opuszczali w terenie
stanowiska, które samorzutnie
przejmował personel polski.
12 listopada zestala zorgani
zowana
Dyrekcja Okręgowa
Kolei Państwowych w Warsza
wie. gmach byłej niemieckiej
Generalnej Dyrekcji objęła Pol
ska Sekcja Kolejowa Minister
stwa Komunikacji.
Po utworzeniu gabinetu J.
Moraczewskiego, który sam ob
jął resort komunikacji, faktycz
nym kierownikiem ministerstwa
został podsekretarz stanu, inż.
komunikacji Julian Eberhardt,
który przez 9 lat faktycznie
kierował organizacja i rozwo
jem PKP. Resort Komunikacji
został wkrótce przekształcony
w Ministerstwo Kolei Żelaz
nych (MKŻ). Od połowy 1919 r.
podlegało mu 5 dyrekcji kole
jowych w Warszawie, Radomiu
(działająca od 3 listopada 1918
r.). Krakowie, Lwowie i Sta
nisławowie.
Z powodu działań wojennych
na wschodzie linie kolejowe na
wschód od Bugu i Narwi znaj
dowały się do końca 1919 r. pod
zarządem Kolei Wojskowych,
poczem utworzona została Wi
leńska Dyrekcja Kolejowa.
rzejęcie kolei b. zaboru
pruskiego przez organa pol
skie odbywało się odmien
nie. Najwcześniej zostały prze
jęte koleje w Dyrekcji Poznań
skiej. pierwszym jawnym wy
stąpieniem polskich pracowni
ków kolejowych w Wielkopolsce był zorganizowany w lis
topadzie wiec 1000 kolejarzy w
Poznaniu, manifestujących za
jednością ziem polskich, W
pierwszych dniach grudnia 1913
r. zostało przerwane połączenie
kolejowe z Niemcami przez
Zbąszyń, w nocy z 27 na 23
grudnia 1918 r. Polska Straż
Ludowa opanowała dworzec w
Poznaniu, w Komisariacie Na

„Kutuzow” kontra „Cytadela”

Pięćdziesiąt karskich dni
W historii wojny niemiecko-radzieckiej trzy były za
sadnicze
zwrotne
punkty:
pod Moskwą — gdzie nastą
piło załamanie niezawodnego
dotychczas Blitzkriegu, pod
Stalingradem — gdzie woj
ska
hitlerowskie
poniosły
pierwszą wielką klęskę i pod
Kurakiem — gdzie zostało
przesądzone zwycięstwo.
Bitwa w Łuku Kurskim
przeszła do historii jako naj
większe pancerne starcie II
wojny światowej. Ze strony
radzieckiej ogółem uczestni
czyły w walkach 22 armie,
ponadto 5 pancernych i 6
powietrznych oraz potężne
siły lotnictwa dalekiego za
sięgu. W bitwie burskiej wykcrz-star.o po raz pierwszy
na tak wielką skalę formacje
pancerne i zmechanizowane,
co ze strony radzieckiej oka
zało się czynnikiem decvdującym w przeprowadzonych
manewrach operacy-nych.
Przygotowania
Po zaciętych i wyczerpują
cych wal’-ach, zimą 1942—43,
nastąpił na froncie niemieckoradzieckim
dłuższy
okres
ciszy.
Na początku kampanii letnio-zimowej 1943, linia fron
tu, skręcając koło Wielkich
Łuków na południowy wschód,
tworzyła w rejonie Kurska
olbrzymi
występ,
głęboko
wrzynający się w ugrupowa
nia wojsk niemieckich. Od
Biełgorodu linia frontu bie
gła na wschód od Charkowa,
wzdłuż rzek Doniec Siewier
ski i Mius.
Dowództwo hitlerowskie do
szło do wniosku, że najdogod
niejsze i najkorzystniejsze wa
runki uderzenia powstały wła

śnie w rejonie występu nazy

wanego „lukiem kurskim”. Z
północy oskrzydlały ten występ
siły Grupy Armii „Środek”, a
z południa — GA „Południe”.
Nieprzyjaciel zamierzał ściąć
występ u jego podstawy i roz
gromić znajdujące się tam woj
ska frontów: Centralnego i
Woroneskiego.
W pierwszej połowie kwiet
nia hitlerowskie zamierzenia
sprecyzowały się w formie pla
nu zaczepnego noszącego kryp
tonim: „Cytadela”. Myśl prze
wodnia operacji: jednoczesne
uderzenia na Kursk z rejonu
Orła i Charkowa, okrążenie 1
zniszczenie wojsk radzieckich.
W dalszych planach, po rozsze
rzeniu natarcia frontu połud
niowego — rozgromienie wojsk
radzieckich w Zagłębiu Do
nieckim.
Do przeprowadzenia operacji
„Cytadela” Niemcy przygoto
wali się niezwykle starannie.
Skupiono 50 dywizji (w sumie
nieprzyjacielskie
zgrupowanie
liczyło 900 tys. żołnierzy), pra
wie 10 tys. dział i moździerzy,
ok. 2700 czołgów i ponad 2000
samolotów.
Armia Czerwona przygotowy
wała się do czekającej ją mi
litarnej konfrontacji z wrogiem.
Opracowany w Kwaterze Głów
nej plan działań zakładał roz
gromienie GA „Środek” i „Po
łudnie”. wyzwolenie lewobrzeż
nej Ukrainy oraz wschodnich
rejonów Białorusi i wyjście na
linię Smoleńsk — rzeka Soi —
środkowy bieg Dniepru. Głów
nym wysiłkiem Armii Czerwo
nej było skoncentrowanie sił
na południowym zachodzie 1
przeprowadzenie na tym obsza
rze
największych
operacji.
Przede wszystkim planowano
rozbicie wroga w rejonie Orla
i Charkowa.
Dla koordynacji działań fron
tów wydelegowano przedstawi
cieli Kwatery Głównej, mar
szałków: G. Żukowa, 1 A. Wa
silewskiego. W operacji brało
udział 5 frontów. Odparcie
przeciwnika w rejonie na po
łudnie od Orła powierzono

Frontowi

Centralnemu

(d-ca

gen. K. Rokossowski), z rejonu
Biełgorodu — Frontowi Woroneskiemu (d-ca gen. N. Watutin). Każdy z tych frontów
miał w swym składzie 7 armii,
w tym jedną pancerną i jedną
lotniczą, plus dwa pancerne
korpusy. Obydwa razem — li
czyły 1 300 tys. żołnierzy, 20
tys. dział I moździerzy, 3600
czołgów i dział pancernych oraz
2370 samolotów.
Wojska wszystkich frontów
przystąpiły do budowy trwa
łych umocnień. Głębokość in
żynieryjnego urządzenia terenu
w pasach obydwu frontów się
gała 150—190 km. Jeszcze głę
biej budował swe umocnienia
Front Stepowy (d-ca gen. L
Koniew). W sumie przygotowa
no 8 pasów obronnych. Ogólna
głębokość przygotowania terenu
sięgała 250—300 km. Koncen
tracji wojsk i pracom inżynie
ryjnym towarzyszyło gromadze
nie ogromne! ilości zapasów.
Na potrzeby Frontu dostarczono
wówczas 141 354 wagony za
opatrzenia.
Dzień i Godzina!

Rola wywiadu w czasie dru
giej wojny światowej tak była
wielka, że bez jego udziału nie
podobna było przygotować żad
nej poważnej operacji wojsko
wej. Tak było również w przy
padku bitwy kurskiej. Z ana
lizy sytuacji wynikało wpraw
dzie, że faszystowskie dowódz
two zamierza właśnie tutaj sto
czyć decydująca batalie, ale by
ła to tylko bardzo prawdopo
dobna,-sztabowa hipoteza. Nale
żało więc, drogą wywiadu, szu
kać jej potwierdzenia. Radzie
cki wywiad wojskowy wywią
zał się z trudnego ■ zadania.
Uzyskano całkowitą pewność
uprzednich przypuszczeń. Tak,
właśnie w Luku Kurskim ocze
kiwać należy niemieckiego ude
rzenia. Jeszcze tego lata.
Niesłychanie ważną sprawą
było jednak poznanie dnia i
godziny rozpoczęcia nieprzyja
cielskiej
ofensywy.
Wywiad
otrzyma! kolejno zadanie: u
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wszelka cenę schwytać „ję
zyka”. Sprawa była niełatwa i
wywiadowcy co noc wracali z
niczym. A sztaby czekały. Cze
kały niecierpliwie na otrzyma
nie super-tajnej wiadomości
ogromnej wagi: Dzień i Go
dzina. Wiadomość taka pozwa
lałaby armii radzieckiej uprze
dzić moment faszystowskiego
ataku i cala siłę radzieckiej
artylerii i lotnictwa bombowego
rzucić na nieprzyjaciela, wła
śnie w momencie koncentracji
na pierwszej linii frontu.
2 lipca 1943 r. udało się zdo
być potrzebne informacje. Spo
dziewany atak miał nastąpić w
ciągu najbliższych 3—4 dni.
Schwytany na froncie woroneskim jeniec zeznał, że żołnierzom
rozdano już suchy prowiant i
porcje wódki. W najbliższych
więc dniach muszą przejść do
natarcia. Drugi niemiecki żoł
nierz uścilil tę informację: (
lipca godzina 3 rano.
Zapadła decyzja. Radzieckie
uderzenie nastąpi 5 lipca o go
dzinie 2 min. 20.
Artyleria i lotnictwo obydwu
frontów: Woroneskiego i Cen
tralnego skoncentrowały potęż
ny ogień na przednim skraju
linii nieprzyjacielskiej. Niemie
ckie wojska poniosły wielkie
straty, pod ogniem znalazły się
oddziały i sprzęt w miejscach
ich koncentracji. Zdezorganizo
wana została starannie przygo
towana nieprzyjacielska sieć
artylerii i zakłóconą zdolność
manewrowania poszczególnymi
jednostkami.
Najważniejszym
jednak efektem całej operacji
było udaremnienie zaskoczenia.
Pierwszy etap bitwy kurskiej
wygrał wywiad radziecki.

8 lipca 1903 r. znaarł Konrad
Prószyński, znany wtedy sze
roko pod. pseudonimem Kazi
mierza Promyka. Siedemdzie
siąt lat temu z kościoła św.
Krzyża na Powązki odpro
wadziły go tysiące ludzi, a w
żałobnym orszaku mieszały się
z czernią fraków, czamar i tużurków uczonych, pisarzy i
działaczy — białe i granatowe,
szare i brązowe sukmany chło
pskie. Obok wieńców z róż niesiono wieńce ze zbóż i polnych
ziół.
Niezwykłą ucztą dla oka et
nografa jest zachowane do dzi
siaj w zbiorach Biblioteki Na
rodowej pudło z fotografiami
najdawniejszych
czytelników
„Gazety Świątecznej”. Jest to
zarazem
świadectwo
takiej
więzi czytelników z pismem i
osobiście z redaktorem, jaka
już się nie zdarza. Fotografie
te napłynęły do redakcji z okazji podwójnego jubileuszu,
nazwanego przez Promyka po
polsku „Tysięcznicą” zamiast
łacińskiego Millennium.
Otóż w uroczyście witanym
na świecie — a na pohkich zie
miach z nadzieją — roku 1900,
który rozpoczynał XX wiek,
ukazał się numer 1000 „Ga
zety Świątecznej”. Na apel re
daktora paruset prenumerato
rów, którzy byli wierni ..Gaze
cie’’ przez pierwszych 1000 ty
godni, przysłało swoje fotogra
fie. Jak wynika z listów, nie
było o to łatwo na ówczesnej
wsi, a nawet w miasteczkach,
dokąd objazdowy fotograf przy
bywał tylko parę razy na rok
na największe jarmarki. W za
mian czytelnicy prosili o foto
grafią Pisarza „Gazety Świąte
cznej” (taki drugi pseudonim
przybrał Prószyński i wielu nie
znało jego nazwiska) — i oczy
wiście tę fotografią z osobistą
dedykacją otrzymali.
Był to człowiek „niezmęczonej, niewyczerpanej pracy i
wytrwałości posuniętej do za
ciętego uporu” — jak określił
charakter Prószyńskiego jego
wielbiciel, Bolesław Prus w
jednej z „Kronik tygodniowych”
z maja 1907 r. w „Tygodniku
Ilustrowanym”, w całości poś
więconej entuzjastycznej ocenie
działalności Promyka.
Zacięty upór okazał Konrad
Prószyński już jako 17-letni
chłopiec, kiedy postanowił zo
stawić rodziców i rodzeństwo
w miejscu popowstaniowego
zesłania w Tomsku i dotrzeć do
Warszawy. Od lutego do paź
dziernika 1853 r. pokonał —
pieszo, rzemiennym dyszlem,
statkiem po Wołdze 1 od Pe
tersburga koleją — odległość
ponad 5 tysięcy kilometrów
przez Tiumeń i Kazań, mając
za towarzyszy rówieśników-przyjaciół — przyszłego ma
larza Stanisława Witkiewicza
oraz Melchiora Wańkowicza
seniora.
rzuciły nieprzyjaciela o 140 km
na zachód i otworzyły „bramę”
na Ukrainę.

3 dni później do walk włączył
się także front Centralny i od
działy partyzanckie. Już 18 lip
ca dowództwo hitlerowskie za
częło wycofywać wojska z po
łudniowej części występu, zaj
mując pozycje obronne. Piąte
go sierpnia wyzwolono Orzeł.
Plan operacji orłowskiej nosił
kryptonim „Kutuzow” i pole
gał na wykonaniu (silami 3
frontów) uderzeń na to miasto
z północy, południa i wschodu.
W tym czasie, gdy owe 3 fron
ty „prostowały” północne ra
mie kurskiego luku, na ramie
niu południowym przeprowadza
no drugą operacje — bielgorodzko-charkowską.
Wykonały
ją począwszy od 3.VII. fronty
Woroneski i Stepowy. W dwa
dni później wyzwolono Biełgorod. Moskwa uczciła wyzwole
nie Orla i Biełgorodu , dwuna
stoma salwami artyleryjskim!
ze 120 dział — na cześć wal
czących żołnierzy pięciu fron
tów. Był to pierwszy w czasie
trwania tej wojny salut zwy
cięstwa.
Wyzwolenie Charkowa (23
sierpnia) zakończyło drugi etap
kurskiej bitwy. Potężne ude
rzenia wojsk radzieckich od

„Teraz my atakujemy”
..„.Bitwa pod Moskwą dowio
dła. że wytrwamy. Stalingrad
dowiódł, że wytrwaliśmy. Trze
ci etap — Łuk Kurski. Pod
Prochorowką poczułem wyraź
nie. że nieprzyjaciel jest wy
cieńczony, jego zapał ofensywy
zgasł. Pomyślałem wówczas: no,
teraz my będziemy stroną ata
kującą. Ktokolwiek wyczuwał
wówczas tętno wojny, musiał
zrozumieć, że oto i dla nas za
świeciło słońce”— — wsoomina
marszałek Związku Radzieckie
go i uczestnik kurskiej bitwy
A. Wasilewski.
Trzecie radzieckie przeciwna
tarcie przewyższało pod wzglę
dem zaangażowania sił i środ
ków zarówno moskiewska, iak
i stalingradzką batalię. W bi
twie kurskiej wzięło udział po
obydwu stronach przeszło 3 min
żołnierzy (Dod Moskwa — 1.5
min, nad Wołgą — 2 min). Wal
ki trwały pięćdziesiąt dni. Woj
ska radzieckie rozgromiły około
30 dywizii nfpmieok'eh. w tvm

Dwa etapy bitwy

Kumką batalię możemy za
sadniczo podzielić na dwa okresy — pierwszy etap — ob
ronny (5,VII. — U.VII.). drugi
—
ofensywny
(12.VII.
—
23.VIII.). W pierwszym etapie
wojska frontów — Centralnego.
Woroneskiego i Stepowego w
uporczywej obronie wyczerpały
siłę uderzeniową GA „Środek",
załamując niemieckie natarcie.
12 lipca z rozkazu Kwatery
Głównej do walk włączyły się
wojska frontów — Zachodniego
(d-ca gen. W. Sokołowski) 1
Briańskiego (d-ca gen. M. Popow). Rozpoczęło się radzieckie
przeciwnatarcie na orłowskie

zgrupowania nieprzyjaciela. W

Zniszczone czołgi niemieckie po bitwie w Luku Kurskim.
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W Warszawie Prószyński W
dotkliwej nędzy zdobył jako
samouk maturę — i pracująe
po 16 godzin na dobę — skoń
czył prawo na uniwersytecie.
Wstrząśnięty odkryciem, że na
najbliższej podwarszawskiej wsi
nikt nie umie czytać i pisać,
już jako student stanął do pra
cy oświatowej.
W 1373 r. założył tajne uni
wersyteckie Towarzystwo Oś
wiaty Narodowej i z funduszu
składkowego wydrukował pier
wszy swego autorstwa „Ele
mentarz ścienny” i pierwszą z
kilkudziesięciu swych popular
nych broszur: życiorys Stanis
ława Staszica z onisem pomni
ka Kopernika w Warszawie.
Członkowie TON, pod wodzą
Promyka (taki wtedy przyjął
pseudonim), w lecie tego roku
przeszli pieszo dziesiątki wsi i
miasteczek. Uczyli na „Elemen
tarzu”. sprzedawali groszową
książeczkę o Staszicu i zosta
wiali za sobą pierwsze setki lu
dzi, którzy z kolei stawali się
nauczycielami dalszych tysięcy.
Był to historyczny przełom w
dziejach oświaty ludowej w
Królestwie Polskim.
W grudniu 1875 r. Promyk
skończył i wydał swój „Ele
mentarz, na którym nauczysz
czytać w 5 albo 8 tygodni”. Me
toda 24-letniego Promyka: nau
ka czytania od razu całymi sy
labami. od jednosylabowych
wyrazów poczynając — wspoma
gana ilustracjami przedstawiają
cymi przedmiot oznaczony da
nym wyrazem — okazała się
rewelacyjna i odniosła niebywa
ły . sukces. Doskonalony z bie
giem czasu „Elementarz” osiąg
nie przez ok. 43 lat ponad 83
wydań i zawrotny, jak na ów
czesne stosunki, nakład prawie
2 milionów egzemplarzy.
W 1879 r. ukazała się kolej
na praca Promyka „Obrazko
wa nauka czytania i pisania
oraz elementarz dla samou
ków”. Autorami ilustracji byli
jego przyjaciele, tak znakomici
malarze, jak Stanisław Witkie
wicz, Stanisław Masłowski i in
ni. Na międzynarodowym kon
kursie elementarzy w Londy
nie „Obrazkową naukę” uzna
no za najlepszy elementarz
świata. Wydawcą jej była wła
sna Księgarnia Krajowa Kon
rada Prószyńskiego, założoną
przy pomocy warszawskich fi
lantropów.
„Gazeta Swiąteczna’, została
przez Promyka stworzona w
1881 r. jako oierwsze i chyba
jedyne polskie pismo, którego
czytelników sam sobie szukał,
sam uczył czytać i sam uczył
pisać jego redaktor. On też
wprowadził na łamy pisma lis
ty czytelników i odpowiedzi
redakcji, organizował sieć ko
respondentów.
nadsyłanymi
wiadomościami zasilał dział in
formacji bieżących, a niektóre
listy drukował na pierwszej
stronie zamiast artykułu wstęp
nego.
Głównym autorem słowa dru
kowanego w piśmie był jednak
sam Konrad Prószyński —
Promyk pod pseudonimem Pi
sarza „Gazety Świątecznej”, w
skrócie P.G.S. Wkrótce poczta
warszawska dobrze poznała go
jako adresata listów z osad,
wiosek, przysiółków, przedtem
nie znanych w Warszawie na
wet z nazwy. Toteż gdy kiedyś
nadeszła przesyłka z niewpra
wnie napisanym adresem: „Do
Pana Pisarza w Warszawie” —
i ani słowa więcej na kopercie
— listu nie zaniesiono ani do
Sienkiewicza, ani do Prusa, lecz
nieomylnie do Kazimierza Pro
myka.
BARBARA OLSZEWSKA

7 pancernych i zniszczyły prze
szło 3500 samolotów, a lotnic
two radzieckie wywalczyło so
bie panowanie w powietrzu i
utrzymało je już do końca woj
ny. Hitlerowskie dowództwo nie
tylko nie zrealizowało planu
Cytadela, ale musiało się już
na zawsze pożegnać z próbami
przejęcia inicjatywy strategicz
nej.
Wyniki bitwy kitrskiel miały
wielki wpływ na sytuacje w
obozie aliantów. Przygotowania
do pierwszei konferencji minis
trów spraw zagranicznych trzech
mocarstw: ZSRR. USA i W.
Brytanii, odbywały się w wy
jątkowo napiętej atmosferze.
Natomiast sama konferencja,
która miała mieisee w Moskwie,
a odbywała się w październiku
tamtego roku, przebiegała już
w klimacie zupełnie zmienio
nym. Polityka światowa pozo
stawała w cieniu zwycięstwa
wojsk radzieckich, w słynnym
już wówczas Łuku Kurskim.
nnr. Ma—’n’p-n
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Każdy kłos na wagę złota

O większy bochen ch leba
ZW ZSMP w Radomiu, Ma
rian Dusiński. Razem z mło
dymi układa snopy w mendle
Aż dziw bierze, że tak wpra
wnie jakby nawykł od lat do
żniwnej roboty. A obok dzie
wczęta z OHP, które przeby
wają na wakacjach w letnim
hufcu pracy w „Hortexie” w
Lipsku. Dziś przyjechały do
Lucimi: Elżbieta Wójcik, Ja
nina Siatkowska, Jolanta Farian, Anna Marczak, Ela Ko
rzeniowska — wszystkie z
Lublina. Na czas żniwny za
ludniły się nadwiślańskie wsie
gminy Przyłęk. Piękny to
przykład pomocy młodzieży
ludziom wsi, nie może bowiem zmarnować się żaden
mówi Marian Dusiń-

Listy i kolorowe pocztówki Lato w mieście
z kolonii i obozów
Dla dzieci z Kącika
Niebawem
zakończy
się
drugi turnus kolonii letnich,
gdzie wypoczywają dzieci pra
cowników radomskich zakła
dów i przedsiębiorstw. Mima
że aura nie zawsze dopisuje,
dzieci są zadowolone z poby
tu o czym świadczą listy i
kartki przysyłane do redakcji.
W Szkole Podstawowej nr 2
w Skarżysku-Kamiennej zor
ganizowano kolonię dla dzieci
pracowników Zakładu Energe
tycznego. Warunki są bardzo
dobre. W pobliżu znajduje się
czysta rzeczka, niedaleko las.
gdzie dzieci chodzą na wy
cieczki.
Uczestnicy
kolonii
zwiedzili Góry Świętokrzyskie,
Oblęgorek, na terenie kolonii
odbywały się spotkania z cie
kawymi ludźmi, którzy w in
teresujący sposób mówili na
temat historii Kielecczyzny.

Sprzęt mechaniczny wypożyczała SKR w Przylęku
Zdala widać wysoki wiśla
To już lubelskie,
żyzne ziemie. Ale z tej strony,
gdzie brzeg niski, pasem sze
rokim na kilka kilometrów
ciągną się zagony ziemi pia
szczystej i tutaj stoją rzęda
mi poustawiane mendle sko
szonego żyta. Rolnicy z Krzy
wdy, Rudek, Andrzejowa, Lu
cimi, nadwiślańskich wsi na
ziemiach lekkich, gdzie żyto
szybciej dojrzało, rozpoczęli
już na dobre żniwa. Jak dobrze pójdzie, skoszą żyto w
kilka dni.
— Już nie jest jak dawniej — mówi Dorota Olender
żyta
z Lucimi — kiedy
____ do ...
szło się z kosą i sierpem. Dziś
maszyn'-, kombajny...

ny brzeg.

kłos na tyagę złota” rolnikom
starszym, wdowom, komba
tantom II wojny światowej
pomagają młodzi z gminnej
organizacji ZSMP. Tak i tu
taj, po ścięciu żyta na polet
ku Olendrowej, piaszczystą
drogą traktor pojechał do
Henryka Sokołowskiego, star
szego
samotnego
rolnika.
I znów młode, sprawne ręce
młodzieży z Lucimi, Krzywdy
i Rudek stawiają mendle w
rzędach na skraju zagonu. Za
raz po ścięciu żyta wjeżdża
inny traktor z 3-skibowym
pługiem orząc, aby w wilgot
ną ziemię wsiać ziarno saradeli czy wyki.
Bo w Lucimi, choć w więk
szości już starsi gospodarze,

— A za truskawki w tym
roku, których coraz więcej
uprawia się na nadwiślańskich
plantacjach, rolnicy z naszej
gminy otrzymali 30 min zł —
mówi I sekretarz gminny par
tii i stwierdza: to już jest
coś!
Jest w tym 1 dorobek młodzieży. Grażyna Sulima, Krystyna Michalik, Irena Kwapisiewicz — jak wiele innych
dziewcząt w Lucimi, mogłyby
jechać do miasta, bo w Ra
domiu, a nawet w Warszawie
mają krewnych, którzy nie
raz kusili perspektywą wiel
komiejskiego życia. A jednak
zostały wierne wsi. Mają ład
ne domy, gospodarstwa wzo
rowe — panny na ożenku.
Znajdują też czas na pomoc
sąsiadom, których dotknął lor
starości czy kalectwa. Kończą
właśnie koszenie żyta na Mi
chalikowym poletku, równiut
ko układając w mendle snopy
dorodnego żyta. Za kilka dni
przy dobrej pogodzie pomogą
przy zwózce zboża i omłotach. Bo to, co za sprawą
przyrody
ziemia
urodziła,
trzeba zebrać starannie na
wielki bochen chleba.
Na żniwa do Lucimi przy
jechał
wiceprzewodniczący

Zaraz po ścięciu żyta podorywki i sianie poplonów
ski, wiceprzewodniczący ZW
ZSMP:
— W tym roku naczelnicy
gmin proszą o pomoc dla 1200
gospodarstw. To w skali wo
jewództwa. Pomożemy. 17 tys.
młodzieży zadeklarowało swój
udział nie tylko przy żniwach,
ale także przy omłotach, orce
i sianiu poplonów. Gmina
Przyłęk jest tego przykładem
— młodzież wespół z rolnika
mi rozpoczęła batalię o chleb.

BRONISŁAW DUDA
Zdjęcia autora

Członkowie kola ZSMP na zagonie Olendrowej
Na
zagonie
Olendrowej
traktorzysta z fasonem wziął
zakręt i na łan żyta delikat
nie opuścił ramię snopowiązałki, za którą równiutko
układały się snopki.
— Można powiedzieć: sno
py! Ciężkie od ziarna, choć tu
takie piachy — mówi Jan
Choroś, I sekretarz Komitetu
Gminnego Partii w Przyłęku.
— Byle tylko pogoda dopi
sała...
I to zmartwienie podzielają
młodzi. Na polu Olendrowej,
wdowy, gospodarującej na kil
ku hektarach, jest ich kilkanaścioro;
zbierają
snopy,
układają w mendle. Grażyna
Sulima — przewodnicząca
Koła ZSMP, przywiodła ich
tutaj zresztą nie pierwszy już
raz.
Stało się już tradycją, że z
chwilą nastania żniw, a także
przy innych pracach poto
wych, w ramach akcji „Każdy

umieją racjonalnie uprawiać
ziemię. Zresztą za tę gospo
darność, wysoką towarowość
wsi gmina Przyłęk zajęła w
województwie IV miejsce. Na
uroczystej sesji GRN w prze
dedniu Święta Lipcowego po
seł Stefan Choroś wręczył
przewodniczącemu GR dy
plom, stanowiący uznanie dla
wszystkich dobrze gospodaru
jących rolników. A też nie
bez znaczenia dla gminy była
nagroda w wysokości pół mi
liona złotych. Bo potrzeb w
gminie, chociaż w tak gospo
darnej, jest zawsze dużo.
Wieś buduje się, potrzeba
coraz więcej materiałów. Tyl
ko nowoczesność może zatrzy
mać młodzież na wsi. Dobra
gospodarka, ładny dom — to
przyciąga młodych. W gminie
Przyłęk coraz więcej takich
ładnych domów, dobrze urzą
dzonych gospodarstw. 41 go
spodarstw specjalistycznych!

Dziewczęta z OHP

Syn piechura

generałem i kosmonautą

Na szlaku żołnierskiej chwały

Z żałobnej karty
Po długotrwałej chorobie
zrnarł w Radomiu 15 lipca br.
Jan Gauze. Mieszkańcom Ra
domia znana była postać pro
sto trzymającego się starszego
pana, pogodnie uśmiechnięte
go 1 lubiącego żartować ze
swego matuzalowego wieku.
Żył 83 lata, a były to lata
jakże intensywnie przeżyte.
Jako kilkunastoletni chło
pieć, żądny przygód, wyru
szył w daleki świat. Wędrując
po obszarach Brazylii z tycz
ką micrr.ika-gccdety przemie
rzy! olbrzymie i tajemnicze pu
szcze i stepy. Egzotyczna przy
goda przerodziła się w lata pra
cy spędzone wśród ludności in
diańskich wiesek, wśród nie
doli zbieraczy mleczka kau
czukowego, nieludzkiego wy
zysku wielkich firm eksploa
tacyjnych, wśrćd fantastycz
nej i dzikiej przyrody.
Do tego barwnego rozdziału
swego życia wrócił Jan Gauze
po wielu latach, dając obraz
stosunków społecznych, folk-

1 ŻYCIE RADOMSKIE
..Zycie Radomskie*’ 86-100. Ra
dom. ul 2emnukie2<> 81 Tele
fony: tu !•» ni iti Przvi-nonranie oąloweń w god? 830—
17.80 Za terminowy druk ogło
szeń redakcja mc odpowia
da. Warszawskie Wydawnictwo
Prasowe RSW ..Prasa- Al Je
rozolimskie UMtl Rękopisów
nie tama wian vcb redakcja nie
zwraca Druk Prasowe 7ak!a.
dy Grafinne RSW ..Prasa
Książka Ruch- Warszawa ul
UarszałkouskR VI

Ioru i życia Brazylii z łat
1913—1919 w książce pt. „Bra
zylia mierzona krokami” oraz
w powieści „Na przełaj przez
dżunglę”. Spod pióra Jana
Gauzego wyszła i inna książ
ka, nawiązująca do wielkich
przeżyć syna radomskiego
proletariatu „Złożysz przysię
gę, będziesz z nami”.
Dorobek pisarski stał się bi
letem wizytowym Jana Gau
zego, wprowadzającym Go w
szeregi Związku Literatów
Polskich. Był miłośnikiem
sztuki, sam rysował i malo
wał amatorsko, przez wiele lat
był prezesem Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych,
organizując
wiele wystaw
ogólnopolskich i propagując
szerokich
plastykę
wśród
rzesz odbiorców, Za pracę
społeczną i działalność na po
lu kultury otrzymał odznacze
nia państwowe, m.in. Złoty
Krzyż Zasługi i Krzyż Kawa
lerski Orderu Odrodzenia Pol
ski, wicie wyróżnień i nagród.
Jan Gauze był od lat przy
jacielem naszej gazety, dru
kował na naszych łamach i
na co dzień odwiedzał naszą
redakcję. Wielce ceniliśmy so
bie te spotkania z działaczem
kultury, radomskim globtrotterem. W ostatnich latach
zabrakło już tych odwiedzin
— Jego serce zagrożone po
ważną chorobą nie pozwalało
na częste odwiedziny. Ze
smutkiem myślimy, że straci
liśmy Seniora z grona na
szych Przyjaciół.
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Idziemy do kina

Jugosłowiański
dramat historyczny
„Gorycz” to tytuł jugosło
wiańskiego filmu zrealizowa
nego w 1975 r. Pochodzi z
puli specjalnej i będziemy
mogli obejrzeć go od 28—31
bm. w ramach „Dni studyj
nych” w „Pokoleniu”.
Reżyserem filmu jest Kirl
Cenevski. Jest to jego dru
gi film po „Wyspie wyklę
tych”.. Produkcję filmu przy
gotowywano kilka łat. Po
wnikliwych konsultacjach ż
historykami sztuki, etnologa
mi,
muzykologami przystą
piono do realizacji filmu.
Akcja
„Goryczy’.’ rozgrywa
się w XI w. w Macedonii.
Jest to dramatyczna historia
dwóch braci, których losy to
rzucają w odlegle zakątki
kraju, to
doprowadzają do
spotkania, Osią akcji jest
tragedia człowieka, który raz
zbłądziwszy
musi
ponieść
najstraszliwsze
konsekwen
cje swego czynu.
Tę opowieść, okrutną 1
krwawą reżyer rozgrywa w
zbliżeniach, wśród nieustan
nego wirowania kamery fil
mującej sytualne gesty, uro
czystości i obrzędy,
bujny
macedoński falklor, sytuację
wzorowane na motywach bi
blijnych. (m.s)
Smakotin, autor książki „Ot
Dona do Bierlina”, zginął pod
czas wykonywania zadania
bojowego szeregowiec gwardii
— Ilia Fiodorowicz Klimuk.
— Piszą w gazecie, że spo
czywa na cmentarzu w Rado
miu, wraz z dwoma tysiącami
innych bojców, którzy wojo
wali na tym przyczółku.

2.
Wokół zagrody Zofii Minde
wicz zebrali się letnicy: Łukiewieże, Waszkiewicze, Makuszewscy. Starsi mieszkańcy
Ryczywołu przyglądają się
gazetowemu zdjęciu radziec
kiego
generała-kosmonauty,
tego z „orbity”, kolegi po locie
Hermaszewskiego, i próbują
sobie przypomnieć, czy nie
spotkali wtedy ojca — Ilię
Fiodorowicza.
— Chyba nie, bo wtedy ni
kogo z mieszkańców nie było
w Ryczywole. Ale mógł być
tu wcześniej, przed wielką
ofensywą, latem, tuż po bi
twie pod Studziankami... Mo
że przyszedł do zagrody, by
napić się wody. Kto spamięta
— tylu ich tutaj było, szarych,
radzieckich piechurów. Tylu
ich padło na tej ziemi..
'■

Grób liii Fiedorowicza Klimuka na cmentarzu Armii Radziec
kiej w Radomiu
Letnicy z Warszawy i Ra
domia, którzy wybrali sobie
Ryczywół na miejsce lipcowe
go relaksu, wolą tę miejsco
wość od innych reklamowa
nych w folderach, a to ze
względu na grzyby. Lasy w
tej okolicy pachną grzybiną
i wilgotnym użyźniającym
igliwiem.
Ale nie tylko letnicy i grzy
biarze nawiedzają cichą miej
scowość RyczywóŁ
— Przyjeżdżają z gazet
powiada Zofia Mindewicz
i wciąż pytają nas, jak to
wówczas było. To znaczy, co
działo się od późnego lata do
grudnia 1944 roku, kiedy prze-

walał się tutaj front I czy
to nie dziwne, że człowiek tak
rzetelnie zapamiętał tamte
odlegle wypadki, a. nie zaw
sze odpowie, co było trzy dni
temu na' obiad. Widocznie pa
mięć ludzka jest już taka, że
mocniej utrwala wydarzenia
sprzed 34 lat niżeli te co
dzienne sprzed kilku dni.
Co jakiś czas w historycz
ne już sprawy wkracza dzień
dzisiejszy i pomaga bolesnej
pamięci na odtwarzanie mi
nionych obrazów. Tutaj, w
grudniu 1944 roku, w rejonie
Ryczywół—Chodków — jak
wspomina świadek i uczest
nik tych wydarzeń M. P.

Dużym
wydarzeniem
była
olimpiada sportowa oraz dzie
cięcy festiwal piosenki. Zor
ganizowano także rajd szla
kiem miejsc pamięci narodo
wej, a przy pomnikach i miej
scach straceń dzieci złożyły
wiązanki kwiatów.
Mimo zmiennej pogody nie
narzekamy na brak rozrywek
— piszą dzieci pracowników
RZPS „Radoskór” przebywa
jące w Dziwnówku nad mo
rzem. Organizowane są liczne
wycieczki, dyskoteki, konkursy
i zabawy, więc na naszej ko
lonii na nudę nie ma czasu.
W Salzwedel w NRD prze
bywają na letnim wypoczynku
uczniowie z Szydłowca. Wszy
scy są bardzo zadowoleni z po
bytu, który pozwala im po
znać kraj naszych sąsiadów.
W Czechosłowacji natomiast
przebywają harcerze z Hufca
ZHP w Przysusze. Dziewczęta
i chłopcy piszą, że liczne wy
cieczki pozwalają im na po
znanie Czechosłowacji.
Dzieci pracowników radom
skiego „Zremb-u” wypoczywa
ją natomiast na kolonii w No
wym Targu. Jak wynika z tre
ści pocztówki — uczestnicy ko
lonii zwiedzili już Nowy Targ
i najbliższe okolice, byli w
Rabce i na Turbaczu. W naj
bliższym czasie planowane są
dalsze wycieczki, a jeśli aura
nie dopisze wszyscy świetnie
bawią się na terenie kolonii.
Serdeczne pozdrowienia dla
wszystkich czytelników „Ży
cia” otrzymaliśmy od harcerzy
i instruktorów z I Radomskiej
Drużyny Harcerskiej i Zucho
wej „Grunwald”. Wyruszyli
oni na szlak harcerskiego raj
du turystycznego „Grunwald78”.
Wszystkim serdecznie dzię
kujemy za pamięć, (bw)

Choć zdjęć nie będzie...
się krytyczPo ukazaniu
nej notatki w „Życiu” —
„Tak bywa
ani zdjęć ani
zwrotu pieniędzy” z 10 lip
ca br. zgłosił się do nas
przedstawiciel Wojewódzkiej
Usługowej Spółdzielni Pra
cy ż prośbą o poinforrnowanie
zainteresowanych,
że
WUSP
zwraca
przedpłaty
ża: 'niezrealizowane zdjęcia
przez spółdzielczy zakład fo
tograficzny nr 135 przy ul.
Astronautów 9.
Przypominamy,
że chodzi
tu o zdjęcia wykonane przez
pracownika zakładu fotograficznego w styczniu br. przy
choinkowej
okazji imprezy
zorganizowanej w ZDK im.
Waltera.
Przepraszając klientów za
postępowanie niesumiennego
fotografa, zwolnionego zresz
tą w tym czasie z pracy,
WUSP prosi
poszkodowa
nych by zgłosili się po od
biór zaliczki w Zakładzie Te
renowymi nr 2 przy ulicy
Wałowej 7. Co prawda nie
będzie zdjęć z imprezy, ale
zwrócone zostaną poszkodo
wanym
pieniądze,
zresztą
niebagatelne, bo po 110 zł. za
niewykonaną usługę, be-de
rza przez Lubartów, Nowy
Dwór, Jamne i Torysin. Wyz
wolił Puławy, pod koniec
lipca 1944 roku, współdziałał
z oddziałami 1 Dywizji Pan
cernej im. Tadeusza Kościusz
ki. Następnie sforsował Wisłę
na wysokości Magnuszewa,
torując drogę całej armii. Od
znaczony został wtedy Orde
rem Czerwonego Sztandaru.
Doszedł do rzeki Radomki,
gdzie od 5 sierpnia aż do roz
poczęcia styczniowej ofensy
wy toczył działania obronne.
A potem, kiedy w grudniu
1944 roku Ilia Fiodorowicz
zginął wykonując bojowe za
danie, pułk wyróżnił się przy
wyzwalaniu Jedlińska, Zgie
rza, Konina, Gniezna 1 Mię
dzyrzecza.
Po wyzwoleniu
Gniezna nadano mu imię
„Gnieźnieńskiego”.
4.
Wspominają ludzie zebrani
przy opłotkach. O tym grud
niu 1944 roku. Był tu taki
treuhender — Eweling. Wi
docznie zaprzaniec, bo po pol
sku dobrze mówił, ale to był
zatwardziały faszysta — bił

W ramach akcji „Lato w
mieście” kierownictwo świet
licy „Kącik” Spółdzielni Mie
szkaniowej „Nasz Dom” przy
ul. Sadkowskiej 7 zaprasza
dzieci na kilka
ciekawych
imprez, które odbędą się w
najbliższych dniach.
Dziś 26 bm. odbędą się roz
grywki w warcaby o tytuł
mistrza świetlicy. Następne
go dnia 27 bm. zaplanowano
wycieczkę na
basen, gdzie
będzie można zdobywać po
wszechne karty pływackie.
Jeśli aura dopisze dzieci wy
ruszą na pływalnię o godzi
nie 10.00. 28 bm. zaplanowano
całodzienny biwak w Koso
wie, w programie którego
znajdują się gry
terenowe.
Początek godzina 9.
W razie niepogody organi
zowane są zajęcia w świetli
cy. Można grać w ping-ponga, szachy,
warcaby, serso,
domino, oglądać telewizję,
słuchać płyt itp.
Natomiast w Zakładowym
Domu Kultury RZPS „Rado
skór" dziś 26 bm. jak w każ
dą środę odbędzie się pro
jekcja filmów dla dzieci 1
młodzieży (początek godzina
16) natomiast jutro 27 bm. w
godz. 17—20 odbędzie się dy
skoteka dla młodzieży, która
organizowana jest wsoólnie
z Radą Uczelnianą SZSP Ra
domskiej uczelni, (bw)

Dostawy poiridorów
bułgarskich i rumuńskich
Tej wiosny handlowcy z Wo
jewódzkiej Spółdzielni Ogrod
niczej w Radomiu sprzedali
t
pomidoróvz
ponad
380
szklarniowych. Niestety, ka
pryśna aura spowodowała,
że skończyły się zbiory w
szkalarniach a jeszcze nie
ma
pomidorów „z gruntu”,
które spodziewane są nie
wcześniej jak na przełomie
lipca i sierpnia.
Sytuację rynkową popra
wiły w znaczny sposób do
stawy pomidorów importo
wanych z Bułgarii i Rumunii.
Dotychczas radomscy hand
lowcy otrzymali już od na
szych, południowych sąsia
dów ponad 60 t pomidorów.
Wr tym tygodniu należy się
spodziewać dalszych dostaw
w ilości przynajmniej 12 t
pomidorów, które sprzeda
wane są w cenie 40 zł (1 kg),
czyli niżej jak żądają na radorriśkich zieleniakach.
•>' Przy okazji warto poinfor
mować, że również lada dzień
w sprzedaży znajdą się pier
wsze w tym roku brzoskwi
nie rodem z krajów bałkań
skich, których dostawę w
wagonach-chłodniach
zapo
wiedziano już w WSO. Pier
wsza partia
brzoskwiń li
czyć będzie około 26 t. (mz)

Oddanie krwi
dla ratowania
życia ludzkiego

jest najwyższym
czynem
humanitarnym

chłopów, wiązał jak do prę
gierza do woza, jeżeli ktoś nie
oddał „powinności” na rzecz
Rzeszy. Już po styczniowej
ofensywie rozpoznał go ktoś
w Radomiu, gdzie schował się.
Spotkała go zasłużona kara.
Ludzie chętnie tutaj wiodą
polityczne rozmowy o patrio
tyzmie, powinności żołnier
skiej, o tym jak wielu żołnie
rzy zginęło bezimiennie i bez
nagrody.
Jednak o liii Fiodorowiczu
zachowała się wdzięczna pa
mięć. A nagroda jest na mia
rę dziejowego rachunku —
syn skromnego piechura ge
nerałem i kosmonautą.
— I to wygląda na prawi
dłowość: Hermaszewski — je
den generał a drugi kosmo
nauta też chłopskie dzieci, z
ludzi prostych, jak z prostego
piechura wywodzi się Piotr
Klimuk, na którego oczy
zwraca cały świat. Nad tym,
ludzie, warto się zastanowić,
i to trzeba przemyśleć i ucz
cić... (be-de)
Fet. Bronisław Duda

3.
172 pułk piechoty gwardii
wchodził w skład 57 Nowoburskiej
Dywizji Piechoty
Gwardii 4 Korpusu Piechoty
8 Armii Gwardii Iwana Czujkowa. W tym pułku służył
szeregowiec Ilia Fiodorowicz
Klimuk.
Sława pułku jest podzielo
na, jego droga bowiem, jego
sławny sstandar, dotyczą rów
nież i pojedynczych żołnierzy.
A był to pułk sławny: sfor
mował się po zwycięstwie
odesskim,
uczestniczył
w
brzesko-lubelskiej
operacji
zaczepnej, torował drogę Ma
nifestowi Lipcowemu, 20 lipca
1944 roku sforsował Bug, od
pierał liczne ataki wroga w
okolicy Rudek, szedł jak bu-

Czolg-bohater w skansenie Mniszew, który zwiedzą jutro kos
monauci — Piotr Klimuk i Mirosław Hermaszewski

