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• Rozmowy W, Jaruzelski- E. Honecker
* Podpisanie układu o „Dziele przyjaźni"

*

Piątek był kulminacyjnym dniem odbywających się we Wro
cławiu IV Spotkań Przyjaźni Młodzieży PRL i NRD. W godzi
nach rannych na lotnisku we Wrocławiu odbyła się uroczys
tość powitania przybyłego tu na zaproszenie I sekretarza KC
PZPR, przewodniczącego Rady Państwa Wojciecha Jaruzel
skiego, sekretarza generalnego Komitetu Centralnego Nie
mieckiej Socjalistycznej Partii Jedności, przewodniczącego
Rady Państwa NRD Ericha Honeckera.
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Wkrótce po uroczystości powitania
delegacji, E. Honecker spotkał się
we wrocławskim ratuszu z Wojcie
chem Jaruzelskim.
W czasie gdy we wrocławskim ra
tuszu odbywało się spotkanie przy.wódców Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej i Niemieckiej Republiki De
mokratycznej, pozostali przedstawi
ciele kierownictw PZPR i NSPJ przy
byli do miasta nad Odrą, rozmawiali z
młodymi uczestnikami spotkania. W
dyskusjach dotyczących nie tylko
problematyki młodego pokolenia obu
krajów, ale również ogólnych zagad
nień związanych z utrwalaniem poko
ju i bezpieczeństwa na naszym kon-

tynencie i rozwojem współpracy uczestniczyli m. in. członkowie Biura
Politycznego, sekretarze KC PZPR:
Józef Czyrek i Jan Główczyk,

W. Jaruzelski i E. Honecker
wzięli udział w spotkaniu z mło
dzieżą.
Ala zdjęciu', przed wejściem do
Hali Ludowej, gdzie odbył się
wiec przyjaźni.
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Święto ludzi morza
Sesja RWPG
5 lipca br. w stolicy Czechosłowackiej Republiki
Socjalistycznej rozpocznie się 44 posiedzenie sesji
Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Posie
dzenie odbędzie się na szczeblu szefów rządów
państw członkowskich RWPG.
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Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Spotkaniez kierownictwami teatrów i kin
(Inf. wł.). W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ustce
odbyło się wczoraj 24 bm. uroczyste zakończenie roku
szkolnego. Przybyli przedstawiciele władz województwa i
miasta z I sekretarzem KW PZPR Zygmuntem Czarzastym
oraz kierownik Wydziału Nauki Oświaty i Postępu Nauko
wo-Technicznego KC PZPR Bogusławem Kędzia i wice
minister kultury i sztuki Jerzy Bajdor. Ośmiu najlepszym
uczniom szkoły dyrektorka ZSO Jadwiga Stroińska wręczyła
„srebrne tarcze". Wielu uczniów w nagrodę za wyniki w nauce i
działalności społecznej otrzymało książki i listy gratulacyjne. Mło

dzież przygotowała na pożegnanie rokę szkolnego występ artys
tyczny.
W godzinach popołudniowych goście i gospodarze wojewódz
twa spotkali się z kierownictwem Słupskiego Teatru Dramatycz
nego i Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” oraz kierownictwem
kina „Milenium" Rozmawiano o najistotniejszych sprawach zwią
zanych z funkcjonowaniem tych placówek — problemach reper
tuarowych, socjalnych i finansowych. Jerzy Bajdor odwiedził
także kilka obiektów kulturalnych w Słupsku i Bałtycką Galerię
Sztuki w Ustce, (elg)

SŁUPSK — USTKA

Święto Marynarki Wojennej
i dziennika „Rzeczpospolita"
(Inf. wł.) Spotkaniem władz woj. słupskiego, dowództwa
Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej i
dziennikarzy „Rzeczpospolitej" w Komitecie Wojewódz
kim PZPR w Słupsku zainaugurowano wczoraj obchody
Święta Marynarki Wojennej i Dni „Rzeczpospolitej" w
woj. słupskim.
Przewodniczący komitetu organizacyjnego, sekretarz KW PZPR
Borys Drobko powitał przybyłych gości: kierownika Wydziału
Nauki Oświaty i Postępu Naukowo-Technicznego KĆ PZPR
Bogusława Kędzię, wiceministra kultury i sztuki Jerzego Baj-

Zadania prasy

dora oraz przedstawicieli władz województwa. W spotkaniu
uczestniczyli także gospodarze Słupska i Ustki oraz przedstawiciele
zakładów gospodarki morskiej I sekretarz KW PZPR Z. Czarzasty
poinformował przybyłych o aktualnych problemach społecznych i
gospodarczych województwa oraz o kierunkach dalszego rozwoju
i najważniejszych zadaniach inwestycyjnych. Spotkanie było także
okazją do wymiany poglądów i uwag o sprawach morza, ochrony
wód i powietrza, w strefie Bałtyku oraz wzrastającej funkcji
turystycznej województwa, (elg)

Zadania związane z realiza
cją uchwały VII Plenum KC
PZPR były zasadniczym tema
tem narady przedstawicieli
krajowych środków masowe
go przekazu z udziałem człon
ka Biura Politycznego, sekre
tarza KC PZPR Mieczysława
F. Rakowskiego. Podkreślił
on w wprowadzeniu do dys
kusji, że do najważniejszych z
nich należy konieczność głęb
szego wnikania przez środki
masowego przekazu w życie
partii i jej reformatorskie
działania. (PAP)

Obraził monarchię,
posiedzi...
Tokio (PAP). Były wiceminister
spraw wewnętrznych Tajlandii Veera
Musikapong został skazany na 4 lata
więzienia za obrazę monarchii tajskiej.
Veera Musikapong stwierdziI w lipcu
1986 r.. że byłby dużo szczęśliwszy i wiódł
by łatwiejsze życie gdyby urodził się jako
książę, a nie syn chłopa Sąd uznał, że
słowa te stanowiły obrazę monarchii tajskiej i skazał go na 6 łat więzienia.
Dopiero sąd apelacyjny w prowincji Buriram złagodzi! w środę wyrok biorąc pod
uwagę wzorową służbę Musikaponga w
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
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(Inf. wł.). W tym roku mija 40 lat od
powstania Przedsiębiorstwa Poło
wów i Usług Rybackich „Kuter" w
Darłowie. Z okazji jubileuszu, w sali
kina „Bajka" odbyła się akademia po
łączona z wojewódzkimi obchodami
Dni Morza. Wśród zaproszonych gości w
uroczystości uczestniczyli m. in.: sekretarz
KW PZPR w Koszalinie Stanisław Bar
toszewski, prezes WK ZSL Adam Stad

Głosu

z WŁADYSŁAWEM KRÓLEM — laureatem
nagrody przewodniczącego Komitetu ds. Radia i TV
— Otrzymał Pan nagrody wojewo
dów koszalińskiego i słupskiego, po
tem była nagroda ministra kultury i
sztuki, jeszcze nagrody zdobywane w
dziennikarskich konkursach i teraz ta
— przewodniczącego Komitetu do

Spraw Radia i Telewizji. Która była
dla Pana najważniejszym wyróżnie
niem?
— Wszystkie były znaczące, ale ta ostat
nia jest najważniejsza. Ona wieńczy mój
ponad trzydziestoletni dorobek w pracy

nik, przewodniczący R\A/ PRON Roman
Wójcik. Do Darłowa przyjechały także
delegacje przedsiębiorstw branży morskiej
z woj. koszalińskiego.
Część oficjalną akademii poprzedził wy
stęp zespołu młodzieżowego „Pomorza
nie". Zabierając głos w imieniu organizato
rów, poseł na Sejm PRL, dyrektor PPiUR

(dokończenie na str. 2)

Rządowe przedłożenia w Sejmie

Podatek stabilizacyjny
zasili budżet państwa
Rząd wprowadzi jednorazowy, pła
tny do końca br., podatek stabilizacyj
ny od wszystkich osób prawnych
(głównie jednostek gospodarki uspo
łecznionej) z zaliczeniem na dochody
budżetu centralnego. Nie rozważa się
natomiast żadnych dodatkowych
form bezpośredniego obciążenia lud
ności podatkiem stabilizacyjnym.
Planowana podstawa podatku ma zo
stać tak ustawiona aby nie spowodować

AEGIS dla Japonii
Tokio (PAP). Japonia zakupi od Stanów
Zjednoczonych w ramach porozumienia
podpisanego w piątek w Tokio urządzenia
systemu obrony powietrznej AEGIS, który
umożliwia wykrywanie i automatyczne ata
kowanie samolotów, bądź rakiet. Wartość
kontraktu wyniesie 468 milionów dolarów.

Wstąpiłem do radia na chwilę

* po VII Plenum
KC PZPR

(dokończenie na str. 2)

CAF- Matuszewski
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członek Biura Politycznego, sekretarz
KC NSPJ, zastępca przewodniczące
go Rady Państwa NRD Egon Krenz
i minister spraw zagranicznych NRD
Oskar Fischer.
Uroczystym akcentem wrocławs
kiego spotkania było podpisanie układu między PRL a NRD o „Dziele
przyjaźni młodzieży Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej i Niemie
ckiej Republiki Demokratycz
nej". Układ ten jest aktem doniosłym
dla naszych stosunków dwustron
nych i — co warte zaakcentowania —

dziennikarskiej. Otrzymałem ją za to, co
robiłem przez całe swoje zawodowe życie.
Dokładnie — za osiągnięcia w dziedzinie
publicystyki
społeczno-politycznej
ze
szczególnym uwzględnieniem współczes
nej i historycznej problematyki Ziem Pół
nocnych i Zachodnich. Ta nagroda satys
fakcjonuje nie tylko mnie. Jest wyróżnie
niem dla Rozgłośni Polskiego Radia w
Koszalinie i dla całego zespołu redakcyj
nego.
— Z Krakowa, centrum polskiej
kultury, z regionu o bardzo bogatych
tradycjach przeniósł się Pan w latach
pięćdziesiątych na wtedy jeszcze
„dziką ziemię". Co o tym zadecydo
wało?
— Najpierw były studia na Akademii
Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Jako
student pracowałem w radiowęźle, potem
byłem redaktorem okręgowym „Po pro
stu", a w 1956 roku na fali wieców paź
dziernikowych wstąpiłem na chwilę do
radia. Ta chwila ciągle trwa. Po dwóch
latach pracy w Rozgłośni PR w Olsztynie
zostałem zastępcą redaktora naczelnego.
Po pięciu latach przeniosłem się do Opola

antymotywacyjnego jego oddziaływania,
zneutralizować nieuzasadnioną, wynikają
ce głównie ze wzrostu cen, korzyści finan
sowe zakładów, skłonić do racjonalizacji
wykorzystania zasobów i zniechęcać do
nieuzasadnionego podwyższania cen.
Źródłem podatku będzie zysk do po
działu lub czysta nadwyżka. Podatek
będzie wprowadzony przez rząd w

I (dokończenie na str. 2)

XX Festiwal Filmów
Morskich
(Inf. wł ). Jedną z najbardziej intere
sujących imprez poprzedzających
główne uroczystości tegorocznych
Dni Morza był dwudziesty już Fes
tiwal Filmowy „Ludzie i morze",
przeprowadzony w Gdyni wspólnym
staraniem Ligi Morskiej oraz komite
tów obchodów Dni Morza. W jego
ramach opinii ludzi morza, artystów.

Eskalacja walk
w obozach palestyńskich
W położonych na przedmieściach Bejrutu obo
zach palestyńskich Burdż Barażneh i Szatila nasili
ły się walki między zwolennikami Arafata i Abu
Musy. W piątek w walkach tych zginęło 7 osób i
27 zostało rannych. W ostatniej, trwającej nieprzer
wanie od 15 dni serii starć w podbejruckich
obozach palestyńskich zginęło 60 osób i 24»>
zostały ranne.

M. Rocard
ponownie premierem Francji
Socjalista Michel Rocard został ponownie po
wołany na stanowisko premiera Francji. Jak poin
formował oficjalny przedstawiciel kancelarii pre
zydenta, Francois Mitterrand podpisał w czwartek
odnośny dekret. Skład nowego rządu zostanie
ogłoszony w najbliższych dniach.

Japonia uznała rząd
gen.Noriegi
Japonia uznała oficjalnie legalność panamskiego rządu generała Manuela Noriegi. Decyzja pod
jęta została po kilkumiesięcznym wahaniu podyk
towanym obawą o reakcję Stanów Zjednoczo
nych.

Próba nuklearna
Francja przeprowadziła kolejną.podziemną pró
bę nuklearną na atolu Mururoa w południowej
części Oceana Spokojnego. Siła wybuchu wyno
siła 30 kiloton. Była to czwarta francuska próba
nuklearna w tym roku.
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1600 obiektów
z funduszy IUFOZ

Od 15 lat wysiłki państwa dla rozwoju bazy
materialnej służby zdrowia i opieki społecznej
wspiera Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia.
Podczas plenarnego posiedzenia Krajowego Fun
duszu NFOZ 24 bm. w Warszawie omówiono
15-letni dorobek funduszu. Dotychczas zebrano
ponad 70 mld zl, za które wybudowano i zmoder
nizowano 1668 obiektów, rn.in. 22 szpitale, 238
przychodni lekarskich w miastach; ponad 700
wiejskich ośrodków zdrowia ł 127 domów opieki
społecznej. '

Inauguracja akcji
„Lato z ZSMP"

% Polacy najmocniejsi
w dokumencie
jak również przeciętnych bywalców
kin „Atlantic" i „Grom" w Gdyni oraz
„Wicher" w He?u poddano obszerny
zestaw polskich oraz zagranicznych
filmów.
Uwzględniając zebrane opinie jury fes
tiwalowe postanowiło obydwa główne
trofea — Grand Prix i „Wielki Żagiel"
przyznać ex aequo znanemu reżyserowi
włoskiemu Federico Felliniemu za ob
razy „Pamiętam („Amarcord") i „A statek
płynie..." (E la naveva..."). Mistrz zesłone-

(dokończenie na str. 2)

W Olsztynie odbyła się 24 bm. centralna inau
guracją tegorocznej akcji „Lato z ZSMP”. W
różnych jej formach weźmie udział ok. 100 tysięcy
młodzieży w akcji obozowej oraz ok. 2 min dziew
cząt i chłopców w akcji nieobozowej. Inauguracja
nastąpiła podczas otwarcia zlotu ok. 1,5 tys.
młodzieży z kilkunastu województw — uczest
ników centralnego rajdu ZSMP „Szlakiem Miko
łaja Kopernika". . •

Festyn „Trybuny Ludu"
„Trybuna Ludu" zaprasza na festyn z okazji
swojego dorocznego święta. W tym roku związane
jest ono z przypadającym w grudniu 40 leciem
działalności gazety. Na czterech estradach usytuo
wanych w Parku Kazimierzowskim, Mariensztacie
i na Podzamczu, można obejrzeć występy znanych
zespołów i wykonawców. Czynne będą stoiska
handlowo-gastronomiczne.

20-milionowa tona
kwasu siarkowego z „Polic"
Zakłady Chemiczne w Policach koło Szczecina
wyprodukowały 20-milionową w swej historii
tonę kwasu siarkowego. Zakłady rozpoczęły w
1969 roku produkcyjną działalność od urucho
mienia wytwórni kwasu siarkowego.

(dokończenie na str. 2)
Wszystko należy poświęcić człowiekowi!
Tytko nie innych ludzi
*
(St. J. Lec)

XI Konfrontacje Kulturalne Młodzieży Szkolnej

SOBOTA

Galowy koncert w amfiteatrze
(Inf. wł.) W ostatnim dniu XI Kon
frontacji
Kulturalnych Młodzieży
Szkolnej w Połczynie Zdroju spotkali
się członkowie Prezydium Wojewó
dzkiej Rady Przyjaciół Harcerstwa.
Miejscem spotkania był klub osied
lowy „Jowisz", a wzięli w nim udział
przedstawiciele władz polityczno-administracyjnych Połczyna, człon

i

kowie Komendy Chorągwi ZHP, gru
pa harcerzy starszych. Obrady Prezy
dium otvyorzył I sekretarz KW PZPR w
Koszalinie Eugeniusz Jakubaszek —
przewodniczący WRPH.
Zastępca
komendanta
koszalińskiej
Chorągwi ZHP Czesław Panek poinfor
mował o przebiegu zlotu harcerstwa Ziemi

Koszalińskiej, który odbył się w maju w
Kołobrzegu. Zlot, w opinii zuchów, har
cerzy oraz instruktorów, był udany. Uczest
niczyło w nim 4700 osób, odbyło się około
100 imprez — kulturalnych, turystycznych,
marynistycznych. 1500 harcerzy i starszych

Imieniny — Łucji, Wilhelma
1975 — Mozambik, przedtem kolonia portugal
ska, uzyskał niepodlegość
1872 — z Niemiec wydalono jezuitów
1767 — zmarł Georg Philipp Teleman, wybitny
kompozytor niemiecki

Słońce wschodzi o 4.18, zachodzi o Ż1.30

(dokończenie na str. 2)

NIEDZIELA
Imieniny — Jana, Pawła
1960
1945

Madagaskar, przedtem kolonia francu
ska, uzyskał niepodległość
przedstawiciele 50 państw podpisali w
San Francisco Kartę Narodów Zjedno
czonych

Na Pomorzu Środkowym spodziewane jest za
chmurzenie umiarkowane lub duże. Przelotne opady deszczu. Lokalnie — burze. Rano mgły i
zamglenia. Temperatura w dzień do 18 st. Wiatr
umiarkowany, północńo-zachodni. (z)
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IVSpotkania Przyjaźni Młodzieży Polski i NRD
(dokończenie ze str. 1)
wkładem na rzecz całej wspólnoty
socjalistycznej.
W układzie zawarto m. in. zobowią
zanie do rozwijania i popierania form i
metod współpracy służących dalsze
mu zbliżeniu, internacjonalistycznemu wychowaniu oraz rozwojowi i
kontaktów dzieci i młodzieży poprzez
ścisłe współdziałanie właściwych or
ganów państwowych i instytucji, or
ganizacji społecznych, a zwłaszcza
socjalistycznych związków młodzie
ży.
W artykule 3 układu stwierdza się,
że współpraca ta przyczyniać się ma
do tego, aby młode pokolenie obu
państw angażowało się w utrwalanie

pokoju i pokojowe współżycie naro
dów, było w pełni świadome swojej
odpowiedzialności za dalszy rozwój
socjalizmu.
Dziennikarze PAP odnotowują
również zawarty w układzie zapis o
popieraniu wszechstronnego rozwo
ju zorganizowanej wymiany dzieci i
młodzieży między obu krajami.
Podpisy pod tym dokumentem zło
żyli: Wojciech Jaruzelski, Erich Hone
cker a także przewodniczący organi
zacji młodzieżowych obu państw.
W godzinach południowych Erich Ho
necker i Wojciech Jaruzelski uczestniczyli
w oficjalnym obiedzie. Obaj przywódcy
wygłosili przemówienia. Następnie w Hali
Ludowej spotkali się na wiecu przyjaźni
z młodymi ludźmi Polski i NRD, gdzie także
wygłosili przemówienia.

Awangarda „ z myszką

II

(Korespondencja własna z Torunia)
/“\
Festiwalem Teatrów Polski
si I Północnej żyje cały Toruń. In\m/ ■ formują o tym wielobarwne
płachty płótna rozciągnięte nad ulicami
Starówki i plastyczne kompozycje. A na
i festiwalowej scenie zbiegły się prezentacje
trzech sztuk, zaliczanych w swoim czasie
do awangardy, dzisiaj już nie wstrząsające
ani proDiemami, ani nowatorstwem formy.
W drugim dniu wystąpił Teatr Dramaty
czny z Białegostoku, który pod nową dyre
kcją Andrzeja Jakimca, w jego reżyserii,
przygotował „Bal manekinów" Brunona
Jasieńskiego. Spektakl spotkał się z do
brym przyjęciem.
Nazajutrz przyszła kolej na prezentację
Słupskiego Teatru Dramatycznego, który
przyjechał do Torunia ze sztuką Fernando
Arrabala „Cmentarzysko samocho
dów". Przeniesiony do sali kameralnej
Muzeum Etnograficznego spektakl w reży
serii Ryszarda Jaśniewicza wypadł cieka
wie. Aktorzy od dnia premiery nabrali pew
ności, co wpłynęło korzystnie na płynność i
spójność przedstawienia.

moskiewski Teatr Meyerholda sztukę Erdmana „Mandat". Osadzona w realiach
lat, w jakich powstała, chłoszcząca koł
tunerię mieszczańską i wypaczenia istnie
jącej rzeczywistości społeczno-obyczajo, wej komedia jest na tyle wymowna i dos
konale napisana, że przesadnie groteskowa
poetyka przedstawienia, zastosowana
przez reżysera, staje się tutaj zbędna.
Kolejnego dnia na festiwalowej scenie
pojawił się „Romans z wodewilu" w
wykonaniu Teatru im. Stefana Jaracza w
Olsztynie. Publiczność żywo reagowała na
celne dowcipy śmiechem i nagradzała bra
wami melodyjne utwory.

W. Jaruzelski powiedział m.in.:
Przyjaźń Polski Ludowej i Niemieckiej
Republiki Demokratycznej budowaliśmy
po rozpętanej przez hitleryzm najstraszliw
szej wojnie wszystkich czasów, na zglisz
czach Warszawy i Drezna, Berlina i Wroc
ławia. Bliskość ideowa polskiej i niemiec
kiej Lewicy, dalekowzroczność naszych ro
botniczych partit, umożliwiły przezwycię
żenie dziedzictwa przeszłości. Pamiętając
o bezprzykładnych cierpieniach naszego
narodu jednocześnie z głębokim szacun
kiem wspominamy postawę niemieckich
antyfaszystów, którzy przeciwstawili się
mężnie hitlerowskiemu państwu zbrodni.
Socjalizm przeobraził życie i świado
mość naszych społeczeństw. Umożliwił na
tym zapalnym pd wieków obszarze Europy
zbudowanie trwałego bezpieczeństwa.
Układ Zgorzelecki stworzył niepodważalne
fundamenty dobrosąsiedzkiego współży
cia i współpracy.

(PAP)

Zamieszki w Oslo
Oslo (PAP). Stolica spokojnej z regu
ły Norwegii była w nocy ze środy na
czwartek widownię zamieszek, które
spowodowały rany i obrażenia u kil
kudziesięciu ludzi oraz poważne stra
ty materialne. Znaczne siły policji, skie
rowane w celu przywrócenia spokoju, are
sztowały 30 osób. Przyczyną rozruchów
ulicznych, w których uczestniczyło — we
dług policji — około 700 osób, było szero
kie niezadowolenie ekonomiczne i socjalne
spowodowane ogłoszonym już przez Radę
Miejską programem znacznych oszczędno
ści w'budżecie stolicy, który doprowadzi
do odczuwalnego pogorszenia warunków
życia w mieście.
\

IELKICH przeżyć, jak na razie, na
festiwalu nie było, a przecież pozo
stało do obejrzenia tylko jedno
przedstawienie konkursowe „Portret”
Mrożka — realizacja Teatru „Wybrzeże".
Cieszy jednak fakt, że festiwal zakończy się
przynajmniej wydarzeniem. Organizatorzy
- wśród imprez towarzyszących fundują tea
tralną rewelację'sezonu, czym stała się
sztuka Nowaczyńskiego „Wiosna naro
Wieczorem tego samego dnia, na włas
Cięcia w budżecie stołecznym, uchwalo
dów w cichym zakątku" przygotowana
nej scenie popis przede wszystkim umiejęt
ne głosami partii prawicowych dysponują
przez Stary Teatr w Krakowie.
ności aktorskich dali gospodarze. Z zespo
cych większością w radzie pó wrześnio
łem Teatru im. W. Horzycy Eugeniusz Korin
MIROSŁAWA Ml RECKA wych wyborach komunalnych, dotyczą
przygotował rozsławioną w 1925 r. przez
zwłaszcza służby zdrowia i opieki socjalnej
i dotknąć mają najsłabsze grupy ludności:
młodzież, samotnych rodziców, starców,
osoby upośledzone fizycznie i psychicznie.
Także szkoły mają ograniczyć swoje wyda
tki co doprowadzi do zamknięcia wielu klas
i ponad 1000 młodym ludziom uniemożliwi
Rzym (PAP). W dniach od 20 do 24 bm. — na zaproszenife gubernatora (prezesa)
przystąpienie do egzaminu maturalnego.
Oslo pozbawione ma być także znacznej
Banku Włoch — Carlo Ciampiego przebywał z wizytą we Włoszech członek Biura
części komunikacji publicznej w niedzielę i
Politycznego, sekretarz KC PZPR, prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Władysław
po godz. 18.00 w dni powszednie.
Baka. Oprócz rozmów z kierownictwem Banku Włoch oraz w urzędzie premiera W. Baka

W

Z pobytu W. Baki we Włoszech

spotkał się z ministrem handlu zagranicznego Renato Ruggiero.
Tematem rozmów byty międzynarodowe stosunki gospodarcze, współpraca między
bankami centralnymi obu krajów oraz rozwój współpracy gospodarczej polsko-włoskiej.
W. Baka odbył również rozmowę z członkiem kierownictwa Włoskiej Partii Komunis
tycznej Gian Carlo Pajettą.

9 PRZEWODNICZĄCY Komitetu Wykonawcze
go Organizacji Wyzwolenia Palestyny — Jaser
Arafat zakończył przyjacielską wizytę roboczą
w Jugosławii.

Galowy koncert w amfiteatrze
(dokończenie ze str. 1)
harcerzy pracowało w czynie społecznym
na rzecz miasta.
Na zakończenie obrad Eugeniusz Jakubaszek powiedział, że zlot harcerstwa Ziemi
Koszalińskiejpraż XI Konfrontacje Kultura
lne były dobrym podsumowaniem szkol
nego roku kulturalno-oświatowego i har
cerskiego. Podziękował również gospoda
rzom Ziemi Połczyńskiej za ciepłe i serdecz
ne przyjęcie uczestników XI Konfrontacji
oraz za dobrą i sprawną oragnizację imprez.

v Laury dla dziennikarzy
Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL przyznało 24
bm. doroczne nagrody im. Bolesława Prusa i
Juliana Bruna.
Nagrodę I stopnia im. Bolesława Prusa przy
znano Andrzejowi Dobrzyńskiemu z „Prawa i
Życia", II stopnia Jerzemu Kowalskiemu z I pro
gramu Polskiego Radia, III stopnia — Włodzimie
rzowi Wodeckiemu z „Głosu Wybrzeża”. Nagrodę
im. Juliana Bruna otrzymał Dariusz Szymczycha ze
„Sztandaru Młodych". Gratulacje nagrodzonym
złożył członek Biura Politycznego, sekretarz KC
PZPR Mieczysław F. Rakowski.

40 lat „Kutra

U

(dokończenie ze str. 1)
„Kuter" Jerzy Surowiec przedstawił kró
tką historię przedsiębiorstwa. Przed 40 laty
startowało ono z bardzo skromnym dobyt
kiem, na który składało się głównie 25
starych łodzi i małych, drewnianych kut
rów. Zatrudniano wówczas 52 rybaków.
Jakże inny jest dzisiejszy obraz firmy, w
której pracuje obecnie ponad 1000 osób.
Uwzględniając duży wkład w rozwój
gospodarki województwa, Egzekutywa
KW PZPR w Koszalinie wyróżniła przed
siębiorstwo swym medalem pamiątko
wym. W dalszej części uroczystości udeko
rowano kilkadziesiąt osób odznaczeniami
państwowymi, regionalnymi i resortowy
mi. Akademia była również okazją do zło
żenia życzeń i gratulacji wszystkim pra-/"
cownikom branży morskiej, (js)

Uchylenie tymczasowego
aresztowania
24 bm. członek Rady Konsultacyjnej przy prze
wodniczącym Rady Państwa adwokat Władysław
Si(a-Nowicki złożył w Sądzie Rejonowym we
Wrocławiu poręczenie osobiste w sprawie doty
czącej Józefa Piniora i Czesława Borowczyka,
oskarżonych o czynną napaść i znieważenie funk
cjonariuszy straży przemysłowej. Jednocześnie
zobowiązał się on, iż obaj wymienieni nie będą
utrudniali postępowania karnego i stawią się na
każde wezwanie sądu. Sąd Rejonowy we Wro
cławiu uchylił zastosowany wobec J. Piniora i Cz.
Borowczyka środek zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztowania. (PAP)

Po posiedzeniu Prezydium WRPH w
kawiarni „Borowinka" odbyło się spotka
nie instruktorów zespołów artystycznych z
przedstawicielami władz politycznych i ad
ministracyjnych woj. koszalińskiego. Pod
czas spotkania zostały wręczone Złote,
Srebrne i Brązowe Liry, przyznane przez
Radę Artystyczną XI Konfrontacji Kultural
nych Młodzieży Szkolnej oraz nagrody ufundowane przez, połczyńskie i koszaliń
skie instytucje kulturalne, zakłac/y pracy
oraz organizacje społeczne.

Eugeniusz Jakubaszek na zakończenie
spotkania powiedział: Weszliśmy w drugą
dziesiątkę konfrontacji kulturalnych mło
dzieży szkolnej. Cieszy nas, że z roku na rok
są one twórczo rozwijane.

Po południu w połczyńskim amfiteatrze
odbył się uroczysty koncert galowy pt.:
„Uczymy się Ojczyzny", zamykający XI
Konfrontacje, a wyreżyserowany przez He
lenę Kadlec, (ks)

Wstąpiłem do radia na chwilę
(dokończenie ze str. 1)
na stanowisko redaktora naczelnego w
tamtejszej rozgłośni. Potem wyemigrowa
łem do Koszalina. Od tego czasu minęło już
.ćwierć wieku i — gdy dziś analizuję swój
życiorys — zawsze ciągnęło mnie na jakąś
„dziką ziemię". Wędrowałem po Polsce, ale
to przecież taki zawód.
— Ponad 30 lat to szmat czasu dla
Ziem Odzyskanych, kawał polskiej hi
storii, wiele przemian, które Pan jako
dziennikarz obserwował. W Pana au
dycjach przeważa problematyka wsi.
Jak Pan spostrzega zmiany, które za
szły w tych małych miejscowościach?
— Nie możemy mieć kompleksów jako
region pod względem wielkości produkcji
rolnej. Ale cywilizacyjnie nasze wsie pozo
stały w tyle. Porównując, myślę choćby o
takich województwach jak krakowskie czy
rzeszowskie, które dobrze znam. Wieś m.in.
właśnie dlatego zestarzała się. Nie dziwię
się młodym ludziom, którzy uciekają do
miast. Te wsie nie są na miarę wyobrażeń
młodego człowieka.
— Dziennikarstwo to zawód, który
bez przerwy podlega publicznej oce
nie. Godzimy się z nią lub nie. Sami
mamy kłopoty z sądami o sobie, od
czasu do czasu w domowym źaciszu

oparciu o uzyskane nadzwyczajne
uprawnienia i upoważnienia.
Zapowiedź ta zawarta jest w rządowej
ocenie aktualnej sytuacji finansowej i ryn
kowej; dokument ten wpłynął obecnie do
Sejmu wraz z innymi przedłożeniami rządo
wymi. Do przedstawienia takiej oceny
Sejm zobowiązał Radę Ministrów uchwa
lając w styczniu tegoroczny budżet. Zwią
zane to było z zaniepokojeniem parlamentu
z .powodu zakładanego pogorszenia się
sytuacji finansowej państwa w 1988 r.
Przedstawiona ocena będzie rozpatrzona
przez Sejm łącznie za sprawozdaniem rzą
du z wykonania NPSG i ubiegłorocznego
budżetu państwa.
Ta ocena przewiduje — jeśli chodzi o
prognozę do końca br. — istotne odchyle
nia od planu(zarówno po stronie docho
dów jak i wydatków budżetu państwa),
szacunkowa liczba: deficyt w budże
cie państwa zwiększyłby się o 191 mld
zł. Wśród przyczyn tego wymienia się ko
nieczność podwyższenia od 1 lipca cen
skupu produktów rolnych, a także potrzeby
wynikające z opracowanego w marcu kil
kuletniego programu przyspieszenia reali
zacji wybranych problemów o dużej randze

robimy swoje rachunki sumienia.
Próbujemy szukać efektów tego, o
czym mówimy i piszertiy. Ma Pan ta
kie w pamięci?
— Uważam, że redakcje gazet, rozgłoś
nie nie mogą być tylko producentami sło
wa, a dziennikarze tylko — wyrobnikami
wierszówki. O sile zespołu świadczą listy,
telefony, odwiedziny słuchaczy, współpra
ca ze środowiskami twórczymi, orgamzatorskie inicjatywy dziennikarzy. Gdy z tego
punktu widzenia patrzę na swoje 32 lata
pracy w radiu, śo najbardziej satysfakc
jonuje mnie stworzenie regionalnego teat
ru radiowego, zorganizowanie I Festiwalu
Piosenki Polskiej w Opolu, utworzenie
ChóruJ Kapeli Rozgłośni Polskiego Radia
w Koszalinie. To trwałe fakty kulturalne. Od
trzech lat na antenie, regionalnej można
słuchać radiowego miesięcznika „Wisła —
Odra”. Jest to jedyny w Polsce tego rodza
ju cykliczny program. Byłem współzałoży
cielem stowarzyszenia, a teraz — wspólnie
z kolegami — popularyzuję jego idee. W
wyniku tej audycji tworzymy znowu trwałe
fakty. Urządzamy archiwum obrazujące la
ta walki o polskość ludności Pogranicza i
Kaszub oraz lata pionierskiego trudu po
powrocie Polski nad Odrę i Bałtyk.
— Dziękuję na rozmowę.
Rozmawiała:

ANNA ROMANOWSKA’

cznej Italii wyraźnie zdystansował Roma
na Polańskiego i jego „Piratów", uhono
rowanych „SrebrnymŻaglem” (złotego nie
przyznano w ogóle), natomiast za Polan-'
skim uplasował się radziecki reżyser Jurij
Franczenko, twórca „Kapitana „Wędro
wca", zdobywając „Brązowy Żagiel".
Polacy okazali się natomiast najmocniej

si w kategorii filmów dokumentalnych.
Grand Prix i „Wielki Żagiel" zdobył nasz
rodak z RFN Włodzimierz Gołaszewski,
autor obrazu „Wilhelmshaven — miasto
Morza Północnego”, „Złoty Żagiel" — Ry
szard Wyrzykowski z Wytwórni Filmów
Oświatowych za „Polarne wyprawy Wło
dzimierza Puchalskiego", „Srebrny Żagiel”
— Edward Pałczyński (również WFO) za
film „Mariusz Zaruski — żeglarz i taternik”,
natomiast „Brązowy Żagiel” — Włodzi

szyła się ich „płynność" finansowa, co
wynika głównie z wielkiego (24 proc.)
wzrostu wartości zapasów.
Dokonując wstępnej oceny realizacji
przebudowy struktury i uelastycznienia sy
stemu cen w br. rząd m.in. stwierdził, że na
leży liczyć się z przekroczeniem założonego
wzrostu cen detalicznych w granicach ok.
7 okt. Gdyby ten szacunek się potwierdził

Umacnianie POP
tematem plenum
(Inf. wł.) Ocenie działalności komisji kontrolno-rewizyjnych na
rzecz umocnienia podstawowych ogniw partii w I półroczu 1988
roku oraz nakreśleniu zadań do końca br. było poświęcone wczoraj
plenum Wojewódzkiej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej PZPR w Ko
szalinie. Referat w imieniu Prezydium WKKR wygłosił prowadzący
obrady przewodniczący WKKR Ryszard Wiśniewski.
W mijającym półroczu komisja woje
wódzka i terenowe komisje kontrolno-rewizyjne' prowadziły nada! działalność na
rzecz podniesienia dyscypliny wewnątrz
partyjnej, wspierały instancje i POP w reali
zacji ich zadań statutowych. Stwierdzono,
że szczególnie te ostatnie, zarówno w dzie
dzinie orzecznictwa partyjnego jak też inic
jatywy w dziedzinie np. wdrażania reformy
gospodarczej i wpływania na politykę kad
rową w swoich środowiskach oraz zakła
dach pracy, nie wykorzystują w pełni
swych statutowych uprawnień. Nie wszę
dzie i nie zawsze z należytym skutkiem
wykorzystuje się np. materiały pokontrolne
organów kontroli państwowej, społecznej i
zawodowej. Prezydium WKKR spotkało się
z sekretarzami instancji partyjnych i człon
kami terenowych KKR, ustalając zasady ich
współdziałania, udzielając niezbędnego
instruktażu.
Zespoły orzekające WKKR w tym pół
roczu rozpatrzyły 24 sprawy, w tym sześć
bezpośrednich: w ich wyniku wydalono z

— wzrost cen w br. byłby niższy od wzrostu
przychodów ludności (szacowanego obe
cnie na 62—63 proc.)
Sytuacja pieniężno-rynkowa: zwraca tu
uwagę zmiana w strukturze przychodów
pieniężnych ludności; w stosunku do ub. r.
zmniejszył się udział wynagrodzeń za pracę
w gospodarce uspołecznionej, zwiększyły
zaś przychody z innych źródeł, głównie ze

Podatek stabilizacyjny
zasili budżet państwa

Z prac WKKR w Koszalinie

partii jedną osobę, inne ukarano naganami^
decyzje odwoławcze dotyczyły głównie
zatarcia kar partyjnych i przywracania praw
członka partii.
W nadchodzącym półroczu praca komisji
kontrolno-rewizyjnych także będzie nakie
rowana na dalszą aktywizację członków
partii i organizacji podstawowych. Skont
rolowany zostanie stopień realizacji zale
ceń i wniosków z kontroli prowadzonych
przez zespoły komisji, a także wynikających
z minionej kampanii sprawozdawczej, W
toku przygotowań do krajowej konferencji
partyjnej członkowie komisji wezmą udział
w rozmowach indywidualnych z członkami
partii.
W dyskusji na plenum, w której zabrał
m.in. głos sekretarz KW PZPR Henryk
Pacjan, omawiano pracę komisji tereno
wych i wnioski wynikające z analizy pracy
POP a także przebieg minionej kampanii
wyborczej do rad narodowych.
Plenum przyjęło wytyczne do dalszej
pracy oraz szczegółowy plan pracy na II
półrocze br. (sten)

świadczeń społecznych i sprzedaży produ
któw rolniczych.
Go do zaopatrzenia rynku wewnętrzne
go: w oparciu o nadzwyczajne uprawnie
nia Rady Ministrów ustalono, że produce
nci będą mogli korzystać z ulg z tytułu
eskportu, jeśli poziom dostaw na rynek
wewnętrzny nie będzie niższy niż w ub. r.
(PAP)

z POMORZA
Spotkanie w KW PZPR
(Inf. wł.). I sekretarz KW PZPR Eugeniusz
Jakubaszek przyjął przebywającego w Koszalinie
podsekretarza stanu w Ministerstwie RynkuM/ewnętrznego prof, dra hab. Czesława Skowron
ka. Tematem rozmowy, w której uczestniczył także
m. in. wojewoda koszaliński Jacek Czayka, były
bieżące problemy działalności przedsiębiorstw ha
ndlowych — zwłaszcza pracujących na rzecz ryn
ku — oraz ocena ich kadr kierowniczych, (jap)

O aktualnych
pracach rządu
(Inf. wł.). Najsilniejsze wrażenie na mnie spra
wiło to, że nie narzekaliście na osobiste problemy,
a skupiliście swoją uwagę na losach reformy
gospodarczej. Poza tym budujące było ogromne
zainteresowanie eksportem — oto jak rzecznik
rządu ds. reformy gospodarczej Jerzy Małkow
ski podsumował wczorajsze spotkania z aktywem
gospodarczym przedsiębiorstw woj. słupskiego.
Odbyły się one w Lęborku oraz w Słupsku. Rzecz
nik poinformował zebranych o aktualnych pra
cach rządu, dotyczących zwłaszcza rozwiązań sy
stemowych w gospodarce. Udzielił również od
powiedzi na wiele pytań nurtujących kadrę kiero
wniczą przedsiębiorstw, m. in. stosowania w prak
tyce nadzwyczajnych uprawnień i upoważnień
rządu. W spotkaniach tych wziął udział sekretarz
KW PZPR Andrzej Szczepański.

Druga pielgrzymka papieża do Austrii
Wiedeń (PAP). Pod ogólnym hasłem afirmacji wiary i życia roz
poczęła się w czwartek po południu pięciodniowa, druga już, pielg
rzymka duszpasterska papieża Jana Pawła 11 do Austrii. Jest to jego
38 podróż zagraniczna.
Jana Pawła II powitał na lotnisku
prezydent Republiki Austrii Kurt Wal
dheim.
Bezpośrednio z lotniska papież udał się do słynnej wiedeńskiej zabyt
kowej katedry św. Stefana, gdzie od
były się uroczyste nieszpory. Papież w
swej homilii podkreślił potrzebę uma
cniania wiary chrześcijańskiej na kon
tynencie europejskim, czemu powin

Z ostatniej
chwili
• PROBLEMY tranzytu oraz spółek armatorskich
i międzynarodowych działających w gospodarce
morskiej były tematem posiedzenia Komisji Mor
skiej KC PZPR, która obradowała w Gdańsku.

I* •

NIEZNANI sprawcy ostrzelali brytyjski śmig
łowiec wojskowy, przelatujący nad granicą Ulsteru z Irlandią. Śmigłowiec został zmuszony do
awaryjnego lądowania w polu. W trakcie operacji
lądowania jeden z pasażerów doznał obrażeń.

AFGAŃSCY ekstremiści ostrzelali dzielnicę
mieszkaniową Kabulu. W wyniku eksplozji 4 rakiet
zniszczony został jeden dom, a jedna osoba zo
stała ranna. Dzień wcześniej zbrojne ugrupowanie
ekstremistyczne ostrzelało 50 rakietami hydroelek
trownię Naglu w prowincji Kabul. 3 osoby zginęły,
a 2 zostały ranne.
• NA 10 LAT więzienia skazał Sąd Najwyższy
NRD mieszkankę Berlina Zachodniego Lorę Maager za prowadzenie działalności sźpiegowskięj na
rzecz zachodnioniemieckiej służby wywiadow
czej.

9 ZAKOŃCZYŁA się siódma tura rozmów
w . sprawie grecko-amerykańskiego układu
0 współpracy w dziedzinie gospodarczej
1 wojskowej, w tym również o przyszłości amery
kańskich baz wojskowych w Grecji. Nadaf utrzy
mują się różnice zdań, lecz rozmowy nie znalazły
się w impasie.
9 DZIKIE słonie sieją postrach w stanach Bihar
i Bengal Zachodni (wschodnie Indie) — podała
agencja PTI, informując, że'w ostatnich miesią
cach zwierzęta te spowodowały śmierć 12 wieś
niaków, zniszczyły wiele zabudowań i zasiewy na
polach.

XX Festiwal filmów morskich
(dokończenie ze str. 1)

społecznej i gospodarczej co ma przynieść
istotny wzrost dostaw.rynkowych i po
prawić zaopatrzenie w leki, nawozy, środki
ochrony roślin, opakowania, telewizory.
Jeśli chodzi o wyniki finansowe przed
siębiorstw uspołecznionych w ciągu pier
wszych 4 miesięcy br. — ocenia się, że
osiągnęły wydatny wzrost zysków i rento
wności, a jednocześnie wyraźnie pogor

mierz Stępiński za „IX — ostatni" (Wy
twórnia Filmów Dokumentalnych).
Zapewnienia, że zaprezentowane w
Gdyni filmy są zarówno interesujące, jak i
na wysokim poziomje artystycznym, przyj
mować będziemy z niedowierzaniem do
póki nie zagoszczą one na „normalnych"
ekranach i w telewizji. Bo ż tym, niestety,
mimo istnienia programu morskiej edukacji
społeczeństwa, ciągle kiepściutko. (jap)

ny służyć wysiłki Kościoła, jego du
chownych oraz wiernych.
Po nieszporach, w pobliskim za
mku Hofburg — siedzibie najwyż
szych władz państwowych Austrii —
odbyło się spotkanie papieża z prezy
dentem republiki, kanclerzem i pozos
tałymi członkami rządu austriackiego,
a także korpusem dyplomatycznym w
Wiedniu.

Przemawiając podczas tego spot
kania papież podkreślił rolę a zarazem
szansę Austrii na to, by stała się po
mostem w sercu Europy — między
Wschodem i Zachodem. Wskazał na
zaangażowanie Austrii na rzecz poko
ju , bezpieczeństwa i współpracy w
Europie.
W drugim dniu pasterskiej pielg
rzymki papieża Jana Pawła II po Aus
trii — głównymi wydarzeniami były
kolejno: spotkanie z przedstawiciela
mi gminy żydowskiej, nabożeństwo
eucharystyczne w Trausdorf, oraz po
byt w b. hitlerowskim obozie koncen
tracyjnym w Mauthausen.

Rozmowy Z. Sadowskiego w Londynie
Londyn (PAP). Przebywający z
oficjalną wizytą w W. Brytanii
wicepremier Zdzisław Sadowski
odbył w czwartek rozmowy z
przedstawicielami
brytyjskich
kręgów gospodarczych.
W trakcie rozmów w bankach ko
mercyjnych, a także w Banku Anglii
strona polska przedstawiła związki,
między procesem reformowania pol
skiej gospodarki a potrzebą, uregulo
wania sytuacji płatniczej naszego kra
ju. Zwrócono uwagę na istotne zna

czenie, jakie ma zangażowanie ze
strony banków komercyjnych w wy
pracowanie nowych instrumentów
rozwiązywania polskiego zadłużenia,
a także ich gotowość do udziału w
tych przedsięwzięciach.
Podczas spotkania w konfederacji
przemysłu brytyjskiego grupie przy
byłych na nie przemysłowców wice
premier Z: Sadowski podkreślił, iż
Polska jest szczególnie zainteresowa
na zwiększeniem kooperacji przemys
łowej z W. Brytanią w formie wspól
nych przedsięwzięć.

Masakra górników w kopalni złota
Hawana (PAP). Władze kolumbijskiej pro
wincji Antoquia oddalonej o 500 km od Bogoty
podały, że co najmniej 18 górników kopalni złota
w pobliżu San Rafael w północno-wschodniej
Kolumbii zostało uprowadzonych i — według
wśzelkiego prawdopodobieństwa — zamordowa
nych.
14 czerwca niezidentyfikowani, ubrani na czar
no osobnicy po przeprowadzeniu swoistego apelu
uprowadzili 18 osób w prowincji Antioquia.
Wszyscy uprowadzeni należą do lewicowego

40.000:400
Sądząc po liczbie kibiców z Holandii i ZSRR,
która zasiądzie w sobotę na trybunach Stadionu
Olimpijskiego w Monachium, sżanse drużyny ra
dzieckiej są zdecydowanie mniejsze. „Pomarań
czowych” dopingować będzie 40 tys. Holendrów,
zespół radziecki może liczyć na doping 400 kibi
ców. Trener Łobanowski i jego piłkarze nie przej
mują się jednak tą dysproporcją. Podobnie było
przecież podczas półfinału z Włochami, a finał
tego spotkania wszyscy znają...

Trzy mecze — dwie porażki
Ostatnim sprawdzianem formy przed rozpoczy
nającym się na początku lipca przedolimpijskim
turniejem koszykarzy, był dla polskiej reprezentacji
udział w międzynarodowym turnieju w Grecji.
Rozegrali tam Polacy trzy spotkania — dwa prze
grywając i jedno wygrywając. Zupełnie dobry, a

związku patriotycznego. Okoliczni wieśniacy zna
leźli ostatnio różne części zwłok ludzkich pływają
ce w rzece Nare. Wstępne ustalenia pozwoliły
stwierdzić, że należą one do siedmiu zaginionych
górników — ofiar porwania.
Jest to już czwarta zbiorowa masakra dokonana
w tym roku w Kolumbii. Władze kolumbijskie
przypisują te zbrodnie organizacjom paramilitar
nym zwanym „wspaniałymi", mającym powiąza
nia z siatką kolumbijskich handlarzy narkotyków.

momentami bardzo dobry,mecz rozegrali Polacy z
mistrzami Europy — Grecją. Przegrali 95:106,
prowadząc do przerwy 56:53. A gospodarze, ma
jący aspiracje olimpijskie, wystąpili w najsilniej
szym składzie m.in. z najlepszym koszykarzem
Europy w 1987 r. — Nikosem Gallisem. Dwa
pozostałe spotkania polscy koszykarze stoczyli ze
Szwecją. Pierwszy z nich przegrali 73:93 (35:52),
natomiast w drugim zwyciężyli 79:72 (50:42).

J. Trzeciak
ponownie objął prowadzenie
Zgodnie z przewidywaniami, w czwartek na
szybowcowych Mistrzostwach Europy w Rayskala, udało się rozegrać konkurencję tylko w jednej
klasie — standard. Była to ósma konkurencja,
której — wskutek złych warunków pogodowych
— żaden pilot nie ukończył. Najdalej zaleciał
reprezentant RFN — Reinhard Schramme — 237,5"
km, drugie miejsce zajął Markku Kuittinnen (Fin
landia) —142 km, a trzecie — Janusz Trzeciak —
123,5 km. Ponieważ jego najgroźniejsi konkurenci
— Francuzi, mieli gorsze wyniki. Trzeciak ponow
nie objął prowadzenie w tej klasie. Polak ma 7090
pkt. i wyprzedza dwóch pilotów Francji.
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Poszukiwanie
trzeciej drogi
Agencja Nowosti zwraca uwagę, Sadza one, że skoro przekazanie Ar
że zgodnie z Konstytucją ZSRR spor menii Obwodu Nagorno-Karabaną sprawę przynależności jakiegoś chijskiego wywołuje takie trudności,
terytorium można rozstrzygnąć tylko trzeba szukać trzeciej drogi —
za zgodą obu zainteresowanych re jakiegoś rozwiązania nietradypublik. W wypadku Nagorno-Kara- cyjnego. Mówi się o „prezydenckiej
bachii zgody takiej nie ma: podczas formie rządów", stosowanej vy niegdy Rada Najwyższa Armeńskiej SRR . których krajach Zachodu i Wschodu,
przystała na przyłączenie tego obwo ale nie mającej precedensu w ZSRR,
du do Armenii, to Rada Najwyższa bądź o zwiększeniu autonomii NagoAzerbejdżanu na posiedzeniu 18 bm. rno-Karabachii. Możliwe są też jesz
cze inne rozwiązania.
odrzuciła wniosek w tej sprawie.
Na razie — dodaje Ignatow — za
W stolicy Armenii — Erewanie —
pisze komentator Nowosti Aleksan bezsporny sukces można uznać
der Ignatow — usłyszałem na ten to, że nikt nie zaczął szukać roz
temat różne poglądy. Nie brakuje o- wiązań siłowych, modnych w
sób trzeźwo oceniających sprawę. niezbyt odległej przeszłości.

Telewizja satelitarna
w Budapeszcie
W Csepel — robotniczej dzielnicy Budapesztu — zostanie rozbudowany
system kablowy do odbioru programów telewizji satelitarnej. W br. zostanie on
doprowadzony do kolejnych 4 tys. mieszkań, w których będzie można oglądać
programy Sky Channel, Super Channel i TV-5. Za podłączenie do kabla każdy
właściciel mieszkania zapłaci jednorazowo 1500 forintów, następnie będzie
uiszczał poczcie ok. 90 forintów miesięcznie. Są to opłaty za instalację systemu
kablowego i za jego konserwację. Sam odbiór programów jest bezpłatny.
Ostatnio Sky Channel zaprosił przed swoje kamery węgierską piosenkarkę
Evę Csepregi oraz zespół muzyczny Benko Dixiland Band. W ten sposób mieli
oni możliwość zaprezentowania się ponad 30-milionowej publiczności mię
dzynarodowej.
^ „ ,

Po szczycie w Toronto
Schodzący już wkrótce z politycznej sceny prezydent Ronald
Reagan nazwał spotkanie 7 potęg gospodarczych w Toronto budowę
fundamentów z myślą o przyszłości. W tym stwierdzeniu na pewno
znalazło odbicie pragnienie uwypuklenia tych pozytywnych zmian
politycznych i gospodarczych, które w czasie jego prezydentury
nastąpiły w świecie, a więc podkreślenia własnych zasług. Nie mniej
jednak jego słowa odpowiadają nowej sytuacji międzynarodowej, w
deklaracjach złożonych na zakończenie szczytu w Toronto rzeczywi
ście zabrzmiał nowy ton.
W deklaracji politycznej można je
szcze odnaleźć schemat, który od pe
wnego czasu dominuje w zachodnich
ocenach stosunków ze Związkiem
Radzieckim i innymi państwami so
cjalistycznymi. Zachód dostrzega re
zultaty dialogu, ale nieufnie podcho
dzi do intencji drugiej strony. W To
ronto nowe, pozytywne oceny
reform zachodzących w ZSRR, i
zmian w stosunkach Wschód —
Zachód, przeważyły jednak nad
stereotypami dawnego myśle
nia.
Ktoś mógłby uznać za przesadne
twierdzenie, że wDłvw na naradę w
Toronto miała radziecka przebudowa
i jawność, ale przecież bez tej rewolu
cji, która dokonuje .się w ZSRR, bez
nowego myślenia, w radzieckiej poli
tyce zagranicznej obraz świata byłby
zupełnie inny. To przecież dzięki temu
ultrakonserwatywne, przeciwne po
rozumieniu siły polityczne na Zacho
dzie zostały zepchnięte do defensy-

Oryginalna
reklama

T. Belerski

Złota przyprawa do dań
Tokio (PAP). Dla tych, którzy twierdzą,
że Japończykom zaczyna się przewracać w
głowie, gdyż są najnowocześniejszym pa
ństwem przemysłowym na świecie i mają
największe rezerwy dewizowe na naszym
globie, jednym z argumentów jestfakt, iż w
bogatych restauracjach, jako przyprawy
zaczęto używać... złota.
Klienteli odwiedzającej te ekskluzywne
lokale serwuje się m. in. omlet, czarną
kawę, lody oraz kilka tradycyjnych dań
japońskich z ryb-*-wszystko z dodatkiem
niewielkich plasterków złota.
Jeden ze stałych, klientów luksusowej
restauracji w Tokio, właścicielfirmy budo
wlanej, oświadczył reporterowi, że ostatnio
jada tylko te dania, do których dodaje się
„przyprawy” ze złota. — Uważam, ze złoto
jest bardzo pożyteczne dla pracy organiz
mu...
Jak donosi prasa japońska, lekarze nie są
przekonani, że spożywane złoto jest poży

W styczniu, w lutym a na koniec w lipcu
br. planowany był przegląd filmów pol
skich w Kopenhadze, prezentujący najwy
bitniejsze pozycje z zeszłorocznej produk
cji. Niestety, nie dojdzie on do skutku z
winy organizatora ze strony polskiej,
przedsiębiorstwa „Film Polski", które nie
stanęło na wysokości zadania i nie przy
słało na czas kopii wszystkich filmövy a
część nadesłanych nie nadawała się do
wyświetlania.
Duńskie „Filmselskabet" chciało uatrak
cyjnić przegląd i zaprosiło reżysera Rado
sława Piwowarskiego i aktorkę Kata
rzynę Figurę. ;,Film Polski " zapropono
wał w zamian jednego z wicedyrektorów,
przedsiębiorstwa i obraził się, kiedy Duń
czycy nie zgodzili się na tego rodzaju
„figurę".
Film duński święci ostatnio triumfy na
świecie („Oskar" dla najlepszego filmu
zagranicznego i Złota Palma w Cannes) i
Dania jest w związku z tym dobrym pomos
tem do Europy. Przekonali się o tym ra
dzieccy filmowcy, którzy po przeglądzie
swoich filmów w Kopenhadze mają obec
nie pełen portfel kontraktów. Duńczycy
wiedzą ponadto, jak wprowadza się na
rynek filmy. Nagrodzenie „Oskarem" filmu
„Uczta Babetty" według książki słynnej
Dunki Karen Blixen, poprzedzone było olb
rzymią kampanią propagandovyą w USA.
Równie starannie przygotowano się do
przeglądu filmów polskich w Kopenhadze,
na który zaproszono kilkuset dziennikarzy.
Przegląd taki wymagałby zaangażowania
dużych pieniędzy, a Polacy mieli pokryć
tylko koszt transportu filmów. Nie skorzys
tano z tej szansy i przedstawiciele duńs
kiego „Filmselskabet" nie ukrywali zdzi
wienia w rozmowie z dziennikarzem PAP.

TOMASZ WALAT

Rekordy w rozmnażaniu
Republika Kenii, leżąca w Afryce wschodniej i
zajmująca obszar 582.646 km kw., należy obecnie
do światowej czołówki w przyroście naturalnym.
W tej byłej kolonii brytyjskiej, która uzyskała
niepodległość w grudniu 1964 r., od 1960 r.
umieralność spadła średnio z 2,7 do 1,2 proc.,
natomiast liczba urodzeń zwiększyła się średnio
o 5 proc. W ten sposób roczny przyrost ludności
wynosi 3,9 proc. Przy takim przyroście naturalnym
ludność Keni podwaja się co 17 lat. W 1986 r.
wyniosła 21.160 tys. osób.

Wyspa do kupienia
Jak podała prasa włoska, jest do nabycia wyspa
w lagunie weneckiej za jedyne dwa miliony dola
rów. Jest oddalona od centrum Wenecji zaledwie
o 4 kilometry. Dotychczasowy właściciel tej wy
spy o nazwie Di Tessera, milioner szwajcarski
pochodzenia włoskiego, dal ogłoszenie do prasy,
że szuka nabywcy. W lagunie weąeckiej jest
łącznie 118 wysp. Ta — wystawiona na sprzedaż

Pytanie teraz tylko, czy i jakie efekty
przyniesie, to — powiedzmy — nowe
myślenie w Toronto? Do tej pory
bowiem nie widać rezultatów w dzie
dzinie współpracy gospodarczej, któ

Spotkanie w Toronto odbywało się
w cieniu krachu, jaki przeżyły giełdy w
październiku ub. roku. Siódemka
podkreślała, że obecnie panuje korzy
stna koniunktura w gospodarce świa
towej i dają się zauważyć oznaki pew
nej stabilizacji na rynku monetarnym.
Z Toronto poszły w świat uspokajają
ce sygnały, przeznaczone dla banków
i biznesmenów.
Trudno przy tej okazji ponow
nie nie wrócić do polityki i nie
zauważyć, że bez poprawy sto
sunków między ZSRR a USA, bez
lepszej atmosfery politycznej w
Europie, trudniejsza byłaby sytu
acja na światowym rynku. Gos
podarka bowiem jest jak sejsmo
graf, reaguje natychmiast na naj
mniejsze nawet drgnięcia polity
czne.

ANDRZEJ ZYCHOWIC7

Protest przeciwko
filmowi „Rambo — 3"
Nowy Jork (PAP). Apoteoza wojny,
nienawiści i przemocy — tak oceniła pre
zentowany obecnie na ekranach kin amery
kańskich film „Rambo-3" międzynarodo
wa koalicja przeciwko przemocy w sztuce,
skupiająca organizacje społeczne z 23 kra
jów. Jak obliczono, w ciągu 109 minut
widzowie oglądają 245 zabójstw i in
nych brutalnych scen, a główny bohater
filmu, John Rambo, którego gra Sylvester
Stallone, zabija w tym czasie ponad 120
osób.
Akcja filmu — trzeciego odcinka opo
wiadającego o dokonaniach zawodowego
mordercy — rozgrywa się w Afganistanie,
dokąd Rambo przybył, by uwolnić swojego
przyjaciela, który wpadł w ręce Rosjan. Ci

pstatni przedstawieni są w filmie jako sady
ści, zupełnie niepodobni do normalnych
ludzi.
Jest oburzające — podkreśliła koalicja
w wydanym w Nowym Jorku oświadcze
niu — że film propagujący nienawiść
do Rosjan wszedł na ekrany w czasie,
gdy Związek Radziecki wvcofuie
swoje wojska z Afganistanu i podej
muje wysiłki mające na celu uregulo
wanie problemu afgańskiego.
Jak podała prasa, koszt filmu „Rambo-3", który był realizowany w USA, Iz
raelu i Maroku, wyniósł 63 min dolarów, z
czego 16 min przypadło Sylvestrowi Stal
lone, który jest obecnie najlepiej opłaca
nym aktorem Hollywoodu.

nie konfliktu zbrojnego bądź też w obliczu
groźby takiego konfliktu,
Trwające cztery lata śledztwo wykaza*°- ze szefowie „Boforsa w latach
1979—1980 zdołali „przemycić " 300 rakiet szwedzkich typu „Robot-70" do krajów strefy Zatoki Perskiej, konkretnie do
Bahreinu i Dubaju.

Mówią nauczyciele

Ten gigantyczny sum o wadze 180
kilogramów reklamuje jedną z wielu
rybnych restauracyjek w Bangkoku.
CAF-AP

— ma hektar powierzchni, czyli nie jest najmniej
szą. Jej wartość podnosi fakt, że znajdują się na
niej cenne zabytki architektoniczne z XVIII wieku,
a ponadto wygodne przystanie i obiekty służące
turystyce. ,"

Dożywocie
za „poszturchiwanie"
Dużym echem w prasie brytyjskiej odbił się
wyrok sądu skazującego na dożywotnie więzienie
dwóch policjantów w Liverpoolu. W czasie prze
wodu sądowego policjanci twierdzili, że tylko
„poszturchiwali", 24-letniego młodego człowie
ka, którego aresztowali w jednym z barów, gdyż
nie podobało im się jego zachowanie. Koronnym
świadkiem był właściciel baru, który oświadczył,
że skazani weszli do lokalu w bardzo złym nastroju
i z miejsca „przyczepili się" do jednego z klientów.
Słyszał jak wyprowadzając młodego człowieka
obiecywali mu, że „nauczą go rozumu". Obdukcja
wykazała, że owe „poszturchiwanie" doprowa
dziło do uszkodzenia organów wewnętrznych are
sztowanego i zgonu.

Anglia: nowa grupa społeczna
Skończyli te same uniwersytety co yuppies, jak oni są młodymi
technokratami na dobrze opłacanych posadach. Noszą się w kosz
towny, elegancko-swobOdny sposób. Tyle tylko, że z ich t-shirtów
uśmiecha sie ktoś taki, jak Mandela czv Gagarin. Nie chcą mieć nic
wspólnego z oportunistyczno-apolitycznym stosunkiem do świata
yuppies (young, upwardly, mobile, professionals), czyli młodych,
wspinających się — po szczeblach kariery naturalnie — zdolnych
profesjonalistów.
„Wall Street Journal", centralny or
gan kapitalizmu —jak określa go „Der
Spiegel" — nazwał tę grupę „yum
mies" — innymi słowy młodzi... dalej
tak samo, tyle że na końcu „marksiś
ci". Jest w tym określeniu i prawda, i
pochwała. Prawda, bo pismem, z któ
rym identyfikują się yummies jest
„Marxism Today", wydawany przez
brytyjskich komunistów. Pochwała,
bo yuppies to jakby wizytówka kra
jów zachodnich. Ci młodzi, energicz
ni ludzie sukcesu to duma Zachodu.
Teraz wyrósł imt>od bokiem konku
rent.
Ta nowa grupa nie zamierza wcale
rezygnować z dobrobytu kapitalizmu,
ani wpędzać się w wyrzuty sumienia z
powodu własnej znakomitej sytuacji
życiowej, podczas gdy gdzieś tam
ludzie głodują. Jednocześnie jednak
zajmuje się i chociałaby coś zrobić w

wy, a zwyciężyło pragmatyczne
podejście do spornych proble
mów międzynarodowych. Odbi
ciem tego jest deklaracja polityczna w
Toronto.

Sztokholm (PAP). Naczelny prokurator miasta Karlstad powziął decyzję w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności
karnej czterech byłych członków szwedzkiego koncernu zbrojeniowego „Bofors"
pod zarzutem zawierania transakcji handlowych sprzecznych z obowiązującym
w Szwecji prawem., które zakazuje eksportu broni do państw znajdujących się w sta- .

Dlaczego nie dojdzie do
przeglądu filmów pol
skich w Kopenhadze

Zamiast aktorki
chcieli posłać
dyrektora

Nowe
myślenie?

rej rozwój wyraźnie nie nadąża za
dialogiem politycznym.
Ostrożnie oceniając tę sprawę mo
żna jednak dostrzec w deklaracji w
Toronto pewne zapowiedzi zmian na
lepsze. Na razie mniej sztywne stało
się stanowisko Siódemki wobec kra
jów zadłużonych, zwłaszcza najuboż
szych państw afrykańskich. Częścio
we anulowanie długów i przedłuże
nie okresu spłat otwiera być może
nowy rozdział w sposobie traktowa
nia problemu zadłużenia.

Kierownictwo „Boforsa" przed sądem

teczne dla organizmu. Równocześnie —
ponieważ moda na „złocone potrawy”
trwa dopiero od niedawna—nie wyrobili
sobie opinii, czy minerał ten może być
szkodliwy dla zdrowia.
Na razie pewny swego jest właściciel
firmy złotniczej z miejscowości Kanazawe,
w pobliżu Tokio, który namówił restaurato
rów do serwowania złota w podawanych
daniach. Miliony jenów zbija on oraz właś
ciciele lokali. O ile dawniej wyrabiał ze złota
praxvdziwe dzieła sztuki, to obecnie opano
wał technikę uzyskiwania z grudki złota jak
najcieńszych mini-blaszek o grubości rzę
du mikronów. Wytwarzanie „przyprawy”
ze złota, to w jego pracowni obecnie 98
proc. produkcji. Porcja takiej przyprawy
kosztuje w tej firmie od 15 do 40 dolarów.
Re z kolei płaci klient za ten dodatek,
prasa japońska nie wspomina, gdyż właś
ciciele luksusowych restauracji nie zdra
dzają tajemnic ani kuchni, ani dochodów.
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takich sprawach jak bezrobocie czy
nędza Trzeciego Świata. Ich pismo
me przypomina już, jak określa to
„New York Times", komunistycznej
ambony, ale stało się „przebojowym
przykładem nowego myślenia brytyj
skiej lewicy, która walczy o popularną
alternatywę dla thatcheryzmu".
Choć „Marxism Today" nie płaci
honorariów, piszą do niego regularnie
publicyści z „Financial Times" i „Eco-

Dlaczego odchodzą ze szkoły?
Korespondencja z Pragi
Koniec roku szkolnego daje młodzieży radość wakacyjnej wolności. Nato
miast władzom oświatowym zapowiada raczej kłopoty. Po dwóch miesiącach
trzeba będźie bowiem rozpoczynać zajęcia szkolne a tymczasem brakuje kadr
nauczycielskich. Czechosłowackie szkolnictwo odczuwa to coraz dotkliwiej.
A oto wypowiedź mężczyzny — tak po
Dzieje się tak bynajmniej nie dlatego, że
trzebnego w tym sfeminizowanym zawo
nie kształci się wykwalifikowanych kadr
dzie — który, mimo że przygotowany i
pedagogicznych. Szkoli się je i to planowo,
zakochany w pracy pedagogicznej porzucił
określając corocznie limity przyjęć na stu
ją szybko. „ Przez pierwsze pół roku pracy w •
dia, odpowiednie do zgłaszanych potrzeb.
szkole spałem w gabinecie przyrodniczym
Problem w tym, że wielu absolwentów
między różnymi okazami biologicznymi w
uczelni w ogóle nie podejmie pracy w
słojach ze spirytusem. Później w zaprzyjaź
szkołach, a inni, jeśli ją nawet podjęli,
nionym ze szkołą hotelu robotniczym, z
szybko uciekają ze szkolnych murów.
górnikami. Ale jak długo tak można? Po
Szkoły ratują się emerytami, absolwentami
wiatowa rada narodowa potrzebowała
nauczycieli, ale nie miała dla nich miesz
liceum itp.
kań..."
Jakie są tego przyczyny? Tak jak u nas:
Takich wypowiedzi można przytaczać
niskie płace, brak mieszkań, ograniczona
bardzo wiele. Obrazują one sytuację nau
samodzielność pedagogów i zatrważający
czycieli, a zarazem wyjaśniają dlaczego tak
przerost obowiązków administracyjnych
bardzo ich brakuje. Według oficjalnych
nad merytorycznymi. „Dlaczego odesżłam
zapowiedzi, przygotowane są decyzje poli
ze szkoły? — mówi nauczycielka, która po
tyczne i administracyjne, które mają wpły
kilkunastu latach pracy pedagogicznej wy
nąć na poprawę warunków wykonywania
brała pracę biurową. — Zniechęciła mnie
tego zawodu. Brzmi to optymistycznie i
stale rosnąca ilość .zebrań i szkoleń. Bar
daje pewpą nadzieję na przyszłość. Ale nie
dziej niż poświęcanie się młodzieży ceni się
zmienia faktu, że po najbliższych waka
pozaszkolną aktywność nauczycieli. Zacjach czechosłowackie szkoły znowu staną
częłam odnosić wrażenie, że szkoła jest
w obliczu dotkliwego braku kadr pedago
potrzebniejsza do pomocy w zbiorach zienv
gicznych.
niaków, chmielu i innych akcjach niż dó
nauki i wychowania. Ä nie miałam moż
TADEUSZ LUBIEJEWSKI
liwości skrytykowania tego stanu rzeczy".

normst", a z kolei jego redaktor na
czelny gości regularnie na łamach
„Sunday Times". Nazywa się Martin
Jacques, ma 42 lata i zanim zasiadł na
stołku naczelnego, wykładał historię
na uniwersytecie. Przekształcił pismo
w forum dyskusyjne na temat brytyj
skiego społeczeństwa, na którym
ścierają się poglądy lewicy i prawicy.
Pismu udzielił nawet wywiadu Mi
chael Heseltine, były minister obrony,

o którym mówi się, że być może
zastąpi Margaret Thatcher.
Oprócz znakomitych artykułów
„Marxism Today" zamieszcza rów
nież to, co zwykle stanowi o popular
ności: sport, modę, porady kulinarne,
a także specyficzne „ogłoszenia to
warzyskie" w stylu — „socjalistka i
feministka, 27 lat, poszukuje uczucio
wo i politycznie dojrzałego mężczyz
ny, który byłby wart jej czasu i energii .

O sukcesie nowej linii pisma świad
czy fakt, że obecnie jest ono niemał
rentowne, a nakład wzrósł z 4 do 15
tys. egzemplarzy i powoli dogania
lubourzystowskiego „New Statesmana" (25,5 tys.).
„Biblia wzorcowego socjalizmu"
— pisze trochę złośliwie londyński
„Daily Mail”, komentując programo
we artykuły Martina Jacquesa. „Mar
xism Today" bowiem, jako pismo już
w tytule marksistowskie, uważa, że o
rozwoju społeczeństwa decydują siły
gospodarcze i rozwój ten zależy od
bacznego obserwowania wszelkich
zmian w pracy tego motoru. Margaret
Thatcher nie przegapiła ery kompute
rowej i powstania potężnego, nowo
czesnego sektora usług. Dlatego od
nosi sukcesy w przeciwieństwie do
ortodoksyjnych komunistów i labourzystów. Nie wiemy jeszcze jak to
zrobić — przyznaje pismo — ale dąży
my do opracowania socjalistycznego
programu dla społeczeństwa kon
sumpcyjnego. W każdym razie nie
zamierzamy żonglować frazesami.
Dlatego jesteśmy atrakcyjni.
Yuppies contra yummies? To może
być pasjonujące starcie, bo należy
oczekiwać potężnej ofensywy nowej
grupy.

EWA GRONOWSKA

W obiektywie
-Kanał Kiloński
Kanał Kiloński (niemiecka na
zwa Nord-Ostsee-Kanal) jest jed
ną z najpopularniejszych w świe
cie dróg morskich. Rocznie prze
pływa nim ponad 60 tys. stat
ków, co potwierdza słuszność
podjętej przed stu laty decyzji o
jego budowie. W1985 r. nastąpi
ło otwarcie szlaku, który o ponad
700 km skrócił drogę morską z
Bałtyku na Morze Północne, i
odwrotnie. Krótka metryczka te
chniczna: długość — 98,7 km,
szerokość — 104 m, głębokość —
11,3 m. Po dwóch generalnych
remontach kanał spełnia wymo
gi nowoczesnej i bezpiecznej że
glugi.
Częstymi gośćmi w kanale kilońskim są statki kołobrzeskiego
armatora — Polskiej Żeglugi Bał
tyckiej. Na jednej z jednostek
PŻB płynął niedawno nasz foto
reporter red. JERZY SZYCH, któ
rego zdjęcia prezentujemy poni
żej.
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kropki
NASZYCH
cotygodnio
wych rozmowach z Czytel
nikami podejmujemy różne
sprawy. Te, które bulwersują
wywołują ostre dyskusje, zniecierp
liwienie, i te o znaczeniu szerszym,
nawiązujące zarówno do naszej his
torii, jak i dnia dzisiejszego. To co
piszemy spotyka się z różnym przyję
ciem, reakcją naszych Czytelników.
Są spory, pretensje, przedstawiane
inne niż nasze oceny, takich czy in
nych zjawisk. Cieszymy się z tych
listów, mimo że niektórzy näsi adwer
sarze wcale nas nie oszczędzają.
Świadczą one, że głośne myślenie w
„Bez kropki...'' nie przemija bez spo
łecznego rezonansu.
Dzisiaj chcemy porozmawiać z
Czytelnikami o naszej gazecie, chce

W

my, aby było to tym razem spojrze
nie... pro domo sua. Zainspirowała
nas do tego ocena naszej gazety —
pisma Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej — przez Egzekutywę KW
PZPR w Koszalinie. Przy czym opinie
o gazecie, o czym już informowaliśmy
Czytelników, sformułowały: Wydział
Propagandy KW, Wydział Propagan
dy KĆ oraz Ośrodek Badań Praso
znawczych RSW „Prasa-Ksiązka-Ruch” w Krakowie.
Jaka jest więc nasza gazeta? Może
szerzej —jaka winna być prasa partyj
na w ogóle? W tym kontekście można
pytanie jeszcze rozszerzyć: Jaką jest
— i jaką winna być — propaganda
partyjna, zważywszy, że prasa PZPR
jest jej częścią składową.
Na I Zjeździe Stowarzyszenia
Dziennikarzy PRL I sekretarz KC
PZPR, Wojciech Jaruzelski mówiąc o
roli środków, masowego przekazu po
wiedział: „Nie oczekujemy kadzi
dła, zachwytów i pochwał. Chy
ba już nigdy i nikomu w Polsce
nie będzie potrzebna „prasa
dworska". Zle na niej wyszła par
tia, źle wyszedł rząd, wysoką ce
nę zapłaciło środowisko praso
we i fcałe społeczeństwo (...) Pol
sce potrzebne jest dziennikarst
wo uczciwe i odważne, a przede
wszystkim głęboko współodpo
wiedzialne za losy kraju".
Jak więc w tym kontekście realizo
wał zespół redakcyjny „Głosu" swoje
zadania: polityczne, społeczne, orga
nizatorskie? Z jaką społeczną reakcją
spotykały się nasze publikacje: infor
macje, publicystyka w szerokim tego
słowa znaczeniu? Co było w nich
dobre, co złe, co przyspieszało nasz
postęp; na co dziennikarze zwracali
uwagę władz i społeczeństwa? Jed
nym słowem: jaki jest wizerunek
naszej gazety?

roli racjonalnie przeprowadza
nych. W tym zakresie pismo roz
winęło interesującą współpracę
z instancjami partyjnymi (...)"
IESZY i satysfakcjonuje taka
ocena. Ale także zobowiązuje.

C

RÓBUJĄC spojrzeć z powy
ższego punktu widzenia na ga
Nasza gazeta, zgodnie z uchwałą X Zjazdu PZPR stara się
zetę w ogóle, zaś — jak w na
ludzi, szym przypadku — gazetę partyjną,
w sposób rzetelny i wszech
mamy przed oczami słowa K. Marksa:
stronny informoyyac społeczeń
stwo Pomorza Środkowego o
„Prasa to zawsze czujne oko du
wydarzeniach w świecie, w kra
cha narodu, wymowna więź łą
ju, w regionie, w poszczególnych
cząca jednostkę z państwem i ze
miastach, wsiach, ba — przede
światem". Czy taką rolę spełniamy?
wszystkim w zakładach pracy.
Czy spełnia ją prasa partyjna?
Staramy się nie tylko informo
Odpowiedź nie może być, oczywiś
wać, lecz także stwarzamy wa
cie, jednoznaczna. Są różne uwarun
runki do wyrażania przez ludzi
kowania, różne punkty odniesień, ró
pracy swoich opinii, poglądów,
żne wreszcie kryteria ocen. Zdajemy
do rozszerzenia niezbędnej dla
sobie przy tym sprawę, że od gazety,
socjalistycznej demokracji jaw
od zawartych w niej treści poli
ności życia publicznego, w spra
tycznych, społecznych, ekono
wowaniu kontroli społecznej, w
micznych nie można oczekiwać
popularyzacji
wyróżniających
generalnych sposobów naprawy
się ludzi, w krytycyzmie wobec
Rzeczypospolitej, jak to powiedział
zaniedbań i patologii.

P

przed laty znany publicysta i pisarz,
Zbigniew Załuski. Nasza partyjna ga
zeta, ma za zadanie torować drogę —
w świadomości społecznej Czytelni
ków — takim właśnie programom, ma
przygotowywać ich — na wszystkich
szczeblach drabiny społecznej, od
góry do dołu — do przyjęcia nowych
myśli, nowych rozwiązań politycz
nych, społecznych czy ekonomicz
nych.
Stąd też musi satysfakcjonować ze
spół redakcyjny „Głosu" takie oto
stwierdzenie w ocenie Wydziału Pro
pagandy KC PZPR: „Statutowo
„Głos" jest pismem PZPR. Stara
się jednak być gazetą dla wszyst
kich i to nie bynajmniej kosztem
rezygnacji z partyjności, w tema
tyce i propagandowych wartoś
ciach. Patrząc na zawartość
„Głosu Pomorza" odnosi się
wrażenie, że dialog dziennika z
członkami różnych grup społecz
nych Pomorza Środkowego, roz
wija się gładko, wręcz potoczyś
cie. Pozorna łatwość nawiązy
wania tej rozmowy i kontynuo
wania jej przez całe tygodnie,
jest niewątpliwie wynikiem upor
czywej pracy całego kolektywu
redakcyjnego, prowadzonej nie
tyle od miesięcy, ile od lat. Pracy,
która zaowocowała szczególnie
pięknie — by nie powiedzieć spe
ktakularnie — w trakcie kampa
nii politycznych, które przecież
są trudnym sprawdzianem każ
dego tytułu prasowego".
Pozwolimy sobie zacytować także
fragment tej oceny dotyczący nie
zwykle ważnej sprawy, a mianowicie
krytyki prasowej. Czytamy tam mię
dzy innymi: „Krytyka w dzienniku
bywa ostra.ponadto — w inten
cji redakcji — ma być skuteczna.
Stąd w gazecie troska o losy po
dejmowanych interwencji oraz
dużo starań o skuteczność kont

To nasz statutowy, mamy na myśli
Statut PZPR — obowiązek, to nasza
dziennikarska powinność. Pełnimy
bowiem służebną rolę wobec miesz
kańców Pomorza Środkowego, na
szych Czytelników, wobec całej partii,
której jesteśmy pismem. A jakie zda
nie mają o swojej gazecie nasi Czytel
nicy? W ocenie Wydziału Propagandy
KW PZPR w Koszalinie stwierdza się:
„Jak wykazują badania OBP
„Głos Pomorza"cieszy się dużym
zaufaniem wśród swoich czytel
ników. Jeden na pięciu wyraża
się z uznaniem o gazecie, co pla
suje „Głos" na drugim miejscu w
kraju wśród terenowych dzien
ników partyjnych. Podstawo
wym kryterium zaufania czytel
ników do redakcji jest jej wiary
godność będąca pochodną rze
telności dziennikarskiej".
Podobne opinie zawiera także oce
na dokonana przez Ośrodek Badań
Prasoznawczych RSW „Prasa-Książ
ka- Ruch" w Krakowie. Czytamy w
niej takie stwierdzenia: „Biorąc pod
uwagę poczytność w macierzys
tym
regionie
wydawniczym
„Głos Pomorza" zajmuje, w gru
pie terenowych gazet partyjnych
najwyższe miejsce w kraju, ze
wskaźnikiem zasięgu 88 proc.
„Głos" uważany jest — i słusznie
— przede wszystkim za źródło
informacji o sprawach i wyda
rzeniach lokalnych (...)"

POMORZA
dejmujemy na łamach gazety sprawy
trudne, nierzadko bolesne, wymaga
jące właściwego rozwiązania; stara
my się uzasadniać racje wszyst
kich stron. Pokazujemy także dobre
przykłady, ludzi, którzy wyróżniają się
w swoim środowisku — inicjatywą,
pracowitością, aktywnością społecz
ną. Pokazujemy partię w działaniu,
chociaż nie zawsze się nam to udaje.
W naszych publikacjach staramy
się przede wszystkim patrzeć
przed siebie, dostrzegać ogrom
problemów, zadań, zagrożeń i
wyzwań, na które partia, my
wszyscy musimy znaleźć najlep
szą, służącą socjalistycznej Pol
sce odpowiedź. A nie jest to ani
łatwe, ani proste.
Mamy też w swojej pracy (a któż
ich nie ma? (!) kłopoty i trudności.
Wiele jest jeszcze, niestety, spraw,
problemów, tematów, które nam „uciekają", razić też czasem może Czy
telnika słaba argumentacja, zwyczaj
na nieporadność w temacie, brak kon
sekwencji w doprowadzaniu spraw,
poddanych krytyce na łamach gazety
— jak piszą Czytelnicy z Dygowa —
do końca, zbyt mało krytyki — jak
widzą to z kolei Czytelnicy z Połczyna
Zdroju — dotyczącej problematyki
partyjnej, społecznej itp.
Zdajemy sobie sprawę z naszych
słabości, próbujemy je stopniowo ni
welować, co uważny Czytelnik z peno(ścią może zauważyć bez większe
go trudu. Wspierają nas w tym
wojewódzkie instancje partyjne
w Koszalinie i Słupsku, aktyw
partyjny, wiele podstawowych
organizacji partyjnych. Wspiera
ją nas w tym nasi Czytełnicy,
niezależnie od wieku, przynależności
partyjnej, dzielących nas różnic poli
tycznych, ideowych; są krytyczni wo
bec nas — dziennikarzy, wobec swo
jej gazety, a wynika to między innymi
z tego, że „Głos" jest im bliski, że
czytają go już 36 lat, że — po prostu
— lubią swoją gazetę i chcą, aby była
coraz lepszą.

— II etap reformy gospodar
czej w gruncie rzeczy niedawno
się rozpoczął, mimo to opinię
społeczną cechuje — jeśli chodzi
o oczekiwania wobec wymier
nych rezultatów tego etapu —
duża niecierpliwość, niekiedy
wręcz nieufność. Nierzadkie są
głosy, że „II etap, jak do tej pory,
nic nie przyniósł" czy też, że w II
etapie „nic się nie dzieje". Czy te
subiektywne odczucia znajdują
potwierdzenie w rzeczywistoś
ci?
— Mówienie, że od czasu wpro
wadzenia reguł II etapu reformy ni
czego konkretnego nie udało się do
konać, może wynikać tylko z niewie
dzy albo złej woli. Mimo że okres
funkcjonowania tego, co umownie
nazywamy „II etapem", jest rzeczywi
ście krótki, to jednak samo wyliczenie
zadań, zrealizowanych w ramach tej
„reformy w reformie", byłoby dosyć
kłopotliwe w krótkiej rozmowie.
— Mimo to, spróbujmy. Za
cznijmy może od słynnej „refor
my centrum"...

— To jest sprawa chyba najbar
dziej znana przez opinię społeczną;
pakiet ustaw, przyjęty przez Sejm 23
października 1987 r., wprowadził
gruntowne zmiany, zarówno struktu
ralne, jak i w sferze funkcji naczelnych
i centralnych organów administracji
państwowej. W miejsce 16 minis
terstw branżowych powołano 8. W
wyniku tego spadło zatrudnienie w
administracji centralnej z 12 890 do
9000 osób. Równolegle realizowany
jest proces przebudowy w zakresie
Ministerstwa Finansów i Komisji Pla
nowania przy Radzie Ministrów.
— Założenia II etapu sporo
miejsca poświęciły rozwojowi
przedsiębiorczości. Co w tej
dziedzinie nowego?
— Ograniczono przede wszystkim
liczbę przedsiębiorstw państwowych
„o podstawowym znaczeniu dla gos
podarki": z 1372 do 329. Dokonano
kompleksowej weryfikacji obowiązu
jącej sprawozdawczości centralnej i
resortowej. Przewiduje się, że zosta
nie ona zmniejszona o 30 proc.,
szczególnie w jednostkach małych i

średnich. Dalej — weszły w życie
nowe zasady wynagradzania i pre
miowania, ściślej wiążące dochody
dyrektorów z wynikami ekonomicz
nymi przedsiębiorstw. Znowelizowa
na została ustawa „Prawo spółdziel
cze" oraz ustawy dotyczące rzemios

ła. Wprowadzono zasadę dobrowol
ności zrzeszania się spółdzielni. Zmie
niony został tryb zakładania spółdziel
ni tak, że nie trzeba już uzyskiwać
oświadczenia właściwego centralne
go związku o celowości utworzenia
spółdzielni. Wydano akty wykonaw
cze do ustawy z 28 stycznia 1987 r. o
przeciwdziałaniu praktykom mono
polistycznym. Znowelizowano prze
pisy dotyczące działalności ajentów
oraz pracy nakładczej. Wymieniam to
wszystko niejako „jednym tchem", a
przecież są to hasła, za którymi kryje
się bogata treść.
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Moje obawy o losy kraju w 1988 r. i w
latach następnych są również bardzo duże.
Uzasadnia je w szczególności dramatyczna
i stale pogarszająca się sytuacja gospodar
cza kraju. Rok 1987 był najgorszym
rokiem w naszej gospodarce po 1982 r.
Dowodzą tego następujące fakty: najniż
szy przyrost dochodu narodowego i pro
dukcji; największa nierównowaga gospo
darcza i inflacja; największy przyrost za
dłużenia zagranicznego; największy deficyt
budżetowy największy spadek pogłowia
krów, trzody chlewnej i produkcji mleka;
największy spadek dochodów rolników w
stosunku do dochodów ludności miejskiej;
największy spadek płacy relanej w gos
podarce uspołecznionej. Nie udało się tak
że w roku ubiegłym zahamować postępu
jącej dekapitalizacji majątku przedsię
biorstw, degradacji środowiska naturalne
go, dewastacji infrastruktury społecznej i
technicznej, pogarszającej się sytuacji mie
szkaniowej, itd., itd.
Ta dramatyczna sytuacja gospodarcza
kraju pogłębiła apatię i frustracje ogromnej
większości społeczeństwa i niewątpliwie
stała się podstawą coraz bardziej krytycz
nego stosunku społeczeństwa do szeroko
rozumianej władzy.

— Czy coś się dzieje w dziedzi
nie postępu naukowo-technicz
nego? Np. czy rozpoczęto już
tworzenie sieci jednostek inno
wacyjno-wdrożeniowych?
— Tak jest. Proces ten rozpoczął
się dokładnie 1 września 1987 r. We

dług stanu na 31 marca br. — zarejes
trowano 301 takich jednostek, z cze
go 78 w gospodarce uspołecznionej,
17 w spółdzielczości, 41 jako spółki
oraz 165 jako przedsiębiorstwa pry
watne. Jednostki te podjęły się już
produkcji ponad 500 nowych wyro
bów przy wykorzystaniu ponad 400
patentów. Jednocześnie, warto na to
zwrócić uwagę, dokonano wielu po
sunięć, stymulujących rozwój orien
tacji proeksportowej.
— W II etapie zapowiadano
„urealnienie parametrów eko
nomicznych". Brzmi to dosyć ta

TB**

—tygodniowy^

nr 26

Piątek, 13 listopada 1987 roku był dla
dyrekcji lubelskiego „Polmosu" prawdzi
wie pechowy. Nie dlatego, że na nocnej
zminie rozlewano nielegalnie, poza doku
mentacją, peweksowskie wódki. Nie pier
wszy raz lały się „Polonezy" i „Kraku
sy” do odkupionych od innego wy
twórcy firmowych butelek, zakręca
nych także firmowymi zakrętkami.
Rozlewano wódkę ręcznie, poza linią,
w gatunkach, których oficjalnie ni
gdy się w Lublinie nie produkowało.
Pech dyrekcji polegał jednak na tym,
że tym razem udało się ten fakt ujaw
nić.

- SfaRE myUewie^tare
8LĘDY; UÓWE MYUEWIE

NóWE BżĘDY

Józef Kaleta:
„DYSTANS”

Sas?!* -2«
robotniczy
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Zakłady Ceramiki Stołowej we
Włocławku są znanym wytwórcą por
celanowej galanterii zwanej popular
nie fajansem. Wyroby fajansowe sta
nowią blisko 1 /3 produkcji zakładów.
Część ich jest eksportowana do wielu
krajów Europy. Największym jednak
powodzeniem cieszą się od lat w
Polsce. Rocznie zakłady opuszcza aż
430 tys. sztuk popularnych „Włoc
ławków". Będzie ich niebawem wię
cej, jako że już w przyszłym roku część
załogi „włocławskiego fajansu prze
niesie się do nowych hal.
CAF — W. Szablewski

Rozmowa z zastępcą rzecznika prasowego
rządu, dyr. ADAMEM DU IMA LEWI CZE M

lamach czasopism

— Panie dyrektorze, na posiedze
niu Rady Społeczno-Gospodarczej
wystąpił Pan z nową ideą ekspery
IELKA to dla nas — dzien
mentu z przedsiębiorstwem samorzą
nikarzy partyjnych odpo
wiedzialność. Aktywnie u- dowym.
— Idea przedsiębiorstwa samorządo
czestniczymy w życiu publicznym,
partyjnym, społecznym. Oddziałuje wego bynajmniej nie jest nowa. Pojawiała
się od dawna, ozdabiana rozmaitą orna
my — poprzez nasze publikacje — na
mentyką polityczną i społeczną. Ostatnio
Czytelników, na ich postawy, poglą
miała ją w swoim programie „Solidar
dy, staramy się przekonać ich do na
ność”, a wcześniej głosili ją anarcho-synszego punktu widzenia na daną spra
dykaliści, co sprawia, że w niektórych krę
wę, problem, zjawisko. Nie ukrywa
gach ortodoksyjnych „marksistów" przy
my tego, że piszemy z partyjnych
kleja jej się pogardliwą etykietę, ale pamię
pozycji, że agitujemy za przyję
tać warto, że także we wszystkich rewoluc
ciem partyjnego punktu widze
jach socjalistycznych pojawiał się problem
nia na politykę, gospodarkę, oprzejmowania przedsiębiorstw przez rady
światę, kulturę czy wychowanie.
robotnicze. Dziś problem ten jest żywy w
Jesteśmy jednak otwarci na inne
międzynarodowym ruchu robotniczym i w
myśli, rozwiązania, propozycje,
Polsce ostatnio pojawił się po raz kolejny.
co zresztą widać na naszych łamach
— Dlaczego pojawił się akurat te
(opinie ludzi w różnych sprawach,
raz?
sondy itp.). Poprzez gazetę przekazu
— Sądzę, że pierwszej tego przyczyny
jemy je „górze". Dewizą naszej
należy doszukiwać się w tym, że toczy się
pracy jest: nie wystarczy przed
ożywiona dyskusja nad potrzebą uspołecz
stawić ludziom słuszny pogląd,
nienia własności państwowej, pojawiła się
koncepcję. Trzeba ich do nich
kocepcja własności komunalnej, czyli w
przekonać. I staramy się — tak jak
gruncie rzeczy samorządowej. Druga przy
potrafimy — to robić, zgodnie z pro
czyna jest ta, że w reformie gospodarczej
gramem naszej partii, w którym jest
poszukujemy nowych rozwiązań, najbar
zapisane: „Od dziennikarzy wy
dziej efektywnych. Przedsiębiorczość do
magać będziemy wysokich kwa
tąd kojarzy się z sektorem nieuspołecz
lifikacji ideowych, warsztato
nionym. Trzeba ożywić także i sektor uwych i organizatorskich, szacun
społeczniony.
ku i zaufania do odbiorcy, szyb

SZYSTKIE oceny i opinie o
naszej gazecie podkreślają
więź „Głosu" i jego dzien
nikarzy z Czytelnikami, w pozyskiwa
kiego reagowania na zjawiska i
niu ich i zjednywaniu dla treści infor problemy, którymi żyje społeczeń
macyjnych i publicystycznych, jakie stwo, otwartego podejmowania
gazeta prowadzi, dla kampanii polity spraw trudnych i drażliwych".
cznych i organizatorskich, spotkań z
Tą drogą pójdziemy dalej.
mieszkańcami regionu, w tym także z
młodymi (kluby dyskusyjne „Głosu",
ANDRZEJ LEWANDOWSKI
wspólne akcje itp.). Nie idziemy przy
tym na przysłowiową łatwiznę, po
WACŁAW NOWAK

W

1988 - 06 - 25 - 26

Z dyrektorem Centrum Studiów Sa
morządowych
dr. Kazimierzem Mżykiem rozmawia.»
my o
przedsiębiorstwie samorządowym:
„POMYSŁ NA PRZEDSIĘBIORSTWO”

Rano 14 listopada zawiadomiono inspe
ktorów komórki szczególnego nadzoru po
datkowego, że dokonano już nocnego roz
lewu produkowanych tu normalnie „Bał
tyckiej" czy „Vistuli".
— Czekałem na taką sytuację wiele mie
sięcy — powie później Jan Bielak, inspek
tor do spraw nadzoru, starszy komisarz Izby
Skarbowej. — Po pierwsze, nieprawidłowe
było już to, że nie zawiadomili nas wcześ
niej o planowanym rozlewaniu wódki,
choć to należy do podstawowych obowią
zków wytwórcy, bo musimy być obecni
przy każdej operacji tego typu. Po drugie,
domyślałem się, że jeśli butelkowano w
nocy wódkę, zwykle około 150 tysięcy
półlitrówek, to nie przegapią okazji, żeby
dodatkowo nie rozlać czegoś dla siebie.
Wiedziałem juz, że muszę znaleźć coś w
magazynie. Kilka minut po czternastej, w
sobotę, założyłem urzędowe pieczęcie na
drzwiach magazynu i zapowiedziałem re
manent.
Katarzyna Nazarewicz:
„PAROWANIE I SPADANIE"
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Policzyliśmy z pracownikami konsulatu:
ile w Polsce wydaje się rodzajów paszpor
tów. Wyszło, nam, że trzynaście: (1), nor
malny turystyczny jednokrotny, (2) nor
malny turystyczny, wielokrotny, (3) nor
malny, wielokrotny na 10 lat, (4) jedno
krotny z klauzulą wymienialności na kon
sularny, (5) konsularny, (6) na kraje soc
jalistyczne, (7) na wszystkie kraje Europy,
(8) na wszystkie kraje świata, (9) służ
bowy, (10) z literką „s” — na wyjazdy
popierane, (11) zastępczy blankietowy,
(12) służbowy MSZ, (13) dyplomatyczny.
Już z samego spisu wynika, że jes
teśmy podzieleni na równych i rów
niejszych.

Dwa ekstremalne, kontrastowe przejawy
życia — finansowe szczyty lub materialne
dno — budzą największe zainteresowanie
tutejszego społeczeństwa. Tym razem
więc gwiazdą prasy stała się była se
kretarka Joyce Brown, która drogą są
dową domagała się powrotu na swoje
miejsce na ulicy. Żyła tam przez rok i
tę umiejętność przetrwania trakto
wała jako swój nowy zawód. Wybrała
sobie miejsce w pobliżu banku, stając się
wyzwaniem dla tych, którzy do niego
wchodzili myśląc o swoich kontach. Grzała
się w ciepłym powietrzu wydobywającym
się z wywietrznika restauracji i stawała
kością w gardle tym, co tam jadali. Nie
wpuszczano jej do środka, nawet gdy
chciała skorzystać z toalety. „Nie miałam
więc innej możliwości, jak załatwiać się
pod siebie" — tłumaczyła się w sądzie.
Przyznała, że często robiła to na ofiarowy
wanych jej przez przechodniów bankno
tach) że darła je również lub paliła. Dlacze
go? Wyjaśniła, że ci, co rzucali jej
pieniądze, mówili, że robią to, żeby
czuć się lepiej.

Wojciech Markiewicz:
„STOJĘ PRZY TABLICY"

Maria Markiewicz:
„WOLONTARIUSZE, ŁĄCZCIE SIĘ..."
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jemniczo, ale wiadomo, że cho
dzi o dostosowanie różnych ban
kowych rozliczeń do realnej —
czyli stale malejącej — wartości
złotówki...
— Ma to już miejsce. Zapoczątko
wany został proces urealnienia stopy

procentowej od wkładów i kredytów.
Maksymalna stopa, stosowana przez
banki, uległazwiększeniu do 30 proc.,
zaś od 1 stycznia br. stosowana jest
podwyższona stopa oprocentowania
od wszystkich wkładów oszczędnoś
ciowych ludności, "brzy czym np. od
lokat trzyletnich procent ten wynosi
30. Począwszy od tego roku, poziom
stopy procentowej będzie ulegał
zmianom w zależności od planowa
nego wzrostu cen. Sprawy te mają
związek z usprawnianiem systemu
wynagrodzeń za pracę oraz zabezpie
czeń socjalnych. Np. z dniem 1 stycz

nia 1988 r. najniższe wynagrodzenie
miesięczne podwyższone zostało z
7000 do 9000 zł. Weszły w życie
przepisy podnoszące kwotę zarob
ków emerytów ze 192 do 360 tys. zł
rocznię. Rozszerzono wykaz zawo
dów deficytowych. Ustalono dla
przedsiębiorstw 5-procentową skład
kę na ZUS za emerytów podejmują
cych pracę. Powtarzam — to tylko
przykłady, drobiazgowe wyliczenie
jest tu niemożliwe.
— Jeszcze jedno pytanie: bu
downictwo mieszkaniowe. Mia
ły zostać stworzone tutaj „wa
runki przełomu", czy jak to zo
stało nazwane...
— Początek został już zrobiony. Z
dniem 1 stycznia 1988 r. wprowadzo
no nowe zasady kredytowania budo
wnictwa mieszkaniowego. Te roz
wiązania przewidują korzystniejsze
warunki kredytowania budownictwa
indywidualnego. PKO udziela obec
nie kredytów w wysokości 80 proc.
standardowych kosztów budowy oraz 100 proc. kosztów przekraczają
cych standard.
— Dziękujemy.
Rozmawiał: TOMASZ PERSIDOK
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GŁOS POMORZA
ropy na dol?ę. Czy to dużo? To bardzo

Ta historia zaczyna
mało w stosunku do potrzeb ener
getycznych naszego kraju. W Polsce
się jakieś 250 milionów
Wydobywamy rocznie około 200 tys.
lat temu. W okolicach
ton ropy naftowej. Potrzebujemy jej
Białogardu i Karlina
około 20 min ton...
szumiały wtedy gęste
Tadeusz Zołnierczuk, zastępca
głównego geologa zielonogórskiego
lasy tropikalne. A po
Zakładu, mówi, że na Pomorzu Środ
tem zmienił się klimat i
kowym drugiego Kuwejtu to raczej
pótężne drzewa legły
nie odkryjemy. Szukać jednak trzeba.
pokotem. Kilkakrotnie
Jeśli natomiast chodzi o gaz ziemny...
0, tutaj apetyty mamy rozbudzone!
zalewały
je
morza,
Przyczynili się do tego dziennikarze.
skandynawskim
pia
W „Głosie Pomorza" z 1 Ś£zerwca br„
chem
i
kamieniami
na drugiej stronie czytamy PAP-owsprzysypał
lodowiec. |, ką informację pt. „Dobra passa nafciarzy". A w niej „... Interesujące dla
Organiczne cząstki ro
polskiej gospodarki energetycznej eślin i zwierząt poddane
fekty uzyskano na wiertniach Daszezostały
chemicznej
wo-14 i Białogard-12. Przypływ gazu
obróbce w największej
o dużej wydajności uzyskano też w
otworze Czarne-1To przecież u
retorcie świata — wnę
nas, w rejonie Białogardu i Szczecintrzu ziemi — i zamieniły
ka! Skoro więc żyjemy w zagłębiu
się w ropę naftową i gaz
gazowym, to skąd się bierze powścią
ziemny. Leżały tam so
gliwość władz w podejmowaniu tego
tematu, pytają się ludzie. Dlaczego
bie cichutko aż do pa
nie są wydawane pozwolenia na omiętnych dni, w grud
grzewanie gazem domów i mieszkań,
niu 1980 roku, kiedy to
na jego wykorzystanie do celów pro
Karlino stało się znane
dukcyjnych przez rzemieślników...?
DUŻE NADZIEJE Z NOWO OD
w całej Polsce. Potężna
KRYTYMI ZŁOŻAMI GAZU wiążą
erupcja ropy naftowej i
mieszkańcy Kołobrzegu, największe
towarzyszącego jej ga
go uzdrowiska w Polsce. Leczy się tu i
zu pozwalała snuć na
wypoczywa w ciągu roku aż 100 tys.
ludzi z różnych stron kraju. Morskie
dzieje na polepszenie
powietrze łagodzi schorzenia astma
ekonomicznej kondycji
tyczne, choroby układu krążenia. Czy
kraju, wielu z nas czuło
jednak na pewno? W Kołobrzegu jest
się już bez mała szej
aż 340 kotłowni, których kominy wy
rzucają nie oczyszczane dymy. W
kami...

kich. Do pozostałych większych miej
scowości gaz docierał jedynie w but
lach. Na początku lat siedemdziesią
tych w Wierzchowie pod Szczecinkiem odkryto spore złoże gazu ziem
nego. W rekordowo krótkim czasie
zostało ono zagospodarowane i już w
1973 roku gaz ziemny dotarł do
Szczecinka.
KILKA LAT PÓŹNIEJ NASTĘP
NE ODKRYCIE. Na pograniczu wo
jewództwa koszalińskiego i szczeciń
skiego, w miejscowości Gorzysław,
odkryto duże — jak pierwotnie sądzo
no — złoże. Szybko zbudowano ga
zociąg. W 1976 dotarł on do Koło
brzegu, a później przedłużono go do
Koszalina, Sławna, Słupska, Ustki i
Darłowa. Złoże w Gorzysławiu okaza
ło się mniej zasobne, niż pierwotnie
sądzono. Płomyki w dorhowych ku
chenkach zaczęły przygasać... Aby
ratować się przed najgorszym, wybu
dowano gazociąg, który połączył ko
palnię w Gorzysławiu z ogólnopolską
siecią gazowniczą. W 1981 roku, do
mieszalni gazu w Gorzysławiu po raz
pierwszy dopłynął gaz z odległego o
prawie 400 km Odolanowa.
Tak więc, mimo licznych szybów
gazowych w okolicach Białogardu,
wcale nie jesteśmy samowystarczalni.
Na dobre i złe jesteśmy związani z
krajowym bilansem gazu. Andrzej
Raywer, dyrektor do spraw inwes
tycji i rozwoju Przedsiębiorstwa Pol
skie Górnictwo Naftowe i Gazu, określa ten bilans jako balansowanie
nlflinie. Słabnie ciśnienie w najwięk
szych kopalniach gazu na południu
Polski. Aby utrzymać wydobycie na
dotychczasowym poziomie, potrzeb
ne są miliardowe inwestycje. Region

Czy ogrzejemy się
gazem z Białogardu?
MIROSŁAW MAREK KROMER
JAK SKOŃCZYŁY SIĘ TE MA
RZENIA, WSZYSCY WIEMY. Nie
kontrolowana erupcja pozbawiła zło, że naturalnego ciśnienia. Ropa naf
towa płynęła z szybu D-—1 coraz
cieńszą strugą. Do 1984 roku, kiedy
to przestała płynąć, wydobyto jej 70
tys. ton. Wydawać by się mogło, że to
już koniec historii wydobycia ropy
naftowej na Pomorzu Środkowym.
Ale nie. Jan Balik i Jan Ekiert z
zielonogórskiego Zakładu Przedsię
biorstwa Górnictwa Nafty i Gazu
wpadli na niekonwencjonalny po
mysł. Jeśli w złożu jest jeszcze ropa, a
nie ma ciśnienia, które by wydobyło ją
na powierzchnię, to trzeba... Nie, żad
ne pompy ssąco-tłoczące nie zdałyby
tutaj egzaminu.
' Szczęście jeszcze raz uśmiechnęło
się do nafciarzy, bowiem w okolicach
Białogardu dowiercili się do złóż gazu
ziemnego o wysokim ciśnieniu. Zało, ga karlińskiej kopalni doprowadziła
białogardzki gaz do otworu D—1 i
zaczęła go pompować jak w sflaczałą
piłkę. Na rezultaty nie trzeba było
długo czekać. Ropa znowu popłynę
ła. Tym razem z szybu ratowniczego o
kryptonimie R—-1K. Tadeusz Kul
czyk, dyrektor zielonogórskiego za
kładu Przedsiębiorstwa Górnictwa
»Nafty i Gazu mówi, że kopalnia karlińska należy do najwydajniejszych w
kraju. Gdy pracuje na pełnych .ob
rotach, to pozwala odstawić do rafi
nerii na południu Polski do 100 ton

i

konsekwencji na 1 km kw. strefy uzdrowiskowej spada w ciągu roku aż
140 ton pyłów! A przecież Kołobrzeg to
nie tylko uzdrowisko, ale i 50-tysięczne miasto, które rośnie, rozwija się.
Trzeba by już myśleć o budowie na
stępnej ciepłowni, na co doc. Bog
dan Trzeciak, naczelny lekarz Uzdrowiska stanowczo się nie zgadza.
Ratunkiem dla zadymionego miasta
•byłby gaz ziemny, a ściślej mówiąc
jego wykorzystanie do celów grzew
czych.
Wydaje się to bardzo proste. Wy
starczy położyć te kilkanaście kilo
metrów gazociągu i gazu będzie pod
dostatkiem. Dymiące kominy przejdą
do historii. Ale zgodnie z takim sche
matem myślenia węgiel kamienny
stanowiłby własność tylko mieszkań
ców Śląska, siarka mieszkańców Tar
nobrzegu... Zlokalizowane złoża gazu
ziemnego pozostają w zarządzie Kra
jowej Dyspozycji Gazu i ona zadecy
duje jakie będą dalsze jego losy. Nie
każdy wie, że nasz region od niedaw
na jest włączony do krajowego sys
temu gazociągów, więc odkrycie ga
zu pod Białogardem może wpłynąć —
choć brzmi to nieprawdopodobnie —
na bilans gazu w miejscowościach
podgórskich. A jeszcze niedawno sta
nowiliśmy na mapie gazociągów bia
łą plamę, Koszalin, Kołobrzeg, Świd
win, Darłowo i inne miasta zasilane
były gazem ze starych gazowni miejs-

Pomorza Środkowego nie może więc
liczyć na dodatkowe dostawy gazu z
południa Polski, Ratunkiem dla niego
są właśnie nowo odkryte w okolicach
Karlina i Białogardu.
Dyrektor Tadeusz Kulczyk krzywi
się, gdy czyta optymistyczne donie
sienia dziennikarzy o wielkim gazie na
Pomorzu Środkowym. Według przy
jętej w kraju nomenklatury, duże uważa się złoża o zawartości 20 mld
r metrów sześciennych, za średnie od 5
do 10 mld metrów sześciennych.
Wielkość złoża można określić ze
sporą dokładnością dopiero po wyeks
ploatowaniu ok. 10 proc. jego ob
jętości. Pierwsze prowizoryczne przy
miarki zaliczają złoża Daszewo —14,
Białogard — 12 i w Czarnem do
małych — ok. 4 mld metrów sześcien
nych...
I W TYM MIEJSCU TRZEBA
POWRÓCIĆ DO PYTANIA zada
nego na początku artykułu. Czy nowo
odkryte złoża gazu pozwolą na elimi
nację dymiących kominów w Kołob
rzegu, Połczynie Zdroju i innych mia
stach? Ostrożna odpowiedź brzmi; o
ile nie ulegną zmianie plany inwes
tycyjne, to w 1989 roku w Kołobrzegu
będzie można rozpocząć proces za
stępowania do celów grzewczych
węgla gazem. Wydawane będą ze
zwolenia na zamianę kotłów lokal
nym kotłownipm, zakładom pracy,
właścicielom domków jednorodzin
nych.
Warunkiem rozpoczęcia tego pro
cesu jest jednak ukończenie dwóch
inwestycji. Pierwsza z'nich to gazo
ciąg łączący kopalnię w Karlinie z
Koszalinem. W dużej części gazociąg
ten jest już ułożony. Brąkuje jeszcze
7-kilometrowego odcinka. Gazocią
giem jeszcze w tym roku powinien
popłynąć do Koszalina gaz, który to
warzyszy ropie naftowej w karlińskiej
kopalni. W przyszłym roku gazociąg
ten powinien zostać zasilony gazem
ze złoża w Daszewie. Trzeba będzie
wybudować 12-kilometrowy odci
nek gazociągu z Daszewa do Karljńskiej kopalni. Wytworzy się wtedy
nadwyżka gazu, która umożliwi rato
wanie zadymionego Kołobrzegu. A
Koszalin? A Połczyn Zdrój? A inne
miasta województwa koszalińskiego i
słupskiego? Dyrektor zakładu gazo
wniczego w Koszalinie, Marek Kę
sik, jest zwolennikiem utworzenia —
wzorem Wrocławia i Gdańska — Wo
jewódzkiego Funduszu Gazyfikacji.
Pieniądze wpłacone przez amatorów
ogrzewania domów jednorodzinnych
gazem umożliwią wydanie pewnej
liczby zezwoleń. Ilu? Niestety, zaled
wie 100—150. Jest to, oczywiście,
kropla w morzu potrzeb, bowiem już
dzisiaj ną pozytywne rozpatrzenie
czeka ponad 700 podań.
ABY NIE POZOSTAWIĆ CZE
KAJĄCYCH BEZ NADZIEI, po
wiem, że dyrekcja Przedsiębiorstwa
Górnictwa Nafty i Gazu dostrzega
konieczność ściślejszego połączenia
lokalnego systemu gazowniczego na
Pomorzu Środkowym, z systemem
ogólnopolskim. Jednym z wariantów
jest budowa gazociągu łączącego
Ujście w woj. poznańskim, z Wierzchowem. Na ostateczne decyzje trze
ba jednak poczekać kilka miesięcy.
Gdy zapadną, niezwłocznie powia
domimy naszych Czytelników.

Str. 5

Trójka autorów: Howard G. ChuaEoan, Ann Blackman i Nancy Traver napi
sali esej poświęcony Raisie GORBA
CZOW. Ukazał się on w TIME, z okazji
wizyty prezydenta Reagana w Moskwie.
Zamieszczamy fragmenty tego szkicu portre
towego, w którym nie brak i takiej oto
anegdotki:
Jest ranek w Moskwie. W jednej z fabryk
wchodzi do hali przybysz, wyglądający na
kogoś ważnego. Jego twarz skryta jest w
cieniu szerokiego ronda kapelusza. Przy
bysz podchodzi do jednego z robotników i
przedstawia się: „Jestem Michaił Gorba
czow

ateistką — powiedziała grupie protestantów w Islandii
w 1986 roku. — Wiem jednak, co to Kościół i szanuję
wszelką wiarę. W końcu jest to sprawa osobista". Nie
musi ona odrzucać wszelkiego życia duchowego
— byłoby to przecież równoznaczne z odrzucaniem
znacznej części rosyjskiej kultury i sztuki, które są jej
drogie. Twierdzi, że po dojściu swego męża do władzy
Raisa odegrała istotną rolę w rehabilitacji Nikołaja
Gumilewa, poety straconego przez bolszewików
w 1921 roku. Jego wiersze pełne są obrazów kopuł
cerkiewnych i krucyfiksów.

„Och — odpowiada robotnik — nie roz
poznałem was bez waszej żony".
★ ★ ★
(...) Jej chłodny umysł, ostry język i jej szeroka ręka
są w Moskwie jednym ze stałych tematów rozmów.
Niemal od owego dnia w 1985 r., w którym jej mąż
został sekretarzem generalnym, Raisa Gorbaczow stała
się jedną z najbardziej znanych kobiet w swym kraju.
Przez dziesiątki lat, podczas gdy przywódcy radziec
cy zajmowali się sprawami państwa, ich małżonki były
niemal niewidoczne. Żony Stalina, Chruszczowa, Bre
żniewa i Czernienki rzadko występowały publicznie. O
żonie Andropowa nawet nie wiedziano czy istnieje,
dopóki nie pojawiła się w 1984 r. na jego pogrzebie.
I nagle mamy Michaiła i Raisę — parę, która pod
względem popularności wśród dziennikarzy może
zwycięsko rywalizować z Ronem i Nancy (...)
Raisa Gorbaczow pozostaje tajemniczą zagadką
spowitą sobolowym futrem. Czy jest dowcipną, kos
mopolityczną muzą głasnosti, jak twierdzą niektórzy
przedstawiciele Zachodu, mający okazję ją poznać?
Czy jest przedstawicielką twardej linii ideologicznej,
jak chcą inni? (...)
Odnosi się wrażenie, że jest kilka Rais (...) ...jest też
Raisa Nieznaną. Zważywszy, że chodzi tu o żonę
przywódcy jednego ze światowych supermocarstw,
trzeba stwierdzić, iż istnieją — zarówno w ZSRR, jak i
za granicą — póWażne luki w wiedzy o jej wcześniej
szym życiu. Óopiero niedawno zapanowała na Za
chodzie zgodność poglądów co do daty i miejsca
urodzenia Raisy Maksimowny. Urodziła się 5 stycznia
1932 r. w Rubcowsku na Syberii. Jej ojciec był
kolejarzem i nazywał się Maksim Titorenko. To mniej
więcej wszystko co zawiera jej oficjalna biografia. (...)
Wiadomo natomiast na pewno, że ma córkę Irinę,
lekarkę, żonę lekarza, który ma na imię Anatolij (nie
wiadomo jednak jakie nosi nazwisko). Raisa ma dwie
wnuczki. Jedna ma'na imię albo Oksana, albo Ksenia
(najprawdopodobniej prawdziwe jest to drugie). Imie
nia drugiej nie znamy.
Kim Raisa jest naprawdę? Podobnie jak w wypadku
większości członków radzieckiej elity, osobowość
skrywająca się za wizerunkiem publicznym jest trudno
uchwytna. Prasa radziecka nadal pomija ją w pod
pisach pod zdjęciami, na których figuruje wraz z
mężem. (...)
*
Skończyła szkołę średnią ze złotym medalem (Mi
chaił Gorbaczow ukończył inną szkołę średnią tylko ze
srebrnym). W latach pięćdziesiątych oboje uczęszczali
na Państwowy Uniwersytet Moskiewski i byli sąsiada
mi w zatłoczonym domu akademickim na Stromynce.
On studiował prawo, ona filozofię marksistowską. On
był chłopem ze wsi, chociaż zdolnym i wierzącym w
swe siły. Ona była popularna, dowcipna i kulturalna.
Poznali się na zabawie studenckiej i on szybko zabrał
się do rozpraszania grona innych jej wielbicieli. Michaił
i Raisa wzięli ślub w 1954 r., ale zamieszkali razem
dopiero w sześć miesięcy później, kiedy przyznano im
pokój w domu dla studenckich małżeństw.
Po ukończeniu w 1955 r. studiów Raisa pojechała z
Michaiłem do jego rodzinnych okolic — do Stawropola, w którym mieli spędzić 23 lata. Władimir
Maksimów — radziecki emigrant w Paryżu — wspomi
na, że Stawropol był w owych czasach „ogromną wsią
— całe jego życie koncentrowało się na jednej ulicy”.
Do Moskwy było stamtąd tysiąc kilkaset kilometrów —
a w sensie poziomu rozwoju jeszcze o wiele więcej.
Podczas gdy Michaił rozpoczął swą powolną wspina
czkę po szczeblach aparatu partyjnego, Raisa uczyła w
miejscowej szkole („była to najlepsza praca w świecie"
— wspomjnała później), a jednocześnie przygotowy
wała się do egzaminu na stopień doktora filozofii (z
socjologii), który zdała w 1967 w Moskiewskim Państ
wowym Instytucie Pedagogicznym.
Jej dysertacja — o warunkach życia chłopów w jed
nym z kołchozów Kraju Stawropolskiego — składała
hołd osiągnięciom rewolucji październikowej, ale ak
centowała też pewne niedostatki życia wiejskiego
w ZSRR — słabą jakość żywności i odzieży, brak
wodociągów i kanalizacji, prymitywność ogrzewania
i niemal całkowity brak rozrywek. Sidney Monad,
profesor historii Uniwersytetu Teksasu w Austin, okre
śla pracę Raisy (streszczenie tej pracy doktorskiej jest
dostępne w Bibliotece Kongresu w USA i w Bibliotece
Lenina w Moskwie) jako „nieco lepszą od średniego
poziomu takich prac, może niezupełnie nieortodoksyjną, ale o wyraźnych tendencjach liberalnych". Raisa
Gorbaczowa była pionierką stosowania metod badań
socjologicznych w czasach, w których w Związku
Radzieckim nie uważano socjologii za naukę. Tak na
przykład stwierdziła, że im niższy jest poziom wykształ
cenia danego chłopa, tym wyższe prawdopodobieńst
wo, iż ma w chacie ikony.
Chociaż w swojej pracy doktorskiej potraktowała
pobożność chłopów z pewną łagodną wyższością,
Raisa deklaruje tolerancyjność wobec religii: „Jestem

Atrakcyjna, kulturalna i reprezentująca właściwą
ideologię, Raisa Gorbaczow była wzorową kobietą
radziecką — poważnym atutem swego męża, kiedy
podejmował różne moskiewskie osobistości przyjeż
dżające na wypoczynek do podstawropolskich uzdro
wisk. Wśród tych osobistości był Jurij Andropow
— wówczas szef KGB, Stał się on później opiekunem
Gorbaczowa. W 1978 r. Michaił Gorbaczow awan
sował na sekretarza KC do spraw rolnictwa i oboje
małżonkowie wrócili do Moskwy. W 1985 r. Michaił
Gorbaczow został sekretarzem generalnym partii
— przywódcą ZSRR. Zauważywszy w ubiegłym roku
w Waszyngtonie zdjęcie Andropowa, Raisa powie
działa; „wszystko mu zawdzięczamy".
W czasie swej pierwszej — w charakterze Pierwszej
Damy — podróży zagranicznej, Raisa rozmawiając
z Danielłe Mitterrand, żoną prezydenta Francji, powie
działa żartem: „Niech mi pani udzieli jakichś rad.
Jestem w tej pracy nowicjuszką". Uczyła się szybko
i z miejsca zdobyła popularność na Zachodzie. W Wa
szyngtonie skłoniła wraz z mężem uczestników przyję
cia w Białym Domu do uśmiechu, kiedy oboje przy
fortepianowym akompaniamencie Van Cliburna za
śpiewali wraz z całą delegacją radziecką sentymentalny
przebój rosyjski „Podmoskiewskie wieczory".
Co się tyczy mody, to gusty Raisy spotkały się
z bardzo różną oceną. Paryscy krytycy mody określili ją
jako kobietę „elegancką", nie szykowną". W istocie
odnosi się wrażenie, że unika ona zbyt „wystrzało
wych" strojów. Znaczną część jej garderoby przygoto
wuje niewielki zespół projektantów na czele z Tamarą
Mokiejewą, która ma dla swej Pierwszej Damy tylko
jedną pochwałę: „Ma naturalny czar. Tego się nie
można nauczyć".
Raisa zyskała za granicą wysokie oceny za rozległość
swej wiedzy. Na prywatnym przyjęciu wydanym
w Waszyngtonie przez Pamelę Harriman — wdowę po
Averellu Harrimanie, anbasadorze USA w Moskwie
w latach 1943—1946 — rozmawiała o pracy amerykań
skiego Sądu Najwyższego z sędzią Sandrą Day
O Connor i poruszyła kwestię wewnętrznych mechani
zmów pracy Kongresu z senatorkami — Barbarą Mikul
ski i Nancy Kassebaum. Barbara Mikulski powiedziała
jednak potem: „Pani Gorbaczow jest jak wschod
nioeuropejski profesor — mówi punktami, nie jest to
swobodna rozmowa”.
Tę samą obserwację uczynił w początku maja Arthur
Mitchell, dyrektor Dance Theater of Harlem, podczas
wizyty tego zespołu baletowego w Moskwie. Po
dwudziestominutowej pogawędce z Raisą za kulisami
teatru, w którym zespół występował Mitchell-powie
dział: „Jest czarująca, dobrze formułująca myśli i byst
ra. Kiedy jednak zadaje pytanie, widać, że ma już
własną opinię i chce się przekonać, czy rozmówca się
z nią zgadza”. (...)
W kraju, gdzie ostatnie słowo we wszeikich spra
wach należy do męża, Gorbaczowowie stanowią—jak
się wydaje — parę wyjątkowo partnerską. „Jestem
bardzo szczęśliwa z Michaiłem — zwierzyła Się Raisa
sąsiadce przy stole, w czasie pewnego obiadu w Pary
żu w 1985 roku. — Jesteśmy naprawdę przyjaciółmi
lub, jeśli pani woli, świetnie ze sobą kontaktujemy”.
Odnosi się wrażenie, że Michaiłowi podoba się ta
samodzielność żony. Kiedy w kwietniu jego brytyjski
wydawca zapytał go o możliwość napisania książki
przez Raisę, sekretarz generalny uśmiechnął się i po
wiedział: „Moja żona jest damą bardzo niezależną.
Mogę tu tylko odegrać rolę gońca. To ona podejmie
decyzję”. (...)
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GŁOS POMORZA

RODZINA MARNIEJE

KRYSTYNA JUSZKIEWICZ
„ W szarym pokoju nigdy nie byio spokoju.
Byiy zawsze brudne okna i krzyki,
a w pościeli czarnej jak noc,
leżaI pijak owinięty w koc.
Leżał pijak, a obok mama,.
a ja w brudnym kącie ciągle sama" (Anna, lat 15).
Konkurs nosił tchnące ciepłem i radością hasło
„Mój dom — najmilszym domem". Najmilszy
dom dziesięcioletniego Jacka wygląda tak:
„Nie patrzyła na podarte buty,
nie widziała, że jestem smutny,
pila, spala i krzyczała
. potem biła i płakała".
W „najmilszych" domach wychowanków kosza
lińskiego sierocińca bywa na ogół tatuś z mamusią
lub przynajmniej jedno znich. Prawie zawsze jest w
tych domach dużo wódy oraz bardzo, bardzo dużo
samotności i smutku.
Ela, 12 lat:
„Smutek mija jak szara noc.
W dzień zapominasz, że w sercu złość,
że znów jesteś sam...
ł nic więcej nie powiem wam!"
Ewka, lat 14:
„Nie chcę radośnie mówić o wiośnie.
Nie wierzę w ptaków śpiewanie.
Wszystko to udawanie".

„Mój dom rodzinny to straszny dom i nawet nie
dlatego, że matka wszystko co najlepsze oddawała
kochankowi a nam kazała jeść stary jak skała ch leb.
Nie mogłam jej przebaczyć tego, że pozwalała nas
poniżać. Nienawidzę jej. Nigdy jej tego nie przeba
czę i nigdy nie będę taka jak ona". (Hania, 151 at).
Cóż z tego, kiedy w wielu rodzinach dawanie
szansy odbywa się w kierunku odwrotnym. Roz
wodzą się najczęściej ludzie w wieku 25—35 lat, z
małymi dziećmi (od 5 do 10 lat), wówczas, kiedy
najbardziej potrzebują one obojga rodziców. To
także pożywka dla-społecznego sieroctwa.
Jest jeszcze jedna. Coraz częściej dzieci rodzą
dzieci. Matki szesnastoletnie to dzisiaj prawie nor
malka. Bulwersuje dopiero przypadek taki, z jakim
koszaliński sąd rodzinny miał do czynienia niedaw
no. Urodziła trzynastolatka, zaś tatuś dziecka miał
lat niespełna piętnaście. '
W gabinecie sędziego odbyła się rozmowa na
stępująca:
— Słuchaj Aniu, czy Marek jest ojcem twojego
dziecka? (dop. aut. — oba imiona zmyślone).
Ania: — Tak,.bo w tym czasie tylko z nim się
kochałam.
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Zawodowe doświadczenie pani sędzi Teresy
Golik z wydziału rodzinnego i nieletnich Sądu
Rejonowego w Koszalinie, dyktuje jej dramatyczną
konstatację: — Rodzina marnieje, a jeśli tak, to
niedługo nie będzie już w życiu żadnej świętości.
Pani sędzia zadzwoniła do wszystkich pięciu funk
cjonujących w województwie domów dziecka, po
czym sporządziła wymowne zestawienie. Spośród
230 podopiecznych tych placówek zaledwie
dziesięciu jest sierotami naturalnymi. Reszta
mogłaby-miećjłłormalne donny, gdyby nie wyzuci z
uczuć rodżtt^b, nie dość ze egófŚci,To jeszcze na
ogół alkoholicy.
„ W moim domu było dużo bicia a mało jedzenia.
Bałam się bardzo jak tato z mamą zostawiali nas
samych, a potem wracali pijani. Bili nas mocno i
krzyczeli. Brzydko mówili i brzydko robili i znów nas
bili (...) A teraz są w więzieniu i piszą listy. Jak będę
duża, będę miała dom i kwiatki to będą do mnie
przychodzili tata z mamą ale tylko na podwórko, bo
mi kwiatki połamią" (Krysia, 11 lat).
„ Właściwie nie chcę o tym pisać, bo to najgorsze
w moim życiu. Przez alkohol zginąI mój tata. Wi
działem jak pijany wujek zabijaI na podwórzu dwa
psy i kota. Nie mogę o tym zapomnieć (...) Teraz
wiem, ze winę za to ponosi alkohol i moja mama.
Nie wiem czy lubię dorosłych, wolę chyba dzieci"
(Krzyś, 13 lat).
Wszelkie dramaty w życiu rodzin zaczynają się
najczęściej i kończą na alkoholu. Wódka jest
nadal jedną z głównych przyczyn rozwodów
(Sędzia Golik: — W roku bieżącym liczba spraw
rozwodowych rośnie zastraszająco) i to ona leży
zwykle u podłoża problemu zwanego społe
cznym sieroctwem. Dość powiedzieć, że w roku
ubiegłym koszaliński sąd rodzinny rozstrzyg
nął aż 351 spraw o leczenie odwykowe al
koholików, z czego oddalił tylko 5.
W tym roku, do końca maja i to w samym tylko
Koszalinie, kolejna tego typu sprawa otrzymała
numer — 100. W alkoholicznym pejzażu coraz
częściej pojawiają się kobiety. Ba, potrafi taka
mamcia i do sądu przyjść pijana. Wcześniej, za
puszkę konserwy mięsnej podrzuciła dziecko na
melinę, a tutaj, w sądzie deklaruje czułość do niego,
roniąc obfite łzy.
— Ja takiej matce nie wierzę — mówi twardo
pani sędzia i realizuje swoją zasadę: Najpierw trzeba
dać szansę dzieciom, a dopiero później rodzicom.

★ ★ ★
po felietonie Sprzed kilku ty
godni,

traktującym o rozwodach po pol
sku, napisał do mnie znajomy lekarz —
psychiatra z nie tak znów odległego miasta
(personaliów ani miasta prosi nie poda
wać, co oczywiście, uszanuję). Komuniku
je on, że od kilkunastu lat, z racji profesji a i •
zainteresowań osobistych prowadzi coś w
rodzaju amatorskiej ankiety, nie pretendu
jącej do naukowych uogólnień. Pyta nie
kiedy ludzi młodych o ich plany życiowe.
Odpowiedzi są, lajogólniej, bardzo podo
bne. Jakaś pozycja w życiu, przy czym
pozycja to dawniej było wykształcenie i
dobre usytuowanie się w zawodzie, zaś
obecnie to są pieniądze, obojętne, czy
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Marek: — Nie, to nie moje dziecko.
— Dlaczego?
Odpowiedź chłopca nie nadaje się do druku jako
niecenzuralna. „Tatuś" użył dosadnego stwierdze
nie na określenie przerwanego stosunku seksual
nego.
Dzieci z takich związków — chociaż to nie jest
reguła — też trafiają później do placówek opiekuń
czych. I choć to zabrzmi być może obrazoburczo —
oby trafiały jak najwcześniej! Podczas ostatniej
narady na temat społecznego sieroctwa, zorganizo
wanej przez sekcję kobiet prawników (pod przewo
dnictwem doświadczonego sędziego rodzinnego,
pani Reginy Bochni), działającej przy Lidze Ko
biet Polskich w Koszalinie, wysłuchałam w tej
kwestii wypowiedzi wielu fachowców — prak
tyków w dziedzinie opieki nad sierotami. Wszystkie
panie były zgodne co do jednego: Im szybciej
(czytaj — wcześniej) dziecko odizolowane
zostanie od zepsutego środowiska rodziny
naturalnej i umieszczone w warunkach mak
symalnie zbliżonych do normalnych, tym
większe ma szanse życiowe. Tę tezę potwier

ZAPROSZENIE DO MYŚLENIA
Minął maj, miesiąc, w którym tradycyjnie
wypadało zająknąć się choćby o ... miłości.
Minął nam ten maj w napięciu i nerwach,
spowodowanych tzw. chwilą bieżącą. Mija
czerwiec pod hasłem „wszyscy do urn
wyborczych". Urny urnami, a sale ślubów
znów się zapełniły po maju właśnie, który
podobno służy miłości, lecz nie służy za
wieraniu małżeństw. Nietrwałe są jakoby
majowe stadła. To jest ciekawe: dlatego, że
majowe, czy też są może inne powody?

f:
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zdobyte drogą usytuowania się w zawo
dzie, czy jakąkolwiek inną. Dalej: rodzina.
Dziecko, najlepiej jedno. Mieszkanie. Sa
mochód. Środki zapewniające zadowalają
cy (co najmniej) poziom życia. Rozumnie,
realistycznie, bez fantastycznych mrzonek.
Miłość — poza absolutnie wyjątkowymi
przypadkami — nie wchodzi w zestaw
życiowych marzeń i aspiracji. Naturalnie,
dopuszcza się możliwość „zaistnienia mi
łości" między wytyczonymi sobie celami,
lecz żądne poważne zadanie życiowe nie
śmie z tego powodu ucierpieć. Będzie ta
jąkaś miłość to dobrze. Nie będzie jej — też
nie tragedia.
Korespondent mój donosi, że zwłaszcza
w ostatnich kilku latach plany matrymonia
lne młodych, z którymi miął sposobność
rozmawiać na ten temat, obmyślane są
głównie w powiązaniu z poprawą osobis
tego statusu materialnego.
„Proszę zauważyć — czytam w liście —
że już nie mówimy: oni się kochają. Mówi
my: chodzą ze sobą. Nie mówimy: zako
chani, kochankowie. Mówimy: partnerzy",'

★ ★ ★
PROSZĘ ZAUWAŻYĆ — A MÓWIĘ
TO JUŻ OD SIEBIE, na kanwie wspo

dzają nader liczne przykłady, ale tez szybkie u. i,łasz
czenie dziecka w rodzinie adopcyjnej lub zastęp
czej niezawsze jest możliwe, z różnych zresz
tą względów.
Niemal na co dzień doświadcza tych problemów
pani Barbara Sycz, kierująca Domem Małego
Dziecka w Boninie. Przebywają tu osierocone dzie
ci w wieku do lat trzech, bywa — przywożone
prosto ze szpitalnego oddziału noworodków, a
więc takie, które nie poznały nawet smaku mleka z
matczynej piersi. Tu, w Boninie, robią wszystko, by
dzieci te jak najszybciej znalazły przybranych rodzi
ców. I znajdują, rocznie.— dla kilkudziesięciorga. Z
jednym wszakże wyjątkiem. Do Bonina trafia nie
stety sporo dzieci kalekich, z wadami fizycznymi lub
psychicznymi.
— Polskie rodziny ich nie chcą — mówi z całą
odpowiedzialnością B. Sycz. — Proponujemy je
dziesiątkom rodzin oczekujących na adopcję. Bez
skutecznie.
Chętnie natomiast biorą chore dzieci rodziny
zagraniczne. Choć problem ten budzi liczne kont
rowersje, pani Barbara Sycz jest w tym względzie
nieprzejednana. Zwracając się do dziennikarza,
prosi:
— Niech pani wydrukuje czerwoną czcionką, że
dzieci kalekie mają w rodzinach zagranicz
nych jedyną często szansę wyrośnięcia na
pełnosprawnych ludzi. Pod warunkiem, że
zostaną szybko zdiagnozowane i natych
miast leczone. W polskich rodzinach jeszcze
tej szansy nie mają, więc niech nam ludzie nie
przeszkadzają...
W latach 1980—87, rodziny zagraniczne adop
towały rocznie od 1 do 13 bonińskich dzieci. Jakie
to były dzieci? Z zapaleniem opon mózgowych,
sztywnymi biodrami, krótszymi kończynami, roz
szczepionym podniebieniem, obciążone schizofre
nią któregoś z rodziców itp. U nas trafiłyby zapewne
do którejś z placówek opiekuńczych. Tam mają
kochających rodziców, wspaniałą opiekę medycz
ną, są coraz sprawniejsze i samodzielniejsze. Mnie
osobiście te argumenty przekonują.
„Bardzo chciałabym mieć taki szczęśliwy dom jak
na filmach. Ale nie wiem, czy tak jest naprawdę, czy
tylko aktorzy udają szczęśliwych. Ściany w moim
domu będą miały jasny kolor, zasłony też, żeby nie
było widać nocy. Wykładziny będą zielone jak
trawa. W wazonach będą zawsze kwiaty ale reszty
nie mogę sobie wyobrazić". (Gosia, 14 lat).
Setkom sierot społecznych w województwie udało się stworzyć takie „jasne domy", w których są
one szczęśliwe. Danuta Babińska, kierowniczka
koszalińskiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego
TPD, spośród trzech form zapewniania sierotom
drugiego domu (adopcja, rodziny zastępcze, ro
dzinne domy dziecka) najwyżej ceni rodziny
adopcyjne. Przypadki rozwiązywania tych
rodzin są nader rzadkie, w ostatnich latach nie
było ani jednego. Za to np. rodzinne domy
dziecka mają zarówno zwolenników, jak i przeciw
ników. Zdarza się, choć nieczęsto, że dom taki
rozpada się, a dzieci odrzucane bywają przez
przyszywanych rodziców, jak psiaki, które
nie były dla swoich państwa dość przymilne,
by je można pokochać. I dopiero wówczas
zaczyna się dla nich prawdziwy dramat. Zdaniem D.
Babińskiej, wszystko zależy od motywów, jakimi
kierują się opiekunowie, podejmując decyzję o
stworzeniu drugiego domu dla sierot. Dlatego w
Ośrodku starannie -pilnują zasady: Dać rodzinę
dzieetom, a nigdy odwrotnie.
........ .
■
PoWićdzmy jćsźcze, że są w wojewódżtftJib ródzjnne damy dziecka, które pod każdym względem
••furrkqoffijfrwspaniale. Należydo takrch-dom pro-*wadzony przez Lilianę i Bogumiła Gewartowskich z Koszalina, którzy wychowali już dwana
ścioro sierot, Z czego troje usamodzielnili. Obecnie
opiekują się ósemką.
„Mama była alkoholiczką i dlatego jestem w
domu dziecka. Jest mi tu dobrze, szczególnie w
dzień, kiedy jest wesoło. W nocy jest bardzo smut
no. Przypomina mi się babcia, która umarła, Łukasz,
który jest w poprawczaku i jego ojciec, który zginął
na motorze". (Dorota, 15 lat)
— Tak naprawdę, problemy zaczynają się
dopierp w domu dziecka — uważa pani Jad
wiga Kilian, wychowawczyni w koszalińskim Do
mu Dziecka.
Te dzieci miały największego pecha, nie znalazły
drugiego domu, nie mają kogo kochać, więc kocha
ją swoich rodziców, choćby byli oni najgorsi. Pani
Jadwiga przyznaje szczerze, że często przeżywa
dylemat — izolować dziecko od totalnego zła
rodzinnego domu („Znam te domy, odwiedzam je,
jeżdżę żeby żebrać o odwiedziny, o zabranie dziec
ka na święta"), czy jednak współpracować? I otóż
pod presją uczuć dzieci, które „kochają, tęsknią,
płaczą, chcą mieć dom i tylko ten dom", decyduje
się zwykle na współpracę. Resocjalizacja rodzi
ców to — zdaniem J. Kilian —jedno z głównych
zadań dla kadry zatrudnionej w domach dzie
cka. — Brak uczuć wyższych u rodziców — twier
dzi — traktuję jako jeszcze jedną z chorób społecz
nych. Dlatego wesprzeć nas powinno całe społe
czeństwo bardziej nagannym traktowaniem tych
ludzi.
„Mój dom będzie pachniał smażoną słoniną a
najwięcej będzie słońca w każdym pokoju. Pełniutko. Wanna będzie taka duża jak w domu dziecka.
Dzieci też będzie dużo, bo będą przychodzić od
sąsiada. Śmiechu będzie dużo, a na podwórku pies i
koty. Trawa będzie zielona a kwiatów nie będę
niszczyI tylko do wazonów. Niech sobie pożyją. W
ogrodzie dobrze kwiatom i dziecku, bo są jabłka i
duża trawa, można się schować". (Rysio, 10 lat).

mnianego listu — jak często miłość utoż
samiana bywa ze słabością („ma do niej,
ma do niego słabość") i jak często prze
zwyciężenie tej słabości poczytujemy sobie
lub komuś za zaletę. Ciekawili mnie zawsze
ludzie pozbawieni owej słabości z natury,
lub tacy, którzy drogą żmudnych ćwiczeń
autogennych zniszczyli w sobie zdolność
kochania kogokolwiek: mężczyzny, kobie-

Trochę trzeba pożyć na tym świecie, żeby
się przekonać, że człowiek, który tak osobi
ście się „zaprogramował", wygrywa jeden,
drugi krótki dystans. A swój maraton życio
wy — z reguły przegrywa...

★ ★ ★
ZAUWAŻYŁAM, ŻE IM MNIEJ KTO
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26 CZERWCA — MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII
— Człowiek kocha wol
ność, wszelkie ograniczenia i
uzależnienia znosi z trudem,
no i jest obdarzony instynk
tem
samozachowawczym.
Skąd więc bierze się własnowolna decyzja zażywania nar
kotyków, które uzależniają, a
w finale niszczą?
— Najczęściej zaczynają się odurzać ludzie młodzi, między 17 a
30 rokiem życia. To ciekawość
świata, emocjonalnych doznań
pcha ich w szczęście i nieszczęś
cie. Chęć przeżycia euforii, uczu
cia wspaniałego „uskrzydlenia". A
także ucieczki od zmartwień, nie
powodzeń i stresów. Nie myślą
wówczas o tym, czym się taka
„zabawa" kończy, a własny or
ganizm traktują z lekceważeniem.
— I tak jest na całym świę
cie?
—- Na całym. Najbardziej za
grożone są ośrodki wielkomiej
skie, gdzie łatwiej i. o stresy, i o

administracyjnymi
zmniejszono
uprawy maku — w’8 wojewódz
twach zakazano uprawy nawet
na 20-arowych działkach przyza
grodowych. Tylko w 11 woje
wództwach uprawia się mak na
zasadach kontraktacji, pilnując,
aby niszczona była słoma mako
wa.
— Jednak chcący koniecz
nie — zdobędzie ją.
— Gdy ktoś się uprze, nie ma
rady. Dlatego też kontroli i dbałoś
ci o przestrzeganie przepisów ni
gdy dość. Zgodnie z przyjętymimiędzynarodowymi wymogami i
konwencjami, wzmagamy nadzór
nad produkcją i obrotem środkami
odurzającymi i psychotropowymi.
Warunki dostępu do nich są
szczegółowo określone, m.in.
wprowadzono blankiety recept
ścisłego zarachowania. Ograni
czona jest liczba aptek rozprowa
dzających te środki i są one zabez
pieczone tak, że coraz mniej mamy
włamań.

Rozmowa z MARIĄ DURKIEWICZ
o przyczynach i skutkach narkomanii
kontakt ze środowiskiem, narkor
manów. Narkotyki są plagą w kra
jach bogatych, bo tam kontrasty
społeczne i gonitwa ku „górnym
sferom" bogactwa oraz wpływów
odgrywa rolę i bodźcową, i de
strukcyjną zarazem. Rozwija się
też potężny biznes, jakim jest han
del narkotykami.
— Ale rkrajów^oęjałistycznych plaga ta nie ominęła.
— Jednakże występuje ona w
znacznie mniejszej skali. Często- *
kroć „szprycowanie się" jest wy
nikiem snobizmu, chęci naślado
wania „światowej mody". Ostat
nio np. zmniejsza się u nas znacz
nie „oczarowanie" narkotykami,
pojawiły się zaś wśród młodzieży
ruchy ekologiczne „zielonych",
które szerzą się na Zachodzie.
— Szacuje się, że w Polsce
ponad 200 tys. osób miało
kontakt ze środkami uzależ
niającymi, a ok. 30 tys. jest już
uzależnionych.
— Osobiście jestem ostrożna w
określaniu takich wielkości. Nato
miast wiadomo, że leczy się rocz
nie ok. 3 tys. osób w szpitalach
oraz ok. 4 tys. w ambulatoriach.
Istnieje ponad 35 ośrodków reha
bilitacyjno-readaptacyjnych służ
by zdrowia, „Monaru", Kościoła, a
także 26 specjalistycznych porad
ni oraz 30 punktów konsultacyj
nych. Wiadomo też, że w ub. r.
organa MO zarejestrowały 16.229
narkomanów, tj. ok. 600 mniej niż
w 1986 r. Zmniejszyła się do 700
liczba ostrych zatruć — w poprze
dnim roku było ich 1025 oraz
zgonów ż 117 w 1986 r. do 68 w
ub. r.
— Co Pani zdaniem miało
wpływ na tę, wyraźną prze
cież, poprawę sytuacji?
— Do skutecznych form walki z
narkomanią w Polsce zaliczam
znaczne ograniczenie „podaży"
substancji odurzających, zwłasz
cza słomy makowej. Działaniami

Kto wie? Zaś miłość „prawdziwa", o, to jest
zawsze miłość do stuprocentowo wartoś
ciowego człowieka, zawsze stuprocento
wo wzajemna i zwykle uwieńczona w stu
procentach pomyślnym zakończeniem.
I wszystko byłoby pięknie, gdyby jeSzczc
ktokolwiek mógł w stu procentach zagwa
rantować tę potrójną stuprocentowość.
I wszystko byłoby nadzwyczaj wprost

. Istnieje tez międzynarodowa
kontrola, która pilnuje, aby roz
miary produkcji środków psycho
tropowych i odurzających ściśle
odpowiadały zapotrzebowaniu.
Przekraczanie planu jest w tym
przypadku... niedozwolone.
— Czy nasze granice są
szczelne dla handlu narkoty
kami?
— Próby objęcia naszego kraju
działaniami międzynarodowych
gangów/ parających się handlemnarkotykami, poniosły całkowite
fiasko. Urzędy celne są szczegól
nie uczulone, także na przywóz
wszelkich leków. W placówkach
granicznych urzędują specjalni
rzeczoznawcy farmaceutyczni i oni decydują, czy konkretny lek
można „wpuścić". Działania, o których wspomnia
łam, wynikają m.in. z tego, że
Polska jest sygnatäriuszem mię
dzynarodowych konwencji ośrod
kach odurzających z 1961 r. oraz
psychotropowych z 1971 r. i wy
pełnia ściśle ich postanowienia.
Ostatnio została członkiem Komi
sji Narkotyków Rady Gospodar
czo-Społecznej ONZ, organizacji,
która jest inicjatorką Międzynaro
dowego Dnia Zapobiegania Nar
komanii, który właśnie obchodzi
my.
Wśród zadań, jakie stawia sobie
Komitet ds. Zapobiegania Narko
manii przy ministrze zdrowia i opieki społecznej, najważniejsza
jest profilaktyka. Chodzi pie
tylko o zapełnienie młodzieży
wolnego czasu, ale o kształtowa
nie społecznych postaw, o pomoc
w znalezieniu modelu i sensu ży
cia. Dlatego tak ważne jest tu
współdziałanie placówek kultu
ralno-oświatowych, organizacji
młodzieżowych i społecznych. Po
prostu całego społeczeństwa.
Rozmawiała:

IRENA SCHOLL

ten jest głupszy: więcej daje, niż zyskuje.
Zaś kto mniej kocha, czuje się w posiadaniu '
nadmiaru. Wygrywa.
Pisze mój lekarz — korespondent, że taka
buchalteria przynosi małżeństwom w bilan
sie ostatecznym — wiele zła. Źle jest w
małżeństwie „kupczykom": wciąż liczą, co
wydatkowali na rzecz żony lub męża, co
pozyskali w zamian i wciąż im wypada, że
cierpią braki, ubytki, wciąż ktoś im czegoś
nie dodał...

*
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Istota miłości, twierdzi pisarz Leonid Żuchowicki, zawiera się bez reszty w prostym
i, króciutkim zdaniu:. „Chcę, żeby ci było
dobrze". A jeśli ktoś mówi: „Chcę, aby nam
było dobrze" — to jest już wariant in
teresowny. Buchalteryjny właśnie.

★ ★ ★

CZESŁAWA CZECHOWICZ n
ty, dziecka, czy choćby —z przeproszeniem
— bodaj psa.
Bardzo to interesujące, obserwować taki
przemyślany, chłodny eksperyment, prze
prowadzany na samym sobie. A po co komu
taki eksperyment? A po to, żeby zyskał
dodatkowe fory w życiowym wyścigu.
Emocje, słabości — wyczerpują. I ci nieza
leżni od emocji — z biegiem czasu — będą
dyktować tym zdolnym do miłości, czyli
tym słabszym — reguły gry.

JEST ZDOLNY DO MIŁOŚCI, tym chęt
niej mówi o miłości „prawdziwej". Myś
lałam, myślałam i nie mogłam dojść do
konkluzji: czym się różni ta „prawdziwa"
od miłości w ogóle, od miłości po prostu?
Aż wreszcie doszłam: ta „prawdziwa" różni
się od tej „po prostu" — jakością. Z tą „po
prostu" wszystko jest niejasne, nie mieści
się w żadnych ramkach, kochamy kogoś, a
czym się to skończy — kto wie? Jest ona na
wielkie szczęście czy na złamanie karku?

piękne, gdyby nie pewne „ale ’: tchórzliwa i
interesowna jest owa „prawdziwa" miłość.
Za każdy odruch serca, za poryw czułości,
za gest namiętności żąda natychmiastowej
zapłaty, a nawet i przedpłaty w postaci:
szacunku, wzajemności, pomyślnego fina
łu i tak dalej. Płacić trzeba, płacić. I to z

96,y-

* * *

Z PUNKTU WIDZENIA MIŁOŚCI
„PRAWDZIWEJ", kto bardziej kocha,

Znam młodą jeszcze panią, która zreali
zowała swój cel życiowy: mąż, dziecko oraz
tzw. wszelkie wygody z całkiem świado
mym pominięciem fąktu: będzie przy tym
miłość, czy też jej nie będzie. Rodzina żyje,
zgodnie i realizuje ambitnie kolejne życio
we cele. Pani zwierzyła mi się kiedyś, że nie
znosi, nie ogląda filmów i nie czyta książek o
wojnie i o miłości. 0 wojnie — to boli. O
miłości — też prawdopodobnie boli. Pani
odmówiła wyjaśnień i tak wyglądała, jakby
za chwilę miała się rozpłakać.
Byle nie o miłości!
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Czy fakty
mogą godzić
w uczucia
religijne?
.
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WIESŁAW WIŚNIEWSKI m—mmmmmm
Wśród, odgłosów z jakimi spotyka
się nasz Cykl historyczny „Polski my
naród", a zwłaszcza ostatni, piąty od
cinek tego cyklu pt. „Zdrada", prze
ważają dwie opinie. Pierwsza — to
wyrazy uznania i wdzięczności za udostępnienie faktów historycznych,
zawartych w dokumentach źródło
wych, na których opiera się autor, a
których na ogół daremnie szukać w

Stanisława przypomina mi ten spon
taniczny kult jakiego są świadkami na
co dzień mieszkańcy warszawskiego
Żoliborza.
To smutne, że w dobie polskiej
„pierestrojki" i „g/asnosti" zamiesz
czacie w swoim dzienniku tak mało
obiektywne artykuły".
Jako dziennikarz, starający się rze
telnie wykonywać swój zawód, uwa

go punktu widzenia uzasadnione,
może być również przedmiotem kultu
i wyniesienia na ołtarze. Ale później
szy fakt wyniesienia nie może zmienić
wcześniejszych faktów zdrady państ
wowej. Podobnie jak nie można za
przeczyć faktom, że Jezus także był
sądzony i skazany, zgodnie z ówczes
nymi prawami, za ich łamanie. Inaczej
bowiem, czyli bez tej śmierci — nie
byłoby religii chrześcijańskiej.
Byłbym, oczywiście, nieszczery,
gdybym twierdził, że nie dostrzegam
różnicy między ofiarą Jezusa a mę
czeństwem Stanisława. Jezus, jeżeli
odrzucić kontekst religijny, złamał
prawa narzucone przez rzymskiego
okupanta, prześladującego od wie
ków naród, z którego się wywodził, i z
którym się utożsamiał. Stanisław zła
mał przysięgę złożoną prźed królem
polskim, jako swym duchownym
(tak! to król Bolesław mianował Sta
nisława biskupem i odebrał od niego
przysięgę wierności) i świeckim
zwierzchnikiem. Mało tego, król Bo
lesław był zwolennikiem, obrońcą i
przyjacielem (vide list papieski, o któ
rym wspominam w ostatnim odcin
ku) papieża Grzegorza VII, zaś Stanis
ław stanął po stronie wrogiego Polsce
i papieżowi cesarza niemieckiego,
Henryka IV. A więc ocena polityczna
tych dwóch ofiar: Jezusa i Stanisława
— nie znajduje żadnych punktów sty
cznych. Być może, z punktu widzenia
religijnego jest tu jakaś wspólna pła
szczyzna, np. fakt męczeństwa. Ale
tego nie próbuję wyjaśnić, bowiem
nie jestem w tej materii kompetentny.

Nie znajduję również powodów do
porównań między przypadkiem bis
kupa Stanisława ze Szczepanowa i
księdza Jerzego Popiełuszki, przynaj
zam, iz z jego istoty wynika obowią
mniej w sferze faktów. Biskup Stanis
podręcznikach do nauki historii. I
zek informowania czytelników o
ław, nim poddany został kaźni, był
druga — to zaniepokojenie, a w kilku
wszystkim co wchodzi w zakres po
sprawiedliwie (zgodnie z obowiązu
przypadkach wręcz oburzenie rzeko
dejmowanej przez gazetę tematyki.
jącym prawem) osądzony na publicz
mo obcesowym potraktowaniem
Bez względu na to jakie uczucia mogą * nym procesie, z udziałem wysokich
przez autora kwestii religijnych. Oby
wzbudzić opisane fakty. Zdrada, w
przedstawicieli Kościoła. Jego kaźń
dwie opinie przyjąłem z wdzięcznoś
tym także zdrada państwowa, nie jest
miała charakter wykonania wyroku
cią, aczkolwiek ta druga, której przy
oczywiście tematem „smacznym",
sądowego. Ksiądz Jerzy Popiełuszko
kładem jest poniższy list, wymaga
podobnie jak podstęp, zbrodnia,
został skrytobójczo zamordowany
kilku słów wyjaśnienia.
gwałt itd., a nąwet wypadki drogowe
przez ludzi odpowiedzialnych m.in. za
czy wyroki sądowe. Czy to znaczy, że
„Szanowna Redakcjo!—pisze Zy
jego bezpieczeństwo. Gdzież tu jest
te tematy należy wykluczyć z piś
gmunt Halejcio z Polanowa. —
wspólna płaszczyzna? Przecież nie
miennictwa?
Zamieszczony w niedzielnym nume
może być nią fakt, że biskup i ksiądz
rze „Głosu" artykuł Wiesława Wiś
byli przeciwni oficjalnej władzy. Przy
Czy
może
należy
wykluczać
nie
niewskiego o biskupie Stanisławie ze
jęcie takich kryteriów porównaw
które
tematy
ze
względów
religij
Szczepanowa jest po prostu niesma
czych doprowadziłoby nas do wnios
nych? Ależ to byłby absurd! Przed
czny. Tak kategoryczny osąd wyda
ków wręcz obłędnych.
miotem
kultu
w
religii
chrześcijańskiej
rzeń sprzed prawie tysiąca łat, jaki jest
jest
umierający
w
straszliwych
mę
zawarty w artykule jest niespotykany
I jeszcze jedno: powoływanie się na
w świecie dobrych obyczajów. Jest czarniach syn boży pod postacią ży
„glasnost" i „pierestrojkę" stało się
wej
istoty
ludzkiej.
Każda
msza
to
nic
policzkiem wymierzonym ludziom
ostatnio bardzo modne. Powołujący
innego, jak powtarzające misterium
wierzącym, którzy czczą świętego
się na ową jawność, czyli prawo do
śmiertelnej
ofiary
umęczonego
i
w
Stanisława jako męczennika i swego
głoszenia własnyćh poglądów, częs
końcu
zamordowanego
Jezusa
z
Na
Patrona.
to jednakże myślą jedynie o własnym
zaretu (fakt historyczny—niezależnie
prawie. Innym, inaczej myślącym —
,od kontekęrtrt^ligrjTiegoj)':-Jakże'tu
A jaką wartość może mieć jego można zatem mówić o smaku czy
już je odbierają.
artykuł skoro już w pierwszym zdaniu niesmaku z powodu przypominania
mija się z prawdą, pisząc, że w przy innych drastycznych faktów "history
- Ma natomiastmój Polemista rację'
szłym roku będziemy obchodzić o- cznych, związanych z dziejami chrze
co do pomyłki w dacie. Stracenie
krągłą rocznicę owego wydarzenia.
biskupa Stanisława miało miejsce 11
ścijaństwa?
Czyżby 9 łat temu był on jeszcze
kwietnia 1079 roku (a nie jak mylnie
Czy przypomnienie — jakże prze
dzieckiem skoro nie pamięta tego
napisałem 1089 roku) 27 września
cież uzasadnione dla zrozumienia dal
wielkiego jubileuszu, na który po raz
1089 roku miało miejsce przeniesie
pierwszy w historii przyjechał Papież szych losów państwa polskiego —
nie jego ciała na Wawel. Choć to
sprawy
biskupa
Stanisława
ze
Szcze
— Jan Paweł //. W przyszłym nato
także nie jest pewne. Wiele źródeł,
panowa może godzić w czyjeś uczu
miast roku minie 900 łat od owego
(m.in. Żywot tzw. większy) podaje
wspaniałego przeniesienia ciała mę- . cia religijne? Nic podobnego! — Jest
datę: 1088 rok. Z faktu jednakże iż w
czennika ze- Skałki na Wawel. Mnie to tylko kwestia nastawienia czytają
tym roku w Krakowie rezydował jesz
wierzącemu tamta religijna manifes cego oraz jego własnej interpretacji
cze Mieszko III, syn Bolesława Śmia
tacja, którą sobie wyobrażam, jako lektury. Żaden fakt historyczny, żadne
łego w rok później otruty podstępnie
żywo przypomina współczesny nam przypomnienie zdarzeń z przeszłości
przez Władysława Hermana, a to wła
pogrzeb zamordowanego bestialsko nie może nikogo obrażać. Męczeńst
śnie Herman dokonał owego przenie-/
przez funkcjonariuszy Służby Bezpier wo biskupa Stanisława, aczkolwiek
sienią ciała biskupa do katedry wa
czeństwa księdza Jerzego Popiełusz — skoro został skazany w imię obo
welskiej wynika, że musiał to już być
ki. A kułt oddawany zaraz po śmierci wiązującego prawa — ze społecznerok 1089.
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Na polskiej scenie politycznej jest
postacią barwną. Potrafi powiedzieć
pewne kwestie wprost, nie gmatwa
jąc retoryką lukru i lakieru sytuacji i
faktów. Powtarza stale, że jest prag
matykiem i powołuje się często na
przykłady z życia i z miejsca pracy,
które stało się platformą jego kariery.
Alfred Miodowicz nie jest postacią
tuzinkową. Nie znalazł się w książce
Andrzeja Kępińskiego i Zbigniewa Ki
lara „Któ jest kim w Polsce inaczej",
wydanej w 1985 roku, choć już wtedy
widoczny był w reflektorach sceny
politycznej. Ostatnio telewizja prze
prowadziła z nim obszerną rozmowę.
Na łamach „Głosu Pomorza" wypo
wiadał się już dwukrotnie...
Alfred Miodowicz mówi wprost, w
odpowiedzi na pytanie dziennikarki:
„Jakby pani musiała mówić w kółko o
tym, samym, często bez efektu, jak ja
to robię... Mnie już się czasami nie
chce gadać. Cztery lata mamy znowu
stracone, bo plan na pięciolatkę był
do niczego. A głośno o tym mówiliś
my (to znaczy związki zawodowe)
tylko że nikt nie chciał nas słuchać.
Dlaczego niedobry? A dłatego, że
mamy w kraju rozkołysany front in
westycyjny. Fikcyjne były założenia
oszczędnościowe, wszystko skon
struowano na zasadzie rygli i hamul
ców. Żadnego odważnego kroku, tyl
ko progi i zakazy. Z tego wszystkiego
to czasami podziwiam naszą admini
strację, ze potrafi najbardziej idiotycz
ne rzeczy obronić..."
Ale również na początku rozmowy
mówi: „Od dłuższego czasu zajmuje
my się w kraju kilkuset zakładami,
które powinny zbankrutować, bo są
w tragicznej sytuacji. Czekamy na

pierwszy, który splajtuje. Wyobraźnia
ekonomistów według mnie powinna
iść w innym kierunku. Trzeba zająć się
tymi zakładami, które są znakomite i
im pomagać, zwalniać z niektórych
podatków, dać dodatkowe kredyty, a
słabeuszy zostawić niech sobie sami
radzą... My w ogóle jesteśmy bardzo
zbiurokratyzowani i schematyczni.
Reformatorzy gospodarki myślą w ka
tegoriach ograniczeń i hamulców. W
gospodarce nie powinno być żad

nym posiedzeniu KC PZPR, po sesji
Sejmu i po wyborach do rad narodo
wych można, w krajobrazie politycz
nym kraju mówić o pewnym przesile
niu. Uchwała KC PZPR nadaje proce
som demokratycznym, zachodzącym
w naszym kraju, zupełnie innych war
tości i walorów. Jest ukoronowaniem
procesu przyśpieszenia naszych re
form politycznych i gospodarczych.
Stawia jakby na czynnik czasu, do
tychczas lekceważony. Budzi nadzie

nych hamulców, bo będziemy —
przepraszam za wyrażenie ogonem
Europy..."
Alfred Miodowicz jest liderem
związków zawodowych, ale również
członkiem najwyższych władz PZPR,
która z zapisu Konstytucji pełni kiero
wniczą rolę w naszym systemie. Prze
ciwnicy Alfreda Miodowicza twier
dzą, że łatwe jest zajmowanie krytycz
nej pozycji, skoro nie ponosi się od
powiedzialności za rządowe decyzje.
Jest w tych krytykach naiwna wiara w,
powrót takiego stanu rzeczy, kiedy
rząd i jego przedstawiciele byli osoba
mi nietykalnymi w tym sensie, że
uznawano wówczas, iż władza ma
zawsze rację. Lider związków zawododowych te iluzje rozwiewa skutecznie
i bez cererąonii.
Przywołałem postać niekonwen
cjonalnego polityka, bo po niedaw

ję rozmaite, również i te, że polskie
reformy przestaną się ślimaczyć, że
ostrożność przestanie być zasłoną dy
mną i częstym argumentem przeciw
odważnym krokom i decyzjom.

stkę rozwiązał. Część jego żołnierzy przeszła do I Armii
Wojska Polskiego gen. Z. Berlinga.
Podobnie jak komendanci obwodów w Śłonimiu,
Stołpcach i Baranowiczach, por. „Stanley” wysyłał
w tym czasie do Komendy Okręgu AK Nowogródek
meldunki informujące o stoczonych z Niemcami wal
kach oraz ukazujące sytuację własnych oddziałów
brzed i po wkroczeniu wojsk radzieckich. Żaden z tych
meldunków, wysyłanych przez specjalnych* łączni
ków, nie dotarł do Komendy Okręgu, która wtedy
znajdowała się w rejonie Wilna, wykonując zadania
w ramach akcji „Ostra Brama”.

Posiadała pseudonim „Igła”. Mieszkała z rodzicami
w Baranowiczach. Jej ojciec za pracę w AK został
rozstrzelany przez Niemców. Po wojnie wróciła do
kraju i osiedliła się na ziemiach zachodnich. Trasy jej
wędrówek jako łączniczki prowadziły najczęściej z Ba
ranowicz do Nowej Myszy, Horodyszcza i Lachowicz.

TADEUSZ GASZTOLD ■
Poniżej drukujemy ciąg dalszy artykułu, któ
ry pod powyższym tytułem ukazał się w maga
zynie „Głosu Pomorza" nr 82, z dnia 9 kwietnia
1988 r.

Po 17 września 1939 roku, z częścią mojego batalionu
piechoty ze składu 79 pułku w Śłonimiu musiałem
uchodzić na Litwę. Żona została aresztowana przez
NKWD pod zarzutem podpalenia szkoły w Okuninowie, gdzie mieszkaliśmy przed wojną. Jak potem wyja
śniono, szkołę podpalił prowokator, miejscowy chłop,
żeby obarczyć polską nauczycielkę odpowiedzialnoś
cią. W obronie niesłusznie oskarżonej stanęła więk
szość-mieszkańców wsi, co uratowało moją żonę od
zsyłki na Sybir.
Do Słonimia wróciłem w 1941 roku, po wejściu
Niemców. Podjąłem pracę leśniczego w Rafaiłówce,
gmina Dziewiątkowicze, gdzie nawiązałem kontakt
z AK za pośrednictwem pracowników administracji
leśnej: Jana Kotowicza i Eugeniusza Herbika. Pragnę
odnotować, iż na terenie powiatu Słonimskiego pod
czas okupacji niemieckiej administracja leśna w doku
mentacji biurowej używała języka polskiego. Z czasem
praca moja stała się fikcją, gdy całkowicie poświęciłem
się działalności konspiracyjnej.
Pierwszym komendantem Obwodu AK Słonim był*
inż. Jerzy Wróblewski („Mjr Wolański”). Na skutek
wsypy, jaka nastąpiła w czerwcu 1942 roku, Niemcy
aresztowali J. Wróblewskiego i jego bliskiego współ
pracownika S. Korduba. Rozstrzelano ich podczas
pierwszej masowej egzekucji Polaków w Śłonimiu.
Przez krótki czas obowiązki komendanta Obwodu

pełnił Wojciech Korczyc, rolnik z zaścianka Bohdanowicze, gmina Mirzewicze, rodzony brat późniejszego
generała Władysława Korczyca, który po rewolucji
został w Rosji. Po kilku miesiącach Okręg AK przysłał
kpt. „Kartacza”, który objął funkcję komendanta Ob
wodu Słonim.
Dzięki naszemu człowiekowi, którego skierowaliś
my do pracy u Niemców, mieliśmy informacje dotyczą
ce zamierzeń okupanta na naszym terenie. W szere
gach policji białoruskiej służyło wielu naszych ludzi,
którzy oddawali duże usługi naszej organizacji nie
tylko jako wywiadowcy, ale jako dostarczyciele broni
i amunicji dla oddziałów leśnych. Na rozkaz ludzie ci
stawiali się uzbrojeni i gotowi do walki. (Fragment
wspomnień „Groma” J. Bylewskiego).

Funkcję komendanta Obwodu, od jego powstania >
w maju 1942 roku, pełnił w Nieświeżu por. „Stanley”
(Stanisław Winter), który na wiosnę 1944 roku posiadał
już trzy uzbrojone i umundurowane kompanie piecho
ty w Nieświeżu i Kłecku. Działalność konspiracyjna
koncentrowała się tu na dywersji kolejowej, obejmują
cej głównie linię Baranowicze — Mińsk i szosę Słuck
— Brześć.
W czasie akcji „Burza”, która na tamtym terenie
rozpoczęła się pod koniec czerwca 1944. roku, Obwód
Nieśwież wystawił batalion piechoty liczący ponad 500
ludzi. Batalion ten współdziałał z oddziałami baranowi-1
ckimi, ale uniknął w krytycznym momencie koncent
racji w Nowej Myszy. Batalionem dowodził por. „Sta
nęły”, który wobec wkraczających oddziałów ujawnił
się, a widząc brak płaszczyzny porozumienia, jedno-

W naszej obecnej sytuacji politycz
nej i społecznej nastał czas dla wyra
zistych i nawet kontrowersyjnych po
lityków. Tylko tacy mogą zostać zau
ważeni przez opinię społeczną, tylko
tacy mają szansę oddziaływać na wy
obraźnię społeczeństwa. Czas polski
nie stoi w miejscu. Kto tego nie doce
nia, nie potrafi zdefiniować przemian i
znaleźć w nich swojego miejsca.

Mówi o sobie: „Praca łączniczki była bardzo niebez
pieczna: polowali na nas Niemcy i współpracujący
z nimi Białorusini. Najczęściej przewoziłam ludzi lub
broń. Przewożone osoby rekrutowały się spośród na
szych działaczy, spalonych we własnych środowiskach
i udawały się do oddziałów leśnych lub specjalnych
melin położonych w „zabitych deskami” okolicach.
Broń była kierowana do placówek AK, gdzie ją od
bierali nasi ludzie na specjalne hasło. Jeżdżąc chłops
kimi zaprzęgami, udawałam wiejską kobietę. Obowią
zywała pełna znajomość okolicy, włącznie z nazwis
kami jej mieszkańców, ponieważ Niemcy patrolujący
teren, wspólnie z białoruskimi policjantami przepro
wadzali nierąz „egzaminy” ze znajomości okolicy.
Znałam kilkadziesiąt dziewcząt, przeważnie gimna
zistek, które pełniły zadania łączniczek. Były wśród
nich: Antonina Stabrowska, Antoniną Kościuk, i Ja
nina Korczyc ze Słonimia. Pragnę specjalnie wspo
mnieć o Annie Pacześniak, która wyróżniała się od
wagą i wykonywała najtrudniejsze zadania. Po wojnie
wycierpiała wiele na zesłaniu, skazana przez stalinow
ski system, najpierw na karę śmierci, a potem — tytu
łem łaski — na 25 lat więzienia. Na zesłaniu za
chorowała na tyfus i przeżyła śmierć kliniczną. Odtran
sportowano ją do kostnicy, gdzie obudziła się i po
wróciła do baraku, siejąc postrach wśród swoich prze
śladowców. Jeżeli dzisiaj w ZSRR odsłania się zbrodnie
stalinowskie i ich milionowe ofiary, to najwyższy czas
żeby badać dzieje Polaków, którzy padli ofiarą tych
zbrodni. Jedną z nich była Anna Pacześniak. (Irena
Marciniak, „Igła”. Wspomnienia. Maszynopis).
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Na terenie baranowickiego Inspektoratu AK znaj
dował się obóz zagłady w Kołdyczewie, który jako
miejsce eksterminacji ludności żydowskiej i polskiej
był pod ścisłą obserwacją Armii Krajowej. W 1943 roku
„...Posiadaliśmy — pisze kpt. „Warta” szef sztabu
Nowogródzkiego Okręgu AK — opracowany plan
zlikwidowania tego obozu i Stale w rozmowach z par
tyzantką radziecką podkreślaliśmy, iż hańbą jest, aby
na naszym terenie, przy istnieniu tylu oddziałów,
mógł istnieć taki koszmar jak Kołdyczewo...” (Działal
ność Nowogródzkiego Okręgu AK. Maszynopis. Ar
chiwum Wojsk. Instytutu Hist.).
Przygotowania do likwidacji obozu objęły nawet
gotową do akcji ekipę filmową, która miała sporządzić
dokumentację tego znanego hitlerowskiego obozu za
głady. Załoga Kołdyczewa liczyła ok. 2.500 oprawców,
Niemców i Białorusinów pozostających na usługach
okupanta. Ani wspomniany kpt. „Warta”, aiji inne
materiały dotyczące Inspektoratu AK Baranowicze nie
wyjaśniają dlaczego odstąpiono od akcji bojowej, w celu
likwidacji obozu koncentracyjnego w Kołdyczewie.

W £*£ fiucu 13 ł<f R
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chanizmy. Tym razem o nie zadbano.
OSŁON Ę dla kultury, nowe mechanizmy jej rozwoju, o demo
Konkretnych dokonań jest jeszcze
kratyzację i uspołecznienie od dawna dopominali się ludzie
więcej: wyłączono od dyrektywności
kultury, publicyści. Wprawdzie już dawniej powstały pod
(sztywne limity) wynagrodzenia wy
waliny nowego systemu — umożliwiającego kulturze w trudnych
płacane w instytucjach i placówkach
warunkach stabilizację, nawet pewiąn postęp (ustawy sejmowe o
upowszechnienia z bezosobowego
upowszechnieniu kultury, instytucjach artystycznych. Funduszu
funduszu płac oraz wynagrodzenia
Rozwoju Kultury, kinematografii), lecz zmiany legislacyjne nie przy
agencyjno-prowizyjne, ujednolicono
niosły szybkich, korzystnych rezultatów. Pozostały nadal liczne,
podatek od wynagrodzeń w dziedzi
szczegółowe przepisy hamujące postęp, krępujące inicjatywę,
nie kultury do 10 proc., wreszcie po
sprzeczne z reformatorskimi tendencjami i społecznymi potrzebami.
zostawiono przedsiębiorstwom re
W różnych, reprezentatywnych gremiach, wskazywano na te sprze
sortu kultury całość odpisów amor
czności i zagrożenia, domagano się zmian, zwłaszcza w sferze
tyzacyjnych od urealnionej wartości
ekonomiczno-prawnej kultury.

O

Zwolennicy zmian doczekali się
wreszcie prawnej satysfakcji. Powstał
projekt zmian prawie rewolucyjnych.
Jeśli w całości zostanie zrealizowany,
to naprawdę kglturę czekają lepsze
czasy, znacznie pomyślniejsze per

ficzne i radiowe. Najkrócej mówiąc:
chodzi o to. bv liczvc nutv i wersy nie
według wiersza i centymetrów bieżą
cych. Zapowiedziano wreszcie wpro
wadzenie wielu ulg celnych, mają
cych zastosowanie w przywozie ma
szyn i urządzeń niezbędnych dla roz
woju kultury narodowej.

I wreszcie sprawa o kapitalnym
znaczeniu, dotycząca wszystkich pla
cówek upowszechniania kultury.
Mowa o projektowanej nowelizacji
zarządzenia w sprawie trybu finan
środków trwałych.
sowania instytucji i rodzajów działal
ności z Funduszu Rozwoju Kultury w
TERAZ o przedsięwzięciach
celu „wprowadzenia instrumentów
planowanych w bliskiej i nieco
pobudzających aktywność i wzrost
dalszej perspektywie. Mówi o
oferty placówek upowszechniania
nich rozdział pt. Zadania w trakcie
kultury". Ministerialne zarządzenie nr
realizacji. Rozpisano je na podroz
58 z 1982 r. stało się sławne, choć w
niechlubnym tego słowa znaczniu.
Dotacja, jaką otrzymywała każda pla
cówka z Funduszu Rozwoju Kultury,
była ściśle poszufladkowana. Tyle na
to, tyle na tamto. Na strażypieniędzy
stoją paragrafy. Wiele z nich dodat
kowo wspierają limity. O przekrocze
niu paragrafów nie ma mowy.-Chyba
że za specjalną zgodą.

i jednostek obrotu, książką, arty
kułami muzycznymi, tonograficznymi. *
Wyłączono nagrody za twór
czość i działalność w dziedzinie
kultury i sztuki z podstawy opo

A

Często jest więc tak, że w placówce
pieniądze niby są, a zarazem ich nie
ma. Są np. na instruktora prowadzą
cego konkretny zespół, ale nie ma ich
na sprzęt, instrumenty. Są na ludzi,
nie ma na delegacje i odwrotnie. Jeśli
zwalnia się etaty, stanowiska, nawet
zupełnie zbędne, nie można tych pie
niędzy wykorzystać na podwyżki plac
dla tych, którzy na nie zasługują.
spektywy. W dzienniku rządowym
„Rzeczpospolita" (28.05.1988) opu
blikowano „Harmonogram dzia
łań ekonomiczno-finansowych
w kulturze i sztuce w drugim
etapie reformy gospodarczej”.
Opracował go międzyresortowy ze
spół partyjno-rządowy, który bardzo
wnikliwie, na serio zajął się sprawami
kultury i z dużym powodzeniem pousuwał z drogi rozwoju kultury liczne
bariery. Oczywiście, postanowienia
zespołu muszą stać się powszechną
praktyką -— wówczas nadejdą auten
tyczne, korzystne zmiany,
Niektóre z nich już się dokonały.
Mówi o nich rozdział pt. Zadania
zrealizowane. Pomyślne zmiany
dotyczą choćby możliwości upo
wszechnienia książki, powstrzymania
obłędnej galopady cen. W tej kwestii
wyrażano wiele niepokoju, postulo
wano podjęcie konkretnych działań.
Otóż resort finansów wyłączył
już z opodatkowania podatkiem
od ponadnormatywnych wyna
grodzeń prowizji z tytułu kolpor
tażu książek. Jest to pozytywne
rozstrzygnięcie, gdyż księgarnie
mogą bez obaw zatrudniać kol
porterów. Przyznał też ulgę w
podatku dochodowym (20 jed
nostek
procentowych)
dla
przedsiębiorstw
poligraficz
nych, wydawnictw książkowych
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datkowania podatkiem wyrów
nawczym. Wyłączono także z opo
datkowania podatkiem od ponadnor
matywnych wypłat wynagrodzeń,
honorariów autorskich i realizatorskich oraz prowizji z tytułu kolportażu
biletów wstępu na imprezy artystycz
ne. Zwolniono wreszcie od podatku
wynagrodzenia wypłacane z tytułuobsługi imprez artystycznych, upo
wszechniania kultury w terenie, ponadnormowych występów, opraco
wań i czynności technicznych, orga
nizacyjnych i realizacyjnych. Przywi
lej ten dotyczy instytucji artystycz
nych, mogących tym samym podej
mować dodatkowe zadania. W przy
gotowaniu jest nowelizacja rozporzą
dzenia rządowego w sprawie zasad
gospodarki finansowej instytucji ar
tystycznych. Pozwoli ona uprościć
zasady gospodarki finansowej, pobu
dzić aktywność tych instytucji.
Zapowiedziano
znowelizowanie
innego rozporządzenia w sprawie za
sad tworzenia systemów wynagro
dzeń pracowników instytucji artysty
cznych. Tu znów chodzi o odpowied
nie honorowanie jakości wykonanej
pracy, zwiększenie uprawnień kiero
wników tych instytucji. ZwaloryzoWańO cenniki: sceniczny, autorski,
plastyczny. To bardzo sensowna de
cyzja. W okresie postępującej inflacji
liczą się nie pułapy i kwoty, ale me
lii

działy: przedsiębiorstwa resortu
kultury, fundusz rozwoju kultury,
artyści i twórcy oraz inne proble
my. Propozycji jest wiele, wymieńmy
tylko niektóre. Zapowiedziano walo
ryzację cenników: kompozytorskiego,
fotograficznego i lutniczego. Muzy
ków zainteresuje np. projekt zwol
nienia z opłat celnych instrumentów
muzycznych, przywożonych z zagra
nicy do kraju w ramach tzw; obrotu
niehandlowego. Kolejna ciekawa,
pionierska inicjatywa, to odliczanie
darowizn obywateli przekazywanych
na Fundusz Rozwoju Kultury (także
na specjalne fundacje) z podstawy
opodatkowania podatkiem wyrów
nawczym. Te rozwiązania dawno już
sprawdziły się na Zachodzie. W nowej
taryfie pocztowej zamierza się wpro
wadzić specjalną kategorię „przesył
ka książkowa" na prawach taryfy
ulgowej. I to rozwiązanie także się
sprawdziło w innych krajach. Tam
książka od dawna już jest przesyłką
uprzywilejowaną.
Do końca 1988 r. powinno nastą
pić obniżenie o połowę podatku dochodovyego dla wszystkich przedsię
biorstw podległych Ministerstwu
Kultury i Sztuki. Zostaną też zwol
nione z wpłat*na Centralny Fundusz
Rozwoju Nauki i Techniki. Wystąpi
się o uchylenie uchwały rządowej W
sprawie stawek za nagrania fonogra

Inicjatywy, innowacje, dodatkowa
praca? To się praktycznie nie opłacało
nikomu. Nawet dodatkowe cjochody
w ośrodku kultury, klubie. Z docho
dowej dyskoteki klubu wideo nic nie
można było przeznaczyć na zakup,
honoraria, płace. Jeśli pomysł z do
chodami wstawiano do planu to ob
niżano dotację, albo podwyższano
podatek dochodowy. A kiedy dysko
teka z różnych powodów nie przynio
sła zakładanych zysków, w budżecie
robiła się wyrwa, a nad placówką
zbierały się ciemne chmury.

Taki napis umiesz
czono na płycie na
grobnej, zmarłego w
1927 r. pisarza epoki
modernizmu, Stanis
ława
Przybyszews
kiego.
Grobowiec
wznosi się przy koń
cu alei cmentarza w
Górze, małej wsi ku
jawskiej. Z miejsca
spoczynku
pisarza
roztacza się panora
ma
Kujaw,
widać
stąd zresztą rodzinne
Łoje wo.

„Meteor przebiegający widnokrąg
niebieski" — jak lubił nazywać się
ERAZ to się ma generalnie zmie
Przybyszewski — urodził się 7 maja
nić. Znikną szufladki, przegródki,
1868 roku w Łojewie, jako 14 dziecko
a dochody można będzie prze
Józefa Przybyszewskiego, ubogiego
znaczyć r>a działalność i płace. Tyle
wiejskiego nauczyciela i jego drugiej
ogólnie, bo na szczegóły przyjdzie
żony, Doroty Grąbczewskiej. Mały
jeszcze pora. Zaświeci też światło dla
Staś, rozpieszczony przez matkę, już
stowarzyszeń kulturalnych. I one zo
od dzieciństwa zdradzał zdolności
staną zwolnione z obowiązku płace
muzyczne i literackie. Maturę zdał w
nia podatku dochodowego „z tytułu
Wągrowcu, później próbował studio
prowadzenia wyodrębnionej działal
wać w Berlinie architekturę, następ
ności gospodarczej, o ile zysk z tej
nie, pod wpływem lektury książek
działalności w całości jest przezna
Fryderyka Nietschego — które długo
czony na działalność statutową". W
były ewangelią młodego ' Przyby
innych krajach ten pomysł także jest
szewskiego — medycynę.
znany od dawna. Lepiej jednak póź
niej, niż wcale. Może wreszcie’ lef drStudiów nie ukończył. Wcześnie
ma, miast szkodzić, pomoże kulturze.
zaczął tworzyć. Już w 1892. r. był
Tym razem widoki są twardziej op
redaktorem „Gazety Robotniczej",
tymistyczne.
autorem głośnych utworów: „Przy
czynek do jaźni jednostki twór
ii mMiimii i n ę i
i i mi i iinirrii........................"
~ ' J---------- ~ ..... nrr TrTTrrinm------rr--n—-czej, czyli genialnej: Zur Psycho
logie des Individuums” — z pod
tytułem: Chopin und Nietsche brąz
„Ola Hansson". Te rozprawki, nowo
ścią i rodzajem ujęcia zwróciły uwagę
sfer krytyczno-literackich berlińskiej
moderny. Zjednały mu określenie
„genialny Polak" i przyjaźń wielu nie
mieckich pisarzy i filozofów. Sława
szła odtąd za pisarzem, (może raczej
przed nim), a w najbardziej bodaj
ekscentrycznej, choć właściwej epo
ce formie wyraził to krakowski właś
ciciel składu fortepianów, Zdzisław
Gabryelski, witając pisarza na krako
wskim dworcu słowami: „byłbym
szczęśliwy, gdybym byI cielakiem, z
którego skóry pańskie buty wypra
wiono
Przeszło rok pracy w redakcji „Ga
zety Robotniczej" to okres względnej
stabilizacji materialnej, która później
rzadko bywała udziałem pisarza. Uwi
kłany w skomplikowane sytuacje osobiste (nieformalny związek z Martą
Foeder, z którego — po jej samobój
czej śmierci — pozostało troje dzieci
rosnących w przytułku), starał się uciekać od ciążących mu trosk. Naj
częstszą przystanią w tej ucieczce był
W kolejnych obrazach o wspólnych tytułach „Długa i kręta droga" autor proponuje
alkohol. W 1893 ogłosił trzecie, czys
symboliczną krawędtź stołu, przy którym powinni zasiąść wszyscy bez wyjątku. Cała seria
to literackie dzieło sztuki „Toten
tych płócien uwidacznia nam nostalgię, pesymizm i zadumę artysty, wiodącą poprzez
messe”. W tym czasie zetknął się z
monochromatyczne gamy kolorystyczne, do bardzo niewielkich agresywnych płaszczyzn,
bohemą
skandynawską,
przede
które mogą oznaczać zmianę —- ale na co? To pytanie artysta zostawia otwarte.
Osobiście zafrapowały mnie dwa niewielkie płótna: „Nocny ogród" i „Schody do
wszystkim z Augustem Strindbergiem,
nieba”.
dramaturgiem
bojkotowanym
w
ojczystej Norwegii z powodu drażBronią malarstwa Pawła Lewandowskiego jest czystość, wyrafinowanie kolorystyczne
liwości prezentowania tematów. W
i szalona komunikatywność, o czym z prawdziwą przyjemnością zawiadamiam.
wyniku tych kontaktów ożenił się z
M. ZIELIŃSKI
piękną, miedzianowłosą Dagny Juel,
Fot. Z. Bielecki
która odrzuciwszy starania głośnego

T

Paweł Lewandowski-Palle. Malarstwo
NOTATNIK PLASTYCZNY

Plakat artysty w tytule swym zaprasza nas do obejrzenia obrazów z'Pallelandii, czyli
krainy własnych doznań. W ten lapidarny sposób zachęca nas artysta do obejrzenia swych
prac olejno-polimerowych, skrzących się ciekawymi zestawami ciepłych i zimnych zieleni,
błękitów i żółci, czerwieni, cynobrów i sień. Każdy 2 tych kolorów położony jest czysto
i starannie, z równo ciętymi krawędziami.
Tematyką wiodącą w zestawie 32 prac jest pejzaż, w którym artysta wprawnymi
poczynaniami organizuje formę, nastrój oraz dalekie i bliskie horyzonty, pozwalając nam na
własne odczucia. Dotyczy to szeregu pejzaży pod wspólnymi tytułami „Mój Ciechoci
nek", „Tematy Bydgoskie", „Bylicówka", „Cała jaskrawość". W tym miejscu
należy dodać, iz artysta urodzony w AieKsandrowie Kujawskim koto Ciechocinka, był
bardzo blisko pejzażu wraz z jego nastrojami, porami i spokojem perły uzdrowisk. Podobne
nastroje prezentują prace z fasadami budynków w oddali i zewnętrznąTurtką ogrodową,
zapraszając nas do wnętrza, aby spędzić kilka chwil sam na sam z autorem, jego ideą, lub
otworzyć własną furtkę z własnymi doznaniami.

Festiwal Muzyki Krzysztofa Pende
reckiego,, odbywający się w dniach
6—16 czerwca, jest największym wy
darzeniem muzycznym w kraju i nie
tylko. Kraków — Lusławice — Po
znań. Oto trakt, po którym wędrowała
ta muzyka, a wędrówce tej mogła
towarzyszyć cała Polska, jako że tele
wizja transmitowała poszczególne
koncerty. Wreszcie nie pojedyncze
wykonania, ale blok koncertowy, pre
zentujący obszerny wybór kompozy
cji autora. Dodajmy — wybór dokqnany przez samego Krzysztofa Pen
dereckiego; z dobranymi przez niego
wykonawcami: solistami, zespołami,
dyrygentami. Podczas konferencji
prasowej, która odbyła się w krakow
skim hotelu „Forum", Krzysztof Pen
derecki sam podkreślił jeden z waż
nych momentów tego przeglądu
swojej twórczości:
— Po raz pierwszy „Pasja" oraz
obie „Jutrznie" zostaną wykonane
jako tryptyk. „Tryptyk paschalny" ni
gdy nie był wykonywany w całości,
bo nigdy dotąd nie udało sięzgromadzić w tym celu niezbędnych do ta
kiego wykonania chórów...
Słyszeliśmy zatem '„Tryptyk pas
chalny" w wykonaniu Chóru Państ
wowej Filharmonii w Krakowie, Chó

ru Filharmonii Narodowej w Warsza
wie i Chóru Chłopięcego Filharmonii
krakowskiej. Z orkiestrą i solistami,
poprowadzony przez dwóch dyryge
ntów — Gilberta Levina i Davida
Shallona — „Tryptyk" stał się wyda
rzeniem. Zresztą cały program festi
walowy był wydarzeniem na miarę
światową i geniuszu twórczego Pen
dereckiego. Koncerty transmitowane
przez TVP i Interwizję, przekazy tele
wizji satelitarnej, wielki zjazd świato
wej krytyki muzycznej; plejada znako-'
mitych wykonawców polskich i za
granicznych, specjalny samolot do
wożący festiwalowych gości na kon
certy do Poznania... Potęga muzyki
polskiego, współczesnego kompozy
tora sprawiła, że przez kilka dni
czerwca świat zainteresował się Pol
ską z jakże innych powodów niż
ekonomiczne i polityczno-społeczne
kryzysy... W każdym razje — mogliś
my poczuć, że przyjemnie mieć „u
siebie", własnego obywatela świata.
Kraków, w którym od niedawna
Krzysztof Penderecki kieruje Filhar
monią, a z którym kompozytor zawsze
był związany, miał więc w czerwcu —
niejako w ramach obchodzonych tam
w tym samym czasie tradycyjnych Dni
Krakowa —- swoje „wejście" na świa

towe salony.
W pierwszym dniu Festiwalu kon
certem wieczornym dyrygował zresz
tą sam Krzysztof Penderecki — tylko
pod tym warunkiem zgodziła się bo
wiem przyjąć zaproszenie jedna z naj

okładem trzydzieści. Ileż wielkich,
wstrząsających światowym życiem
muzycznym, kompozycji powstało.
Jakim prestiżem cieszy się ich autor,
który — jakby patrzeć — tu, w kraju,
widzi swój dom i tego kraju sprawami

lizowane w porę, jakby z intóncją
uzupełnienia niepełnego spektrum ex
post. Przedziwne to zjawisko, że na
ród, z charakteru tak romantyczny, nie
wydobył z siebie poza fenomenem
Chopina, bardziej znaczącego wyrazu

lepszych orkiestr na świecie: orkiestra
symfoniczna Filharmonii Leningradzkiej. I — był to wspaniały koncert:
mistrzowski zespół, światowej klasy
wiolonczelista
Iwan Monighetti
oraz: II Koncert na wiolonczelę i II
Symfonia „Wigilijna" dyrygowane
przez samego Mistrza.
Krzysztof Penderecki rozpoczął
s\A/oją drogę twórczą Pieśniami na
głos z fortepianem do słów Leopolda
Staffa; „Cisza" i „Niebo w nocy". Był
rok 1956. Minęło od tego czasu lat z

nadal'żyje. Zresztą jeden z ostatnich
jego utworów — „Polskie requiem"
(także wykonane w ramach Festiwa
lu) pisane w latach 1980—84 dowo
dnie tę tezę dokumentuje. Andrzej
Chłopecki, muzykolog, tak m.in. przy
okazji festiwalowego wykonania
„Polskiego requiem" pisze.
„Twórczość Krzysztofa Penderec
kiego wnosi do historii muzyki pol
skiej jakość, która się w niej dotąd nie
objawiała — formę monumentalną.
Wnosi do niej także zjawiska nie zrea

w muzyce — najbardziej romantycz
nej ze sztuk. Nie wypowiedziany do
tąd przez polską muzykę żywioł symfonizmu, opery i oratorium eksploduje
w dziele Pendereckiego w czasie,
który — wydawałoby się — nie sprzy
jał tym tonom i tym gestom w muzyce.
Penderecki stwarza w polskiej muzy
ce nową jakość już czymś, co jest
przed jego utworami — swą postawą.
Jest to postawa wyzbyta z kompleksu
polskiego, kompleksu kultury nie
dojrzałej..."

juz w świecie Strindberga, ofiarowała
rękę Przybyszewskiemu. Moment ten
upamiętnił pisarz w powieści „Über
Bord” (Na rozstaju).
W klimacie entuzjastycznej (choć
bardzo krótkotrwałej jak się okaże)
miłości do Dagny powstały rapsody:
wspomniany „Totenmesse" oraz
„Vigilien”. W dalszych latach dołą
czyły się do tych trzy następny rap
sody: „W godzinie cudu”, „De
profundis” i „Nad morzem”.
Pięcioksiąg ten uważał Przybysze
wski do końca życia za najbardziej
oryginalną część swojej twórczości.
W 1897 ogłosił pisarz „Synagogę
szatana”. Oryginał niemiecki różni
się od wersji polskiej, zresztą skonfis
kowanej. Cenzura austriacka i rosyjs
ka uważała książkę za bluźnierczą,
gdyż rzekomo propagowała kult dia
bła, jako równorzędnego Boga. Przy
byszewski rozpatruje zjawiska szatańskości na płaszczyźnie ludzkiej pa
tologii, ale — jak sam pisze — „utwór
ten uczyniI ze mnie prowodyra sekty
lucyferianów".
W-1898 roku twórca, który w liście
do wydawcy Fiszera tłumaczył: „ko
cham naród polski nade wszystko, ale
pod względem sztuki nie wiem. co
naród lub ludzkość znaczy. Piszę po
niengiecku bo to język znany chyba w
całej Europie...." jak gdyby „nawrócił
się" do języka polskiego. W liście z
Paryża, do Alfreda Momberta, wyzna
je: „Piszę teraz wiele po polsku. Ten
język jest bogaty i piękny i jest moim
językiem z krwi i kości. Piszę dla
samego języka, dla rytmu serca, który
w mojej mowie ojczystej jest szerszy i
swobodniejszy... Warto by te słowa
zapamiętała młodzież.
Złośliwy demon czający się w Sta
chu — jak mówił Boy-Zeleński— był
inscenizatorem paru tragedii samo
bójczych, tak charakterystycznych dla
epoki. Od kuli Emeryka — samobójcy
zginęła Dagny Przybyszewska, stoją
ca zresztą na drodze romansu męża z
Jadwigą Kasprowiczową. Głośny au
tor „Synów ziemi" może powtórnie
się ożenić, dzieci Dagny adoptowała
jej siostra.
Dramat „Złote runo" święci trium
fy sceniczne. To nie zmienia nic w
sytuacji pisarza. Nadal topi troski w
alkoholu, pozostając w silnej depresji.
Jadwiga próbuje narzucić domową
dyscyplinę. Wysiłki te kwituje Przybybyszewski listem do Anieli Pająkowny, kolejnej przyjaciółki: ...zagościł w
mym domu piekielny szatan, kobieta
zła, przewrotna i ordynarna"...
W krótkim szkicu trudno jest zob
razować życie i twórczość tak kont
rowersyjnego pisarza. Twórczość je
go bowiem niezwykle głęboko tkwi w
biografii, ta zaś nie nadaje się do
hagiografii. Wielu krytyków bogatego
pisarstwa Przybyszewskiego (nawia
sem — nigdy nie ukaząły się dzieła
zebrane obrazujące całość dorobku
twórczego) wysuwa na pierwszy plan
legendę, głęboko tkwiącą w jego ży
ciorysie.
Legenda Przybyszewskiego jest
mało znana polskiemu czytelnikowi.
Skandalizujący życiorys prezentuje opowieść biograficzna Helsztyńskiego
— „Przybyszewski", której lekturę z
okazji 120 rocznicy urodzin pisarza
warto polecić.
Brakuje jednak, niezbyt hermetycz
nym językiem krytyki literackiej napi
sanej książki o twórczości Przybysze
wskiego. Jedno warto stwierdzić na
pewno. Ten genialny Polak rozsławił
literaturę polską na świecie.
Nic dodać — nic ująć. A wracając
do Festiwalu i zorganizowanej z jego
okazji konferencji prasowej, kilka in
formacji o zamiarach kompozytora na
najbliższą przyszłość:
— Każdy człowiek kręci się koło
stałych, fascynujących go tematów
— powiedział m. in. Krzysztof Pen
derecki. — Dla mnie takim tematem
jest temat Apokalipsy, który co kilka czy
kilkanaście lat widzę inaczej. Jest nim
też Faust, wokół którego krążę, od
którego odchodzę i do którego po
wracam. I jest „Amadeusz" Schofera.
Uzyskałem przed kilku laty zgodę au
tora na użycie tekstu jako libretta.
Sukces filmu spowodował, że na jakiś
czas odłożyłem projekt. W każdym
razie jest to świetne libretto i bardzo
trudny muzycznie temat. A że zawsze
pociągały mnie tematy trudne, więc
niewykluczone, że za dwa, trzy lata
powstanie opera pt. „Amadeusz".
Tak więc — czekamy. Sukces „Cza
rnej maski" — ostatniej, mającej swo
ją premierę w 1986 roku opery Pen
dereckiego, jej polskie prawykonanie
w Poznaniu i zapowiedziana na jesień
premiera w warszawskim Teatrze
Wielkim — czas tych oczekiwań nieco
nam skrócą.

GŁOS POMORZA

1988 - 06 - 25 - 26

Str. 9

REJSU „JACKIEM MALCZEWSKIM " DOOKOŁA ŚWIATA
Marynarze to specyficzny ludek.
Kiedy statek jest w morzu, spieszą do
portu, ale wystarczy dzień, dwa, góra
— trzy dni postoju i znów ich gna w
morze, znów niesie ich dalej. Taka już
ich natura. Najlepiej oddaje ją stare
marynarskie porzekadło, według któ
rego w portach gniją statki i ich zało
gi. A więc niech trwa żegluga!
I w nas tkwi bakcyl wiecznych
wędrowców, bo z nieukrywaną rado
ścią spoglądaliśmy na kilwater ukła
dający się za rufą statku wychodzące
go z ostatniego portu Nowej Zelandii.
Znów na morzu, znów płyniemy! „Ja
cek Malczewski" nabiera prędkości.
Kadłub lekko drży a jego olbrzymia
gruszka na dziobie, teraz wysoko wy
stająca z wody, pruje błękitne Morze
Tasmana.
Po dwudziestu dwóch dniach po
bytu opuściliśmy Nową Zelandię.
Piękny, rozległy zasobny i czysty kraj.
Pożegnaliśmy ludzi otwartych i sym
patycznych, kochających i troszczą
cych się o piękną przyrodę, rozmiło
wanych w kwiatach i... krótkiej his

spokojem, portowcy zabrali się do
rozładunku.
A jak oni potrafią pracować, prze
konaliśmy się podczas postoju „Jac
ka Malczewskiego" w kilku portach
tego rozległego kraju. Jeszcze pod
czas postoju w Numei, na Nowej
Kaledonii, przedstawiciel Polskich Li
nii Oceanicznych w Nowej Zelandii
popędzał nas depeszami do przyspie
szenia zawinięcia do Auckland. Zale
żało mu na tym, aby „Jacek Malczew
ski" przypłynął do tego portu najpóź
niej w czwartek rano. Mimo sporych
doświadczeń, łudził się nadzieją, że
portowcy zdołają obsłużyć statek w
ciągu dwóch dni i w ten sposób
uniknie postoju do wtorku, bo w
sobotę i niedzielę nie pracują, a w
poniedziałek, właśnie w Auckland,
przypadał „New Zeland Day" czyli
święto narodowe, bardzo skrupulat
nie przestrzegane przez portowców.
Zbieg okoliczności sprawił, że kapi
tan nie mógł spełnić prośby przed
stawiciela PLO. Z powodu cyklonu
do portu weszliśmy dopiero w piątek.

WŁADYSŁAW ŁUCZAK

torii, z pietyzmem dbających o zabyt
ki.

^

W portach Nowej Zelandii panują
osobliwe obyczaje, Mają one swoje
dyrekcje, działają w nich przedsię
biorstwa przeładunkowe, ale tak na
prawdę to właściwymi gospodarzami
portów są portowcy. Jest tak, jak oni
postanowią, dzieje się to, co oni chcą.
A armator jest po to, by oni mogli
zarabiać. Próba zmiany tego układu i
obowiązujących obyczajów jeszcze
się nikomu nie udała i podobno nikt
nie ma odwagi ryzykować, by nie
narazić siebie i innych na trudne do
przewidzenia konsekwencje. Poza
różnymi akcjami solidarnościowymi
w kraju, mają także,silne powiązania
międzynarodowe i takie włalnie re
presyjne akcje solidarnościowe nie
jednego śmiałka sprowadziły na zie
mię.
W Auckland opowiadano mi jak to
załoga jednego statku przekonała się,
że nie warto narażać się portowym
dyktatorom. Otóż w australijskim
porcie, w którym jej statek przebywał,
ogłoszono strajk cumowników. Sta
tek był gotowy do wyjścia, ale groził
mu dalszy postój, gdyż ci, którzy mieli
zdjąć cumy z polerów, handryczyli się
ze swymi pracodawcami i postanowi
li swoje żądania wymusić strajkiem. A
ponieważ statek zarabia tylko wtedy
kiedy płynie, kapitan zdołał namówić
marynarzy, by sami zdjęli cumy, bez
pomocy cumowników. Zdjęli, nikt im
nawet nie przeszkadzał. Po kilku
dniach żeglugi statek zawinął do Au
ckland, został wprowadzony, usta
wiony pr2y nabrzeżu, przycumowany
i stał... jak widmo. Pies z kulawą nogą
nie zainteresował się nim. Nie poma
gały interwencje, zaklęcia kapitana,
depesze armatora. Po dwóch tygod
niach, wolno, z nowozelandzkim

I zaczęło się. Panowie portowcy
zaczęli powoli schodzić się. Spraw
dzili windy statkowe, ocenili jakość
lin, oczywiście, wszystko bardzo do
kładnie, skrupulatnie i powoli. I kiedy
nic nie stało już na przeszkodzie żeby
przystąpili do rozładunku, zaczęło
mżyć.
— Sorry — rozłożył ręce związko
wiec. — Danger —- dodał i dla po
twierdzenia swej diagnozy potarł bu
tem po ledwie zroszonym pokładzie.
— Nie mogę zgodzić się — mówił
dalej — aby moi koledzy pracowali w
warunkach niebezpiecznych. — Chy
ba — zaproponował — że za podwój
ną stawkę... Ale przedstawiciel nie dał
się nabrać na tę „atrakcyjną" ofertę
podjęcia pracy w niebezpiecznych
warunkach i do umowy nie doszło.
Na szczęście mżawka okazała się kró
tkotrwała, po jakimś czasie wyjrzało
słońce, osuszyło pokład i panowie
portowcy mogli już bez przeszkód
podjąć bezpieczną pracę.
Ale nie na długo. Po przerwie obia
dowej znów zjawił się u chiefa związ
kowiec i oświadczył, że w trudnych
warunkach jego ludzie nie będą pra
cowali za normalną stawkę. Zażądał
dodatkowo 10 dolarów nowozelan
dzkich za godzinę.
Skąd się wzięły te trudne warunki?
„Jacek Malczewski" zabrał z Rotter
damu do Papejte ładunek workowa
nego cementu. Jak zwykle, przy roz
ładunku, kilka worków pękło i cement
rozsypał się w ładowni na międzypokładzie. Robotnicy thaitańscy nie
zbyt dokładnie posprzątali ładownie,
bo trochę tego cementu zostało. Nie
wiele, ale wystarczająco, by był pre
tekst do skubania armatora, z góry
stojącego na straconej pozycji. Jeśli
bowiem nie podejmie dyskusji nad
propozycją, musi liczyć się z przerwą
w pracy, a więc przestojem statku,
Musi wybierać mniejsze zło.

— Macie rację — mówi wezwany
przedstawiciel. — Dostaniecie dwa
dolary dodatkowo za pracę w tej
ładowni.
— O key — odpowiada związko
wiec, który zdawał sobie sprawę, że
jego żądanie jest nie do przyjęcia. Nic
już jednak nie mogło uratować statku
przed dłuższym postojem. Przez trzy
dni panowała błoga cisza, przerywa
na jedynie odgłosami pracy na sąsie
dnim nabrzeżu, do którego dobił olb
rzymi, szwedzki rorowiec. W sobotnie
popołudnie, niedzielę i świąteczny
poniedziałek wyładowano z niego se
tki samochodów, jachty, traktory, ele
menty wielkich konstrukcji stalowych
i około setki kontenerów. We wtorek
rano załadowano na niego, przyjęty w
poniedziałek transport cebuli i tegoż
samego dnia, w południe, wyszedł z
portu. Mimo weekendu i święta ob
sługiwano też statki przy nowoczes
nym terminalu kontenerowym. Ale
armatorom tych statków zależy, aby
nie traciły czasu w portach. Tymcza
sem „Jacek Malczewski" stał w Auc
kland do czwartku wieczorem. W pią
tek rano byliśmy już w Taurandze.
W tej weekendowej miejscowości
załadunek odbywał się bez przeszkód
i — jak można było sądzić — spraw
nie. Tyle, że w konfrontacji z Europej
czykami, Nowozelandczycy wypadli
mizernie. To co oni ładowali prawie
dwa dni, Hiszpanie w Walencji wyła
dowali w ciągu 7 godzin, wliczając w
to przerwy na posiłki.
Popis „szanowania" pracy dali por
towcy Bluff. Na statek przyszło ich —
jak policzyłem — 18, ale z tempa
rozładunku można było wnioskować,
że jest ich nie więcej jak czterech. A
wyglądało to tak: bardzo długo trwało
zakładanie lin na baloty celulozy w
ładowni. Kiedy już znalazły się na
nabrzeżu, podchodziło do niego
dwóch robotników i odczepiali hak, a
potem liny. Do uwolnionego balotu
podjeżdżał operator wózka widłowe
go i unosząc balot za stalowe taśmy,
jakimi był spięty, ustawiał go na pale
cie. Potem do tak przygotowanego
balotu podjeżdżał inny wózek wid
łowy i przewoził go do magazynu.
Zdążył zawieźć, wrócić i odpocząć
zanim na nabrzeżu pojawił się następ
ny.
Nowozelandzcy portowcy pracują
z przerwami. Jest przerwa na herbatę,
potem na obiad. W godzinach popo
łudniowych mają jeszcze jakąś przer
wę.
Swego czasu w Auckland wynikła
na tym tle tragikomiczna sytuacja.
Zastrajkowały dziewczyny pizygoiu
wujące im herbatę. Wobec takiej sy
tuacji portowcy, którzy nie wyobraża
ją sobie dnia bez cup of tea, zażądali
przedłużenia przerwy do półtorej go
dziny, gdyż musieli wychodzić do
barów w mieście. Kłopot był nie z
przedłużeniem przerwy, bo to żądanie
było oczywiste i bezdyskusyjne, ale w
porozumieniu się z formanami, którzy
zażądali przerw w innym czasie. A że
robotnicy nie mogą pracować bez
brygadzistów, wychodziło na to, że
uwzględnienie żądań obu grup repre
zentowanych przez oddzielne związ
ki, sprowadziłoby dzień pracy do...
przerw na herbatę.
Nowozelandzcy portowi dyktato
rzy wymusili wiele innych przywile
jów, o jakich naszym portowcom na
wet się nieśni. Kiedy już zdecydują się
na pracę w nocy, to wyłącznie za
podwójną stawkę, ale zlecający pracę
musi zgodzić się zapłacić za następny
dzień, w którym portowiec nie może
pracować, bo musi... spać. Nie może
jednak być z tego powodu stratny!
W Bluff właściciel ładunku sprawił
portowcom wielką przykrość. Bo kie
dy oni, w trosce o ładunek, zamierzali
zamknąć ładownię, powiedział, że
drobny deszcz mu nie przeszkadza i
ładunek może zamoknąć. Ale i tak
przetrzymali nas tam pięć dni. Kiedy
powiał chłodniejszy wiatr, zgodnie z
obowiązującym prawem, zaczęli bu
dować sobie „socjale" — specjalne
osłony chroniące ich przed wiatrem
kiedy.,, czekają na pracę.
Przy tym-wszystkim, chociaż jest to
nieliczna, ledwie kilkutysięczna grupa
zawodowa, należą do najlepiej zara
biających. To też jeden z prłejawów
odmienności na antypodach.

(HO)

Tłum. Ewa Katarzyna Nowak

I czekać także nie możemy — kraje kapitalis
tyczne nas zaduszą. Mamy tylko jeden strach.
Strach ucieleśniony jest w słowie „szkod
nik”. Zepsułeś traktor, znaczy, że jesteś szko
dnikiem, masz dziesięć lat! I za kosiarkę i za
młocarkę też dziesięć. I tu chłop się zaczyna
zastanawiać, tu się drapie w kark, trzęsie się
nad traktorem, stawia butelkę choć trochę
znającemu się na tym człowiekowi — pokaż,
pomóż, ratuj. W ostatnich dniach idę sobie
brzegiem, patrzę, chłopiec siedzi na motoró
wce, płacze: „Szarpnąłem sznur, coś popsu
łem, silnik nie chce zapalić, wlepią mi piąt
kę”. Silniczek prosty, prymitywny, zdjąłem
pokrywę, widzę, drążek się urwał, umocowa
łem go, silnik zapalił. A przecież sądziliby
chłopaka za zepsucie silnika, za przeszkodze
nie w dotrzymaniu planu skupu ryb czy
jeszcze za coś innego. Takie przepisy mają
sądy. I innego wyjścia nie mamy; ratujemy
urządzenia techniczne, ratujemy przemysł,
ratujemy kraj, jego przyszłość. Dlaczego na
Zachodzie tak nie postępują? Odpowiem
wam. Swój pierwszy traktor wypuściliśmy
w 1930 roku, a na Zachodzie w 1830, sto lat
temu, mają stuletnie doświadczenie, tam tra
ktor jest własnością prywatną i właściciel
dba o swoje dobro. A u nas to dobro jest
państwowe, i dlatego trzeba je chronić po
państwowemu, Jeżeli prawie niepiśmien
nemu wiejskiemu chłopakowi za jego niewie
dzę dajemy pięć, a nawet dziesięć lat, jako
szkodnikowi, to wam, zesłanemu kontrrewo
lucjoniście, prawie inżynierowi, ile trzeba
dać? Ależ każdy sędzia skaże was bez waha

We Władysławowie
i okolicach
JÓZEF NARKOWICZ
Trzydziestego czerwca tego roku minie 25 lat od chwili, gdy w 1963
r. Władysławowo uzyskało prawa miejskie. Wówczas zafundowało
sobie herb, w którym jako symbol główny znajduje się sylwetka
łososia. Przed niewielu tygodniami minęła 50. rocznica zbudowania
portu we Władysławowie. Budowano go dwa lata i jeden miesiąc, a
uroczystość poświęcenia — z udziałem wicepremiera E.
Kwiatkowskiego — odbyła się 4 maja 1938 r.
Od tej daty na trwałe pojawiła się
nazwa Władysławowo — nosił ją port
i nowo zbudowane osiedle rybackie.
Była to dzielnica wsi sołeckiej Wielka
Wieś. Nie opodal znajdowało się ką
pielisko morskie Hallerowe — nazwa
ne tak dla uczczenia gen. Józefa Hal
lera, orędownika' spraw Kaszubów,
głównej postaci podczas zaślubin z
morzem 10 lutego 1920 r. w Pucku.
Zresztą, tu generał miał swoją letnią
rezydencję. Nadanie portowi odręb
nej nazwy uzasadnione zostało chę
cią upamiętnienia warowni morskiej,
założonej przez króla Władysława IV.
Po warowni zwanej Władysławo
wem (koło obecnych Chałup) i Kazimierzowem (przed dzisiejszą Kuźnią)
ślad nie został, Sejm bowiem nie dał
pieniędzy na ich utrzymanie. Nowa
nazwa znalazła się na pamiątkowym
głazie z brązową tablicą, na której
znajdowała się mapa Półwyspu Hels
kiego sprzed 300 lat i z 1938 r.
Pod względem wielkości, był to
drugi — po Gdyni — port Rzeczpo
spolitej, większy od rozbudowanego
wówczas Helu i Pucka. Dzięki por
towi w 1961 r. zespół osad — Wielka
Wieś, Hallerowo, Cetniewo i Włady
sławowo — otrzymał nazwę Włady
sławowo, a dwa lata później status
miasta. Dzięki wówczas zbudowane
mu portowi miasto to licz^ obecnie
12,5 tys. mieszkańców.
Aż dwie okazje rocznicowe zadecy
dowały, że w tym foku główna uro
czystość Dni Morza, 25 czerwca, od
będzie się we Władysławowie.
Ogólnopolska uroczystość stała się
okazją, by przyspieszyć budowę w
Cetniewie (zachodniej części miasta)
hali sportowo-widowiskowej miesz
czącej 7 tys. osób. Powstała ona dzięki
Puckim Zakładom Mechanicznym.
Znacznie mniejszą halę zafundowały
one sobie, dokładniej — Zakładowe
mu Klubowi Sportowemu „Zatoka".
Klub ten kończy budowę dużego oś
rodka żeglarskiego w Pucku, właś
ciwie portu jachtowego.
W czasie Dni Morza nie będzie
jednak przecinania wstęg ani w no-.
wym, zgrabnym porcie żeglarskim w
Pucku, ani w nowym obiekcie w
pobliżu Pucka — w Swarzewie. W
budowanej tam wielkiej oczyszczalni
ścieków rusza pierwszy biooxyblok.
Będzie prowadzony rozruch techni
czny, mogą wystąpić nieszczelności
instalacji lub inne usterki. Na pewno
jednak w ciągu sezonu do oczysz
czalni tej będą tłoczone ścieki komu
nalne i przemysłowe z Pucka. Przy
końcu roku ma ruszyć następny biooxyblok, a trwają wykopy pod budo
wę trzeciego, w zasadzie rezerwowe
go.

Ulga dla wód zatoki
Spółka Wodno-Ściekowa „Swa
rzewo" została najwcześniej zawiąza
na na polskim wybrzeżu morskim, już
w grudniu 1980 r. Wzięła na siebie
duże zadanie: zbudowanie oczysz
czalni. Odbierze ona ścieki z Pucka i
Władysławowa. W następnej kolej
ności zostanie zbudowana oczysz
czalnia w Jastarni, obsługująca rów
nież Juratę.
Spółka w Swarzewie zaczynała
działalność wcześniej niż łebska.
Wspomagała ona Łebę. Obiekt w
Swarzewie uruchamia się natomiast
nieco później, bo jest on znacznie

nia, z czystym sumieniem, więcej, wami
oczyści swoje sumienie, powie: tamtych nie
szczęsnych chłopów skazałem na rozkaz, no
to przynajmniej tego za winę. Nie rozumiecie
swojej sytuacji, Pankratow! Myślicie, że na
zesłaniu jesteście na wolności. Mylicie się!
Powiem wam; lepiej mają ci, którzy są w obo
zie, tak, tak, jest tam ciężko, las trzeba rąbać
na mrozie, o głodzie i chłodzie, tam jest się za
drutami kolczastymi, ale tam otaczają was
tacy sami więźniowie, jak wy, tam się niczym
nie wyróżniacie. Tutaj rue ma strażników, nie
ma wieżyczek strażnicżych, dookoła las, rze
ka, świeże powietrze, ale tutaj jesteście obcy,
tutaj jesteście wrogiem, tutaj nie macie żad
nych praw. Po nadejściu pierwszego donosu
mamy obowiązek was wsadzić. Przyjdzie wa
sza gospodyni i powie: obrzucał wyzwiskami
towarzysza Stalina. No i macie przygotowa
nie aktu terroru.
Patrzył na Saszę i uśmiechał się.
— No i tak, Pankratow, Wygląda sytuacja
z pierwszą sprawą. Za nią dostajecie dziesięć
lat, przynajmniej. Zrozumieliście mnie, Pan
kratow?
— Tak, zrozumiałem was — odpowiedział
Sasza.
Wszystko zrozumiał doskonale. Jeśli Sołowiejczika zesłano za niewinną anegdotę, Iwaszkina za przekłamanie w gazecie, kucharza
na słowo „pierogi leniwe”, jeśli za parę zeló
wek dają dziesięć lat według ustawy z 7 sierp
nia, jeśli jego samego zesłano za jakieś głupie
fraszki: to za separator, za „środki mechani
zacji rolnictwa”, dadzą inu, oczywiście, tyle,
aż mu oko zbieleje.
— Pięknie — powiedział Ałfierow — teraz

większy, obliczony na 12 tys. metrów
sześciennych na dobę. I w tej budo
wie główną rolę spełniają Puckie Za
kłady Mechaniczne. Na czele spółki,
od jej narodzin, stoi dyrektor przed
siębiorstwa Henryk Kosiński..
Oczyszczalnia w Swarzewie nieco

naturalną chłonność plaż i przyleg
łych obszarów. W sezonie tłoczno tu
jak nigdzie na polskim wybrzeżu bał
tyckim. Z wód zatoki znika rybołów
stwo łodziowe, bo nie ma tu już szla
chetniejszych gatunków ryb. Na przy
rodę wpływ już mają popioły składa
ne koło Rewy. Kilka lat po urucho
mieniu elektrowni atomowej w Żar
nowcu w przyrodzie (także w rezer
watach) ujawnią się zapewne skutki
jej obecności.
Nieco poprawiła się sytuacja na
Półwyspie Helskim, który był dosłow
nie rozdeptany i rozjeżdżany przez

Korespondencja^ własna „Głosu Pomorza'
uzdrowi wody Zatoki Puckiej, w któ
rej z powodu zanieczyszczeń niemal
znikły podwodne łąki — miejsce rozrędu i bytowania ryb. W zatoce osa
dzają się ścieki niemal z całego kraju.
Truje ją,poważnie Trójmiasto.
Za kilka lat zostanie uporządkowa
na gospodarka ściekowa i wodna na
całym półwyspie. Miasto Hel zamie
rza rozbudować swoją oczyszczalnię.
Władysławowo przygotowało ujęcie
wody dla całego półwyspu. Trzeba
będzie zainwestować ponad miliard
złotych, by ją doprowadzić do osad
na całej mierzei. Na razie do Chałup i
Kuźnicy wodę dowozi się beczkowo
zami.
W miejscowościach letniskowych
na półwyspie, jak Chałupy, Kuźnica,
Jurata i Jastarnia nie są zakazane
kąpiele w wodach zatoki, lecz nie
należą one do przyjemnych, ze wzglę
du na niemiłe wodorosty, które roz
pleniły się w rezultacie zanieczysz
czeń wody.
W lepszej sytuacji znajduje się Jast
rzębia Góra — letnisko utworzone w
okresie międzywojennym. Jest to
znane skupisko ośrodków wypo
czynkowych zakładów pracy. Tutaj
już zbudowano oczyszczalnię ście
ków, nie ma też kłopotów z pitną
wodą. Zagrożenia idą natomiast od

strony morza. Ubywa tu klifowego
brzegu. Dwa ośrodki wypoczynkowe
są zagrożone, mogą podzielić los koś
cioła w Trzęsaczu.
Problemem Władysławowa i Jast
rzębiej Góry jest kilka tysięcy komi
nów. W Jastrzębiej Górze tworzy się
już spółkę, która ma wybudować jed
ną kotłownię dla całej osady.

Ludzi ponad miarę
Unikalny obszar Półwyspu Hels
kiego, części Zatoki Puckiej i obszaru
przymorskiego (po Dębek koło Żar
nowca) od lat narażony jest na wiel
kie zagrożenia cywilizacyjne. Dla
ochrony tego obszaru w 1978 r.
utworzono Nadmorski Park Krajob
razowy. Od tego czasu zagrożenia w
kilku miejscach zmalały, w innych —
nasiliły się.
Ruch wczasowy i turystyczny urósł
tu do rozmiarów przekraczającyph

przejdźmy do drugiej sprawy: „Dyskredytac
je kierownictwa kołchozu”. W obecności koł
choźników nazwaliście przewodniczącego
durniem. Nazwaliście?
— Tak. Ale wcześniej on obrzucił mnie
wyzwiskami, nazwał gadem, szkodnikiem,
trockistą, kontrrewolucjonistą i jeszcze nie
wiadomo kim.
— To rzeczywiście brzydko — zgodził się
AłfieroWi — Ale, Pankratow, wyobraźcie so
bie siebie i jego przed sądem. Wasza wina
w uszkodzeniu separatora jest udowodniona.
I oto przewodniczący kołchozu, jak źrenicy
oka strzegący kołchozowego majątku, na
zwał was szkodnikiem. Słusznie nazwał, na
wet jeśliby trzasnął was w afekcie, sędziowie
zrozumieliby go. A na wyzwiska nie zwraca
ją tu uwągi, za wyzwiska nie skazują. Wy
zaś, nie dość, że zepsuliście separator, to
nazwaliście go publicznie durniem. Jest tu
przewodniczącym kołchozu, jego władza po
lega na autorytecie, a autorytet ten nadszarp
nięto. Musi teraz odejść z tego stanowiska.
Wlepią wam dziesięć lat, wtedy kołchoźnicy
będą wiedzieć, co to znaczy obrażać przewod
niczącego kołchozu, będą go szanować, będą
mu się podporządkowywać. Oto jak wyglą
dają sprawy, Pankratowa. Zrozumieliście?
— Już powiedziałem, że wszystko ręzumiem.
— Chciałbym wiedzieć, co mianowicie zro
zumieliście.
Zrozumiałem, że nie mam tu żądanych
praw, można ze mną zrobić co się komu
spodoba, można skazać za szkodnictwo, za

tysiące wczasowiczów. Wprowadzo
no ograniczenie wjazdu samochoda
mi na półwysep, w zależności od
wolnych miejsc na parkingach. Zbu
dowano wiele parkingów, pól namio
towych i kilka kempingów. Wyzna
czono przejścia na plaże położone
nad otwartym morzem. Urząd Morski
zbudował wiele kilometrów opasek
betonowych, osłoniętych narzutem
kamiennym, od strony zatoki. Pół
wysep wciąż jest narażony na roz
mycie, toteż od strony pełnego morza
przed laty wbito palisady drewnia
nych pali, które mają zatrzymywać
piasek, poszerzać plażą i w ten sposób
chronić brzeg. Skuteczność tych za
biegów jest problematyczna, przeto w
miejsca szczególnie zagrożone wrzu
cono kilkaset tysięcy zużytych pod
kładów kolejowych, by hamowały
ruch piasku.
Na obszarze administrowanym
przez władze miejskie Władysławowa
— od Karwi po Kuźnicę w letnim dniu
przebywa około 60 tys. gości, a w
dniach wolnych od pracy — dodat
kowo 30 tys. ludzi z Trójmiasta. W
pełni sezonu brakuje tu wszystkiego:
miejsca na plażach, stolików w re
stauracjach, sklepów i kiosków. Z
turystyki i wczasów na tym obszarze
minister finansów inkasuje 300 min zł

z tytułu podatków, a naczelnik miasta
Gerard Sikora na turystykę może wy
dać 280 tys. zł. Tyle kosztuje ...utrzymanie schroniska młodzieżowego
we wsi Tu padła.
Po pieniądze na zagospodarowa
nie turystyczne trzeby wyciągać rękę
do właścicieli ośrodków wczaso
wych, do budżetu wojewódzkiego,
do wojewódzkiego funduszu turys
tyki, do ministrów. Różna jest ta po
moc, a przede wszystkim niepewna.
Około 30 proc. kosztów budowy oczyszczalni w Swarzewie pokrywają'
udziałowcy, aż 70 proc. — dotacje
państwowe. Jest to przedsięwzięcie
przekraczające miliard złotych. Bodaj
tyle samo kosztuje budowa sieci ka
nalizacyjnej w Pucku i Władysławo
wie. Raz są pieniądze, częściej nie ma.
Na odnowienie miasta przed świętem
ludzi morza (elewacje, chodniki, dro
gi) Władysławowo z trudem wywojowało pieniądze z województwa.

podrywanie autorytetu, można mnie obrażać
i pluć mi w twarz. Ale zapamiętajcie, na
krzywdę odpowiadać będę krzywdą, na plu
nięcie — plunięciem.
Ałfierow patrzył na niego z zainteresowa
niem.
.— I jeszcze, jeśli sobie życzycie — kon
tynuował Sasza — wasze rozważania o szkod
nictwie uważam za amoralne. Dopuszczam
to, że popełnia się błędy, wiele błędów, prze
konałem się na sobie. Ale żeby szkodnictwo
zmyślone było jako metoda państwowej
partyjnej polityki, w to ja uwierzyć nie mogę,
dopuścić taką możliwość — to znaczy prze
stać wierzyć w partię, a ja mimo wszystko, co
stało się ze mną, wierzę w partię.
Ałfierow nadal przyglądał mu się z zainte
resowaniem.
— No i co dalej?
— Powiedziałem wszystko.
— Zatem — z naciskiem wyrzekł Ałfierow
— na temat teorii szkodnictwa jeszcze poroz
mawiamy, jeśli zaistnieje taka możliwość,
rzecz jasna.
— Wierzycie w partię, to pięknie. Ja do
partii wstąpiłem jeszcze przed rewolucją,
jestem starym bolszewikiem, Pankratow, co
do polityki partii jestem zorientowany nie
gorzej od was. Ale nie o tym mówimy, mówi
my o was, muszę zdecydować, co z wami
zrobić. Patrzycie na mnie, jak na swego
dozorcę, ciemiężcę. To prawda, realizuję nad
zór nad wamij, to leży w zakresie moich
obowiązków.
cdn.
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25 VI
PROGRAM I
Dzienniki: 10.30 i 19.30
8.25 Tydzień na działce
8.55 Program dnia
9.00 Dla
młodych
widzów:
„Drops" i ode. XVI filmu z serii —
„Szagma, albo zaginione światy"
10.40 „Barwy Bałtyku" — dok.
film TVP
12.15 TV koncert życzeń dla ho
norowych krwiodawców
12.45 „Puławskie
spotkania:
dzień otwartych drzwi"
13.15 „Szare na czerwone"
13.35 Antologia dramatu powsze
chnego — Sofokles „Edyp król",
reż. L. Zamków; obsada: L. Herdegen,
M. Chwalibóg, O. Łukaszewicz,
G. Lutkiewicz, A. Mrowieć i in.
15.05 Losowanie Toto Lotka
15.15 Święto „Trybuny Ludu"
15.25 SPORT: Mistrzostwa Euro
py w piłce nożnej — mecz finałowy
Holandia—Żwiązek Radziecki (rela
cja z Monachium)
17.20 Teleexpress
17.35 „W kamiennym kręgu"
— ode. V obyczaj, serialu brazylijs
kiego
18.35 Dla dzieci „Bolek i Lolek"
19.00 „Z kamerą wśród zwierząt":
przywrócone życiu
20.00 „Komediantka" — film
fab. (pilot serialu TVP), reż. J. Sztwier
tnia; grają: M. Pieczyńska, E. Kępiń
ska, B. Tyszkiewicz, M. Trybuła i in.
21.00 XXV Krajowy Festiwal Pio
senki — OPOLE 88. premiery (bezpo
średnia transmisja z amfiteatru opols
kiego)
22.20 .Tydzień w polityce
22.45 Przegląd sportowy
23.30 XXV Krajowy Festiwal Pio
senki — OPOLE 88: koncert Woj
ciecha Młynarskiego
PROGRAM II
9.40 Trzy godziny z TV Katowice
12.40 „Bariery" — problemy ludzi
niepełnosprawnych
13.40—14.10 NURT (powtórze
nie wykładów)
14.10 Konkurs 5 milionów
14.55 Kraków w sezonie
15.00 5 — 10 — 15 — Dla mło
dych widzów
16.30 Legendy filmu: Rita Hay
worth

Ogłoszenia
drobne
FIATA 126p, rok 1982 sprzedam. Słupsk, tel.
323-24.
G-6909
FIATA 126p, rok 1985 sprzedam. Kołobrzeg,
tel. 227-15.
G-6910
ŻUKA diesla nowego sprzedam lub zamienię.
Kołobrzeg, tel. 224-30.
G-6912
CIĄGNIK C-325 sprzedam. Stare Bielice 56.
G-6913
SILNIK mercedes 220 kompletny, dobry
sprzedam. Ustronie Morskie, tel. 15-619.
G-6914
NADWOZIE samochodu skoda 105 L po wy
padu sprzedam. Kołobrzeg, tel. 228-11,
Gp-6915
M-5 w Kołobrzegu sprzedam. Oferty pisem
ne: Biuro Ogłoszeń, Koszalin.
•
G-6916
ZAKŁAD Gastronomiczny w Szczecinku
sprzedam; Informacje: Szczecinek, ul. M. Bucz
ka 10C/10.
G-6649-0

17.20 Kraków w sezonie
17.30 „Spektrum"
18.00 KRONIKA (Szczecin, Ko
szalin, Słupsk i Piła)
18.30 Villardczycy'88 — program
dok.
19.30 Kraków w sezonie — II
21.30 Panorama dnia
21.45 „Bracia Taviani" film prod,
angielskiej reż. N. Wattis
22.45 Kraków w sezonie — III
23.15 Dni Morza — Władysła
wowo
23.25 Wiadomości

NIEDZI ELA
26 VI
PROGRAM I
Dzienniki: 10.30, 19.30
7.15 Program dnia
7.20 Wszechnica Rodziny Wiejs
kiej
7.45 „Po gospodarsku"
8.15 „Tydzień"
9.00 Dla młodych widzów: „Teleranek" i film CSRS „Namiot"
10.35 W wytwórniach filmowych
świata (II): „Chińskie sto kwiatów"
11.30 7 anten
12.00 „Kraj za miastem"
12.30 „Wygraj szansę" (I)
12.55 Teatr dla dzieci — Elżbieta
Zaleska: „Jak to w szkole" reż.
Barbara Borys-Damięcka; obsada: A.
Kotulanka, M. Pakulnis, G. Lutkie
wicz, M. Bajor, A. Ferency i in.
13.55 TV koncert życzeń
“14.20 „Wygraj szansę" (II)
14.45 „Stary Sandomierz" — dok.
film TVP
15.15 „Wygraj szansę" (III)
15.45 „W kamiennym kręgu" —
ode. VI obyczajowego serialu brazyli
jskiego
16.40 Polityka, politycy: Michaił
GORBACZOW
17.15 Teleexpress
17.30 „Zażalenie do pana Boga"
— ode. VII filmu fab. (obyczajowego)
TVP z serii — „Dom"
19.00 Wieczorynka: „Dzieciństwo
Muppetów:
20.00 Święto „Trybuny Ludu"
20.20 „Antena"
21.00 XXV Krajowy Festiwal Pio
senki — OPOLE 88. Mikrofon i ekran
cz. I
22.30 7 dni na świecie
22.55 XXV Krajowy Festiwal Pio
senki — OPOLE 88: Mikrofon i ekran,
cz. II
PROGRAM II
9.15 Dla niesłyszących: „Przegląd
BRYCZKĘ, śrutownik sprzedam. Niestkowo
27. Łogożna.
G-6917
GRĘ komputerową kolorową sprzedam. Ko
szalin, tel. 232-22, po dziewiętnastej.
G-6918-0
. DESKĘ witsurfingową sprzedam. Wiadoąność: Unieście, Dzierżyńskiego 12, tel. 189-769,
po szesnastej.
G-6919
PUSTAKI max oraz simsona sprzedam. Kdszalin,. tel. 5^,42.,,,,
.
. Q-6920
MIESZKANIE kwaterunkowe dwupokojowe zamienię na większe. Kołobrzeg, tel. 227-15.
G-6911-0
PRZEMYŚL
mieszkanie kwaterunkowe,
35 m kw., nowe budownictwo, komfortowe,
duży pokój z kuchnią zamienię na Ustkę, Dar
łowo, Darłówko, Kołobrzeg lub inną miejsco
wość nadmorską. Wiadomość: Witold Czuwara,
Kołobrzeg, Myśliwska 17/33, tel. 252-28.
G-6921
PRZYJMĘ do zbioru truskawek. Słupsk, tel.
34-231.
G-6922
KOBIETY do zbioru malin zapraszamy.
Sprzedam plantację po zbiorach. Koszalin, tel.
342-78.
G-6923-0
ZATRUDNIĘ pomoc domową, Chętnie
rencistkę. Słupsk, tel. 290-46.
G-6663-0

Sprzedaż detaliczna i pozarynkowa

1988 - 06 - 25 - 26
8.50 „Domator"
9.00 „Teleferie" najmłodszych oraz: „Szagma
albo zaginione światy"
10.10 Dla II zmiany: „Leśne fijołki" — radź.
film fab.

tygodnia" i ode. VII filmu TVP z serii
„Dom"
11.25 Program wojskowy
11.55 Powitanie
12.00 Kino familijne: „Żuraw i
czapla” — ode. II filmu polskiego
12.55 „Aktualności kulturalne: fe
stiwal organowy w Oliwie
13.10 „Jutro poniedziałek"
14.00 Niedziela we Władysławo
wie
14.30 „Złote lata muzyki pop" —
film muzyczny prod, angielskiej.
15.00 „Sto pytań do... ministra
transportu, żeglugi i łączności Janu
sza Kamińskiego
15.30 Przegląd telewizji satelitar
nej
17.00 „Spotkanie z Wileńszczyzną" — rep.
17.30 Opowieści Michaiła Zoszczenki
17.40 OPOLE'88 w „Dwójce"
18.00 „Spotkanie z Indiami" —
dok. film bułgarski z cyklu: „Podróże
w czasie i przestrzeni"
19.00 Wywiady Ireny Dziedzic:
prof. Al. Krawczuk, minister kultury i
sztuki
19.30 2,8 Kaliskie Spotkania Teat
ralne
20.00 „Czyje dziecko" — ode. I
australijskiego serialu obyczaj, reż. J.
Barry
21.00 SPORT: wyścigi konne na
Służewcu i Pradze
21.30 Panorama dnia
21.45 Kino — OKO (kalejdoskop
filmowy)
22.45 Dni Morza — Marynarka
Wojenna
22.55 A. Hanuszkiewicz — czyta
Gombrowicza
23.05 Wiadomości

PONIEDZIAŁEK
27 VI
PROGRAM I
Dzienniki: 19.30 i 22.40
16.40 „Diagnoza"
17.00 Rzemieślnicy
17.15 Teleexpress
17.30 „Tajemnice enigmy" (I) — serial TP
18.30 Laboratorium: „Wiedza na sprzedaż"
18.50 Dobranoc
19.00 Echa stadionów
20.00 Teatr TV — E. Radziński: „Teatr cza
sów Nerona i Seneki", reż. K. Ciciszwili; ob
sada: J. Gajos, G. Holoubek, E. Kamiński, D.
Kamińska i inni.

ZAKŁAD dziewiarski zatrudni pracownice
natychmiast. Słupsk, tel. 36-543, 32-598, po
siedemnastej. Bieluch.
G-6924
CYKLINOWANIE, lakierowanie. Koszalin,
tel. 358-66. Ossowski.
G-6925-0

21.55 „Wokół wielkiej sceny,, — mag. opero
wy
PROGRAM II
18.00 KRONIKA
18.30 „To jest telewizja"
19.00 Galerie świata: „Przygoda z malarst
wem” — ode. XI
20.00 „Jak to ruszyć?"
20.30 SPORT: „jeden plus dwa" — rep
21.00 Powtórka z historii
21.30 Panorama dnia
21.45 Biografie. „Paul Gaugnin" — ode, II
filmu fab. prod, francuskiej
22.40 Gawęda W. Szewczyka
22.55 Wiadomości

WTOREK
28 VI
PROGRAM I
8.50 „Domator"
9.00 Teleferie: „Krąg" — mag. harcerzy i film
rumuński z serii „Wszystkie żagle w górę"
10.10 Reforma gospodarcza
10.25 Dla II zmiany: „Przychodnia na pro
wincji — ode. IX serialu brytyjskiego
16.25 Wszechnica budowlana
16.45 „Lex" — zapowiedź
16.50 Klinika zdrowego człowieka
17.15 Teleexpress
17.30 Telewizyjny film dok.
18.30 TV informator wydawniczy
18.50 Dobranoc
19.00 „Lex" magazyn społ.-prawny
20.00 „Przychodnia .na prowincji" — po
wtórz. IX ode. serialu
20.50 Konferencja prasowa rzecznika rządu
21.05Całe życie z okrętami — dok. film TVP
21.40„Pocztówki znad morza" — program
rozrywk.
PROGRAM II
17.30 Publicystyka ze Szczecina
18.00 KRONIKA
18.30 „Mount McKinley — wyprawa na naj
zimniejszą górę świata" — dok film RFN
19.15 „Ojczyzna — polszczyzna": wokół Wła
dysława
19.30 SPORT: mecz siatkówki mężczyzn —
Resovia — reprezent. Polski z 1975 r.
20.00 Kazimierz Sikorski — portret z pamięci w
rocznicę urodzin
21.00 „Leningrad — druga rewolucja" — rep.
21.30 Panorama dnia
21.45 Ekranizacja literatury światowej: „Skra
dziony list" — franc, film fab. (wg. Allana E.
Poe), reż. R. Guerra: grają: P. Vaneck, M. Pilorge i
inni.

ŚRODA
29.VI
PROGRAM I
Dzienniki: 10, 19.30 i 22.40

CZŁOWIEK do wszystkiego, ochrona mienia
prywatnego, zbieranie informacji, zabezpiecza
nie mieszkań, konwojowanie utargów, spotkań
prywatnych i innych. Koszalin, tel. 505-11,
538-44. Eugeniusz Wiśniewski, Armii Czerwo
nej 81/4.
G-6926

KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO „POLSKA"
w Świętochłowicach, ul. Wojska Polskiego 16

przyjmie do pracy
pod ziemią pracowników
— mężczyzn w wieku od 18 do 40 lat

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
zawiadamia że,
z dniem 30 V11988 r.

ustaje działalność i ulega podziałowi
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Słupsku na ul. Lipowej 1.
W WYNIKU PODZIAŁU POWSTAJĄ:
• Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Słupsku
z siedzibą w Słupsku, ul. Lipowa 1
• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku
z siedzibą w Słupsku, ul. Szczecińska 112.
Zakres działania tych przedsiębiorstw, numery telefonów
i numery kont bankowych podane zostaną w odrębnym
komunikacie.
K-2651
CZŁUCHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
w Człuchowie

zatrudni

• kierownika budowy
• inżyniera lub technika budowlanego
do działu przygotowania produkcji
0 majstra budowy
Kierownikowi budowy zapewnia się mieszkanie.

CZWARTEK
30.VI
PROGRAM I
Dzienniki: 10, 19 30 i 22.40
8.45 „Domator"
8.55 Kino „Teleferii": W poszukiwaniu kapita
na Granta" — ode. I radziecko-bułgarskieao seria
lu „Z Juliuszem Vernem dookoła świata"
10.10 Dla II zmiany „Trzecia hipoteza" —
f-ilm fab. (sensac) prod, włoskiej, reż. J. Warren
15.55 „Agrorolnictwo" — rolniczy film oświa
towy
16.20. Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca —
Konin 88
16.50 „Poligon"
17.15 Teleexpress
17.30 Telewizyjny film dok.
18.30 „Sonda": opowieści brazylijskie — cz. I
18.50 Dobranoc
19.00 „Teraz" — tygodnik gospodarce
20.00 „Trzecia hipoteza" — powtórz, filmu
włoskiego
21.40 „Pegaz"
22.25 „Lekcja" — dok. film TVP
23.00 „Wódko, pozwól żyć..."
PROGRAM II
18.00 KRONIKA
18.30 „ABC" — teleturniej językowy
19.00 Bolesne dojrzewanie Adriana Mole'a" — ode. III serialu angielskiego
19.30 „Magia kina"
20.00 Śpiewa L.Dranicki
20.30 „Ciężarowcy"
21.00 Ekspress reporterów
21.30 Panorama dnia
21.45 „Bartolucci" — dok. film francuski

PROGRAM I
Dzienniki: 10, 19.30 i 23
8.30 i 11.45 „Domator"
9.00 Teleferie z kukułką i ostatni (XXVI) ode.
filmu seryjnego „Było sobie życie"
10.10 Reforma gospodarcza
10.25 Dla II zmiany: „Cygan" — ode. I serialu
radzieckiego
16.25 Archiwum XX wieku'
16.55 Za kierownicą
17.15 Teleexpress
17.30 „ABC miłości" — film fab. poi.
18.30 „Marynaty" — węgierski program roz
rywkowy
18.50 Dobranoc
19.00 Monitor Rządowy
20.00 „Biesy" — francuski film fab. (wg.
powieści F. Dostojewskiego) reż. Andrzej Wajda;
w rolach gł.: J, Radziwiłowicz, Isabelle Huppert i
Omar Sharif
21.40 „Czas"
22.10 Konwój: Duszniki — Otmuchów
PROGRAM II
15.55 Program dnia
16.00 SPORT: Międzynarodowy turniej teni
sowy Wimbledon 88
18.00 KRONIKA
18.30 Gość programu: Bernardo Bartolucci
19.30 SPORT: Międzynarod. turniej tenisowy
— Wimbledon 88 — cz. II
20.50 Antyczny świat prof. Krawczuka. Tezeusz
21.30
21.45
film fab.
23.35

Panorama dnia
Filmy Carolosa Saury: „Carmen" —
prod, hiszpańskiej
„Telewizja nocą"

TVP zastrzega sobie możliwość zmian w
programie!

„W kamiennym kręgu''
W związku z otrzymywanymi każdego
dnia setkami telefonów, listów i tele
gramów protestujących przeciwko po
rze i systemowi emisji brazylijskiego
serialu pt. ,,W kamiennym kręgu” reż.
Wolffa Mayna z Luciellą Santos” (Isaurą)
— telewizja postanowiła spełnić życze
nia telewidzów.
Do 26 bm. tzn. do 6 odcinka włącznie
serial emitowany będzie jeszcze codzien
nie o zwykłej pórze. Po tym terminie
codzienna projekcja filmu zostanie za
wieszona i wznowiona od pierwszego
odcinka 3 lipca, od której to daty serial
emitowany będzie raz w. tygodniu, za
wsze w niedzielę, o godz. 15.
Emisja serialu wydłuży się w związku
z tymi zmianami z 77 dni do ok. 1,5 roku.
(PAP)

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI
BANK PAŃSTWOWY
uprzejmie informuje Klientów
Z dniem 27 V11988 r. (poniedziałek) I Oddział PKO — BP w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 37 i Oddział PKO — BP w Kołobrzegu, ul. Katedralna
33 A

uruchamia skup bonów towarowych
Banku Polska Kasa Opieki - Spółka Akcyjna
Skupione bony będą przeznaczone do sprzedaży klientom
(osoby fizyczne).
Uruchomienie sprzedaży zależeć będzie zatem od skupu
i jego wielkości.
Zmienna cena skupu i sprzedaży zależna od podaży i popytu
ustalana będzie centralnie w jednolitej wysokości dla całego
kraju.
ZAPRASZAMY:
Oddział PKO Kołobrzeg w godz. 9—14. '
I Oddział PKO Koszalin w godz. 9—17.

Szerokiej gamy okuć i akcesoriów meblowych

Sklep działa pod patronatem Fabryk Akcesoriów Meblowych
w Chełmnie
ZAPRASZAMY!
______
K-2649

PROGRAM II
18.00 KRONIKA
18.30 „Małe ojczyzny"
19.00 Magazyn 102
19.30 „Faun" — dok. filmu TVP
20.30 SPORT: lekkoatletyczny miting o Grand
Prix Berlina
21.30 Panorama dnia
21,45 „997" — mag, spraw kryminalnych

1.VII

Bliższe informacje w Oddziałach PKO prowadzących skup.

OFERUJEMY

następujące warunki pracy i płacy:
w sklepie w Człuchowie przy ul. Dworcowej nr 5, tel. 221

16.10 Dla dzieci: „Śpiewaj razem z nami —
finał konkursu"
16.50 „Radar”
17.05 Losowanie Express i Super Lotka
17.15 Teleexpress
17.30 „Ginąca przyroda" — film dok.
18.25 „Z Polski rodem" — mag. polonijny
18.50 Dobranoc
19.00 Sejmowe spotkania
20.00 „Klatka" —film fab. prod, francuskiej,
reż. P. Granier-Defere; w rolach gł.: I. Thulin'i L.
Ventura
21.35 Klub międzynarodowy
22.05 Sprawa dla reportera

PIĄTEK

— atrakcyjne wynagrodzenie oraz perspektywę dalszego, sta
łego wzrostu zarobków.
— wysokie premie regulaminowe i z funduszy specjalnych
— nagrody z wypracowanego zysku, 13 i 14 pensję oraz
dodatkowe jednomiesięczne wynagrodzenie z okazji Dnia
Górnika
— specjalne wynagrodzenie z karty górnika w wysokości od
20 proc. płacy zasadniczej już po miesiącu pracy do 60 proc.
po 15 latach.
— dodatkowy urlop wypoczynkowy wynoszący łącznie z urlo
pem podstawowym 21 dni roboczych po roku pracy oraz 26
dni po 5 latach pracy — dla pracowników zatrudnionych
w przodkach.
— deputat węglowy w wymiarze 8 ton rocznie dla pracow
ników utrzymujących rodzinę i samotnych prowadzących
własne gospodarstwo domowe.
— możliwość przejścia na emeryturę już po 25 latach pracy
pod ziemią bez względu na wiek.
możliwość zakupu atrakcyjnych towarów rynkowych
w specjalnej sieci sklepów.
— 100 tys. zł pożyczki na zagospodarowanie dla pracowni
ków, którzy zawierają związek małżeński, umarzanych po
5 latach nienagannej pracy pod ziemią.
bezpłatne zakwaterowanie w hotelach pracowniczych
przez okres pierwszych trzech miesięcy pracy.
— dodatek stabilizacyjny dla pracowników podejmujących po
raz pierwszy pracę w górnictwie, wynoszący 20 proc.
najniższego wynagrodzenia w górnictwie przez okres 2 lat
i 10 proc. przez następne trzy lata.
— dodatek za rozłąkę dla pracowników zakwaterowanych
w hotelach pracowniczych.
— nagrody jubileuszowe za 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 i 50 lat
pracy
— możliwość otrzymania mieszkania zastępczego po niena
gannym przepracowaniu okresu od roku do trzech lat.
Dokumenty wymagane przy przyjęciu do pracy:
— dowód osobisty
— legitymacja ubezpieczeniowa
książeczka wojskowa lub zaświadczenie o rejestracji przed
poborowych
— świadectwa pracy i ukończenia szkoły
skierowanie do pracy na teren miasta Świętochłowice
wystawione przez wydział zatrudnienia w miejscu zamiesz
kania wymagane od osób o przerwie w zatrudnieniu powy
żej trzech miesięcy i absolwentów.

Przedsiębiorstwo oferuje wysoką płacę.

Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia Kopalni tel
452-411 wew. 653.

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia w dyrekcji Człuchowskiego
Przedsiębiorstwa Budowlanego w Człuchowie, ul. Jerzego z Dąbro
wy 5, tel. 704, 705, 706.

Dojazd z Katowic pociągiem do stacji Świętochłowice lub
Chorzów Batory oraz tramwajem linii 7 i autobusami linii 7 i 23.

K-2621-0

K-2251-0

K-2706
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET"
w Kaliszu Pomorskim

zatrudni

0 specjalistę ds. planowania
— wykształcenie wyższe ekonomiczne

• specjalistę ds. Inwestycji
— wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo lub średnie
o kierunku budownictwo

• inżyniera elektryka
Przedsiębiorstwo zapewnia mieszkanie służbowe, po 2—3
latach pracy mieszkanie spółdzielcze.
Wynagrodzenie wg nowego systemu wynagrodzeń oraz szeroki zakres
świadczeń socjalnych.
K-2650-0

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-REMONTOWE
HANDLU I USŁUG „BUDREM”
W KOSZALINIE, UL. WENEDÓW 3, TEL. 220-01

ogłasza
I i II PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż:
środków transportu oraz sprzętu

— koparko-spycharkę „białoruś” BH-025, z 1986 r., cena wywoła
wcza 3.375 tys. zł,

— ciągnik gąsienicowy DT-75, z 1974 r., cena wywoławcza 532 tys. zł,
— żuraw samochodowy jelcz 315 K-102, z 1978 r, cena wywoławcza
2.320 tys. zł,

—- samochód star A-28, z 1979 r., cena wywoławcza 736 tys. zł,
— przyczepa wywrotka „sanok” D 47B, z 1972 r., cena wywoław
cza 82 tys. zł,

— przyczepa wywrotka „sanok” D 47A, z 1973 r.. cena wywoław
cza 82 tys. zł,

— podwozie do barakowozu, z 1980 r., cena wywoławcza 24 tys. zł,
— ciągnik ursus C-385, z 1974 r., cena wywoławcza 1.400 tys. zł.
Przetarg odbędzie się 11VII1988 r., o godz. 10, w siedzibie
Przedsiębiorstwa.

Środki i przedmioty można oglądać codziennie pod ww. adresem.
Przystępujący do przetargu powinni wpłacić najpóźniej w przed
dzień przetargu wadium w wysokości 10 procent ceny wywoławczej
w Kasie Przedsiębiorstwa.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczXn•
K-2643
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SŁUPSK — WOJEWÓDZTWO

Ocalić # od zapomnienia
Miastko. W galerii Biblioteki Pu
Objazda. W gminie Ustka dwie miejscowości cieszą się zasłużoną
sławą najaktywniejszych: Zalaski i Objazda. Gospodyń z Zalasek nie
trzeba prezentować — znane są z naszych licznych publikacji. W
Objeździe hasło do aktywnego działania dali młodzi z Koła ZftIW,
gorąco wspomagani i popierani przez seniorów wsi. '
Dwa lata temu z inicjatywy mło
dzieży ZMW, a szczególnie Marka
Wojdasa przy poparciu Państwo
wego Gospodarstwa Rolnego za
częto tworzyć zespół regionalny.
Na początku była kapela kaszubs
ka, której instruktorem został se
nior zespołu Roman Zub, emeryto
wany pracownik biblioteki. W krót
kim czasie zebrał on wokół siebie
utalentowaną młodzież. Sam gra na
skrzypcach, ale „diabelskie skrzyp
ce” — typowo kaszubski, regional
ny instrument przypominający
wielką laskę z... „perskusją” po
wierzył Janowi Petrykowi, fiotr
Białooki wybrał akordeon a Marek
Wojdas — kontrabas, Ftak powsta
ła kapela regionalna „Słowińcy’',
jako że do checz słowińskich w
Klukach z Objazdy niedaleko.
— Spotykamy się na próbach
trzy razy w tygodniu, przed wy
stępami nawet częściej — mówi
Marek Wojdas. — Członkami na

szego zespołu są uczniowie szkół
podstawowych, zawodowych oraz
młodzi pracownicy okolicznych za
kładów. Do kapeli dołączyły śpie
wające dziewczęta, dzieci i mło
dzież z zespołu tanecznego. Zespół
„Słowińcy” łączy muzykę, śpiew i
taniec. Mamy dużo śpiewników,
starych nut z okolic Bytowa. Dzięki
pomocy załogi PGR w Objeździe
mogliśmy kupić instrumenty. Na
próby przyjeżdża instruktor tańca z
Ustki Jan Nagórny, który pomaga
od strony choreograficznej.
Utalentowana młodzież pod egi
dą seniora Romana Zuba podbiła
serca publiczności w gminie i mieś
cie Ustka. Szkoda tylko, że kapela
występuje w prywatnych strojach.
Panowie mają czarne spodnie i bia
łe koszule, dziewczęta — białe bluz
ki f czarne spódniczki. A jakże było
by/kolorowo i rzeczywiście po kaszubsku, gdyby cały zespół ubrać w
stroje ludowe... (ce)

blicznej otwarto interesującą wy
stawę malarską Reginy Lubieńs
kiej. Prezentowane są 22 prace
przedstawiające głównie pejzaże z
okolic Miastka, portrety oraz mart
wą naturę. Regina Lubieńska, dłu
goletnia
mieszkanka
Miastka,
zajmuje się malarstwem od najmło
dszych lat. Od ponad 20 lat uczest
niczy w różnego rodzaju plenerach
plastycznych organizowanych w
woj. słupskim i koszalińskim. Nale
ży do Wojewódzkiego Koła Plas
tyków Amatorów Malarzy i Rzeź
biarzy w Słupsku. Szczególną opie
ką otoczyli ją pracownicy MGOK w
Miastku.
Autorka maluje akwarelą, pastelą i farbami olejnymi. Jej prace
uzyskały już liczne nagrody na wie
lu wystawach. Panią Lubieńską
głęboko porusza dewastacja przy
rody i zabytków kultury, i dlatego
malując przyrodą oraz fragmenty
starych, ginących budowli, chce ocalić je od zapomnienia. Wystawa
będzie czynna do końca czerwca we
wtorki, środy i czwartki w godzi
nach od 14.00 do 17.00. (kor)

WDK zaprasza...
.. w poniedziałek, 27 bm. do
Cewic na wystawę malarstwa Ta
deusza Szotyłło, członka • Klubu
Plastyka Amatora. Wystawa eks
ponowana będzie w GOK do 5 lipca,
w godz. 10—16.
Miastko. 29 bm. o godz. 19 w
Dyskusyjnym Klubie Filmowym —
projekcja filmu Romana Polańskie
go „Dziecko Rosemary”, prod.
USA. 30 bm. godz. 17 — bal w
Klubie
Złotego
Wieku
(sala
MGOK). 1—2 lipca o godz. 18 —
dyskoteka dla młodzieży.
Człuchów. 28 bm. o godz. 17 w
sali Zamku koncert grupy „Eleni”.
2—3 lipca br. — turniej miast Człu
chów—Wolsztyn. Transmisja tele
wizyjna w sobotę i niedzielę w pro
gramie II. (a)

Nasiona, farby, rynny...
Kępice. 4 miliony złotych obrotu mie
sięcznie to bardzo dużo jak na jeden
sklep w niewielkiej miejscowości. Taki
mi sumami obraca Arkadiusz Korab —
kierownik sklepu metalowego Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w
Kępicach. Do „metalowego” przyjeż
dżają ludzie z odległych miejscowości.
Każdemu zaraz po wejściu do placówki
rzuca się w oczy duży wybór towarów.
Od nasion przez narzędzia ogrodnicze,
artykuły budowlane, gwoździe, rynny,
piece, pędzle i farby. Wszystko, co jest
potrzebne w domowym warsztacie i pra
wie wszystko, co niezbędne do budowy.
Jak to się dzieje, że w czasie, kiedy o
towar trudno, a większość sklepowych
półek świeci jeszcze pustkami, w Kępi
cach można kupić jeśli nie wszystko, to

prawie wszystko. Tajemnic tych Arka
diusz Korab zdradzić nie chce. Powie
dział nam jedynie, że sam zaopatruje się
w Sławnie, Lęborku, Szczecinku, Kosza
linie i Słupsku. Po każdej dostawie riich
w sklepie jest duży.
— Najczęściej klienci pytają o arma
turę hydrauliczną — mówi Arkadiusz
Korab — a ze zdobyciem jej zawsze jest
bardzo dużo kłopotów. Brakuje też kilku
rodzajów narzędzi, to co uda się mi
zdobyć, sprzedawane jest w ciągu kilku
godzin. Zapotrzebowanie na armaturę i
narzędzia budowlane jest duże, ponie
waż w samych Kępicach, jak i okolicz
nych miejscowościach, wielu zdecydo
wało się na budowę jednorodzinnych
domków. (gip)

Olimpiada Wiedzy o Wsi
Z udziałem reprezentantów szkół średnich województw: gdańskiego
koszalińskiego, elbląskiego, słupskiego i pilskiego zakończyły się w Słups
ku regionalne eliminacje Olimpiady Wiedzy o Wsi. W zawodach uczest
niczyli zwycięzcy eliminacji wojewódzkich. Impreza odbyła się w Wyższej
Szkole Pedagogicznej. Jury do eliminacji ustnych dopuściło 8 osób.
Zwycięzcy olimpiady: Magdalena pozera z woj. pilskiego, Jerzy Maloika
z woj. gdańskiego, Jacek Pawłowski z woj. słupskiego zakwalifikowali się
do eliminacji centralnych, które odbędą się w lipcu w Warszawie. Najlepsi
otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Zarząd Krajowy Związku
Młodzieży Wiejskiej. Gratulujemy i życzymy sukcesów w Warszawie!
(kor)
PROGRAM II (stereo)

Radio

Wiadomości: 8.06,13.00, 21.20
Skrócony test stereo: 14.00, 18.30, 22.00

SOBOTA
PROGRAM I
Wiadomości: 0.40, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 5.30,
6.00. 6.30, 7.00,8.00,9.00,10.00,12.05,14.00,16.15,
19.00, 20.00, 23.00
Komunikaty energetyczny i gazownictwa:
7.55, 13.00, 20.55
Prognoza pogody dla rybaków: 0.58, 6.28,
13.00, 20.55

0.50 Muzyka nocą 5.30 8.00 Poranne sygnały
8.15—8.45 Muzyka poranna 9.00—11.57 Lato z
radiem 11.59 Sygnał czasu i hejnał 12.30 Kazi
mierskie muzykowanie 12.45 Rolniczy kwadrans
14.10 Piosenka tygodnia 15.00 Mój program w
„Rytmie” 15.25 „Euro ’88” — transmisja finało
wego meczu ME 17.50 Ragtimy gra M. Mazur
18.00 „Matysiakowie” 18.30 Koncert dnia 19.30
Radio dzieciom 20.07 Na marginesie wydarzeń
20.10 Komunikaty Totka 20.15 Koncert życzeń
20.40 Cami: „Humoreski” 21.00 Opole’88
„Premiery” 23.15 Panorama świata 23.30 3.00
XXV Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki
Opole ’88

»MORZA
„Głos Pomorza” — Dziennik
Polskiej Zjednoczonej Partii Ro
botniczej.
Redaguje zespół.
Redaktor naczelny — Andrzej
Lewandowski

8.10 Poranna serenada 8.40 Tydzień w stereo
9.00 „Cierń i laur” 9.20—12.25 Sobota meloma
na 12.25 Jazzowe spotkania 13.05 13.20 Pro
gram lokalny 13.20 Piosenka jest dobra na
wszystko 13.30 Album operowy 14.00 Przebój za
przebojem 16.00 17.15 Program lokalny 17.15
Katalog wydawniczy 17.20 Dzieła, style, epoki
18.20 „714 wzywa pomocy” 18.30 Gwiazdozbiór
19.30 Wieczór W filharmonii 22.05 Studio stereo
zaprasza

PROGRAM III
Serwis Trójki: 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00

6.0CL 9.05 Zapraszamy do Trójki 8.30 „Skor
pion” 9.05 „Biała gwardia” 9.35—14.00 Radio
Mann 11.50 „Dzieci północy” (ode. ostatni) 14.00
Muzyczne dzieje wielkich miłości: Dydona i
Eneasz 15.05 Wszystkie drogi prowadzą do Nas
hville 16.00 19.00 Zapraszamy do Trójki 19.30
Dziś w liście przebojów 19.0 „Bujne życie Mar
tina (ode. I) 20.00 Lista przebojów 22.10 „Nie
tylko dla orłów” —- mag. 23.00 2.00 Zaprasza
my do Trójki.

Słupsk. Dzisiaj, 25 bm. sklepy
spożywcze pracują następująco: od
godz. 7 do 10 przy ul. Poznańskiej,
Westerplatte, Mickiewicza, Pomors
kiej, Findera, Partyzantów, Grottgera.
Od godz. 7 do 13 przy ul. 3 Maja 27,
Chopina, Zamenhofa, Sobieskiego,
22 Lipca.
Od godz. 7 do 15 przy ul. Starzyńs
kiego 6 i 7, Garncarskiej 6, Wojska
Polskiego (sklep 83) Mieszka I 7,
Wojska Polskiego (sklep 73), Obroń
ców Wybrzeża, Małachowskiego 26,
Królowej Jadwigi (sklep 50), Kasp
rowicza, Kaszubskiej 32, Racławic
kiej 2, M. Konopnickiej (sklep 111 i
22), Braci Gierymskich. Od godz. 7
do 18 przy ul, Jagiełły 1 i Zygmunta
Augusta 14.
W godz. 7—11 sklep 109 przy ul.
Wiatracznej. W godz. 8—10 sklep
106 przy ul. Bałtyckiej. W godz.
8—11 sklep 42 przy ul. Długiej. W
godz. 8—12 sklep 85 przy ul. Nowo
tki. W godz. 8—14 sklep 86 przy ul.
Pstrowskiego. W godz. 8—15 sklep 2
przy ul. Kilińskiego. W godz. 13—18
sklep 80 przy 3 Maja. W godz. 18—24
sklep nocny przy ul. Szczecińskiej.
Piekarnie prywatne przy ul. Spor
towej, B. Prusa, Długiej w godz.
6—16.
Mięsno-wędliniarskie w godz.
8—15, PHZ „Baltona” przy ul. Sta
rzyńskiego w godz. 9—15.
PROGRAM IV
Wiadomości: 5.05, 6.00, 7.30, 12.00, 17.00,
19.30, 23.30

5.00—6.55 Muzyczny poranek 7.20 W ludo
wych rytmach 7.40 Śpiewać każdy może, 8.10
Moje hobby 8.30 Tydzień z M. Ostrowską 9.00
Muzyczne legeńdy
aud. 9.30 Zgadnij,
sprawdź, odpowiedz
aud. 10.00 Ze starego
gramofonu 10.30 Tropy, ludzie, symbole aud.
11.00 Z mikrofonem po kraju
aud. 12.05
Wiersz i aria — aud. 12.20 Biuro Listów 12.30
Między fantazją a nauką 13.00 Koncerty za
trzymane w czasie 14.0(1 16.30 Popołudnie
młodych 16.30 Ludzie dobrej roboty 17.10 Pej
zaż polski — aud. 18.10 Jazz tradycyjny 18.30 J.
francuski 18.45 Piosenki francuskie 19.00 Z
ziemi polskiej 19.45 Nagrania z filmów 20.15
Wieczór ze słuchowiskiem 21.25 Piosenki —
przeboje 22.00 Punkty zwrotne w karierze ar
tysty 23.00 Włoskie canto
NIEDZIELA
PROGRAM I
Wiadomości: 3.02,4.00,7.00, 9.00,10.00,12.05,
16.00, 19.00, 20.00, 22.30
Komunikaty energetyczny i gazownictwa:
0.58, 3.00, 7.55, 20.55
Prognoza pogody dla rybaków: 0.58, 3.00,
7.50, 20.55

1a> Telefony
Smołdzino. Podczas zakończo
nych niedawno zebrań przedwy
borczych mieszkańcy wielu so
łectw wystąpili z cennymi inicjaty
wami społecznymi. W Witkowie po
stanowiono adaptować na sklep GS

starą świetlicę wiejską. W Klukach,
gdzie woda jest niezdatna do picia,
wszczęto prace przygotowawcze do
montażu „nitki” wodociągowej. W
Gardnie Małej i. Wierzchocinie ma
ruszyć budowa chodników, (jel)

SŁUPSK: 991
Pogotowie Energetyczne,
992 Pogotowie Gazownicze, 993 — Pogotowie ,
Ciepłownicze, 994 Pogotowie Wodno-Kanali
zacyjne, 997 -MO, 998 Straż Pożarna, 999 -.
Pogotowie Ratunkowe, podstacja przy ul. Ba
nacha, tel. 31-371,913 Biuro Numerów, 955
Automatyczna Informacja Paszportowa, 280-35
Telefon Zaufania (g. 16 20r codziennie i w
sob. g. 9 13)| Informacja Kolejowa: 933
Pociągi przyjeżdżające do Słupska, 934
Po
ciągi odjeżdżające ze Słupska, Telefon zaufania
,,A” tel. 242-78, czynny w środy i piątki
g.
16 20; Informacja o komunikacji miejskiej
WPK w Słupsku
278-67.

& Dyżury
SM K

\mmi

SŁUPSK Apteka nr 77-066, ul. Czołgistów,
tel. 237-29;
SŁUPSK
Apteka nr 77-022, ul. Wojska
Polskiego 9, tel. 228-93

PC]
liiüiii!

SŁUPSK

>: ' : :

Od kilku miesięcy, po likwidacji stacji paliwowej CPN w centrum
Miastka, działa nowa — wybudowana przy wyjeździe z miasta w
kierunku Słupska. Z daleka prezentuje się okazale. Z bliska znacznie
gorzej. Daleko odbiega od nowoczesnych stacji budowanych w kraju.
Pomijając braki w zaopatrzeniu w podstawowe akcesoria samochodowe
nie ma tu czynnej toalety, nie ma gdzie umyć rąk. Dawno też nie myto szyb
w oknach punktu sprzedaży paliw. Ogólnie stacja nie prezentuje się
najlepiej, (bz)

Fot. Zb. Bielecki

ff

Piłkarska kadra czeka

Bytów. Odbyły się tu eliminacje
turnieju piłki nożnej makroregionu
północnego pn. „Piłkarska kadra
czeka”. W eliminacjach uczestni
czyli mistrzowie z województw:
gdańskiego, bydgoskiego, elbląs

Informator
handlowy
Warzywno-owocowe w godz.
9—17. Kwiaciarnia MPZ przy ul. 22
Lipca i „Ikebana” przy ul. Wojska
Polskiego w godz. 9—15. Rybny przy
ul. Braci Gierymskich w godz. 8—14.
Z branży przemysłowej w godz.
9—17 pracują DT „Centrum" i RDT
oraz w godz. 10—18 kioski handlowe
przy ul. Starzyńskiego.
USŁUGI:
Motoryzacyjne — w godz. 6—18
czynna Stacja Obsługi nr 9 przy ul.
Szczecińskiej 40, tel. 323—53. Mon
taż ogumienia i wyważanie kół — w
godz. 8—14 zakład przy ul. Ogrodo
wej i Łąkowej.
O TV — w godz, 10—15 zakład przy
ul. Zygmunta Augusta 14.
AGD — w godz. 10—15 zakład
przy ul. 3 Maja.
Optyk-zegarmistrz — w godz.
10—15 zakład przy ul. Tuwima.
Fryzjerskie; w godz. 8—15 zakłady
przy ul. Wojska Polskiego, Zamen
hofa, Zygmunta Augusta, Nowotki,
Braci Gierymskich, 3 Maja. W godz.
8—14 przy ul. Tuwima.
Szewski: w godz. 10—15 zakład nr
20 przy ul. Jaracza 15.

rr

kiego i słupskiego. W tabeli koń
cowej pierwsze miejsce zajęła SP
Sadki w woj. bydgoskim, drugie —
LZS Sparta Syce wice (woj. słups
kie) trzecie — SP Choczowo (woj.
gdańskie) (a)

Skup surowców wtórnych i opako
wań szklanych — w godz. 10—14
przy ul. Pstrowskiego, Gen. Pankowa
i Kopernika.
Kioski „Ruch" czynne w godz.
7—15, połowa w godz. 15—19.
W NIEDZIELĘ, 26 bm. od godz. 7
do 9 dyżurują sklepy spożywcze przy
ul. 3 Maja 77, Szymanowskiego 1,
Grottgera (sklep 89), 22 Lipca, Koś
ciuszki 24, Mostnika 7, Zygmunta
Augusta 14, Findera (sklep 17),
Szczecińskiej, Mickiewicza.
W godz. 7—10 sklep 70 przy ul.
Królowej Jadwigi. W godz. 7—12
sklep mleczarski „Werka" przy ul.
Wojska Polskiego 52. W godz. 8—10
sklep 102 przy ul. Gdyńskiej, 82 przy
ul. Lelewela, 103 przy ul. Hubalczyków, 46 przy ul. Anny Gryfitki. W
godz. 8—11 sklep 4 przy ul. Hanki
Sawickiej i 8 przy ul. Frąckowskiego.
W godz. 9—11 sklep 1 przy ul. Wojska
Polskiego. W godz. 12—18 „Delika
tesy" przy ul. Zawadzkiego. W godz.
18—24 sklep nocny przy ul. Szcze
cińskiej.
Sklepy warzywno-owocowe PSS
przy ul. Zygmunta Augusta i Mic
kiewicza (sklep 56) — czynne w
godz. 9—13. Kwiaciarnia „U Szoguna" przy ul. Zygmunta Augusta czyn
na w godz. 10—16.
Kioski „Ruch" — czynna połowa w
godz. 7—15, część zaś w godz.

15—19. (a)

PROGRAM ni
3.09 Muzyka nocą 6.00 Kiermasz pod kogut
kiem 7.25 Moskwa z melodią i piosenką 8.15
Serwis Trójki: 7.00,13.10, 19.00
Magazyn wojskowy 9.00—11.57 Lato z radiem
11.59 Sygnał czasu i hejnał 12.45 Muzyczne
7.05 Melodie przebudzaniu 8.15 Komu pionowości 13.15 Piosenki naszych twórców 14.00
Gwiazdy starego kina — aud. 14.30 „W Jeziora fcsenkę 9.00 Dixie o poranku — aud. 9.30 Od
kurzone przeboje 10.00 Tylko 50 minut: „BAR”
nach” 15.00 Koncert życzeń 16.05 Podwieczorek
11.00 Pod dachami Paryża aud. 12.00 Recital
przy mikrofonie 17.15 Tygodnik kulturalny
Igora Kipnisa 13.10 Niech gra muzyka 14.00
18.00 Wiersze dla ciebie 18.20 Mag. muzyczny
Prywatnie
u A. Fatygi 15.30 Pop boutique —
„Rytm” 19.10 „Dni otwartych drzwi” w in
aud. 15.50 Magazyn literacki 16.05 Dzieła, inter
stytutach rolniczych 19.30 Radio dzieciom 20.05
pretacje, nagrania 17.00 Proszę czekać, będżie
Przy muzyce o sporcie 20.55 Komunikaty Totka
rozmowa... z J. Santorskim 19.05 „Śniegi Nara21.00 Ople ’88: „Mikrofon i ekran” - koncert
yamy” 20.00 Baw się razem z nami 21.00 „Ero
finałowy (cz. I) 22.38 Świat w tygodniu
tyk słoneczny” 21.20 Wariacje na temat Don
22.50 2.00 Opole ’88: „Mikrofon i ekran”
Juana 22.15 Lubię szum starej płyty 23.00 Jam
koncert finałowy (cz. II)
session w Trójce.
PROGRAM IV
Wiadomości: 7.00, 12.00, 17.00,19.30, 23.30
PROGRAM II (stereo)
Wiadomości: 7.00, 13.00, 17.00, 21.00

7.10 Muzyka młodych 8.00- 11.00 Program
lokalny 11.00 Poranek z płytą kompaktową
12.00 Płytoteka Dwójki 12.10 Europejska lista
przebojów disco 14.00 Śpiewaj razem z nami
14.15 Ze studenckich studiów radiowych
Wrocław 1988 15.00 Koncert chopinowski 15.35
Piosenki na życzenie 17.05 Zakłócenia odbioru
18.00 R. Strauss: „Ariadna na Naxos” — opera
w 1 akcie 21.20 Wieczór płytowy

Adres redakcji: ul. Zwycięstwa 137—139, 75-604 Koszalin, telex — 0532275. Centrala
telefoniczna — 279-21 (łączy ze wszystkimi dziennikarzami zespołu); telefony bezpośrednie:
sekretariat redaktora naczelnego — 226-93, z-ca redaktora naczelnego
233-09; sekretarz
redakcji — 245-59; z-ca sekretarza redakcji — 251 -01; Dział Partyjny 233-20; Dział Społecznoekonomiczny — 251-40; Dział Społeczno-Rolny
242-08; Dział Społeczno-Kulturalny
251-14; Dział Depeszowo-Zagraniczny — 244-75; Dział Wojewódzko-Miejski
224-95;
redaktor sportowy — 243-53 (w niedzielę
246-51).
Dział Łączności z Czytelnikami przyjmuje interesantów (z obu województw) w godzinach
9.30—16 w siedzibie redakcji (III piętro, pok. 31 3—314); także telefonicznie pod numerem
250-05 (z wyjątkiem wolnych sobót).
...................
.A
Porady prawne udzielane są w Koszalinie w poniedziałki, środy i piątki od 13.00 do 1 b.UU
wyłącznie osobiście oraz we wtorki w godz. 13.00 do 15.00 telefonicznie pod nr 250-05:

Kino

6.05 Na muzycznej antenie 7.10 W świątecz
nym nastroju 8.00 Klejnoty muzyki i słowa 8.20
Anegdoty i fakty
aud. 8.50 Muzyka 9.00
Transmisja mszy św. rzymskokatolickiej 10.00
Recital organowy 10.30 Teatr dla dzieci: „Pod
niebiem akacji” 11.00 Magazyn harcerski 12.05
Muzyczny serwis prasowy J. Grzybowskiego
12.30 Wyprawy Czwórki 13.30 Kapela Lipnicy
Murowanej aud. 13.45 O kulturę słowa 14.05
E. Piaf: Hymn życia i miłości aud. 14.45 Przed
spektaklem 15.00 Teatr Klasyki dla Młodzieży
16.00 Quiz popularnonaukowy WIST 17.05 Echa
festiwali i konkursów muzycznych 18.00 Śpie

MILENIUM — sala „Pomorska”: Zabij mnie
glino (pol.j sensac., 1. 18)
g. 15.30 i 18 oraz:
Wielkie żarcie (franc, komedio-dramat, 1. 18)
tylko dla dorosłych g. 20.30; sala „Anna” —
wideorąma - g. 15.45, 17.30,19.15 i 21, w niedz.
dodatkowo — g. 11, 12.30 i 15, sala „Mieszko”:
Karatecy z kanionu Żółtej Rzeki (chiński, 1. 15)
— g. 17 i 19.30, niedz.: Powrót do przyszłości
(USA, 1. 12)
g. 14.30, 17.00 i 19.30, por.: W
Górach Skalistych (bajki dla dzieci) g. 11.30
i 13.30
POLONIA
Krokodyl Dundee (austral., 1.
12) g. 15.30 i 17.45 oraz: Zagadka nieśmiertel
ności (ang., 1. 18)
g. 20, por. — niedz.:
Podróże pana Kleksa, cz. II (poi.)
g. 11.30 i
13.30
MCK Misja (pol., 1. 15) - g. 16 i 18, por. —
niedz.: Przyjaciół się nie zdradza (radź.) — g. 12
DELTA (Rędzikowo) —- A statek płynie (wł.,
1. 15); por. niedz: Słoniątko (poi.)
BYTÓW Śmierć Johna L (poi., 1.18); por.—
niedz.: Deszczowa pani (NRD)
CZARNE: PRZODOWNIK — Opowieść Har
leya (pol., 1. 15), niedz. — Blue Velvet (USA, 1.
18); por. Bieg na orientację (CSRS, 1. 12); WIA
RUS — Peggy Sue wyszła za mąż (USA, 1.15)
CZŁUCHÓW — Nieśmiertelny (ang., 1. 15), g.
16.30 i 18, sala wideo — g. 17 i 18.45
DAMNICA —* Gonza wojownik (jap., 1. 18),
por. — niedz: Stefanek (poi.)
DĘBNICA KASZUBSKA — Pożegnanie z
Afryką (USA, 1. 12), por. — niedz. Tatuś na
niedzielę (radź., 1. 12)
DEBRZNO: KLUBOWE—Zagadka nieśmier
telności (ang., 1. 18), por. — niedz. Łakoma
pszczółka; PIONIER — Na ojczystej ziemi
(poi.), por. — niedz. Niezwykła podróż (poi.)
KĘPICE — Lampart (wł., 1.15), por. — niedz.:
E.S.D. (poi.)
LĘBORK
Dzika namiętność (USA, 1. 18),
por. — niedz.: Czy leci z nami pilot (USA, 1.12),
Zagadka w zoo (poi.)
ŁEBA — Christine (USA, 1. 18), Elektronicz
ny morderca (USA, 1.15) por. — niedz.: Szaleńs
twa panny Ewy (poi.)
MIASTKO — Most na rzece Kwai (ang., 1.15),
por.
niedz.: Czarodziejski kleks (CSRS)
PRZECHLEWO — Peggy Sue wyszła za mąż
(USA, 1. 15), por. — niedz.: Bajki Bolka i Lolka
(poi.)
SIEMIROWICE — Czułe słówka (USA, 1. 15),
por. — niedz.: Po deszczyku w czwartek (radź.)
SŁAWNO — Mistrzyni Wu Dang (chiński, 1.
15), por. — niedz.: Złota rybka (poi.)
USTKA — Obcy decydujące starcie (USA, 1.
15), por. — niedz.: Przygody błękitnego ryce
rzyka (poi.)

Hótrto

szpnm:
iiliiliiilli:;
Na konto budowy szpitala w Słu
psku pół miliona złotych przekaza
ły Zakłady Wytwórcze Aparatury
Wysokiego Napięcia „ZWAR” w
Lęborku, (a)

wam dobrą nowinę — au. 19,00 Alfa i Omega —
mag. 19.45 Piosenki starej Warszawy
aud
20.15—21.35 Wieczór muzyki i myśli: „Ze sztu
ką za pan brat” — aud. 21.35 Z jednej płyty:
Fleetwood Mac — „Tusk” 23.35 Rozmowy in
tymne
aud.

Koszalin
SOBOTA

5.30 Studio Bałtyk 6.45 Z tygodnia na tydzień
— R. Ulicki 7.00 Wiadomości 7.10 Poranek z
reportażem — „Cztery kąty w Darłowie” — I.
Bieniek 7.30 Studio Bałtyk — wybrzeżowe 13.05
Muzyka ludowa 16.00 Przegląd aktualności
16.05 Przegląd muzyczny — B. Gołembiewska
16.40 W sobotnie popołudnie — koncert 17.12
Program na jutro
NIEDZIELA

8.00 Piosenka na niedzielę 8.05 Teatry szkol
ne — J. Koprowska 8.25 „Jaki będzie wyrok” —
słuchowisko Cz. Kuriaty 9.00 Minął tydzień —
J. Boruc 9.20 Rockowe rozmówki — P. Mroczek
10.20 Nowe wiersze Czesława Kuriaty 10.30
Koncert życzeń 21.05 Wiadomości sportowe —
C. Mikita
TVP i PR zastrzegają sobie możliwość zmian
w programach

W Słupsku w piątki od 15.00 do 17.00 — osobiście. Porady są bezpłatne.
Oddział Redakcji w Słupsku: al. Sienkiewicza 20, 76-201 Słupsk; telefony: sekretariat i dział
ogłoszeń — 251-95; reporterzy — 254 66 i 224-56.
Rękopisów nie zamówionych redakcja nie zwraca» Zastrzega sobie również prawo skracania
i opracowania redakcyjnego tekstów nie zśmówionych.
Wydawca: Koszalińskie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa-Ksiązka-Ruch", ul. Pawła
Findera 27a 75-721 Koszalin. Centrala telefoniczna -- 240-27, telex — 0532264.
Biuro Ogłoszeń: ul. Pawła Findera 27a, 75-721 Koszalin, tel. 222-91 Redakcja me odpowiada
za treść ogłoszeń.
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Druk: Prasowe Zakłady Graficzne RSW „Prasa-Ksiązka-Ruch" w Koszalinie.
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GŁOS POMORZA

Czy jesteś plotkarzem (ką)?
b) plotkarstwo kwitnie nieza
1. Plota — według ciebie —
leżnie od środowiska (5)
to...
c) jest raczej charakterystycza) niepotwierdzona informa
. ne dla sfer artystycznych itp.
cja (5)
b) wiadomość dotycząca in (10)
7. Doszła cię absolutnie praw
tymnego życia osób trzecich (10)
dziwa i sensacyjna wiadomość o
c) kłamstwo puszczone w obieg mające na celu sprawianie życiu prywatnym osoby z twoje
go kręgu towarzyskiego...
komuś przykrości (0)
a) świerzbi cię język i natych
miast dzielisz się nią z kimś w
2. W walce ze swoim najwięk
„największej" tajemnicy (10)
szym wrogiem, któremu za
b) milczysz jak grób (0)
wdzięczasz wiele trudnych chwil
c) nie potrafisz przewidzieć
w swoim życiu...
d) nigdy nie posłużyłbyś się swojego zachowania (5)
8. Plotki o znanych aktorkach,
pomówieniem, oszczerstwem,
politykach, osobach publicz
plotką (0)
nych...
b) gdyby od tego zależało dob
a) tylko cię drażnią (0)
ro kogoś ci drogiego to, kto
b) są twoją pasją (10)
wie... (5)
c) wywołują u ciebie uśmiech,
c) zawsze gotów jesteś odpo
pobłażliwość; czasami urozmai
wiedzieć tym samym wychodząc
cają bezbarwne życie (5)
z założenia... ząb za ząb (10)
9. Plotkowanie jest właściwo
3. Na temat znanej ci osoby z ścią ludzi...
a) nie mających własnego ży
twojego zakładu pracy krąży do
cia i własnych spraw (0)
syć obrzydliwa plotka. Prawdę
b) którym brak innych zainte
znasz tylko ty, ale jej publiczne
resowań (5)
ujawnienie może wpędzić cię w
c) prawie wszystkich, gdyż
rodzinno-zawodowe tarapaty...
a) niezależnie od wszystkiego cechą człowieka, jest ciekawość
a także konieczność dzielenia się
zdecydujesz się na to (0)
b) nie wiesz jak byś się zacho z bliźnim własną wiedzą, niezale
żnie od tego, czego ona dotyczy
wał (5)
c) za bardzo cenisz sobie włas
10. Sam się uważasz za...
ne układy zawodowe i życie
a) prawdziwego
plotkarza
rodzinne, aby ryzykować w taki
(10)
sposób (10)
b osobę, która w sposób nie
4. Na temat „prowadzenia
się" osoby, z którą jesteś zaprzy winny lubi poplotkować (5)
c) człowieka dalekiego od ja
jaźniony, krążą całe legendy...
kiejkolwiek formy plotkarstwa
a) informujesz ją o tym (10)
b) utrzymujesz nadal kontakty (°)
70—10Ó pkt. —Jesteś plotkarzem
udając, że nic nie słyszałeś (5)
c) starasz się ochłodzić wasze i nie przebierasz wyrodkach. Wszyst
ko nadaje się według ciebie do sprze
stosunki (0)
dania. Nawet informacja o własnej
5. Od kogoś dowiadujesz się żonie lub mężu. Twoje miejsce jest w
nagle, że jesteś przedmiotem do tradycyjnym maglu albo w bulwaro
wej gazecie.
syć plugawych plotek...
40—70 pkt. — Owszem, interesują
a) nie przejmujesz się tym zu
cię „nowinki", ale szybko je zapomi
pełnie (0)
b) nawet jesteś rad, gdyż uwa nasz i nawet gdybyś chciał coś po
żasz, że dobrze, iż o tobie się wtórzyć, to tego nie potrafisz. Nie
mówi, a co — to już jest nieważne próbuj zresztą, bo przekręcisz i... plot
ka gotowa.
(10)
0—-40— Nie plotkujesz. Ale czy nie
c) jesteś przygnębiony — pró
bujesz dojść po nitce do kłębka i bierze się to w jakiejś mierze z braku
zainteresowań innymi ludźmi. Czy na
odnaleźć ich źródła (5)
pewno wiesz ile dzieci ma twój pod
6. Uważa się, iż siedliskiem
władny? W stosunku nawet do naj
plotek był kiedyś magiel...
bliższych zachowujesz za dużo chło
a) i nic się od tej pory nie zmie du.
niło (0)

ZAKŁADY BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO
Szczecin, ul. Hryniewieckiego 4
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dzi rozlosowane zostaną nagrody rzeczo
we w postaci walorów filatelistycznych.
W konkursie majowym nagrody wyloso
wali: Tomasz Jedynak, Monika Mołas,
Przemysław Janik z KM przy Szkole
Podstawowej nr 1 ^w Drawsku Pomorskim,
Wojciech Natusiewicz i Adam Szew
czyk z KM przy Młodzieżowym Domu
Kultury w Koszalinie.-

★ ★ ★
Poczta Polska wprowadziła ostatnio do
obiegu serię znaczków, poświęconą sta
rym zegarom. Na 6 znaczkach przedstawio
no zegary produkowane w kilku polskich
miastach od XVII wieku. Znaczki, które
wydrukowano wielobarwną techniką roto
grawiurową na papierze kredowym w na
kładzie od 1,7 do 8 min sztuk każdej
wartości, zaprojektował artysta plastyk
Sławomir Zieliński, (mr)

Domowe kino
„Rio Bravo'*
Są piosenki wiecznie młode, których
chętnie slucha każde pokolenie. Takimi
„evergreenami" bywają też filmy. Do nich
zalicza się „Rio Bravo" Howarda Hawksa.
Westernowy klasyk zawiera niemal
wszystko, co charakterystyczne dla gatun
ku. Wprawdzie w późniejszych latach —
głównie za sprawą Sama Peckinpaha —
przystąpiono do bardziej krytycznego zob
razowania losów Dzikiego Zachodu, lecz
klasyczne wzory ujmują optymizmem.
Sprawiedliwość musi triumfować, choćby
„czarne charaktery" miały liczebną prze
wagę. Fabułę „Rio Bravo" skonstruowano
zresztą tak, aby wszelkie racje byty po
strome szeryfa i jego przyjaciół. Trudno ich
nie polubić: Due to alkoholik zwycięsko
zwalczający swój nałóg, Colorado jest mło
dym, cwanym rewolwerowcem, zaś Stum
py —■ sympatycznym szarym kuternogą.
Szeryf Chance imponuje odwagą i celnoś
cią strzałów, ale silnego mężczyznę zdoła
ujrzamić eks-oszustka karciana Feathers,
która oczywiście porzuca hazard.
Na sukces obrazu złożyła się też praca
nieodżałowanego Dimitri Tiomkina, je
dnego z najwybitniejszych twórców w his
torii muzyki filmowej.
VIDEOMAN
Tytuł oryginalny: Rio Brawo. Reży
seria: Howard Hawks. Występują:
John Wayne, Dean Martin, Ricky Nel
son, Angie Dickinson, Walter Bren
nan i inni. USA, 1959.

■■■■■■MMMM

Redaguje Słupsku Klub Szaradzistów przy Woje
wódzkim Domu Kultury.
Litery w polach oznaczonych kółeczkami,
czytane kolejno rzędami poziomymi, utwo
rzą zawsze aktualne hasło.
POZIOMO: 1) posiadacz sumiastego zarostu;
7) rekwizytem jest piórko lub ołówek; 8) olej z
nasion rącznika; 9) iniekcja; 12) bywa mądry po
szkodzie; 15) odmiana gruszy; 16) ciastko z kre
mem; 19) sity zbrojne; 20) państwo z Damasz
kiem; 21) odrobina czegoś; 24) rulon, bela; 25)
azjatycka metropolia; 27) roślina warzywna, ober
żyna; 29) poemat epiczny Homera; 30) falsyfiat,
atrapa; 31) skąpiec, kutwa.
PIONOWO: 1) rodzaj statku powietrznego; 2)
przepływa przez Weronę; 3) potrawa z mięsa; 4)
ssie mleko matki; 5) część obwodu magnetycz
nego; 6) Isaac Newton; 10) proces niszczenia
brzegów mórz; 11) dłużnik wekslowy; 13) stolica
Peru; 14) gatunek dzikiej kaczki; 17) lutowy
solenizant; 18) szybki bieg; 22) zakaźna choroba
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— «korzystne wynagrodzenie wg Zakładowego Systemu Wy
nagrodzeń
— deputat węglowy
— ekwiwalent za sorty mundurowe
— bezpłatne bilety kolejowe
— bezpłatną opiekę lekarską

Dysponujemy ośrodkami wczasowymi w Niechorzu, Kołobrzegu, Wiśle,
Krynicy Morskiej, Kościelisku oraz wczasami wypoczynku świątecznego
w Morzyczynie nad Jeziorem Miedwie.
Po przepracowaniu 5 lat istnieje możliwość otrzymania miesz
kania w Koszalinie.
lub teren budowy

Pełne życie Foniusza Kukułki niewątp
liwie zaczęło się dopiero w chwili, gdy
pojął, że nigdy nie połączy się z numerem 3
39 14 w wojewódzkim mieście Słupsku.
Przedtem FonLusz nie miał rysów indy
widualnych. Owszem, należał do szczęś
liwców, którym założono kiedyś telefon,
ale, jak każdy człowiek ze zrealizowanym
marzeniem (można powiedzieć: fanta
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Węgierska firma odzieżowa „Hungarotex" razem z francuskim projektantem
Pierre Cardinem urządziła w Budapeszcie pokaz modeli na lato.
CAF — MTI
M

wm *

05

S

O

6

p

□

□

uu □
12
13
fŁ □ %
□ Lj
O 0
□ o□*
□ /?C □ *o
19
□ □ 20
O
O
d □
□ □ 21 22
□ 25
"o □ 2k
27
O o * □ o CD
□ o□ □
30
□ uCD
o
Z
O
s
p 31
MMurfW ?

t-

.

11

Cypkin pyta Rabinowicza:
— Panie Rabinowicz, powiedz
mi pan, gdybyś pan znalazł na
ulicy portfel, a w nim 1000 dola
rów, czy odniósłbyś go pan do
komisariatu?
— Jeśli mam być uczciwy, ko
chany panie Cypkin — to nie.

★ ★ ★
— Wstydź się Jacusiu — mama
karci syna łakomczucha — zjadłeś
wszystkie truskawki, nawet nie
pomyślałeś o swojej sipstrzyczce.
— Co to to nie, mamusiu, jad
łem i cały czas myślałem: żeby
tylko Ania teraz nie przyszła, żeby
nie przyszła...

Uśmiechnij
się
★ ★ ★
Sędzia pyta oskarżonego:
— Czy to prawda, ze oskarżony
uderzył kolegę butelką z winem?
— Tak, panie sędzio, ale to było
bardzo lekkie wino.

★ ★ ★
Sędzia odczytuje wyrok:
— Jest pan skazany na cztery
lata więzienia i osiem lat wydalę- \
nia poza granice państwa. Czy
oskarżony ma jeszcze coś do po
wiedzenia?
— Tak jest, panie sędzio. Czy
mógłbym najpierw odcierpieć
drugą karę?

★ ★ ★
Mały Piotruś czuje się osamot
niony, nudzi więc mamusię i tatu
sia, że chciałby mieć rodzeństwo.
— Czy wolałbyś siostrzyczkę,
czy też może braciszka — zapytuje
mama.
— A co może być prędzej?

'.inMMMBn:

ścia, gdy odnalazł numer Biura: 3 39 14.
Pobiegł do najbliższego (nie wyrwanego
razem z murem przez dzieci i młodzifeż
polską) automatu telefonicznego, umieścił
w mm piątaka i wykręcił numer. Naturalnie
usłyszał: pit pit pit pit pit pit. To „pit pit pit"
jest ważne z punktu widzenia dalszych
dziejów Foniusza, obecnie naszego pac
jenta. Pitulftnie owo oznaczało, że numer

K-2555-0

Cardin w Budapeszcie

Rozwiązanie skrzyżówki nr 438
Poziomo: — barok, kopeć, awizo, lumen, limfą,
tętno, ciało, Faure, Nisko, Anklam, alkeny, astat,
zdrójr uwiąd, ścier, kwarc, butan, Indra, ferie,
Niobe.
Pionowo: — bolączka, rumianek, Kanton, mię
tus, kolofon, euforia, irys, kawa, lenistwo, mer
danie, lędźwię, najście, trioda, turban.
Za prawidłowe rozwiązanie wymienionej krzy
żówki nagrodę w postaci jednego bonu oszczęd
nościowego PKO wartości 500 zl, wylosował
Piotr Kozłowski z Człuchowa.
Nagroda zostanie wysiana pocztą.

d

3 39 14
stycznym marzeniem) zapomniał o tym.
Wydawało mu się, że skoro on itia połącze
nie z całym światem (i naturalnie z Kobyl
nicą też), posiadają je wszyscy. Słowem
był głupcem. Ale zdrowym psychicznie. W
ogóle można zauważyć, że im człowiek
głupszy tym zdrowszy.
Z tego nijakiego istnienia wyrwały go
wypadki, jakie zaszły od momentu, w któ
rym Foniusz stwierdził, że jego aparat tele
foniczny milczy. Zdumiony przykładał słu
chawkę do ucha, by stwierdzić, że w całym
tym żelastwie, plastyku i drutach panuje
martwa cisza. Odczuł coś, co można na
zwać milczeniem Wszechświata. Z równym
powodzeniem mógłby przykładać do na
rządu słuchu, aluminiową chochelkę, jaką
zwykle nalewał do talerza swoją (zasłużo
ną) zupę ziemniaczaną.
Dyrekcja Okręgu Poczty i Telekomunika
cji w Szczecinie przewidziała taką ewen
tualność. To znaczy zepsuwalność urzą
dzeń. W tym zepsuwalność szczególną
urządzeń produkowanych oraz instalowa
nych przez nieszczęsny naród polski tak
ciężko doświadczony przez Tatarów (w
średniowieczu), przez ciągłe rocznice bit
wy pod Grunwaldem oraz inne tragedie.
Dyrekcja powołała w tym celu biura
napraw telefonów. Wśród nich interesują
ce nas Biuro (czynne całą dobę) przy
jmujące zgłoszenia o uszkodzeniach abo
nenckich stacji telefonicznych w gmachu
przy Banacha 6 w wojewódzkim Słupsku.
Foniusz Kukułka odczuł drgnienie szczę-

świń; 23) wstęga, pas; 24) metal szlachetny; 26)
mityczny myśliwiec beocki; 28) wyspa w pobliżu
Sumatry.
■ GEES
Rozwiązania (samo hasło) prosimy nadesłać do
redakcji w Koszalinie — z dopiskiem „KRZYŻÓW
KA NR 441" — w terminie jednego tygodnia. Do
rozlosowania wśród Czytelników nadsyłających
poprawne odpowiedzi: 3 premiowe bony oszczęd
nościowe PKO wartości 500 złotych, ufundowane
. przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych,
Zarząd Wojewódzki w Koszalinie.
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DZIENNIK PSYCHIATRY

ZAKŁADY ZAPEWNIAJĄ:

32- letni Michael Werikne z Kenii jest miłośnikiem nosorożców. Właśnie z ich
powodu zamierza przebyć całą Europę, aby zdobyć poparcie opinii publicznej,
która wpłynęłaby na zaprzestanie wyniszczenia tego ginącego już gatunku
zwiórząt.
CAF — Keystone

MMMMM

W ciągu dziesięciu lat swej kariery as
wyścigów samochodowych, stawny
Niki Lauda, wielokrotnie miał śmierć w
oczach. Co przeżywał, jakie strachy go
dręczyły, opisał w nieopublikowanych
jeszcze wspomnienidch, zatytułowa
nych: „Do piekła i z powrotem". Wkrót
ce ma powstać film oparty na przeży
ciach tego trzykrotnego mistrza świata
formuły I. Producentem filmu będzie
twórca
musicali,
Friedrich
Kurz
(„Cats"), zaś reżyserem Michael Cimino, twórca znakomitego filmu „Sycylij
czyk".

majstra torowego
robotników budowlanych
murarzy-tynkarzy
malarzy
monterów nawierzchni kolejowych
spawaczy z 14171741
,

Miejsce zgłoszenia:
Koszalin, ul. Żwirki i Wigury 2, tel. 271 -91
ul. Lechicka, tel. 240-47, wewn. 391.

Komisja Młodzieżowa Zarządu Okręgu
Polskiego Związku Filatelistów w Koszali
nie ogłasza wspólnie z redakcją „Głosu"
kolejną serię pytań dla uczniów szkół pod
stawowych, zawodowych i średnich:
1. Wkrótce rozpoczną się igrzyska olim
pijskie. Wymień kilku reprezentantów Pol
ski, zdobywców medali olimpijskich. Które
osiągnięcia zostały przedstawione na zna
kach pocztowych?
2. Co oznacza wyraz „Polonica”. Podaj
pięć znaków pocztowych, które mogłyby
znaleźć się w zbiorze o tym tytule.
3. Jaki znaczek nalepisz na list (zwykły)
do kolegi, który zamieszkuje w: a) War
szawie, b) Budapeszcie, c) Londynie.
Kartkę z odpowiedziami! opatrzoną imie
niem, nazwiskiem i dokładnym adresem
należy przesłać do Komisji Młodzieżowej
ZO PZF, skrytka pocztowa 17, 75-950
Koszalin do dnia 6 lipca. Uczestnicy kół
młodzieżowych podają również nazwę ko
ła.
Wśród autorów poprawnych odpowie-

O
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Nieustający
konkurs

„Do piekła
i z powrotem"

na budowie przy realizacji linii elektryfikacyjnej
w Szczecinku

1988 - 06 - 25 - 26

jest zajęty. Kukułka wytrwał przy automa
cie od siódmej do ósmej trzydzieści, a
nćstępnie obleciał trzy inne atitomaty, w
których pituliło identycznie. O dziewiątej
zziajany znalazł się w pracy, gdzie obiecano
mu pozbawienie premii rocznćj za złe trak
towanie obowiązków. Urządzony tak Fo
niusz zasiadł przy zakładowym telefonie i
próbował się połączyć z tajemniczym (to
bardzo"stosowne określenie) numerem 3
39 14. Do godziny piętnastej, czyli wy
kręcał sto dwadzieścia razy.
Człowiek raz pozbawiony premii nie mo
że tej samej premii stracić po raz drugi.
Dlatego Foniusz po powrocie do domu
zjadł swoją zupę (ziemniaczaną), napełnił
termos herbatą, posmarował smalcem
przecięty poprzecznie bochenek chleba,
posypał pieprzem tureckim i wziąwszy ze
sobą składane krzesełko wędkarskie udał
się pod czynny automat. Biorąc, jak każdy
głupiec, serio informację w książce telefo
nicznej, że Biuro Napraw Telefonów czyn
ne jest całą dobę, przez całą dobę próbował
się do niego bezskutecznie dodzwonić. To
znaczy około pięciuset razy. I chyba wtedy
owo „pit pit pit" nagrało się skutecznie na
taśmę jego duszy czyli psyche.
O godzinie szesnastej dnia następnego,
gdy spożyty był już chleb i wypita herbata
(specjalna chińska stęchła), Foniusz wpadł
na myśl, aby bezpośrednio udać się na
pocztę przy Banacha. Od pani obsługującej
rozmównice telefoniczne dowiedział się

(była nadzwyczaj uprzejma), że aby do
czekać się ponownego uruchomienia apa
ratu musi zgłosić uszkodzenie telefonicznie
pod 3 .39 14. Oraż tego, że „oni i tak tych
zgłoszeń nie odbierają".
— Więc ja do nich jutro osobiście —
postanowił inteligetnie Foniusz.
— Tam jest groźny strażnik z bronią i on
nie wpuści — ostrzegła pani. — Należy
raczej dzwonić. Po to są telefony.
Foniusz Kukułka mógł stwierdzić proro
czą prawdę tych słów. Surowy strażnik w
zakratowanym pomieszczeniu (czyżby sie
dział tam za karę?) nie dopuszczał do ludzi
naprawiających urządzenia. Kukułka pojął
wówczas, że Biuro jest tajne. Oczywiście w
książce telefonicznej nie można umieścić
nazwy: Tajne Biuro Nienaprawiania Tele
fonów, bo nieprzyjaciele naszej poczty łat
wo by zdekonspirowali taką agendę.
Obywatel Kukułka (wkrótce nasz pac
jent) udał się do swojego mieszkania, gdzie
pobrał ponownie składane krzesełko i bez
wiktuałów już (stracił bowiem apetyt) od
siedział przed automatem telefonicznym
kolejną dobę bezskutecznie wydzwaniając
pod numer 3 39 14.
Wymyślił wówczas, iż być może dyrektor
poczty wie, kiedy „oni" podnoszą słuchar
wkę. Ale musiał przejść obok groźnego
strażnika. Ten objaśnił Kukułkę Foniusza,
że dyrektor urzędu pocztowego nie jest
zwierzchnikiem Biura, a poza tym go nie
ma. Natomiast dyrektor będący równocze
śnie szefem ludzi od naprawiania telefo
nów jest chory. A także że monterzy od
napraw mają od groma roboty, by przybyły
tysiące psujących się numerów, ale nie
przybyło monterów. I spojrzawszy na zidiociałą od zmartwienia twarz Foniusza
surowy strażnik litościwie sam połączył go
z jakąś panienką, która sennie przyjęła
zgłoszenie o uszkodzeniu się linii telefoni
cznej głupca Foniusza.
Uradowany Kukułka odczekał trzy dni,
bo to właściwy czas na zmartwychwstanie
wszystkiego. Pod koniec trzeciego, wsłu
chany w milczenie swego aparatu, zwario
wał. Objawiło się to wyrysowaniem tarczy
telefonu na nagich piersiach i prośbami
kierowanymi do dzieci na podwórku, by z
aparatu tego próbowały się połączyć z
numerem 3 39 14. Kiedy to czyniły, od
powiadał: pit pit pit. Co oznaczało, że
numer jest zajęty na całą wieczność.
Muszę zgłosić władzom propozycję:
zwolnić paru dyrektorów poczty i przyjąć
na ich miejsca paru robotnych monterów
uczciwie wynagradzanych. Byłaby to pra
wdziwa reforma. Pit pit pit.

LOTANA

Nie przeszkadzać
Bernard Shaw zamykał się
szczelnie w swej podlondyńskiej rezydencji St. Ayot-Lawrance i aby mu nie przeszkadza
no
nie życzył sobie przyjmo
wać nikogo. Jego spokoju
strzegł pilnie nieustępliwy se
kretarz, który na wszelkie skie
rowane do mistrza zaproszenia
przesyłał drukowany zielony
kartonik, z powielonym tek
stem oświadczenia:
,,Mr G.B. Shaw nie przyjmuje
zaproszeń na śniadania i obiady,
nie przemawia na bankietach,
nie udziela autografów, nie czy
ta nadesłanych manuskryptów i
nie pożycza pieniędzy”.

