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Cena 1

KSIĘGARKI IN SPE

SESJA P
Najistotniejsze problemy aktualnej sytuacji na
świecie, a na tym tle — możliwości podejmowa
nia wspólnych działań w kierunku umacniania
pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwoju współpra
cy międzynarodowej — stanowią przedmiot roz
poczętej wczoraj w Warszawie sesji Prezydium
Światowej Rady Pokoju.
Obok członków prezy
dium SRP w warszaw
skiej sesji wzięli udział
uczestnicy
zakończonego
w piątek międzynarodowe
go spotkania intelektuali
stów, przedstawiciele nie
których komisji ONZ, or
ganizacji
międzynarodo
wych oraz szerokie grono
działaczy politycznych, spo
łecznych, ludzi nauki i
kultury
naszego kraju.
Łącznie w obradach sesji
bierze udział blisko 200
zagranicznych gości. Na
czele delegacji polskiej
stoi przewodniczący Ogól
nopolskiego Komitetu Po
koju Józef Cyrankiewicz.
Serdecznie1 powitali uczeetnicy sesji przybyłego
na obrady prezesa Rady

Ministrów PRL — Piotra
Jaroszewicza. (Omówienie
wystąpienia podajemy na
stronie 2).
Następnie sekretarz gene
rainy SRP Romesh Chan
dra wygłosił referat na te
mat dorobku i zadań świa
towego ruchu pokoju. Dziś
— powiedział — w nowej
sytuacji politycznej przed
światowym ruchem pokoju
stoją nowe odpowiedzialne
zadania. Utrwalenie poko
ju w Indochinach, jego osiągnięcle
na
Bliskim
Wschodzie, walka z prze
jawami rasizmu i neokolonializmu, działalność na
rzecz rozwoju przyjaźni i
współpracy, na rzecz pow
szechnego !
całkowitego
rozbrojenia — oto sprawy,

K

które znajdują się w cen
trum naszej uwagi.
Przemawiali
następnie
przedstawiciele ludów Indochin: Laosu, Kambodży,
Wietnamu południowego i
DRW. Potrzeba dalszej mo
bilizacji opinii światowej
na rzecz solidarności z lu
dami arabskimi w ich wal
ce z agresją izraelską była
przedmiotem
wystąpień
przedstawicieli ruchu po
koju Egiptu i Iraku.
Aktualne problemy sy
tuacji
europejskiej,
ze
szczególnym
uwzględnie
niem nadziei, jakie narody
naszego kontynentu przy
wiązują do wyników euro
pejskiej konferencji bez
pieczeństwa i współpracy
stanowiły
główną treść
przemówień przewodniczą
cego OKP — Józefa Cyran
kiewicza i ministra oświa
ty Finlandii — Ulfa Sund
qvista.
Uczestnicy sesji zapozna
II się także z innymi refe
ratami, będącymi również
wprowadzeniem do głów

6 maja-Dzień Hutnika
Uznanie dla tradycji zawodu
Z okazji tegorocznego
Dnia Hutnika odbyło się
Częstochowie ogólnopolside spotkanie przodują
cych hutników.
Dotychczasowe osiągnię
cia hutnictwa polskiego i
perspektywy Jego rozwoju
omówił wicepremier Fran
ciszek Kaim.
W czasie spotkania na
dano tytuły „Zasłużony
Hutnik PRL”.
Orderem Sztandaru Pra
cy II klasy zostali udeko
rowani: Henryk Gabryś z
Huty „Kościuszko” i Piotr
Wachowicz z Huty im. Le
nina.

tami Zasługi. Otrzymały
wiązanki kwiatów i upo
minki. Odznaczona została
np. Jadwiga Sowa z Ozim
ka, której 7 dzieci pracu
je w hutnictwie, Maria
Płaszewska z Nowej Huty
której 6 dzieci i mąż pra
cują w hutnictwie.
Minister przemysłu cięż

kiego — Włodzimierz Lej
czak w serdecznych sło
wach podziękował matkom
za ich trud i poświęcenie
włożone w
wychowanie
sujoich dzieci na wzoro
wych hutników i obywate
li Polski Ludowej i życzył
im wszelkiej pomyślności.
(PAP)

Wczoraj, w przeddzień
tradycyjnego
hutniczego
święta odbyło się w Kato
wicach wzruszające w swo
jej wymowie spotkanie ma
tek, które wychowały
i
skierowały do pracy w
przemyśle hutniczym troje
lub więcej swoich dzieci.
Przybyło na nie 30 kobiet
z całego kraju. Wszystkie
one, za trud włożony w
wychowanie swoich dzieci,
za kultywowanie tradycji
trudnego i odpowiedzialne
go zawodu hutnika odzna
czone zostały Złotymi Krzy

nych tematów sesji, a po
święconych
problemowi
rozbrojenia, zagadnieniom
rozwoju współpracy mię
dzynarodowej,
problema
tyce krajów
rozwijają
cych się, sprawom walki
z rasizmem i neokolonializmem.
Podstawowe tematy se
sji, do których wygłoszone
referaty były wprowadze
niem, będą dzisiaj przed
miotem obrad 4 komisji
problemowych.
Odczytane zostały depe
sze przekazujące uczestni
kom sesji życzenia owoc
nych obrad, które nadesła
li sekretarz generalny ONZ
— Kurt Waldheim, a tak
że prezydenci i szefowie
rządów wielu krajów.
(PAP)

Specjalni sprawozdawcy
PAP Władysław Knycpel
i Juliusz Solecki przeka
zują z Lubiany:
Podczas gdy pierwszy
dzień pobytu
Edwarda
Gierka w Jugosławii wy
pełniły głównie rozmowy
polityczne — drugi dzień
— sobota upłynął pod zna
kiem bezpośrednich kon
taktów przywódcy Polski
z ludźmi pracy Jugosławii.
Rozpoczął się on od wizyty
w największym i najnowo
cześniejszym w Jugosławii
zakładzie produkcji urzą
dzeń gospodarstwa domo
wego — „Gorenje”, położo
nym kilkadziesiąt’ kilomet
rów od Lubiany.
Oprowadzany
przez
członków kierownictwa za
kładów Edward Gierek za
poznał się z tokiem pro
dukcji automatycznych pra
lek, lodówek i innych urządzeń gospodarstwa do
mowego
wytwarzanych
W.
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■ Agencja Reutera do
nos» z Bejrutu, ie w so
botę między wojskami li
bańskimi a komandosami
palestyńskimi doszło do
dwugodzinnej wymiany og
nia artyleryjskiego w południowowschodmich gó
rach Libanu. W pozosta
łych rejonach Libanu pa
nował spokój.
B Agencja Reutera in
formuje, że w czasie ostał
nich walk w Libanie zgi
nęło ponad 90 osób, a ok.
200 odniosło rany.
■ Agencja Reutera po
wołując się na rozgłośnię
radiową w Konakri poda
je, że grupa najemników
planowała dokonanie ata
ku na Gwineę w celu oba
lenia prezydenta Sekou
Toure.
■ W sobotę trzech żoł
nierzy brytyjskich ponio
sło śmierć, a pięciu zosta
ło ciężko rannych na sku
tek eksplozji dwóch min
w Irlandii Północnej.
■ W centrum stolicy
Chile, Santiago doszło do
strzelaniny w czasie de
monstracji zorganizowanej
przez ugrupowanie prawicowych ekstremistów. Jed*
na esoba została zabita.

# Dalszy ciąg na str. 4

przez zakłady „Gorenje”.
Interesował się on szczegół
nie rozwojem kooperacji z
z przemysłem polskim.
Kooperacja ta dotyczy
przede wszystkim pralek
automatycznych. Już
w
chwili obecnej Polska pro
dukuje ok. 50 proc. wszyst
kich podzespołów tych pra
lek dla zakładów w Go
renje. Po ukończeniu niez
będnych inwestycji na Doi
nym Śląsku Polska podej
mie również kooperację z
zakładami jugosłowiański
mi w zakresie produkcji
nowoczesnych typów lodó
wek.
Przedstawiciele
załogi
wręczają Edwardowi Gier
kowi pamiątkowy złoty em
blemat zakładów prosząc,
aby
stanowił on sym
bol braterskich uczuć klasy
robotniczej Jugosławii dla
ludzi pracy w Polsce.
Dziękując za serdeczne

marian Jan
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Komendantem crłówn
Prezes Rady Ministrów,
na
wniosek
ministra
spraw wewnętrznych, po
wołał płk. Mariana Janic
kiego, na stanowisko ko
mendanta głównego MO.

Wojewódzka Konferencja Związków Zawodowych

in»

SIĘGARZY, tych z najprawdziwszego
zdarzenia, wyobrażamy sobie zazwyczaj
jako ludzi starszych, bo zwykle erudy
cja lubi chadzać w parze z... podeszłym wie
kiem. Na pewno te nasze wyobrażenia nie
biorq się „znikęd”, rodzi je określona rze
czywistość. A jest ona taka: księgarstwo pol
skie - jak wiele innych zawodów - przeży
wało swój kryzys, co musiało odbić się na
sprawach kadrowych. Fałszywe wyobrażenie,
że ksiqżki może sprzedawać każdy, zaciężyło
negatywnie na jakości kadr, których uzupeł
nianie o pełnowartościowych, wykwalifikowa
nych księgarzy stało się potrzebę chwili. Stara
gwardia wszak się wykrusza, „średniacy” ule*
gaję procesowi starzenia się, potrzebni sq
młodzi, ale - przede wszystkim, jak najpełniej
przygotowani do pracy z księżkę. Tak - do
pracy z księżkę. Z tym określeniem spotykam
się w czasie rozmów i spotkań bardzo często
i odnoszę wrażenie, że jest to pojęcie najle
piej oddajęce sens pracy księgarskiej.

ledność spraw produkcji, bytu
i socjalistycznego wychowania
Wczoraj w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku obradowała
Wojewódzka
A-u-fc.
Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza
Związków
Zawodowych. W obradach
udział wzięło 102 delegatów wybranych na konferencjach związków branżo
wych. W konferencji uczestniczyii również: wiceprzewodniczący CRZZ TA
DEUSZ RUDOLF. I sekre
tarz KW PZPR TADEUSZ
BEJM,
sekretarz
KW
PZPR FELIKS PIECZEWSKI, przewodniczący Pre
zydium WRN
HENRYK
ÄLIVVOWSKI oraz liczna
grupa gości reprezentują
cych organizacje społeczne
i wielkie zakłady przemy
słowe.
Referat podsumowujący
dorobek ruchu związkowe
go na ziemi
gdańskiej
wygłosił
przewodniczący
WRZZ Stanislaw Bereśniewicz. Mówca stwierdził, że
gdańskie ogniwa związko
we mają poważny dorobek
w realizacji przyśpieszone
go tempa rozwoju Wybrze
ża. Jednak, obok niewąt
pliwych sukcesów, wystą
piło szereg zjawisk nega
tywnych. W gospodarce
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uspołecznionej notuje się
przyrosty zatrudnienia prze
kraczające założenia. ™
W
interesie załóg
powinno
leżeć ograniczenie nieuzasadnionego wzrostu zatrud
nienia, który utrudnia stabilizację załóg i podnoszenie dyscypliny pracy. Należy zwalczać tendencje do
osiągania przyrostu produk
cji drogą
ekstensywnej
gospodarki kadrami. Ak
tyw związkowy powinien
wyjaśniać
załogom
że
wzrost wydajności pracy,
racjonalna gospodarka cza
sem roboczym i funduszem
plac stwarza warunki do
zwiększenia
indywidual
nych zarobków.
Organizacje związkowe,
w swoich codziennych kon
taktach z załogami muszą
upowszechniać prawdę, że
powodzenie wszelkich za
mierzeń zależy od sumien
nego wykonywania obo
wiązków przez każdego,
na każdym stanowisku pra
cy. Gospodarka jest sumą
wysiłków indywidualnych,
a jej rozwój zależy od rze
telności, pracowitości i osobiśtego zaangażowania.
Administracja i aktyw
społeczny muszą być świa-

dome tego, że każda decyzja dotycząca jednostki
jest oceniana przez ogół i
kształtuje jego opinię. Dla
tego sprawą
niezwykle
ważną jest rzetelna moty
wacja i pełna jawność de
cyzji.
Z całym uporem chronić
będziemy —■ powiedział S.
Bereśniewicz — przed po
chopnymi i społecznie nie
słusznymi decyzjami ad
ministracji — ludzi o du
żym stażu
nienagannej
pracy. Ochrona uprawnień
pracowniczych jest jednym
z głównych, statutowych
obowiązków ruchu zawo
dowego. Leży to także w
dobrze pojętym interesie
socjalistycznych przedsiębiorstw. Naruszanie tych
uprawnień wywołuje rozgo
ryczenie wśród załóg, stwa
rza poczucie braku stabili
zacji i rodzi konflikty.
W dyskusji zabrało głos
16 mówców, natomiast !1
wypowiedzi
przekazano
do protokołu.
Debata upłynęła pod ha
słem jedności spraw pro
dukcji, bytu i socjalistycz
nego wychowania. Wypo
wiedzi nacechowane były
O Dokońozenie na str. 2

Pik Marian Janicki urodzi!
się w rodzinie robotniczej 13
października 1927 roku w Key
ni, powiat Szubin.
Po wyzwoleniu podjął pracę
w kopalni lm. Thoreza w Wal
brzycliu w charakterze me
chanika. Od czerwca 1946 ro
ku
jest
funkcjonariuszem
Milicji Obywatelskiej. W or
ganach Milicji Obywatelskiej
pełnił szereg odpowiedzial
nych funkcji,
Od 1969 roku był komen
dantem
wojewódzkim
MO
we Wrocławiu, a w listopa
dzie 1972 roku został miano
wany
zastępcą
komendanta
głównego MO.
Ukończył szkołę oficerską
oraz wyższe studia prawni
cze.

Prezes Rady Ministrów
na
wniosek
ministra
spraw wewnętrznych od*
woła! gen. bryg. Kazimierza Chojnackiego ze stano
wiska komendanta głów
nego Milicji
Obywatel
skiej, ze względu na zły
stan zdrowia.
(PAP)

przyjęcie i mo2iiwoSC zwie
dizenia zakładów, których
wyroby cieszą się uznaniem
na naszym rynku krajo
wym, Edward Gierek stwier
dził, iż dobrze by było, aby
przedstawiciele załogi mog
li spotkać się ze swymi
polskimi towarzyszami pra
cy i razem omówić z ni
mi problemy współpracy i
koprodukcji.
Z zakładów „Gorenje"
goście z Polski i towarzy*
szące im osobistości jugo*
słowiańskie udali się do
odległej o kilkanaście ki
lometrów kopalni
węgla
brunatnego „Velenje". Tu
Edwarda Gierka powitała
przybrana w galowe, gór
nicze mundury załoga.
Górnicy jugosłowiańscy
przekazali Edwardowi Gierkowi strój górniczy oraz
symboliczny kilof ozdobio
ny pięknym grawerunkiem,
symbole honorowego gór
nika „Valenje”. Edward
Gierek przypomniał, iż sam
przez 18 lat pracował pod
ziemią jako górnik i dosko
nale zna trud pracy gór
niczej. Przekazał serdeczne
pozdrowienia od górników
polskich, braci górniczej
Jugosławii.
Następnie delegacja pol
ska udała się do pobliskich
elektrowni
Przedmiotem zaintereso
wania gości z Polski były
w równej mierze sprawy
technologii, produkcji, moż
liwości rozszerzenia współ
pracy z Polską, jak i wa
runki byitu i pracy za
łóg.
Miłym akcentem drugie

Depesza
Edwarda Gierka
Przelatując nad Czecho
słowacją i Austrią I se
kretarz KC PZPR, Edward
Gierek wystosował depesze
z pozdrowieniami do se
kretarza generalnego KC
KPCz. - Gustava kłusaka
oraz kanclerza Austrii Bruno Kreiskiego.

Doniosłe odkrycie polskiego astronoma

mia ma trzy księżyce!
Ziemia ma 3 księżyce, a
nie jeden! Pierwszym jest
ten, który znamy wszyscy.
Dwa
pozostałe,
odkryte
przez astronoma z obserwa
torium UJ, prezesa Pol
skiego Towarzystwa Astronautycznego — doc. dr.
Kazimierza Kordylewskiego
krążą po tej samej orbicie,
w tym samym, miesięcz
nym cyklu wokół Ziemi.
Są to ciała pyłowe o śred
nicy większej od znanego
nam Księżyca o ok. 10 razy.
Patrząc z Ziemi w kierun
ku Księżyca, księżyce Kor-

go dnia wizyty Edwarda
Gierka w Jugosławii, stał
się wiec — akademia zor
ganizowana w domu kultu
ry nowoczesnego osiedla
robotniczego w Velenje.
Gości z Polski witały tu
tłumy mieszkańców mia
sta, orkiestry, kwiaty, szpa
lery górników, młodzież w
pięknych strojach ludo
wych.
W czasie spotkania prze
mówienie wygłosił Edward
Gierek, który wyraził głę
bokie zadowolenie z możli
wości spotkania z ludźmi
pracy Jugosławii oraz prze
prowadzenia rozmów
z
przywódcą Jugosławii, wy
bitnym działaczem jugosło
wiańskiego i międzynaro
dowego ruchu robotniczego
i komunistycznego, przy ja
cielem Polski — Josipem
Broz Tito.
Gospodarze dziękując Ed
wardowi Gierkowi za po
zdrowienia, serdecznie po
żegnali polskich gości.

dylewskiego znajdują się
po jego obu stronach, w
równej od Ziemi i od Srebr
nego Globu odległościach.
Gdyby każdy z nich połą
czyć linią z Ziemią i Księ
życem — powstałyby dwa,
równe sobie, trójkąty rów
noboczne.
Poszczególne pyłki księ
życów Kordylewskiego są
oddalone od siebie o przy
najmniej 1 km. Dlatego
świecą bardzo słabo (świe
cenie planet — to odbija
nie światła) i są trudne do
zaobserwowania- wystarcza
jakiekolwiek światło po
stronne, aby przestały być
widoczne.
Ostatecznego potwierdze
nia 22-letnich obserwa
cji doc. Kordylewskiego do
konała dwumiesięczna eks
pedycja grupy członków
PTA do Afryki zachodniej,
która została zorganizowa
na dla uczczenia 500-lecia
urodzin Kopernika. Wypra
wa powróciła do kraju
przed kilkunastoma dniami.
Poprzednio — częściowych
dowodów dostarczyły zdję
cia fotograficzne wykonane

przez autora odkrycia, na
specjalnym filmie dostarczo
nym mu z Moskwy oraz
obserwacje przeprowadzo
ne w czasie lotu „Apolla15”.
Odkrycie ma doniosłe
znaczenie praktyczne. Do
pomoże do
wyjaśnienia
działania sił, które kształ
tują pola grawitacyjne w
otoczeniu Ziemi i Księżyca.
Ma to kapitalne znaczenie
m. in. dla precyzji progra
mowania torów lotów stat
ków kosmicznych.
Istnienie innych, poza
Księżycem, naturalnych sa
telitów Ziemi podejrzewa
li także inni uczeni. M. in.
poszukiwał ich bezskutecz
nie przez 5 lat amerykań
ski astronom, odkrywca
Plutona Thombaugh.
*

•

•

O wynikach obserwacji
ekspedycji PTA do Afryki
poinformował
zachodniej
doc. K. Kordylewski
na
posiedzeniu ZG PTA w Sucheniowie (woj. kieleckie).
MACIEJ KUCZEWSKI
(PAP)
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końcowym etapie il wojny światowej
dwukrotny bohater Zwiqzku Radzieckie
go, Iwan Koniew, dowodził Pierwszym
Frontem Białoruskim. Wojska tego frontu
wspólnie z jednostkami polskimi uczestniczyły
w słynnej operacji berlińskiej. Przedstawiamy
na str. 3 fragmenty księżki marszałka Konie
wa pt. „Czterdziesty piqty”, w której wspomina
tamte dni.
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Spotkanie pracowników
RSW „Prasa - Książka - Ruch“
Wczoraj, w przeddzień uroczystej inauguracji
Dni Oświaty. Książki i Prasy, odbyło się w Teatrze
„Wybrzeże" w Gdańsku spotkanie pracowników
przedsiębiorstw zintegrowanych w Robotniczej
Spółdzielni Wydawniczej „Prasa - Książka - Ruch”,
W gronie przybyłych na
spotkanie gości znaleźli się
m. in. sekretarz Komitetu
Wojewódzkiego PZPR Ta
deusz Fiszbach przewodni
czący WK FJN prof. dr.
Edmund Cieślak i kierów
nik Wydziału Kultury Pre
zydium WRN Mieczysław
Preis.
Bilans
ubiegłorocznych

IMMHMMMI

osiągnięć gdańskich redak
cji, przedsiębiorstw i za
kładów zrzeszonych od nie
dawna w ramach RSW,
przedstawił zebranym dy
rektor Wojewódzkiego Od
działu „Ruch” w Gdańsku,
Wisław Kuraś. Są to suk
cesy na niwie wydawniczej
(w ub. roku poważnie wzro
sły nakłady gdańskiej pra
sy i wydawnictw), a także
kolportażowej (wojewódz
two nasze ma, nie licząc
Warszawy, najwyższy w
kraju wskaźnik czytelni
ctwa prasy: 125 egzempla

rzy rocznie na statystyc*nego mieszkańca).
Pracownicy zrzeszonych
w RSW gdańskich redak
cji i wydawnictw aktyw
nie włączą się w obchody
Dni Oświaty, Książki i Pra
sy. Na sopockim molu od
będzie się w drugiej poło
wie maja kilkudniowy fe
styn, ponadto na terenie
województwa RSW zorga
nizuje ponad 500 odczytów
około 150 wystaw, 75 kon
certów z udziałem arty
stów Wybrzeża, 60 spotkań
redaktorów gdańskiej pra
sy z czytelnikami.
W części
artystycznej
wczorajszego
spotkania
aktorzy Teatru „Wybrzeże”
zaprezentowali farsę pióra
J. Tuwima pt. „Żołnierz
królowej Madagaskaru".
(wł.)

Były prezydent Dominikany

przestał się ukrywać

Wiosenne słońce rozleniwia.

CAF

Przewodniczący rewolu
cyjnej partii Dominikany
(PRD), były prezydent te
go kraju Juan Bosch po
jawił się 4 maja publicz
nie w Santo Domingo, po
raz pierwszy
od trzech
miesięcy. W początkach
lutego bowiem, w związku
z desantem partyzantów
w Republice Dominikań
skiej, rząd Joaquina Balaguera wydał nakaz aresz
towania Boscha i iinnych

przywódców PRD, pod za
rzutem
współpracy
z
partyzantami. Od tej po
ry Juan Bosch przebywał
w ukryciu, nadal kierując
swą partią, będącą w opo
zycji wobec reżimu Balaguera. Obecnie rząd Bala*
guera
wycofał
jednak
oskarżenia przeciwko Bo
schowi, udzielając mu zez
wolenia na kontynuowa
nie legalnej działalności
politycznej.
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W 28 rocznicę

Profesor
Włodzimierz
Mozołowski
Polskie inicjatywy pokojowe — doktorem honoris causa
Fragmenty przemówienia

Akademii Medycznej w Gdańsku

Piotra Jaroszewicza

Wczoraj w sali wykładowej Zakładu Anatomii
Prawidłowej Akademii Medycznej w Gdańsku od
była się podniosła uroczystość promocji z okazji
nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr.
WŁODZIMIERZOWI MOZOŁOWSKIEMU.

W imieniu KC PZPR i rządu PRL, wych, wreszcie polską inicjatywę, pod
całego naszego społeczeństwa witam jętą następnie przez kraje wspólnoty
serdecznie uczestników sesji Prezydium socjalistycznej, zwołania pierwszej w
Światowej Rady Pokoju w Warszawie dziejach konferencji dla spraw bezpie
— stolicy Polski, mieście, które szczyci czeństwa i współpracy w Europie. Je
się nagrodą i tytułem miasta pokoju. szcze przed kilku laty inicjatywa ta
Pokój jest sprawą wszystkich naro napotykała na wiele oporów. I oto dzi
dów, ale jego wartość najlepiej potra siaj jesteśmy świadkami ostatniej fazy
fią ocenić te kraje, które poznały grozę przygotowań do takiej konferencji.
i cenę wojny. Należy do nich Polska.
Zdajemy sobie też sprawę, że w in
Historia nas nie oszczędzała. Najtragi nych rejonach naszej planety — w
czniejsze jednak doświadczenia przy Azji, na Bliskim Wschodzie, w Afryce
niosła nam ostatnia wojna światowa.
i Ameryce Południowej — tlą się jesz
Polska za swą nieugiętą walkę o cze zarzewia konfliktów i starć. I to
wolność, o prawo do istnienia zapłaci także stawia nowe zadania, nie tylko
ła nie znaną w historii cenę: zginął co przed państwami, rządami i dyploma
piąty w Polsce człowiek, straciliśmy cją, ale także przed wami — reprezen
blisko połowię majątku narodowego, na tantami postępowej, światłej, humani
który złożył się trud pokoleń Polaków. stycznej opinii społecznej.
Jesteśmy przekonani, że zapowie
Zrównana z ziemią została Warszawa.
To już nie były straty wojenne. To dziany na jesień br. Światowy Kongres
była granica upływu krwi, poza którą Sił Pokoju w Moskwie będzie w tej
grozi narodowi zagłada. Przed tą za walce ważnym etapem konsolidacji, po
gładą bronił się naród Polski prowa szerzania frontów, precyzowania no
dząc w okupowanym kraju nieubła wych zadań i obowiązków wszystkich
ludzi dobrej woli.
ganą walkę podziemną. Żołnierz polski
dokumentował swoje męstwo i goto
Jeżeli dziś dokonują się — powolne
wość ofiary na rozlicznych frontach Eu może dla niektórych, ale jakże istotne
ropy i Afryki, od pierwszego dnia woj — postępy w rozmowach SALT o
ny po jej dzień ostatni.
ograniczeniu zbrojeń strategicznych
Cóż więc dziwnego, że właśnie w między dwoma największymi mocar
Polsce tak żywym, spontanicznym stwami nuklearnymi, jeżeli ustala się
echem odbiło się hasło obrony pokoju. plany zakrojonej na wielką skalę ko
operacji przemysłowej pomiędzy pań
Polska była inicjatorem i gospodarzem
historycznego już Światowego Kongre stwami o różnych ustrojach politycz
su Intelektualistów we Wrocławiu, któ nych, to już samo to jest miarą zacho
ry położył podwaliny pod późniejszy dzących zmian.. Jeżeli tu, w Europie
światowy ruch pokoju. W Warszawie, zawarte zostały w ciągu ostatnich 2—3
wówczas dopiero podnoszącej się z gru lat podstawowe układy państwowe,
zów, odbył się jesienią 1950 r. II Świa których kamieniem węgielnym jest
towy Kongres Obrońców Pokoju. Pol uznanie istniejących granic i wyrzecze
ska należała do inicjatorów pamiętne nie się na zawsze wszelkich roszczeń
terytorialnych, to czyż nie świadczy to
go apelu sztokholmskiego.
Również na oficjalnej arenie między o wadze i rozmiarach dokonującego się
narodowej z ONZ na czele, Polska Lu zwrotu?
Jest oczywiste, że obok nowych, op
dowa występowała wielokrotnie, razem
s ZSRR i innymi krajami socjalistycz tymistycznych i pożądanych nurtów
nymi, z inicjatywami, które dziś już występują nadal w świecie i płyną
weszły do kronik światowej dyploma nurty przeciwne, że z dnia na dzień
cji. Wspomnę chociażby polski plan nie znikły siły wsteczne, rzecznicy woj
utworzenia w Europie strefy bezatomo ny i przemocy, obrońcy wyzysku i ko
wej, plan zamrożenia zbrojeń jądro lonializmu.

Prof. W. Mozołowski uradził się w 1895 roku w
Sanoku. Studiował medycynę we Lwowie, Wiedniu
Warszawie. W 1922 roku

wie, gdzie pracował w Za
kładzie Chemii Lekarskiej.
Następnie przeniósł się na
Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie.

profesorami przystąpił do
organizowania uczelni me
dycznej w Gdańsku. Przez

Stutthofu

Chemii Fizjologicznej AMG
oraz wykładał chemię i bio
chemię. W okresie tym
promował 20 doktorów, a 7
jego wychowanków uzy
skało docenturę. Prof. W.
Mozołowski ogłosił 100 pu
blikacji w wydawnictwach
krajowych i zagranicznych,
jest
członkiem
wielu
towarzystw naukowych.

Dziś o godzinie 11, w 28
rocznicę wyzwolenia obo
zu koncentracyjnego Stutthof, odbędzie się manife
stacja. Pod
Pomnikiem
Walki i Męczeństwa złożo
ne zostaną wiązanki kwia
tów, a w barakach nastąpi
otwarcie dwóch wystaw —
grafiki Mieczysława Koś
cielniaka „Stacja życia” oraz
fotogramów
Jacka
Gassana „Stutthof”.

Ochrona wód przybrzeżnych
w centrum uwagi sejmowej
Komisji Gospodarki Morskiej

Promotor prof, dr Mariusz Żydowo wręcza prof. dr. W.
Mozołowśkiemu dyplom honoris causa.
., ■ .
Fot. W- Niezywinski

uzyskał tytuł doktora nauk
Po wyzwoleniu prof. W.
lekarskich w Uniwersytecie Mozołowski przybył na Wy
Jana Kazimierza we Lwo- brzeże. Wspólnie z innymi
0E30SS

Trzej astronauci amerykań domagając się w zamian uscy: Charles Conrad, Paul wolnienia 30 więźniów poli
Weitz i dr Joseph Kerwin, któ tycznych.
rzy stanowić będą załogę sta
cji orbitalnej „Skylab" zakoń
czyli przygotowania do star
tu w kosmos. Pojazd kosmi
czny „Apollo" z kosmonauta
mi wystartuje 15 maja. Dzień
W Stoczni im. Komuny tysięczniku m/s „Jotun- wcześniej wypuszczona zosta
Paryskiej odbyło się wo- fiell”, który przeznaczony nie na orbitę okołoziemską
dowanie statku o nośności jest również dla bandery stacja „Skylab".

Stoczniowcy gdyńscy
■ armatorom norweskim

WIELCY WIRTUOZI
tym razem Leonid Kogan,
będą tematem
niedzielnego
koncertu Scenki Muzycznej
.MATIN AT A o godz. 12.30 w
RUDYM KOCIE.
WIECZÓR

POEZJI

! Muzyki w wykonaniu MAR
TY LIPIŃSKIEJ I CEZARE
GO OWERKOWICZA rozpocz
nie sie w niedzielę o godz.
19 w KMPiK w Gdyni.
SPAM
zaprasza w niedzielę o godz.
12 do swego klubu przy ul.
Heweliusza w Gdańsku na re
cital wokalny Jerzego Mahle
ra (has-baryton), przy forte
pianie Jerzy Michalak.
SPOTKANIE
miłośników kaktusów, połą
czone ze zwiedzaniem ich ho
dowli odbędzie sie w niedzie
lę » godz. 14 w Zakładzie Ogrodniezym S. Hinza w Rumi,
ul. Partvzantöw 2.
WYSTAWA
wydawnictw
INTERPRESSU
zostanie otwarta w ponie
działek o godz. 13 w KMPiK
w Gdyni,
KURS JEŻYKA
FRANCUSKIEGO
organizuje I zapisy kandy
datów na romanistyke przyj
muje
zarząd
Towarzystwa
Przyjaźni Polsko-Francuskiej
w Gdyni, ul. Starowiejska 37
od godz. 14.

Wystawa tulipanów
W dniach od 8 do 9 maja
br. czynna będzie w Ratuszu
Staromiejskim w Gdańsku wy
stawa tulipanów, na której
znajdzie się około 200 odmian
tych
pięknych,
wiosennych
kwiatów.
Organizatorem wystawy jest
koło zakładowe Stowarzysze
nia Inżynierów i Techników
Rolnictwa
przy
Zakładach
Nasienno-Szkółkarskich w Pru
szczti Gdańskim, któremu prze
wodaiczy mgr. inż. BARBARA
JAKUBIEC.
(now)

27 tys. ton. Jest to z kolei masowiec budowany
dla armatorów norweskich
Dodajmy, że ostatni etap
wykończeniowych prac v»Ty
posażeniowych trwa na 55-

norweskiej. Jeszcze w tym
miesiącu w próby morskie
Pentagon zakomunikował,
wyjdzie też następny ma- że nowym dowódcą sił lądo ® Dokończenie ze str. 1
sowiec 27-tysięcznik budo wych NATO w strefie Euro
wany dla Norwegów,
py
południowo-wschodniej troską o znalezienie sku(sta) mianowany został gen. Mel tecznych metod poprawy
efektywności gospodarowavin Zais (lat 57).
nią, warunków pracy i wy
poczynku załóg. Omawiano
fluktuacji
W piątek po południu przy zagadnienia
był do Londynu 28-letni dzien kadr, wydajności pracy,
nikarz Peter Niesewand, wię ochrony zdrowia i wycho
ziony przeszło 70 dni przez wania młodzieży.
rasistowski reżim rodezyjski za
W dyskusji głos zabrał
opublikowanie
„materiałów
cu. Aresztowany w Inns- godzących w bezpieczeństwo sekretarz KW PZPR Fe
Pieczewski,
który
brucku w Austrii w 1945 państwa". Niesewand oświad liks
roku, przyznał się przed czyi na lotnisku, że został stwierdził, że w ostatnim
francuskim sądem wojsko uwolniony dzięki presji wy okresie wyraźnie wzrosła
wym do popełnienia licz wieranej przez międzynarodo aktywność gdańskich ogniw związków zawodo
nych morderstw na więź
opinię publiczną na wła wych. Podkreślił, że po
niach wymienionych obo wą
myślna realizacja planów
zów, a także do prze dze w Salisbury.
gospodarczych wojewódz
stępstw natury finansowej
Grupa Indian amerykań twa idzie w parze z wy
Osadzony w więzieniu
Landeck w Austrii, zdołał skich z plemienia Irokezów konywaniem programu w
zbiec stamtąd w 1948 r wręczyła w nowojorskiej sie dziedzinie poprawy warun
dzięki organizacji „Odes dzibie ONZ petycję domaga ków życia społeczeństwa.
sa” udzielającej pomocy jącą się udzielenia pomocy Związki zawodowe z po
byłym hitlerowcom.
Od Indianom okupującym osadę wodzeniem łączą interesy
1965 r. miał obywatelstwo Wounded Knee w południo jednostek . celami ogólnoargentyńskie.
Ekstradycji wej Dakocie. Petycja wzywa społecznymi. Aby zwiękSchwammbergera
doma też ONZ do zwrócenia więk szyć skuteczność oddziały
gał się również rząd NRF szej uwagi na sposób trak wania, należy usprawnić
towania Indian przez rząd system informacji oraz po
amerykański. Indianie
do szerzyć zakres organizacji
magają się usunięcia
od narad wytwórczych jako
działów federalnych z Woun elementu udziału załóg we
przedsię
ded Knee oraz wznowienia współrządzeniu
dostaw żywności, lekarstw, biorstwami.
Przewodniczący
Prezy
wody 1 paliwa.
dium WRN Henryk SliJak donoszą agencje za wowski w obszernym wy
chodnie, nie znani osobnicy stąpieniu przedstawił naj
działaczy politycznych
uprowadzili w piątek
wie istotniejsze problemy gospo
związkowych zarówno
czorem amerykańskiego kon darcze i społeczne woje
sula generalnego Terrance wództwa, zwracając szcze
samej Szwecji jak i
Leon Hardy'ego w meksykan gólną uwagę na zagadnie
państwach sąsiednich.
sfcim mieście Guadalajara, nia poprawy warunków
(PAP)

Organizacja szpiegowska
w Szwecji

Eec jako Mis3 Dazzle w filmie „Finałowy program”.
a
CAF—AP

Wywiad Jasera Arafata dla francuskiego pisma

Szybkie uregulowanie konfliktu
arabsko-izraelskiego jest trudne
Po raz pierwszy od roku
przywódca Organizacji Wvzwolenia Palestyny — Jaser Arafat przerwał milczenie Po ataku komandosów izraelskich na Bejrut
i w momencie, gdy doszło
do poważnego kryzysu i
starcia między Palestyńczy
kami a armią libańską,
udzielił on wywiadu korespondentowi paryskiego
dziennika „La Croix”.
Arafat oświadczył m. in.,
że dokonano już poważnych kroków w kierunku
zjednoczenia narodu palestyńskiego i wyraził nadzieję, że wkrótce możliwe
będzie stworzenie „jednolitego organu rewolucji palestyńskiej . Podkreślił, że
w bieżącym roku przybrał
na sile ruch oporu na arab
skich terytoriach okupowa-

Rekordy Polski Spętaka i Rutkowskiego
Edmund Antczak wicemistrzem
Wczoraj w Elblągu dobiegły spalenia podejść prze« Ireneu
końca 43 indywidualne
mi sza Łączyńskiego, Jana Zająca
strzostwa Polski w podnosze i Franciszka Niedźwieckiego.
niu ciężarów-. Jako pierw’si do Nie zadowala również start za
boju stanęli w sobotę zawod wodników gdyńskiej Floty, a
nicy, reprezentujący kategorię zwłaszcza Mieczysława Nowa
lekkociężką. Tu klasą dla sie ka w kategorii piórkowej 1 Sta
bie był Henryk Spętak z Za nisława Kordygi w wadze lekwiszy Bydgoszcz, który zdoby kociężkiej.
W ocenie minionych
mi
wając tytuł mistrza Polski ustanowił trzy rekordy kraju. strzostw nie powinno zabrak
nąć
uznania
za
ich
wzorową
W rwaniu 150 kg, w podrzucie
192 kg i w 2-boju olimpijskim organizację przez grono elblą337,5 kg. Zaskoczeniem dla ob- skich działaczy z Olimpii. Miserwatorów było spalenie trzech strzostwa już po raz drugi orpodejść w rwaniu przez Stani- ganizowane w Elblągu, podobsława Kordygę z gdyńskiej Flo- nie jak przed laty, i tym ra
ty. A oto końcowe rezultaty zem wypadły bardzo dobrze
kategorii lekkociężkiej: 1) Hen tak w ocenie Polskiego Związ
ryk Spętak (Zawisza) 337,5 kg, ku Podnoszenia Ciężarów, jak
2) Norbert Ozimek (Legia) 320 i samych zawodników i dzia
(am)
kg, 3) Kazimierz Foryś (HKS łaczy.
Szopienice) 320 kg,
4) Jan
Niedźwiecki
(Lotnik Warsza
wa) 315 kg, 5) Władysław Ku
rek (Legia) 310 kg, 6) Kazi
mierz Kęska (Zawisza) 307,5

Jedność spraw produkcji, bytu
i socjalistycznego wychowania

hitlerowskiego zbrodniarza

Dzienniki szwedzkie za
mieściły informacje o ujawnieniu tajnej organi
zacji szpiegowskiej, dzia
łającej pod nazwą „biuro
informacyjne”.
Według
wiadomości prasowych, or
ganizacja ta, współpracu
jąca z amerykańską agen
cją wywiadowczą
(CIA)
zajmowała się inwigilacją

Mistrzostwa Polski ciężarowców zakończone

Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi
= = rozpatrzyła wstępne koncepcje budowy kanału
Odra — Dunaj oraz informację Ministerstwa Ze- 1 kg
11 srlusi na temat **»»"*,
S
‘SSknfÜS « ~
S £ resortu w zakresie ochrany wod portowych i przy |wodników_ A oto uzyskane re= brzeżnych Bałtyku oraz bezpieczeństwa żeglugi na |zultaty: x miejsce i tytuł miII Bałtyku. Komisja zapoznała się t»W*
ISSo^MÖ«.0
Ü Hi zdaniem NIK z działaln ości zespołu handlu zagra- kując w 2-boju 332,5 kg, po
prawiając rekord kraju o 2,5
Ü = nicznego, służby zagranicznej i żeglugi w 1972 r.
kg, na II miejscu uplasował
Adam Szpineta (Start Opo
Omawiając wstępne kon- szenia rangi międzynaro- Sie
327,5 kg, 3) Zenon Kruszy
cepcje
budowy
kanału dowego systemu odrzan- le)
na (Zawisza) 322,5 kg, 4) Le
Dajnowiec (Flota) 317,5 kg,
Odra Dunaj pos. Tadeusz skiego, w którym kanał szek
Leszek
Jasiński
(Legia)
Stadniczenko (SD) podkreś Odra—Dunaj powinien o- 5)
312,5 kg, 6) Jerzy Wojtasik
lił, że do 1990 roku krajo degrać istotną rolę.
(HKS Szopienice) 310 kg.
we
przewozy
towarów
W wadze superciężkiej naj
W
dyskusji
na
temat
owzrosną przeszło 3-krotnie. chrony środowiska Bałty lepszy okazał się Stanisław
Grabowski
(Górnik Siemiano
Należy więc w pełni wyko ku posłowie Jan Szymań
wice) 330 kg, II miejsce zajął
rzystać wszystkie rezerwy ski (PZPR), Jerzy Piskorz- Edmund
Antczak
(Łechia
transportowe, w tym tak Nałęcki (PZPR) i inni pod Gdańsk) 327,5 kg, 3) Jerzy Lu
że transport wodny. W dys kreś; aii złożoność tego za ba (Lublinianka) 322,5 kg, 4)
Jerzy Paprotny
(ROW Ryb
kusji podkreślano także, gadnienia,
wymagającego nik) 315 kg, 5) Eugeniusz Pal
że realizacja tej inwesty 'współpracy wszystkich kra ka (WLKS Kraków) 315 kg,
cji pozwoliłaby również na jów nadbałtyckich. Dotych S) Marek Łaski (Legia) 295 kg.
bardziej wszechstronne wy czas Bałtyk był zanieczy
W klasyfikacji klubowej I
korzystanie Odry. Uwzględ szczany głównie wodami miejsce zajął WKS Zawisza
Bydgoszcz
68 pkt., 2) Górnik
niając aktualny stan na spływających
do
niego Siemianowice 54 pkt., 3) Le
szych dróg wodnych oraz rzek. Teraz duże zagroże gia 52 pkt.
intensywny rozwój przemy nie stwarzają także tan
W klasyfikacji okręgowej 43
słowy państw nad.duna.j- kowce. Realizowany jest indywidualnych mistrzostw Pol
ski
na I miejscu uplasowały
skich, istnieje — zdaniem już program ochrony wód
się Katowice, gromadząc 125
posłów — m. in. wicemar- portowych,
opracowany pkt., 2) Warszawa miasto 109
szalka Sejmu — Andrzeja przez Ministerstwo Żeglugi!pkt., 3) Gdańsk — 58 pkt.
Nagrodę dla najlepszego za
Benesza, Michała Trejgisa zgodnie z międzynarodowy
wodnika Wybrzeża, ufundowa
Mendla
mi
zobowiązaniami.
ną
przez redakcję „Głosu Wy
Jana
(ZSL)
brzeża”
zdobył
Waldemar
(PAP)
(PZPR) — potrzeba podno
Korcz z Olimpii Elbląg. Ten

Argentyna wyda
Jak donoszą z Buenos
Aires. trybunał argentyński przychylił się do wnio
sku rządu Austrii o ekstra
dycję hitlerowskiego zbrod
niarza wojennego SS-mana Josefa Schwammbergera. Mieszkający od 24
lat w Argentynie 61-letni Schwammberger, był
m. in. komendantem obozu pracy w Rozwadowie
w 1942 roku, a w końcu
1943 r. objął taką samą
funkcję w podobnym obo
zie w Przemyślu. W 1944
roku został szefem obozu
koncentracyjnego w Miel-

tlfrin

wyzwolenia

nych, przy czym doszło do
połączenia i wspólnej walki Palestyńczyków i „postępowych Żydów", przekonanych, że jedynym słusznym rozwiązaniem jest zjednoczone państwo palestyń
skie, demokratyczne, laickie i postępowe. „Jeśli Izrael atakuje nas z furią
i zaciekłością — powiedział
Arafat — to dlatego, że
jesteśmy na dobrej drodze
i dlatego właśnie należy
kontynuować walkę”.
Na pytanie dotyczące oceny działalności „czarnego września” Arafat.odpowiedział — przypominając,
iż mówił już o tym wcześniej — że ruch ten nie ma
njc WSpólnego z „Al Faorganizacją Wyzwotah 1 organizacją
lenia Palestyny.

Przywódca
Organizacji
Wyzwolenia Palestyny wy
raził przekonanie, że me
jest możliwe szybkie ura
gulowanie konfliktu arabsko-izraelskiego. Nie dłatego, że niektóre reakcyjne
siły arabskie nie chciałyby
tego.
Wręcz przeciwnie, siły te
— z Jordanią na czele —
zrobiły wszystko co w ich
mocy, aby przyjąć warunki
izraelskie. Jednak Izrael
chce całkowitej kapitulacji,
^ez ustępstw, na co wobec
zdecydowanej postawy lud
ności arabskiej nie może
sobie pozwolić żaden rząd
arabski, bowiem podpisu
jąc „kapitulacyjny układ
z wrogiem, podpisałby na
siebie wyrok śmierci”.
(PAP)

życia społeczeństwa ziemi
gdańskiej.
Na zakończenie dyskusji
głos zabrał wiceprzewodniczący CRZZ Tadeusz Rudolf. Przedstawiciel najwyższej instancji związkowej niezwykle wysoko ocenił dorobek konferencji.
Wyraził pogląd, iż dyskusja była konstruktywna,
zangażowana, gospodarska
i wniosła wiele cennych
myśli do dorobku polskiego ruchu
związkowego,
Stwierdził, iż marksistówsko-leninowska formuła o
jedności produkcji spraw
bytowych i socjalistycznego wychowania, znalazła
pełne odzwierciedlenie pod
czas konferencyjnej dębaty. Następnie T. Rudolf
szczegółowo omówił uchwa
łę Biura Politycznego KC
PZPR „O zadaniach związ
ków zawodowych w roz
wijaniu budownictwa socja
S“““ego.. Ni zikoftc/e...
nie J swego wystąpienia
wi
ceprzewodniczący CRZZ po
dziękował ludziom pracy
Wybrzeża za ich wkład w

pomnażanie dochodu na
rodowego,
Konferencja przyjęła uchwałę wytyczającą główne kierunki działania wo
jewódzkiej organizacji zwią
zkowej na najbliższy okres.
Wybrano 65 członków
Wojewódzkiej Rady Zwiąż
ków Zawodowych. Na pier
wszym posiedzeniu WRZZ
ukonstytuowało się 15-osobowe prezydium. Przewodniczącym WRZZ w Gdańsku został ponownie Stanisław Bereśniewicz, wieceprzewodniczącym Ryszard
Wierzbicki, a sekretarzami
Czesława Wachowska i
Stanisław Chrostowski.
z H
r!m

POGODA
Jak nas poinformował dy
żurny gdyńskiego biura pro
gnoz, dziś na Wybrzeżu bę
dzie -zachmurzenie umiarkowa
ne z możliwością lokalnych
burz. Temperatura od 10 do 22
stopni. Wiatry słabe, połud
niowe.

Najciekawsze grafiki
marynistyczne
Ok. 200 prac (w tym wiele
wykonanych w szlachetnych
technikach metalowych) wpły
nęło na siódmy już ogólnopol
ski konkurs grafiki marynisty
cznej,
organizowany przez
Zarząd Główny ZPAP, Gdań
ski Klub Marynistów, LOK oraz
Prezydium WRN w Gdańsku.
Jury, pod przewodnictwem
prof. EDMUNDA PIOTROWI
CZA, pierwszą nagrodę przy
znało WŁADYSŁAWOWI WlNIECKIEMU z Warszawy, dru
gie - STANISŁAWOWI BORYSOWSKIEMU z Gdańska i
MARII WĄSOWSKIEJ z Toru

nia, trzecie - WŁODZIMIE
RZOWI LIGACZEWOWI z To
runia, TEODOROWI TUN KOWl z Chorzowa i MACIEJO
WI MILEWSKIEMU z Warsza
wy. Specjalną nagrodę mi
nistra żeglugi otrzymał JE
RZY HANDERMANDER z Ka
towic.
Wśród 28 prac wyróżnio
nych w konkursie znajdują się
grafiki gdańskich autorów:
GENOWEFY MARSZAŁEK-HABEL, STANISŁAWA ŻUKOW
SKIEGO i RYSZARDA STRYJCA.
(ak)

sam zawodnik otrzymał nagro
dę dla najlepszego zawodnika
pionu związkowego Wybrzeża.
W 43 indywidualnych mi
strzostwach Polski w podno
szeniu
ciężarów nasz region
reprezentowali zawodnicy
z
Olimpii Elbląg, Lechii Gdańsk,
Stoczniowca Gdańsk oraz Flo
ty Gdynia. Ogółem przez el
bląski pomost przewinęło się
18 reprezentantów Wybrzeża.
Najlepiej zaprezentowali się na
nim elbłążanie, zdobywając ty
tuły wicemistrzowskie
przez
Janusza Mackiewicza w wadze
muszej i Waldemara Korcza w
wadze piórkowej, a zawodnik
Olimpii Ryszard Matusewicz
ustanowił rekord Polski juniorów w 2-boju olimpijskim w
kategorii muszej. Z 7 zawodni
ków Lechii dobrze się spisał
Waldemar Drzewucki zdoby
wając tytuł wicemistrzowski w
wadze średniej oraz Edmund
Antczak, który zdobył tytuł
wicemistrzowski w wadze sunercieżkiej, wyrównując
kord Polski w wadze super
ciężkiej w rwaniu.’
Zastanawia natomiast fakt

26 samochodów
na mecie
„Rajdu Tulipanów“
„Rajd Tulipanów”, który we
środę wieczorem rozpoczął się
na Stadionie Dziesięciolecia w
Warszawie, zakończył się w
sobotę w stolicy Holandii. We
dług pierwszych doniesień li
nię mety jako pierwsi prze
kroczyli Holendrzy van Grieken z pilotem R. Viedenboffem na samochodzie
„BMW
2002 TI Alpina”. Tui za nimi
zameldowali
się ich rodacy
Dalk — de Jong na „OpluAsconie” a następnie polska
załoga Robert Mucha i Ryszard
Myszkowski.
Ogółem rajd ukończyło 26
załóg, a wśród nich Marek
Varisella * Janiną Jedynak
oraz Janusz Wojtyna z Jac
kiem Różańskim. Polska zało

W piłkarskich ligach

W sobotnich spotkaniach I
ligi piłkarskiej Pogoń wy
grała z Polonią 1:0 (0:0), a
Zagłębie Włb. zremisowało z
LKS 0:0.
A oto wyniki sobotnich
spotkań II ligi: Hutnik —
Wisłoka 0:1 (0:0), AKS Niwka
— GKS Katowice 0:1 (0:1),
Urania — Mikulczyce 1:3 (1:0),
Zawisza — Górnik Włb. 1:1
(0:0).

Sensacyjnie zakończył się
finałowy mecz piłkarski Pu
charu Anglii: w sobotę na
stadionie Wembley Ii-ligowy
Sunderland
pokonał
Leeds
1:0 (0:0). W Glasgow w finale
Pucharu Szkocji Rangers wy
grał z Celtic 3:2 (1:1).

94,08 rzucił oszczepem
Klaus Wolfem)aun
W sobotę na zawodach lek
koatletycznych w Leverkusen
zloty medalista Igrzysk Olim
pijskich w Monachium repre
zentant NRF 26-letni Klaus
Wolfermann ustanowił fan
tastyczny rekord świata w
rzucie oszczepem 94,08. Do
tychczasowy rekord należał
do Janisa Lusisa (ZSRR)
i
wynosił 93,80.
Występ w Leverkusen był
pierwszym
startem
Wolferinanna od jego
triumfu na
Igrzyskach
Olimpijskich
w
Monachium.
(PAP)

TKKF zainteresował się
grą w „Ringo“
Po naszych artykułach . 1*9.
_____ gry w „Ringo” ótrzytemat
baliśmy pismo
Zarządu
iviiejskicgo TKKF
Gdań
sku,
w
którym
działacze
TKKF informują, iż zainte. ecowali się tą atrakcyjną for
mą rekreacji i z chwilą zdo
bycia odpowiedniego sprzętu postarają się zaprezentować „Ringo”
mieszkańcom
Trójmiasta. Jak się orientu
jemy, również Zarząd Wo
jewódzki TKKF poczynił kro
ki w kierunku spopularyzo
wania „Ringo” na naszym
terenie.
Dziękujemy za zaintereso
wanie naszą akcją i oczeku
jemy na piękny pokaz, naj
lepiej przy okazji jakiegoś
większego widowiska sporto
wego.
.
(st)

Egipt prowadzi
3 :0 z Polską
w Pucharze Davis a
W drugim dniu meczu te
nisowego strefy europejskiej
grupy ,,b” Pucharu Davisa
reprezentanci Polski w grze
podwójnej J. Niedźwiedzki i
T. Nowicki przegrali z teni
sistami Egiptu
Ismail el
Shafei i Aii el Daoudi 6:1,
7:5, 4:6, S:6, 6:3.
Tenisiści Egiptu
prowadzą

2* iarÄSitrÄk 51 SU
grywek.

ra miała wypadek w NRD ma
niebaw-em powrócić do kraju

“ '«SWI

Niedzielne imprezy sportowe
PIŁKA

NOŻNA

GDANSK,
stadion
Lechii,
godz. 11 — spotkanie II ligi:
Lechia — Widzew Łódź.
GDYNIA, stadion Bałtyku,
godz. 12 — spotkanie ligi mię
dzywojewódzkiej: Bałtyk —
Gopłania Inowrocław.
GDYNIA, stadion na Oksy
wiu, godz. 11 — spotkanie
ligi międzywojewódzkiej: Flo
ta — Bałtyk Koszalin.
GDANSK,
stadion
Stoczniowca, godz. 14 — spotkanie
ligi
międzywojewódzkiej
Stoczniowiec — Polonia Poz
nań.

gowe
zawody
kajakowe
otwarcia sezonu * udziałem
0gag
Stoczniowca,
MRKS
Gdańsk,
Nogatu
Malbork,
Neptuna Sztum i Olimpii El
bląg.
LEKKA ATLETYKA
SOPOT, stadion SLA przy
ul. Wybickiego, godz. 9.30 —
okręgowe
biegi
przełajowe
dla młodzieży zasadniczych
szkół zawodowych oraz z zakładów pracy gospodarki ko
munalnej i terenowej, organi
zowane przez Radę Okręgową
FS Ogniwo.

W niedzielę odbędą się na
PŁYWANIE
stępujące spotkania ligi okrę
gowej: Włókniarz Star. —
OŁIIYA. basen WSWF, godz.
Arka II (g, 11), Stoczniowiec 9 — zawody pływackie dla
II — Rodło Kwidzyn <g. 16.30), członków ognisk TKKF o pu
Neptun Pruszcz — MRKS
char ZW TKKF, organizowaGdańsk (g. 15), Gryf Wejhe- ne przez Ognisko
Radość”
rowo — Gedania (g. 16), Start w oliwie.
rowska
od
ui.
20
Październi
Star. — Unia Tczew (g. 15),
W związku z konserwacją
Bałtyk II — Ogniwo Sopot
urządzeń energetycznych na ka do torów PKP.
MODELARSTWO
SOPOT, 8 hm. godz. 8.00— (g. 14).
stąpi przerwa w dostawie eA oto spotkania ligi junio
nergii elektrycznej w niżej 12.00 ui. 20 Października od
Lubowidz
koło
Lęborka,
podanych miejscowościach i ul. Wybickiego do ui. 1 Ma rów: Wisła Tczew — Geda- godz. 10.45 — II wojewódzkie
ja oraz ul. Gen. Swierczew- | nja ^ 12), Pogoń Lębork
terminach:
zawody
modeli
lotniczych
skiego, Broniewskiego, Pod- Stoczniowiec I (g- U)» MRKS swobodnych o puchar dyrek
GDANSK, 7 1 8 hm. godz. jazd.
Gdańsk — Unia Tczew (g. 10), tora CZSBM.
9.00—14.00 miejscowość — Du
SOPOT, 8 bm. godz. 12.00— Lechia — Gryf Wejh. (g. 16),
że Pleniewo.
14.00 ul.
20 Października
i Unia Star. — Olimpia Elbląg
SIATKÓWKA
Grunwaldzka od ul. Smolnej (g. 13).
GÖRKI ZACHODNIE, 7—12
do
ul.
Bitwy
Oliwskiej
oraz
GDYNIA, sala Startu, godz.
bm. godz. 9.00—14.00 ul. Łę
Kasztanowa.
RUGBY
12.30 — turniej siatkówki ju
czycka i Kutnowska.
BRZEŻNO,
9
bm.
godz.
niorów z udziałem reprezenta
SOPOT, 7 bm. godz. 8.00— 8.00—12.00 ul. ul. Korzeniow
GDYNIA, stadion Bałtyku, cji spartakiadowych Gdańska
12.00 ul. 20 Października od skiego. E. Plater i Sternicza. godz. 10 — spotkanie I ligi i Olsztyna, Startu Gdynia i
BRZEŻNO,
9
bm.
godz. rugby: Bałtyk — Skra War MKS II Gdańsk.
ul. Smolnej do ul. Dzierżyń
skiego, ul. Jana z Kolna od 8.00—14.00 ul. ul. Orla, Walecz szawa.
OLIWA, sala WSWF, godz,
20
Października
do
torów nych,
Dworska,
Mazurska,
10 — akademickie mistrzo
PKP oraz ul. Leśn->.
Pułaskiego, Południowa, ZdroKAJAKI
stwa
Wybrzeża w siatkówce
SOPOT, 7 bm. godz. 11.00— jowa,
Cicha,
Oksywska
ELBLĄG, godz. 10 — okrę- kobiet i mężczyzn.
15.00 ul. Sępia oraz ul. Wejhe Kraszewskiego i Krasickiego.
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łanim umilkły działa

Rozmowy w niedzielę

.Poligon*'
młodych reżyserów
EATR Ziemi Gdań
skiej wprowadził ostatnimi czasy cieką
wą innowację, zapraszając
do realizacji
poszczegól
nych pozycji
studentów
Wydziału Reżyserii Dra
matu Państwowej Wyż
szej Szkoły Teatralnej w
Warszawie. HENRYK RO
ŻEN, kończący
obecnie
rok III, reżyserował już w
tym sezonie w TZG „Gru
pę Laokoona” Różewicza,
obecnie zaś przygotowuje
(premiera 18 bm.) „O ufno
ści i kochaniu — czyli
wypisy z Szekspira”.
— Jaki to będzie spek
takl?
— Ogólnie mówiąc, chce

T

W OÜKÜUC
0
Dokończenie ze sir. 1
KWIETNIA
1945. Przez ca
łą dobę toczyli
śmy
zacięte
walkii o połud
niowe dzielnice
Berlina. Czołgiści otrzyma
li niezmiernie trudne za
danie —■ brać szturmem
umocnienia, co oznaczało
zdobywanie domu za do
mem, ulicy za ulicą. Atak
szedł za atakiem.
Sytuacja IX armii hitle
rowskiej stawała się coraz

25

Marszałek Związku Ra
dzieckiego Iwan S. Koniew.
trudniejsza.
Została
z
dwóch stron oskrzydlona
— z jednej strony — I
Front Białoruski naciskał
na nią ze wschodu i pół
nocy, z drugiej strony —
I Ukraiński nacierał z po
łudniowego zachodu. Gro
ziło to faszystom katastro
fą.
Wszelkie próby przeciw
nika, który starał ewa
kuować się z Berlina, zo
stały pokrzyżowane przez
I Front Ukraiński. Armii
Czerwonej udało się zapo
biec również przegrupowa
niu innych faszystowskich

związków taktycznych. Ani
Hitler, ani doborowe jed
nostki wojsk SS nie były
w stanie przerwać
się
przez pas radzieckiego ob
lężenia.
W ten apoeób nasze woj
ską zamknęły łańcuch wo
kół faszystowskiego bata
lionu, którego broniło co
najmniej 200 tysięcy lu
dzi.

Iwan Koniew
Marszałek Związku Radzieckiego
20 kwietnia był bogaty
w wydarzenia, ale najważ
niej sza rozegrały się nie
w Berlinie, lecz nad Łabą. 5 pułk gwardyjski,
dowodzony przez generała
Żadowa, i 84 korpus gwar
dyjsiki generała Bakłanowa, gromiąc hitlerowców
spotkały się z wojskami
amerykańskimi.
Właśnie
tu, w sercu Niemiec, potęga hitlerowskiej Rzeszy
została rozcięta na połowę.
26 KWIETNIA 1945. Wal
ki w samym Berlinie to
czyły się dniem i nocą i
chciałbym w tym miejscu
powiedzieć, że Niemcy nie
doceniali naszej strategii i
taktyki. Właśnie ci bronią
cy Berlina.
Spotykałem się niekiedy
z poglądami, że walki o
Berlin należało prowadzić
nasileniem,
,z mniejszym
, ,, „ ,____
„
bez takiego tempa, a tym
samym - mniejszym kosz
tern, W rozważaniach tych
zawarta jest pewna logika
wewnętrzna, ale pomijają
one sprawę najważniejszą
— realną sytuację, realne
natężenie walk i realny
stan psychiczny naszych
żołnierzy. A nasi żołnierze
najbardziej pragnęli jak
najszybszego zakończenia
wojny.
I ci, którzy dzisiaj chcą
oceniać, czy słuszne, czy
niesłuszne były ofiary bit-

Jan Pastwa
O długiej i ciężkiej
chorobie w dniu 20
kwietnia 1973 roku w
Sopocie
zakończył życie
mgr Jan Pastwa, b. pro
fesor Gimnazjum Polskie
go w W. M. Gdańsku,
zasłużony działacz Polonii
gdańskiej, kustosz Biblio
teki
Politechniki
Gdań
skiej.
Jan Franciszek Pastwa
urodził się w dniu 15 ma
ja 1901 roku w Starej Ki
szewie w rodzinie rzemieśl
niczej, jako syn Jana i
Marianny z d. Markiewicz.
Do szkoły średniej uczę
szczał w Pelplinie i Chełm
nie. Tak w „Collegium
Marianum” jak w gimna
zjum
chełmińskim
był
czynnie zaangażowany w
patriotycznym ruchu mło
dzieży polskiej. W Chełm
nie należał do tajnego ko
ła Towarzystwa Tomasza
Zana, którego celem było
kształcenie swych człon
ków w języku, literatu
rze 1 historii ojczystej. Egzamin
dojrzałości zdał
dnia 20 VI 1921 roku w
Gimnazjum Klasycznym w
Chełmnie. W 1932 r. uzy
skał dyplom nauczyciela
szkół średnich, a w 1950 r.
na Uniwersytecie Wroc
ławskim,
magisterium a
geografii. W zawodzie na
uczycielskim pracował od
1923 roku. Początkowo ja
ko nauczyciel Szkoły Pow
szechnej i Wydziałowej w
Swarzędzu, a od 1928 roku
jako nauczyciel geografii
w Gimnazjum im. Mickie
wicza w Poznaniu oraz w
seminariach
nauczyciel
skich
w
Wolsztynie
i
Bydgoszczy. W 1932
r.
przeniósł się do Gdańska
i tutaj uczył aż do wybu
chu wojny w Gimnazjum
Polskim Macierzy Szkol
nej. Równocześnie praco
wał społecznie jako czło
nek Związku Powstańców
i Wojaków,
Towarzystwa
Przyjaciół Nauki i Sztuki,
Braci Pomorskiej a od
1938 roku jako członek
Zarządu Głównego Gminy
Polskiej — Związku Pola
ków. W okresie pobytu w
Gdańsku był także kore
spondentem Instytutu Bał
tyckiego
i
opracowywał
dla niego bibliografię za
gadnień polskich w nie
mieckiej prasie gdańskiej,
W czasie II wojny świa
towej przebywał w Rumu
nii, gdzie był założycie
lem i nauczycielem gim
nazjum i liceum oraz kur
su
nauczycielskiego dla
polskiej młodzieży uchodź
czej. Szkoła ta została za
łożona w mieść?" Buzau
k. Ploiesti, a w 1944 r. zo
stała przeniesiona do Turmi Severin. Liczyła prze
ciętnie 80 uczniów i 6—8
nauczycieli. W latach 1945
—1947 był doktorantem ge
ografii na uniwersytecie
w Bukareszcie. Wówczas
współpracował z Ambasa
da Polską w Bukareszcie
wykonując dla niej prace
zlecone.

wy o Berlin, ci, którzy
chcą osądzać, czy można
było o dzień wcześniej czy
później zdobyć go, powinni
pamiętać: inaczej wygląda
ła sytuacja w Stalingra
dzie, a Inaczej w Berlinie.
29 KWIETNIA — 2 MA
JA 1945 ROKU. Hitlerow
ski generał Wenck nie
zdołał przedrzeć się do Ber
lŁna. Ugrupowanie armii

Z tułaczki wojennej wró
cił w końcu 1947 roku do
Wrocławia. Podjął
prace
w EU i I Liceum Ogólno
kształcącym ora* wykła
dał metodykę nauczania
geografii na Uniwersytecie
Wrocławskim.
W
latach
1950—1952
był kontrakto
wym
profesorem
tego
przedmiotu
na WSP w
Gdańsku i uczył równo
cześnie w żeńskim Liceum
Ogólnokształcącym w So
pocie. W jesieni 1851 r.
przeszedł do pracy w Bi
bliotece Głównej Politech
niki Gdańskiej. Od 1954 r.
objął kierownictwo Oddzia
łu Informacji Naukowej i
pracował na tym stanowis
ku aż do przejścia na emeryturę w 1969 roku.
W wyzwolonym Gdań
sku, podobnie jak w cza
sach Wolnego Miasta był
czynnie zaangażowany w
życiu organizacyjnym. Pra
cował społecznie jako ak
tywny członek TRZZ, Zrze
gżenia
Kaszubsko-Pomorskiego (prezes
Oddziału
Gdańskiego
w
latach
1958—59),
Towarzystwa
Przyjaciół Gdańska, Gdań
skiego Towarzystwa Nau
kowego do którego nale
żał od 1932 roku, był
przewodniczącym
Stowa
rzyszenia
Bibliotekarzy
Polskich na Okręg Gdań
ski
(1953—56),
członkiem
Zarządu Okręgu ZNP (1957
—69).
Mgr Jan Pastwa zajmo
wał się również pracą na
ukową. Drukiem wyszły
m. in. następujące publi
kacje: Średnia gęstość za
ludnienia i narodowości
na wsi województwa po
morskiego w roku 1921,
problem
narodowościowy
na Pomorzu. Instytut Bał
tycki. Toruń 1931. Nowe
szczegóły o pobycie Józe
fa Piłsudskiego w więzie
niu gdańskim (1917). Rocz
nik
Gdański
T.
9/10:
1935/1936.
Informator
dla
korzystających ze zbiorów
Biblioteki Głównej Poli
techniki Gdańskiej. Gdańsk
1958, wyd. II. 1960.
Osiągnięcia w pracy za
wodowej i społecznej Ja
na Pastwy znalazły uzna
nie u władz państwowych.
Był odznaczony
Złotym
Krzyżem Zasługi, Krzyżem
Kawalerskim Orderu Od
rodzenia
Polski,
Zło
tą Odznaką ZNP oraz od
znakami honorowymi „Za
służonym Ziemi Gdańskiej”
i „Za Zasługi dla Gdań
ska”.
Szeregi dawnej Polonii
gdańskiej straciły w Zr^.r
łym
swego
zasłużonego
działacza. Wśród licznego
grona
uczniów i kole
gów Jan Pastwa pozosta
wił po sobie pamięć wzo
rowego
pedagoga,
czło
wieka sumiennego i na
wskroś prawego oraz ak
tywnego
pracownika na
niwie społecznej.
CZESC JEGO PAMIĘCI!
JERZY SZET7S

Frankfurt — Guben dogo
rywało Pod koniec dnia
29 kwietnia
generałowie
próbowali przekonać Hitle
ra, że nie ma na co liczyć,
Dowódca obrany Berli"
na, generał Weidling, półtorej godziny tłumaczył Hit
lerowi, że nie ma żadnych
szans uratowania Berlina,
ale Hitler ciągle nie chciał
tego zrozumieć, żądając od
niego skutecznej obrony,
choć brakowało amunicji
i sprzętu.
Wreszcie pod koniec 30
kwietnia sytuacja ugrupo
wania berlińskiego stała
się beznadziejna. Wówczas
nie mogły już niczego
zmienić rozkazy i szantaż.
Pod uderzeniami pocisków
artylerii radzieckiej runęła
wtedy Kancelaria Rzeszy.
A po utracie wszelkiej
łączności telegraficznej i
telefonicznej, której centrum znajdowało się pod
Benderst/asse
poloStaia
do^ód2twu
jed ie slabo funkcjonują.
ca i
oSĆ radiowa.
Tego wieczoru oddziały
szturmowe
VIII
Armii
Gwardyjskiej I Frontu Bia
łoruskiego znajdowały się
już w odległości 800 me
trów od Kancelarii Rze
szy. Doszły słuchy o śmier
ci Hitlera, o jego samobój
stwie. Początkowo nie wie
rzyliśmy, ale 1 maja zwiad
I Frontu
Białoruskiego
potwierdził te dane.
Spadkobiercy
Hitlera
skierowali do nas, do I Bia
łoruskiego, parlamentariuszy, z którymi spotkał się
szef naszego sztabu. Stronę
niemiecką
reprezentował
generał wojsk lądowych
Krebs. Wszystkie problemy,
związane z przerwaniem
ognia i działań wojennych
w Berlinie, a następnie ka
pitulacji wojsk faszystow
skich zlecił Sztab General-

przeszedł przez linię fron
tu i oddał się do niewoli
Żołnierze WP w drodze na Berlin.
sam dowódca obrony Ber
lina, generał Weidling.
Tak więc 2 maja 1945
roku wojska I Frontu Bia
łoruskiego i I Ukraińskie
go zakończyły likwidację
berlińskiego ugrupowania
niemieckiego. Wojna jesz
cze nie była skończona.
Nasze wojska musiały kon
tynuować walki ai do
Łaby. Tam spotkały się z
Amerykanami, ale przed
tem trzeba było pokonać
armię feldmarszałka Schör
nera, aby wyzwolić Cze
chosłowację.
tych
chłodnych do kontrofensywy przystą- też przekonanie, że rówWtedy, 2 maja, myśle
liśmy że wojna jest zakoń
dniach jesieni, rozpo pit w tej kwestii cały Ko- nież w przyszłości Kościół
czona. Dowództwo rozka
czynającej adę
na ściół. I cala, nie tylko re oraz Unidad Popular znaj
zało jednak przejść do odrugiej półkuli, parlament, akcyjna część chadecji. dować będą sposoby uni
peracji praskiej.
jakoby kania konfliktów, do któ
prasa 1 telewizja chilijska Argumentowano,
B MAJA 1945 ROKU.
rych pragnęłyby doprowa
laicki
charakter
przyszłej
kipią
od
dyskusji
na
je*
Tego dnia wydałem grupie
uderzeniowej rozkaz roz den główny temat. Chodzi ujednoliconej szkoły chilij dzić miejscową hierarchię
poczęcia nazajutrz natar o zaproponowaną
przez skiej zagrażał interesom różne siły,
cia. W Czechosłowacji mar rządzącą koalicję Jedności
szalek Schörner skoncen
trował
oddziały
Armii Ludowej (Unldad Popular)
Ignacy Krasicki
„Centrum” (50 doborowych ustawę o Jednolitym sy
dywizji i 6 grup bojowych, stemie powszechnej oświa
sformowanych z rozbitych ty. Skrajnej prawicy nie
Punkt widzenia chilij
Kościoła.
Demagogicznie
dywizji). Operacja praska
nie miała więc charakte podoba się, rzecz jasna, odwoływano się do hie skiego purpurata podziela
ten projekt. Demokratyzu rarchii i kleru. Rozpętano również kierownictwo Uni
ru symbolicznego.
9 MAJA 1945 ROKU. Nie je on chilijski system o- w opozycyjnej prasie i dad Popular. W tej licz
wszyscy
faszyści chcieli światy. Daje państwu no TV wielką wrzawę wo bie — kierownictwo Ko
przyjąć nasze warunki ka woczesny i postępowy oręż
kół tego, co zdaniem pra munistycznej Partii Chile.
pitulacji hitlerowskiej Rze wychowawczy,
karczuje wicy miałoby odciąć Ko W obszernym wywiadzie
szy.
Zaczęliśmy zaciskać
pierścień okrążenia wokół przeżytki starego w świa ściół od wpływu na mło udzielonym niżej podpisa
ugrupowania w Czechosło domości najmłodszego po dzież.
nemu
dla miesięcznika
wacji. Powstał tu giganty kolenia Chilijczyków.
„Życie Partii”
sekretarz
czny kocioł, ostatni w tej
tej
sytuacji
główny
generalny
Komunistycz
Skrajna
prawica
skupio
wojnie. Wzięliśmy do nie
dostojnik
Kościoła nej Partii Chile, Louis
woli ponad pół miliona hi na w partii
narodowej
chilijskiego,
kardy Corvalan, powiedział
tlerowskich żołnierzy i o- sprzemierzona jest w Chi
na
nał Henriquez Silva, zwró
ficerów. Nie pozostało im
ten
temat
m.
te.:
już nic innego, jak tylko le sojuszem taktycznym z cił się do prezydenta re
poddać się, chociaż poszczę chrześcijańską demokracją. publiki, Salvadora Allen
„Stosunki między Ko
gólne pododdziały nie cheia W wyborach do parlamen de, z prośbą o spotkanie.
ściołem
a państwem w
ły złożyć broni. Parę tygo tu z 4 marca br. rozwiały W obozie prawicy z mie
szanymi uczuciami obser Chile rozwijają się w du
dni walczyli faszyści, pró
bowali z różnych stron na się iluzje żywione przez wowano ten akt. Z jednej chy współpracy i przyjaź
powrót zdobywać
Pragę, obydwie partie opozycyjne, strony nigdy nie darzono ni”. Stwierdzenie powyż
ale nie mieli żadnych że uda się im obalić przy tam zaufaniem kardynałaspołecznika. Pamiętano, że sze, jak też cytowane sło
szans.
pomocy kartki wyborczej sprzeciwiał się w swoim
wa kardynała Henriqueza
Przebieg I wyniki ope rząd ludowy. Dzięki sta czasie zdecydowanie pró Silvy odpowiadają chilij
racji berlińskiej i praskiej nowczej
pozyskiwania hie
postawie klasy bom
stanowią przykład dojrza robotniczej i dyscyplinie rarchii dla celów antylu- skiemu stanowi rzeczy. Or
łości radzieckiej sztuki wo
dowych, w
szczególności gan KC KP Chile „El Sijennej, doświadczenia na lojalnego wobec legalnego zaś dla podsycanych przez gio” zwracał ostatnio wie
szych dowódców i żołnie rządu wojska zawiodły też koncern USA ITT
oraz lokrotnie uwagę na to,
rzy.
nadzieje
obalenia rządu centralę wywiadowczą CIA że chilijski proces rewo
prób dokonania zamachu
Salut na cześć wyzwole poprzez uliczne rozruchy.
stanu i niedopuszczenia lucyjny odbywający się w
nia Pragi był przedostat
Dyskusja wokół nowego siłą do objęcia
władzy warunkach pokojowych w
nim w tej wojnie. Ostatni
przez prawowitego prezy niczym nie narusza
ani
systemu
oświatowego
do
— Salut Zwycięstwa, od
lała oliwy do ogniia. Skraj denta. Z drugiej strony li etyki chrześcijańskiej, ani
dany został z tysiąca ar
czono jednak na to, że on,
mat w Moskwie w kilka nej prawicy zależało, by głowa Kościoła w Chile, soborowej doktryny spo
nie przeciwstawi się kle- łecznej Kościoła.
godzin po tamtym.
rykalnej ofensywie i udzieli poparcia opozycji
TO
podróżuje po
wykorzystującej dyskusję
dzisiejszym Chile i
wokół ustawy o jednolitym
spotyka się z miej
systemie oświaty jako pre
tekst do zwalczania rządu scowymi działaczami ko
Unidad Popular. Rozmowy ścielnymi, ten może zro
przeprowadzone przez kar zumieć ową tętniącą żydynała Henriqueza Silvę z ciem prawdę. W Chile kon
była
prezydentem
Salvatorem frontacja klasowa
Allende rozczarowały jed tego rodzaju, że hierarchii
nak przeciwników Unidad i klerowi nie pozostawała
Popular.
Po
spotkaniu jakaś „trzecia droga”. Bar
purpurat ogłosił komuni dziej światli i realistyczni
kat, w którym stwierdzał: dostojnicy kościelni, prze
„Wprawdzie istnieją różne de wszystkim zaś kardynał
szybko
problemy między Kościo Henriquez Silva,
łem a państwem
Chile, dostrzegli w rozwijającym
ale mowy nie ma o ja się procesie rewolucyjnym
kimkolwiek konflikcie. Sto nie przeszkodę, lecz prze
sunki nasze nacechowane ciwnie, szansę dla siebie
są lojalnością i wzajem — możliwość przezwycię
w jakim
nym zrozumieniem”. Od żenia impasu,
pod
powiadając
na pytania znalazł się Kościół
dziennikarzy kardynał do rządami chadecji, obwinia
dał, że także ustawa o ny powszechnie za istnie
szkolnictwie
nie
może jące zło społeczne. Dlate
zmienić powyższego po go kierownictwo chilijskie
myślnego
stanu rzeczy. go episkopatu od początku
Henriquez Silva wyrażał deklarowało swą lojalność

Między kardynałem

a frontem Je ności Ludowej
W

W

K

ny Armii Czerwonej mar
szałkowi ZSRR Jurijowi
Żukowowi, który
dowo
dził wówczas I Frontem
Białoruskim.
Było to o godzinie 18, 1
maja po tym, kiedy Goe
bels i Bormann odrzucili
nasze żądania bezwarun
kowej kapitulacji
wojsk
niemieckich i nakazania
im przerwania obrony Ber
lina.
2 MAJA 1945 ROKU.
Dokładnie o godzinie 2.15
według czasu moskiewskie
go radiostacja 79 Dywizji
Gwardyjskiej, VIII Armii
Gwardyjskiej,
I Frontu
Białoruskiego otrzymała od
przeciwnika radiogram w
języku rosyjskim: „Halo,
mówi pięćdziesiąty szósty
korpus czołgowy. Prosimy
o wstrzymanie ognia. We
dług czasu
berlińskiego
jest w tej chwili 50 minut
po północy — wysyłamy
parlamentariuszy na Most
Poczdamski. Znak rozpoz
nawczy biała flaga. Ocze
kujemy odpowiedzi”.
O świcie zaczęli się pod
dawać masowo. 2 maja

Po tygodniowej wachcie
STATNIE wydarzenia w Libanie
— walki między wojskami rzą
dowymi i fedainami palestyń
skimi — sq bardzo wymowną ilustra
cją nastrojów panujących w całym
świecie arabskim, zróżnicowanych
pod kątem podejścia do problemu
państwa Izrael i rozstrzygnięcia kon
fliktu
spowodowanego
napaścią
Izraela w roku 1967. Brak jedności
w świecie arabskim stanowi główną
przyczynę tego, że konflikt ten nie
został dotychczas rozwiązany i jest
rzeczą niewątpliwą, że Izrael fakt
ten odpowiednio wykorzystuje.
Przeprowadzając atak swoich ko
mandosów na Bejrut Izrael czyni! to
z określonym celem. Chciał wywo
łać starcia między armią libańską
i fedainami palestyńskimi i — w
efekcie tego — doprowadzić (podob
nie jaik w Jordanii) do całkowitej
likwidacji ruchu palestyńskiego na
terenie Libanu. Ostatnie wydarzenia
w tym kraju zdawały się przebiegać
po myśli Izraela, wydaje się jednak,
że Liban nie pójdzie w ślady Jorda
nii i że będzie w słonia rozwiązać

O

i

kryzys między armią i fedainami w
sposób pomyślny dla obu stron, kie
dy uspokojeniu ulegną wzajemne
pretensje o to, że Izraelczykom tak
łatwo udało się przeprowadzić za
skakujący atak. Nie jest jednak wy
kluczone, że do pojedynczych starć
między armią libańską a fedainami
będzie jeszcze dochodzić, po jednej

Raoy Bezpieczeństwa poświęconej
problemowi Bliskiego Wschodu.
Ciekawym przyczynkiem do pro
blemów świata arabskiego w jego
konflikcie z Izraelem może być ostat
nie przemówienie prezydenta Algierii
Bumediena. Poddał on stanowczej
krytyce uprawianą w niektórych kra
jach arabskich „politykę sloganów

Przypomnienie na czasie
i drugiej stronie bowiem istnieją
elementy gotowe otworzyć ogień przy
każdej zaczepce, o tym zaś, że o
zaczepkę taką w Libanie nietrudno,
świadczyć może liczba 300 tysięcy
zgromadzonych tam Palestyńczyków
wobec 3 milionów mieszkańców te
go kraju.
Kompromis w Libanie jest jedy
nym wyjściem działającym ina rzecz
umocnienia wspólnego frontu antyizraelskiego, a toki front jest właś
nie Arabom jak najbardziej potrzeb
ny, m. in. w obliczu przyszłej sesji

i hucznych zebrań publicznych”, któ
rymi usiłuje się zastąpić istotne dą
żenie do zmiany całokształtu życk
społeczno-gospodarczego. Z przemó
wienia prezydenta Bumediena wy
nika, że stawianie na rozwój, na
zmniejszanie dystansu w dziedzinie
technologicznej powinno przynieść
postęp w konfrontacji z IzraelemWskazuje on również, że wysuwanie
postulatów walki z Izraelem, jako
z tworem międzynarodowego kapi
talizmu i imperializmu jest nie do
pogodzenia z jednoczesnym zacho

dla nowej władcy. I wska
zywało, żę realizowane re
formy społeczne, zwłaszcza
zaś reforma rolna, są na
kazem także chrześcijań
skiego sumienia. Ta po
stawa
wywołała wiele
sprzeciwów w obozie pra
wicy, a zwłaszcza w reak
cyjnym skrzydle chrześci
jańskiej demokracji.
Są także, rzecz jasna,
wśród duchowieństwa lu
dzie o odmiennych, bar
dziej wstecznych poglą
dach. Nie zmienia to jed
nak tego
podstawowego
faktu, że Chile roku 1973
są
dobrym przykładem
dialogu marksistów z ka
tolikami, Kościoła, które
go autorytatywne kierow
nictwo nie unika spotka
nia z socjalizmem, ale spot
kanie takie zakłada w
swej taktyce i strategii,
akceptując założenia no
wego ustroju społecznogospodarczego.
Jedność
praw 1 obowiązków oby
watelskich
w państwie
rozwijającym się w skom
plikowanych
warunkach
wewnętrznych i zewnętrz
nych, a także narażonym
na represyjne poczynania
imperializmu — oto temat
niejednego kazania świa
tlejszej części hierarchii i
kleru w Chile.
Jeszcze jedno. Prze
chadzając się po ulicach i placach San
tiago, odwiedzając liczne,
utrzymane w hiszpańskim
stylu kolonialnym kościo
ły, rozmawiając z księżmi
I przedstawicielami laika
tu, wyczuwałem, że pro
blemy współczesności w
tym pięknym i ciekawym
kraju wykraczają znacznie
poza wąski kościelny kray
widzenia.
Zdają
sobie
sprawę % tego faktu miej
scowi biskupi. I z obawy
przed
nieodwracalnymi
objawami laicyzacji życia
gotowi są na niejedno ustępstwo, byle nie wyłą
czyć się z nurtu wydarzeń.
Rozmowy prowadzone tu,
w Santiago, potwierdzają
znaną
i
gdzie indziej
prawdę, że problemy zwią
zane z krytycznym napię
ciem w łonie
Kościoła
łatwiej rozwiązywać dro
gą dialogu
społecznego,
aniżeli zachowując posta
wę wsteczną i imtegrystyczną. Między chilijskim
kardynałem a
rządzącą
Unidad Popular
prawdę
tę
sprawdza
codzienna
społeczna praktyka.

J

wywaniem w poszczególnych krajach
arabskich wpływów obcego kapita
łu. Algieria — powiedział prezydent
Bumedien - koncentrując wysiłki na
zwalczaniu wpływów obcego kapita
łu i rozwijaniu swej gospodarki da
je istotny wkład do sprawy arab
skiej. Z jego wypowiedzi wynika po
nadto, że wyjęcie źródeł surowco
wych spod panowania obcego kapi
tału nie zależy od sytuacji między
narodowej, lecz tylko i wyłącznie od
polityki poszczególnych rządów arab
skiich.
Jest to przypomnienie bardzo na
czasie jeśli zważyć wzrost zaintere
sowania Stanów Zjednoczonych ro
pą naftową znajdującą się na Blis
kim Wschodzie i zapowiedź popra
wy stosunków z krajami arabskimi
ze strony USA. Zapowiedź ta mo
przecież określone podłoże gospo
darcze i kraje arabskie powinny o
tym pamiętać. Taki wniosek wycią
gnąć należy z przemówienia prezy
denta Bumediena.

Jerzy Matuszkiewicz

i

my pokazać aktorów „ba
wiących się w teatr”, do
czego teksty szekspirow
skie najbardziej się chyba
nadają. Będzie to spektakl
skompilowany ze scen z
różnych Szekspirowskich utworów — częściowo W
moich przekładach, które
można określić jako „pięk
ne lecz niewierne”, reszta
to teksty Jerzego S. Sity
i innych tłumaczy. Myślą
łączącą te fragmenty bę
dzie kwestia zdobywania i
tracenia zaufania (stąd ty
tuł spektaklu), w sumie
rzecz tyczy więc problema
tyki moralnej.
Chcemy
przy okazji pokazać, iż
teatr to także „worek, do
którego wszystko można
wrzucić* — w spektaklu
tym więc aktorzy recytu
ją, grają na instrumentach,
tańczą, śpiewają, są trochę
akrobatami i... iluzjonista
mi nawet (przy przygoto
wywaniu widowiska posłu
gujemy się np. także pod
ręcznikami iluzji). Próby
odbywają się m. in. na sali
gimnastycznej gdyńskiego
Startu. Dekoracje prze
widujemy dość skromne,
symboliczne niejako, cały
ciężar spektaklu
będzie
więc spoczywał na akto
rach. Może to i dobre dla
stylu pracy teatru objazdo
wego...
— Jak ceni pan sobie
współpracę z Teatrem Zie
mi Gdańskiej?
— Przyznam się, że —
ostatnimi przynajmniej cza
sy — jest to jedyny w
Polsce teatr, zapraszający
do realizacji naszych Stu
dentów (w sumie jest nas
ok. 20 — łącznie z sekcją
literacko-krytyęzną).
Na
ogół tak się dzieje, że je
dynie nasi absolwenci, o
ile „dyrektorują” akurat
jakiemuś teatrowi, zapra
szają do
reżyserowania
swych młodszych kolegów.
Teatr Ziemi Gdańskiej uczynił z tego prawie re
gułę, co nas cieszy, daje
nam bowiem możliwość
praktycznego sprawdzenia
warsztatu
reżyserskiego.
Ja grałem w kilku tea
trach jako aktor, nato
miast reżyseruję w teatrze
dopiero po raz
trzeci
(„Grupa Laokoona” oraz
„Wielki człowiek do ma
łych interesów” Fredry w
Gnieźnie). Na leażdą taką
„naszą premierę” przyjeż
dżają koledzy i profeso
rowie z uczelni i po spek
taklu Wywiązują śią zaw
sze długie, interesujące za
równo nas, jak i aktorów
dyskusje.
— Jak się panu pracuje
z tym zespołem?
—
Z
przyjemnością
stwierdzam, iż jest to je
den z najbardziej zdyscyp
linowanych zespołów, jaki
zdarzyło mi się pozTiać.
Praca z nim wymaga ma
że większego skupienia,
koncentracji niż w przy
padku, kiedy ma się do
czynienia ze znanymi już
i uznanymi aktorami, ale...
łatwiej w takim przypad
ku o zespołowy efekt, a
przy tym właśnie spektak
lu o taki mi głównie cho
dź^ Ponadto — robienie
sztuki w teatrze, który nie
ma własnej sali prób, sce
ny nawet — hartuje, zmu
sza do praktycznej wyna
lazczości, co także uwa
żam za rzecz pozytywną.
Dla mnie oczywiście, bo
praca zespołu jest w ta
kich warunkach szczegól
nie trudna.
Kolejną pozycją (premie
ra 8 czerwca) TZG będzie
„Cudzołóstwo
ukarane”
Janusza Głowackiego. Sztu
kę
reżyseruje
ALICJA
CHOIŃSKA — również z
III roku
warszawskiej
PWST.
— Pani droga do reży
serii...
— ...wiodła poprzez romanistykę i dlatego szcze
gólnie interesuję się dra
matem francuskim
oraz
hiszpańskim i latynoamery
kańskim
(z hiszpańskiej
strefy językowej): Zresztą
przypuszczalnie będę w
przyszłym roku także w
TZG reżyserowała „Iluzję”
Corneille’a w nowym prze
kładzie Stanisława Heba
nowskiego. Utwór to in
teresujący, a mało znany
nawet we Francji.
— A Głowacki?
— To wesoła komedia
współczesna, której akcja
toczy się na zebraniu rady
zakładoioej. W trakcie dy
skusji „główny” temat, ja
kim jest sprawa psują
cych się pasów od kom
bajnów, przekształca się w
roztrząsanie życia seksual
nego jednego z pracowni
ków. Głowacki jest auto
rem o ogromnym „słuchu”
pisarskim — dialogi jego
pełne są współczesnej po
tocznej, zaśmieconej nibypolszczyzny.
Jest
więc
„Cudzołóstwo
ukarane”
komediowo ukazanym ka
wałkiem autentycznego ży
cia, a że jest to zarazem
sztuka o hierarchii warto
ści, może to być materiał
nawet nc. tragedię...
Rozmawiał: A. K.
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DZIENNIK
# Dokończenie ze sir. 1

DAŃSK prze
żywał i przeży
wa analogicz
ne kłopoty z
księgarzami. To
też jeszcze w
1965 r. zrodził się pomysł
zorganizowania własnego,
lokalnego kształcenia kadry. Ale dopiero przed
czterema laty udało się
pokonać wszelkie opory i
bariery i oto w Gdańsku* Wrzeszczu, w Liceum Ekonomicznym
przy
ul.
Dzierżyńskiego 7, w roku
1969 powstała pierwsza
klasa księgarska. W ko
lejnych latach tworzono
— drogą naboru — następ
ne, a stan na dzień dzisiej
szy jest następujący: za
rok progi liceum opuści
pierwsza grupa 30 absol
wentek, w sumie kształci
się i sukcesywnie uzyski
wać się będzie z istnieją
cych klas 150 kwalifiko
wanych księgarzy, legity
mujących
się
świadec
twem dojrzałości oraz ty
tułem technika księgar
skiego.

G
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Rybacka wieś
zaledwie
kilometrów dzieli Rewę od wiel
kiego miasta — Gdyni,
a właściwie jej przed
mieścia, Chyloni. Kie
dyś była to odległość
wystarczająca na to, by
traktować Rewę jako
typową wieś rybacką:
podstawowym zajęciem
mieszkańców było ry
bactwo, a po wodach
zatoki pływały słynne
rewskie szkuty (jak gło
si podanie, na jednej z
nich pracował... szewc,
który tylko na wodzie
lubił naprawiać buty).
Teraz jednak... Rewa
stała się niemal dziel
nicą Gdyni — kur silją
tu miejskie autobusy, a
w pogodne letnie dni
więcej
tu miejskich
przybyszów niż rdzen
nych
mieszkańców.
Zresztą — same ośrod
ki wczasowe i kolonij
ne tworzą już małe
miasteczko.
Jedynie teraz, przed
sezonem, Rewa przypo
mina jeszcze ową daw
ną wieś rybacką. Sen
nie tu, spokojnie, na
brzegu zatoki rybak
Bernard Dettlaff, wła
ściciel łodzi „Rew-14",
zajęty jest oczyszcza
niem sieci ze szlamu i
wodorostów. Niedawno
powrócił z wody, przy
wożąc kilka skrzynek
śledzi, które ostatnio
ziesięć
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pojawiły się w zatoce.
Śledzie stanowią obec
nie główną
zdobycz
rewskich rybaków, w
mniejszych ilościach po
jawiły się także miętu-

sy. Kolega Bernarda
Detłlaffa, Juliusz HUdebrandt
z
„Rew-6”
przed miesiącem wy-

Ł

ciągnął z wody nieco
dzienną zdobycz: frag
menty
samolotowego
skrzydła. Zahaczył o
wrak siecią, następnie
przy pomocy kotwicy

sięciu latach. Rewianie
twierdzą, iż w pobli
skich wodach znajduje
się co najmniej jeszcze
jeden ivrak niemieckie
go samolotu, który roz

*

ZISIAJ
żartobliwie
wspominają dyrektor
„Domu Książki” Ali
cja Szewczykowa i dy
rektor liceum — Bogu
sław Borkowski: był to
■mariaż
przedsiębiorstwa
i szkoły, zrodzony na grun
cie „wspólnoty interesu”.
„Dom Książki” pilnie potrze
bował księgarzy, w inte
resie szkoły było kształ
cenie młodych, na których
czeka praca, których „ku
puje się na pniu”. I oto
urodziło się dziecko, sta
nowiące nadal oczko w
głowie obu tych instytu
cji, a wszystko wskazuje

D
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na to, te będzie to dziecię
udane, że nie zawiedzie
pokładanych w nim na
dziei...
Nieco informacji w tej
materii: Nauka w liceum
na wszystkich innych kie
runkach trwa 4 lata. Na
księgarstwie program jest
znacznie
obszerniejszy,
więc i okres nauki prze
dłużony jest do lat pięciu.
Ponieważ więc już u pro
gu szkoły trzeba było pod
jąć
świadomą
decyzję,
można powiedzieć, że re
krutacja nie miała nic
wspólnego z tzw. nega
tywnym wyborem. I od
pierwszych miesięcy nau
ki wpajano w uczennice
(bo najstarsza klasa, jest
w 100 proc. sfeminizowa
na)
nie fałszywe wizje
przyszłej pracy, lecz coś
wręcz przeciwnego: że za
wód, który obrały jest
wprawdzie
piękny,
ale
trudny, że wymaga się
od księgai’za wiedzy bar
dzo rozległej, wszechstron
nej, ale i tego. by dźwi
gał ciężkie paczki z książ
kami;
że trzeba łączyć
trudną, wyczerpującą pra
cę sprzedawcy z funkcją
fachowego doradcy, infor
matora, rozmówcy o książ
ce itp.
Przedmiotów
specjalistyczno - zawodowych (bib
liografia,
popularyzacja
książki, ekonomika księ
garstwa,
rachunkowość
przedsiębiorstw
księgar
skich i in.) naucza się nie
w oderwaniu, lecz w ścia
łym związku z praktyką,
w oparciu o przyszły war
sztat pracy. System prak
tyk — choć nic w tym ni
by nowego — odbiega od
szablonów: odbywają u
ezennice
tę pracę tam,

’****■»■*■*"

gdzie będą w przyszłości
zatrudnione. Stosunek zes
połów pracowniczych księ
garń, gdzie praktykują
uczennice stanowić może
wzorzec: życzliwość, goto
wość pomocy, chęć nau
czenia zawodu, to wszyst
ko zbyt blado oddaje se;;s
sprawy. Jedno można przy
puścić: dziewczęta te na
pewno nie będą przeżywać
trudności
adaptacyjnych
w przyszłym miejscu pra
cy.
Znamienne jest i to, że
np. w tej i owej księgarni
można w godzinach popo
łudniowych spotkać młode
dziewczęta za sklepową la
dą: to one, uczennice, przy
chodzą do księgarń w któ
rych praktykowały, by z
własnej woli, w wolnych
godzinach...
popracować.
Więcej: w rozmowach sły

jednym dowodem opiekuństwa wobec uczennic.
Po lekcji — rozmowa.
Chcę się dowiedzieć, co
myślą o swej przyszłej pra
cy; czy wyniesione z prak
tyk doświadczenia nie od
biegają od ich wyobrażeń
o księgarstwie. Mówią spon
tanicznie i bezpośrednio: —
Nie. Bo w szkole nie wpa
jano im wygórowanych i
fałszywych wyobrażeń, a
więc nie spotkało ich roz
czarowanie. To jest naj
EST właśnie godzina większa gwarancja, że nie
wychowawcza w kl.
IV D, czyli najstarszej zawiodą się i wtedy, gdy
podejmą pracę.
klasie księgarskiej. Wycho
Pytam, co myślą o pro
wawczyni,
mgr Regina
Sienkiewicz siedzi z boku, jekcie pełnego obsadzenia
uczestniczy — owszem, ale księgarń nimi, absolwent
uczennice same prowadzą kami (bo marzy się to dy-

szy się z ich ust: „u nas, w
„Domu Książki”... Świadczy
to o zjawisku nad wyraz
pożądanym: one już czują
się pracownikami przedsię
biorstwa, uważają je za
swoje.
Nic nie rodzi się samo
przez się: piecza, jaką roz
tacza „Dom Książki” nad
dzisiejszymi
uczennicami
wrzeszczańskiego
Liceum
Ekonomicznego może słu
żyć za przykład dobrze,
najwłaściwiej pojmowanej
koegzystencji
placówki
kształcenia z przyszłą in
stytucją pracodawczą. Dzie
je się to nie tylko dlate
go, że wielu wykładowców
— to pracownicy „Domu
Książki”. Przedsiębiorstwo
troszczy się o uczennice w
postaciach i formach dale
ko odbiegających od tego
tylko, co wypada, co trze
ba zrobić. Bo np. nie na
leży do obowiązków dyrek
tora „DK” bywanie na spot
kaniach z rodzicami uczeń
nic — a bywa, bo założenie
jest proste: choć uczenni
ce nie są jeszcze pracowni
cami, to jednak ich dzisiej
sze problemy są problema
mi przyszłego pracodawcy.
Ta, bynajmniej nie wykalkulowana (choć gdyby to
nawet była
kalkulacja,
trudno by ją było mieć

zebranie. Spraw do omó
wienia jest wiele, za kilka
dni — wycieczka do War
szawy na Międzynarodowe
Targi Książki. Trzeba tu do
dać, że jest to nagroda za
ponowne okresowe przo
downictwo w nauce w ska
li całej szkoły (średnia
ocen —- 4,1) i prymat w
pracach społeczno-samorzą
dowych. Przy okazji do
wiaduję się, że Rada Za
kładowa „DK” i Stowarzy
szenie Księgarzy partycy
pują w kosztach 5~dniowej
wycieczki, co jest jeszcze

komukolwiek za złe), poli
tyka jest wynikiem dobrze
pojętego obustronnego in
teresu, ale też wynika ona
z ogromnej więzi uczucio
wej, łączącej wzajemnie
przedsiębiorstwo, szkołę i
uczennice, więzi, której po
czątki sięgają czasu, gdy
rodził się zamysł zorgani
zowania gdańskiego szkol
nictwa księgarskiego.
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Refleksje wokół książek

Karmazyny i szaraki
nowożytnej
administracji polskiej są
znane niedostatecznie,
nawet historykom. Tym
większe zaciekawienie wzbu
dza
interesująca i bardzo
przystępnie napisana książka
Władysława
KOSTOCKIEGO
pt. KORPUS W GĘSIE PIÓRA
UZBROJON : (PIW, 1972) —
poświęcona warstwie urzęd
niczej w epoce Księstwa War
szawskiego i Królestwa Pol
skiego. Nowożytna administra
cja wiąże się z epoką napo
leońską. Francja była wzo
rem nie tylko dla elity in
telektualnej, r.a administracji
francuskiej wzorowana
była
cała ówczesna postępowa ad
ministracja w licznych kra
jach europejskich.
Warstwa
urzędnicza,
wy
kwalifikowana liczyła ponad
10 tys. ludzi. Urzędnicy in
stytucji centralnych mieli na
wet prawo do noszenia tzw.
munduru obywatelskiego, nie
zależnie od pochodzenia spo
łecznego. Mundurem tym byl
„frak granatowy z karmazy
nowym kołnierzem i takimiż
mankietami. Na kołnierzu j
na mankietach widniał haft
srebrny w kształcie gałęzi
bluszczu. Guziki były białe”.
Kierownicze stanowiska ad
ministracji krajowej obsadzo
ne były przez ludzi wywo
dzących
się ze środowiska
arystokratyczni»-ziemiańskiego
(członkowie rady ministrów,
rady stanu). Natomiast niższe
szczeble administracji krajo
wej obsadzone były przez tzw.
nieposesjonatów, często
ze
środowisk
mieszczańskich,
czasem — lecz hardzo rzadko
— nawet włościańskich. W
sprawach wewnętrznych kra
jowych, administracja posługi
wała się językiem polskim.
Korespondencja z władzami
francuskimi i królem saskim
prowadzona była w języku
francuskim. Celem kształce
nia nowoczesnej kadry admi
nistracyjnej powołana została
w 1808 r. Szkoła Prawa, prze
kształcona w l'811 r. w Szkołę
Prawa i Nauk Administr^cyj
nych. Program tej wyższej
uczelni nawiązywał do szkól
administracyjnych francuskich
i niemieckich, lecz z istoty
swego ducha uczelnia ta była
polska. Jej profesorowie ucze
stniczyli czynnie w życiu po
litycznym i naukowym kraju.
Urzędnicy początkowo praco
wali 7 godzin dziennie:
od
8 rano do 12 i od 15 do 18
wieczorem. Wiosną 1812 r.
przerwę obiadową zniesiono
i urzędnicy pracowali od 9
do 16 w dni powszednie; na
tomiast w niedzielę i święta
od 9 rano do godz. 13. Ale
np. w ministerstwie wojny
pracowano od 7 rano do 20
wieczorem. W ministerstwach
też sporządzano „stan służby” wyższych urzędników' w
arodziny
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wydobył z głębokości
trzech metrów przer
dzewiałe części skrzy
dła.
Prawdopodobnie
jest to fragment nie
mieckiego
bombowca
nurkującego „Stukas”,

który w końcowym okresie wojny — wkrót
ce po starcie z lotniska
w Redzie — zapalił się
w powietrzu i runął do
wody zatoki. Kadłuba

samolotu
dotychczas
nie odnaleziono, skrzydło „ujawniło” się przy
padkowo po kilkudzie-

bił się o lód. Stąd wnio
sek, że okolice Rewy to
interesujący teren pe
netracji dla płetwonur
ków.
Obecnie Rewa szyku
je się na przyjęcie let-

nich gości. Nieco za
wioską buduje się kil
ka estetycznych drew
nianych domków dla
pracowników
„Balto
ny”, rewianie odświe
żają także własne do
my. Nasz fotoreporter
zastał przy malowaniu
parkanu mieszkankę naj
starszego chyba (bo li
czącego ponad 160 lat)
domu przy ul. Morskiej
16, p. Waleskę Paszkę.
Wysłużony to domek,
jego słomiana strzecha
aż „przysiadła” ze sta
rości... Połowę domku
zamieszkuje rybacka ro
dżina pp. Kiersznikowiczów. Pani domu, Wan
da, zajęta była właśnie
ubieraniem
ośmiorga
swych dzieci, szykując
je do rodzinnej fotogra
fii. Na pobliskim brze
gu kończyła wyładunek
śledzi kolejna łódź, kto
ra powróciła z połowu.
Rewscy rybacy z utęsk
nienie.n oczekują nie
dalekiego już rozpoczę
cia sezonu węgorzowe
go...
Fotografował:

W. Nieżywiński

którym umieszczano bardzo
ciekawe dla historyków dane
personalne: przebieg służby,
pochodzenie społeczne, opis
posiadanego majątku itp. Wyż
si urzędnicy warszawscy mie
szkali z reguły na Krakow
skim Przedmieściu. Senator
skiej lub w pobliżu. Zbyt
niezależni urzędnicy często po
padali w konflikt z rezyden
tami francuskimi. Tylko dla
przykładu: rezydent Stefan
Vincent ostro zwalczał człon
ka Komisji Rządzącej Józefa
Wybickiego i dyrektora spraw
wewnętrznych Stanisława Bre
zę. Słusznie też autor pisze,
że administracja tylko o tyle
mogła dbać o dobro kraju,
o ile to się dało godzić z in
teresami władz francusl ch.
Struktura warstwy urzędni
czej nie uległa większej zmia
nie w epoce Królestwa Pol
skiego. Decydującą rolę nadal
odgrywała elita arystokratycz
no-ziemiańska, zainteresowana
w utrzymaniu jak najlepszych
stosunków z Aleksandrem 1.
Większy stopień był kolegial
ności w centralnych instytu
cjach administracji krajowej.
Kierownicy administracji byli
w zasadzie „oddani krajowi,
pracowici, przekonani o ko
nieczności tzw. pracy organicz
nej, koncentrowali swoje wy
siłki nad podniesieniem gospo
darczego i »światowego stanu
Królestwa”...
Rzeczywiście, osiągnięcia na
niwie oświaty i nauki były
znaczne, szczególnie gdy mi
nisterstwem wyznań religij
nych i oświecenia publicznego
kierował znany mason Sta
nisław Kostka Potocki, przy
jaciel senatora J. Wybickiego.
Powstały: Uniwersytet (od 1817
r.), Instytut
Pedagogiczny,
Szkoła Politechniczna.
Obok
tego funkcjonowały 4 szkoły
specjalne: agronomii, leśni
ctwa, górnictwa, muzyki i
deklamacji. Ogółem było 14
szkół wojewódzkich, 16 wy
działowych, 3 podwydziałowe.
Pensji i szkół żeńskich 69.
Szkól elementarnych w War
szawie: 10, w całym Królest
wie Polskim w miastach —
382, wiejskich — 357 na 4
miliony ludności w 1830 roku.
Warstwa urzędnicza wzrastała
liczbowo i działała na ogół
sprawnie. Tylko niektóre og
niwa były skorumpowane
i
zapisały nie najlepszą kart w
historii stolicy. Elementy sko
rumpowane i antynarodowe
zostały odwołane ze swych
stanowisk w 1831 roku.
Książka prof. RostocHego
oparta na bogatym materiale
archiwalnym, rzuca snop no
wego, interesującego światła
na społeczną i polityczną rolę
warstwy urzędników w epoce
kształtowania sie nowożytne
go narodu polskiego.
WŁADYSŁAW ZAJEWSKT

PRZEKŁAD •• IZABELLA DĄMBSKA
ROZDZIAŁ XXIX
Całą tę jazdę do szpitala pamiętam jak
przez mgłę. Jakimś jednak cudem udało mi
się, mimo straszliwego wyczerpania, zacho
wać mechaniczną sprawność zawodową. Wy
starałem się w szpitalu o oddzielny pokój
dla Sheili i zrobiłem dla niej wszystko, co
w takich wypadkach było potrzeba aż do
przybycia doktora Humboldta. Wielką ulgę
odczułem wreszcie, gdy oddałem ją w rę
ce kompetentnego koiegi i jej własnego le
karza — ginekologa.
Powinienem był zapewne pamiętać o Cobbie i mojej obietnicy wyjawienia mu roz
wiązania całej zagadki, Doszedłem jednak
do takiego stadium wyczerpania, w którym
wszyscy Cobbowie, wszelkie rozwikłania za
gadek, a nawet wszyscy Bana i sterowi e, byli
niczym, w porównaniu z przemożną chęcią
snu.
Odkładając więc na potem wszelkie moje
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powinności przywlokłem się jakoś do domu
i runąłem na łóżko.
Obudziłem się gdzieś dopiero w połud
nie. Wykąpałem się, ogoliłem i ubrałem nie
mal automatycznie. Automatycznie także
stwierdziłem, iż pogoda jest piękna, powie
trze czyste i przejrzyste, a chłodny wiaterek
łagodzi upał sierpniowego dnia.
Miałem właśnie zejść na dół, kiedy za
dzwonił telefon przy moim łóżku. Podnio
słem słuchawkę i stwierdziłem z niejakim
rozbawieniem, te Dawn odgrywa sumiennie
rolę mojego anioła stróża z gorejącym mie
czem, gdyż usłyszałem, że w aparacie na
dole rozległ się równocześnie jej głosik.
— Nie, nie może pan z nim rozmawiać mówiła. — Nikt nie może. Pracował przez
całusieńką noc i...
— Zaczekaj, Dawn, ja przyjmę telefon przerwałem jej - a potem, kiedy poznałem
głos dr. Humboldta, dodałem: - Down, od
wieś słuchawkę.
Moja córka odłożyła słuchawkę z takim

rekcji „DK”). Są jak naj
bardziej za tym, tylko my
ślą trzeźwo: niech kierow
nikiem będzie doświadczo
ny księgarz. I jeszcze jed
no: uważają, że w zespole
księgarskim winna obowią
zywać wszystkich zasada
odpowiedzialności, nie tyl
ko — jak dotąd — kie
rownika i zastępcę. Widzą
w tym ambicjonalny bo
dziec do dobrej pracy ca
łego zespołu.

Co im najbardziej prze
szkadzać może w przyszłej
pracy? Godziny handlu —
od godz. 10 do 18. Patrzą
na tę sprawę rozsądnie i
perspektywicznie: każda z
nich będzie żoną, matką.
Trudno będzie ułożyć sobie
życie. A przecież w innych
działach handlowych jest
możliwość choćby pracy
zmianowej.
jeszcze
z mgr. Sienkiewicz
Jako wychowawczy
ni musi być „programowo"
krytyczna, a jednak obiek
tywnie stwierdza: IV D
jest klasą doskonale roku
jącą. Jest dużą satysfakcją
obserwować w ciągu lat
jej rozwój, jej postępy,
dojrzałość. Owocuje w spo
sób widoczny idea głęboko
humanistycznego kształce
nia
przyszłych
praco
wników księgarstwa: dz!4
już nie trzeba dziew
czętom organizować tea
tru, wycieczek na wy
stawy, proponować spot
kań z ludźmi kultury. Cler
pliwie wpajane nawyki
kulturalne przerodziły się
w... potrzebę; same inspi
rują, same organizują, są
ogromnie oczytane, ciekawe
nowinek kulturalnych. Czy
li udało się jeszcze w
szkole wykształcić w nich
walory, jakimi winien le
gitymować się
człowiek
zawodowo parający się kul
turą, pracujący z książką
— jak to wielokrotnie pow
tarzano.
Dopiero za rok pierwszy
rocznik księgarek in spe
przystąpi do egzaminu doj
rzałości. Ale chyba bez
większego ryzyka można
dziś powiedzieć, że za kil
kanaście miesięcy gdańskie
księgarstwo wzbogaci się o
30 pełnowartościowych, do
skonale przygotowanych do
zawodu pracowników. Nie
spadną oni z nieba.
ozmawiam
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E. Kirkor

Kalendarz astronomiczny

ONST EL AC JE wiosenne
go
nieba
to
przede
wszystkim piękne zwie
rz’ ńcowe gwiazdozbiory Bliź
niąt, Raka, Lwa i Panny. W
porze wieczornej odszukać je
możemy w szerokim pasie od
zachodu
po
południowy- wschód. O godz. 21 na za
chodzie świecą dwie z grub
sza
jednakowego
blasku
gwiazdy — w mitologii bracia
Kastor i Polluks (Bliźnięta).
Jasny obiekt koloru żółtego,
który znajdujemy
znacznie
niżej,
bardziej w kierunku
ku północy na lin i widnokrę
gu — to odległa planeta Sa
turn. Piękna konfigurację Sa
turna z cleńkim sierpem Księ
żyćh możemy podziwiać wie■zorem 6 maja.
Gwiazdozbiór Lwa wyróżnia
jego trapezowaty kształt i
najjaśniejsza gwiazda Regu
lus, obiekt pierwszej wielko
ści (w wielkościach gwiazdo
wych mierzymy jasność gwiaz

dy lub planety). W porze
wieczornej znajdujemy Lwa
wysoko ponad południowym
horyzontem. W połowię drogi
między- Lwem i Bliźniętami
znajduje się dość niepozorny
zbiór słabych gwiazdek — to
konstelacja Raka. W jej obrę
bie lornetka ujawni jedną
z piękniejszych gromad otwartych gwiazd tzw. Praesepe, dobrze znaną miłośni
kom astronomii.
Gwiazda Kłos widoczna jest
na południowym wschodzie.
Jest to alfa Panny (alfa —
więc najjaśniejsza). Znacznie
powyżej Kłosa znajduje się
jakby pusta luka na niebie,
obszar bez gwiazd. Jednak w
pogodne i bezksiężycowe no
ce bez trudu znajdziemy tam
rój słabych gwiazd, stanowią
cych
konstelację
Warkocza
Bereniki. W tym
obszarze
nieba
aktualnie
przebyta
Pluton,
najbardziej odległa,
kresowa planeta Układu Sło

impetem, ii omal mnie nie ogłuszyła.
~ Chciałem z kolegą pomówić o pani
Bannister — głos dr. Humboldta był zawo
dowo uroczysty — przypuszczam, iż pana to
zainteresuje.
— Oczywiście,
oczywiście - skłamałem,
chociaż wiele bym dał za to, by nic nie
wiedzieć.
— Tak jak się obawialiśmy.,.
krwotok...
wysoka gorączka - tutaj wdał się w facho
we rozważania na temat przodującego ło
żyska - wezwałem na konsylium Buskina i
Trobe'a. Wiek jest jedynym utrudnieniem,
ale poza tym to kobieta o wspaniałej kon
dycji fizycznej. - Niemniej tylko jakiś cud
może ją uratować.
Kiedy odwiesiłem słuchawkę, zamajaczyła
mi przed oczami blada, a tąk nieustępliwa
twarz Sheili. Jeżeli sama tylko wiara potrafi
działać cuda, to wiedziałem, iż Sheila Ban
nister posiada taką wiarę.
Ale nawet jeszcze i terai nie potrafiłem
myśleć logicznie o tym wszystkim, co do
prowadziło do jej tragicznego załamania.
Zszedłem na dół i poprosiłem o kawę.
Głowa pękała mi z bólu, toteż rad byłem,
że w jadalni nie było Dawn.
Wpatrywałem się tępo w dno mojej trze
ciej filiżanki kawy, kiedy mi zaanonsowano
Cabba. Był nieogolony i bardzo zmęczony.
Od razu domyśliłem się, że wcale nie kładł
się spać.
Przyniosłem drugą filiżankę dla niego i
podsunąłem dzbanek z kawą. Nalał sobie
trochę i wyciągnął z kieszeni fajkę. Badaw
cze spojrzenie jego przenikliwych oczu uświadamiło mnie, iż wie i czuje, że oba
wiam się wdania się z nim w wyczerpującą
dyskusję i rozważania. Dlatego może zaczął
od mniej ważnej informacji:

i

necznego.
Do jej odszukani*
niezbędne są duże teleskopy
i przeważnie technika foto
graficzna.
Na wschodzie odnajdziemy
w’ maju jeszcze kilka pięk
nych ugrupowań gwiezdnych
— konstelacje Wolarza z ja
snym Arkturem, Koronę Pół
nocy i Herkulesa. W nie
co późniejszej porze nocnej
wschodzi Lutnia % jaskrawą
blało-nicbieska Wegą, a tak
że krzyż Łabędzia, Orzeł i Pe
gaz z Andromedą.
Nad ranem na tle gwiazd
konstelacji Koziorożca nisko
na
południowym wschodzie
widać bardzo jasną planetę
Jowisz i słabszego, czerwone
go Marsa. Począwszy od
ołowy maja na zachodzie po
jawi sie pł neta Wenus, świe
cąc 'wspaniałym blaskiem ja
ko Gwiazda Wieczorna. Odtąd
bedzie ozdabiać nam wiosen
ne i letnie wieczory.
Wojciech SĘDZłELOWSKI

- Doktor Deane przyjechał tu dzisiaj ra
no. Przyleciał właściwie samolotem i Vancouvur. To nadzwyczaj miły facet.
- Ma opinię znakomitego psychiatry —
powiedziałem obojętnie.
- Mam wrażenie, że brak nam było od
samego początku jakiegoś nowoczesnego
psychiatry - Cobb przerzucał fajkę z jednej
ręki do drugiej. Nawiasem mówiąc, ma
cholernie wysokie wyobrażenie o swej żonie.
I mnie także uderzyło, że musi to być nie
zwykła kobieta, mimo że jest o tyle starsza
od nas i od niego. Była obecna przez cały
czas mojej rozmowy z nim. Ciekaw jestem
dlaczego oni nie mieszkają razem?
— Może właśnie dlatego tu przyleciał, że
by ją do tego namówić - odpowiedziałem.
Instynktownie unikałem najważniejszego te
matu, gdyż nie byłem pewien, na ile jest
wtajemniczony w ostatnie wydarzenia i nie
chciałem łamać obietnicy danej Bannisterom, co do dochowania dyskrecji. Cobb pa
trzył na mnie dłuższą chwilę i zaczął mówić
powoli:
— Doktor Deane przyjechał tu właściwie
po jedną ze swych pacjentek, która zbiegła
z zakładu dla umysłowo chon/ch „Harmo
nia” i przebywa podobno w tych stronach.
Jak się wydaje to dość, niebezpieczna pa
cjentka. Ma nieprzyjemne przyzwyczajenia
i tendencje zabijania, trucia i jest skłonna
do popełnienia samobójstwa. Ubiegłej nocy
jakoby popełniła wszystkie trzy przestęp
stwa.
Mówił prowokująco, jak gdyby oczeku
jąc, iż w każdej chwili mu przerwę i za
cznę mówić sam, Ja jednak milczałem.
(c. d. n.)
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Irena Leciejewska - Anczarska

Zbigniew Żakiewicz

STARY PORT
W MARSYLII
U wylotu ulicy La Canebiere jest obraz
malował go chyba Manet
a Renoir dotknął tu i tam
świetlistą czerwienią
może różą
zerwaną z portretu syna
tu się zaczyna i kończy wielobarwny
wąwóz
domów ludzi głosów
zebranych z całej Marsylii
w zmrużonych oczach gra tęcza
pokrajana w trójkąty
i pasma
Stary Port ocieka słońcem
w lepkim złocie obieranej
pomarańczy
ryby kolorów wiją się i pluszczą
powtarzają w nadbiegającej fali
trójkąt żagla
lazur łodzi wygiętej mocną linią
Cezanne’a
na mokrych płetwach pulsuje
ostra woń podróży
jutro zamknięte jak ostryga w muszli
i powrót
to aromat
La Canebiere

PATRONI
GDAŃSKICH HIC
Gen. Ignacy Giełgud
ONACY Giełgud — gene
rał wojaka polskiego» ur.
w połowie lat pięćdziesią
tych XVIII wieku. Jako
poseł bierze czynny udział w
pracach
Sejmu
Wielkiego.
Przekonań jak na ówczesne
czasy radykalnych, działa w
Towarzystwie Przyjaciół Kon
stytucji 3 Maja. W stopniu
rotmistrza, a od 1793 r. puł
kownika,
pełni
w
łatach
17*9—1793 służbę wojskową w
Kawalerii
Narodowej
oraz
funkcję Strażnika Wielkiego
Krięstwa Litewskiego. Po dru
gim rozbiorze bierze czynny
Udział w przygotowaniach do
Insurekcji Kościuszkowskiej w
W. K. Litewskim. Uczestniczy
w niej jako członek Rady
Najwyższej Rządowej Litwy,
uzyskując
stopień
generała
majora. Po wkroczeniu wojsk
francuskich do Polski w 1806
r. otrzymuje 20. III. 1807 no
minację na dowódcę dywizji
polskiej walczącej na Pomo
rza Gdańskim i dowodzonej
dotąd przez gen. Jana Hen
ryka Dąbrowskiego. Na sta
nowiska dowódcy dywizji, któ
ra weszła w skład X korpusu
mams. Lefebvre, oblegającego
Gdańsk jako 3 dywizja tego
korptrA— wykazał gen. Gieł
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gud w czasie całego okresu
oblężenia wiele inwencji or
ganizacyjnej i dowódczej. Dy
wizja działająca w rejonie
Biskupiej Gory, stanowiącej
obok
Grodziska
i
Hołinu
jedno
z
głównych
ogniw
obrony prusko - rosyjskiej,
jak
również
detaszowanyrni pułkami na prawym
brzegu Wisły dokonuje wiele
wybitnych czynów: zaliczyć
i
nich należy takie działa
nia jak rozbicie
wypadów
pruskich na Chełm i Siedlce
26. III. i z 14 na 15. IV. oraz
udział w likwidacji próby od
sieczy rosyjskiej gen. Kamień
skiego w dniu 15. V. Złożony
ciężka chorobą, przyśpieszoną
zapewnie nadmiernymi truda
mi wojennymi, gen. Ignacy
Giełgud umiera — prawdo
podobnie w Gdańsku. Przed
śmiercią zdążył napisać jesz
cze
do
cesarza Francuzów
list, w którym podkreślał ko
nieczność przyłączenia Gdań
ska do Polski. Tym pięknym,
patriotycznym akcentem za
kończył swoją bogatą dzia
łalność polityczną i wojsko
wą. poświęconą krajowi i je
go sprawom.
JERZY GODLEWSKI
Instytut Historii UG

(monolog na magnetofon)
AŁGOSIU, mówię do ciebie Mał
gosiu, to ja mówię do ciebie —
Andrzej. Przede wszystkim, chcia
łem ci powiedzieć - i tylko to
bie i nikomu więcej, dlatego taś
mę tę wysyłam do ciebie i pro
szę, abyś nigdy i nikomu jej nie pokazywała
- chciałem ci powiedzieć, źe za wszystko
co się stanie..., co się stało, że za wszystko,
co się stało ja wyłącznie ponoszę winę.
Nie możesz więc siebie winić w niczym,
przeciwnie, jeśli to się stało dopiero teraz,
to tylko dlatego, że byłaś ty i że chroniłaś
jak mogłaś mnie przed sobą samym. Gdyż
moim największym wrogiem nie był ktoś ze
świata, ale - ja sam. Sam siebie niszczy
łem, gdyż pogardzałem sobą jak nikt na
świecie. Niszczyłem siebie, bowiem najlepiej
widziałem moją przerażającą słabość, bezwoiność i nijakość.

M
PORY zastęp pilotów
z gocławskiego lot
niska pamięta loty na
„laszowainie” z siwowłosym
kierownikiem Powsińskim
— starym lotnikiem, co to
przed wojną jeszcze latał
na awionetkach, m. in. wy
wożąc w powietrze akrobatów, wykonujących ewolu
cje na zawieszonym pod
samolotem trapezie. Pan
Powsiński „laszował” wów
czas na CSS-13, czyli „kukiuruźnikach”. Poczciwy to
samolot: kiedy w powietrzu
rzucało nieco i niewpraw
na ręka miała trudności z
utrzymaniem na kursie po
drygującej maszyny, z tyl
nej kabiny odzywał się
głos: „puść stery, niech sa
molot sam leci — taki pi
lot to tylko mu przeszka
dza...”

S

przed telewizorem
ZECZ znamienna, że
problem
telewizja
a dzieci został podję
ty w Związku Radzieckim
w szerokiej dyskusji na
łamach poczytnej „Litieraturnej Gaziety”, która za
mieściła w swoim czasie
cały cykl artykułów pod
wspólnym tjAułem: „Dziec
ko przed telewizorem i
płynące stąd skutki”. Zre
sztą problem ten podjęły
natychmiast inne środki
masowego przekazu.
Telewizja, dzięki jej noś
ności, określana w wielu
krajach jako „guma do
żucia dla oczu”, zabiera
dzieciom coraz więcej cza
su. W większości krajów
europejskich dzieci ogląda
ją program
telewizyjny
„jak leci”, także pozycje
przeznaczone dla dorosłych.
W Ameryce nawet 5—6
godzin dziennie. Telewizor
staje się niebezpiecznym
konkurentem
spacerów,
gier ruchowych, wreszcie
•literatury, no, i oczywiś
cie... lekcji. Przedawkowa
nie telewizji nie mija bez
śladu, wywołuje u dzieci
przeciążenie systemu ner
wowego, zmęczenie, brak
apetytu, wreszcie niebezpie
czne nerwice.
Radzieccy lekarze wyra
żają pogląd, że młodsze
dzieci nie powinny oglądać
telewizji częściej niż 2—3
razy w tygodniu, i to pro
gramy odpowiednie dla
ich wieku.
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SPOTKANIE O 20
A jednak śmiem twier
dzić, że telewizję warto
było wynaleźć chociażby
po to, aby mcc podaro
wać ją dzieciom. Trudno
wymyślić bowiem lepszego
i mądrzejszego przyjaciela
dziecka
niż
domowy
ekran. To on właśnie na
wy przód ki z dzieckiem po
trafi '»ganiać się za piłką,

prowadzić poufną rozmowę
o nader poważnych spra
wach, może nauczyć, jak
się robi zabawki, a także
— jak np. jjolubić... muzy-

S. Michałków

zbliża się godzina 20 mi
nut 15 miliony radzieckich
dzieci zasiadają wygodnie
przed małymi ekranami.
W oczekiwaniu na spotka
nie z czarującą Walentyną
Leontiewą — pierwszą da
mą radzieckiej telewizji,
która jednak dla dzieci
jest zawsze „ciocią Walą”
— i jej małymi przyjaciół
mi: kukiełkami Filą i Jeroszką, wroną Kraką lub
zabawnymi Omletem i Ma
karonem.
W programie
„Dobranoc maluchy” Leon-

kę symfoniczną. Uniwersał
ność i niebywała wprost
dostępność czynią z tele
wizji niezastąpionego pro
pagatora oświaty, nauki,
techniki, pedagoga i infor
matora.
Każdego wieczoru, gdy 9 Dokończenie na str. 6

czym piszemy książki? Właściwie o wszystkim! Śmia
ło można powiedzieć, że nie
ma takich przejawów człowieczego
działania i człowieczego odczuwa
nia, o których by nie napisano
książek. Najwięcej jednak książek
piszą ludzie o miłości i chwale orę
ża, to jest o wojowaniu. Następnie
o tym, jak trzeba gospodarzyć, aby
lepiej żyć i o tym, co powinniśmy
robić, aby na świecie zapanowała
powszechna równość, wolność i
powszechne braterstwo. Są też
książki o interesach (niekoniecznie
czystych), intrygach, bogach i wspa
niałych ludziach, godnych naślado
wania. Najmniej książek napisano
- jak dotąd - o śmierci i umiera
niu człowieka. A przecież śmierć I
umieranie, to naturalny i nieodłącz
ny proces każdego życia.
Dlaczego więc tak niechętnie za
bieramy się nawet w naszym wieku,
w wieku wolnego i wyzwolonego od
przesądów religijnych racjonalizmu,
do opisu aktu umierania i śmierci?
Zdaniem Tadeusza Kieianowskiego
- starego lekarza humanisty, autora
książeczki ROZMYŚLANIA O PRZE
MIJANIU (Biblioteka Wiedzy Pow
szechnej - Omega) - dlatego, bo
śmierć ciągle jeszcze budzi w nas

O
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strzelić pionCwą świecą w
górę i... rozpłynąć się w
błękicie. Strach pomyśleć
co by było, gdyby tak pi
lot na chwilę chociaż puś
cił stery, pozwalając maszy
nie lecieć samej. To nie
„kukuruźnik”...

Andrzej Kiszkis
ków, która wydała m. in.
wiele wersji popularnych
myśliwców. Zgrabny to sa
molot, zwrotny, dość szyb
ki. Każda z rajdowych
konkurencji kończy się za
zwyczaj zameldowaniem się
nad linią mety w nakaza-

RESZTĄ — wszyst
ko się zmienia, w lot
nictwie szybciej i
gruntowniej, niż w jakim
kolwiek innym rodzaju
wojsk. Piloci „kukuruźników” przechodzili w czasie
ostatniej wojny czteromie-

Z

Istotnie — po puszczeniu
sterów ,,kukuruźnik” prze
stawał podrygiwać, jakoś
nie zbaczał z kursu i... sam
leciał. Czy stąd wywodzi
się nazwa samolot? W każ
dym razie na poczciwym
dwupłacie latało się powo
li, spokojnie, na wszystko
był czas, a CSS-13 niemal
że... sam po locie także
siadał na murawie lotnis
ka. Nawiasem mówiąc, w
czasie II wojny światowej
samoloty te (wówczas Po-2)
znajdowały dość wszech
stronne zastosowanie w lot
nictwie wojskowym — m.
in, jako nocne bombowce.
W nie właśnie wyposażony

Dziecko
Jaki wpływ wywiera
telewizja na psychikę,
rozwój i wychowanie
dziecka? Pytanie to, co
jakiś czas wraca na ła
my prasy światowej. O
tym niełatwym proble
mie mówi Sergiusz Mi
chałków, znakomity pi
sarz książek dla dzieci,
prezes Związku Litera
tów ZSRR,

był bombowy pułk „Kra
ków”.
ODSTAWOWYM ty
pem samolotu uży
wanego w rajdach i
zawodach sportowych jest
u nas od lat Jak-18 — z
owej słynnej rodziny Ja-

kursy pilotażu,
nym czasie, mierzonym z sięczne
dokładnością do sekundy i dziś — do pełnego opano
na określonej wysokości — wania maszyny odrzutowej
np. 200 m. Czasem bywa
tak, że zbliżający się do
mety pilot widzi, iż ma kil
kusekundową
nadwyżkę
czasu, a że lecieć należy
prosto według kursu — nie
klucząc — „zawiesza” ma
szynę, próbując wytracić
w ten sposób nieco szyb
kość. Przy takiej okazji
ani się spostrzeże, kiedy
zamiast na dwustu me
trach, przeleci linię mety
na wysokości 400 — 600 m.
Tak to bywa z maszynami
szybszymi...

— potrzeba czterech lat
studiów w wyższej szkole
lotniczej i dwuletniej prak
tyki w jednostce. Dopiero
po takim sześcioletnim cy
klu młody oficer uzyskać
może kwalifikacje pilota
I klasy, uprawniające do
lotów we wszystkich wa
runkach atmosferycznych.
A i wtedy także... obowią
zuje go systematyczny tre
ning niezbędny do utrzy
mania stałej wysokiej for
my. Wystarczy dwutygod
niowa przerwa w lotach,
aby ów pilot musiał odbyć
łot kontrolny z instrukto
rem. Dopiero
pomyślny
przebieg „egzaminu” uprawnia go do ponownego
zajęcia miejsca w kabinie
jednoosoibowej maszyny.
Te samoloty to zresztą
skrzyżowanie piekielnej ry
czącej machiny z nowo
czesnym laboratorium. Ta
ki Mig-21 (czyli „latająca
rura”), dwukrotnie przekra
czający szybkość dźwięku,
wyposażony jest w najno
wocześniejsze
urządzenia
elektroniczne,
umożliwia
jące
zautomatyzowanie
wielu czynności, a pilot,
nawigator, strzelec i radio
operator w jednej osobie
to także inżynier, bezustan
nie śledzący pracę wszyst
kich mechanizmów. Kiedy
się patrzy na istny labi
rynt dźwigni, wskaźników,
zaworów, w które wyposa
żona jest kabina pi’ota —
już można dostać lekkiego
zawrotu głowy. Jak oni się
w tym nie pogubią? Tu na
ziemi — a co dopiero w
powietrzu, kiedy wieloto
nowa maszyna mknie ni
czym pocisk z naddźwiękową szybkością, a na decyz
ję (która musi być zawsze
bezbłędna), pozostają u-

Przytoczone wyżej doz
nania nie dadzą się w ogó
le porównać ze współczes
nymi samolotami odrzuto
wymi. Przy tych szybkoś
ciach... maszyny w ciągu
kilku sekund potrafią wy-

grozę i lęk. Bo każdemu z nas wy
daje się, że nasze przemijanie,
aczkolwiek
nieuchronne,
będzie
miało jakiś inny przebieg. Będzie
mniej bolesne i straszne. Mniej
gwałtowne i niespodziewane. Że bę
dzie przebiegało w mniejszym cier
pieniu. Nawet żołnierz idący do ataku, a więc człowiek najbardziej
narażony na gwałtowną śmierć, nie
myśli o niej. Przeciwnie, powiada
prof. Kielonowski, rozmyśla intensy
wnie o swoim życiu w czasie przy
szłym. W czasie, gdy umilkną działa
i pogrzebią umarłych.
Rozmyślania Tadeusza Kieianow
skiego o ludzkim przemijaniu toczą
się głównie wokół medycznego
punktu widzenia tej sprawy. Wokół
procesów
b i oł og i cz n o - f i z j o I og i cz nych naszego organizmu. Ale nie
jest to, w moim przekonaniu wadą
tej książeczki. Ostatecznie, operując
pojęciami medycznymi i z tego sta
nowiska patrząc na ludzkie umiera
nie, można o tym ważnym wydarze
niu (prof. Kielanowski powiada, że
jest to w naszym życiu wydarzenie
najważniejsze) w życiu człowieka,
powiedzieć wszystko. Chociaż przy
znaję, mniej patetycznie i wstrząsa
jąco, mniej groźnie i sentymentalnie,
ale wszystko.

Medycyna traktuje nasze . przemi
janie, powolne lub gwałtowne od
chodzenie „za rzekę w cień drzew"
(Hemingway) jako rzecz naturalną
i nieodłączną od całego aktu życia.
I chyba stąd, pomijając dar jasnego
i logicznego ubierania myśli w sło
wa, książeczkę Tadeusza Kieianow
skiego czyta się tak, jak każdą in
ną pracę traktującą o tym, co w
życiu człowieka ważne i istotne. Tak
potrafią mówić i pisać o śmierci i
umieraniu o ludzkim, fizycznym prze
mijaniu tylko starzy lekarze-humaniści, którzy wiedli długie dialogi ze
śmiercią. I ludzie, którzy nie zaskle
piają się w swoich wąskich specjal
nościach zawodowych. Ta mała roz
miarami książeczka gdańskiego le
karza potwierdza to moje przekona
nie w całej pełni. Trzeba ją koniecz
nie przeczytać, bo świadomość cią
głego przemijania nie może być ni
komu z żywych obca. A myśli stare
go lekarza mogą tylko tę świado
mość uporządkować, a więc także
rozwiać lęk i grozę przed tym, co
nieuchronne.

Kazimierz Łasfawiecld

łamki sekund? M. in. sta
łemu doskonaleniu pilotów
służą także naziemne urządzenia symulujące, stwa
rzające wszelkie pozory lo
tu i wykonywania zadań
w powietrzu. Pilot zajmu
je miejsce w kabinie włą
cza silnik i... odpowiednio
zaprogramowana maszyna
elektronowa symuluje wszy
stkie elementy lotu, kon
troluje prawidłowość czyn
ności pilota, stwierdza czy
atak rakietowy był sku
teczny.
ILOT współczesnego
odrzutowca najczęś
ciej nie widzi nawet
swego powietrznego prze
ciwnika — naprowadzany
drogą radiową odpala ra
kiety, po czym zawraca do
bazy. O sukcesie decyduje
więc — poza oczywiście
precyzją ataku — także
jego szybkość. Dlatego woj
ska lotnicze trwają w bez
ustannym pogotowiu, a dy
żurne samoloty gotowe są
w każdej chwili do wzbi
cia się w powietrze. W wy
padku konfliktu lotnicy
pierwrsi zmierzyliby się z
przeciwnikiem — dlatego
m. in. nazywają siebie nie
raz „żołnierzami pierwszych
pięciu minut”. Sporo jest
prawdy w tym określeniu
— w każdym razie w lot
nictwie zadania precyzuje
się rzeczywiście w minu
tach. jeżeli wręcz nie w
sekundach. Takie miary
czasu narzuca szybkość
współczesnych
latających
maszyn.
Na naszych zdjęciach
prezentujemy
fragmenty
codziennych zajęć w jednej
z jednostek lotniczych, sta
cjonujących na Wybrzeżu.

P

Fot. Z. K.

Miałaś rację, Małgosiu, mówiąc wczoraj,
że jestem człowiekiem bez ambicji. Ale czu
łem to i widziałem po twoich oczach, że
chciałaś powiedzieć jeszcze dosadniej: je
steś człowiekiem szmatą. Nie powiedziałaś
tylko dlatego, że sądziłaś, że jestem już na
takich obrotach, na których zaczyna się tłuc
naczynia, jak to zrobiłem wówczas u Tere
sy - twojej, jakże bliskiej sercu przyjaciółki.
A może nie powiedziałaś tego jedynego,
właściwego słowa z uwagi na moich kole
gów? Mówię więc ci teraz: mogłaś spokoj
nie powiedzieć, że jestem szmatą, gdyż wi
działem, bardzo jasno i wyraźnie widzia
łem, że jest to moje ostatnie picie. Właśnie
dlatego, że od pewnego czasu już podczas
pijaństwa czułem się szmatą. Widziałem
też dokładnie moich kolegów, których tak
nie lubiłaś i właśnie na skutek tego do
kładnego widzenia czułem, że tak samo jak
ja — oni również są strzępami ludzi...
Naprawdę godnym śmiechu, gdybym się
umiał teraz śmiać, jest to, że świadomość
zeszmacenia dopadła mnie w tym stanie, do
którego doprowadzałem się po to, aby nie
czuć się szmatą. Można powiedzieć, że zdra
dziła mnie moja najwierniejsza kochanka,
dla której zdradzałem ludzi, cały świat i
ciebie. - Ja jej całą duszę, serce a ona
tymczasem mnie - jęzor.
A więc, już wczoraj czułem, dokładnie to
czułem, źe wszystko to nie ma sensu: każdy
kieliszek przybliżał moje wytrzeźwienie, każ
dy kieliszek zbliżał mnie do mojej prawdy
o mnie. W tej dziwnej, jaskrawej jasności
obserwowałem ciebie i nagle - jeszcze
przed twoim powiedzeniem, że jestem szma
tą — zrozumiałem, że cały czas litowałaś się
nade mną. Bo rzeczywiście, jak mogłem
- nawet przez chwilę - sądzić, że mnie ko
chasz. Kocha się przecież za coś. A za co
mogła mnie pokochać młoda, ładna i mą
dra kobieta? Przecież nie za urodę, której
nie mam, cnni, tym bardziej za to, że kiedyś
coś chciałem, w coś wierzyłem i wmawia
łem ci — w chwilach kieiięhówaaia,; albo,
gdy byłem już na gazie — że jeszcze po
każę światu, co jestem warty i tak dalej w
tym stylu.
Od początku, Małgorzato, litowałaś się
nade mną: zrozumiałem to wczoraj z taką
oczywistością, że już nie potrzeba było żad
nych dodatkowych wyjaśnień. Miał rację
Ludwik, który ujrzawszy cię po raz pierwszy
orzekł, że należysz do typu kobiet - matek.
Kobieta - matka ma wypisane na czole:
cały świat jest nieszczęśliwy, cały świat po
trzebuje opieki. ! ja byłem dla ciebie ta
kim niemowlęciem, które złożywszy rączki i
nóżki zamierza wrócić do łona matki. Być
może, że na początku chciałaś widzieć we
mnie mężczyznę, a dopiero później dziecko.
Kiedy jednak przekonałaś się, że nie mogę
być mężczyzną, albowiem za nic nie odpo
wiadam, wszystko wycieka mi z rąk, a już
najmniej odpowiadam za siebie samego —
przestałaś traktować mnie jako równorzęd
nego partnera. Pozostała jednak w tobie
kobieta - matka. Lecz cóż to za matka,
której los nadarzył tak dziwaczną okazję —
piastować zeszmaconą lalkę!
Och wiem, że wy kobiety w swojej dziw
nej litości dochodzicie do takiej perwersji,
że wolicie szmaciankę od najdroższych skle
powych lal. Taka zeszmacona laika w swo
jej nędzy, brudzie, nieporadności i brzydo
cie wywołuje w was instynkt sięgający chyba
epoki jaskiniowej, kiedy brzydota i nędza
ludzkiej nory były wyzwaniem rzuconym bu
dzącej się w was heroicznej kobiecości. Są
dzę, że to wy kobiety - matki wówczas, kie
dy wasi mężczyźni ganiali za mamutami,
wpędzając je w pułapki, rozmalowywałyście
wnętrza waszych jaskiń zaklinając szczęśliwy
los swym mężczyznom - chłopcom. Wtedy
odkryłyście tę kobiecą rozkosz porządkowa
nia i władania chaosem w jakim wam ka
zał bytować mężczyzna: zwierzę dzikie i nie
odpowiedzialne.
Doprawdy ciekaw jestem w czym wów
czas mężczyźni szukali ucieczki, gdy odkryli
już swoją bezradność i nijakość? Czyżby
upijali się krwią mamutów? Bo nie sądzę,
aby wówczas mniej było mężczyzn - szmat.
•

•

•

Telefon! A więc dzwonisz. Wiem, że to
ty dzwonisz, gdyż tylko ty o tej godzinie
możesz do mnie dzwonić.
A więc tak... Powinienem był tego się
spodziewać. Po powrocie do domu, oczywi
ście, poczułaś wyrzuty sumienia: jakże to nieszczęsny, biedny chłoptyś, który się upija
i gada głupstwa, bo jest nieszczęśliwy, a
jest nieszczęśliwy dlatego, że się upija, bo
jest nieszczęśliwy: ten biedny chłoptyś za
czyna się kajać i obnażać przed kolegami,
takimi samymi chłoptysiamni, a ja - miast
go podnosić na duchu,-jak przystało na
kobietę - matkę zgadzam się z nim. A któż
w takiej sytuacji zgadza się z mężczyznądzieckiem, o którym wiadomo, że może w
przystępie nieodpowiedzialności wyrządzić
sobie krzywdę, na przykład: skaleczyć się w
palec, albo, na przykład, rozbić głowę, albo
odkręcić gaz w kuchni, wprzódy napisawszy
liścik, czy też...
Słuchaj Małgosiu, pawiem ci to teraz, po
wiem ci to, co już dawno chciałem powie
dzieć, ale widocznie brakowało mi odwagi
I dopiero teraz I w tej sytuacji mogę —a na
wet muszę — pozwolić sobie na luksus pełnej
prawdy: nie masz prawa lito
wać się nade mną. Chociaż jestem
szmata i właśnie dlatego, że jestem szmatą
- nie masz prawa litować się nade mną.
Twoja macierzyńskość i litość — oto co mnie
zabijało. Gdybyś mi szczerze choć raz po
wiedziała co o mnie myślisz, choć raz je
den, jak to zrobiłaś, jak to zaczęłaś robić
wczoraj — wówczas wszystko wyglądałoby

inaczej. Nie wiem jak, aie wiem, źe ina
czej...
•

*

*

Jesteś uparta... I ten dzwonek również bę
dzie nagrany. Będziesz słuchała swojego
wydzwaniania i wspomnisz coś czuła I my
ślała w tej chwili, którą zanotował magne
tofon. Bo chwila ta to cala historia naszego
wspólnego życia: ty dobijasz się do mnie,
ją słyszę twoje dobijanie się, tylko dobijanie
się i nic więcej. Bo wiem, już z góry wiem,
że cokolwiek powiesz będzie ono znaczyło
jedno: litość i być może... pogardę.
Tak! Skoro już powiedziało się mi to sło
wo, muszę w tej chwili prawdy powiedzieć
tobie i to o czym nie odważyłabyś się na
wet pomyśleć. Bo tak mi się wydaje, że
człowiek, szczególnie litujący się człowiek,
nie może sobie pozwolić na całkowitą szcze
rość wobec swych najgłębszych myśli
uczuć: wtedy cały świat rozwaliłby się mu
w gruzy.
Nie chciałaś, Małgosiu, stracić swego
pięknego świata iluzji, która kazała ci wie
rzyć, że można żyć współczuciem, litością,
samounicestwieniem, samospalaniem się i
tak dalej, więc nie dopuszczałaś nawet cie
nia tej myśli, że możesz mną pogardzać...
Że pogardzasz mężczyzną, który na to w
pełni zasłużył, gdyż od trzech lat przyrzekał
że zacznie żyć życiem normalnym, że wresz
cie zacznie coś robić, osiągać, do czegoś
dążyć, z czymś walczyć, a wszystko po to,
aby po każdym przyrzeczeniu szukać swych
przyjaciół od kieliszka i aby czym prędzej
pozbywać się iluzji, że jeszcze jest możliwe
normalne życie....
Pogardzałaś mną i miałaś ku temu pełne
prawo, albowiem ja sam pogardzałem so
bą, i doprawdy byłoby wielką nieprzyzwoitością z twojej strony, gdybyś myślała o
mnie inaczej, skoro ja sam - znający sie
bie przecież najlepiej - pogardzam sobą
jak nikt na świecie. No bo powiedz, Mał
gosiu, czy byłoby to przyzwoite, mało tego,
czy byłoby to zgodne ze zdrowo pojętą mi
łością, gdyby chciał ktoś być dla kogoś bar
dziej dobrym, aniżeli ten ktoś jest w stanie
być dobrym dla siebie samego?! Taka do
broć wobec kogoś, kogo nie stać na to,
aby być dobrym dla siebie, taka dobroć —
powtarzam - jest niczym innym, jak osta
tecznym pognębieniem tego kogoś. Bo po
myśl, Małgosiu, będąc tak pięknie litościwą
i dobrą, każdym swoim litościwym dobija
niem się i dzwonieniem dokazywałaś, że je
steś lepszą ode mnie: a więc - pogrążałaś
mnie coraz głębiej i głębiej w mojej gorszości, upodleniu i słabości. I dlatego — mówię
to Małgosiu teraz pełnym głosem - w imię
swojej dobroci, jeśli to ma być dobroć
prawdziwa a nie zakłamana, w imię tej do
broci, miałaś prawo pogardzać mną: mało
tego - musiałaś pogardzać mną, Bo
tylko w taki sposób mogłaś się stać spra
wiedliwie dobrą.
Muszę ci to teraz powiedzieć, Małgosiu, te
moje picie było niczym innym, jak ucieczką
przed twoim niesprawiedliwym dobrem. Mu
sisz o tym wiedzieć, Małgosiu, że na świe
cie istnieją dwa rodzaje dobra: dobro spra
wiedliwe i dobro niesprawiedliwe. Aby być
sprawiedliwie dobrym należy każdemu da
wać tyle na ile zasłużył: każdemu według
jego zasług - oto hasło sprawiedliwego
dobra. Natomiast człowiek, który otrzymuje
więcej, aniżeli na to zasłużył, człowiek taki
bardzo boleśnie czuje ową straszną nie
sprawiedliwość dobra. A czując, nie może
udźwignąć tego dobra,
poczyna tym
mocniej pogardzać sobą, im więcej dobra,
na które nie zasłużył spływa na niego. Jest
to, można rzec, stosunek wprost proporcjo
nalny: jednostka niesprawiedliwego dobra —
jednostka pogardy i nienawiści do siebie,
dwie jednostki dobra — dwie jednostki po
gardy...
Tak więc, Małgosiu, żadnego dobijania
się i dzwonienia. Myślę, że po tym, co po
wiedziałem zrozumiesz dlaczego nie podno
siłem słuchawki: nie zamierzam już więcej
poddawać się tej dziwnej operacji, która
dla ciebie wydaje się być najwyższym wy
razem sprawiedliwości, a dla mnie zaś jest
jedną wielką niesprawiedliwością...
Już dawno powinienem zdobyć się na tę
jedyną słuszną decyzję: skoro nie mogę stać
się człowiekiem, bo piję i skoro już nawet
nie mogę pić, bo nagle wszystko zaczynam
widzieć jasno: i to, co podczas pijaństwa
i to, co będzie na drugi dzień, kiedy cały
trzęsę się jak galareta, bo widzę swoją
podłość i podłość i nikczemność świata, i wi
dzę też ciebie, i przede wszystkim ciebie —wi
dzącą mnie godnym litości i litującą się nade
mną, i w tej litości tchórzącą przed tą je
dyną prawdą, że mną gardzisz...
...Ale nie tylko to, ale nie tylko: żebyś
wiedziała co do mnie w nocy przychodzi!
Takie małe tłuste robaczki: różowe i poskrę
cane jak strzępy mózgu. To są błyski —
ciach! i różowa eksplozja z tym dziwnym
robaczkiem, ciach! — i znów jak pikujący
samolot. A kilka tygodni temu — po tym
jak zrobiłem u Teresy awanturę — później
poszedłem do baru i wypiłem tam trzy setki,
to wtedy, słowo daję, rozmawiałem z kurą!
Przyszedłem do domu, położyłem się i
nagle widzę, że na biurku, o tu, koło tele
fonu spaceruje biała kura. Spaceruje sobie,
kręci główką, nagle zobaczyła mnie i mówi:
— Ma się w nosie...
I nic, tylko:
— Ma się w nosie...
Mówiła tak cienko i śmiesznie, jakby rze
czywiście mówiła przez nos, w którym coś
było. Zacząłem więc zastanawiać się, zu
pełnie na serio zastanawiać się, co kura
może mieć w nosie. A potem — jakby mó
wiła kura, gdyby nic nie miała w nosie.
I wtedy kura, cały czas spacerując po biur
ku: — Prosię w nosie...
Zerwałem się z tapczanu - a kura wprost
na biblioteczkę. Ja w nią popielniczką i w
taki sposób, maja przedobra Małgosiu, roz
biłem tę szybę w biblioteczce. Widziałem, że
zauważyłaś rozbitą szybę, ole przecież oni
słowa nie rzekłaś na ten temat. Oczywiście,
wszystko z litości i z tego swojego dobra.
A gdybyś tak, na przykład, Małgosiu, po
wiedziała: — Cóż to, Andrzeju, już zaczy
nasz tłuc szyby?
i trzasnąwszy drzwiami wyszła sobie.
Och, gdybyś tak, Małgosiu, zrobiła, to
bym wiedział, że jeszcze traktujesz mnie jak
normalnego człowieka, z którym można się
pokłócić, na którego można nakrzyczeć.
Ale ty nic, nawet nie mrugnęłaś okiem.„

9 Dokończenie na str. 6
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OEZJA i piosen
ka
towarzyszą
majowemu świętu
od niepamiętnych cza
sów. Towarzyszą strofa
mi wielkich i uznanych,
w tradycji przyśpiewek
nieznanych
twórców,
piosnką zrodzoną przy
pracy, wierszem-mani
festem, uśmiechem i
prostym słowem naj
piękniejszej na świę
cie, polskiej mowy.
Było więc tej poezji
i piosenki w świątecz
ny wtorek w obu pro
gramach TV sporo. W
drugim — pięć etiud
poetyckich (wiersze Gał
czyńskiego,
Tuwima,
Kubiaka i Pasternaka),
w pierwszym — naj
piękniejszy poemat Bro
niewskiego „WISŁA” i
program, poetycko-mu
zyczny „Oto nadszedł
maj uroczy”. Ten ostat
ni, oparty na pieś
niach robotniczych i
rewolucyjnych
zebra
nych w śpiewnikach, zo
stał przez J. Pyczewską i
M. Małysza przyrządzo
ny w zwarte widowisko.
Zaprawione i ciepłym
humorem i poważniej
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szą nutą. Sprawne i na
dobrym poziomie aktor
skim.
Ale czekało się praw
dziwie nci Broniewskie
go. Pamiętam go, gdy,
krótko przed śmiercią,
właśnie w Gdańsku,
sam, ciężko już chory,
recytował swoje wier-

Zresztą sam poemat
ani jego twórca nie po
trzebują specjalnej re
komendacji, a cóż do
piero sztucznie wydu
manej podpory.
Tymczasem — cóż za
rozczarowanie!
Słowo
poety urzekające pro
stotą i melodią wier
sza, samo w sobie noś
ne, zostało zmasakrowa
ne, zniszczone, topor
nym nożem pocięte na
kawałki,
poobkładane
obrazkami! T po cóż?
Zgadzam się, że tele
wizja musi przekładać

MAJOWE STROFY
sze. A umiał je mówić
najlepiej.
Najprościej.
Wydobywając tą pro
stotą właśnie najcudow
niejszy rytm polskiej
mowy, której bodaj uczyć się na jego wier
szach. Pamiętam Marię
Głowacką i Krzysztofa
Wieczorka — ongi ak
torów gdańskich, dziś
stołecznego Teatru Na
rodowego, gdy w wido
wisku „To ja — dąb”
wydobyć potrafili pięk
no
poematu
trafnie
przekazując słowo po
ety.

treść na obrazy, ale nie
na obrazki ilustrujące
io żenująco amatorski
sposób płynące strofy...
Więc woda i strumy
czek, bo mowa o Wiśle,
więc ceber wody na gło
wę aktora, bo deszcz,
więc słoneczko pięknie
odmalowane na planszy
i gromada pastuszków
zadzierających
glovoy,
bo niebo się chmurzy...
I tak dalej, i prawdzi
we kamienie, i jędrze
jowskie zegary i jedze
nie jabłek, i bose nogi
dzieci z chóru — ni

skie prezentacje

BECNY zestaw eks
pozycji w pawilo
nach sopockiego Biu
ra Wystaw Artystycznych
obejmuje, poza tkaniną,

O

wie, ale może właśnie
przez to szczególnie nastro
jowe... Zresztą podobną me
todę patrzenia stosuje au
tor i przy portretach, w

bardziej chyba Sylwester
Wieczorek umiłował grafi
kę, zwłaszcza użytkową.
W tej właśnie dyscyplinie,
przedtem na Wybrzeżu nie
mai nieznanej, największe
miał osiągnięcia, tworząc
nieoficjalną szkołę artysty
cznej grafiki użytkowej
Był tej idei szczerze odda
ny pełniąc m. in. przez la
ta funkcję przewodniczące
go sekcji grafiki ZPAP
okręgu gdańskiego.
*

Sylwester Wieczorek — „Śnieg”, olej.

także dwa indywidualne
pokazy malarstwa i grafi
ki oraz rysunku. Pierwszy
z nich to prace zmarłego
w roku ubiegłym Sylwe
stra Wieczorka. Pokaźnych
rozmiarów wystawa obej
muje obrazy olejne, studia
i szkice pejzażowe oraz
plakaty, obwoluty książko
we i graficzne szkice war
sztatowe tego utalentowa
nego artysty.
Sylwester
Wieczorek był synem ro
botnika, powstańca śląskie
go. Studia artystyczne od
był na Wydziale Grafiki
Krakowskiej
Akademii
Sztuk Pięknych, po czym
w roku 1955 przeniósł się
na Wybrzeże, zamieszkując
w Sopocie. W twórczości
swej zawsze nawiązywał
jednak do świata swego
dzieciństwa. Jak wspomi
na z okazji obecnej wy
stawy
Stanisław Micha
łowski, „w jego pejzażach
— bez względu na to, z ja
kich formacji geograficz
nych pochodzą — odnaj
dujemy elementy specyfi
cznej ascezy krajobrazu
śląskiego, tak silnie zako
dowanego w rejestrach wy
obraźni wychowanego na
hałdach górniczego syna,
że stają się wewnętrznymi
portretami samego arty
sty”. Urokliwe to pejza
że, rzeczywiście „ascetycz
nie” malowane (jak np.
reprodukowany tu „Śnieg”),
lakoniczne w formie i bar-

których mniej chodzi o
zewnętrzne
podobieństwo
do modelu, bardziej zaś o
pokazanie jego osobowości,
„wnętrza”.
Na wystawie przeważa
ilościowo malarstwo, ale

*

*

Żula Polasińska-Tee jest
absolwentką naszej PWSSP.
Dyplom uzyskała w roku
1955, specjalizując się w
tkaninie dekoracyjnej. Na
jej wystawę składają się
— poza kilkoma gobelina
mi — prace wykonane róż
nymi technikami, działa
jące jednak jak malarstwo.
Ich tematyka jest różno
rodna — od pejzażu po
przez postacie, portrety,
sceny mitologiczne aż po
kompozycje animalistyczne,
do których autorka prze
jawia szczególne upodoba
nie.
LAIK

mm

Żula Polasińska-Tee — „Autoportret”, technika
mieszana.
Fot. W. Nieżywinski
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IZYTA I sekretarza
KC PZPR Edwarda
Gierka w Jugosła
wii, zwiększyła zainteroso
wanie redakcji czasopism
tym bratnim krajem, na
szą współpracą z nim, je
go gospodarką i pięknem,
coraz częściej podziwianym
przez polskich turystów.
„Życie Gospodarcze” za
mieszcza rozmowę z pierw
szym zastępcą ministra han
dlu zagranicznego SFRJ —
zatytułowaną „Chcemy ku
pować u was”, „Kultura”
drukuje opowiadanie pro
zaika jugosłowiańskiego no
szące tytuł „Córka”, „Ty
godnik Morski” prezentuje
publikację pt. „U jugosło
wiańskich przyjaciół”,
a
,Panorama”
ilustrowany
pięknymi zdjęciami repor

W

przypiął, ni przyłatał
śpiewającego
(pięknie
zresztą). Okropna, na
chalna
ilustracyjność
odbierająca słuchaczowi
całą przyjemność obco
wania z poezją.
I po co? Dlaczego?
Jeżeli Wojciech Sie
mion nie dowierzał po
ecie, jeżeli bał się, że
ten znudzi swoim poema
tern telewidzów, to jest
tylko jedna
rada po
prostu nie brać się za
Broniewskiego i
nie
psuć... ostatecznie nikt
chyba nikogo nie zmu-

taż pt. „Skały, morze i di
nary”.
Trwające właśnie Dni
Oświaty, Książki 1 Prasy
nie doczekały się jeszcze
publicystycznego omówie
nia w najnowszych tygod
nikach, choć o samej oświa
cie — przede wszystkim
na tle niedawnego raportu
o stanie oświaty — pisze
się
dużo i różnorodnie.
„Kultura” w artykule pt.
„Współżyć czy przechowy
wać?” zajęła się dziećmi
upośledzonymi umysłowo.
Jest ich w kraju ok. 80
tys. i pismo domaga siię w
ich interesie rozwoju szkol
nictwa specjalnego i syste
mu opieki poza domem.
Dni Oświaty, Książki i
Prasy przyniosły jednak
kilka ciekawych
pozycji.
„Przekrój” pisze mianowi
cie „O bibliomanach, bibMokleptomanach i wampi
rach książek”, a „Panora
ma Północy” w artykule
pt. „Milionerzy i inni” przy
nosi ciekawe informacje
na temat rozwoju prasy na
świście. Oto „Albania ma
tylko dwa dzienniki o łącz

nym nakładzie 105 tjrs. egz.
Japoński dziennik „AsahiShimbun” posiada jedinora
zowy nakład 9.500 000 egz.
Produkcja roczna papieru
gazetowego ogółem wynosi
ok. 15,5 min ton rocznie,
a światowa armia dziennikarzy liczy obecnie około
ćwierć miliona osób... Na
blisko 8 tys. dzienników
ukazujących się na świę
cie zaledwie 22 dzienniki
posiadają jednorazowy nak
ład wyższy niż 1 min eg
zemplarzy, w tym 7 uka
zuje się w Japonii, 6 w
W. Brytanii i 4 w ZSRR.
Największe nakłady posia
dają: japoński
dziennik
„Asahi
Shimbun”
—
9.500 000 egz., wydawana
w ZSRR „Prawda”
—
9 min egz., „Izwiestja”
8 min egz. Na świecie...
ukazuje siię ok. 8000 dzień
ników o łącznym jednora
zowym nakładzie ok. 315
min egzemplarzy, z czego
ponad 43 min egz. przypa
da na Związek Radziecki.
Ciekawie przedstawia się
analiza czytelnictwa — na
1 tysiąc mieszkańców Szwe
cji przypada 490 egz. dzień

sza do robienia, pożal
się Boże, inscenizacji!
I dla widza pożytek
większy, gdy w spoko
ju czytając, sam oemat przeżyje i dla te
lewizji bez zbędnego
wydatku. A tak — na
liczyłam — dwu wyko
nawców głównych (bo
Siemiona „wspierał” ar
tysta ludowy) plus chór,
plus redaktor progra
mu, scenograf, kierow
nik produkcji, reżyser
i jego asystent, a efekt
— ŻADEN! Gorzej, bo
zniechęcający. Rozma
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Bohater z Kumrovca
CIŚNIĘTA pomiędzy
lesiste wzgórza Medwedicy dolina rzeki
Sutla prowadzi do małej
wioski Kumrovec. Na wzgó
rzach Medwedicy rozsiad
ły się przysadziste stare
zamki bośniackich panów,
książąt chorwackich, jak
gdyby pilnowały drogi wio
dącej z Zagrzebia przez
dolinę.
Góruje Zagorje i Sutlańska Dolina to historyczne
pola bitew z Turkami, z
cesarsko-królewską monar
chią Austro-Węgier, z uciskającymi lud feudałami
i — ostatnio z hitlerowca
mi i faszystami włoskimi.
To rodzinne strony prezy
denta Josipa Br oz Tito.
W kotlinie
Zelenjaku
wioska Kumrovec, podob
na do wszystkich innych w
okolicy: pośrodku studnia,
z której kobiety czerpią
wodę, niewielkie domostwa
z gospodarskim obejściem.
Nic nie zakłóca tu uświę
conego latami rytmu co
dziennych zajęć: wypędza
nia bydła na pastwisko,
doglądania winnic i pól
kukurydzianych, szykowa
nia posiłku dla dzieci po
wracających ze szkoły. Do
piero wieczorem ludzie

W

B. Kanold

Inowrocławskie
pytania i odpowiedzi

ników, NRD 458, Stanów
Zjednoczonych — 321, NRF
— 306, Związku Radziec
kiego — 223, Kanady —
222, a Górnej Wolty — 0,1
egz. W Polsce na 1 tys.
mieszkańców
przypadają
144 egzemplarze dzienni
ków”.
Za kilka dni bo już 9
bm. obchodzić
będziemy
Dzień Zwycięstwa. W ko
mentarzu
redakcyjnym
„Perspektywy” piszą: „Zol
nierze polscy
kończący
swój szlak bojowy w Ber
linie, reprezentowali —
jak słusznie podkreślano w
naszej publicystyce^
—
wszystkich uczestników wal
ki zbrojnej z najeźdźcą.
Reprezentowali jednak tak
że coś więcej — słuszną
koncepcję polityczną wy
suwaną przez siły lewicy”.
Wewnątrz numeru znaj
dujemy aż cztery publika
cje poświęcone Kościusz
kowcom tym, którzy swój
szlak bojowy rozpoczynali
nad Oką. „Perspektywy”
zamieszczają również wiele
archiwalnych zdjęć składa
nia przysięgi wojskowej,
pierwszej defilady, ćwi
czeń. aż po zdobycie Ber
lina. O udziale w ostatecz
nym szturmie na to miasto,
pisze również „Przekrój”
w publikacji pt. „Białoczerwone flagi w Berlinie”.
Oto „w zdobytym Berlinie
w 4 punktach powiewały

Warto też zadbać o cie
kawszy dobór
repertuaru
dla amatorów; organizato
rzy na konferencji praso
wej, wciąż mówili o tym
w sferze projektów, a nie
realizacji. Od lat słychać
na estradach Inowrocławia
1 Zielonej Góry te same utwory — czasem rzeczywiś
cie dobre, ale czasem tyl
ko dlatego
wykonywane,
że innych nie ma. Szkoda,
że prawie zupełnie brakuje
wśród nich interesujących
przykładów radzieckiej hal
łady i piosenki literackiej,
z utworami B. Okudżawy
(ale przecież nie tylko) na
czele.
Do niezbyt ciekawego ogólnego wrażenia przyczy
niają się
akompaniujące
zespoły, z których
grupa
bydgoskiego
radia
pód
kier. A. Mroczyńskiego po
pełnia tak wiele błędów,
że niezrozumiały staje się
powód zaproszenia tego ze
społu do akompaniamentu,
tym bardziej, że podobną
sytuację stwarzała ta sek
cja rytmiczna już w roku
ubiegłym.
Jeżeli idzie o wykonawców-amatorów, to domino
wało wrażenie poprawnoś
ci. Sporo było
dobrych
głosów, wszyscy
śpiewali

h
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wiałam po programie
ze znajomymi — szcze
gólnie z młodymi — nic
im z tego w sensie do
znań artystycznych nie
zostało
Powie ktoś, że poezję
niełatwo na ekran prze
kładać, a pewnie, ale
nie jest to niemożliwe.
Przykład? Chociażby z
tegoż samego dnia. Tuż
przed transmisją z po
chodu, w charakterze
przerywnika, nie zapo
wiedziany nawet w pro
gramie wystąpił Janusz
Zakrzeński.
„GREŃ AD 4” Michała Swietłowa (tł. Tuwima) stała
się prawdziwie wzrusza
jącym przeżyciem. Tak
naturalnie, z wewnętrz
nym skupieniem, bez pa
tosu powiedział ją Za
krzeński. Niełatwo ulegarny dziś wzrusze
niu, ale był to moment
chwytający za serce. I
nie pomagały aktorowi
ani chóry anielskie, ani
rekwizyty. Aktor prze
żył wiersz razem z na
mi, uchwycił jego wew
nętrzne piękno i potra
fił je przekazać. Tylko
tyle, a jakże wiele.

W Inowrocławiu odbyły
się w dniach 26—29 IV eli
minacje ostatniego etapu
XII Konkursu Piosenki Ra
dzieckiej. Stąd droga pro
wadzi prosto do zielonej
G6ry. gdzie tylko zadecy
duje się o kolejności na
gród finalistów. Tegorocz
ne inowrocławskie spotka
nie z piosenką
radziecką
było szczególnie uroczyste.
Dla dodania blasku wystę
pom
piosenkarzy-amatorów (128 osób, w tym ze
społy wokalne) zaproszono
wykonawców ze Związku
Radzieckiego, a obok pol
skich konferansjerów zapo
wiadała wykonawców rów
nież spikerka telewizji mo
skiewskiej Świetlana Żilcowa.
Wszelkie ubarwienia nie
mogą jednak osłabić wra
żenia, że ta
gigantyczna
impreza, w której biorą
udział we wszystkich eta
pach tysiące amatorów —
przeżywa w tym roku wy
jątkowo wyraźny kryzys.
Poziom finałowych
prze
słuchań nie był zbyt wy
soki, ale to nie takie jesz
cze groźne, jak obracanie
się od lat w kręgu przesta
rzałycb schematów inter
pretacyjnych i aranżacyjnych. Niemały wpływ na
ten stan rzeczy ma błędne
podejście organizatorów do
charakteru imprezy: uwa
żają oni, że piosenka ra
dziecka to gatunek bardzo
tradycyjny, jednolity wyrazowo, że
wprowadzanie
do tego nurtu nowocześ
niejszych opracowań zni
weczy jej urok.
Trzeba pamiętać o tym,
że w dziedzinie
muzyki
rozrywkowej
znajdujemy
się na specyficznym po
moście pomiędzy tradycja
mi kultury zachodniej
i
wschodniej. Z jednej stro
ny nacisk na kompozyto
rów i aranżerów wywiera
to, co nowego przynosi za
chodnia moda (pop, rock),
ale przecież w nurcie na
szej piosenki spore znacze
nie mają nieuświadamiane
nieraz nawet wzory rodzi
mej muzyki ludowej, któ
ra jest w tym
wypadku
łącznikiem z kulturą nasze
go wschodniego sąsiada.
Wydaje się, że
właśnie
Konkurs Piosenki Radziec
kiej powinien być swoistą
szansą dla tej
piosenki,
która tak mocne ma ko
neksje z wzorami ludowy
mi (szczególnie w zakresie
melodyki). Ale szansa po
jawi się tylko wtedy, gdy
te wzory (już przetworzo
ne, produkt
zawodowych
kompozytorów muzyki roz
rywkowej) zostaną przybra
ne adekwatnymi do współ
czesnej mody muzyki „pop”
opracowaniami.
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tutejsi zwykli przysiadać
na przyzbie i pogwarzyć,
posłuchać opowieści sta
rych ludzi, jak Vjekoslava
Ulameta, pamiętającego la
ta młodości Josipa Br oz ^
Kumrovca.
— Tu, w tym domu, nie
co większym od
innych,
mieszkali Franjo i Marija
Broz, rodzice Josipa, który
był najmłodszy w rodzi
nie. Wszystko zostało tu
tak, jak było pół wieku te
mu: lojpa — tj. „czarna
izba” używając polskiego
słownictwa ludoznawczego
— kołowrotek, na którym
matka Josipa przędła weł
nę owczą, w przedsionku
żarna do mielenia kukury
dzy na placki, w czym ma
ły Josip pomagał ojcu.
„białej izbie”, z przy
legającą do niej ko
morą, przyjmowano
gości- stół przykryty bia
łym obrusem i odsunięte
na pół krzesła jak gdyby
zapraszały do zajęcia miej
sca. Ale tu się nie siada.
Rodzinny dom marszałka
Josipa Broz Tito — to obecnie muzeum. Można zo
baczyć tu pierwszy mar
szałkowski mundur Tita z
1944 roku, obok jego przed
wojennego ubrania robot
nika metalurgicznych za
kładów w Sisku.
Można
zobaczyć też
drewnianą
kołyskę, w której usypiano
młode pokolenia Brozów,
wiejskich kowali, wywodzą
cych się z wolnych kmieci
Na ścianie drzewo genea
logiczne Brozów sięgające
Wiosny Ludów.

W

Fotografia młodego Josi
pa Broz jego świadectwa
szkolne, pamiątki z lat
pierwszej wojny światowej
i czasu pierwszych kontak
tów z serbskimi rewolucjo
nistami. Dokumenty dające
świadectwo początku nie
legalnej działalności przysz
łego bohatera walki wyz
woleńczej, kiedy pracował
jako robotnik w zakładach
metalurgicznych. Więziony
za propagandę antywojen
ną przez władze austriac
kie, potem wysłany na
front i ciężko ranny, dostał
się do niewoli rosyjskiej.
Na Syberii w Omsku ucze
stniczył w ruchu rewolu
cyjnym, a po powrocie do
Jugosławii został działa
czem tamtejszej Komuni
stycznej Partii. Dalsze do
kumenty — to już począ
tek drugiej wojny świato
wej i partyzantka.
Aby dokładniej zapoznać
się z tym okresem działal
ności Josipa Broz, trzeba
pojechać na drugi koniec
Jugosławii, do miejscowoś
ci Titovo Użice, w południowośrodkowej Serbii. W
mieście tym uwagę zwra
ca okazały gmach Muzeum
Ustanka — muzeum wojny
narodowowyzwoleńczej.
iiai uui
jednej z jego sal
znajduje się wielki
bęben wojskowy, któ
ry w 1918 roku obwieścił
wolność Serbii okupowanej
przez austrowęgierskie woj
ska. Bębna tego użyto po
raz drugi w 1941 roku, kie
dy proklamowano utwo
rzenie tzw. Wolnej Rzeczy-
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pospolitej Użyckiej, oswo
bodzonej przez partyzan
tów Tita. Powstanie w
Serbii dowodzone przez Jo
sipa Broz Tito rozpoczęło
się w czerwcu 1941 r. Par
tyzanci ogarnęli wkrótce
całą Jugosławię, przygoto
wując ludność do oporu i
walki zbrojnej. Użice były
jej centrum. Tu, w dziup
lach drzew gromadzono
dla partyzantów broń, wy
dawano odezwy wzywające
do wypędzenia wroga. W
Użicach powstał pierwszy
zalążek władzy ludowej —
rodzaj gromadzkich rad na
rodowych. „Użice, to nasza
nowa socjalistyczna wła
dza” — mówił Tito, kieru
jąc równocześnie walką i
akcją polityczną na wyz
wolonych obszarach.
KSPONATY muzeum
są ilustracją pełnej
chwały partyzanckiej
wałki narodowowyzwoleń
czej przeciwko niemieckim
i włoskim okupantom oraz
ich sprzymierzeńcom —
czetnikom i ustaszom.
Obrazy, mówiące o bez
przykładnym poświęceniu
ludności w walce % ciemię
żcą.
Historyczny bęben odez
wał się po raz trzeci, ogłaszając całkowite zwy
cięstwo. Był to rok 1945.
Nie tylko Użice, ale cały
kraj witał wolność.

E

A. Czermiński

raczej
czysto,
niewielka
była rozpiętość jakościowa
pomiędzy
poszczególnymi
interpretacjami — ale prze
cięż brakowało Indywidu
alności.
Spośród
wykonawców
wyróżnić można zaledwie
parę osób: młodziutkiego,
w miarę nowocześnie śpie
wającego Jana Panasiewi
cza (woj. białostockie), do
skonałą muzycznie Teresę
Skomrę (woj. olsztyńskie),
Barbarę Ostrowską
(woj.
koszalińskie) oraz sekstet
wokalny z woj. warszaw
skiego, ciekawie nawiązu
jący do wzorów rubasznej,
wesołej pieśni ludowej; i
może jeszcze reprezentanta
woj. opolskiego
Michała
Bajora. Wśród zakwalifi
kowanych przez jury do
Zielonej Góry wykonaw
ców znalazła się
dwójka
reprezentantów
Gdańska:
Grażyna
Lubaszewska
1
Andrzej Olszanowskł; oso
biście bardziej niż na te
go drugiego, liczyłem na
sukces Mirosławy Sobisz z
Lęborka.

S. Danielewicz

Dziecko przed telewizorem
# Dokończenie ze str. 5
tiewa opowiada dzieciom
bajki lub też uczy je robić
zabawki i maskotki.
DLA TYCH,
KTÓRZY UWAŻAJĄ
SIEBIE ZA DOROSŁYCH
Specjalny program tele
wizyjny „Orlątko”, w któ
rym opowiadałem kiedyś
dzieciom o swoich książ
kach, a także odpowiada
łem na ich pytania
—
przeznaczony jest dla ucz
niów klas młodszych. Po
dobnie jak i — inne ma
gazyny młodzieżowe: „Pio
nieria” i „Budzik” — zaj-

polskie flagi”. „Przekrój”
przypomina nazwiska żoł
nierzy, którzy je zatknęli,
a także drukuje relację jed
nego z nich ppor. Mikoła
ja Troickiego.
Wojenne
wspomnienia
drukują również inne pis
ma, „Kultura” ogłasza kon
kur® na pamiętniki żołnierzy
ale wśród tyoh wojsko
wych publikacji na szcze
gólną uwagę zasługuje roz
mowa z komendantem Aka
demii Sztabu Generalnego
gen. dywizji Bolesławem
Chochą. Nosi ona tytuł
„Gdyby jednak doszło do
wojny...” a zamieszcza ją
„Polityka”.
Po tyoh militarnych te
matach, wróćmy jednak do
realiów dnia codziennego.
„Literatura” pisze o gdań
skich stoczniowcach, o kło
potach i perspektywach
przemysłu okrętowego —
w artykule pt. „Japończy
cy Europy”, reportaż z bu
dowy rafinerii w Gdań
sku zamieszcza „Magazyn
Pomorze Fakty i Myśli”, a
„Panorama” donosi, że 11
bm. „Na Szlak Koperników
ski — Grudziądz, Wąbrze
źno, Brodnica, Golub-Dob
rzyń, Chełmża, Chełmno,
Bydgoszcz, Toruń — wy
ruszy konny dyliżans pocz
towy”.
Filateliści będą więc mie
li jeszcze jedną gratkę...
(zbicz)

mujemy się sportem, tury
styką, sprawami związany
mi z wiekiem dorastania,
ze szkołą; udzielamy po
rad, jak racjonalnie pla
nować dzień, odrabiać lek
cję. Wychowaniu fizyczne
mu młodzieży poświęca się
w naszych audycjach wiele
miejsca. W takich „okien
kach”, jak „Siła i wdzięk”,
„Wesołe starty” czy „Złoty
krążek” z zasady wystę
pują czołowi sportowcy. W
opracowanym przez tele
wizję moskiewską cyklu
audycji „Twarze przyja
ciół” znany w Związku Ra
dzieckim pisarz książek dla
dzieci Anatol Aleksin wpro
wadza
swych młodocia
nych odbiorców w świat
sztuki. Pisarze i artyści
prezentują własną twór
czość: poezję, prozę, filmy
i sztuki teatralne, a nawet
plastykę.
Programy artystyczne czę
sto przekraczają barierę
wieku swych odbiorców.
To dobrze.
Szklany ekran piętnuje
zło i brutalną siłę, po
chwala mądrość i dobro,
aprobuje odwagę i wyśmie
wa tchórzostwo.
Telewizja
moskiewska
opracowała obszerny cykl
programów tzw. ogólno
kształcących,
rozszerzają
cych horyzonty myślowe.
Posługują się one boga
tym materiałem poglądo
wym, upowszechniają no
we zdobycze nauki, tech
niki. Szkoły coraz chętniej
włączają owe programy do
stałego rozkładu zajęć.
Jestem pewien, że w cią
gu 20-lecia swego istnienia
telewizja radziecka wnio
sła poważny wkład w
kształtowanie
najcenniej
szych zalet młodego poko
lenia.
SERGIUSZ MICHAŁKÓW

® Dokończenie ze str. 5
Zresztą z tą kurą, to może było zupełnie
inaczej, może to tylko mój talki dowcip,
ostatni dowcipas, którym cię raczę, droga
Małgosiu? Skoro cała nasza dziwna znajo
mość i nasz dziwny związek na odległość
był jednym wielkim kawałem, który spłatało
nom życie, to przecież mogę tę całą historię
zakończyć również w duchu nieco wesel
szym. Mogę ci, na przykład, Małgosiu opo
wiedzieć o tym, jak zacząłem pić. Słowo
daję, śmiechu warta historyjka...
Przede wszystkim muszę to podkreślić, z
całą mocą podkreślić, że nikt mnie do tego
nie kusił, nie namawiał; nie wpadłem w
żadne złe towarzystwo, zresztą do dziś dnia
piję w zupełnie przyzwoitym towarzystwie.
Tylko, że ja mam słabsze nerwy. Sło
wo honoru, cały talk zwany problem picia
sprowadza się do nerwów. Czemu, na przy
kład, murarze, czy rybacy, którzy potrafią
wypić litr wódy na łebka wcale nie uważają
się za pijaków? Bo pracują fizycznie, na
świeżym powietrzu i mają zdrowe i silne
nerwy. Tak samo mai koledzy - których
talk nie lubisz, uważając ich za głównych
kusicieli — należą do zupełnie przyzwoitych,
normalnych ludzi. Kielichują sobie prze
ciętnie raz na tydzień, zdrowo się wysypia
ją i idą do pracy jak gdyby nigdy nic.
Tylko ja jeden do tego nie pasuję; jak za
cznę pić, to już nie mogę przerwać przez
tydzień. A potem, proszę bardzo; bicie na
czyń, awantury, jakieś błyski z robaczkami,
białe kury i straszna świadomość, że to nie
ma żadnego sensu. Właśnie, z roku na rok,
z miesiąca na miesiąc rosło we mnie: to
nie ma żadnego sensu, twoje ży
cie nie ma żadnego sensu, cały
świat nie ma sens u...
A przecież, jak powiedziałem, wszystko
zaczynało się bardzo wesoło. Kiedy cho
dziłem jeszcze do średniej szkoły, na Boże
Narodzenie, czy na Wielkanoc organizowa
łem towarzystwo, kilku kolegów, każdy przy
nosił butelczynę wina* tego, co „patykiem
pisane” i bawiliśmy się jak dzieci. Graliśmy
w różne gry, śpiewaliśmy, opowiadaliśmy ka
wały, a potem szliśmy do parku i tam jak się wtedy mówiło — przygadywaliśmy
bobki. Przygadywanie to polegało na tym,
że gadało się dziewczynom, co przyniosła
ślina na język. Muszę ci zdradzić, Małgosiu,
wcale nie przez zarozumiałość, że byłem
mistrzem nieprześcignionym w przygadywa
niu, bo miałem swój styl. Ten styl, dzisiaj
to widzę, polegał na tym, że w chwilach
winnego wyzwolenia praktykowałem humor
absurdalny. Była to, Małgosiu, wielka im
prowizacja j słowo honoru daję, że gdyby
Ictoś zapisywał to moje przygadywanie, to
niejeden numer „Szpilek" można by było
moimi aibsurdzikami wypełnić.
Raz, pamiętam, włożyłem za tasiemkę ka
pelusza — bo wtedy nosiłem kapelusz, żeby
czym prędzej stać się dorosłym - dwa wi
delce i począłem odgrywać jelenia: raz leś
nego zwierzaka, a raz faceta, który pragnie
tylko jednego, aby go dziewuszki czym prę
dzej wyzwoliły z kapitału, którego ma w
nadmiarze. Cała zabawa polegała na wie
loznacznej sytuacji, że w końcu nie było
wiadomo, co jest na serio, a co grą: kiedy
jestem jeleniem leśnym, a kiedy życiowym...
I tak z biegiem lat coraz częściej prakty
kowałem to wyzwalanie się z ży
cia, które nie było warte tego, aby tkwić w
nim na serio, czy może ja nie byłem wart
życia? Co, poniekąd, na jedno wychodzi.
Dosyć, że z biegiem lat zasmakowałem w
tych godzinach serio i nie na serio, kiedy
jeszcze byłem kimś i świat był czymś. Z
biegiem lat poszerzał siię krąg znajomych i
tym samym miałem coraz więcej okazji do
wypicia, aż wreszcie okazało się, że albo
piję, ałbo jestem na kacu. A gdy tylko kac
mija zaczynam znowu pić, gdyż tylko wtedy
mogłem znieść siebie. Być może, Małgosiu,
przetańcowałb/m tak całe życie, gdyby nie
ta jasność widzenia człowieka z obnażony
mi nerwami, gdyby nie te różne przywidze
nia i gdyby nie to, Małgosiu, że ty...
Nie! Nie! Nie chcę powiedzieć, że to ty
jesteś wszystkiemu winna. Wręcz przeciwnie
— jesteś zupełnie niewinna, jesteś wprost a-

nielsko niewinna I tym większo moja winą*
że obciążam cię swoją osobą, że wplątuję
cię w historię z której sam nie mogę się
wyplątać, bo każda próba wyplątania pro
wadzi do coraz większego galimatiasu. Mu
sisz wiedzieć, Małgosiu — o czym ■* mó
wiłem - że piję z rozpaczy, ie pij^i kto
wie, czy gdybym tak przestał rozpaczać ł za
łamywać ręce nad sobą, kto wie, czy wów
czas nie przestałbym pić?...
Ale jak mam nie rozpaczać skoro widzę,
jak ty się męczysz, jak się ty mną mę
czysz w tej swojej niewyczerpanej dobroci.
Och Małgosiu, gdybyś była choć trochę gor
sza! Żebym wiedział, ie jesteś gorsza, choć
ociupinkę gorsza ode mnie, myślę, ie wów
czas kamień spadłby mi z serca. Wtedy, my
ślę, mogłabyś kochać mnie sprawiedliwie I
sprawiedliwie być dobrą. Wart byłby Pac
pała ca.
...Widzisz jak się plączę. Nawet w tej
chwili się plączę: co za absurd mieć pre
tensje do człowieka o to, że jest od ciebie
lepszy i żądać od niego w imię dobra, aby
był złym. Widzisz, Małgosiu, jak się zapląta
łem: w którą stronę się nie rzucę wszędzie
łapie mnie sieć absurdu!
...Skoro w tym, co czynię, co zamierzam
zrobić, aby dalej tego nie czynić; I Skoro
też w tym, co mówię nie ma ani krzty lo
giki, sensu i porządku, więc rozumiesz należy raz na zawsze z tym skoń
czyć. Teraz już pojmujesz dlaczego to
musiałem zrobić...
Pukasz?... A więc, jesteś już tułaj I? Tul
zdążyłaś przyjechać!? Już przygnałaś ł się
dobijasz!?... Tak, to jesteś ty. Nawet nie
usiłujesz się kryć i maskować, nawet nie
raczysz się kryć. Pukasz jak zawsze, aby jcik
zawsze obwieścić: „Oto jestem. Oto przy
chodzę. Spójrz jaka jestem dobra. Przycho
dzę wówczas, gdy ty odkładasz słuchawkę,
gdy zrywasz kontakt. Przychodzę bez wzglę
du na dumę i na kobiecą ambicję, która dla
kobiet jest ważniejsza od życia. Ale nie dla
mnie — bowiem to jestem ja: Małgorzata —
twoja najlepsza opiekunka i matka”.
Ale, czy ty zdajesz sobie sprawę — czego
możesz być matką? Czego już Jesteś
matką?!

Czy myślisz, że potrafisz mnie zmusić do
otworzenia drzwi? Że tak bez niczego, ot
tak, po prostu - otworzę ci drzwi, bo za
pragnęłaś mnie uleczyć i zbawić? Ale ja nie
chcę takiego zbawiania, gdyż wiem, że jest
to zbawianie i ty o tym wiesz. Nie chcę
twojej łaski, nie chcę twojej dobroci, bo oboje o tym wiemy, że jest to łaska I do
broć. A skoro wiemy - wszystko na nic:
wszystko
jest . podłe
,
.
, . i nieprawdziwe, wszysł^udawanej robione.,
Nie odchodzisz. Stoisz. Stój sobie. Stój
sobie skoro uznałaś, ie ci z tym do twarzy.
Och, wy kobiety: wasza próżność mie ma
granic! Jedna gotowa jest przez całe życie
nosić perukę, druga odchudzać się, zaś trze
cia - być dobrą. A wszystko z próżności., z
waszej babskiej próżności. Jestem pewien,
że gdyby tak obok ciebie stanęła Teresa i
gdybyście nawzajem przez całe życie nie okłamywały się, to jestem pewien, że zapy
tałobyś ją: „Teresko, czy do twarzy mi z
tym bolesnym niepokojem, z tymi podkrążo
nymi oczyma, z tym zaćmieniem wzroku, z
tą bladością, czy do twarzy mi, Teresko?... .
...Odejdź. Nie stój tak. Nie stój tak! Nie
rozumiesz, ie nie zniosę tego, nie zniosę...
Kobieto, do czego mnie zmuszasz, kobie
to... Czemu tak się spieszysz, do czego tak
się spieszysz?
Dosyć tej komedii. Cóż za pomysł nagry
wać na taśmie, aby potem obwieścić całe
mu światu: „Zobaczcie jaki człowiek żył
między wami, zobaczcie kogo straciliście. A
teraz macie tylko jego głos. Nic więcej tyl
ko głos. Głos człowieka, którego nie było".
Bo to wszystko okazało się wielką nie
prawdą: po prostu od początku nie było
mnie i teraz mnie nie ma, nie ma mnie...
Cccichoo, idź sobie. Nikogo tu nie ma.
Mnie tu nie ma. Nigdy mnie nie było...
1973 r.
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Tydzień w TYP

22.00 — Scena Monodram: Ka
zimierz Brandys „Listy do
pani Z”, (Nikotyna),
22.35 — Kino Wersji Oryginal
nej „Powszednie dni”, cz .1,
film fab. seryjny prod. NRD,
0.05 — Program na środę.

PROGRAM I

Środa

Środa

NIEDZIELA
7.40 — Program dnia,
9.00 — Dla młodych widzów:
Tełeranek
—
Telewizyjny
Klub Śmiałych, film z serii:
„Do przerwy 0:1”, Za kie
rownicą,
Naokoło świata,
Galeria,
10.20 — W starym kinie,
11.20 — „Górale — Górale —
Góralska muzyka” — film
folklorystyczny
TVP (ko
lor).
12.00 — Dziennik TV,
12.15 — Sportowy magazyn
sprawozdawczy, w progra
mie m. in.: sprawozdanie
z wyścigu kolarskiego
o
Puchar MON oraz z II po
łowy
meczu piłki nożnej
Lech
(Poznań)
—
Ruch
(Chorzów),
14.15 — „Budownictwa ciąg
dalszy”
14.45 — Losowanie Toto-Lotka,
15.00 — Dla dzieci: Telewizyj
ny Teatr Lalek — Kornel
Makuszyński
.Szewc Ko
pytko i Kaczor Kwak5’,
15.50 — Piosenka dla Ciebie,
16.40 —
„Siadami
Piastów
Śląskich”
—
Brzeg nad
Odrą,
17.10 — „Wielka gra” — te
leturniej,
18.00 — Kryteria — felieton
Władysława
Loranca (ko
lor),
18.15 — Tele-Echo (kolor),
19.20 — Dobranoc
19.30 — Dziennik TV,
20.20 — „Wielka miłość Bal
zaka” — telewizyjny film
polsko-francuski — odcinek
ostatni
pt.
„Wyzwolony”
(kolor),
21.15 — PKF,
21.25 — „360 stopni wokół
Pereta” — hiszpański pro
gram rozrywkowy (kolor),
22.15 — Magazyn sportowy,

8.00 — „Niepotrzebni
mogą
odejść” — film fab. ang.,
16.30 — Dziennik,
16.45 — Sprawozdanie z trasy
XXVI Wyścigu Pokoju —
(jazda indywidualna na czas
190 km z Pragi),
18.20 — KONCERT Z OKAZJI
DNIA ZWYCIĘSTWA,
19.20 — Dobranoc — kolor,
19.30 — Dziennik,
20.15 — Berliński finał — film
dokument.,
21.05 — Cienie zanikają w
poiudnie — seryjny film fab.
radź. ode. IV „Urwisko Ma
rii” — kolor,
22.20 — Gra Reprezentacyjna
Orkiestra Wojska Polskiego
— kolor,
23.05 — Dziennik,
23.20; — Kronika WP i wiad.
sport. — kolor.
CZWARTEK

XXVI WP. III etap na tra
sie Brno-Dubnica — km
156,
17.30 — Dla młodych widzów:
XXVIII Trójmecz harcerski,
18.35 — Godzina Orfeusza —
mag. muz. ,
19.20 — Dobranoc — kolor,
19.30 — Monitor — kolor.
20.15 — Teatr Rozrywki: Frań
coise Sagan, „Zamek
w
Szwecji”,
21.50 — Dziennik,
22.05 — Kronika WP i wiad.
sportowe
22 25 — Gdy nadejdzie wrze
sień — film fab. amer. —
kolor.

PROGRAM II
NIEDZIELA
15.10 — Program dnia,
’5.15 — Dla młodych widzów:
„Język zwierząt” — film
fab. radziecki (kolor),
16.15 — „Pieśni rozweselają
ce serce” (Czas dawno mi
niony),
16.40 — „Sztuka” — maga
zyn,
17.15 — Film Muzyczny TVP
— Premiera miesiąca „Po
lonez za oceanem’’ (amery
kańskie
tournee
Chóru
Chłopięcego pod dyr. Jerze
go Kur ewskiego) — kolor,
17.45 — Opowieści włoskie
cz. IV — „Samochód” —
film włoski (kolor),
19.20 — Dobrane c (kolor),
19.30 — Dziennik TV,
20.15 — „Słomkowy kapelusz”
— wodewil Eugene Labicha,
21.45 — Studio Współczesne:
„Szacb-mat” — scen. Hen
ryk Zawadzki,
22.20 — Miasto, które jest tea
trem,
22.35 — Program na ponie
działek,

10.30 — Cienie zanikają w po
łudnie — film seryjny radź.
pt. „Urwisko Marii” — ko
lor,
16.10 — Informacje — Towary
— Propozycje,
16.30 — Dziennik,
16.45 — Sprawozdanie z trasy
XXVI WP I "'ap na trasie
Nehvizdu — Pardubice —
88 km,
17.30 — Profile kultury, Naj
lepiej liczyć na siebie,
17.55 — Z teki folklorystycz
nej Adolfa Dygacza. Idzie
żołnierz borem lasem
—.
czyli Ludowe pieśni wojackie i żołnierskie,
18.25 — „PANORAMA” — mag.
inf. (Z O" ' ŃSK A),
18.45 — Trzy lata po wielkiej
wojnie — program public.,
19.10
Przypominamy,' radzi
my...,
19.20 — Dobranoc — kolor,
19.30 — Dziennik,
20.15 — Teatr Sensacji: Je
rzy Janicki „Akcja V” na
motywach książki. Michała
PONIEDZIAŁEK
Wojewódzkiego pt. „Akcja
VI —• V 2” ode. II pt. U
DZIEŃ CZECHOSŁOWACKI
PONIEDZIAŁEK
progu tajemnicy.
W TVP
21.15 — Refleksje,
16.25 — Program dnia,
21.45
— PKF,
16.30 — Dziennik TV,
17.05 —- Program dnia,
16.40 — Dla dzieci: Zwierzy 21.55 — „Sat” Satyryczna A- 17.10 — „Miejsce na świecie” —
gencja Telewziyjna,
niec: w programie m. in.:
program dokumentalny,
„Urządzenie domu” — film 22.15 — Dziennik.
17.40 — Teatr Telewizji na świe
z serii: „Psi żywot” i „Spor 22.30 — Kronika WP i wiad.
cie: Ivan Bukovcan „Nim
sportowe.
ty zimowe”,'
film z serii
zapieje kur” (spektakl TV
„Auggie-Doggie”. Obserwato 22.55 — BYDGOSZCZ NA PIĘ
Słowackiej),
CIOLINII — program mu 19.20 — Dobranoc:
rium,
„Kryjów
zyczny
pod
red.
.TERZE
<0
ka”,
17.30 — Echo stadionu,
PARTYKI (Z GDAŃSKA)
17.55 — PROGRAM
FILMOWY
19.30 — Dziennik TV,
powt.,
— „ABAKANY”,
20.20 — „Uroki Czechosłowacji”
18.10 — PANORAMA —
MA(kolor),
PIĄTEK
GAGYN
INFORMACYJNY
20.50 — „Czeska kronika kultu
ralna),
(Z GDAŃSKA),
18.45 — „Eureka” _ magazyn 8.20 —• „Przyjęcie” — film fab. 21.15 — Serenada Es-dur Józe
rumuński — kolor,
fa Siika w wykonaniu Cze
popularnonaukowy (kolor),
16.30 — Dziennik,
skiej Orkiestry Kameralnej
19.20 — Dobranoc „Miś z okien 16.40
— Sprawozdanie z trasy
pod dyr. Jozefa Vlacha (ko
ka” (kolor),
XXVI WP — II etap na tra
lor),
19.30 — Dziennik TV,
sie
Pardubice
—
Brno
—
21.45
— „Szafa” — nowela fil
20.15 — Teatr Telewizji: Alain
135 km..
mowa,
Decaux: „Bunkier”,
17.35 — Nie tylko dla pań,
22.25 — „Takty w arborete” —
21.40 — W jednym domu —
program rozrywk. słów. (ko
program publicystyczny,
18.00 — Gramy o telewizor —
lor).
22.10 — Pieśni i tańce naro
teleturniej.
22.55
— Program na wtorek,
dów Jugosławii (kolor),
18.25 — „PANORAMA”
—
22.40 — Dziennik TV,
mag. inf. (z GDAŃSKA),
WTOREK
WTOREK
18.45 — Za kiero-wnicą,
16.40 — Program dnia,
19.20
—
Dobranoc
—
kolor,
9.55 — „Wielka miłość Balzaka”
16.45 — Dla dzieci: „Zwierzy
— telewizyjny film prod, pol 19.30 — Dziennik,
niec” i „Obserwatorium”,
sko-francuskiej (ode. ostatni 20.15 — Spotkanie z Barbarą 17.35 _ „Ostatni szturm”
—
Krafftówną,
pt. „Wyzwolony”,
Finał zwycięstwa Berlin 1945
20.50 — Panorama — tygod
16.25 — Program dnia,
— (Bitwy, kampanie, dowód
niowy
magazyn
gospodarczo16.30 — Dziennik TV,
cy) _ program publicysty
społeczno-polityczny,
16.40 — Telewizja Młodych —
czny,
„Zegnajcie moje 15 lat” — 21.30 — Teatr TV: Jerzy Brosz 18.05 —• Recital
fortepianowy
kiewicz. Przepis ze starej
film — Klub innych,
Andrzeja Jasińskiego,
kroniki (ze Szczecina),
18.10 — Przed Wyścigiem Po
18.25
—
„Wiosna
w
domu” —
22.30 — Dziennik,
koju,
(Mój dom, Twój, Wasz,
22.45 — Kronika WP i wiad.
18.20 — „PANORAMA”
Nasz),
sportowe.
18.40 — Poligon,
19.20 — Dobranoc, kolor,
19.10 — Przypominamy,
radzi
19.30 — Dziennik TV,
SOBOTA
my...,
20.15 — „Helsinki — znaczy po
ia>. 20 — Dobranoc: „Zaczarowa
kój” (Glob),
8.05 — Gdy nadejdzie wrze
ny ołówek” (kolor),
sień — film fab. amer. — 20.45 — „Kamera i karabin” —
19.30 — Dziennik TV,
film
dokumentalny Mai i
kolor,
20.15 — „Piosenki w mundu
Ryszarda Wójcików o pracy
15.30 — program I proponuje,
rze”,
konspiracyjnych
operatorów
20.55 — Filmoteka
Arcydzieł 15.50 — Redakcja Szkolna za
filmowych
w
okupowanej
powiada,
„Niepotrzebni mogą odejść”
Warszawie,
— film fab. produkcji an 16.05 — TV Informator Wydaw 21.20 — 24 godziny, kolor,
niczy,
gielskiej. T
21.30 — „Dziecko w świecie do
16.30 — Dziennik,
22.50
Dziennik,
rosłych”,
16.45 — Sprawozdanie z trasy
23.05 — Wiadomości sportowe,
DOM, 0,78 ha, blisko dwor
ca sprzedam, Gogołkiewicz,
Janikowo, Powstańców 2,
powiat Inowrocław.
P-432
)OM jednorodzinny, jedno
dętrowy,
podpiwniczony,
;araż pod domem, c.o.,
vszvstkie wygody sprzeiam. Warunek mieszkanie
;astępcze 3 pokoje, kuchiia,
nowe
budownictwo
wydzielone. Wrzeszcz
teefon 41-16-92.
G-42794
JOM jednorodzinny, garaż
iprzedam. Oliwa, Abrahana 47.
G-42551

DOM sprzedam. Sztum, ul.
Chełmińska 1.
S-2071

SmSbbI
Im .......................

DOM jednorodzinny
jed
nopiętrowy,
podpiwniczo
ny, garaż pod domem, c.o.,
wszystkie wygody sprze
dam. Mława, pl. 1 Maja 4,
tel. 325._____________ G-42I68

„FORD Zodiac Automatic”,
stan idealny, mały prze
bieg okazyjnie sprzedam.
Olsztyn telefon 37-40.
G-42512

DOMEK
komfortowy
lub parcelę
ferty „2050”
Gdynia 1.

„VOLKSWAGEN” 1200, pro
dukcja 1962 sprzedam lub
zamienię na tańszy. Sopot,
Dzierżyńskiego 5/3, godz.
15—20.
G-42508

jednorodzinny,
w
Poznaniu
sprzedam. OOÜPT, 81-301

Koledze Mirosławowi GADOMSKIEMU z powodu
zgonu

„MOSKWICZ” 408 sprze
dam. Gdynia. Władysława
IV 23/32.
S-1899

OJCA
wyrazy współczucia składają
koleżanki i koledzy z Gdańskiego
Wvdawnictwa Prasowego RSW
„PRASA - KSIĄŻKA - RUCH”
K-4151
W dniu 3. V. 1973 r. zmarł nagle nasz najukoehańszy ojciec i dziadek
ś.fp.

TADEUSZ RENKIEL
Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Centralnym
w Gdańsku-Wrzeszczu ul. Srebrniki w dniu 7. V.
1973 r. o godz. 16
o czym zawiadamiają pogrążeni w smutku
CÓRKA, SYN
G-4294

RYSZARD TWARDÓWKI
były długoletni imacownik
Zakładów Rybnych w Gdańsku
Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczu
cia składają
dyrekcja, samorząd robotniczy i koledzy
K-4152
po

ciężkiej

CZĘŚCI różne do samocho
du „Opel Rekord Olimpia”
1964 r. sprzedam. Telefon
32-17-62, godz. 16—20.
G-42535
ELEGANCKI
samochód
„Ford Maverick”
1971 r.
sprzedam. Gd. - Wrzeszcz,
telefon 41-33-78, po 18.
G-42545
„SYRENĘ” 105 kupię, naj
chętniej z odbiorem
w
„Motozbycie”. Tel. 41-29-97.
G-42193
MOTOCYKL WSK-125, rok
1971, z kompletnym wypo
sażeniem sprzedam. Gd.-Wrzeszcz, Mickiewicza 20a
G-42572
m. 1, godz. 16—18.

CZWARTEK
16.50 — Wieczór przyjaźni
—
uroczysty koncert z okazji
dnia
Armii
Czechosłowac
kiej,
17.55 _ Wesele
wielkopolskie
(kolor),
18.25 — Przygody z matematy
ką — kolor (kolorowe spot
kania),
18.55 — Język
angielski
w
nauce i technice — lekcja 32,
19.20 — Dobranoc (kolor),
19.30 — Dziennik,
20.15 — Galeria 33
milionów
(kolor),
20.40 — Od Vivaldiego do Bar
toka, wieczór kameralny w
zamku w Zatorze k. Oświę
cimia
21.10 — Gustaw samochwała —
węgierski film animowany
(kolor),
21.15 — 24 godziny (kolor),
21.25 — „Przyjęcie” — film fa
bularny prod.
rumuńskiej
(kolor),
23.00 — Język francuski, powt.
lekcji 42, cz. II.

chorobie

ś.fp.

ANNA JANINA WOŁEJSZO
Msza św. żałobna odprawiona zostanie w koście
le Najśw. Serca Pana Jezusa w Gdyni, ul. Bato
rego, w dniu 7 maja 1973 r. o godz. 13. Po mszy
św. wyprowadzenie zwłok na cmentarz Witomińs&i”
. . . .
O czym zawiadamia pogrążony w głębokim
smutku
MĄŻ Z RODZINĄ
S-2154
W dniu 4 maja 1973 r. po ciężkiej chorobie
zmarła opatrzona sakramentami św. najukochań
sze żona, matka, teściowa i babcia
ś.fp.

LUCYNA DZIKOWSKA
z d. BARSKA
Msza św. za duszę Zmarłej odprawiona zostanie
dnia 7 maja 1973 r. o godz. 9 w kościele Sw. Jó
zefa w Gdyni — Leszezynki. Po mszy o godz. 10
wyprowadzenie zwłok na cmentarz Gdynia —
Leszezynki.
O czym zawiadamia pogrążony w głębokim
smutku
MĄŻ Z RODZINĄ
S-2158

„WARSZAWĘ” M -20 sprzedam. Orunia, Ul. Piaskowa
G-42595
19.
„SYRENĘ” 104 oraz „Fiat”
Telefon
600 D sprzedam.
G-42615
41-77-43.
„VOLKSWAGEN”
1967 r, sprzedam.
51-08-25.

1300 —
Telefon
G-42625

„TRABANT” 601 — Combi,
1988 r., stan bardzo dobry
sprzedam. Telefon 52-17-26.
G-42628
„SYRENĘ” 104 sprzedam.
Kościerzyna, ul. 8 Marca
P-428
45, po 15.
„FIAT” 1300 tanio sprzewyjazdu.
dam z powodu
G-42671
Telefon 41-01-73.

GDAŃSK, Opera, Carmen,
g. 19; pon. niecz. Teatr „Wy
brzeże”,
Żołnierz królowej
Madagaskaru, g. 15; pon. g.
19.
SOPOT, Sala Grand Hotelu,
pon. Koncert kameralny —
Trio krakowskie, g. 19.
GDYNIA, Muzyczny, Ma chi
na wierności, g. 16.15; pon.
Czarująca szewcowa, g. 19.15.
Teatr Ziemi Gdańskiej, niecz.
ELBLĄG, Teatr im. S. Ja
racza,
Historia o starym
wdowcu, g. 19; pon. niecz.
•

•

•

GDAŃSK, plac Zebrań Ludo
wych, Cyrk „Slawia”, g. 15
i 19; pon. g. 19.

(w poniedziałek nieczynne)
W Gdańsku Narodowe — g.
9— 14; Morskie — g. 10—16;
Archeologiczne — g. 11—17;
Historii Miasta Gdańska —
Ratusz Główny — g. 11—18;
Etnograficzne — Pałac Opa
tów w Oliwie — g. 10—17.
W’ Gdyni Marynarki Wojen
nej — g. 10—17; Okręt „Bu
rza” (basen nr 1) — g. 10—17;
Oceanograficzne i Akwarium
Morskie MIR — g. 11—18.
W Helu Rybołówstwa — g.
10— 17.
W Malborku Zamkowe —
g. 9-10.
W Kwidzynie Zamkowe —
g. 9—17.
W Sztutowie Stutthof — g.
8—15.
W7 Wejherowie Piśmiennic
twa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej — pon. g, 10—14, w
niedz. nieczynne.
We Wdzydzach
Kaszubski
Park Etnograficzny — g. 10—
—17.
W Elblągu Muzeum czynne
w godz. io—16.

16.45 — ro-RO i inne — repor

taż z cyklu „Morze
2000’
pod red. Jerzego Ringera i
GDAŃSK, Leningrad, Gang
Janusza
Michalskiego
(z
stersfci walc, fr., od 14 1„
Gdańska),
. ,
17.15 _ Po Festiwalu zakopiań g. 10, 12.30, 15, 17.30, 20; pon.
skim — Polski Film Doku g. 15/ 17.30, 20. Kameralne,
mentalny,
Nauczyciel
z
przedmieścia,
18 00 — TV Uniwersytet Pow ang.,
od
14
1.,
g.
13,
szechny TWP: Problemy o15;
Czas umierania, fr., od
kresu dojrzewania dziewcząt, 18
1.,
g.
17.30,
20;
pon.
18.30 — Slim John — kurs pod
Smarkula, poi., od 16 1., g.
stawowy języka ang., lek 15; Czym mogę służyć, czes.,
cja 21,
,
, . .
19.00 — Angielskie filmy histo- od 16 1., g. 17.30, 20. Kosmos,
Czterej pancerni i pies, III
ryczne (Potyczki z filmem),
cz., poi., od 7
g. 14, 16;
19.20 — Dobranoc (kolor),
Rewizja osobista, poi., od 18
19.30 — Dziennik,
20.15 — Monografie
muzyczne 1., g. 18, 20; pon. Pojedynek
rewolwerowców, USA, od 16
— Józef Elsner,
21.20 — Estrada
Poetycka
—• 1., g. 16, 18, 20. Drukarz, Kie
Rafał Wojaczek „Musi byc runek Berlin, poi., od 14 1„
g. 15; Ostatnie dni, poi., od
IY
|
21.40 — 24 godziny (kolor),
14 1., g. 17, 19; pon. niecz.
21.50 — „Zakochani”, film fab. Gedania, Dawid Copperfield,
radź.,
ang., od 14 1., g. 15.45, 18;
23.05 — Język angielski w nau Poślizg, poi,, od 16 1., g. 20;
ce i technice, powt. lekcji 32. pon. niecz. Piast, Ballada o
Cable’u Hogue’u, USA, od 16
SOBOTA
1., g. 15.30,
17.45, 20; pon.
17,00 — Filmy Kazimierza Ka- Staroświecki dramat, radź.,
od
14
1.,
g.
15.30;
Smak zem
rabasza (Polska oczami do
sty, hiszp., od 16 1., g. 17.45,
kumentalistów),
20. Watra — Dom Harcerza,
17,55 — Doktorat z myślenia,
18.25 — Łagodny
drapieżnik. Ziemia faraonów, USA, od 14
(Człowiek i morze) — kolor, 1., g. 15, 17; Trzecia część no
18.50 — Sprechen Sie deutsch? cy, poi,, od 18 1., g. 19; pon.
— język niemiecki, lekcja 18, Ziemia faraonów, g. 16. Żak19.20 — Dobranoc (kolor),
-studyjne, Jarzębina czerwo
19.30 — Monitor (kolor),
na, poi., od 14 1., g. 18; Skor
20.15 — Kowal Weland — fil pion, Panna i Łucznik, poi.,
mowa wersja opery
Jana od 18 1., g. 20; pon. Zamknię
Levoslava Belli,
te pokazy DKF.
21.15 — w przerwie — 24 go
WRZESZCZ, Bajka, Niebies
dziny (kolor),
ki żołnierz, USA, od 16 l„g.
22.15 — Wesołe rytmy — pro 10,
12.30, 15, 17.30, 20; pon.
gram TV NRD (kolor),
23.15 — Slim John — kurs pod Dziewica i Cygan ang., od 16
stawowy języka angielskiego 1., g. 15; Niebieski żołnierz,
g.
17.30,
20.
Tramwajarz,
— lekcja 21,
23.45 — Program II proponuje. Krzyżacy, poi., od 11 1., g. 15;

„SYRENĘ” 103, silnik
po
kapitalnym remoncie sprze
dam. Telefon 31-52-93.
G-42753

„ZASTAVĘ” 750 sprzedam,
po godz. 18.
G-42755
Wiadomość telefon 53-07-15,
„SYRENĘ” 104, rok pro
dukcji 1970, stan
bardzo
dobry — sprzedam. Telefon
41-46-40.
G-42787
„WARSZAWĘ” 224 sprze
dam. Gdańsk, ul. Jedn. Ro
botniczej 4/1.
G-42822
„WARTBURG”
353,
1968
rok sprzedam. Oliwa, ul.
Kasprowicza 11 m. 1.
G-42833
„SYRENĘ” 105 sprzedam.
Odbiór „Motozbyt”. Ofer
ty z podaniem ceny „42844”
Biuro
Ogłoszeń,
80-958
Gdańsk.
SAMOCHÓD „Fiat” 135 P
sprzedam. Wiadomość: te
lefon 51-31-60, po godz. 16G-42851
„WARSZAWĘ” 324, „Tra
bant” 800 sprzedam. Gdańsk
Powstańców Warszawskich
14/3.
G-42860
„SEAT” 850 sprzedam. Tele
fon 43-05-22.
S-4009
,,ZASTAVĘ” po remoncie
sprzedam. Telefon 52-36-48
do 14.30.
G-42659

ŻAGLÓWKĘ dł. 4 m, silnik
„Tümmler”
tanio sprze
dam. Telefon 27-83-62, godz.
9—14.
G-42429
ŁÓŻKA — szafy składane
sprzedam. Brzeźno, ul. Wa
lecznych 11/12, godz. 16—20.
PASIEKĘ, 20 uli sprzedam.
Gdynia-Witomino, ul. Dłu
ga 17.
S-2070
OWCZARKA niemieckiego,
rocznego tanio sprzedam
w dobre ręce. Bundt, Niestępowo, pow. kartuski.
P-433
DESKI, kantówki, opałowe
drewno rozbiórkowe sprze
dam. Gdańsk, Sztutowska
58.
S-4002

POKÓJ do wynajęcia —
Oliwa. Telefon 52-38-75. od
G-42516
17.

Hü§
lii

osysław Święcicki, 18.W
Gra zespół Bar-Kays.

mmm

Smak zemsty, hiszp., od 16 1.,
g. 18, 20; pon. niecz.
NOWY PORT, 1 Maja, Wiel
ka włóczęga, fr., od 11 1.,
g. 16, 18.15; Obcym wstęp
wzbroniony, poi., od 16 1., g.
20.20; pon. niecz.
OLIW'A, Delfin, Niech bes
tia zdycha, fr., od 18 1., g.
13.30, 15.45,
18, 20.15;
pon.
Hełm
Aleksandra Macedoń
skiego, radź., od 11 1., g.
16; Wspomnienie z przyszłoś
ci. NRF, od 14 1., g. 18, 20.
SOPOT,
Bałtyk,
Motyle,
poi., od 11 1., g. 14, 16; Pin
gwin, poi., od 16 1., g. 18, 20;
pon. j.w. Polonia, Port lot
niczy, USA, od 14 1., g. 15,
17.30, 20; pon. j.w.
GDYNIA, Warszawa, Trzeba
zabić tę miłość, poi., od 16
3., g. U, 13.15, 15.30, 17.45,
20; pon. Oszukany, USA, od
18 1., g. 11, 13.15, 15.30, 17.45,
20. Goplana, Posag księżnicz
ki Ralu, rum., od 14 1„ g.
12.30, 15, 17.30, 20; pon. Hello
Dolly, USA, od 14 1., g.
16, 19. Atlantic-studyjne —
Żandarm się żeni. fr„ od 11
1., g. 13, 15.30; Układ, USA,
od 18 1., g. 17.30, 20; pon. j.w.
ORŁOWO, Neptun, Na sa
mym dnie, NRF, od 18 1., g.
15, 17, 19: pon. niecz.
OBŁUZE, Marynarz,
Zwa
riowany weekend, fr., od 11
1., g. 13.15; Spacer w wiosen
nym deszczu, USA, od 16 1„
g, 17, 19; pon. Zwariowany
weekend, g. 17; Czajkowski,
radź., od 14 1., g. 19.
CHYLONIA, Promień, Przy
gody misia Yogi, USA, od 7
1„ g. 13.15; Był sobie Łajdak,
USA, od 16 1., g. 15.30, 17.45,
20.; pon. Michał Strogow —
kurier carski, bułg., od 14 1.,
g. 11, 13.15, 15.30, 17.45, 20.
RUMIA, Aurora, Z tam
tej strony tęczy, poi., od 13
1„ g. 16, 18, 20; pon. Dom
państwa Bories, fr., od 14 1.,
g. 18, 20.
SWIBNO, Barkas, Mario i
Nino, wł., od 14 ł., g, 16; Za
raza, poi., od 16 1., g. 18.30:
pon. niecz.
MAŁY
RACK,
Jagienka,
Winnetou i Apanaczi, jug„ d
11 1., g. 17; Obława, USA, od
18 1„ g. 19; pon. niecz.
OKSYWIE,
Mewa,
Szale
niec z IV laboratorium, fr.,
od 14 1., g. 19.30; pon. j.w.
ELBLĄG, Syrena, Poszuki
wany — poszukiwana, poi.,
od 14 1., g. 14, 16, 18, 20; pon.
g. 16, 18, 20. Swiatowit, Dzie
wica i Cygan, ang., od 16 1.;
pon. Mordercy w imieniu pra
wa, fr., od 16 I. Orzeł, Śmierć
Indianina, rum., od 11 1., g.
16; Buntownlik bez powodu,
USA, od 16 I., g. 17.45, 20;
pon. niecz. Promyk, Hrabina
z Hongkongu, ang., od 14 1„
g. 17; pon. niecz.
MALBORK, Capitol,
Klan
Sycylijczyków, fr., od 16 1.;
pon. Błąd szeryfa, NRD, od
14 1. Włókniarz, Bądź w por
cie nocą, USA, od 14 1„ g. ‘ 17,
19; pon. niecz.
DZIERZGOŃ, Przyjaźń. We
sele, poi., od 14 1.; pon. niecz.
GARDEJA, Wars, Kochan
ka buntownika, bułg., od 18
1.;
Wydra
pana
Grahama,
ang., od 7 1.; pon. niezc.
KWIDZYN, Tęcza, Znikają
cy punkt, USA, od 18 1.; pon.
Małżonkowie roku II, rum.,
od 14 1.
NOWY
STAW,
Jurand,
Zmierzch bogów, wł., od 18
1.; pon. niecz.
NOWY DWÓR, Żuław}’, Bo
lesław Śmiały, poi., od 16
1.; pon. niecz.
SZTUM, Powiśle, Niebieski
żołnierz, USA, od 16 1.; pon.
niecz.
STARE POLE, Zachęta, To
ra, Tora, Tora, USA, od 14

POWIATOWY ZAKŁAD WETERYNARII
W TCZEWIE

sprze„SKODĘ Octavię’
dam. Telefon 41-41 9.
G-42754

„FIAT 125 P” — 1500 sprze PAWILON handlowy 65 m
centrum
dam. Gdynia-Orłowo. ul. kw., w ajencji,
Olgierda 5.
G-42714 Gdyni, pilnie sprzedam. Oferty „2033” OUPT, 81-301
SAMOCHÓD
zagraniczny, Gdynia 1.
nowy, mało używany ku
pię. Oferty „1979” OUPT. KURY karzełki japońskie,
kolorowe, parkami sprze
81-301 Gdynia 1.
daję. Gdynia, Chylońska
G-42837
„MOSKWICZ” 403, rok pro 306.
dukcji 1965, w bardzo do OWCZARKA niemieckiego,
brym
stanie
okazyjnie
siedmiotygodniowego, z ro
sprzedam Telefon 21-22-29.
—
sprzedam.
S-1986 dowodem
Wrzeszcz, Podleśna 6b, te
lefon
41-56-54,
po
godz. 15.
„WARTBURG” 1009 sprze
G-42751
dam. Orłowo, Architektów
10/3 po godz. 15.
S-1989
„WARSZAWĘ” M-20,
do
remontu, po wypadku łub
niekompletna kupię. Józef
Nowak.
Gdańsk - Orunia,
Związkową 6d, m. 14.
G-42836

1

PIĄTEK

„WARTBURG” nowy sprze
dam. Telefon 52-46-34, po
G-42586
16.

W dniu 5 maja 1973 roku zmarł

W dniu 3 maja 1973 r.
zmarła najukochańsza żona

„VOLKSWAGEN” 1200, rok
produkcji
1964 sprzedam.
Telefon 51-50-19.
G-42476

16.55 — Przegląd prasy nauko
wo-technicznej,
17.05 — Świat w kamerze na
szych reporterów,
17.25 — Śpiewa Chór Akade
micki Uniwersytetu Jagiel
lońskiego pod dyr. Stanisła
wa Hasa,
17.50 — Jedna z wielu — re
portaż,
18.15 — Kowalstwo
ludowe,
18.45 — Język franc. — lek
cja 42,
19.20 — Dobranoc (kolor),
19.30 — Dziennik,
20.15 — Gra reprezentacyjna or
kiestra WP (kolor),
21.50 — Magazyn wędkarski,
21.40 — Telewizja
Czechosło
wacka przedstawia, magazyn
społeczno-gospodarczy,
22.10 — 24 godziny (kolor),
22.20 — Dwa kółka kontra cy
wilizacji (Miniatura świata),
22.30 — „Córeczka”
—
film
TVP,

7

BAŁTYCKI

informuje
wszystkich mieszkańców miasta Tczewa,
że obowiązkowe szczepienia psów przeciw
wściekliźnie odbędą się w dniach od 7 ma
ja do 14 maja 1973 r. w godzinach od 8
do 14.
Miejsce szczepienia: Państwowy Zakład
Leczniczy dla Zwierząt, Tczew, ul. F. Dzier
żyńskiego nr. 29.
K-4064
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu
Spożywczego Oddział w Gdańsku
ul. Kliniczna 2 a

zatrudni natychmist
pracowników fizycznych do roznoszenia
mleka butelkowanego na terenie Gdańska
W7rzeszcza 1 Oliwy

Informacji o przyjęciu do pracy udziela
sekcja reklamy i usług, Gdańsk, plac Domi
nikański, hala Targowa od godz. 7 do
godz. 15 tel. 31-15-88 i 31-13-03.
K-3908
POKÓJ, kuchnia własnoś
ciowe,
superkomfort
—
Wrzeszcz, sprzedam. Oferty
„42612” Biuro Ogłoszeń, 80-958 Gdańsk.

KRAWCOWA z własną ma
szyną przyjmie każdą pra
cę
chałupniczą.
Oferty
„42575” Biuro Ogłoszeń, 80-958 Gdańsk.

RODZINA norweska wy
najmie nie
umeblowaną
willę z ogrodem lub mini
mum czteropokojowe mie
szkanie z garażem na okres 3 lat (najchętniej w
Sopocie). Wiadomość: tele
fon 271-535 w godz. 8—14.
S-1973

CZELADNICZKĘ
fotogra
fowania przyjmę. Gdańsk-Siedlce, Jasna 1, Foto.
UCZCIWA sprzątaczka na
godziny
przedpołudniowe
potrzebna. Zgłoszenia tylko
od 17 do 20 — Cukiernia
„Roma”, Wrzeszcz,
Boh.
Getta Warszawskiego 1.

MIESZKANIE w Toruniu,
nowe budownictwo — 2 POMOC domowa potrze
pokoje z kuchnią, 52 m kw. bna. Warunki dobre. Gd.zamienię na podobne
na -Oliwa, Paneckiego 12, te
G-42664
trasie Gdynia-Sopot. Ofer lefon 52-06-96.
ty telefon 21-59-25.
S-1980
PILNIE zatrudnimy (mini
KUPIĘ garsonierę lub M-2 mum) mistrza - mistrzów
wydzielone. Oferty kiero w zawodzie tele-radiomewać „1972” OUPT,
81-301 chanik i instalator elek
tryk.
Oferty
kierować
Gdynia 1.
„Prywatny” 2004
OUPT,
81-301
Gdynia
1.
3 POKOJE
własnościowe,
73 m kw., luksusowe, cen
samochodo
trum Warszawy. I p„
2 BLACHARZA
Warsztat
balkony, telefon, zamienię wego przyjmę.
Rumia-Jana doraek
jednorodzinny samochodowy
ul. Sobieskiego 70.
w Trójmieście.
Gdynia, nowo,
S-2007
telefon 21-66-66.
S-1991 tel. 71-07-73.
EIBLĄG śródmieście: mie
szkanie 3-pokojowe, zamie
nię na M-3
Trójmiasto.
Wiadomość telefon 52-99-39,
po godz. 15.
S-2003
TECHNIK poszukuje poko
ju, może być w dzielnicach
Gdyni lub Oliwie. Oferty
„2068” OUPT, 81-301 Gdy
nia 1.
ZAMIENIĘ dwa
pokoje,
kuchnia, nowe budownic
two, centrum Koszalina,
na podobne, Trójmiasto. Oferty „2074” OUPT, 81-301
Gdynia 1.

FRYZJERKA i uczennica
potrzebne. Wrzeszcz, Dzier
erbr i

r\
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MALARZY i ucznia przyj
mę. Wrzeszcz, ul. Kościusz
ki 58/3.
G-42731
POSZUKUJĘ opieki do 4-letniego dziecka. Warunki
bardzo dobre. Pruszcz Gd.,
ul. Zwycięstwa 5, tel. 86-43.
POMOC domową na stałe
zatrudnię. Wiadomość: telefon 53-25-74.
G-42824
OPIEKUNKA do dziecka,
potrzebna. Gdynia, Bema
7/1. telefon 21-69-60.
S-2059
KALETNIKA oraz
osobę
wprawioną do szycia tore
bek na stałe
przyjmę.
Ucznia — uczennicę powy
żej 18 lat do zawodu przyj
mę. Gdynia telefon 21-67-87.
S-2059
SLUSARZ spawacz potrzebny. Gdańsk, DąbrowskieOi

ft
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1.;
Ostatnia
gra
Karima, piosenką, 8.15 — Po jednej
piosence, 8.30 — Przekrój mu
radź., od 16 .; pon. niecz.
TOLKMICKO, Korab, Pry zyczny 9.05 — Fala 73, 9.18
watna
wojna
Murphy’ego, — Magazyn wojskowy, 10.05 —
ang., od 16 L; pon. Bolesław Dla dzieci młodszych, 10.23
— Piosenka miesiąca,
11.00
Śmiały, poi., od 16 1.
*
*
*
—
Niedzielny koncert ży
CZARNA WODA, Wda, Lo czeń, 12.15 — Wczoraj nagra
ve story, USA, od 16 L; pon. ne, 12.45 — Muzyka rozryw
kowa, 13.00 — Zespół Dzie
niecz.
GNIEW, Pionier, Szerokość wiątka, 13.30 — Koncert chó
geograficzna zero, jap., od ru i orkiestry Centralnego
Zespołu
Artystycznego WP,
14 l.j pon. niecz.
HEL, Wicher, Polonez Ogłń 14.00 — z Teatrem I Armii,
skiego, radź., od 1 11., g. 14.30 — W Jezioranach, 15.00
17;
Anatomia miłości, poi., — Koncert życzeń, 16.05 —
od 16 1., g. 19.30; pon. Morze Przegląd wydarzeń, 16.20 —
w ogniu, radź., od 14 1., g. „3XR”, 18.00 — Komunikaty
Toto-Lotka
i
wyniki gier
19.30.
KARTUZY, Kaszub, Posła liczbowych, 18.08 — Muzyka
niec, ang.,
od 16 1.; pon. poważna, 19.00 — Przy mu
zyce o sporcie. 19.53 — Do
niecz.
KOŚCIERZYNA,
Rusałka, branocka, 20.15 — Rewia ta
Wesele, poi., od 14 1.; pon. neczna, 21.30 — Jarmark cu
dów, 22.30 — Rewia taneczna,
niecz.
KOLBUDY, — Wyzwolenie, 23.10 — Wiadomości sporto
Seksolatki, poi., od 16 1.; pon. we, 23.25 — Rewia taneczna,
0.05 — Kalendarz Nauki Pol
niecz.
LĘBORK, Fregata, Koper skiej, 0.10 — Program nocny.
nik, poi., od 14 1.; pon. Dy
PROGRAM II
rektor radź., od 14 ł.
LUBICHOWO, — Krokus,
6,40 — Melodie i piosenki
Uciec jak najbliżej, poi., od na maj, 7.30 — Wiadomości,
16 ],; pon. niecz.
7.35 — O czym pisze prasa
ŁEBA, Rybak, Wielka na literacka, 7.45 — W rannych
dzieja białych, USA, od 18 pantoflach,
8.30 — Wiado
1.; pon. niecz.
mości. 8.35 — RadioproblePELPLIN, Wierzyca, Ocale my, 11,57 — Sygnał czasu i
nie, poi., od 16 ł.; pon. niecz. hejnał, 12.05 — Z hutnikami
PRUSZCZ,
Krakus,
Nie przy muzyce, 12.30 —■ Wiado
dźwiedź i laleczka, fr., od 16 mości, 12.35 — Czy znasz tę
1.; pon. niecz.
książkę?, 13.00 — Poranek
PUCK,
Mewa,
Mayerling, symfoniczny, 14.00 — Wesoły
fr., od 14 1.; pon. niecz.
autobus, 15.00 — Muzyka ba
REDA, Zacisze, Bibernatus, roku, 15.30 — Teatr dla dzie
fr., od 11 1.; pon. niecz.
ci, 16.15 — Z księgarskiej la
SKÓRCZ, Koeiewie, Pamięt dy, 16.30 — Koncert chopinow
nik szalonej gospodyni, USA, ski, 17.30 — Melodie rozryw
od 18 1.; pon. niecz.
kowe, 18.30 — Wiadomości,
STAROGARD, Sokół, Obcy 18.35 — Felieton, 18.45 — Ka
w domu, ang., od 18 1.; pon. barecik reklamowy, 19.00 —
Martwy pejzaż, węg., od 16 1. Teatr PR, 20.05 — Arie ope
Sputnik, Orle piórko, czes., rowe, 20.30 — Mistrzowskie
od 14 1.; pon. niecz.
nagrania,
21.00 — Wojsko,
SKARSZEWY,
Odrodzenie, strategia, obronność, 21.15 —
Nie można żyć
we troje, Ludwik van Beethoven —
ang., od 18 1.; pon. niecz.
Uwertura, 21.30 — Siedem
STARA KISZEWA, Szalot dni, 22.30 —* Parnasik, 23.00 —
ka, niecz.
Feliks Mendelssohn — Barthol
TCZEW, Wisła, Bez wyraź dy. 23.30 — Ostatnie wiado
nych motywów, fr., od 16 1.; mości.
pon. Człowiek stamtąd, radź.,
PROGRAM III
od 14 ł. Kolejarz, Testament
Inków, bułg., od 11 ł„ g. 17;
7.00 — Pocztówka dźwię
Ten okrutny, nikczemny chło kowa, 7.15 — Polityka dia
pak, poi., od 16 1.. g. 19; pon. wszystkich, 7.30 — Spotkanie
niecz.
z issakiem Hayesem, 8.10 —
WEJHEROWO, Świt, Na kra Łajbą dookoła świata, 8.3o —
wędzi, poi., od 14 1.; pon. Ekspresem przez świat, 8.35
j.w.
— Niedzielne rytmy, 9.00 —
WŁADYSŁAWOWO.
Alba „Sto koni do stu brzegów”,
tros, Charli, USA, od 14 1.; 9.10 — Grające Harty, 9.35 —
pon. niecz.
Gdy się mówi A..., 10.00 —
ŻUKOWO, Radunia, niecz.
Ilustrowany Tygodnik Roz
rywkowy. 11.25 — Zapomnia
ne koncerty, 12.05 — „Bitwa
o atom”, 12,30 — Między „Bo
bino” a „Olimpią”, 13.00 —
Tydzień na UKF, 13.15 —
Przeboje z nowych płyt, 14.00
NIEDZIELA
— Ekspresem przez świat,
PROGRAM LOKALNY
Serwisy rybackie: 18.18, 0.01. 14.05 — Peryskop, 14.30 — An
Koncert
8.45 — .Bałtycka wachta, tonio Vivaldi —
9.05 — Zagadki muzyczne, A-dur, 14.45 — Za kierowni
9.30 — Wiosna Zwycięstwa, cą, 15.10 — Z archiwum jazzo
9.45 — Poranek z piosenką, wego, 15.30 — Splecione dło
10.00 — Notatnik,
10.25
— nie, 15.50 — Zwierzenia pre
Czwarta
zmiana,
10.57
— zentera, 16.15 — Baśnie? Właś
Sprzężenie
muzyczne,
17.00 niel, 16.35 — „Plazma”, 16.45
— Komunikaty gier liczbo — Piosenki z „Włoskiego bu
wych, 17.05 — U żeglarza ta”, 17.05 — „Sto kom do
artysty, 18.00 — Koncert ży stu brzegów”, 17.15 — Mój
czeń, 21.50 — Z boisk i sta magnetofon, 17.40 — „Siostra
dionów, 22.20 — Gawęda wie Kora”, 18.11 — U źródeł sam
by, 18.30 — Mini-max, 19.00
czorna,
— Ekspresem przez świat,
PROGRAM LOKALNY
19.05 — Polonia śpiewa, 19.20
NA UKF
— Lektury, lektury, 19.35 —
18.00 — Nowości fonoteki Muzyczna poczta, 20.00 — Ka
stereo.
zimierskie opowieści, 20.10 —
PROCRAI. I
Wielkie
recitale,
21.05
—
Dzienniki i wiadomości: 6.00, „Wierna ziemia”, 21.25 — Pły
7.00, 8.00, 9.00, 10.08, 12.05, ty nasze i przyjaciół, 21.50 —
16.00, 20.00, 23.00, 24.00, t.00, Opera tygodnia, 22.00 — Fak
ty dnia. 22.08 — Gwiazda
2.00, 2.55.
7.05 -~ Wiadomości sporto
7 wieczorów, 22.20 — Studio
we, 7.10 — Polska kapela, t atralne, 23.02 — W podwój
7.30 — Moskwa s melodią i nej roli, 23.35 — Śpiewa Mie

ie zwlekaj!
WYBIERZ ATRAKCYJNY ZAWÓD
BUDOWLANY
Zasadnicza Szkoła Budowlana w Gdyni
przyjmuje już zapisy młodzieży na rok szkol
ny 1973/74 — w zawodach:
2-letnich

murarz
zbrojarz-betoniarz
cieśla (monter konstrukcji drew
nianych)
Szkoła Jest bogato wyposażona i stwarza dogodna
warunki do nauki.
Uczniowie zamiejscowi w zawodach dwuletnich
mogą zamieszkać w internacie.
W okresie nauki dwuletniej otrzymasz wynagro
dzenie 520 zł w kl. I, 750 zł w kl. II.
Ponadto otrzymasz bezpłatnie w każdym roku ub
ranie w cenie 1000 zł, drugie śniadanie o war
tości 7 zł.
Możesz wyjechać na praktykę za granicę, a w
czasie wakacji korzystać z obozów wypoczynko
wych.
,
. .
Technikum Budowlane przy szkole rezerwuje miej
sca przede wszystkim dla uczniów po Zasadniczej
Szkole Budowlanej.
Do szkoły należy złożyć, lub przesłać pocztą:
podanie w dwóch egzemplarzach
życiorys w dwóch egzemplarzach
trzy fotografie
świadectwo z kl VIII i odpis
oceny za II okres z kl. VIII
świadectwo % kl. VII
świadectwo zdrowia
ADRES: Zasadnicza Szkoła Budowlana
81-421 Gdynia
ul. Tetmajera 65
INFORMACJA: telefony 22-26-24 lub 22-08-22.
DOJAZD: od alei Zwycięstwa ulicą Róży Luk
semburg, a od dworca Wzgórze Nowotki tak
sówką (koszt 7 zł).
K-2255
ZA opiekę nad
1,5-rocznym dzieckiem oddam po
koik. Gdynia, Waszyngtona
16/22, po godz. 16.__ S-2040
POMÓC, do dziecka na sta
łe lub dochodzącą przyj
mę. Sopot, Kraszewskiego
27/27, Pisarek.
G-42879

GARAŻ do wynajęcia. So
pot telefon 51-34-96.
G-42849

UWAGA,
mieszkańcy po
wiatu Malbork — Sztum —
Kwidzyn! Wojewódzki Za
kład Doskonalenia Zawodo
wego
w Gdańsku informu
KOŻUSZKI, futra, kołnie
rze czyści — barwi Zakład je, że w Szkole Podstawo
wej
nr
9 — Malbork, plac
Renowacji skór, Wrzeszcz,
Chrzanowskiego
36,
tel. Narutowicza przyjmuje się
41-59-19. ____________ G-42164 zgłoszenia na kursy czelad
niczo-mistrzowskie w za
GARAŻ w Sopocie, 20 Paź wodach : ogrodnik,
kwiadziernika, odstąpię. Telefon ciarz, brukarz.
bitumiarz
51-24-11.
G-42599 wytwarzania mas i na
DO Rabiti-Zdroju, Ponia wierzchniowy. W
Szkole
towskiego 142, zapraszamy Zawodowej, 17 marca —
dzieci na wakacje, Cicho ślusarz maszyn rolniczych i
niowie. Informacje: Cie ciągnikowy, tokarz, spa
K-3972
szyn. Krzywa 34.
F-441 wacz

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Wodo
ciągowych i Kanalizacyjnych w Gdańsku w po
rozumieniu z MPWiK w Gdyni, zawiadamia
mieszkańców Gdyni, ulic: Warszawskiej, Słu

Karpackiej

i

Urszulanek,

że

dnia

7 maja 1973 r. od godz. 7—15 wystąpi brak
wody z powodu włączenia nowo ułożonej sie

ci wodociągowej do przewodu istniejącego.
K-4203

A

PONIEDZIAŁEK
PROGRAM III
9.00
—
„Sto
koni
do
stu brzegów”, 9.10 — Mi
niatury organowe, 9.30 — Nasz
rok 73, 9.43 — Benko Dixie
land Band, 10.05 — „Samot
ność”, 10.15 —
Niepołomicki
fotograf, 10.30 —
Ekspresem
przez świat, 10.35 — Między
„Bobino” a „Olimpią”, 11.05 —
Szlakami ms. „Batory”, 11.88
— Ragtimy a la Mazur, 11.45
— „Lampart”, 12.20 —
„Bez
nut”, 12.25 — Za kierownicą
13.00 _ Na gdańskiej antenie,
13.00 — Ekspresem przez świat,
15.10 — Z prywatnej płytoteki,
15.30 — N + T, 15.45 — Pieś
niarze z Santiago, 16.00 —• Trio
organowe, 16.15 — Z batutą i
o batucie, 16.45 — Nasz rok
73, 17.00 — Ekspresem
przez
świat, 17.05 — „Sto koni do
stu brzegów”, 17.15 — Mój ma
gnetofon, 17.40 — Fotoplasty
kon, 18.00 _ Konwenanse i dy
sonanse, 18.30 — Polityka dla
wszystkich, 18.45 —
Piosenki
Kazimierza
Grześkowiaka,
19.00 — Ekspresem przez świat,
19.05 — Co wieczór pow. 19.33
__ Muzyczna poczta, 20.00 —
Czas teraźniejszy i
przeszły,
20.15 — Szkoła
bossa novy,
20.35 — Blues wczoraj i dziś,
21.00 — Nie czytaliście?, 21.20
— Gdzie Jest przebój?, 21.44 —
Opera tygodnia, 22.00 — Fakty
dnia, 22.08 — Gwiazda 7 wie
czorów, 22.15 — Trzy kwadran
se jazzu, 23.00 -— Z ostatnich
nagrań
Joanny Jedlewskiej,
23.05 — Collegium
musicura,
23.50 — Śpiewa Claude Leveillec.

STAŁE DYŻURY NOCNE
(od godz. 21,00 do 8.00)
Apteka nr 78 — GDAŃSK,
ul. Kartuska 17; Apt. nr 21
_ GD.-O RUNI A, ul. Jedności
Robotniczej 111; apt. nr 80 —
GD.-STOGI, ul. Hoża 12; apt.
nr 4 — GD.-NOWY PORT,
ul. O liwska 83/4; apt. nr 71 —
GD.-WRZESZCZ, ul. Grun
waldzka 126; apt. nr 89 —
GD.-PRZYMORZE, ul. Pia
stowska 96c; apt, nr 15 —
SOPOT, ul. Boh. Monte Cassi
no 21; apt. nr 20 — GDYNIA-ORŁOWO, ul. Boh. Stalin
gradu 66 (dodatkowo w nie
dziele 1 święta od 10 do 14).
STAŁE DYŻURY NOCNE
ORAZ W NIEDZIELE
I ŚWIĘTA
Apteka nr 88 — GDAŃSK,
al. Zwycięstwa 49 (budynek
Pogotowia Ratunkowego
—
leki gotowe); apt. nr 18 —
GDYNIA, ul. Starowiejska 84.
Wszystkie wyżej wymienlo
n* apteki realizują recepty
na środki odurzające.
DYŻURY DZIENNE
W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
Apteka nr 75 — GDAŃSK,
ul. III Grobla 1-«; apt. nr 18
— WRZESZCZ, ul. Wybickie
go 18; apt. nr 89 — GD.-PRZY
MORZE, ul. Piastowska 90c;
apt. nr 98 — SOPOT, ul.
Grunwaldzka 64; apt. nr 14
— GDYNIA, ul. Świętojańska
122.

OSTRY DYŻUR
W Gdańsku — Instytut Chi
rurgii z Instytutem Chorób
Wewnętrznych AM, ul. Prof.
Kieturakisa 9/10; w pon. J.w.
ul. Dębinki 7.
•

•

•

Wojewódzka Poradnia Cho
rób Skórno-Wenerologicznych
w Gdańsku uL Długa 84-88
czynna całą dobą.
TELEFON ZAUFANIA:
Anonimowy
Przyjaciel
31-00-00 w godz. 16—6.

—

DYREKCJA ZASADNICZEJ SZKOŁY
BUDOWY OKRĘTÓW STOCZNI
im. KOMUNY PARYSKIEJ W GDYNI
ogłasza przyjęcie do klas pierwszych w roku szkol
nym 1973/74 w następujących specjalnościach:
— monter kadłubów okrętowych
— monter rurociągów przemysłowych
—■ monter maszyn i urządzeń okrętowych
Warunki przyjęcia:
— ukończona szkoła podstawowa
— wiek 15—17 lat
— dobry stan zdrowia
Młodzież przyjmowana jest do szkoły bez egzaminu
wstępnego. Nauka w szkole trwa 3 lata. Okres ten
wliczany jest do stażu pracy w stoczni 1 wpływa
na przyspieszenie otrzymania nagrody za wieloletnią
pracę, zagwarantowaną „Kartą Stoczniowca”.
Uczniowie w okresie nauki otrzymują wynagrodze
nie w następującej wysokości:
I rok — 260—3® zł
II rok — 380—500 zł + premia do 25 proc.
III rok — wg I kategorii zaszeregowania tj. oko
ło 850 zł łącznie z premią.
Szkoła oferuje dodatkowo:
— pomoc materialną dia dzieci z rodzin wielodziet
nych
— miejsce w bursie
.
— miejsce na kwaterach prywatnych s odpłatnością
75 zł miesięcznie (resztę dopłaca zakład pracy)
— obiady w stołówkach zakładu pracy w cenie 10
zł dziennie
— bezpłatne posiłki regeneracyjne
— atrakcyjne obozy letnie i zimowe
— wycieczki turystyczno-krajoznawcze krajowe 1 sagraniczne
— bogaty program zajęć pozalekcyjnych
— pierwszeństwo w przyjęciu do Technikum Budo
wy Okrętów dla Pracujących
Wymagane dokumenty:
— podanie
— życiorys
— świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (wy
ciąg ocen z klasy ósmej)
— metrykę urodzenia, z poświadczeniem miejsca
zamieszkania dla osób ubiegających się o zakwa
terowanie
— świadectwo zdrowia ucznia
— 4 fotografie
Powyższe dokumenty należy przesłać pod adresem:
Zasadnicza Szkoła Budowy Okrętów Stoczni im Ko
muny Paryskiej w Gdyni ul. Energetyków 13a nr
kojiu 81-184. Kandydaci wstępnie zakwalifikowani do
przyjęcia, zostaną zawiadomieni pisemnie o dokład
nym terminie badań lekarskich, przewidzianveh w
miesiącu czerwcu i lipcu br.
" K-37XX
DYREKCJA

ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
dla PRACUJĄCYCH
GDAŃSKICH ZAKŁADÓW MECHANIZACJI
BUDOWNICTWA „ZREMB”
w Gdańsku, ul. Siennicka 30/40 tel. 31-14-19 wewn. *

ogłasza nabór uczniów do klas pierwszych na rok
szkolny 1973/74 w zawodach:
1. elektromechanik urządzeń dźwigowych — chłopcy
2. mechanik maszyn budowlanych — chłopcy >
3. tokarz — chłopcy i dziewczynki

Warunki przyjęcia: ukończenie ósmej klasy szkoły
podstawowej i pozytywne wyniki badań lekarskich.
Egzamin wstępny nie obowiązuje. Kandydaci winni
złożyć następujące dokumenty:
1. podanie
2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
3. metrykę urodzenia
4. świadectwo lekarskie
5. fotografie szt. 2
Nauka w szkole trwa tezy lata, a po Jej ukończeniu
istnieje możliwość kontynuowania nauki w techni
kach dla pracujących. Absolwentom zakłady gwa
rantują zatrudnienie. W czasie nauki uczniowie otrzymują wynagrodzenie:

Komunikaty
peckiej,

—

w I roku nauki 150,— zł miesięcznie
w II roku nauki 320,— zł miesięcznie
w III roku nauki 650,— zł miesięcznie
z
ewentualną
premią do 25 proc. miesięcznie za dobre wyniki
w nauce, oraz zasiłki kwartalnie dla sierot, półsierot i dzieci rodzin wielodzietnych będących w trud
nych warunkach materialnych.
W czasie ferii organizowane są wycieczki i obozy.
DYREKCJA

SZKOŁY
K-349S

DZIENNIK BAŁTYCKI
anmuNBH
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przyrody
jest tematem wielu
emisji znaczków poci
towych w różnych kra
jach. W końcu marca
poczta NRD wydała 8
wielobarwnych znaczków,
na których przedstawio*
no 8 gatunków ptaków
śpiewających:
zniczek,
krzyżodzlób dwupręgowy,
jemiołuszka,
szczygieł,
wilga, pliszka górska, po
murnik i podróżniczek (na
znaczku o nom. 20 fen.).
chrona

O

Zainteresowanych bliżej
tematem ochrony środo
wiska | ornitologią na
znaczkach odsyłamy do 5
nr „Sammler Express”,
w którym omówiono kilka
emisji
(czechosłowacką,
węgierską i NRD).
W stałej serii pokazują
oej noWe obiekty w mias
tach NRD ukazały się 2
znaczki: za 5 fen. Dom Al
freda Brehma z berlińskie
go zwierzyńca i studnię
Neptuna przy ul. Ratu
szowej w Berlinie. 22 ma
ja ma się ukazać 6 znacz
ków „Pojazdy na szy
nach".
Do wydanych w kwiet
niu znaczków radzieckich
należy znaczek z okazji
Dnia Kosmonautyki, 1 ,: :a
ozek w SO-k-iie klubu spor
towego „Dynamo”, 7-znacz
kowa seria poświęcona ma
larstwu, zawierająca re
produkcje dzieł Tropinlna, Wemecjanowa, Fedotowa, Surikowa i In. oraz
znaczek
upamiętniający
150-lecie urodzin (12.IV.
1823) rosyjskiego drama
turga A. N. Ostrowskie
go. Znaczek przedstawia
reprodukcję portretu pi
sarza, namalowanego w
1871 r. przez Pierowa.
W kwietniowym numerze
„Filatelii SSSR” gdańscy
filateliści znajdą relację
■ wystawy „50-lccIe Zwią
sku Radzieckiego** organi
zowanej
przez
oddział
Wszechzwiążkowej
Orga
nizacji Filatelistycznej w
Leningradzie, z którym
Gdańsk jako bratnie mia
sto od lat już utrzymuje
bliskie kontakty.
W wystawie tej, wśród
kilkudziesięciu
zbiorów
miejscowych
znajdowało
się 13 kolekcji naszych fi
latelistów. Jak pisze G.
Czernyszew — zwiedzają
cy z wielkim zaintereso
waniem oglądali m. In.
zbiory S. Dudulewicza, E.
Wojtkowiaka, A. Nowaozyńskiego, E. Tura, S.
Szmonła. W otwarciu wy
stawy uczestniczyli nasi
delegaci.
„Filatelia** za
mieściła zdjęcie przema
wiającego
przewodniczą
cego
delegacji polskiej,
prezesa Okręgu Gdańskie
go PZF, Stefana Oigl.
Zainteresowanym
oko
licznościowymi
datowni
kami przypominamy, że 8.
V. wyrusza dyliżans pocz
towy z Olsztyna. W na
szym województwie ocze
kiwać go można 14 bm. w
Elblągu, 15 bm. w Malbor
ku, 16 bm. w Sztumie, a
17 w Kwidzynie, skąd 18
bm. uda się do wojewódz
twa bydgoskiego.

KRZY2ÖWKA Z SZOTEM
POZIOMO:
1) głupstwo, kpina, 4) zimo
we legowisko niedźwiedzia,
7) angielski pan, 8) ubóstwo,
niedostatek, 10) na lodzi wio
słowej strok nadaje jej tem
po, 1S) znawca, ekspert, 14)
irlandzka wyspa, 16) sarmac
kie porwanie panny, 18) Imię
żeńskie, 19) lina do ustawia
nia żagla, 21) grube płótno,
24) magmowa skała głębi
nowa, 27) trójstopniowa ko
rona, 28) trudno dostępna
część puszczy, 29) niebezpieez
ny dla pływaka, 30) dwukoło
wa taczka, 31) robotnik por
towy.
PIONOWO:
1) chorobliwy lęk, 2) na
turalny ciek wodny, 3) wasz
mość pan, 4) dwanaście tuzi
nów, 5) ufność, 6) wielbiciel,
adorator, 9) ofiarodawca, fun
dator, 11) egipskie bóstwo utożsamiane z Ozyrysem, 12)

i

wias
nym domu i za
biegi o ich realiza
cję zajmują coraz
cej miejsca w życiu
współczesnego człowie
ka. Często realizacja ta
następuje już „po prze
kroczeniu bariery”, kie
dy osłabieniu ulega ak
tywność zawodowa czło
wieka, a i zdrowie za
czyna odmawiać posłu
szeństwa. Niektórzy wła
sny kąt uzyskują dopie
ro w okresie emerytal
nym — i tym bardziej
rozkoszują się
wtedy
spokojem, swobodą...
Dr Jadwiga Titz-Kosko, wieloletni dyrektor
sopockiego Szpitala Reu
matologicznego, od daw
na obmyślała sposób, w
jaki by można ludziom
przewlekle chorym na
gościec zapewnić dobre
warunki bytowe, stałą
pomoc leczniczą i reha
bilitacyjną i możliwość
wykonywania pracy za
wodowej — w stopniu,
na jaki zezwala choro
ba. W ten sposób zrodzi
la się koncepcja unikal
nej w skali kraju spół
dzielni
mieszkaniowej
arzenia o
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„Za Falochronem” —
dla ludzi o przewlekłych
schorzeniach reumatycz
nych. Idea ta przemie
niła się już w rzeczywi
stość — w postaci 11kondy gnący jne go gma
chu, zbudowanego
w
gdyńskiej dzielnicy Wi
tamino. Kosztem ok. 50
min zł stanął tu spół
dzielczy blok mieszka
wię
niowy (wkłady człon
ków spółdzielni wynio
sły ok. 30 min zł), połą

czony z zapleczem socjalno-leczniczym i za
kładem pracy chronio
nej, stwarzającym przy
szlym mieszkańcom moż
liwość pracy i zarobku.
Na ów zakład wyasyg
nowała 4 min zł Spół
dzielnia Inwalidów „Bał
tyk”, Wydział Zdroioia
Prezydium W RN kwo
tą 12 min zł przyczynił
się do zbudowania przy
domu zakładu balneolo
gicznego, a WKKFiT
dołożył cztery miliony
złotych, które zużytko
wano na budowę sali
gimnastycznej i basenu
kąpielowegd, z których
to obiektów będą mogli
korzystać także okolicz

ni mieszkańcy. Tak to
wspólnym wysiłkiem lu
dzi dobrej woli zbudo
wano dom mieszkalny,
liczący łącznie z zaple
czem 30 tys. m sześć,
kubatury i ponad 8 tys.
m kw. powierzchni użyt
kowej i część leczniczorehabilitacyjną o po
nad 4 tys. m kw. po
wierzchni użytkowej.
Odbiór techniczny obiektu już się rozpoczął,

jego przekazanie użyt
kownikom przewidziano
w połowie maja. Na ra
zie przyszli mieszkańcy,
pochodzący zresztą z
różnych stron Polski, od
wiedzają swój przyszły
dom, a niezwykle uprzejmy, uśmiechnięty
personel chętnie oprowa
dza ich po „królestwie
pani doktor”. Mimo iż
oficjalnie obiekt ten no
si nazwę Państwowego
Domu Opieki Społecz
nej (jego dyrektorem
jest Lucyna Urbańska),
w niczym nie przypomi
na szpitala, czy zakładu
leczniczego. Każdy z 270
mieszkańców będzie tu
miał do dyspozycji nie-

negatywów i pozytywów.
Przykład: do spódniczki
granatowej w białe paski
można nosić żakiecik bia
ły w granatowe paski,
tej samej (ale niekoniecz
nie), wielkości. Z tym, że
tego typu kombinacje za
leżeć
będą nie tyle od podzeniem można nosić do
spódniczki w kratkę czy
sukienki w kwiatki. I prze
ciwnie. Nie będze też nic
nadzwyczajnego, jeśli np.
dziewczyna do kraciastej
spódnicy czy spodni ubie
rze bluzkę w groszki, czy
jakiś inny wzorek. Więcej,
nawet apaszka, którą chęt
nie przyozdabiamy sukien
kę może sobie mieć zu
pełnie inny szlaczek od
tego, jaki posiada sukien
ka.

wielki, ale ustawny po
kój, przedpokoik oraz
łazienkę wyposażoną w
umywalkę, prysznic i
WC. Na każdym piętrze
znajdują się ponadto ła
zienki z wannami, kuch
nie wyposażone w piecy
ki gazowe i elektrycz
ne, lodówki, stoły oraz
pokoje pielęgniarskie,
(mieszkańcy będą mieli
zapewnioną stałą opie
kę medyczną). Na parte
rze znajdują sie: no-

wocześnie wyposażona
kuchnia, jadalnia, prze
stronne foyer, bibliote
ka, sala telewizyjna z
odbiornikiem transmitu
jącym kolorowy pro
gram, tarasy rekreacyj
ne. Wszystkie korytarze
i halle otrzymały tape
ty w pastelowych kolo
rach, przytulnie urzą
dzone zostały też pokoje
mieszkalne. W oknach
pomarańczowe firanki,
ponadto na wyposażenie
każdego pokoju składa
ją się tapczan, szafa, re
gał, stolik z krzesłem
i fotelem, lampa stoją
ca. Dom, jak widać, pro
ponuje swym mieszkań
com pełne wyposażenia

wnętrza, przy czym kto
chce, może oczywiście
sprowadzić się tu z wła
snymi meblami. Gwoli
ścisłości stwierdźmy od
razu, że tylko 30 osób
skorzystało z takiej moż
liwości, pozostali woleli
funkcjonalne wyposaże
nie,
zaproponowane
przez PDOS. Małżeń
stwa, a jest ich kilkana
ście, otrzymają sąsiadu
jące ze sobą pokoje, po
łączone wewnętrznymi
drzwiami.
„Za Falochronem” nie
ma jeszcze lokatorów,
ale już można założyć,
że będzie się im tu
dobrze mieszkało. Ko
munikację między pięt
rami zapewniają ivygod
ne windy, z górnych
kondygnacji
roztacza
się wspaniały widok na
całe niemal Trójmiasto
i Zatokę Gdańską. Spec
jalne wnęki w koryta
rzach i tarasy sprzyja
ją obserwacji i... kon
templacji.
Założenia wstępne obiektu opracowała dr
Titz-Kosko wspólnie z
inż. arch.
Kalikstem
Krzyżanowskim,
pro
jekt
architektoniczny
jest dziełem
zespołu
pod
kierownictwem
mgr inż. arch. Teresy
Królikiewicz z „Inwesi
projektu”.
LAIK
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Kwiatki i kratki
jest to
chyba jakaś niekon
sekwencja
obecnej
mody. Bo z jednej stro
ny stawia się
kobiecie
wymogi niemal dystyngo
wanej elegancji i to w
każdym szczególe, z dru
giej zezwala na bardzo
dziwne, a czasem wręcz
szokujące zestawy wzor
nicze poszczególnych częś
ci garderoby. Ale może
właśnie w tej swobodzie
tkwi wdzięk?
Jedno jest pewne: wpro
wadzenie do mody owych
wzorniczo - kolorystycz
nych mieszanek daje pa
niom dodatkowe możli
wości utrzymania się jeśli
nie w awangardzie to z
pewnością w kursie mody.
I to dość tanim kosztem.
Okazuje się bowiem, że
żakiet w paski z powo
łaściwie

W

Dziś wydaje się to jesa
cze trochę śmieszne zesta
wienie, ale kto wie czy z
tych propozycji nie skorzy
stamy... Lato (aby pogod
ne!) tuż, a ta pora roku
sprzyja ludzkiej fantazji.
Ale te wzornicze łaman
ki nie muszą oznaczać udziwnień. Bardzo modne
są bowiem łączenia tzw.

m*o$

Gdyby nawet
człowiek chciał

lotu właścicielki gardero
by (choć to też) ile od moi
liwości naszych sklepów.
Rozejrzeć
się
jednak,
warto zwłaszcza w skle
pach z bawełną czy lnem.
Pan Gribala wysunął wy wam jest kilo piasku. Po Te tkaniny (jako natural
godnie nogi i zapatrzył się wiedzcie mi, gdzie można ne) są teraz najmodniej
sze.
to
przestrzeń. — Nawet kupić kilo piasku?
(ad)
— Nigdzie — stwierdził
gdyby człowiek chciał zo
stać czysty jak łza,
nie pan Tork.
— Właśnie tak. Nigdzie
może — medytował.
Jeżeli chcecie mieć piasek,
■— To jest fakt — zgo musicie go ukraść. Przyjdzie
dził się towarzysz, niejaki cie do mnie na budowę, po
prosicie, a ja nie jestem bez
pan Torh.
serca, aby wam odmówić.
Po chwili głębokiej ci Tam są góry piasku, proszę,
szy pan Gribala ciągnął da nabierzcie sobie, przymknę
oczy, kilo tu, kilo tam. Al
lej swoje rozważania.
— Potrzebujeciz na przy bo inny przykład. Na scho
dach domku jednorodzinne
kład do ziemi w donicz go odpadnie wam kawałek
A granicy powiatów
kach z kwiatami dosypać stopnia. Czym to naprawi
kartuskiego i gdańcie?
trochę piasku. Potrzebne
skiego Radunia wpa
i — Betonem — pospieszył da do jez. Łapino Dolne
*'z odpowiedzią pan Tork.
(PZW 80 ha), które zosta*
— Słusznie. A powiedz ło intensywnie zarybione
kroczkiem karpia i piękną
cie, czy możecie u nas płocią, która w tych wogdzieś kupić dwa kilogra dach osiąga znaczne rozmy cementu? Kosztowało miary. Dojazd pociągiem
z Pruszcza do st kol. Łaby to koronę dziesięć, ale pino.
Poniżej leży zbiórkto wam
to
sprzeda? nik
zaporowy
Kolbudy
Sprzedali by wam cetnar, Górne (PZW 6 ha), a daale tyle nie potrzebujecie, lej rzeka częściowo zasila
a więc musicie... Za jedno jez. Kolbudy (PZW 54 ha)
cieszące się dobrą sławą
piwo murarz wam przynie
wśród wędkarzy. Jez. Kol
sie z budowy pełną teczkę budy
zostało zarybione
cementu, mamy go całe to płocią, karpiem i linem.
ny. A czy ja jako kierow Ponadto
występuje
tu
nik budowy mogę wszyst szczupak, okoń i leszcz.
Warto zapolować na du
kiego upilnować?
żego lina, którego tu nie
Do lokalu powoli zakradał brakuje. Od m. Kolbudy
się mrok. Obaj mężczyźni do m. Bielkorwo stara Ra
zagłębili się w myślach. Po dunia płynąca tu wartkim
tern pan Tork spytał x za nurtem
wśród
wzgórz
ciekawieniem:
jest zaliczana do wód
pstrągowych.
Wkrótce
— Ile wam wlepili?
rzeka
wpada
do
najwięk
— Pięć lat — przecedził szego zbiornika zaporowe
śmietanka
towarzyska,
15) pan Gribala.
go na swym szlaku — jez.
cios, uderzenie, 17) warzywo,
Goszyn (PZW 72 ha). Jez.
19) do przecedzania herbaty,
Pan Tork się przeraził.
20) drugi pokos trawy, 22)
Goszyn zostało zarybione
— Pięć lat za kilogram pia wylęgiem
przyjaciel Clcerona i wydaw
szczupaka
i
ca jego dzieł, 23) pianista gra sku i dwa kilogramy ce
kroczkiem karpia. Licznie
jący w kawiarniach, 25) archa mentu?!
występuje
tu
piękny
iczna nazwa statku. 26) tytuł
wyższej szlachty angielskiej.
Pan Gribala uśmiechnął leszcz i naprawdę duża
„EPE”
się spokojnym ' filozoficz płoć, trafia się oczywiście
i niezgorszy węgorz. Do
Wśród Czytelników, którzy nym uśmiechem.
do 11 bm. nadeślą prawidło
jeziora łatwy dojazd po
—
No,
nie,
to
przytacza
we rozwiązania pod adresem
ciągiem z Pruszcza. Po
„Dziennika
Bałtyckiego” — łem tylko jako przykłady...
nieważ jest tu kilka ośrod
30-886 Gdańsk, Targ Drzewny
3/11 — z dopiskiem na koper Dowiedli mi brak materia ków wczasowych, w se
cie: „Krzyżówka z szotem”, łów za pięćdziesiąt siedem zonie panuje znaczny ruch.
będą rozlosowane bony książ
tysięcy koron. Rozumiecie,
kowe.
Warto dodać, że w Kol
A oto rozwiązanie poprzed duża
budowa, a człowiek budach (dojazd PKS) wpa
niej
krzyżówki
z
hasłem:
MYŚL I PRZEWIDUJ, NIE jakoś... rozumiecie... okoli da do Raduni prześlicz
JESTES SAM NA DRODZE. czności was zmuszają...
na,
pstrągowa
rzeczka
Bony książkowe WYLOSO
WALI:
Anna
Eljaszewicz,
Za zakratowanym oknem Reknica.
Od wysokiego
Sopot; Elżbieta Gole, Gdańsk
6; Erwin Singer,
Malbork; tymczasem zupełnie pocie jaru za wsią Czapelsko aż
Ludomira Staszek,
Inowro mniało.
do ujścia jest zaliczona
cław. Bony wysyłamy POCZ
Tłum. ero.
(Rohać)
TĄ.
do wód pstrągowych
i

WCZASY ZA... 1 ZŁ
Szansę skorzystania z supertanich wczasów
esperanckich daje szczeciński
oddział Spółdzielni Tury
stycznej „Gromada” i tam
tejszy Polski Związek Esperantystów. Dla jakiegoś
szczęśliwca będą to wcza
sy za... 1 zł, wystarczy bo
wiem wysłać pod adresem
spółdzielni (OST „Groma
da” 70-414 Szczecin,
pl.
Lotników 7, „konkurs tury
styczny”)
odpowiedź
na
trzy pytania konkursowe,
aby uczestniczyć w losowa
niu bezpłatnego pobytu na
III wczasach esperanckich
w Międzyzdrojach w dniach
18—29
VI
br.
Program
wczasów podawaliśmy w
tejże rubryce z dnia 4
marca br.
A oto pytania konkurso
we: 1. Ważne uroczystości
w Polsce w 1973 r. (wymię
nić przynajmniej
dwie).
2. Najciekawsze
obiekty
zabytkowe ziemi szczeciń
skiej (wymienić przynaj
mniej trzy). 3. Czy korzysta
łeś z usług „Gromady”? (opi
nia na ten temat). Oprócz
odpowiedzi należy wysłać
kolorową kartkę pod adre
sem „Gromady”.
Termin
konkursu do dnia 10 bm.,
a wynik będzie podany do
wiadomości publicznej —
m. in, za
pośrednictwem
prasy — do dnia 20 bm.
PRZEKŁADY
DZIEŁ SZEKSPIRA
Ostatni numer organu esperantystów Wielkiej Bry
tanii „The British Espe
rantist” opublikował ob
szerny artykuł wybitnego
poety i krytyka Williama
A ul da na temat przekła
dów dzieł Szekspira
na
esperanto. Ogółem wydano
w międzynarodowym języ-

Jeszcze o Raduni
N

ń

można zdobyć niezły okaz
pstrąga potokowego. Niegdyś licznie występujący
tu pstrąg został w znacz*
nej mierze wy truty przy
okazji opylania lasów czy
też pól. Koł0 Kolbud Rek
nica wpływa do niewielkiego (wł. pryw.) zbiomika młyńskiego.
-,
„
Od granicy Pruszcza aż
do UJŚcł? d4° Motlawy Ra
du.ma ni® ?est ^yt; atrak
Ł?^na:
co roku w
°?5rfle kampanijnym jest
Slblie
zanieczyszczona
przez cukrownię w Prusz
czu. Tym niemniej w
okresie
wiosenno-letnim
pojawia się tu ryba, głów
nie płoć.
J. RUDKĘ

I
i

ku 15 utworów W 7 lat
ogłoszeniu
esperanta
tj.
w 1894 r. ukazał się przekład
„Hamleta” dokonany przez
twórcę języka — L. Za
menhofa.
Bor.
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„Z księgi kr
j

rUŻ od kilku lat w
radzieckiej kinemato
grafii widać wyraź
ne tendencje do ożywie
nia filmowych ośrodków
regionalnych.
Wytwórnie
filmowe, które w latach
pięćdziesiątych miały nie
kiedy nawet kilkuletnie
przestoje,
dziś
pracują
„pełną parą”, dając utwo
ry zaskakująco świeże i
orygjinalne, o odrębnym
narodowym
charakterze,
utwory, które zaczynają li
ezyć się już w ogólnym
dorobku
kinematografii
Kraju Rad. Także na na
szych ekranach pojawiły
się filmy litewskie, ukra
ińskie, gruzińskie, z któ
rych wiele osiągało rekor
dową ilość widzów.
Wydaje się, że należy
również wspomnieć o no
wym filmie tadżyckiego
reżysera Borisa Kimjagaro
wa
„Z księgi królów”.
Film warto odnotować co
najmniej z dwóch powo
dów. Jest to bowiem typo
wy produkt wytwórni re
publikańskiej, w dodatku
bardzo niewielkiej
(wy
twórnia w Duszanbe „Ta*
dżykfilm” — realizuje za
ledwie 3—4 filmy fabu
larne rocznie), a przy tym
nieco baśniowa egzotyka
daje mu niepowtarzalny
urok, % jakim w filmie
współczesnym spotykamy
się, niestety, zbyt rzadko.
Film zrealizowano na
motywach
eposu
poety
perskiego Firdausiego (żyjącego prawdopodobnie w
latach 932—1025) „Szah*
nam a”
a opowiadającego historię Iranu od
czasów mitycznych aż po
walki z Arabami w VII
wieku. Stąd tyle pojedyn
ków, zdrad i nieporozu
mień
będących
zresztą
pewnego rodzaju wprowa
dzeniem do problemu zasadniczego: bratobójczych
walk ludów, które nie ży-

1
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NAJWIĘKSZY PORT
RYBACKI
W zatoce Arauco, w
pobliżu południ owochi I ij skiego miasta Concepcion,
powstanie największy port
rybacki Ameryki Południo
wej. M. in, mieścić się w
nim będzie pięć wielkich
przetwórni rybnych, produ
kujących konserwy i mącz
kę rybną.
OCEANOCHOD
W Związku Radzieckim
skonstruowano specjalny
pojazd — oceanochod —
do badania dna morskie-

go. Podobnie jak lunochod
jest on wyposażony w uczą
dzenie telewizyjne, prze
kazujące obrazy do punk
tu sterowania. Oceanochod zdał już pomyślne
próby na Morzu Sródziem
nym, a w przyszłości wy
korzystany ma być
dla
poszukiwań ropy naftowej
i gazu ziemnego w rejonie
Oceanu Lodowatego.
SZWECJA NA DRUGIM
MIEJSCU
Szwecja, po Japonii, by
ła drugim największym na
świecie producentem stat
ków w roku ubiegłym. W

wiąc do siebie nienawiści operator Dowłat Chudor
biorąc udział w wojnie nazarow, który wydobył
cały baśniowy
wypełniają jedynie wolę w nich
władcy. „Królowie wal urok skalistego krajobra
wspaniałe piękno
czą — lud cierpi” — taki zu i
pokrytych
białojest sens wypadków i tak łąk
tulipanami,
je zresztą charakteryzuje -czerwonymi
których
toczyli
Firdausi w poemacie. Bcr wśród
ostatni pojedynek
wiem cały dramat ludz- swój
ojciec i syn...
Film jest dubbingowa
ny i to w dodatku nie

najlepiej. Wielka szkoda,
bo w rezultacie, ta bar
dzo liryczna i nastrojowa
baśń staje się chwilami
mało komunikatywna, a
podobne brzmienie gło
sów aktorów obsady dub
bingowej, niekiedy zupeł
nie zaciemnia sens dialo
gu, w który i tak trzeba
się mocno wsłuchiwać atr
coś zrozumieć.

Alina Panasiuk

Ciekawostki filmowe
FILM

ALGIERSKI

„NOWA”

Tendencją
realizowanych
przez młodego reżysera tele
wizji algierskiej Abdelaziza
Tolbi filmów jest budzenie w
masach ludowych
Algierii
świadomości
rewolucyjnej,
świadomości potrzeby walki
z przeżytkami
przeszłości.
Walka taka składa się na
treść jego ostatniego filmu
„Nowa” (imię bohaterki), w
którym wykonawcami wszyst
kich ról są zwykli chłopi z
duarów — wiosek algierskich.
Uczestnictwo w filmie chło
pów znakomicie wzbogaciło
utwór o walory autentyzmu.
KOMISARZ MAIGRET ZNÓW
NA SZKLANYM EKRANIE

kości polega przede wszy
stkim na ciągłych woj*
nach i nieporozumieniach,
które
mówiąc
słowami
„Szahnama” — „... nie
mają końca w swym ok.ru
cieństwie”.
Rolę Rustama — tra
gicznego bohatera — gra
osetyński aktor Bimbułat
Watajew, oprócz niego w
filmie występują aktorzy
tadżyccy, uzbeccy i gru
zińscy. Scenariusz napisał Rosjanin Grigorij Koł*
tunow (scenarzysta rów*
nież takich filmów jak:
„Czterdziesty
pierwszy7',
„Niewysłany list”, „Ban
da Asa Kier” i innych).
Autorem zdjęć kręconych
w górach na południu Ta
dżykistanu, jest tadżycki

szwedzkich stoczniach iwo
dowano w ubiegłym roku
42 statki o łącznym tonożu 1,88 miliona
BRT,
a 48 przekazano armato
rom do eksploatacji.
STATKI DLA IRAKU
W irackim porcie Basra
zakotwiczyły dwa pierwsze
statki rybackie z całej se
rii budowanych w ZSRR.
Iracka flota rybacka ma
w przyszłości liczyć 64 je
dnostki, które operować
będą głównie w Zatoce
Perskiej i na Oceanie In
dyjskim.
RADIO
„OCEAN SPOKOJNY"
Jubileusz dziesięciolecia
swego istnienia obchodzi
radio „Ocean Spokojny",
utrzymujące stalą łączność
z radzieckimi jednostkami
rybackimi i handlowymi

Reżyser Franęois Viliier zre
alizował film telewizyjny wg.
powieści Georgesa Simenona
„Mój przyjaciel Maigret” —
tak wyraża się w powieści
i filmie o słynnym komisarzu
policji paryskiej jego dawny
znajomy, rozbitek życiowy,
na wpół rybak, na wpół żeb
rak — Marcellin. Ów były pa
ryski clochard znalazł przytu
lek na jednej z wysepek na
Sródziei
Morzu Śródziemnym
w pobli
żu Tulonu i tu został zamor
dowany. Maigret wyrusza z
Paryża, aby wykryć morder
cę, towarzyszy mu zaś in
spektor brytyjski, Pyke, dele
gowany przez Scotland Yard
w celu „przestudiowania me
tod Maigreta”.
30 FILMÓW W KONKURSIE
I 15 PAŃSTW NA FESTIWALU
W CANNES
Na tegorocznym festiwalu
w Cannes (10—26 maja) przed
stawionych zostanie w kon
kursie 30 filmów. Przewodni
czącą jury jest Ingrid Berg
man. Wyświetlane będą filmy
15 krajów, a proponowało
swe dzieła 49.

pływającymi po wodach
Dalekiego Wschodu.
WIELU NIE PRZEŻYŁO
Jeszcze w drugiej poło
wie XIX wieku podróż
przez Atlantyk była dla
wielu pasażerów proble
mem rycia lub śmierci. W
latach 1856 do 1865 na
pokonanie odległości mię
dzy Europą i Ameryką stat
ki zużywały średnio od 42
do 52 dni, bywało jed
nak, że — przy nie sprzy
jających wiatrach - po
dróż taka przeciągała się
i do stu dni. Ponieważ zaś
warunki panujące no stat
kach były również cięż
kie dla pasażerów, wielu
z nich nie wytrzymywało
trudów podróży i umierało
na statku. Tak np. na 16
europejskich statków, któ
re zawinęły do Nowego
Jorku między 9 września
i 21 października 1853 ro

NAGRODY
NA WSZEC HZ WIĄZKOWYM
FESTIWALU FILMOWYM
Filmy „Tak cicho o zmierz
chu” Stanisława Rostockiego,
„Kochać człowieka” Sergiusza
Gierasimowa i „Poskromienie
ognia” Danila Chrabrowickie
go uznane zostały przez jury
za najlepsze pozycje fabular
ne na zakończonym w AłmaAcie w Kazachstanie Wszechzwiązkowym Festiwalu Filmo
wym.
Festiwal obejmował pokazy
konkursowe zarówno pozycji
fabularnych jak też dokumen
talnych, popularnonaukowych
i in. Łącznie wvświetlono 60
filmów, reprezentujących wy
twórnie 15 republik.
Na festiwalu przyznano tak
że nagrody za osiągnięcia re
żyserskie, operatorskie oraa
aktorskie. Nagrodzono również
najlepsze filmy dla dzieci.
Przybyli nań, jako goście
przedstawiciele środowisk fil
mowych Bułgarii, Czechosło
wacji, Jugosławii, Ludowej
Korei, Kuby, Mongolii, NRD,
Polski, Rumunii, Węgier
i
Wietnamu.
FELLINI NAKRĘCA
NOWY FILM
Wspaniałe Rimini lat trzy
dziestych powstało we włos
kiej Cinecitta, gdzie Federico
Fellini nakręca swój film,
którego prowizoryczny tytuł
brzmi: „Człowiek osaczony”.
Bohaterem filmu jest współ
czesny nam człowiek, usiłu
jący przełamać wewnętrzną
agresję fizyczną i psychiczną
poprzez podwójną ucieczkę:
w przestrzeń i w głąb siebie
samego, lecz obie podróże
skazane są na klęskę.
— Moja pierwsza
podróż
jest czymś w rodzaju przygo
dy science fiction Juliusza
Verne’a — oświadczył Fellini
— zaś druga — opowieścią
psycho-fantastyczna, wzorują
cą się na teorii Junga.

ku przypadało 6 752 pasa
żerów; do celu dotarło je
dnak tylko 6 418. W listo
padzie tego samego roku
natomiast, na 28 statkach'
wypłynęło w drogę do No
wego Jorku 13 762 pasa
żerów, do celu dopłynęło
jednak już tylko 12 621.
Zaniepokojone tymi licz
bami władze portu nowo
jorskiego wydały surowe
przepisy migracyjne i na
kładały surowe kary na
tych właścicieli statków,
którzy ośmielali się je omi
jać. Zarządzenia te spra
wiły, że w końcu zaczęto
się starać o stworzenie
lepszych warunków na stat
kach pasażerom. Dotyczy
ło to w pierwszym rzędzie
poprawy wyżywienia i za
opatrzenia w wodę do pi
cia. Zła woda była przy
czyną wybuchania wielu
epidemii wśród pasaże
rów.
Wyszukał: M. N.
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