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Sytuacja
Uchwalenie Karty Nauczyciela w handlu zagranicznym

Sejm zakończył dwudniowe obrady

25 bm, zakończyło się dwu
dniowe posiedzenie Sejmu
PRL.
We wtorek Sejm uchwa
lił Kartą Nauczyciela
do
konując tym samym ustawo
wego rozstrzygnięcia spraw,
które przez wiele poprzed
nich miesięcy — i długi dkres
wcześniejszy - nurtowały śro
«łowisko pracowników oświa
ty. Konkluzją poselskiej de
baty była również uchwała
Sejmu, zapowiadająca podję
cie prac nad nową ustawą o
systemie edukacji narodowej.
Sejm zobowiązał rząd do
działania na rzecz
dalszej
poprawy warunków pracy i
życia nauczycieli oraz oto
czenia szczególną, w aktual
nej kryzysowej sytuacji, tro
ską szkół i placówek oświa
towych.
Parlament
wyraził
przekonanie, że w trudnym
okresie, który przeżywa nasz
naród, wysiłkom, państwa r.a
rzecz możliwie najlepszego
funkcjonowania
systemu
oświaty i wychowania towa
rzyszyć będzie troska i wysi
całego
społeczeństwa
łek
oraz poczucie obywatelskiej
patriotycznej odpowiedzialne-*ści całego stanu nauczyciel
skiego.
Sejm dokonał zmian w skła
dire rządu, powołując no

Narady aktywu
Ocena sytuacji społeczno-poIi tycznej oraz zadania installcji partyjnych były wczoraj
tematem wojewódzkiej narady
aktywu partyjnego w Suwał
kach. Obecny był członek Biu
ra Politycznego, sekretarz KC
PZPR M. Milewski.
— o ~Z udziałem członka Biura
Politycznego.
sekretarza KĆ
PZPR S., Olszowskiego odby
ła się 25 bm. w Zakładach
Przetwórstwa
Owocowo-Wa
rzywnego „Nektavit” w Lip
nie narada aktywu partyjno-

wych ministrów w dwóch re
sortach.
Sprawozdawcy PAP relacjo
nują. :
Po
godzinie 9.00
zostało
wznowione posiedzenie Sejmu
PRL,
Obecni sq gen, armii
Wojciech Jaruzelski oraz Hen
ryk Jabłoński. Obrady otworzy
ła wicemarszałek Sejmu Hali
na Skibniewska.
W kolejnym punkcie obrad
izba przystąpiła do rozpatrzę

Walka z żywiołem
Ostatni dzień przyniósł Cm
sze obniżenie poziomu wód W;
siy w iei środkowym biegu,
w Płocku o .3 cm (wyńosfji 733
cm), w ciggu .ostatniej doby
me _ uzyskano
postępu Drży
przełamywaniu zatoru Roboty
ziemne, których zakres ogólny
szacuje
sie na 370
tys. m
.sześć, wykonano już w o-k. 1/4.

Wydobycie węgla
Utrzymuje się wysoki poziom
wydobycia węgla. Jak infor
muje Ministerstwo Górnictwa
i Energetyki w poniedziałek
25 bm, górnicy wydobyli 627.261
ton tego surowca.

wienie wystąpienia zamieszcza
my oddzielnie).
Następnie rozpoczęła się po
selska debata nad tym pun
ktem porządku dziennego.
Kolejno zabrali w. niej głoś
posłowie: Jarema Maciszemki
(PZPR), Ferdynand Łukaszek
(ZSL),
Józef Różański (SD),
i Irena Pasternak (PZPR).
(dokończenie na sir. 7)

Rachuby na pełne refinan
sowanie tegorocznych spłat
“at kredytów i odsetek na
razie się nie spełniły. Prze
ciwnie, jeszcze na początku
grudnia ub. roku zaznaczy
ła się ze strony naszych za
chodnich partnerów
duża
wstrzemięźliwość w udziela
niu nam kredytów na finan
sowanie transakcji bieżą
cych. Po 13 grudnia kraje
zachodnie zablokowały nam
wszystkie linie kredytowe
czynne r,a zasadzie znacznie
wcześniej zawartych umów.

M.

W. Kulikow w CSRS
Na
ćwiczenia
sojusznicze
,,Drużba-82” z udziałem wojsk
lądowych i lotnictwa Czecho
słowackiej
Armii
Ludowej,
Armii Radzieckiej i Węgier
skiej Armii Ludowej przybył
do Czechosłowacji naczelny do
wódca Zjednoczonych Sił Żbroj
nyeh państw-stron Układu War
szawsklego, marszałek Związ
ku Radzieckiego W. Kulikow.

Sprawa Namibii
W Bonn odbyło się kolejne
spotkanie tzw. grupy kontak
towej ds. Namibii,/ w której
skład wchodzą przedstawicie
le USA, W. Brytanii, Francji,
Kanady i RFN, Omawiano
szczegóły opracowanego orzez
„piątkę” wariantu planu ONZ
w sprawie niepodległości Na
mibii. Nie zważając na sorze
c:w państw afrykańskich gru
ba kontaktowa nadal podejmu
je próby narzucenia narodowi
Namibii rozwiązania problemu
w interesie Zachodu i RPA.

Gen. Dozier wciąż
w rękach terrorystów
-gospodsrczęgó z .miast i gmin
Ziem; Dobrzyńskiej, Poświe
cona on : była głównie przędy
skutowaniu spraw rolnictwa i
gospodarki żywnościowej.

nia
sprawozdania
komisji:
Oświaty i Wychowania oraz
Prac Ustawodawczych p rzqdo
wym projekcie ustawy Karta
Nauczyciela. Głos zabrała po
seł-sprawozdawca — Józefa Ma
tyńkowska (PZPR, Okr. Wyb.
Biała Podlaska), która scha
rakteryzowała genezę i
tok
prac nad projektem Karty oraz
zwróciła
uwagę na
główne
sformułowania i
podstawowe
punkty projektu ustawy (omó

26 bin., na posiedzeniu zwołanym bezpośrednio po zakoń
czeniu obrad plenarnych Sejmu, Komisja Handlu Zagra
nicznego zapoznała się z sytuacją w handlu zagranie/nym
i z funkcjonowaniem resortu handlu zagranicznego w wa
runkach stanu wojennego.

Terroryści
z
„Czerwonych
Brygad”, którzy 17 grudnia ub
roku uprowadzili amerykań
skiego
generała.
J. Doziers
opublikowali pierwszy od 10
dm. a piaty z kolei „komuni
kat”,
który
interpretowany
jest jako odrzucenie możliwo
ści podjęcia Tokowań--z wła
dzami na temat dalszego losu
generała. „Komunikat” oodrzu
cor.o redakcjom dwóch gazet
•—v w Rzvmie i Perl wie
Pr*
tekstu bvło dołączone zdjęcie
Dożiera z długa brodą.

W ubr. 710 ofiar
katastrof lotniczych
W 29 wynadkach samoloto
wy eh
w 1981 r, zginęło 719
osób, podczas gdy w 28 kata
Strofach W 1980 r lićzb.a ofiar
wynosiła i 144 iaś w 20 ka
tastrofach,
które wydarzyły
się w 1979 r. poniosło śmierć
1.267 osób.

(dokończenie na str, 2)

Na
zdjęciu:
sala obrad'pod
czas
posiedzę
nia Sejmu Pol
sklej Rzeczypo
spolitej Ludo
wej.
„ ■ . j

HELSINKI. Ko! egium e~
isktorskie wybrało wczoraj
53-ietniego Ma u no Koivisto
prezydentem Finlandii po
pełniącym ten urząd od po
nad 25 lat Urho Kekkonnenie, który ustąpił ze wzglę
du na zły stan zdrowia.

CAF —
Zbigniew
Matuszewski

Nowy prezydent Finlan
dii kandydował z ramienia
Fińskiej Partii Socjaldemo
kratycznej. W ostatnich La
tach Koivisto stał się jed

Tematyki tej
nie można
było wyczerpać z uwagi n-a
stanowisko sekretarza stanu
USA, który ograniczył spot
kanie do jednego dnia, a
ponadto uchylił się od pod
jęcia merytorycznych nego
cjacji
rozbrojeniowych, usiłując wykorzystać rozmo
wy dla sztucznego połącze
nia problemów' sytuacji we
wnętrznej Polski ze wza jem
nymi stosunkami radziecko amerykańskimi.
Strona radziecka zdecydo
wanke odrzuciła amerykań
ską ofertę dyskutowania vre
wnętrznych spraw polskich,
traktując ją jako wyraz kom
tynuacji
niedopuszczalnej

presji
na niepodległe pań
stwo polskie, która jest nie
do pogodzenia, z duchem i
literą Karty Narodów Zjed
noczonych, z Aktem Końeo
wym z Helsinek i elementar
nymi normami
kontaktów/
m i ędz yn arodowyc h.
Stanowisko . zajęte w Ge
newie przez Aleksandra Ha,i
ga komentuje 'm. in. najwię
kszy dziennik
szwajcarski
„Tages-Anzeiger”, który da
je wyraz ogólnemu przeko
naniu miejscowych obserwa
torów' politycznych,
pisząc
iż prowadzi ono do dalszej
izolacji USA na arenie mię

(dokończenie na str. 2)

nie żyje

(Na str. 2 zamieszcza
my życiorys tow, M.
Suslowa)

nym z najpopularniejszych
polityków Finlandii, ostat
nio był premierem. Wyniki
głosowania — zgodnie z kra
■stytucją Finlandii; dwustop
niowego — już w pierw
szym etapie zapewniły prak
tycznie zwycięstwo Koivisto
którego w oczach społeczeń
stwa fińskiego cechuję prze
de wszystkim skromność i
prawość charakteru.
(PAP)

Polacy podejmują
potowy
na otwartym
Pacyfiku
W wyniku decyzji .prezydent».
USA r. Reagana 2» polskich
trawlerów oraz dwie rybacki*
jednostki transportowe musiały
opuścić łowiska amerykańskie.
23 jednostki łowcze udały sie na
Pacyfik poza 200 milowa stre
fę Meksyku, gdzie przekazują
rybę i mączkę rybna na bazy
rybackie, z pozostałych pięciu
trzy znajdują się w remoncie,
dwie przygotowują się do rej
sów powrotnych do kraju.
Szukając
d!a
pozbawionych
pracy trawlerów nowych możli
wości połowowych li jednostek
skieruje się na otwarty Pacy
fik poza
strefę
ekonomiczną
Chile, gdzie prowadzić będą po
łowy pacyficznego ostroboka —
większego od występującego w
strefie przybrzeżnej.
Pozostałe
jednostki popłyną na łowiska
dotychczas eksploatowane przez
polską flotę rybacką. Poza tym
Lirząd Gospodarki Morskiej wy
stąpi! do Związku Radzieckiego
7, wnioskiem o umożliwienie Po
łowów polskim jednostkom w
radzieckiej strefie Morza Berin
ga.

M. Suslow
MOSKWA. .Jak info*
?nu,je agencja TASS, 25
stycznia br. w wieka
S0 lat po krótkiej i cię/
kiej chorobie zmarł w>
bitny działacz Komun*
stycznej Partii Związku
Radzieckiego,
państwa
radzieckiego i między
'narodowego ruchu ko ;
munistycznego, członek
Sima Politycznego, se
kretarz KC KPZR, Mi
chaił Susłow. (PAP)

(dokończenie na str. 2)

Koivisto prezydentem Finlandii

Rozmowy Gromyko - Haig
K-orespondent PAP, Jerzy
Wańkowicz pisze:
Wczoraj odbyło się w Ge
newie spotkanie ministrów
spraw zagranicznych ZSRR
i USA — Andrieja Gromyki
i Aleksandra Haiga. Tema
tem rozmów miała być s.pra
wa określenia terminu wzno
w-ienia rad zuec ko -am-er ykan
skich rokowań
SALT oraz
wymiana poglądów na temat
dotychczasowych
rezultatów i perspektyw toczących
się obecnie w Genewie dwu
stronnych rokowań w spra
wie ograniczenia broni nu
klearnej średniego
zasięgu
na
kontynencie
europej
skim.

W tej sytuacji — stwier
dził minister handlu zagra
nicznego Tadeusz Nestorowi.cz — cały nasz handel £
krajami zachodnimi w I
kwartale br. odbywa się za
gotówkę. Mimo to — kon
tynuował — plan tego kwąr
talu wydaje się w pełni re
alny. Ostrożnym optymizmem
napawa zwłaszcza, obser
wowana od pewnego czasu,
poprawa w dostawach węgla
na eksport. O ile w I kwar-

j

Rolnicy wciąż oczekują na więcej środków produkcji.
Na zdjęciu: Roman Burda odbiera z CS Biały Bór paszę dla
prosiąt*
Fot. Kazimierz Batajczyk I

Połowy pacyficznego ostroboka
wymagać będą odpowiedniego
sprzętu. Warto dodać, że nieda
wno polskie jednostki rybackie
prowadziły zwiadowcze połowy
pacyficznego ostroboka na otwar
tym oceanie, dzięki czemu uzy
skano odpowiednie doświadcze
nia połowowe i eksploatacyjne,
IFAP)

Strona 2

(dokończenie ze str. 1)

Sytuacja
w handlu zagranicznym
(dokończenie ze str. 1)
tale ub. roku wyeksportową
liśmy zaledwie 1,8 min ton
węgla, to w I kwartale br.
istnieje szansa wyeksporto
wania ok. 5 min ton. W
miarę napływu walut wymię
nialnyeh za eksport, resort
handlu
zagranicznego, po
przez uruchamiany system
odpisów dewizowych, będzie
się starał włączyć do ekspor
tu przemysł przetwórczy.
W. sytuacji, w jakiej po
stawiły nas restrykcje ze
strony krajów
zachodnich,
wielką pomoc okazują nam
kraje socjalistyczne. Z wiek
szością z nich Polska nodoisała już roczne 'protokoły
handlowe. W toku są rozmo
wy z Bułgarią, NRD i Węg
rami. Strona polska stara
się o przesunięcie w umo
wach naszych dostaw
na
drugie półrocze z utrzyma
niem lub — gdzie to możli

id'zynarodowe j oraz odzwier
eiedla zupełny
bra<k kon
struktywnych koncepcji po
litycznych w obecnej admittiis trać j i amerykańskiej.
W tciku rozmów genew
skich strona
radziecka uwypuikliła ogromne niebez
pieczeństwo dla pclkoju w
świecie wynikające z aktyw
mego dążenia USA do uzys
kania przewagi strategicznej,
■sprzecznej z uznaną przez
obie strony zasadą równowa
g: sił. Do naruszenia równo,
■wagi sił i niebezpiecznego
zaostrzenia sytuacji między
narodowej przyczyniają "się
zwłaszcza plany rozbudowy
am er yka ń sk i eg o
ar sen a ł u
jądrowego średniego zasię
gu w Europie Zachodniej,
n i er atyftko w an ie
ukłabu
SALT-2 oraz podjęcie przez
Waszyngton realizacji długo
falowego programu eskala
cji zbrojeń.
Polemizując z przedstawio
nym w Genewie stanowis
kiem administracji USA, we
dług której Związek Rudzieć
ki znacznie wyprzedza Sta
ny- Zjednoczone pod wzglę

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej — stwierdzając, ie nie zostały osiąg
niete warunki -umożliwiające prawidłowe
i
skuteczne przeprowadzenie reformy
strukturalnej systemu edukacji narodowej
określonej Uchwałą Sejmu PRL z dnia
13 października 1373 r. postanawia:
~k uchylić punkt III tej uchwały (Mo
nitor Polski, nr 41, poz. 289) i zaaprobo
wać wstrzymanie realizacji reformy struk
turalnej systemu edukacji narodowej,
★ zobowiązać Radę Ministrów do syste
nautycznej modernizacji programowych i
organizacyjnych zasad pracy szkół i pla
cówek
oświatowo-wychowawczych,
ze
szczególnym uwzględnieniem problematy
ki wychowawczej; do opracowania w oparciu o opinie świata nauki oraz środo
wisk nauczycielskich długofalowego pro
graniu rozwoju systemu edukacji narodo
wej oraz jego form strukturalnych, pod
dania tego programu szerokiej konsulta
cji społecznej i przedstawienia Sejmowi
do aprobaty; do podjęcia prac nad nową
ustawą o systemie edukacji narodowej;

„Życie Gospodarcze"
znów w kioskach

dem zbrojeń strategicznych,
misja dyplomatyczna ZSRR
w
Genewie
udostępniła
dziennikarzom
dokumenta
Ukazało się w kioskach
cję, w której przypomina, iż „Zycie Gospodarcze”, „Otwie
ekspercii ZSRR i USA pod ramy nasze łamy po 6-tygod
czas
negocjacji
układu
niowej przerazie —• czytamy
SALT-2 w pełni potwierdzi io komentarzu redakcyjnym
li istnienie przybliżonej rów — ponownie dla dialogu i
nowagi strategicznych zbro dyskusji, dla organizowania
jeń nuklearnych. Z ich ści obiegu myśli od dołu do
słych wyliczeń
wynika, że
góry i z góry w dót, myśli
środków
przenoszenia tej
organizującej, służącej cdbu
broni jedna strona posiada
dowie
gospodarki i więzi
2.500, zaś druga — 2.300. O-^ społecznej, odbudowie poro
sięgnięto wówczas porozu zumienia społecznego i wza
mienie,
zgcdn.ie z którym jemnego zaufania”.
Numer 1 z dnia 24 stycz
każda strona
zobowiązuję
się ć>o ograniczenia zbrojeń ■nla zawiera m. in. wywiad
strategicznych.
początkowo z wicepremierem Zbignie
do 2.400 jednostek, a od sty wem Madejem pi. „W nowejcanta 19Si r. — do 2.250.
sytuacji” oraz rozmowę z
Dok u men tac ja pet W ier d z a prof. Czesławem Bobrow
zarazem istnienie równowa skim pt. „Od wczoraj do
jutra”. Szeroko potraktowa
gi w zakresie broni nukle
no jeden z najbardziej dys
arnej średniego zasięgu, któ
kutowanych obecnie tema
ra po stronie NATO wynosi
tów, reformę cen. Pośioięcoobecnie 986 .jednostek, zaś
po stronie
radzieckiej — no tej problematyce redak
975. Równowaga między kra cyjną dyskusję oraz kilka
jam i Układu Warszawskiego artykułów.
Obecna cena „Życia .Gos
i NATO istnieje też w dzie
dżinie
kcnwencjema1 nych podarczego” — 20 zł.
sił zbrojnych.
(PAP)
(PAP)

Za granicą o wystąpieniu W. Jaruzelskiego
Wystąpienie Wojciecha Jaruzelskiego na forum Sejmu
była oczekiwane także za granicą z ogromnym zaintereso
waniem. Konsekwencją tego są obszerne informacje relacjo
nujące przemówienie generała. One też dominują nad ko
mentarzami.
nie odebrane przez rząd Sta
Środki masowego przeka
nów Zjednoczonych. Jak in
zu krajów socjalistycznych
formuje
agencja Reutera,
obszernie
zrelacjonowały
Biały Dom uznał, że „prze
treść wystąpienia Wojciecha
mówienie nie może być oJaruzelskiego na! forum Sej
kreślane jako
pozytywne,
mu PRL i zreferowały po
ponieważ nie podano w nim
krótce wyniki obrad polskie
ścisłej daty zakończenia sta
go parlamentu. W dzienni
nu wojennego”. Przebywają
kach radiowych i telewizyj
cy w Genewie sekretarz Sta
nych publikowano obszerne
nu USA,
Alexander Haig
fragmenty przemówienia pre
mi era
najpierw
oświadczył,'
że
rząd USA „bardzo wnikli
*
*
*
wie” analizuje
przemowie
nie gen. Jaruzelskiego,
ale
już w kilka godzin później
Jak podaje agencja DP A,
powiedział, iż „wystąpienie
rząd japoński p u witał zapo
wiedź' uchylania części resto sprawiło zawód i nie za
strykcji stanu wojennego w
wiera żadnych oznaik kom
Polsce przed upływem przy
promisu”.
W burżuazyjnej prasie bry
szłego miesiąca ja' o
krok
tyjskiej,
francuskiej i zaw kierunku pokojowego za
ćhodnioniemieckie j
wiele
łagodzenia kryzysu w Pols
ko men ta tor ów
za r e agowa ło
see. Premier Japonii Zenko
na przemówienie gen. Jaru
Suzuki potwierdził w roz
mowie- z przedstawicielami
zślskiego tak. jak gdyby w
przeddzień debaty sejmowej
prasy, że Japonia zrealizuje
naprawdę sądziło, iż władze
swe dotychczasowe zobowią
zania dotyczące pomocy gos
polskie ugną się pod san
"D->1 cVi
kcjami USA i Zaehodu, uchylą stan wojenny i przy
Pierwsze reakcje amery
wrócą sytuację
sprzed 13
kańskie
na przemówienie
grudnia. W prasie zaehodW, Jaruzelskiego świadczą,
nioniemieckiej głównym ele
iż nie zostało ono przychyl

Wypadek
na krążowniku

UCHWAŁA

we — zwiększeniem dostaw
ze strony naszych partne
rów w pierwszym półro
czu br. Warto podkreślić —
stwierdził minister — żo
kraje socjalistyczne z du
żym zrozumieniem odniosły
się do naszej sytuacji.
Posłowie wykazali duże
zainteresowanie
informacją
ministra. Z dużym uzna
niem odnieśli się zwłaszcza
do pomocy udzielanej na
szemu krajowi przez kraje
socjalistyczne. Dzięki tej po
mocy — stwierdzano — Pol
ska ma szansę przejść przez
najtrudniejszy okres urucha
mianśa naszej gospodarki i
rozpocząć
wychodzenie
z
kryzysu. Jest to pomoc tym
cenniejsza,
że
udzielana
przez kraje, które również
przeżywają
trudności
na
odcinku handlu
zagranicz
nego i zaopatrzenia w su
rowce i materiały. (PAP)

Rozmowy genewskie
Gromyko - Haig
(dokończenie ze sir. 1)
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WIADOMOŚCI Z REGIONU, KRAJU I ŚWIATA

meutern komentarzy jest te
zą. że gen. Jaruzelski „zba
gatelizował postulaty Zacho
idu” w sprawaich Polski. In
ni autorzy udają roze żało
wanych tym, że Polska nie
chce
podporządkować się
próbom dyktatu zachoidnie-

\

Na krążowniku
atomowym
USA „Bainbridge”, doszło do
Wypadku, w wyniku którego 3
marynarzy poniosło śmierć, a
co najmniej 7 zostało rannych.
Są to ofiary zatrucia gazem
freonowym po pęknięciu rury
z tym bezwonnym gazem w
pomieszczeniu, w którym był
on magazynowany. Gaz frepr. owy jest używany w kłim»,:
tyzatorach do oziębiania po
wietrza.

ie zobowiązać Radę Ministrów do systematycSmego działania na rzecz dalszej
poprawy warunków
pracy i życia na
uczycieli oraz otoczenia w7 aktualnej kryzysowej sytuacji szczególną troską dzia
łalności szkół i placówek oświatowo-wy
chowawczych, zapewniając im niezbędne
środki materialne oraz podręczniki i po
moce naukowe a dzieciom i młodzieży
odpowiednie przydziały żywności i odzie
ży; szczególna odpowiedzialność w tym
zakresie spoczywa
również na tereno
wych organach władzy
i administracji
państwowej.
Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
wyraża przekonanie, że w trudnym ckre
sie, który przeżywa nasz naród, wysiłkom
państwa na rzecz możliwie
najlepszego
funkcjonowania systemu
oświaty i wy
chowania towarzyszyć będzie troska i wy
siłek całego społeczeństwa oraz poczucie
obywatelskiej i patriotycznej odpowiedział
ności całego stanu nauczycielskiego
(PAP)

200 zabitych w Peru
Wskutek ulew tropikalnych
Amazonia peruwiańska (północ
-no-wschodnia część : kraju) na
wiedzona została powodziami
i osunięciami ziemi. Najbar
dziej
ucierpiało
miasteczko
Uchiza, port rzeczny nad rze
ką Chontayaeu Tutaj pod zwła
łami ziemi zginęło — według
ocen miejscowych władz . —
ok. 200 osób, a przeszło tysiąc
straciło dach nad głową.

Gaz radziecki
dla Hiszpanii?
Po Francji — Hiszpania prag
nie kupować w ZSRK gaż sy
beryjski. Inicjatywę rządu te
go kraju w sprawie rozpoczę
cia negoe.iac.1i przekazał wła
dzom radziecki ambasador Hisz
parni w Moskwie, S. Perinats.

Sudan — Chiny
Chiny i Sudan zawarły po
rozumienie o współpracy woj
skowej, Poinformowała o tym
amerykańska agencja prasowa
AP dodając, iż podpisanie po
rozumienia nastąpiło podczas
wizyty w Chartumie chińskiej
delegacji wojskowej.

Polska będzie Polską
a nie drugim Gliiie
MOSKWA. W komentarzu pt. „Polska będzie Polską, a nie
drugim Chile” Komiłow z TASS pisze m. in.:
W jednym z artykułów
związanych z rocznicą spra
wowania władzy przez obec
ną administrację amerykań
ską dziennik ,„New York
Times” podkreślił, że Wa
szyngton „opanowała obec
nie prawdziwa
namiętność
do wnoszenia do globalnej
dyplomacji efektów teatral
nych”. „Efekty”, o których
mowa, mają z reguły otwar
cie antysocjalistyczny i pro
wokacyjny charakter i są
niczym innym jak próbami
brutalnej ingerencji w spra
wy suwerennych państw so
cjalistycznych. Jeszcze jed
nym potwierdzeniem
tego
jest spektakl telewizyjny,
a ściślej teledywersja, której
jej organizatorzy nadali naz
wę „Żeby- Polska była Pol
ską” i która jest przygoto
wywana obecnie w USA.
Cel, do którego zmierza
owa teledywersja -- chełp
liwie określona przez jedne
go z przedstawicieli Wa
szyngtonu jako „największy
show w historii ludzkości”
— nie jest tajsmnicą. Jak
podkreślił w Warszawie rzecz
nik rządu PRL, chodzi o po
lityczne i ideologiczne wspar
cie polityki konfrontacji pro

wadzonej przez rząd Rea
gana drogą rozbudzania wro
gości do ZSR.R i państw
wspólnoty
socjalistycznej.
Określone koła USA, sta
wiające otwarcie na wzma
ganie napięcia, na pogorsze
nie klimatu dla dialogu mię
dzy Wschodem a Zachodem,
starają się
do maksimum
rozdmuchać antyradziecką i
antypolską histerię.
Uruchamia się przy tym
wszelkie kłamstwa i oszczer
stwa i wbrew faktom usi
łuje się przedstawić Wa
szyngton w roli „zwolennika
praw człowieka”
Można
jedynie wyrazić
zdziwienie, że o „wolności”
i „demokracji” mówią przy
wódcy kraju, gdzie brutal
nie tłumi się wszelkie dzia
łania ludzi walczących prze
ciwko wszechwładzy mono
poli i uciskowi. Można tyl
ko się dziwić, że o „prawie
do pracy” mówią przywód
cy kraju, gdzie takie prawo
nie istnieje nawet na pa
pierze, a armia
bezrobot
nych liczy
prawie 19 min
osób.
Można tylko wyra
zić zdumienie, że o „niein
gerencji” w cudze
sprawy
wypowiadają się ci, którzy

niezmiennie wyrażają popar
cie dla najbardziej reakcyj
nych,
antynarodowych, ra
sistowskich
reżimów,
i
wszędzie gdzie to-tylko moż
liwe— czy to w Chile czy
w Salwadorze, Dom nikame
czy Południowej Kofei
—
jawnie i tajnie starają się
zdławić wszelkie próby na
rodów do . określenia swoje
go losu przez siebie. Obłu
da
i faryzeuszostwo,
naigrawanie się z najświęt
szych norm stosunków mię
dzypaństwowych — inaczej
nie można tego wszystkiego
nazwać.
„Żeby
Polska byłą Pol
ską” — głoszą w Waszyng
tonie wrogowie socjalizmu,
mając wyraźnie na wzglę
dzie własne „plany oddzia
ływania'’ na tok wydarzeń
w tym kraju. Panowie ci
starają się nadaremnie: so
cjalistyczna
Polska, była,
jest i pozostanie socjalisty
czną Polską, Ale nigdy nie
będzie ona drugim
Chile,
bez względu na to, jak bar
dzo chcieliby tego ci, którzy
organizują dywersję za dy
wersją przeciwko temu su
werennemu,
socjciłb-tyc me
mu krajowi — pisze na za
kończenie Ko mi Iow.

V
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Mimo to w prasie zachod
niej nie brak głosów trzeź
wiejszych. Brytyjski „Guar
dian” uznał, że najcenniej
szym elementem przemowie
nla gen. Jaruzelskiego jest
to, iż „nie zatrzaskuje on
drzwi przed
arcybiskupem
(Glempem)”. Dziennik pod
kreśla,
że przewodniczący
WRON opowiada się zdecy
dowanie za kontynuacją re
form. Jako
minimum —
czytamy w artykule — chce
on skończyć z korupcją i
nepotyzmem,
z zastrasze
niem i obawami oraz prag
nie wprowadzenia bardziej
elastycznego systemu zarzą
d zan la g oispod ar k ą.
Londyński „Financial Ti
mes” pisze, że generał Ja
ruzelski zaoferował krajowi
stopniowe znoszenie
stanu
wojennego, ale jednocześnie
jasno stwierdził, iż »pór w<
bec
rządów
wojskowych
pr zed łu ży obecne ogra n i czenia”.
(PAP)

Michaił Susłow - nota biograficzna
M. Susłow urodził się 21.11.
1S02 r. w miejscowości Szachowskoje w guberni saratow
skiej. W latach 1318—20 był
aktywistą komitetu biedoty wiej
skiej i Komsomołu w powie
cie chwałyńskim guberni sa
ratowskiej. Od 1921 r. był człon
kiem Rosyjskiej Komunistycz
nej Partii Bolszewików. Po
ukończeniu studiów w Instytu
cie im. Plechannwa i Instytu
tu Czerwonej Profesury, był
wykładowcą na uniwersytecie
i akademii przemysłu, pracow

I sekretarzem Komitetu Krajo
wego WKP (b) w kraju staw-

ropolskim.
W czasie wojny wchodził w
skład Rady Wojennej Frontu
Północnolraukaskiego
i
był
szefem Sztabu Krajowego od
działów Partvzanckich. W la

tach

Partyjnej

i

Inspekcji

pełnił

funkcje

Od 1941 r. był członkiem KC
WKP (b). W 1947 r, został wy
brane- sekretarzem KC WKP (b)
zaś od 1935 r. pełnił funkcie
członka orezvdium. a od kwie
tnla ISGG r Biura Politycznego

pikiem Centralne] Komisji Kon
trolj

1944—48

przewodniczącego Biura
KC
WKP (bl ds. Litewskiej SRR, a
od marca 1946 r. rozpoczął prace
w kierowniczym aparacie KC
WKP (b).

Bo

botniczo-Chłopskiej. W latach
1937—39 był sekretarzem Komi'etu Obwodoweero Wsreeb^wia"

deputowanym do Kadv Naj
wyższej ZSRR wszystkich ka
dencji.

.owej Komunistycznej Parti,
bolszewików w Rostowie nad
Bonem, a w latach 1939—1944

\
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Z prac Egzekutywy
KW PZPR w Koszalinie
^ Sytuacja społeczno-polityczna w regionie

^ Działalność partyjnego zespołu radnych WRN
A POP v/ służbie zdrowia
(Inf. wł.). Pod przewodnictwem Eugeniusza Jakubaszka,
I sekretarza. KW, odbyło się posiedzenie Egzekutywy KW
PZPR w Koszalinie, w którym uczestniczyli: Iow. pik Jan
Pop-.cl, pełnomocnik Komitetu Obrony Kraju — komisarz
wojskowy i płk dypl. Władysław Mazurkiewicz — woje
woda koszaliński.
Poddano
ocenie działal
ność zespołu radnych Woje
wódzkiej Rady
Narodowej
w Koszalinie, który cd wrze
śnią ubr. skupia także rad
nych bezpartyjnych. Działa
nia zespołu cechowały
się
dużą aktywnością, podejmo
waniem ważkich społecznie
Pi okiem ów,
reprezentowa
niem linii partii w węzło
wych zagadnieniach. Par
tyjną inspirację do
pracy
zespołu stanowiły m.
in.
wspólne posiedzema zespon:
w KW w terminach pomr/e
czających sesje i wyprą co ■wy warno w toku szczery en
dyskusji w. pilne go stanowi
ska.
Tym niemniej
— na co
zwrócono
uwagę
podczas
dyskusji — istnieje
pilna
potrzeba dalszego, konsek
wentnego doskonalenia sty
lu i form
pracy zespołu,
wszystkich radnych, zwłasz
cza . w kontekście partyjnej
inspiracji, zbliżenia radnych
do problemów
wyborców,
wreszcie — uzbrojenia ich
w konkretne argumenty
i
rzeczową wiedzę o realiach
życia
społeczno-gospodar
czego kraju i regionu. Przy
jęto zaproponowane w tej
mierze wnioski zapewniają
ce realizację
określonych
k trunków działania, akcen
tojąc
także
konieczność
zwrócenia
przez
radnych
szczególnej uwagi na egze
kwowanie
podjętych przez
sesję uchwał.
\v szechstronną i żywą dy
skusję z
udziałem pierw
szych^ sekretarzy POP
z
men. lory eh
zakładów opie
ki zdrowotnej wywołał te
mat. ocena tunke jonowama
i-citii w służbie zdrow'a. Z
’za u ciskaniem
za sta : a w; ano
się nad przyczynami wielu
rnotnych mankamentów w
ozjałalności POP w służbie
zdrowia, dużymi i negatyw
n_> mi wpływami obcych po
glądów w tym środowisku,
biernością
członków partii.
Znaczny też
był odsetek

osób zdających legitymacje
partyjne w. tym środowisku
w okresie od sierpnia 1980
roku do końca 1931 r. Wie
1 c ni odo s t alków
cecho w ar o
np. pracę POP przy Woje
wódzkim
Szpitalu
Ze
spolonym
w
Koszalinie,
PP
„Uzdrowisko
Połczyn
Zdrój”, ZOZ w Drawsku i
Białogardzie.
W ostatnich
dniach trzeba było w związ
ku z tym podjąć określone
decyzje kadrowe. Jednocze
śnie przytoczono
pożyty w~
ne doświadczenia w pracy
POP, jak choćby w przy pad
ku ZOZ w Połczynie,
w
Drawsku
w ostatnim okre
sie i w Wojewódzkiej Stacj i
Sani t amo-Epi d emiolo gi fznej, gdzie partia poprzez
autentyczne,
zaa ngazowane
działanie utrzymywała stały
kr r takt ze swoimi członka
mi, wpływała na
decyzje
admirmtracjh
Przyjęto
wielo konkret
nych wniosków
mających
na celu zdynamizowanie po
czy nań POP, zwłaszcza
w
sferze oddziaływań ideowo-wychowawczych i rożnych
rozwiązań
organizacyjnych.
Egzekutywa
KW
zleciła
rn. in. szybkie opracowanie
raportu ,,o stanie partii w
służbie zdrowia”, wraz
z
konkretnymi
wnioskami.
Podkreślono
konieczność
umocnienia
rangi komisji
zdrowia przy KW poprzez
jej współudział w rozwią
zywaniu ważkich problemów
tego resortu, dokonania rze
telnej oceny kadr kierow
niczych,
wypracowanie
przez PQP merytorycznych
i organizacyjnych
rozwią
zań na rzecz lepszego funk
c jono wani a całego lecznic
twa.
Egzekutywa KW zapozna
ła się też z informacją nt.
bieżącej
svtuacji politycz
nej i społeczno-gospodarczej
w regionie
przygotowaną
przez Wydział Polityczno-Organizacyjny KW PZPR.
(jr)

REGIONU

Proces
F. Kaima
Przed Sądem Rejonowym
dla na. st. Warszawy rozpocząl się 23 bra. proces byłego wicepremiera i ministra
hutnictwa Franciszka Kaima
oraz jego sekretarki — Elżbiety WąsińskieJ. W związku
z niestawieniem się na rozpracyę oskarżonego, sąd postanowił rozprawę odroczyć
oraz zwrócić się do komen
danta stołecznego MO o poin
sformowanie, w jakim termi
nie obecnie internowany F.
Kaim może być doprowadzo
ny na rozprawę.
Akt oskarżenia zarzuca F.
Kaimowi wręczenie swej se
kretarce 5 taionów samocho
dowych in bianco oraz po
darowanie jej 120 dolarowe
Ł. Wąsińska jest oskarżona
o handel talonami samocho
dowymi.
Vv śledztwie F. Kaim nie
przyznał się do winy w od
różnieniu od swej byłej se
kretarki, odpowiadającej z
wolnej stopy. (PAP)
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Jak dowiaduje
się PAP,
w ostatnich dniach przepro
wodzona
została kontrola
zasadności nowych cen na
samochody fiat 126 p i sy
rena ogłoszonych w prasie
w dniu 20 bm. W wyniku
dokonanej
analizy
cen
stwierdzono, że:
—, przyjęty poziom kosz
tów produkcji, stanowią
cych podstawę do ustalenia
ceny
został
zawyżony w
niektórych elementach,
— poziom marż handlo
wych wykazuje nieuzasad
niony wzrost,
stawka, podatku obroto
wego dla samochodów oso
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Społeczno - gospodarczy
organ konsultacyjny Sejmu
Jak informujemy w relacji z posiedzenia Sejmu — Pre
zydium Sejmu zwróciła się do Komisji Planu Gospodarcze
go, Budżetu i finansów, Komisji Prac Ustawodawczych
oraz Komisji ds. Samorządu Pracowniczego Przedsiębiorstw7
o rozpatrzenie sprawy powołania przy Sejmie społeczno-go
spodarczego organu konsultacyjnego o charakterze dorad
czym.
Zapytany w zwia: ..u z tym poselskich prac nad projek
przewodniczący pierwszej ż tami ośmiu ustaw związa
tych komisji pos. Zbigniew nych z reformą gospodarczą.
Gertych poinformował dzień
Projekty te badane były
nikarza PAP, że wstępna szczegółowo przez 4 p'oseldyskusja związana z omó
skie podkomisje; ostateczne
wieniem meritum propozydecyzje co do tego, jakie
cji Prezydium
Sejmu odwnioski w tych sprawach
bj"ć się ma niebawem na zostaną przedstawione całe
wspólnym posiedzeniu wspom mu Sejmowi, podejmą trzy
nianych trzech komisji. —
właściwe komisje sejmowe.
sądzę —
powiedział Obecnie
powiadomiono, że
prof. Gertych — wvłoniony w środę zbiera się w tych
na nim zostanie zespół ro
sprawach
międzykomisyjny
boczy dla przygotowania nie
zespół. Czym on jest?
zbędny-h opinii w tej spra
— Wykształciła się prak
wie oraz, po ich roznatrzetyka — odpowiedział pos.
niu,_ niezbędnych projektów
Gertych — która
pozwala
aktów prawnych.
na szerokie międzykomisyjDrugie pytanie dziennika
ne uzgodnienie aktów praw
rza PAP
dotyczyło trybu
nych związanych z reformą

Skorygowana cena
„malucha" i syreny

gospodarczą.
Uzgodnienie
thkie odbywa
się właśnie
w międzykomisyjnym zespo
le. do którego wszystkie za
interesowane komisje przy
słały swych oficjalnych re
prezentantów. W posiedze
niu zespołu wezmą też udział wspomniane 4 podko
misje. Ich przewodniczący
przedstawią propozycje po
prawek do 3 rządowych pro
jektów ustaw, które one
analizowały. Zespół między
komisyjny przygotuje opinię
całościową w tych
spra
wach, uzgodni zazębiające
się ze sobą kwestie w 8 pro
jektach, ustalając
zarazem
rejestr spraw spornych, któ
re będą już rozstrzygane na
forum połączonych
trzech
komisji: Planu Gospodarcze
go, Budżetu i Finansów,
Prac Ustawodawczych, ds.
Samorządu
Pracowniczego
Przedsiębiorstw.
(PAP)

Dla młodych i najmłodszych

bowych na rok 1932 wpły
wa w istotny
sposób na
wzrost ceny detalicznej.
W związku z powyższym
.minister hutnictwa i prze
mysłu maszynowego Zb. Sza
łajda w porozumieniu z mi
nistrem finansów ustalił ce
ny detaliczne tych samochoi
dów w następującej wysoko
ści:
— fiat 126 p 600 standard
208.000 zł (szt.)
— syrena 1051 244.000 zł
(szt.)
Ceny innych wersji tych
samochodów będą
ustalo
ne w odpowiedniej
relacji
do wyżej podanych. (PAP)

KOMUNIKAT MINISTERSTWA ROLNICTWA
Jak informuje
rzecznik
prasowy Ministerstwa Rol
nictwa i. Gospodarki Żyw
nościowej — resort
ten
przypomina, że obowiązują
wszystkie ustalenia zawarte
w uchwale nr 257 dotyczą
cej dopłaty do środków pie
mężnych ze sprzedaży pro
duktów rolniczych jednost
kom gospodarki uspołecznio
nej. Oznacza to, że aktual
ni dostawcy żywca, mleka,

r

Źródła i charakter kryzysów w Polsce
Wystąpienie sekretarza KC PZPR M. Orzechowskiego
„Źródła i charakter, kryzysów społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 1948—
1980” — to temat zakończonej wczoraj w
Warszawie dwudniowej konferencji nau
kowej; organizowanej przez WSNS przy
KC PZPR.
W konferencji wzięli udział, obok przed
stawicieli załóg robotniczych „Pafawagu”,
warszawskiej FSO i Stoczni im. Komuny
Paryskiej w Gdyni, weterani ruchu robot
niczego, bojownicy o wyzwolenie narodo
we i społeczne, naukowcy różnych gałęzi
wiedzy z uczelni cywilnych i wojskowych
całego kraju, także działacze polityczni, pań
stwowi i gospodarczy, reprezentanci orga
nizacji społecznych, młodzieżowych, publi
cyści.
W czasie konferencji głos zabrał sekre
tarz KC PZPR prof. Marian Orzechowski.
Przypomniał jeden z listów Karola Mar
ksa, w którym pisał on, iż brak rozsądku
w chwilach krytycznych staje się zbrodnią
wobec partii, zbrodnią, za którą trzeba pu
blicznie odpokutować. Myślę, powiedział se
kretarz KC, że słowa te odnoszą się także
i _do naszej sytuacji. Ów brak rozsądku to
również unikanie wyjaśnienia do końca
ziodeł kryzysu i określenia jego charakteru
ucieczka przed bezkompromisowym ujaw
nieniem prawdy, która jest jedyną drogą
do zapobieżenia nawrotu podobnych zja
wisk. Istnieje więc niezwykle pilna, nie tył
ko teoretyczna, ale przede wszystkim prak
tyczna i polityczna potrzeba badania przy
czyn zaistniałych w przeszłości 'w Polsce
kryzysów społeczno-gospodarczych. Wagę

Z

tego zadania podkreśla dodatkowo sytu' acja w. jakiej się znajdujemy, pytanie -—
co dalej, o co chcemy walczyć i przeciwko
komu, coraz natarczywiej stawiane przez
klasę robotniczą, przez społeczeństwo. Zna
czenie poszukiwań odpowiedzi na te i in
ne pytania staje się coraz bardziej oczywi
ste. w chwili, gdy nasze społeczeństwo,
klasa robotnicza, członkowie partii z lę
kiem myślą o przyszłości, ale też z nadzie
ją, że kryzys się nie po-wtórzy. Wagę bada
ma źródeł deformacji w pełni docenił IX
Zjazd PZPR, który zresztą pierwszy podjął
próbę analizy przyczyn, zwłaszcza ostatnie
go kryzysu w PRL i określił drogi wyj
ścia z niego. Swych własnych ocen zjazd
nie uznał za ostateczne, ani za niepodwa
żalne, powołując do prowadzenia dalszych
pogłębionych prac specjalną komisję.
Właśnie dlatego kierownictwo partii,
Komitet Centralny, przywiązują tak wiel
kie znaczenie do wszelkich pogłębionych
dociekań nad źródłami kryzysów. W tym
też kontekście trzeba widzieć rolę konferen
cji zorganizowanej przez Wyższą Szkołę
Nauk Społecznych, uczelnię, która jest nie
zwykle istotnym elementem zaplecza teo
retycznego naszej partii. Mówiąc o tych
sprawach sekretarz KC zwrócił uwagę, iż
w badaniach przyczyn kryzysów trzeba
stosować zasady marksistowskiej teorii roz
woju społecznego. Takie bowiem spojrze
nie pozwala w pełni nie tylko poznać źród
ła konfliktów, ale także skuteczniej two
rzyć społeczne mechanizmy zapobiegania
(PAP)

zbóż i ziemniaków groma
dzący środki za sprzedane
produkty
po1 listopada
ubr. na specjalnych rachun
kach bankowych, otrzymają
dopłaty do
wysokości no
wych, wyższych cen skupu.
Nowe ceny opracowane
w
oparciu o zmieniające się
koszty produkcji są obecnie
konsultowane z przedstawi
cielami rolników. (PAP)

SPRAWNA AKCJÄ
STRAŻAKÓW
Straż pożarna została zaalar
mowana wiadomością o pożarze
lokomotywy spalinowej w oko
licach Nasielska. W składzie po
ciągu znajdowało się 27 cystern
z rolejem napędowym wartości
ok. 60 min. zł. W wyniku spraw
nej akcji straży uratowano cały
skład.

K3RQhlISm
sądowa
(Inf. wł.) Dobiega końca
toczący się przed Sądem Wo
jewódzkim w Koszalinie pro
ces byłego dyrektora PŻB.
Dziś spodziewane jest ogło
szenie wyroku.
Wczoraj zeznania kolejne
go świadka, byłego dyrekto
ra Zakładu Żeglugi Promo
wej PŻB, rzuciły dodatkowe
światło na niektóre
kwe
stie związane z uruchomie
niem linii promowej do Wiel
kiej Brytanii. Na początku
lipca 1978 roku na „Pomera
nil” podniesiono banderę, ale
już miesiąc wcześniej sta
tek '4en został wyczarterowa
ny szwedzkiemu armatorowi
„Telje-Line”. Według za war
tej umowy czarterowej, „Po
rnerania” miała pływać mię
dzy Sztokholmem a fińskim
Turku. PŻB za wynajęcie
statku miała otrzymywać 61
tys. koron szwedzkich dzien
nie.

Zakład Przemyślu Dziewiarskiego „Luxpol” w Świdwinie
jest współrealizatorem jednego z krajowych programów
operacyjnych, mających zapewnić zaopatrzenie rynku w naj
bardziej niezbędne artykuły powszechnego użytku. Pro
gram, o którym mowa, dotyczy odzieży i obuwia dla nie
mowląt, dzieci i młodzieży. Dzięki temu świdwiński „Lux
pol’ ma zapewnione dostawy przędzy anilanowej, co z pew
nością ułatwi mu wychodzenie z kryzysowej sytuacji i od
dali groźbę poważniejszej redukcji zatrudnienia, (jap)
Na zdjęciu: Zofia Lewandowska przy zszywaniu elemen
tów puloweru mlodziezovoego, wytwarzanego z anilany
i bistoru.
Fot. J. PATAN

W Koszalinie i w... " '
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Ministerstwo Żeglugi i Go
spodarki * Morskiej nalegało
jednak na otwarcie linii pro
mowej do Wielkiej Brytanii.
Przewidywano, że na
linii
tej będzie pływał prom „Me
salia”,
który miano zaku
pić we Francji, Na
zakup
nie starczyło jednak środ
ków, Zapadła wobec tego de
cyzja, że do Wielkiej Bryta
nii popłynie „Pomerania”.
W tej sytuacji PŻB zer
wała umowę czarterową ze
szwedzkim armatorem. Zer
wanie uzasadnione
zostało
tym, że kontrahent nie wpła
cił kolejnej raty dzierżaw
nej. „Pomerania” mogła być
już bez przeszkód użyta na
linii angielskiej.
_Na tym jednak sprawa się
nie zakończyła. Wprawdzie
PŻB zawarła ugodę ze swym
szwedzkim partnerem co do
zniesienia wzajemnych rosz

czeń, aie o należne odszkodc
wanie z tytułu utraty pro
wizji wystąpiła firma pośred
nicząca w zawarciu urnowy
czarteru. Okazało się teraz,
że PZB nie dopilnowała
umieszczenia w
umowne o
pośrednictwo pewnych waż
nych klauzul dotyczących
rn. in. możliwości zastąpie
nia „Pomeranii” inną jed
nostką. W rezultacie pośred
nik wystąpił na drogę postę
powama sądowego przeciw
ko PŻB, żądając zapłaty po
nad 270 tys. koron szwedz
kich. Proces toczy się do
dzisiejszego dnia w Malmö
w Szwecji. Doszło nawet do
tego, że komornik szwedzki
zasekwestrował w pewnym
okresie dla zabezpieczenia
ewentualnych należności ak
tywa firmy Pol-line, w któ
rej PŻB ma swoie udziały.
(ski)
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Wystąpienie posła - sprawozdawcy
Z. Surowca
. Mimo trudnych warunków
konsekwentnie reaJizowa.no
postanowienia zawarte w umowach
społecznych., a w
miarę stabilizacji życia w
_naszym kraju, gdy opadną
emocje społeczeństwo będzie
mogło obiektywniej ocenić
wysiłki państwa.
— W obliczu bezpośrednie
go zagrożenia państwa i na
rodu — Rada Państwa p-od
jęła
uchwałę w sprawie
wprowadzenia stanu wojen
nego ze względu na bezpie
czeństwo państwa. Równo
cześnie uchwaliła dekrety: o
stanie wojennym; o postę
powaniach
szczególnych w
sprawach o przestępstwa i
wykroczenia w czasie obo
wiązywania 'stanu wojenne
go^ o przekazaniu do właści
woś ci sądów
wojskowych
spraw o niektóre przestęp
stwa ora.z o zmianie ustroju
sądów wojskowych i wojsko
wych jednostek organizacyj
nych Prokuratury PRL
czasie obowiązywania stanu
wojennego; o przebaczaniu
i puszczaniu w
niepamięć
niektórych
przestępstw i
wykroczeń.
—
Sejmowe
Komisje
Spraw Wewnętrznych i Wy
miar u Spr a, wiedli wośc i ora z
Prac
Ustawodawczych 14
stycznia uznały, że sytuacja,
jaka wytworzyła się w kra
ju przed
wprowadzeni em
stanu wojennego, wyczerpy
wała znamiona stanu wyż
szej konieczności w jej kon
styl u cy jn ym ro zumie nip.
— Podejmując
decyzję
wprowadzenia stanu wojen
nego należało rozróżnić sa

mo ustanowienie stanu wo
jennego oraz określenie skul
ko w piawny-ch, jakie to po
ciąga,
— Do wprowadzania sta
nu wojennego Rada Pań
stwa uprawniona
jest bo
wiem — w myśl.
art. 33
ust. 2 Konstytucji — w każ
dym czasie,
bez względu
na to, czy sesja Sejmu jest
otwarta czy nie. W ustawo
dawstwie polskim brak by
ło jednak ,norm, które by określały w sposób
trwały
skutki prawne wprowadze
nia stanu wojennego; normy
takie powinny
były
być
wcześniej
ustanowione w
formie ustawy lub dekretu.
Wobec ich braku — Rada
Państwa zmuszona była roz
strzygnąć tę rzecz na szcze
gól ne j drodze legislacyjnej,
której owocem jest dekret
dnia 12 grudnia ubr. o sta
nie wojennym oraz pozosta
łe dekrety.
Rada Państwa
wystąpiła o
zatwierdzenie
tych dekretów w drodze usta wy.
_
Projekt ustawy o szcze
gólnej regulacji prawnej w
okresie stanu
wojennego
nr ze wi d u je
zatwierd zenie
wszystkich czterech dekre
tów Rady Państwa. Ustawa
ta stwierdza równocześnie,
że wspomniane dekrety obo
wiązywać będą
do czasu
wydania ustawy o stanie wo
jennym, a więc ustawy, któ
ra wypełni istniejącą lukę
prawną i wyraźnie określi
warunki ora,z zasady i tryb
wprowadzenia takiego stanu.
— Zatwierdzając dekrety,'
projekt ustawy przewiduje

dokonanie jednocześnie pew
nej zmiany w art. 53 dekrć
tu o stanie wojenym, która
umożliwi zaskarżanie do sa
clu administracyjnego okre
ślonych decyzji administra
cyjnych w sprawach indywi
d u a lny c ii,
pcdejmowan y c h
na podstawie przepisów7 obowiązujących . w czasie sta
nu wojennego.
— Na posiedzeniu obu ko
misji sejmowych
posłowie
zgłosili następującą uwagę:
czy słusznym jest, przewi
dziane w dekrecie o postę
powaniach
szczególnych w
sprawach o przestępstwa i
wykroczenia w czasie obo
wiązywania stanu wojenne
go, zagrożenie najwyższym
wymiarem kary,
ij. karą
śmierci oraz karą 25 lat po
zbawienia wolności. W kwe
stii tej komisje zostały po-1
informowane, że przewodni- j
czący Rady Państwa przeka j
zal prokuratorowi
general
nemu PRL zalecenie Rady
Państwa,
by prokuratorzy
nie proponowali w przygo
towywanych przez siebie ak
tach oskarżenia
wymienio
nych kar bez zgody proku
ratora generalnego, natura!
nie z wyjątkiem
posnolitych zbrodni kryminalnych.
Należy dodać, że dotychczas
takich kar nie orzekano.
— Podjęte
przez Radę
Państwa
akty normatywne
związane z wprowadzeniem
w Polsce stanu wojennego
nie _ naruszają przepisów ra
tytikowanych
przez nasze
państwo
w międzynarodo
wych paktach praw człowie
ka.

Wystąpienie posłanki
J. Matyńkowskiej
Z upoważnienia Komisji
Oświaty i Wychowania oraz
Komisji Prac Ustawodaw
czych
pos. Józefa Matyńkowska (PZPR Okr. Wyb.
Biała Podlaska) przedstawiła
stanowisko obydwu komisji*
wobec rządowego projektu
usitawy Karta Nauczyciela.
A oto główne tezy wystą
pienia posłanki charaktery
zujące
genezę,
atmosferę
i przebieg prac nad projek
tem
Karty oraz główne
idee i sformułowania pro
jektu tej ustawy:
• Zrodziła się ona z burz
liwych wydarzeń sierpnio
wych, podczas których robot
nicy upomnieli się o właści
we
dostrzeganie
spraw
oświaty w polityce państwa.
• Projekt ustawy kształ
tował się w atmosferze dy
skusji, która została mocno
skomplikowana w ostatnich
dniach listopada ubr. straj
kami szkolnymi w Lubel
skiem, których organizato
rami były ogniwa „Solidar
ności”. Niepowetowane szko
dy wychowawcze akcji straj
kowych, w których uczestni
czyła młodzież i dzieci, da
dzą o sobie jeszcze znać, a
dzisiaj mówią o nich z głę
bokim niepokojem rodzice.
• W pracach sejmowych
nad projektem karty były re
prezentowane wszystkie par
tie polityczne, koła i ugru
powania poselskie. Uczestni
czyli w nich przedstawicie
le Ministerstwa Oświaty i
Wychowania, innych resor
tów, instytucji oraz związ
ków zawodowych: ZNP oraz
sekcji oświaty i wychowa
nia
NSZZ
„Solidarność”.
Przedstawiciele związków za
wodowych brali udział we
wszystkich etapach prac nad
projektem ustawy i mieli
możność
prezentowania

swych koncepcji, które nie
mai w pełni uwzględnione
zostały w projekcie Karty.
• W wyniku pfac posel
skich powstał projekt usta
wy, w dużej mierze odmien
ny od przedłożenia rządo
wego.
® Elementem nowym w
projekcie ustawy jest obję
cie jej postanowieniami nau
ezycieli szkół
niepaństwo
wych i niepaństwowych pla
cówek szkolących. Zapis ten
jest wynikiem
uzgodnień
Episkopatu
z rządem i
uwzględnia
fakt
istnienia
społeczeństwa
pluralistycz
nego o równych
prawach
wszystkich wyznań. Nie na
rusza to w niczym świeckie
go charakteru szkoły pań- v
stwowej,
gdyż tylko taka
szkoła zapewnia
realizację
konstytucyjną zasady tole
rancji.
Q Postanowienia ustawy
mają być urzeczywistniane
w ciągu lat 3.
• Zgodnie z
wniesioną
przez
rząd
autopoprawką
przesuwa się o rok — z
1 wrześnią 1982 r. na.l wrze
śnią 1983 — obniżkę obo
wiązkowego wymiaru go
dzin
zajęć
dydaktycznych
nauczycieli.
Spowodowane
to jest niedostatkiem kadr
w oświacie.
• Średnia płaca nauczy
cieli nie może być niższa od
średniej płacy pracowników
inżynieryjno-technicznych co
ma trwale zapobiegać roz
widlaniu się w przyszłości
poziomu płac na niekorzyść
nauczycieli.
• Projekt ustawy likwi
duje „stary portfel” emery
tur; renty i emerytury nau
ezycieli podlegają
stałemu
przeliczaniu wraz ze wzro
stem wynagrodzenia
nau
czycieli czynnych.
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• Przewiduje się 25-procentowy dodatek do rent i
emerytur z tytułu tajnego
nauczania, rozszerzając ten
przepis na nauczycieli uczą
cych w języku polskim na
terenach byłej Rzeszy Nie
mieckiej oraz byłego Wolne
go Miasta Gdańska .
• Wydatki
związane z
wprowadzeniem
w
życie
Karty Nauczyciela
Oblicza
się w latach 1981—1983 na
kwotę ok. 40 mld zł. Fakt,
że uchwalenie Karty i zapo
czątkowanie jej realizacji
ma miejsce w warunkach
niezmiernie
trudnych
dla
naszej gospodarki, a obec
nie w warunkach stanu wo
jennego jest
dowodem, iż
rząd gen. Jaruzelskiego kon
sekwentnie realizuje linię
socjalistycznej odnowy.
• Na obecnej sesji sejmo
wej zostanie zaproponowany
tekst
uchwały
uchylający
uchwałę sejmową z 1973 r.
w
punkcie
dotyczącym
zmian
strukturalnych
w
szkolnictwie.
• Wszyscy
powinniśmy
uczyć się żelaznej zasady de
mokracji, że „siła państwa
to taki kształt wiedzy, w
którym walki polityczne nie
będą naruszać
normalpego
rytmu pracy, gospodarczych
podstawowych
sfer
życia
społecznego”. Tych prawd
musf uczyć szkoła i nau
czyciele. Dla wiarygodności
tej nauki niezbędne jest po
twierdzenie tych prawd w
życiu społecznym, wolnym
od nadużyć, wielkopańskich
gestów, pogardy dla człowie
ka pracy i lekceważenia
praw oraz przyjętych
na
siebie obowiązków. Realiza
cja ich jest niezbędnie po
trzebna. Takie zapewnienia
zostały złożone przez premie
ra Jaruzelskiego we wczoraj
•zym exposö.

K. Barcikowski (PZPR)
Klub Poselski PZPR —
oświadczył w jego imieniu
pos.
Kazimierz Barcikow
ski (okr. wyb. Siedlce) —
podziela oceny i założenia
programowe zawarte w wy
stąpieniu przewodniczącego
Wojskowej Rady Ocalenia
Narodowego — Wojciecha
Jaruzelskiego.
Damy temu
wyraz — dodał — głosując
za przyjęciem ustawy po
twierdzaj ącej
prawomoc
ność dekretu
Rady Pań
stwa oraz za uchwałą Sej
mu PRL. Uczynimy to w
przekonaniu, że decyzja Wy
sokiej Izby,
stwierdzająca
zasadność i legalizm stanu
wojennego mieć, będzie wiel
kie znaczenie dla kształto
wania się tak wewnętrznej,
.iak i zewnętrznej sytuacji
państwa polskiego.

w okresie stanu wojennego,
w dokonujących się zmia
nach w życiu państwowym.
Przyświecać nam będzie —
oświadczył w związku z tym
— dążenie do określenia za
sad działania i współdziała
nia, które by rugowały z prak
tyki wszelkie możliwości na
wrotu do starych błędów
i tworzyły jednocześnie trwa
łą bazę porozumienia i za
ufania społecznego.

Mówca przeszedł z kolei
do kwestii odradzania się ru
chu zawodowego jako nie
zależnego i identyfikującego
się z socjalistycznym ustro
jem. Toczące sie obecnie
dyskusje na ten temat w
załogach pracowniczych —
zwrócił uwagę K. Barcików
ski — niewątpliwie prowa
dzić będą do wyjaśnienia
Nawiązując do faktu ukon poglądów, do określenia cha
stytuowania się Wojskowej
rakteru i form tego ruchu.
Rady Ocalenid Narodowego,
Krytyczna ocena działań w
która wzięła na siebie naj
„Solidarności”
elementów
wyższą,^ historyczną odpowie
wrogich socjalizmowi i wy
dzialność za losy kraju i na
korzystujących tę organiza
rodu, poseł zaakcentował że t cja w walce przeciwko kon
jest to akt wielkiej donio- ( stytucyjnemu porządkowi w
słości dla ratowania pań państwie nie może być od
stwowości i ochrony żywot noszona do ogromnej więk
nych interesów naszego na szości. członków będących
rodu. Ludowe Wojsko Pol dobrymi pracownikami i oby
skie — zaakcentował —
watelarhi.
wkroczyło na arenę życia
Mó\vca przeszedł z kolei
politycznego nie po to, aby
do scharakteryzowania trwa
hamować rozpoczęte reformy
jącyeh w Sejmie prac nad
ale po to, by stwc/rzyć wa
szerokim zestawem projek
runki ich realizacji, przede
tów ustaw związanych z re
wszystkim zaś dlatego, aby
formą gospodarczą. Ich sens
oddalić zagrożenie Ojczyzny
sprowadza się do u,samodział
i skierować kraj na drogę
nienia
przedsiębiorstw
i
konstruktywnej
pracy dla
zwiększenia wpływu
załóg
dobra społecznego. Świadczą
na ich funkcjonowanie —
o tym m. in. warunki pracy
oczywiście w ramach ogól
Sejmu w dobie stanu wojen
nych przepisów
prawnych
nego i z wielkim natężeniem
zab ez.pi eę zając yc h
i nt er es y
prowadzone prace legislacyj
ogólnospołeczne.
ne o podstawowym znacze
K. Barcików siki raz jesz
niu dla reformy naszej pań
cze przypomniał, że w oikre
stwowości.
sie poprzedzającym
wpro
Poseł podkreślił dalej, że
wadzenie stanu
wojennego
wszyscy jesteśmy w potrze
postępowała degradacja go
bie głębokich i uczciwych
spodarcza Polski. Następ
przemyśleń, jakże trudnych
stwa błędów z lat siedem
doświadczeń naszej historii,
dziesiątych zostały gwałto
w tym doświadczeń ostat
wnie pogłębione przez fakt
niego okresu. Partia podjęła
wniesienia na teren gospo
ten trud w przygotowaniach
darki bezwzględnej walki po
do IX Nadzwyczajnego Zjaz
litycznej.
Doprowadziło to
du. Wynikiem tego są uchwa
w tych warunkach do całko
ły Zjazdu. W najbliższym
witego załamania się rynku;
czasie odbędzie się posie
utr acił i śm y
wiar ygodność
dzenie KC PZPR poświęco
jaiko państwo we współpra
ne określeniu roli partii
cy międzynarodowej . Stoi-

J. Szymanek (ZSL)
Przemawiając w imieniu
Klubu Poselskiego ZSL, pos.
Jerzy Szymanek (Okr. Wyb.
Piotrków Tryb.) powiedział,
że wprowadzenie stanu wo
jennego w Polsce było głę
bokim wstrząsem dla całego
społeczeństwa. Nie było jed
nak rozsądnej i bezpiecznej
alternatywy w sytuacji gdy
kraj nasz pogrążał się w cha
osie i anarchii, gdy nie przy
nosiły skutku wszelkie pró
by politycznego rozwiązania
konfliktu społecznego. Obec
nie wspólnym wysiłkiem wła
dzy i społeczeństwa podej
mowane są działania zmie
rzające do stworzenia wa
runków umożliwiających po
wrót do normalnego życia,
odbudowy więzi społecznych,
do niezakłóconego funkcjo
nowania naszej gospodarki,
kultury, oświaty i swobód
obywatelskich. Nade wszy
stko jednak mamy świado
mość, że niezbędne jest kon
tynuowanie dzieła naprawy
Rzeczypospolitej.
ZSL — stwierdził poseł
— stoi na stanowisku zde
cydowanego umacniania ran
gi organów przedstawiciel
skich.
Konieczne jest też
właściwe usytuowanie — w
systemie władzy
w kraju
— partii politycznych.
Istotnym elementem pra
widłowości
funkcjonowania
władzy w naszym kraju mo
że być system trójpartyjny,
jeśli współpraca międzypar
tyjna będzie odbywała się
na zasadach partnerskich.
Podzielamy w pełni — pod

kreślił mówca — pogląd gen.
Jaruzelskiego,
że
/nadal
istnieje potrzeba i realna
szansa stworzenia frontu po
rozumienia
narodowego.
Uważamy, że front ten po
winien tworzyć zróżnicowa
ne siły polityczne i społecz
ne, ale stojące na gruncie
Konstytucji i ustroju socjali
stycznego. Troskliwe tworze
nie klimatu ogólnonarodo
wej współpracy nie oznacza
oczywiście pobłażania dla
ludzi zdecydowanych nadal
siać niepokój.
Wdzięczni jesteśmy wszy
stkim — podkreślił J. Szy
manek — którzy śpieszą
nam z pomocą, niezależnie
od tego, pod jaką żyją sze
rokością geograficzną. Sło
wa szczególnej wdzięczności
należą się narodom Związku
Radzieckiego. Są jednak si
ły, w tym rządy niektórych
państw NATO, które chcia
łyby posłużyć się decyzją o
wprowadzeniu stanu wojen
nego
jako pretekstem do
podważenia
fundamentów
polityki odprężenia.
Nawiązując
do
kryzysu
żywnościowego oraz zerwa
nia się normalnej wymiany
towarowej między
wsią i
miastem J, Szymanek wska
zał, iż takiego stanu rzeczy
należy szukać nie tylko w
trudnościach bieżących, ale
w całej naszej dotychczaso
wej polityce gospodarczej i
proporcjach rozwoju Rolnic
two było niedoceniane.
W obecnej dramatycznej
sytuacji liczymy na patrio-

my dziś w obliczu bandzo
tr udnego zadania pr z ywr óce
nia sprawności naszej gospo
dar ki oraz
doprowadzenia
do niezbędnej
równowagi
ekonomicznej.
Jest to —
podkreślił — zadanie
tym
trudniejsze — że staliśmy
się obiektem sankcji gospo
darczych świata kapitalisty
cznego. Obecnie bardziej niż
kiedykolwiek stało się jasne,
że poprawa gospodarcza za
leży od naszych
zdolności
wykorzystania własnych za
sobów
surowcowych i od
współpracy z krajami socja
li® tycznymi.
Końcową część swego wy
stąpienia K. Barcikowski po
święci! sprawom nacisku, ja
ki jest dziś wywierany przy
użyciu wszelkich
środków
na władze państwa polskie
go przez Stany Zjednoczone,
a pod ich wpływem przez
niektóre kraje kapitalistycz
ne. Jest to — oświadczył —
niczym już nie osłonięta pró
ba. ingerencji w nasze pol
skie sprawy. Jaki jest fak
tyczny cel politycznej wrza
wy, bezwzględnych
nacis
ków ekonomicznych na Pol
skę
zapytał poseł, wyra
żając przy tym opinię, iż
na pewno chodzi o politycz
ne zdyskontowanie
wyda
rzeń w naszym kraju na użytek wewnętrzny
Stanów
Zjednoczonych i ich sojusz
ni.ków według starych wzo
rów antykomunistycznej pro
pagandy. Chodzi 'też chyba
i o to, aby przez zewnętrzne
antypolskie demonstracje i
naciski utrzymywać i nodsy
cać napięcie w Polsce.
W świetle tego — powie
dział K. Barcikowski — tym
w’~\szy sprzeciw
moralny
1 y.:>lityczny
muszą budzić
różne mniej lub bardziej o
twarte . zachęty
do walki
przeciwko władzy państwo
wej płynące z polskich ust.
Nie ma takiego autorytetu
— podkreślił
— który by
zrównoważył koszty podże
gania przeciwko socja listyez
nej Polsce.
.Na zakończenie wystąpie
nia K. Barcikowski stwier- *
oził, że Klub Poselski PZPR
żywi głębokie przekonanie
iz nasza ojczyzna mądrym’
wysiłkiem swych synów zo
stanie wydźwfgmięta -z kry
zysu i rozpocznie nowy etap swego rozwoju z korzy
scią dla wszystkich
‘ludzi
pracy.

tyczną
postawę chłopów.
Gorąco popieramy ideę po
życzki zbożowej. Strategiez
ny program rozwoju rolnic
twa musi się jednak oprzeć
na trzech fundamentalnych
zasadach.
Po pierwsze —
uznaniu w teorii i w prak
tyce oraz potwierdzeniu za
pisem konstytucyjnym trwa
łości istnienia w socjalistycz
nym państwie indywidual
nych gospodarstw rolnych
oraz
zasady
jednakowego
traktowania wszystkich se
ktorów rolnictwa. Po dru
gie , — należy: tak uregulo
wać ekonomiczne mechaniz
my, aby zapewniały szybki
dopływ środków produkcji
do rolnictwa, a zatrudnio
nym w nim — równy pary
tet dochodów w stosunku do
ludności pozarolniczej.
Po
trzecie — niezbędne jest
proporcjonalne do ekono
micznych
możliwości pań
stwa,
przezwyciężającego
kryzys, inwestowanie w roz
wój infrastruktury wiejskiej
aby warunki bytowania lud
ności wiejskiej jak najszyb
ciej mogły się zbliżyć do by
tu mieszkańców miast. Za
sadnicze znaczenie przywią
zujemy — stwierdził poseł —
do rychłego uchwalenia no
wej ustawy o ubeznieczeniu
społecznym rolników.
Klub Poselski ZSL __
stwierdził J. Szymanek —
podziela oceny i wnioski za
warte w sejmowym przemó
wieniu premiera Wojciecha
Jaruzelskiego. Udziela popar
cia przedstawionemu progra
mówi rządu i będzie dzia
łać na rzecz wcielania go
w życie.

NA POSIEDZENIU
J.P. Fajęcki (SD)
Jako k-olejny mówca za
brał głos w dyskusji pos.
Jan Paweł Fajęcki (Okr.
Wyb. W ar sza wa Praga-Połudinie), przemawiający
w
imieniu Klubu Poselskiego
SD.
Podejmując w dniu dzi
siejszym uchwałę zatwier
dzającą ustawę o szczegól
nej regulacji prawnej
w
■okresie stanu wojennego —
powiedział m. w — musi
my mieć pełną świadomość
odpowiedzialności przed sa
mymi sobą i historią — za
losy narodu i państwa ool
skiego, jakie zostaną ukształ
to wane w wyniku tej decy
zjr Musimy
być również
świadomi, że żadna decyzja,
jakąkolwiek
byśmy
dziś
nie podjęli,
nie zadowoli
wszystkich obywateli. Musi
ona natomiast wynikać
z
naszej znajomości uwarunko
wań w polityce zagranicz
nej . i sytuacji
wewnątrz
kraju, z pełnego przekona
nia, że decyzja ta w obec
ny eh warunkach jest jedy
nie słuszna dla ■ dobra na
szego państwa i całości na
rodu.
My, posłowie Stronnictwa
Demokratycznego — konty
nuował poseł — zdajemy so
bie sprawę, że po history
cznej burzy, która przeszła
przez nasz kraj, nie wszy
scy myślą i rozumują jedna
ko wo. Musi się jednak zna
leźć wspólny mianownik, je
śli chcemy odbić się
od
dna. Niechże będzie nim
miłość do ojczyzny, patrio
tyzm, który pozwoli na prze
konanie swata, że
PoWa
znajdzie w sobie dość sa
mozaparcia, uporu i eneigii, aby
przetrwać chwile
ciężkie, wspólnym wysiłkiem
odbudować ojczyznę lepszą
i sprawiedliwszą.
Nie trzeba chyba na tym
forum dokonywać
jeszcze
jednej
reasumpcji działań,
które wiodły' wprost
do
osłabienia, nawet rozbicia
polskiej państwowości socja
listycznej, które powodowa
ły rozprzężenie
gospodar
cze, niszczyły organizację i
dyscyplinę
społeczną
—
wiodły do ogólnej anarchii
i chaosu; które również po
wodowały
szybki upadek
autorytetu Polski na arenie
międzynarodowej. Wykotzy •
stanie czystych intencji spó

łecmego, narodowegoi zry
wu ludzi pracy przez' wro
gie interesom
narodowym
Polaków i interesom socja
lizmu grupy polityczne jest
dziś oczywistością, zwłasz
cza po sławetnych, a nie
sławnych,
choć
głośnych
uchwałach
radomskich
i
gdańskich kierownictwa „So
lidarności”.
Jasne i przejrzyste — dla
całego społeczeństwa — sta
ły się również inspiracje i
powiązanie tych grup z za
chcdnimi ośrodkami
bez
względnej walki z systemem
socjalistycznym.
W rezultacie
w przede
dniu 13 grudnia znaleźliśmy
się tuż przed
załamaniem
siię polskiej
państwowości.
W tych warunkach powsta
wała konieczność rozwiązań
niezwyczajnych i stan wo
jenny dla zachowania socja
listycznej państwowości na
rodu polskiego taką koniec/
nością się stał,
zwłaszcza
że obecnie tylko
polskie
państwo socjalistyczne, znaj
dujące mocne oparcie w
międzynarodowych
soju
szach ze Związkiem
Ra
dzieckim i innymi państwa
mi wspólnoty socjalistycznej
jest gwarancją niepodległe
go bytu narodowego Pola
ków.
Takie rozumowainie skłania
nas do poparcia w imieniu
Klubu Poselskiego Stronnic
twa
Demokratycznego ak
ceptacji przez Sejm przed
stawionego
dziś projektu
ustawy o szczególnej regu
lacji prawnej w okresie sta
nu wojennego.
Traktujemy ten stan jako
sprawę wewnętrzną
Pola
ków, jako stan wyższej ko
nieczności, jako okres przej
ściowy i pomost pomiędzy
tym co było przed 13 grud
nia, a tym co będzie, co po
winniśmy wspólnie, w naro
dowym porozumieniu zbudo
wać_ w imię lepszej przy
szłości i powrotu na drogę
rozwoju.
Jesteśmy zdania,
iż stan ten powinien być
możliwie najkrótszy, ale jed
ówcześnie
taki, aby przy
wrócił warunki spokoju, nor
malnego życia i pracy, aby
da\yał dobrą, mocną szansę
dla urzeczywistnienia dro
giej każdemu patriocie idei
silnego państwa Polaków.

E. Męelewski (bezp.)
Zrodzony z żarliwej tro
ski o całość państwa i byt
narodu stan wojenny zapo
biegł
dramatowi
o skali
trudnej dziś do «wyobraże
nia — stwierdził poseł. De
cyzja podjęta przez WRON
i jej wykonanie stanowią w
swej istocie przełomowy mo
ment
w toczonej
od kil
kunastu miesięcy bitwie o
państwo.
Bitwę tę toczyć
trzeba
będzie
aż mime
wszelkie
zagrożenie
bytu
p a ń s t wowe go.
R ó w noc ze śnie trwa
jednak o wiele
trudniejsza walka o naród,
o jego przeobrażenia psyc h ’ cone
i Kulturowe.
W
walce tej stawsą będzie no
wo c z e sina ś .v i a do mo ść naro
dowa, identyfikacja siebie z
państwem, a
nrzedn lotem
— usunięcie z psychik1
i
charakteru narodowego Po
laków takich cech jak: le
kceważenie i niedoceniani
roli państwa, niechęć
do
każdej władzy, w tym tak
że do przemocy państwo
wej stanowiącej wszak gwa
rameję bytu.
Współczesność
zrodziła
krytyczne
nastawienia
i
bunt młodych, ich niezwy
kłą aktywność społeczną ne
gojącą rzeczywistość. Rodzi
ły się w tych warunkach i
szerzyły postawy indywidua
listyczne, egoistyczne i kom
testacyjne.
Młodzież stała
się łatwym
łupem swoich
czasów i ich atmosfery.
Trzeba tę młodzież zrozu
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mieć. Trzeba jej wiele wy
baczyć,
a nade wszy-nko
wytłumaczyć
rozumnie
i
prawdziwie aby
następnie
uka/aó
perspektywę i za
dania. l; lkc w ten sposób
zdemaskujemy fałszywe ha1
sła i pomożemy
odnale ć
wiarę w sens życia w Pol
sce i pracę dla Polski.
Mówiąc o antypolskiej pro
pagandzie na Zachodzie pos.
E.
Męelewski
stwierdził
m. in., iż trwa obecnie szka
Iowa,nie imienia Polski
i
prawdy o Polsce przez ne
gatywną selekcję informacji
z naszego kraju, pomówie
nia i przeinaczania jak za
najlepszych czasów zimnej
wojny.
W latach pokoju,
gdy naród polski podejmu
je próby dźwignięcia się z
upadku wymierza się nam
uderzenie ciężkie. Ale nie
upadniemy, Dźwigniemy się
sami. Własnymi siłami. Po
wiedział
on następnie, że
istnieje ścisły związek mię
dzy
sojuszem polsko-ra
dzieckim, a wyrąbaniem poi
sklej granicy nad Odrą. So
ju«z ten jest
i pozostanie
kamieniem węgielnym polsk:ej racji stanu. Prowadzi
my
jak
prowadziliśmy
otwartą pokojową politykę
zagraniczną, politykę współ
pracy i wymiany między na
rodowej, odprężenia i walki
o pokój. Mimo stanu w-. jen
nego zasady te stanowią in
tegralną część naszej osobo
wości państwowej.

SEJMU

J. Zabłocki (bezp. PZKS)
Fakt, że doszło do stanu
wojennego — stwierdził po
seł — przyjąć 'trzeba jako
ciężką porażkę linii, stawia
jącej na rozwiązanie polskie
go kryzysu metodami popolitycznymi, drogą dialogu
i porozumienia stron.
Po
Wstrząsie, jaki przeżyło spo
łeczeństwo
utrzymuje
się
dezorientacja i niepewność.
Powszechne jest pytanie —
ku czemu zmierzamy? Wo
bec tych nastrojów ogrom
ne społecznie znaczenie ma
obecne posiedzenie Sejmu, a
przede wszystkim wystąpie
nie przewodniczącego WRON.
Poseł przypomniał zasadni
cze tezy wystąpienia gen.
W. Jaruzelskiego z 13 grud
nia — dotyczące kontynua
cji socjalistycznej odnowy,
przejściowości stanu wojen
nego oraz podtrzymania i po
twierdzenia idei porozumie
nia narodowego. Z zadowo
leniem stwierdzamy — pod
kreślił w imieniu Koła Po
selskiego PZKS — ze obec
ne sejmowe wystąpienie pre
miera tę zasadniczą
linię
polityczną rozwija i konkre
tyzuje, w obecnej niezwykle
trudnej sytuacji kraju wy
znaczając — przy całej su
rowości środków stanu wo
jennego — właściwą drogę
organizowania
narodowego
wysiłku.
Równocześnie — powie
dział mówca •— nasze Koło
Poselskie nie kryje swych
wątpliwości i zastrzeżeń co
do strony prawnej wydanych
w dniu 12 grudnia dekretów
Rady Państwa — i dlatego
nie będzie mogło głosować
za ich zatwierdzeniem.
Dalszą część swego wystą
pienia poseł poświęcił prze
de wszystkim zagadnieniom
gospodarczym — z uzna
niem witając decyzję o kon

tynuowaniu reformy gospo
darczej.
Podkreślił on, że
gospodarka narodowa stano
wi materialną podstawę eg
zystencji narodu, a zarazem
jego faktycznej suwerenno
ści i wyraził
przekonanie,
że
społeczeństwo
polskie
wykaże dość rozwagi, by
nia dać posłuchu nieodpowie
dzialnym nawoływaniom tych
którzy w imię sprzeciwu wo
bec władzy wzywają
do
odmawiania pracy albo jej
pozowania, do nsychologicznogo i gospodarczego sabo
tażu. Działania takie mów
ca określił jako już niekrót
kowzroczne, ale wręcz sa
mobójcze z narodowego punk
tu widzenia.
Poseł wyraził ubolewa
nie wobec sankcji ekonomicz
nych skierowanych przeciw
Polsce ze strony obecnej
administracji USA i niektó
rych państw zachodni oeuro
pejskich. Autorzy tych dzia
łań— stwierdził —jak gdy
by nie zdają sobie sprawy,
że ich skutki nie służą ani
naszej suwerenności, ani de
mokratyzacji i że w osta
tecznym rachunku odczuje
je polskie społeczeństwo.
Pose* zaakcentował, iż wa
runkiem podźwignięcia kraju
jest stopniowe pozyskiwanie
do współuczestnictwa — spo
łeczeństwa. Porozumienie na
rodowe, jakkolwiek trudniej
sze, jest nadal możliwe. Waż
nymi elementami
powinny
tu być:
dalszy, pozytywny
rozwój stosunków państwa
z Kościołem, jak najrychlej
sze wznowienie działalności
niezależnych i samorządnych
związków zawodowych — a
wśród nich
„Solidarności”
oraz
sprawiedliwa
ocena
zdrowego społecznego nurtu
dążeń do odnowy.

E. Osmanezyk (bezp.)
Do mnie osobiście — po
wiedział poseł — trafił głę
boko patriotyczny nurt prze
mówienia generała i widzę
możliwość realizacji przed
stawionego przezeń progra
mu, Przeżyliśmy moment ja
kiego nigdy nie mieliśmy w
naszej historii. Wszystko to
było z pewnością wysoce
dramatyczne, ale nie było
tragiczne. I również stan
wojenny dzięki zdyscyplino
waniu ludowego Wojska Pol
skiego i społeczeństwa nie
stał się tragiczny. Wszystko
dalej pozostaje w naszych
rękach, o wszystkim mogą
zdecydować Polacy.
Pierwszym
problemem,
bardzo bolesnym, utrudnia
jącym realizację programu
ocalenia narodowego jest w
moim rozeznaniu sprawa na
pzej propagandy, a właści
wie kontrpropagandy w od
powiedzi na obstrzał nasze
go kraju przez 11 rozgłóśm
w języku polskim finanso
wanych przez mocarstwa za
fchodnie. Temu rażeniu na
szego kraju przez wzmocmo
ny ogień reprezentantów ća
cji odmiennych od polskich
racji nie przeciwstawiamy
dotąd skutecznej obrony.
Następnie mówca mówT
o autorytecie naszego ludo
wego wojska i Kościoła Ka
tolickiego. Byłoby błędem —
stwierdzał — gdybyśmy nie
zachowali w jakiejś zinsty
tucjonalizowanej
przez
Sejm formie możliwość4 ko
rzystania z logistycznej po
mocy wojska w czasie po
koju, w duchu tej pomocy,
jaką w minionym roku za
prezentowały grupy opera
cyjne. Powinniśmy rówmeż
dążyć do teeo, by utrwaliła

się współpraca rządu i Ko
ścioła w służbie ugody ogól
nonarodowej,
którą musi
my osiągnąć w najbliższych
miesiącach, jeśli nie tygod
niach.
Zdaniem posła
forum
sejmowe w jeszcze więk
szym niż dotąd stopniu po
winno być dziś miejscem
spotkań i negocjacji wszy
stkich bez wyjątku ugrupo
wań i działaczy gotowych
do ogólnonarodowej ugody.
Dla rzeczywistej odnowy
naszego kraju potrzebna jest
naszej klasie robotniczej nie
tylko silna, posiadająca sza
cunek społeczeństwa partia,
ale i silne, niezależne samo
rządne związki zawodowe,
również
otoczone szacun
kiem całego społeczeństwa.
Istoita problemu tkwi jed
nak w tym, że o ile partia
jest instytucją wielu pokdleń, to niezależne, samorząd
ne związki zawodowe są
bardzo młodym w naszym
życiu
społecznym ruchem,
zdominowanym
do
tego
przez młode pokolenie. Dla.
tego, najliczniejszego w na
szej historii, młodego poko
lenia, dzieje niezależnych
związków zawodowych stały
się pierwszym doświadcze
niem politycznym.
Dzisiaj sprawa ogólnona
rodowej ugody — to już nie
jest kwestia dogadania się
władzy, Kościoła i związ
ków zawodowych. Jest to
konieczność narodowa znale
zienia przez nas szybkiego,
skutecznego sposobu, aby to
liczne młode pokolenie, zo
baczyło * jak
najszybciej
przed sobą szeroko otwartą
drogę do
współrządzenia
swoim państwem.

Z. Körnender (bezp. PAX)
Z upoważnienia posłów
koła PAX głos zabrał pos
Zenon Körnender (okr, wyb.
Zielona Góra), który mówiąc
o dramatycznym
okresie
przeżywanym ostatnio przez
«tasz naród i nasze państwo

wskazał na konieczność uży
cła drastycznych metod aby
odwrócić bieg wydarzeń anarchiizujących życie społe
czne, niszczących gospodarkę
pod wa ża j ą cych
materia Ine
podstawy egzystencji społe
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czeństwa i funkcjonowania
państwa.
Musimy przejść przez trud
ny i dramatyczny okres —
zaakcentował mówca — z
możliwie najmniejszymi stra
tami musimy wyciągać wnio
ski z ostatnich doświadczeń
dla właściwego kształtowania
przyszłości, dla eliminowa
nia naszych błędów, przez
wyciężania tego co nas dziel:
i szukania nici porozumie
nia między Polakami.
PAX pragnie być jedną z
autentycznych
sił społecz
nych współkształtujących roz
wój socjalizmu w Polsce na
miarę potrzeb współczesnych
pokoleń. Jesteśmy — powie
dział — w zasadniczym poli
tycznym sporze z siłami, któ
re chciałyby w Polsce socja
lizm likwidować czy osłabiać
socjalistyczne państwo. Mów
ca zwrócił uwagę, że głęho
ka i bolesna refleksja nad
przyc zy nami w pro wa d zen la
stanu wojennego w naszym
kraju i drogami przezwycię
żenią kryzysu kazała doko
nać krytycznej oceny nie
których tez i faktów, które
pojawiły się również w ru

chu PAX szczególnie w ubr.
Znalazło to swój wyraz w
oświadczeniu
działaczy
i
członków kierownictwa Sto
warzyszenia PAX popartym
przez większość/" członków
kierowniczego aktywu PAX
z całego kraiu. Poseł poinfor
mował, iż odbyte 23 stycz
nia br. zebranie Zarządu
Stowarzyszenia PAX, zwoła
ne na płaszczyźnie politycz
nej wspomnianego „oświad
czenia” dokonało
niezbęd
nych zmian w kierownictwie
PAX-u i podjęło szereg de
cyzji zmierzających do kon
sekwentnej realizacji tak określonej linii politycznej.
Mówca wyraził przekonanie,
że działania te wspierać bę
dą wysiłki zapowiedziane w
dzisiejszym wystąpieniu ge
nerała Jaruzelskiego. Koło
posłów PAX — zaakcento
wał — przyjmuje z satysfak
ęją i udziela w imieniu swe
go środowiska pełnego po
parcia expose przewodniczą
cego Wojskowej Rady Ocalę
nia Narodowego, popiera sta
nowłsko rzadh w sprawach
poi i tyk i m ię dzyna rodowe j.

K. Małcużyiiski (bezp.)
Nawiązując do stwierdzę
nia premiera W. Jaruzelskie
go, że wprowadzenie stanu
wojennego było wyborem
mniejszego zła, poseł kryty
cznie wypowiedział
się o
propagandzie telewizji zarzu
cając jej przedstawienie sta
nu wojennego niemal jako
„stanu
błogosławionego”.
Czy powodem zadowolenia
prezentowanym przez tele
wizję — zapytywał poseł —
jest fakt, że stanu napięć i
kryzysu nie zdołaliśmy zlik
widować środkami prawny
mi? Jest to raczej powód
do zastanowienia się, dla
czego
strńciliśmy
wielką
szansę odnowy i jak odro
dzić tę szansę, która prowa
dzić może tylko poprzez dia
log władzy z różnymi siła
mi społecznymi.
Mówiąc
o
niedawnym
spotkaniu
przedstawicieli
rządu
z przedstawicielami
Episkopatu poseł przypom
niał, że padło tam ze stro
ny rządu oświadczenie, że
działania odwetowe nie le
żą w intencji władz. Nie
stety — stwierdził poseł —
działania takie miały miej-

see. W tym kontekście dzla
łania weryfikacyjne kadr
w różnych instytucjach, w
tym w środkach masowego
przekazu, jak i podpisywa
nie
deklaracji
lojalności,
które zdaniem K. Małcużyńskiego są moralnie i po
litycznie
szkodliwe, i
są
kontynuacją
niesławnej
„negatywnej selekcji kadro
wej”. W dalszej części wy
stąpienia poseł
poddał w
wątpliwość obawy, że uwol
nienie internowanych i od
wołanie stanu
wojennego
spowodowałoby powrót na
pięć i niepokojów społecz
nych, argumentując, że do
świadczenia płynące z ostatnich wydarzeń, jak rów
nież działalność Sejmu da
ją gwarancję kontynuowa
nia spokojnego dialogu.
Dlatego też skrócenie sta
nu wojennego i dopilnowa
nie, zgodnie z duchem wy
stąpienia premiera W, Jaru,
zeiskiego, by nie przeja
wiał się on w postaci poli
tyki odwetu, byłoby rozwią
zaniem społecznie
korzy
stnym.

K. Morawski (bezp. ChSS)
Poseł stwierdził m. in., iż
głównym celem polskich po
czynań narodowych było za
w7sze niepodległe i silne pań
stwo polskie. W obirmie tej
elementarnej prawdy zgod
nie z zasadami konstytucyj
nymi wprowadzono w kraju
stan wojenny i
powstała
Wojskowa Rada
Ocalenia
Narodowego. Podjęcie tej de
cyzji
było
koniecznością.
Państwowość polska,
nie
zbędny czynnik rozwoju na
rodowego i jego suwerenne
go bytu — podkreślił mów
ca — została ochroniona
przez Wojsko Polskie.
Naprawa Rzeczypospolitej
jest dopiero zapoczątkowa
na. Potrzeba jej konsekwen
tnego i pełnego przeprowa
dzenia została uznana przez
wszystkich — zarówno przez
obywateli jak i przez wła
dzę. Trzeba jednak świado
mości, że bez gwarancji ła
du i dyscypliny społecznej,
a także bez
poszanowania
państwa nigdy nie osiągnie
my autentycznej
odnowy.
Nie osiągniemy jej również
jeśli nie utrwali się świado
mość, że Polska może egzy
stować jako państwo suwe
renne i
niepodległe tylko
jako państwo socjalistyczne,
związane ścisłym sojuszem
i przyjaźnią ze Związkiem
Radzieckim oraz państwami
socjalistycznej wspólnoty.
Naród polski — powie
dział dalej mówca — by

istnieć i rozwijać się potrze
buje silnej i sprawnej wła
dzy państwowej. Silne i zdro
we państwo socjalistyczne
może i powinno być jednak
państwem demokratycznym,
praworządnym i sprawiedli
wym.
W interesie
narodowym
jest by stan wojenny i wy
nikające stąd konsekwencje
nie trwały dłużej niż jest
to konieczne. Zależy to nie
tylko od władzy, ale w du
żym stopniu od społecznego
wysiłku nad przywracaniem
stabilizacji, : dobrego rytmu
pracy, dyscypliny społecznej
i politycznej. Stąd dla wyj
ścia ze stanu wojennego nie
zbędny jest udział możliwie
szerokiego kręgu patriotycz
nych i myślących obywatel
sko sił społecznych w prze
zwyciężaniu zjawisk, które
uczyniły stan wojenny ko
niecznością.
Istotną
rolę
mają tu do odegrania po
wstające obywatelskie Ko
mitety Ocalenia Narodowe
go,
1 stwarzające
platfor
mę społeczno-obywatelskiego
współdziałania różnych krę
gów i środowisk społecz
nych, w tym i katolików.
W imieniu Koła Posłów
ChSS mówc
wyraził pełną
solidarność z treścią wystą
pienia
przewód niczp cego
Wojskowej Rady
Oca’enia
Narodowego gen. armii Woj
ciecha Jaruzelskiego.
(ciąg dalszy na str. 6)

Strona d

WIADOMOŚCI

Z

Głos Pomorza nr 19

KRAJU

/

(ciąg dalszy ze sir. 5)

J. Przymanowski (PZPR)
Nawiązując do zagrożeń,
jakie w związku ze zbroje
niami atomowymi zawisły
nad ludzkością i życiem bio
logicznym na ziemi, podkre
ślił, że musimy mieć głęboką
świadomość tych niebezpie
czeństw, kiedy walczymy o
pokój. Niezbędna jest w świe
cie równowaga, bowiem każ
de jej zachwianie może' stać
się przyczyną strasznej ka
tastrofy, mieć straszliwe na
stępstwa. W zachwianiu tej
równowagi
szczególną rolę
wyznaczono naszemu krajowi.
Teraz wiemy o tym dokład
nie. Mieliśmy być podpałką,
przy czym wszystko zaczęło
się trudno ale dobrze bo
zaczęło się od buntu prze
ciwko wypaczeniom socjaliz
mu. Jednak dość wcześnie
zaczęły się zarysowywać pcw
ne
niepokojące
objawy.
Świadczyły o tym liczne sy
gnały i fakty. Został więc
wprowadzony stan wojenny.
W zasadzie wszyscy, którzy
wspominają o stanie wojen
nym, mówią o jego uciążli
wościach. Jest on
stanem
ciężkim i trudnym, tyle tyl
ko — stwierdził mówca —
polemizując z kilkoma po
przednio
przemawiającymi
posłami — szybko zapomi
na się o sytuacji która była
przed stanem wojennym. Wi
docznie ci posłowie nie pa
miętają, że były przecież
przygotowane listy proskryp
cyjne osób, które ekstremi
ści zamierzali zgładzić, że
nieustannie wybuchały strsj
ki, że rozpleniały się prze
stępstwa pospolite.
Polemizując z posłem Mał
cużyńskim, mówca podkreślił
że tych paru twórców, któ
rzy zostali- internowani, in
ternowano za działalność po
lityczną. Ograniczenia stanu
wojennego twórców, jak do
tychczas w żadnej mierze nie
dotykają.
Przypominając kongres kul
tury polskiej, który rozpo
czął się przed wprowadze
niem stanu wojennego, poseł
m. in. wskazał na wystąpie
nie prof. Jana Kotta, który
przecież był znany w cza
sach stalinowskie# jako ko
misarz partyjny w „Ossoli

neum” i bardzo kćnsefcwent
ną działalnością prowadził do
rozbicia tego wydawnictwa.
Wybrał inny kraj, przebywa
za granicą. W
wywiadzie
dla tygodnika „News week”
naopowiadał mnóstwo kaium
ni: na naród polski, nasze
władze, nasze wojsko, nasze
państwo
Mówca polemizował rów
nież z pos. Zabłockim, który
w swoim czasie zaprezento
wał — jako katolik swa nie
ufność jaką ma do partii.
Poseł zaproponował, aby nie
wypominać sobie przeszłości.
Inna jest dziś partia i inny
Kościół.
W dalszym ciągu swego
wystąpienia mówca zauwa
żył, że gen. Jaruzelski, bio
rąc na siebie odpowiedzial
ność. nie wiedział
jeszcze
jak się stan wojenny poto
czy. Tymczasem w Polsce
zapanował spokój i to wła
śnie zdenerwowało pńezydćn
ta Reagana. Prezydent kra
ju, który nie tak dawno prze
cięż wyszedł pobity z wie
loletniej wojny z narodem
w ie t na m s k i m,
prezydent,
który przecież doskonale wie
z raportu swoich służb spec
jalnych Ju ludzi morduje się
w republikach środkewoame
rykańskicb czy południowo
amerykańskich nie powinien
nas uczyć demokracji.
Po-seł stwierdził,
że nie
ma żadnych podstaw, aby
nie wierzyć w szczerość
oświadczeń WRON. Zwrócił
m. in. uwagę na znamien
ny fakt, że właśnie dopiero
teraz powiedziana została
np. rzecz ważna — iż stać
nas w tym roku, mimo kry
zysu, mimo stanu wojenne
go na zwiększenie o 25 proc.
ilości wydawanych książek.
Na zakończenie swego wy
stąpienia pos. Przymanowski,
dzieląc się refleksjami histo
rycznymi i wskazując
na
chlubne tradycje polskiego
godła państwowego, poddał
pod' rozwagę, aby przemy
śleć czy dla podkreślenia su
werenności
socjalistycznej
Polski i przydania majestatu
PRL nie nadeszła pora przy
wrócenia naszemu orłu ko
rony.

W. Zakrzewski (bezp.)
Wystąpienie prezesa Rady
Ministrów, gen. armii Woj
ciecha
Jaruzelskiego
—
stwierdził poseł — wskazu
je, iż uznał on wprowadze
nie stanu wojennego jako
zło z możliwych najmniej
sze. Analizując cele, jakim
służy stan wojenny a zara
zem różne aspekty wynika
jących stąd obciążeń mówca
wyraził pogląd, że osąd his
torii jak też aktualne oceny
i postawy społeczne kształ
tować się będą w miarę te
go, jak nie tylko materialne
ciężary i ograniczenia będą
zanikały, lecz również jak
będą się rozwijały i potę
gował; warunki godnego ży
cia, jego moralnej jakości.
Oznacza to, że nic, co z mo
delem tym nie jest zgodne,
nie powinno trwać ani dzień
dłużej niż wymaga tego rze
czywista konieczność.
W pełni doceniam i sądzę,
że jest to ocena powszechna
— stwierdził mówca — wie
lokrotnie wyrażaną
przez
premiera decyzję kontynuo
wania drogi
przebudowy
funkcjonowania państwa i
gospodarki w imię ich soc-

jalistycznej odnowy 1 prze
ciwdziałania wypaczeniom.
Odnowa — kontynuował
W. Zakrzewski — to nie
tylko sprawa reform pro
wadzących
do wydobycia
kraju z kryzysu gospodar
czego i zwiększenia społecz
nej aktywności działania oraz autorytetu państwa. Od
nowa to równocześnie dro
ga
budowania
społeczeń
stwa praworządnego i demo
kratycznego.
Zapewnienia
jednostce warunków wolno
ści i godności życia. Rygory
stanu wojennego powinny
być nie tylko narzędziem
sprawnego działania,
lecz
również — przeobrażania
praktyki społecznej. W ten
sposób — by demokracja
nie służyła siłom anarchizu
jącym społeczeństwo, a ko
nieczny przymus — tak pań
stwowy, jak i kształtowany
postawami społecznymi —
służył umacnianiu demokra
tycznej praworządności,
a
nie arbitralizmowi czy de
magogii społecznej. Tak też
rozumiem — stwierdził mów-'
ca — deklarację WRON.

R. Wojna (PZPR)
stanowimy dziś społeczeń
siwo —
stwierdził m- in.
mówca —o ogromnym stop
rńu uwrażliwienia na rożne,
często nawet
wewnętrznie
sprzeczne bodźce, I przyślę
pując dziś do zasadniczych
rozważań nad programem —
a tak
rozumiem sens wy
stąpienia gen. W. Jaruzel

miotem budowy socjalizmu
na ziemi polskiej.
Nie
ma przed nami —
oświadczył poseł — waż
niejszego zadania, niż czyn o wszystko na rzecz trwu
tego rozwiązania polityczne
go. Co to znaczy? Ji-t te.
takie
rozwiązanie,
które
uwzględnia
wolę i
stan
świadomości narodu, a na
ród jest to coś znacznie wię
cej niż tylko dzisiejsze spo
łeezefistwo, jest to suma po
koleń minionych, to wszy
stko, co wykrystalizowały
one w tradycjach i przeka
zach. A jednocześnie są to
pokolenia
przyszłe, wobec
których mamy niezbywalny
obowiązek ugruntowania im
ich miejsca
pod słońcem.
Ale jednocześnie naród jest

społeczeństwem klasowym z
wszystkimi s pr ze c z noś c i a mi
wewnętrznymi,
mającymi
swoje
przedłużenia
poza
granicami
naszego kraju.
Wszelkie trwale rozwiąza
nie musi te sprzeczności re
guiować w zgodzie z jntere
sami klasy robotniczej
mocno już
zakorzenionym
w naszym
społeczeństwie
poczuciem
sprawiedłi w-ośc i
socjalistycznej.
Trwale rozwiązanie poli
tyczne — oświadczył mów
ca — musi uwzględniać jed
nocześme realia międzynaro
nowego układu sił, interesy
i poczucie
bezpieczeństwa
sąsiadów
bliższych j dal
szych, struktury ładu poko
jowego w Europie i. na świe
cie.

Debata w dniu 26 bm
J. Maciszewski (PZPR)
Wskazał on m. in., iż
dyskutowany obecnie projekt
Karty
Nauczyciela
jest
pierwszą ustawą
przyjmo
waną w warunkach stanu
wojennego. Stanowi to —
dodał przy tym — jeszcze
jeden dowód wielkiej troski
jaką państwo nasze przy
kłada do spraw związanych
z edukacją i wychowaniem
młodego pokolenia.
Poseł podkreślił, że wszys
cy, którzy przyczynili się do
ukształtowania przedstawia
nego obecnie Sejmowi pro
jektu wykazali również zro
zumienie dla trudnych uwa
runkowań i dostrzegali w spo
sób realny skalę
naszych
możliwości.
Byli jednak i
tacy — powiedział — którzy
swoim
działaniem,
presją
uniemożliwiali porozumienie
w kwestiach związanych z
projektem ustawy.
Klub Poselski PZPR —
oświadczył następnie pos.
Jarema Maciszewski — opo
wiada się ża odejściem od
strukturalnej . reformy
w
oświacie zapoczątkowanej w
1973 r.
Planując
rozwój
oświaty — podkreślił jedno
cześnie — nie można uronić
niczego z pozytywnych do
świadczeń tej reformy, te-

go, co jest w niej wartoś
ciowe. Poseł wyraził opinię,
że alternatywą dla tej re
formy nie może być w żad
nym wypadku konserwatyzm
oświatowy. Trzeba — stwier
dził — poszukiwać długofa
lowych rozwiązań w syste
mie oświaty a równolegle
usprawniać procesy dydak
tyczne, korygować programy
nauczania, wydobywać szko
ły z ubóstwa materialnego,
wyrównywać dysproporcje.
Na tym tle poseł zwrócił
uwagę na patriotyczne, oby
watelskie powinności stanu
nauczycielskiego,
na jego
szczególną,
zwłaszcza dziś,
w warunkach kryzysu — ro
lę. Karta Nauczyciela — za
akcentował — daje tej roli
właściwy wyraz.
Przepisy
Karty ■ Nauczyciela nie są
przywilejami, lecz uznaniem
szczególnych warunków pra
cy nauczyciela
i szczegól
nych jego obowiązków. No
wa ustawa —
powiedział
— na pewno nie we wszyst
kim pełna, otwiera drogę
do dalszych prawnych ure
gulowań służących rozwojo
wi oświaty. Stwarza zachęty
dla tych, którzy chcą poświę
cić się pięknemu zawodo
wi.

F. Łukaszek (ZSL)
Podkreślił on, że wniesio
na pod obrady Sejmu Kar
ta o statusie
nauczyciela
jest wynikiem postulatów i
wnio-sków
szerokich rzesz
nauczycieli.
Omawiany projekt usta-wy
rodził się w klimacie oshäjfej
dyskusji oraz trudnych wa
runkach
ekonomicznych.
Uwzględnia on w szerszym,
niż dotychczas stopniu,
po
trzeby nauczycieli i pozosta
łych pracowników oświato
wo-wychowawczych.
Z-isad
niczym!
postanowieniami
obecnego projektu
ustawy
jest to, że są
zgodne
z
porozumieniami społecznymi
zawartymi z nauczycielski
mi związkami zawodowymi
oraz postanowieniami ostat
niego zjazdu partii i kon
gresu
ZSL.
Przyjęto w
nich m. in., iż
przeciętna
płaca nauczycieli nie może
być niższa od średniego za
robku pracowników inżynie
ryjno
technicznych
w
przemyśle. Ustawa przyzna
je ponadto nauczycielom wie
le uprawnień, które podno
szą rangę
nauczycielskiego
zawodu. Projekt
wprowa
dza też do działalności szko

ły szerszą
niż dotychczas
demokratyzację. Na podkre
sienie zasługują postanowię
nia karty przyznające więk
tie upraw menia nauczycie
lom podejmującym
pr-icę
na wsi oru
na
terenie
miast liczących
do 5 tys.
mieszkancó v.
Za waż.ą sprawę dla za
pewnienia wyższego pozio
mu kształcenia na wsi po
seł uznał
zwiększenie do
pływu kadr nauczycielskich
z wyższym wykształceniem
Obecnie — powiedział
—
na wsi pracuje ok. 19 tys.
nauczycieli
bez kwalifika
cji. Następstwem tego jest
fakt, że duża część mło
dzieży wiejskiej
nie może
dostać się na wyższe uczel
nie. Rozwiązanie problemu
budownictwa
mieszkanio
wego dla nauczycieli wiej
skich, to klucz do rozstrzy
gnięcia
kłopotów
kadro
wych, z jakimi borykają się
szkoły w tym
środow:sku.
Klub Poselski ZSL, docenia
jąc znaczenie poprawy wa
runków socjalno-bytowych i
wzmocnienie pozycji społecz
rej nauczycela głosował hę
dzie za u • uwaleniem Karty
Nauczyciela.

J. Różański (SD)

W ostatnich latach oka
skiego — musimy nasz na
zjonalne deklaracje, mówią
ród brać takim jakim jest.
ce o docenianiu rangi nau
Jest to podstawowy wymóg
czyciela, często pozostawały
realizmu politycznego.
Bo
w rażącej
dysproporcji z
właśnie ten naród z jego
faktycznymi
działaniami.
wszystkimi cechami, z jego
Aktyw ŚD przyłączał się do
myśleniem historycznym, z
jego plusami i minusami, a > głosów społeczności nauczynie jakiś
wyimaginowany ' cielskiej, zgłaszającej istnie
jące dolegliwości.
twór socjologiczny, jest pod

Pracom nad kartą Nau
czyciela towarzyszyły bar
dzo wnikliwe , konsultacje;
większość zawartych sfor
mułowań
jest wypadkową
ocen poglądów i życzeń bez
pośrednio zainteresowanych
Projekt likwiduje uczucie
piedosytu społecznego i ma
»erialnego, jakie było udzia

łem tego środowiska w ostatnich latach. Ustawa stwa
rza nauczycielom
dogodne
warunki wykonywania za
wodu i doskonalenia pro
cesu dydaktyczno - wychowawczego. Korzystne
roz
wiązania socjalne i społecz
ne dają stosunkowo bliską
perspektywę
poprawy sy
tuacji materialnej, a także
warunki, by płaca nauczy
ciela była adekwatna do
wkładu pracy i kwalifikacji.
Jest też to pierwszy ważki
krok na drodze wyjścia z

impasu, w jakim znajduje
się oświata wiejska.
Mówca zgłosił poprawkę,
której intencją było przy
wrócenie uwzględnionych w
pierwszej — rządowej
—
wersji projektu ustawy mo
żliwości wcześniejszego prze
chodzenia nauczycieli na emeryturę.
Mówca zapowiedział też,
iż Klub Poselski SD będzie
głosował za przyjęciem pro
jętku ustawy Karty Nau
czyciela.

I. Pasternak (PZPR)
Mam pełną świadomość
że w obecnej sytuacji roz
strzygają się sprawy podsta
wowe dla państwa i bytu
narodowego Jeżeli jednak
podejmujemy dziś problema
tykę oświaty dajemy wyraz
rozumienia d*a ważności wy
chowania i kształcenia dzie
ci oraz młodzieży. W tym
dziele dużo zależy od nau
czyciela. Stawiamy ludziom
tej profesji wysokie wyma
gania Dlatego dobór do te
go zawodu jest sprawą wa
żną społecznie, ale dobór ten
implikują
warunki,
jakie
stwarza się dla tej grupy
zawodowej.
Rozpatrywany
projekt ustawy „Karty nauczy
cielą" te warunki określa i
spełnia wiele oczekiwań.
Przypominając piękne tra
dycje zawodu nauczycielskie
go, posłank • podkreśliła, że
ta^że dzisiaj nauczyciele czu
ją się odpowiedzialni za po
ziom oświaty polskiej, jej
postępowe oblicze, za serca
i umysły młodzieży. Dlate
go ubolewają nad upadkiem
prestiżu tego zawodu, który
został spauperyzowariy. Mi
mo wielu deklaracji i wer
balnego uznania nauczyciel
jest po prostu biedny.
Nauczyciele chcieli spro
stać rosnącym zadaniom. W

obliczu reformy szkolnej pod
jęli ogromny trud podwyż
szenia wy Kształcenia, obec
nie w tym z: wodzie pracuje
ponad 50 proc ludzi z wyż
szym wykształceniem.
Nauczyciele domagają się
nie tylko poprawienia swoje
go bytu Walczą o poprawę wa
runków pracy szkoły, o od
powiedni udział oświaty w
dochodzie narodowym i fi
nansowanie jej na przyzwoi
tym poziomie.
Mam świadomość — po
wiedziała na zakończenie po
sianka — że w obecnej dra
matycznej chwili dla kraju,
kiedy porządkujemy
wiele
spraw, dobrze się dzieje, że
nie zapominamy o oświacie.
Gdy na tyle rzeczy nas nie
stać — na oświatę powin
ny znaleźć się środki War
to inwestować, bo jest to
inwestowanie w człowieka.
To się musi opłacać Nie mo
żna powielać skomprornito
wanego poglądu że to sfera
nieprodukcyjna Przecież od
wychowania i wykształcenia
młodego pokolenia zależy
przyszłość kraju Karta na
uczyciela” powinna
stwo
rzyć warunki do odbudowa
nia społecznego prestiżu na
uczyciela i autorytetu poi-'
skiej szkoły.

J. Waleczek (bezp. PAX)
Oświata i wychowanie w
życiu
naszego
społeczeń
stwa
stanowią
tę sferę
kultury narodowej, poprzez
którą w zasadniczym stop
niu człowiek kształtuje się
intelektualnie, moralnie i obywatelsko. Tak powstaje
duchowe i materialne boga
ctwo narodu, jego twórczość
i kultura. Ludzie, ną któ
rych barkach spoczywa oho
wiązek realizowania proce
su oświaty ’ wychowania są
współtwórcami kultury na
rodowej, obrońcami naszej
tożsamości i krzewicielami
patriotyzmu
—
słusznie
więc obdarzani byli zawsze
wysokim autorytetem.
Za
wód nauczyciela w Polsce
traktowany jest jako posłań
nictwo a jego etos nakazu
je kierować się zasadami
prawdy i wolności sumienia
oraz zobowiązuje nauczycie
la, by był siłą aktywną i
twórczą w
społeczeństwie.
Wysokie kwalifikacje morał
ne, intelektualne i zawodo
we nauczycieli oraz ich po
zycja socjalna muszą wieto
być punktem wyjścia w pla
nowaniu
edukacji naroclo
wej.
Mówca wskazał, że dla
osiągnięcia celów posłanni
ctwa nauczycielskiego po-

trzebne są; znaczna samo
rządność procesu edukacji,
neutralność światopoglądo
wa 'szkoły, moralność syste
mu edukacyjnego oraz peł
nia swojoód obywatelskich
nauczyciela. Stabilność sy
stemu oświaty i wychowa
nia jest ważniejsza — stwier
dził poseł — od bieżących
kwestii
społecznych, poli
tycznych czy innych. Pryn
cypia edukacji narodowej
stanowią społeczny funda
ment bytu narodu i pań
stwa, muszą być powszech
me i trwale szanowane.
Mówca przypomniał wielo
źródłowość kultury narodo
wej,
zamanifestowaną
w
wieloświatopoglądowośei spo
łeczeństwa polskiego.
Ten
stan faktyczny domaga się
uwzględnienia
w
polityce
oświatowej. Zadaniem wy
chowawczym
szkoły
—
stwierdził poseł — nie jest
ani katechizować. ani ateizo
wać, a młodzież polska po
winna posiadać znajomość
obu
światopoglądów
—
chrześcijańskiego i materia
listycznego. Dopiero znajo
mość tych zasad stanowi bo
wiem humanistyczną pndsta
wę tolerancji i szacunku, bę
dącveh podstawą do zgody
narodowej.

A. Mularczyk (ZSL)
Najważniejszym zadaniem
każdego społeczeństwa jest
dbałość o odpowiednie
uk._ztałtowanie tego człowie
ka, Można to osiągnąć przez
ciągle doskonalenie systemu
i treści oświaty oraz wycho
wanne Tak- jest człowiek
jaka jest oświata, taka też
jest otaczająca nas społecz
na

rzeczywistość,

W dalszej części wystąpię
nia posłanką szczególnie wie
le t.ywag? poświeciła kwesto
szkolnictwa specjalnego'"dla
dzieci i młodzieży, Upoślej-rvn« dzieci — stwierdziła

— wymagają pomocy J ople
ki nie tylko w wieku szkol
nym, są one im nieodzow
ne przez całe, życie. Potrze
by
upośledzonych
muszą
znaleźć właściwe ujęcie w
pr zy gotow y wa rym s y stemie
edukacji narodowe"]. Ko nieć z
ne są tu również nowe in
westycje: rezygnacji z nich
nie może tłumaczyć nawet
tak głęboki
kryzys, jaki
przeżywa dziś nasz naród.
Wśród upośledzonych dzie
ci i młodzieży liczne grupa
znajduje się praktycznie po
za zasięgiem szkoły —- zwła
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«beza na wsi, i tu ' najfconiecz
niejsze są zabiegi inwesty
cyjne, o których
mowa.
Zbyt mało
jest ośrodków
szkolno- wychowa wczych dl a
uczniów głuchych i niedosły
szących — którzy są szcze
gólnym przypadkiem fizycz
siego upośledzenia.
Np/ w

WIADOMOŚCI

makroregionie dolnośląskim
istnieją zaledwie dwie takie
placówki, które nawet w ezą
ści nie mogą zaspokoić istnie
jąeych
potrzeb; w samym
woj. legnickim
do takich
oś rodkó w
za k wal if itkow ano
ok. 40 uczniów

W. Aulevtner (bezp. P2KS)
• ę/

Kartą Nauczyciela — po
wiedział m. in. uchwalamy
w szczególnym okresie —1
stanu wojennego. Nie do po
myślenia jest — dodał —
a,by Karta ta mogła działać
długo samodzielnie, bez ist
nienia
ustawy o systemie
edukacji narodowej,
której
projekt poy^nien
być jak
maj szybciej
wniesiony do
Sejmu.
Istniejący kryzys
autorytetu nauczyciela wy
nika m. in. stąd, iż w prze
szłości treści nauczania nie
których przedmiotów służy
ły doraźnym celom poi it ye z
mym, .nie służąc jednocześ
nie prawdzie. Nauczyciel —
•powiedział dalej — powinien
dążyć do kształtowania
w
uczniach szacunku i życzli
wości, miłości
do każdego
człowieka, do społeczeństwa,
gotowości służenia narodo
wi, poczucia odpowiedzialno
ści za jego losy oraz obowi ą
ztku i troski o kształt jego
państwa. Nauczyciel jest od
powiedział ny za ukszt altowa
nie w młodzieży
zdrowego
moralnie stosunku do pra
cy.
M ó w ca sc ba r akt er y zcw ał

przyczyny kryzysu oświaty
i wychowania, którego je
steśmy dziś świadkami. Mó
wiąc o tym poseł uznał, iż
wyjściem z tego kryzysu be
dzie mądra postawa nauczy
cielą, któremu dziś oferu
jemy jego kartę.
Sens tej
ustawy polega przede wszy
stkim na powrocie do prak
tyki pracy
organicznej i
zapewnieniu autonomii na
uczyciela.
Karta Nauczyciela zawie
ra — w o,pkiij .posła — niema
ło braków. Jest to wynik te
go, iż nie mamy innych are
gulowań prawnych bardz.ej
ogólnej rangi, m. In. ustawy
o systemie edukacji . nsrodo
wej, ustawy o samorządach
terytorialnych.
Na zakończenie
K. Auleytner stwierdził, że Karta
Nauczyciela jest oczekiwana
przez środowisko nauczyciel
skie z niecierpliwością.
O
tym, czy oczekiwania zosta
ną spełnione
ocenią same
środowiska. Ucn walenie do
kumentu jest krokiem na
przód na drodze
odnowy
•polskiej oświaty.;

A. Lehmann (PZPR)
więdła swoje wystąpię
nie głównie problemom szkol
nictwa zawodowego. Wyra
ziła obawę, iż wdrażanie
systemu
samofinansowania
przedsiębiorstw może zagra
żać istniejącym -przy wielu
z nich szkołom przyzakła
dowym. Już obecnie odno
towuje się próby oszczędza
nia ze strony przedsiębiorstw
na szkołach
przyzakłado
wych. Trzeba opracować ta
kie formy
rekompensaty,
które nie tylko będą prze
ciwdziałać
próbom wyzby
wania się szkół przyzakłado
wych, ale będą sprzyjały ich
rozwojowi
i
doskonaleniu
bazy dydaktycznej.
Jedną ze słabości kształ

cenią zawodowego jest nie
dostosowanie do potrzeb po
szczególnych dziedzin - gospo
darki. Resorty gospodarcze
i przedsiębiorstwa nadal nie
potrafią
z należytym wy
przedzeniem określić swoje
go zapotrzebowania na ka
dry; nowinno to być jednym
z najpilniejszych zadań cen
tralnego planisty.
Nawiązując do korzystniej
szych warunków material
nych, jakie stwarza nauczy
cielom projekt ustawy, po
słanka stwierdziła, iż należy
uświadomić
społeczeństwu,
że stanowić to będzie jedy
nie
zrównanie z przecięt
nymi warunkami płacowy
mi.

Z

Si. Olecki (PZPR)
Stwierdził on na wstępie,
że debatę
nad projektem
ustawy Karty Nauczyciela
skłonny byłby widzieć jako.
konieczną
część
dyskusji
nad
programem -naprawy
naszego systemu edukacyj
nego.
Przypominając sytuację z
ostatnich
miesięcy
poseł
stwierdził, że nie zmierzy
my dziś,
nie
policzymy
strat wychowawczych ponie
słonych przez szkolne i stu
denckie awantury strajko
we, ale musimy
być ich
świadomi — ku przestrodze
i dla przyszłości.
Projekt
karty mówi
o
uznaniu wysokiej rangi «po
łecznej stanu nauczycielskie
go
Karta
z szacunkiem
godnym
sprawy . traktuje
zarówno obowiązki, jak
i
prawa nauczyciela.
Dobrze
— powiedział
poseł — iż
nie pozostawia tego zawodu
w dawnej sytuacji material
nej, dobrze, że wzmacnia je
go prestiż i otwiera nowe
perspektywy, rodzi nadzieję
zahamowania odpływu mło
dych i zdolnych kadr, a za
powiada godziwe
warunki
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codziennego bytowania, ro
stanowienia Karty otwiera
ją drogę ku utrzymaniu w
zawo dzi e
na u czy c ielrkim
najlepszych.
Projekt
ustawy posiada
wiele istotnych' wartości;
zapowiada poczucie bezpie
czeństwa i stabilizacji w za
wodzie, zapewnia o społecz
nym szacunku dla pracy pe
dagogicznej, gwarantuje pro
ces
stałego
doskonalenia
oświaty. Być może nie
we
w szy s t ki c h
ś ro do W i s k a c h
będzie , przyjmowany p'zypizychylnie,
być może me
wszystkie oczekiwania nau
czycieli spełni — jest wszak
że wielkim krokiem na
przód w losach zawodu nau
czycielskieg o, prze dł u żen i em
tradycji i kontynuacją po
stępowych w tej mierze sta
rań,
polskich
pedagogów.
Spójrzmy na projekt Kar
ty Nauczyciela nie tylko ja
ko na dokument, jeden z
wielu obowiązujących ak
tów prawnych.
Spójrzmy
nań jak na zobowiązanie,
które brzmi:
„Takie będą
Rzeczypospolite, jakie
ich
młod z leży c Iłowanie

M. Kwiatkowska (SD)

E. Harasin (ZSL)
— Sytuacja kryzysowa kra
ta odbiła się ujemnie rów
nież
na
funkcjonowaniu
oświaty. Trzeba było zrezyg
nować z koncepcji wdraża
nia 10-latki i ograniczyć re
formę do niezbędnych zmian
programowych. W odpowie
dzi na dążenia i postulaty
ludności w wielu miejscowo
ściach
przywrócono szkoły
filialne i 4-klasówki. Lud
ność domagała się bowiem
przybliżenia szkoły do ucz
nia i ograniczenia kłopotli
wych dojazdów dzieci do
szkół.
Zahamowanie niekorzyst
nych trendów w oświacie
jest ważnym zadaniem pań
stwa. Podejmowane w opar
ciu o porozumienia zawarte
z nauczycielskimi związka
mi zawodowymi
działania
doraźne,
dotyczące m. in.
podwyżki płac ile rozwiązu
ją skomplikowanych próbie
mów istniejących w oświacie i edukacji
narodowej.
Głęboko zachwiana została
właściwa proporcja między
nauczaniem a wychowaniem
w szkołach, na niekorzyść
wychowania. Zdaniem posła
należałoby rozważyć możli
wość uruchomienia pewnej

liczby
liceów
pedagogicz
nych.
Mamy przed sobą projekt
ustawy, która w sposób kom
pleksowy reguluje
pozycję
prawną nauczyciela w na
szym społeczeństwie.
Zna
mienną cechą statusu nau
czyciela
jest postawienie
przed pedagogami wysokich
wymagań służbowych, odpo
wiedzialności i dyscypliny.
Na szczególne podkreślenie
zasługują
postanowienia
omawianej ustawy tworzące
bodźce materialne dla nau
czycieli i
kształtujące ich
wynagrodzenie w zależności
od poziomu wykształcenia,
stażu pracy i dodatków fun
kcyjnych. Zawarte w oma
wianym dokumencie prefe
rencje dla nauczycieli wiej
skich dotyczące m. in. pra
wa do bezpłatnego mieszka
nia mają w perspektywie
zmienić niekorzystną sytua
cję oświatową w tym śro
dowisku.
Zawarte w projekcie usta
wy prawa nauczycieli będą
miały swą skuteczność tylko
wtedy, gdy
rząd i resort
oświaty znajdą środki fi
nansowe i stworzą ' warunki
do realizacji idei przewod
niej Karty Nauczyciela.

Z. Mroczka (PZPR)

Karta Nauczyciela powin
na • spełniać trzy warunki:
podnosić prestiż zawodu nau
czycielskiego, zwiększać uprawnienia nauczycieli
w
zakresie reprezentowania in
teresów dzieci i młodzieży
oraz działać na rzecz pod
wyższania poziomu dydak
tyczno-wychowawczego szkół
i placówek ośwuatowo-wyehowawczyeh, jak też- na rzecz.rzeczywistego udziału. nau
czycieli w decyzjach . dotyczą
cych organizacji i funkcjo
nowania tych placówek. • Da
lej posłanka omówiła potrze
by inwestycyjne
oświaty,
w tym także szkolnictwa za
wodowego i przedszkolnego
przypominając, że powinniś
my zapewnić dostępność do
oświaty na poziomie śred
nim wszystkim środowiskom.
Reforma gospodarcza do
prowadziła
do
likwidacji :
zjednoczeń. Mówiąc o tym

posłanka wskazała na real
ne niebezpieczeństwo pozo
stawienia bez opieki rogra
mowej i pozbawienia dotacji
finansowych* sgkół przyza
kładowych. Tymczasem po
trzeby społeczne wymagają
przygotowania szerokiej rze
szy fachowych kadr dla bu
downictwa i wielu innych
zawodów, w tym zwłaszcza
samodzielnych
rzemieślni
ków.
Trudna sytuacja panuje
także w wychowaniu przed
szkolnym — powiedziała po
słanka. Cierpi ono na brak
bazy i wychowawców. Ten
dencje te — mówiła — na
leży zahamować. Trzeba za-'
pewnie miejsca w przedszko
lach dzieciom rodziców pro
wadzących gospodarstwa roi
ne, tym bardziej, że planuje
się zwiększenie zatrudnienia
kobiet w zakładach rolnych.

Centralną postacią w szko
le był i jest nauczyciel —
stwierdziła ona.
Dzisiejsze
posiedzenie
plenarne, jak
również decyzje, które tu
zapadną — stanowić będą
początek zmian na lepsze w
oświacie, wychodzą naprze
ciw oczekiwaniom środowis
ka nauczycielskiego. Tylko
polepszenie warunków jego
trudnej
i
odpowiedzialnej
pracy może zachęcić zdolną
młodzież do wyboru zawo
du nauczycielskiego.

(dokończenie ze sir. 1)

okres zatrudnienia, w tym 20
lat
zatrudnienia w kategorii
pierwszej, a nauczyciele klas,
szkół, placówek i zakładów spe
cjalnych 25-letni okres zatrud
nienia, w tym 20 lat zatrud
nienia w pierwszej kategorii w
szkolnictwie specjalnym — mo
gą po rozwiązaniu
na swój
wniosek stosunku pracy przejść
na emeryturę. Przepis ten obo
wiązywałby od 1 stycznia 1984
roku.

zelski, który wniósł o odwoła
nie: Stanisława Bejgera - ze
stanowiska
ministra-kierowni
ka Urzędu Gospodarki Mor
skiej, w związku z powierze
niem mu funkcji i sekretarza
KW $*ZPR w Gdańsku oraz
Jerzego Nawrockiego - ze sta
nowiska ministra nauki, szkol
nictwa wyższego i techniki, wo
bec złożonej
przezeń
rezy
gnacji.

W głosowaniu Sejm jedno
głośnie uchwalił Kartę Nauczy
cielą.

Gen. W. Jaruzelski podzię
kował St. Bejgeryöwi i J . Na
wrockiemu za udział w prqcach rządu.

Analizując sytuację kadro
wą w oświacie pos. Mrocz
ka zwróciła uwagę na nara
stające w szybkim tempie
potrzeby szkolnictwa w tej
dziedzinie wynikające: z wy
żu demograficznego dzieci i
młodzieży
szkolnej,
dużej
liczby nauczycieli
zbliżają
cych się do wieku emerytal
ńego, jak też Taktu wyso

kiej feminizacji tego zawo
du, co powodować będzie
przechodzenie znacznej licz
by nauczycielek na urlopy
wychowawcze.
Mamy więc nader szcze
gólną sytuację; z jednej stro
ny doskonalimy
programy
nauczania, dążymy do pod
noszenia ich poziomu, z dru
giej brakuje nam nauczy
cieli o odpowiednich kwali
fikacjach do ich urzeczy
wistniania. Podejmowane obecnie przedsięwzięcia zmie
rzaiące do podniesienia sta
tusu nauczyciela stanowić
będą zachętę dla młodych
pedagogów.
Przeżywamy kryzys nie
tylko gospodarczy,' ale rów
nież moralny i oświatowy.
WvP'eie z niego, jak pod
kreśliła posłanka, musi być
oparte na dwóch mocnych
filarach: gospodarce i oświa
cie.

ci. Oleśkiewicz (ZSL)
Stwierdziła: Co by nie po
wiedzieć w obecnej kryzyso
wej sytuacji o naszym szkol
nictwie, zwłaszcza na wsi —
jedno wydaje się bezsporne:
o bliższej i dalszej przyszło
ści szkolnictwa decydował
będzie nauczyciel, jego spo
łeczno-zawodowa
pozycja,
kwalifikacje, położenie ma
terialne, ofiarność i samopo
czucie.
W wyjątkowo trudnych wa
runkach przychodzi praco
wać nauczycielom wiejskim,
szczególnie tym z małych
ośrodków pozbawionych skle
pów, mieszkań i dogodnej
komunikacji. Niełatwe wa
runki pracy i warunki soc
jalne sprawiają, że tylko za
ledwie czwarta część absol
wentów kierunków pedago
gicznych podjęła w 1930 r.
pracę w zawodzie nauczy
ciela.
Jedyną drogą prowadzą
cą do zapewnienia wszyst
kim szkołom nauczycieli, któ
rzy świadomie, wybierają tę
profesję i maja niezbędną
wiedzę i umiejętności, jest
podniesienie rangi zawodu

nauczycielskiego.

Projekt

ustawy Karty Nauczyciela wy
chodzi naprzeciw tym wymorf
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uprawmenia nauczycieli, w
znaczny
sposób poprawia
ich sytuację materialną, a
równocześnie zwiększa .w sto
sunk u do nich wymogi. Kąr

ta Nauczyciela określa röw
nież wymagania kwalifika
cyjne oraz stawia wobec ria
uczycieli wymóg wzbogaca
nia wiedzy i umiejętności
zawodowych.
Uchwalając Kartę Nauczy
ciela — stwierdziła posłan
ka — trzeba uświadomić so
bie w jakie* warunkach pra
cowali dotychczas pedago
dzy. Znaczne dysproporcje
— powiedziała — występują
w warunkach pracy nauczy
cieli wiejskich i miejskich.
Nadal w wielu szkołach na
wsi nauka odbywa się w
wynajętych izbach, ■ źle wy
posażonych i bardzo często
niedogrzanych.
Nierzadko
prowadź-- sie zajęcia w „kia
sach łączonych”. Najgroźniej
szy jest jednak brak nau
czycieli.
Przy zbiorczych szkołach
gminnych wyrosło sporo do
mów nauczyciela. Poważną
liczbę mieszkań otrzymano
drogą adaptacji pomieszczeń
po byłych budynkach szkol
nych. Daleko jednak do za
spokoienia potrzeb mieszka
niowych
nauczycieli wiej
skich,
Całe środowisko nauczy, cielskie, a szczególnie nau"zvciel" wiejscy — zakończ"
;,a posKaką — nadzieję na
.szybsze rozwiązanie
prob
lemów oświaty upatrują w
Karcie Nauczyciela.

Po przerwie przewodnictwo
obrad objął marszałek Stani
sław Gucwa. Kolejnymi dysku
tantami byli: Jan Waleczek
(bezp., PAX), Alfreda Mular
czyk (ZSL), Wacław Auleytner
(bezp., FZKS), Anna Lehmann
(PZPR), Marianna Gleśkiewicz
(ZSL), Stanisław Olecki (PZPR),
Marianna Kwiatkowska
(SD),
Edward Harasim (ZSL) i Zofia
Mroczka (PZPR).
Następnie głos zabrał mini
ster oświaty i wychowania Bo
lesław Faron*, który podzięko
wał Wysokiej Izbie za życzli
we przyjęcie projektu ustawy
Karta
Nauczyciela,
czego
wyrazem była debata sejmowa.
Minister zaaprobował też —
w imieniu rządu — poprawkę
wniesiona.
w toku
dyskusji
przez pos. Józefa Różańskiego
a dotyczącą możliwości prze
chodzenia na emeryturę,
Pełne brzmienie odpowied
niego artykułu projektu usta
wy, uwzględniające
propozy
cję pos, j. Różańskiego, przed
stawiła
poseł-śprawozdąwcci
oraiektu ustawy — Józefa Mafyńkowska. Głosi on m. in.,
że nauczyciele mający 3Q-!etni

Sejm
podjął jednomyślnie
uchwałę, w której zaaprobował
wstrzymanie reformy
systemu
edukacji narodowej i zobawią
zał rząd do opracowania dłu
gofalowego programu rozwoju
systemu oświaty, podjęcia prdc
nad nową ustawą o systemic
edukacji narodowej oraz oto
czenia w obecnej
sytuacji
szczególna troską działalności
szkół i placówek oświatowo- wychowawczych (tekst uchwały
zamieszczamy oddzielnie).

Prezes
Rady
Ministrów
wniósł o powołanie na funkcję
ministra-kiefowniko Urzędu Go
spodarki Morskiej Jerzego Ko
rzonka, a na stanowisko mini
stra nauki,
szkolnictwa wyż
szego i techniki - Benona Miś
kięwicza, przedstawiając sylwet
ki obu kandydatów.

W kolejnym punkcie porząd
ku obrad Sejm- dokonał zmian
w składzie
Rady Ministrów
Propozycje w tej sprawie przed
stawił premier Wojciech Jaru

.Sejm w głosowaniu jedno
myślnie zaaprobował przedsta
wione przez premiera nraoozycje
dokonał zmian w skła
dzie rządu.

Marszałek Stanisław Gucwa
poinformował, że obie kandy
datury zostały zaakceptowane
przez właściwe
komisje sej
mowe.

Z kolei
marszałek Sejmu
Stanisław Gucwa poinformował
Izbę, że Prezydium Sejmu zwró
ciło się do Komisji Planu Go
spodarczego, Budżetu i Finan
sów, Komisji Prac Ustawodaw
czych oraz Komisji do Sprow
Samorządu
Pracowniczego
Przedsiębiorstw o rozpatrzenie
sprawy powołania przy Sejmie
społeczno-gospodarczego orga
nu konsultacyjnego o charak
terze doradczym, w skład któ
rego weszłoby szerokie grono
przedstawicieli
klasy robotni
czej, w tym z wielkich zakła
dów pracy, chłopów oraz inte
ligencji.
Prezydium Sejmu wychodząc
z tą inicjatywą miało na uwa
dze -» powiedział marszałek —
że systematycznie wzrastające
zadania Sejmu, zwłaszcza w
związku z realizacją podstawo
wych założeń reformy zarządza
nia gospodarką narodową, wy
magają
stosowania
szerszej
płaszczyzny konsultacji rozpa
trywanych
projektów
ustaw
i podejmowanych decyzji.
Przed zamknięciem posiedzę
nia (o godz. 14.30) posłowie
poinformowani zostali również
o złożonych interpelacjach orcz
O ndr-t-viMt-'-lTtnrh
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Moja rada: nie, ilość a jakość

li ,— po prostu są ludźmi, którzy
O Spółdzielni Chemicznej „Lonie są w stanie Pub nie chcą zabie ton” ze Słupska pisaliście pozytyw
gać sami o jakąś pomoc. Myślę, że
właśnie tym, którzy- dali. największy nie to ub. roku, informując o przed
ickład pracy w odbudowę zniszczo terminowym wykonaniu zadąń ; pla
nego Wojną kraju dziś należałoby ..owych na rok 1981 i przedstawia
okazać specjalne zainteresowanie, jąc zakład w publikacji „Łoton na
wyjść im naprzeciw nie czekając,
prostej”. Otóż ja efekty ■pracy tego
aż zwrócą się o pomoc.
zakładu znam z autopsji — jako
STAŁY CZYTELNIK nabywca produkowanej tam pasty
z Koszalina „Czystosan”. Jest to zresztą jedna
z niewielu past czyszczących, jakit
można znaleźć w sklepach. Sądzę,
że dzieje się tak dlatego, iż nie

Łeby si§ nam opłacało pracować...

W jednostkach nie objętych mil:
tary za c ją wymiar czasu pracy wy
nasi w roku bieżącym średnio 42
godziny tygodniowo. Liczba dodat
kowych dni wolnych zależy od cza
su pracy w soboty robocze. Przy 8- godzinnym dniu pracy w soboty
robocze
liczba dodatkowych
dni
wolnych (sobót) wynosi 38, a w przy
padku 6-godzżnnego dnia pracy w
soboty robocze — 34 dodatkowe dni
wolne.
RciiSiady czasu pracy i terminy
dodatkowych dni wolnych cd Drący
ustalają kierownicy zakładów' pra
cy w oparciu o wytyczne
władz
zwierzchnich. W razie konieczności
prowadzenia
działalności produk
cyjnej Lub usługowej przez zakład
pracy w ciągu 6 dni tygodnia ' możli
we jest stosowanie takiego rozkła
du dni wolnych dla poszczególnych
pracowni ków, aby przy 5-dniowym
czasie pracy dla pracowników za
pewnić równomierną obsadę stano
wisk przez 6 dni. Oznacza to, że
d1a
pasze z c gól n yc h
pra co w n ikó-w
om wolne od pracy mogą przypa
dać w różne dni tygodnia.
Tygodniowy czas pracy pracowni
ków, którzy dotychczas pracowali
w wymiarze 40 godzin tygodniowo
pozostaje bez zmian. Zasady udzie
lania dodatkowych dni wolnych cd
pracy dla tych pracowników ustala
właściwy minister lub 'kierownik urzędu centralnego w porozumieniu
-z ministrem pracy, plac i spraw
socjalnych.
W okresie stanu wojennego kie
rownicy zakładów pracy mogą od
stępować cd stosowania skróconego
czasu pracy, a także Zarządzać pra
cę w dni wolne cd pracy, jeżeli
jest to konieczne ze względu na po
trzebę realizacji zadań, wynikają
cych ze stanu wojennego.

Z usług pralni chemicznej, pro
wadzonej przez prywatnego właści
ciela zakładu przy ul. Luty ków, ko
rzystam nie od dziś. Toteż zdziwi
łam się mocno, gdy. odmówiono mi
tom przyjęcia do wyczyszczenia bia
lej futrzanej pilotki
dziecięcej.
Choć wewnątrz ids i wywieszka, iż
„zakład świadczy usługi dla lud
ności”, okazuje się, że nie przyj
muje się tam również do czyszcze
nia kuriek i spodni, które nie ma
ją znaku jakości. Być może brakuje
dziś odpowiednich środków. Być ran
ze właściciel nie chce podejmować

publikacji

chenkę P. Kasprowicza przeczyścił
oraz wyregulował. Chociaż więc nie
wszystkim zainteresowanym publi
kacja listu na ten temat przyniosła
pożytek, sądzimy, że przydała się
boaaj ob. Kasprowiczowi... (b)

— narzekał; mieszkańcy Czaplin
ka, informując redakcję, że to* co
gazownia chciałaby uważać za gaz,
wcale nie chce się palić. Oprócz
opublikowanego w połowie stycz
nia br. listu ob. Piotra Kasprowicza
otrzymaliśmy też 1 listy od miesz
kańców nowych bloków przy ul. Bie
ruta w Czaplinku, zawierające po
dobne zarzuty: Od pół roku brak
u nas gazu — pisała pani Hele
na L. — Gazownia jest niewydolna,
produkcję zasilał gaz butlowy, któ
rego od dawna miasto nie otrzymu
je. Tymczasem około 50 proc. tniesz
kańców Czaplinka to lokatorzy no
wych bloków, gdzie nie ma nawet,
kominów, by można to budynkach
zainstalować jakieś inne, niż gazo
we, piecyki i kuchnie.

Casus Rakowskiej

Przy odbiorze prasy- i korespon
dencji - w:,naszym.. urzędzie poczto
wym ...dowiedzieliśmy się., że. do
prenumerowanych czasopism.i nale
ży dopłacić określone kwoty, jeśli
chce się prenumeratę otrzymać. Nie
byłoby w tym nic dziwnego, bo do
zmian cen jesteśmy przyzwyczaje
ni, wiemy, że muszą one pokrywać
koszt określonej usługi, ale... Jak. tu
płacić dodatkowo „za doręczenie
prasy”, gdy od wielu już lat przy
wykliśmy do tego, że wszyscy mięsz

ZBIGNIEW CUCH
Świdwin

kąńcy Nąęławia osobiście odbierają
nąn poczcie ,swoje przęsyłki, a doręczycięlka świadczy usługi jedynie
mieszkańcom ,innych miejscowości,
położonych, poza siedzibą
urzędu
pocztowego. Ponieważ Nadaw jest
niewielki, dochodzenie na pocztę
niezbyt ućiążliwe — zdołaliśmy się
pogodzić z takim stanem rzeczy. Ale
jak pogodzić się z żądaniem, by do
tego. jeszcze urzędowi dopłacać?
CZYTELNIK 'z Nacławia

iitforntujejtty
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Urlopy pracownicze
w okresie
stanu wojennego

W artykule pod takim, tytułem
red. Anna Łuczak przedstawiła sta
rania wieloletniej żbieraezki ziół z
A. C. Koszalin: Przepisy art. 29
Karlina o przyznanie z tego tytułu ust. 7 Dekretu o stanie wojennym
emerytury. Odpowiadając na publi zawierają inny wymiar urlopu, niż
kację Dział Emerytur i Rent ZUS przepisy Kodeksu pracy* W naszym
w Warszawie stwierdza, że decyzją zakładzie zastosowano
zasadę, że
Oddziału ZUS w Koszalinie w spor pracownicy dostają jeden
dzień
nej sprawie była prawidłowa i zgod urlopu za każdy miesiąc pracy. Czy
na z przepisami. Bohaterka artykułu; zakład postępuje prawidłowo?
która przepracowała w uspołecznio
Nie. Jak wyjaśniało to wieioikrol
nych zakładach pracy łącznie 6 lat, nie
Ministerstwo Pracy,
Płac i
4 miesiące i 27 dni, otrzymała z te Spraw Socjalnych, art. 29 dekretu
go tytułu rentę inwalidzką. Okresu nie został wprowadzony w życie.
zbierania ziół nie zaliczono do okre Obowiązują nadal , przepisy Kodek
su prący, ponieważ żadne obowiązu su pracy. Urlopy wypoczynkowe i
jące obecnie przepisy nie przewi inne (np. szkoleniowe, okolic znoś cdo
dują możliwości uznawania zbierac we zwolnienia od pracy, wycbowaw
twa ziół za zatrudnienie w rozumie czc na opiekę
nad małym dziec
niu przepisów o powszechnym zao kiem) pozostają bez zmian. Pracow
patrzeniu emerytalnym -r- informu mftk, który nabył prawo do urlopu
je ZUS. Jest co prawda . możliwość w określonym wymiarze nadal z ta
ubiegania się o świadczenie wyjąt kiego urlopu
powinien korzystać
kowe, które prezes ZUS może przy ponieważ nie. nastąpiły żadne, zmia
znać tym długoletnim zbieraczom, ny.
którzy nigdzie nie .pracowali, nie na
Trzeba dodać, że z końcem ubr.
byli uprawnień do świadczeń eme
rytalno-rentowych i nie mają żad u prawołania, urlopowe . inwalidów I
i II grupy zostały rozszerzone; in
nych, poza zbieractwem, środków u- walidzi tacy korzystają z dodatko
trzymania, ani, też krewnych zobo wych 10 dni urlopu rocznie.
wiązanych: do alimentacji. Skoro
Jak poinformowało MPPiSS, nie
jednak ob. Rakowska ma prawo do
renty inwalidzkiej, to nie pozostaje przewiduje się, by Rada Ministrów
bez środków utrzymania i koniecz miała skorzystać z. możliwości, za
ność przyznawania świadczenia wy wartych we wspomnianym w pyta
jątkowego — zdaniem ZUS —w niu art. 29 dekretu o stanie wojen
nym i wprowadziła
jakiekolwiek
jej przypadku nie występuje, (b)
zmiany w. przepisach, urlopowych.
A zatem wszystkie urlopy powłn
nv być udzielane na dotychczaso
wych zasadach i zakład, który po
stępuje inaczej popełnia błąd*

<b)
Za pseudomedyczne
eksperymenty
:M. M. Białogard:
Lsłvs*ałem
w telewizji, że „króliki doświadczał
ne r. hitlerowskich obozów kort cen
trącyjnych mogą teraz uzyskać po
moc finansową, mimo że poprzednie
ich starania okazały się hezskutee?
ne. Jestem tym zainteresowany —
proszę o szczegółowe informacje.

Fot. Jerzy Patan

wiele osób ją kupuje, « ci, którzy
kupują, robią to jak ja -r- ,-po raz.
pierwszy.„ Nie znam innych wyro
bów - tej firmy, ale po doświadcze
niach z pastą, o której wyżej, nie
pragnę ich poznać. A spółdzielni ra-■
dziłbym w okresie reformy gospo
darczej zatroszczyć się nie tyle o
dynamikę wzrostu produkcji, co
o poprawę jakości wyrobów.*.

a „doręczenie” ?

Powietrze zamiast gazu...

Pracowników urzędów państwo
wych obowiązuje w okresie stanu
Potwierdza tę opinię odpowiedź
wojennego 6-dnicwy i 42-god.zinny
tydzień pracy. Pracownicy minister koszalińskiego Zakładu Gazowniczestw i urzędów centralnych cd po go: W Czaplinku, mimo ivykorzyniedziałku do piątku pracują w go stania pełnej zdolności produkcyjnej
dżinach 8.31)—15.00, a w soboty w gazowni, występują niedobory gazu
godzinach 3.30—13. Rozkład czasu icęglowego, które uzupełniane są
pracy pracowników administracji te mieszanką gazu płynnego — in
renowej określają wojewodowie i formuje dyrektor ZG M. Zieliński.
prezydenci miast stopnia wojewódz Ponieważ zaś ograniczono ostatnio
dostawy gazu płynnego, wystąpiły
kiego.
niedobory gazu w sieci miejskiej.
Pracownicy zatrudnieni w warun Kierownictwo ZG wyraża nadzieję,
kach szczególnie uciążliwych lub że. sytuacja ulegnie poprawie z chwi
szkodliwych dla zdrowia zachowują la unormowania dostaw gazu płyn
obowiązujący w 1931 reku wymiar nego. Natomiast odnośnie konkret
czasu pracy.
Pracownicy, których nej skargi Czytelnika, którego list
dzienny wymiar czasu pracy wyno opublikowaliśmy, przysłany przez
sił 6 godzin, powinni być zatrudnię gazownię monter stwierdził zanie
ni w 6-dniowyim tygodniu pracy wr czyszczenie urządzeń gazowych i ku
wymiarze 36 godzin, a w 5-dniowysm tygodniu w wymiarze 30 go
dzin. Dla pracowników
których
dzienny wymiar czasu pracy wy no
sił 7 godzin, czas pracy w 6-dniowym tygodniu pracy powinien' wy
nosić 41 lub 40 godzin, a w 5-dni-o
wyra — 35 godzin. Pracowników za
trudnionych w warunkach szczegół
nie uciążliwych lub szkodliwych dla
zdrowia nie wolno zatrudniać w go
dzina-ch n 2 dl :c z bow y c h.
Dla wszystkich pracowników zali
czarnych co I lub II grypy inwali
dów, bez względu na miejsce zatrud
niema, począwszy od 1
stycznia
1982 r. wszystkie soboty są dniami
wolnymi Gd pracy, a dzienny wy
miar czasu pracy wynosi 7 godzin.
(Skrócenie czasu pracy nie może
spowodować uszczerbku w zarob
kach, dlatego godzinne stawki zasze
regowania
osobistego
zwiększone
zostaną proporcjonalnie do skróce
nia czasu pracy). Ponadto wyżej wy
mienionym pracownikom przyznane
zostały dodatkowe płatne urlopy w
wymiarze 10 dni roboczych w każ
dym roku kalendarzowym: prawo
do pierwszego dodatkowego urlopu
przysługuje po przepracowaniu 1
roku,.

się wykonania pracy, gdy nie ma
pewności, że jej efekt będzie wprost
znakomity. Ale pamiętam lata, gdy
ten sam zakład, mieszczący się wów
czas io drewnianym baraczku, tęykonywał wszystkie zlecenia klien
tów — bez względu na rodzaj i ja
kość rzeczy. A dziś ten sam zakład
nie oczyści, futrzanej pilotki, moty
wując odmowę wykonania usługi
krótkim: „to się nie opłaca”...
Takie przykłady dobitnie świad
czą, że i praca i pieniądz powinny
być u nas w wyższej cenie...
JANINA F. z Koszalina

SmoEftü

Pomorza nr 19
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Tym, którzy nie zabiegają o pomoc...

W „Glosie Pomorza” przeczytałem
— Czy stan wojermny wprowadził o sprawie paczek zagranicznych dla
ludzi starszych i koncepcjach spra
zmiany w zakresie czasu pracy?
Jaki wymiar czasu pracy obowią wiedliwego ich rozdziału. Ludzie
starsi, to przeważnie członkowie
zuje w jednostkach gospodarki uZwiązku Emerytów, Rencistów i In
spolecznioaej w 1982 roku?
walidów. Miałbym propozycje, by
aktyw tego związku załączył się do
Odpowiedź jest następująca:
akcji i pomyślał o tym, jak dotrzeć
z paczkami do najstarszych człon
Istotne zmiany w zakresie cjasu ków, np. tych wszystkich, którzy
pracy wprowadzone zostały w jed ukończyli już 70 lat, a do tej pory
nostkach zmilitaryzowanych. Czas ze świadczeń żadnych nie korzysta
.pracy w tych jednostkach określają
właściwi ministrowie, wojewodowie
bądź organy przez nich upoważnio
ne (np. dyrektor zakładu).

j!os

39 prezesa Rady Ministrów i 14
września 1981 i obecnie osoby za.u
teresowane, których- wnioski
po
przednio zostały załatwione nega
tywnie bądź też, były przetermino
wane, mogą znów czynić starania
w swych sprawach-; Komisja będzie
badała także ncWe wntoukl Biuro
pełnomocnika mmkstra
zdrowia i
opieki społecznej
.ma .siedzibę w
Warszawie, ul: Sclrroegera 82 (Dom,
Nauki Centrum Medycznego ECsztoł
cenią), Udokumentowane
wnioski,
dotyczące zarówno spraw uprzedniowniesionych j załatwionych odmów,
nie jak też nowych., należy skład-Ć
możliwie jak najszybciej — me poź
niej niż do 30 czerwca' 1932, W spra
wie dokumentacji byli więźniowie
Obozów koncentracyjnych
powinni
Zwracać się do Międzynarodowe go
Czerwonego Krzyża INTERNATIO
NALES SUCHDIENST D-3548 AROL
SEN RFN, podając dane takie, jak
nazwę i miejsce obozu, w którym,
dokonywano na nich zbrodniczych
doświadczeń, w jakim to było okre
sie i Ilokrotnie oraz jakie* obecne
schorzenia to spowodowało. Archi
wa w Arolsen posiadają pełną do
kumentację obozową (35 milionów
dokumentów) . i może -potwierdzić
oświadczenia zainteresowanych Mus-zą oni jednak wrażnie podkreślić,
że chodzi tu o otrzymanie odszko
dowań za zbrodnicze eksperymenty.
W razie niejasności o szczegółowe
informacje i -• wyjaśnienia należy
zwrócić się do’ Zarządu Miejskiego
ZBoWiD w Koszalinie.
(X)

Nie ma iwolnienia
w opłatach czynszu
Czytelnik x Polnicy: — Czy jako
kombatant z II wojny
światowej
jestem zwolniony od płacenia pod
wyższonego czynszu za nadmetrąż?

Nie. 'Rozporządzenie Rady M :iiatrów z 18. czerwca 1980 r. <Dz U.
nr 15 póz. 52) wprowadzając c-płaty
za nadmetraż w mieszkaniach nie
przewiduje zwolnienia. od tych opłat
dla- kombatantów ostatniej wolny
świistcwej-

Prezydium Rządu w dniu 18 grud
<Poh/X)
ma
1981
przeznaczyło wszystkie
środk' finansowe nanos tale po za
Prosimy
kończeniu w roku 1975 działalności
pełnomocnika ministra
zdrowia i o skontaktowanie się
opieki społecznej ds. pomocy ofia
rom pseudnmedycznych
ekspery
Pandą Teresę Kucę z woj słup
mentów, tj kwotę 40,170 000 DM, skiego
prosimy o skonta.ktową-re
na cele zgodne z porozumieniem z się z działem łączności z Czytelnika
10 listopada 1972 zawartym między mi „Głosu”, mamy dla Parni wiado
PRL a RFN Działalność ta została mość. Należy
powołać się na nr
wznowiona na - mocy .zarządzenia ar 15/26/81
IX)
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OGŁOSZENIA

central;« laboratorium
PRZEMYSŁU RCLME&O
w Warszaw!©

DYREKCJA PRZEDSIĘBIORSTWA
BUDOWNICTWA ROLNICZEGO
w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 10

PRACOWNIA W KOSZALINIE
z clnśsm 25 ! 1982 r.

poszukuje

zmieniła swoją siedzibę

WYSOKOKWALIFIKOWANYCH
ROBOTNIKÓW

z lokalu, przy ul. Matejki 14
Jo pomieszczeń,

w zawodzie murarz-tynkarz

przy ul. Szczecińskiej 54 te!- 281-78
K-186
SAMOCHÓD wołga M-21 sprze MIESZKANIE kawalerkę, kwate
dam. Karlino, ul. Dzierżyńskiego runkowe, nowe budownictwo, za
Gp-356-0 mienię na mieszkanie dwupokoio
we. Koszalin, tel. 274-59. po pięt
IT AT A 125 p, pilnie sprzedani. Ko nastej.
G-434
szalin, ul. Smatleckich 1C/16, po
szesnastej,____
G-456
MIESZKANIE
własnościowe M-3
MERCEDESA
200 i)
sprzedam. w Warszawie sprzedam lub zamie
Świdwin, Zduńska 8/8.
G-438 ni? na domek z działką. Jan Ta
laga, 76-021 Krępa. Klaniuo skr. 16
, G- 427
SYRENĘ 105, w bardzo dobrym
stanie
sprzedam.
Koszalin, tel.
240-09, po godz. 16.
G-438 M-3
spółdzielcze z
garażem w
Kutnie, zamienię na oodobne ,w
SAMOCHÓD
warszawę w czę Kołobrzegu. Wiadomość:
Koło
ściach, przygotowaną do składa brzeg, tel. 57-48, w godzinach wie
G-429
nia sprzedam. Koszalin, ul. Grot czomych.
tgera 7/6, po godz. IS.
G-436
OBIEKT po fermie drobiu, (1500
SAMOCHÓD
warszawę
combi m kw. wraz c.o., woda, energia)
sprzedam. Słupek, Prusa 5/1.
w Koszalinie nrzy ul. Topolowej
________________________________ G-446 33 wydzierżawię lub inne propo
zycję. oferty pisemne Koszalin.
ZUKA skrzy niowca górnozaworo- Biuro Ogłoszeń.
G-431-0
wego,
stan
idealny,
sprzedam
Koszalin, ul. Partyzantów' 2/2 po ZATRUDNIĘ kucharki, kelnerki ś
piętnastej.
G-428-0
kalkulatorkę. Restauracja „Maja”
CZĘŚCI zamienne do samochodu Objazda, tel. 1:17-82, Tomas.
G-l 0337-0
skoda 1000 MB sprzedam. Karlino,
ul. Dzierżyńskiego 7/21.
Gp-357-0
ZATRUDNIĘ natychmiast fryżier
PÓŁ domu, w Słupsku sprzedam. kę damsko-męską lub damską. Ko
Oferty pisemne Słupsk „Głos Po szalin, tel. 222-73, Niedziński. G-453
morza” nr 451.
G-451
DOM dwurodzinny, garaż, ogród
sprzedamy lub zamienimy na do
wolne rozliczenia: bony PeKaO,
samochody — osobowy, osobovyodostawczy, meble, telewizory ko
lorowe-nowe gwarancyjne wzgied
nie ogrodnictwo,
gospodarstwo,
warsztat usługowy, gastronomicz
ny, branży dowolnej oraz inne
propozycje. Wiadomość: Koszalin
Nowowiejskiego 10 A/Ś.
G-443

SAMOCHODY kupisz — sprzedasz
Pośrednictwo, Słupsk, Mostnika S,
tel. 31-34, Zaborski.
G-117-0

KURSY spawalnicze,
czeladnicze
i mistrzowskie, obsługi żurawi, ku
charskie
kelnerskie,
sprzedaw
ców, krawieckie, gospo 'nika i in
ne organizuje Zakład Doskonale
nia Zawodowego Słupsk Zapisy:
Słupsk, ul. Grodzka 8. tel. 29-ik,
Bytów, ul. Kochanowskiego 8—10.
KOŻUCH damski oraz futro z tel. 26-51. Człuchów, ul. Planto
piżmaków sprzedam. Koszalin, pi. wa 3, tel. 205, Lębork, ul. Obroń
Bojowników PPR 13/5.
G-441 ców Stalingradu 18. tel. 22-472,
K-182-0
KOŻUSZEK z łatek sprzedam. Ko
»salin, ul. Kolejowa 43/1.
G-426 SAMOTNA, niebrzydka, z mieszka
niem, pozna pana od 30—4(1 lat.
KOŻUCH damski, rozmiar 48/50 Cel matrymonialny. Oferty pjsem
s/»rzj|dąm. Koszalin, tel. 241-37,
ne, Koszalin, Biuro Ogłoszeń.
“_________
G-r.4
G-443
GOSPODARSTWO rolne 8 ha, ko
nia, 10 ton siana sprzedam. Życb PKS Koszalin, zgłasza zgubienie
ca 1, 77-120 Konarzyny, woj. słup biletu wolnej jazdy nr 032183 PKS
skie.
G-449 Mariana Makarewicza.
G -439
BOKSERY rodowodowe sprzedam.
Koszalin
zgłasza
zgu
Gościno, tel. 17. do godz. 15, Adam WSIni.
bienie legitymacji studenckiej, Ka
_________
G-433 zimierza Kałenby.
G-457
TELEWIZOR kolorowy rubin, no
wy kupię, w rozliczeniu przetrzą POLITECHNIKA
Szczecińska
saczo-zgrabiarka do siana (nowa). Punkt
Konsultacyjny
Koszalin
Oferty pisemne Słupsk „Głos Po zgłasza zgubienie indeksu, Jad
mórza” nr 448.
G-44S wigi Marks.
G-45,5
SAMOCHÓD żuk nowy lub mało
iV^'Wany kupię. Koszalin,
tel.
3ŁS~*aG-440
TAKSOMETR poltaks
Słupsk, tel. 69-30.
FIATA 123 n MR
na 1-6 p. Słupsk,
szesnastej.

2

kupie.
g-447

1309. zamienię
tel. 78-82, po
G-450

ZBIORCZA Szkoła Gminna Świe
szyno zgłasza zgubienie legityma
cji szkolnej, Piotra Frąckowiaka,
G-444
SżKOł.A Podstawowa nr 7 w Ko
szalinie zgłasza zgubienie legity
macji szkolnej, Piotra Wysockie-,
go.
G-442

™TA Jr ' ,ł. ll5°0- rok produkcji CECH Rzemiosł Różnych Kosza
IMS, zamienię na fiata 128 p lub

Bobo’ice, lin zgłasza zgubienie potwierdze
G-432 nia zgłoszenia wykonywania rze
miosła w zakresie elektromechani
MIESZKANIE M-3. dwupokojowe ki nr 417/80 Andrzeja Ogłazy,.'wy
w Szezecinku, zamienię na rów danego przęz Urząd Miejski Wy
norzędne w Koszalinie. Wiado dział Handlu i Usług Koszalin,
G-437
mość: Koszalin, ul. Zwycięstwa
74/2.
G-439
FMB
„Bumar-Koszaliń”
zgłasza
zgubienie przepustki zakładowej
nr 102, Bożeny Białeckiej. G-423
Wszystkim, którzy
snrzedam. Wiadomość:
tel. 533, po szesnastej.

okazali współczuje
i pomoc oraz wzięli
udział w pogrzebie
UKOCHANEJ

Edyty Krauze
serdeczne podziękowanie
składa
pozostająca w głęb.okim
bólu i żalu
G-384

Kazimierzowi
Zołotarowi
z powodu śmierci MATKI
składają
DZIAŁACZE i ZAWODNICY
KLUBU SPORTOWEGO
„PIAST” w SŁUPSKU
K-16Ö

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż zbędnego sprzętu rolniczego. — Wyka
zy znajdują się na tablicy ogłoszeń w Zarządzie:
ZUM Darłowo Wiekowice,, Stary Jarosław,
Przetarg odbędzie się w świetlicy SKR Darłowo w
dniu 30 I 1982 r., w godz. 9—14.
W przypadku niesprzedania sprzętu w I przetargu,
II PRZETARG odbędzie się po zakończeniu I prze
targu.
Sprzęt można oglądać wr ZUM-ach w dniach 28 i 29
stycznia 1982 r.
Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium
w wysokości 10 procent ceny? wywoławczej I przeZastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez po-'
dania przyczyn.
K-IW
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH
KOBYLNICA UL. GŁOWNA 43

ogłasza
PRZETARG NIEOGRAN4L ZONY
na sprzedaż samochodów:
— syrena R-20, nr rej. EP 78-39, rok prod. 1974. nr
podwozia 2394.1, nr silnika S-31, 207159, cena wy
woławcza 21.620 zł.
— syrena K-20, nr rej, 03-14-EP, rek prod. 1974, nr
pedwoeia 278793, nr silnika .'S-31, 423184, cena wy. woławcza 32.900 zł.
Przetarg odbędzie się w Zarządzie Spółdzielni w Kobylnicy, \v dniu 19II 1982 r., godz. 19.
Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium,
w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej, w kasie
Spółdzielni, najpóźniej w przeddzień przetargu do
godz. 14
Samochody można oglądać
w każdy dzień, oprócz
sobót i niedziel, w godz. 1C—14, na terenie ZUM
Kobylnica, ul. Główna 43.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez po
dania przyczyn.
K-198
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

xsn Bonin zgłasza zgubienie le

ogłasza

gitymacji szkolnych, Arkadiusza
Alchewicza | Mirosławy UfnaL
G-430
ŻSR Świdwin zgłasza zgubienie Te
gity moc i i szkolnej, Jerzego Niędź
wieckiego.
K-194
ZSR Świdwin zgłasza zgubienie
legitymacji szkolnej i biletu PKS,
Jarosława Szymurskiego.
K-I93

Wyrazy współczucia

Koledze

SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH
W DARŁOWIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 32 A

ŻSB KZB Koszalin zgłasza zgubie
nie biletu rocznego 17891 PKS,
Eugeniusza Gołuchowskiego.
Ci-432

RODZIMA

Wyrazy głębokiego
współczucia

do pracy na prowadzonych budowach
sektora gospodarki żywnościowej
w rejonie Słupska.
Oferujemy wynagrodzenie według naj
wyższych grup osobistego zaszeregowania,
stosowanych w budownictwie.
Dla pracowników zamiejscowych i oczeku
jących na mieszkania oferujemy po 2-!etniej
nienagannej pracy w przedsiębiorstwie,
mieszkanie w zakładowych zasobach miesz
kaniowych w Słupsku.
Do czasu otrzymania własnego mieszkania
chętnym zapewniamy zakwaterowanie w ho
telu robotniczym i całodzienne wyżywienie.
Oferty prosimy kierować pod adresem:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego
76-200 Słupsk, ul. Leszczyńska 10
Dział Służb Pracowniczych.
K-1S8

RODZINIE
z powodu zgonu

Jana Płaski
pracownika OSM
Szczecinek
składają
ZARZĄD
i WSPÓŁPRACOWNICY
K 173

PRZEMYSŁU DRZEWNEGO

W SZCZECINKI!, UL. 3 MAJA 2

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wykonanie niżej wymienionych robót:
1) ZPD Swierczyna — roboty budowlano-instalacyj
ne budynku mieszkalnego bliźniaczego.
Termin rozpoczęcia robót 13 III 1982 r. — zakoń
czenie 31 XI| 1982 r.
2) Ośrodek Kolonijny KPPD w Dźwirzynie — kapi
talny remont budynku magazynowego (stodoła).
W zakres prac wchodzą roboty murowe, dakars ko - blacharski e, tyn kowe.
Termin rozpoczęcia nebót 10 III 1982 r. Termin za
kończenia robót 10 VI 1982 r.
Oferty w zalakowanych kopertach, należy składać
w KPPD Szczecinek do 30 I 1982 r. Komisy jne otwar
cie ofert ustala się na dzień 1 II 1982 r„ o godz. 10,
w Sekcji Inwestycji.
Dokumentacja projektown-kosztorysowa znajduje się
do wglądu w Sekcji Inwestycji KPPD.
Rozliczenie robót kosztorysem powykonawczym.
Zastrzega się prawo wyboru oferenta lub unieważnię
nia przetargu bez podania przyczyn.
Do przetargu zapraszamy przedsiębiorstwa państwo
we, spółdzielcze i prywatne.
K-198
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ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
w Koszalinie

UPRZEJMIE INFORMUJE, ZE
w dniu 28 stycznia 1982 r. ,o ^odz. ?.
w Oddziale Wajewódzkim
Narodowego Banku Polskiego w Koszalinie
ui. Zwycięstwa 42
(wejście od ui. Połtawskiej)
rozpocznie się komisyjne

Publiczne Losowanie Premii

pieniężnych po złotych 90 tys.
przypadających na premiowe
umiejscowione
książeczki oszczędnościowe PKO
(tzw. samochodowe).
W losowaniu wezmą udział wszystkie ksią
żeczki z wkładami po 9 tys. zł lub wielo
krotnością tej kwoty, założone na terenie
yojewództw koszalińskiego i słupskiego
Oddziały PKO, w których książeczki te by
ły otwarte, udostępniają zainteresowanym
— za okazaniem książeczki PKO — spisy
książeczek zakwalifikowanych do bieżące
go losowania.
Ponadto spisy udostępnione będą — za
okazaniem książeczki PKO — osobom obec
nym na sali losowań w dniu 28 stycznia 1982
roku, przez jedną godzinę przed ustalonym
początkiem losowania, to znaczy od godz.
8 do 9.
Zapraszamy chętnych na losowanie.
K-187
K OSZ A LIN SKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA
ODDZIAŁ W KOŁOBRZEGU

_ogłaszau__
PRZETARG OGRANICZONY
na « nr ze da ż:
— przyczepy typ D 44A, 3-tonowej, rok pred. 1971,
cena wywoławcza 15 400 zł.
Przetarg odbędzie się w biurze KFHRiN w Kołobrze
gu, ul. Jasna 25, w dniu 9 11 1982 r„ o godz. 10.
W przetargu mogą brać udział osoby posiadające ze
zwolenia wystawione przez właściwy dla miejsca za
mieszkania Urząd Gminy,
Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium
w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej, w kasie
KPHRiN.
K-189
WOJEWÓDZKA SPÓŁDZIELNIA
OGRODNICZO-PSZCZELARSKA
ODDZIAŁ KOSZALIN, UL. SZCZECIŃSKA 22

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż opryskiwaczy:
— opryskiwacz przyczepiany ślęza 1091-3, ar fabry
czny 1653, rok prod, 1976, cena wywoławcza
13 888 zł.
— opryskiwacz przyczepiany ślęza 1093-3, nr fabrycz
ny 2439. rok prod.
1976, cena
wywoławcza
25.960 zł.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej,
należy wpłacić w kasie zakładu, w przeddzień prze
targu.
Przetarg odbędzie się 9II 1982 r., godz. 10.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu ber. po
dania przyczyn.
K-192
OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
OBROTU ZWIERZĘTAMI HODOWLANYMI
W KOSZALINIE, UL. GRUNWALDZKA 20

ogłasza
PRZETARG OGRANICZONY
na sprzedaż następujących samochodów:
— star A-28, nr silnika 00381,
nr podwozia 02533
rok prod, 1969, cena wywoławcza 105 tys. zł.
ził 139G, nr silnika 29320, nr podwozia 1686748,
rok prod 1979, cena wywoławcza 350 tys. zł.
— star A 29, nr silnika 51159, nr podwozia 24991,
rok prod, .1873, cena wywoławcza no tys. zł.
Przetarg odbędzie się 11II 1982 r., na terenie przed
siębiorstwa, o godz 12.
Pojazdy można oglądać codziennie, w godz. 13—14.
Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium,
w wysokości 10 proc. wartości pojazdu,
w kasie
p r z ed s i ę b i ors twa.
Zastrzega się prawo wycofania samochodu z prze
targu lub unieważnietlie przetargu bez podania przy
czyn.
K-191
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ROZMAITOŚCI

27 STYCZNIA
ŚRODA
JANA, PRZYSYSŁAWA

Ctslef@hy
KOSZALIN: 987 — MO, 998 —
Straż Pożarna, 999 — Pogotowie
'Ratunkowe.
SŁTJFSR: 997 — MO, 998 —
Straż 'Pożarna, 399 — Pogotowie
Gatunkowe.

t dyżury
KOSZALIN — Apteka nr 3,
■plac Bojowników PPR 5, tel.
-250—78; SŁUPSK — Apteka
nr
77-094, ul. 22 Lipca 13, tel. 28-44;
BIAŁOGARD — Apteka nr
38,
pi. Woinośei 6/7, tel. 27-80; KO
ŁOBRZEG — Apteka nr 25, ul.
Młyńska 12, tel. 23-70; LĘBORK
— Apteka nr 77-006, ul. Pokoju
4, tei. 211-52; SZCZECINEK —
Apteka nr 28, pl. Wolności 8,
tel. 400-14,

SŁUPSK
Słupski
Teatr
Dramatyczny,
goflz. 18: „Sejm kobiet” Arystófanesa

tgKINO
KOSZALIN

(poi., 1. 12)

SIEMIROWICE — Cudze pie
niądze (radź., 1. 12)
SŁAWNO — Czarny
korsarz
(wŁ, 1. 15) pan.
SŁAWOBORZE — Ewa chce
spać (komedia pól.)
SZCZECINEK.: PRZYJAŹŃ —
Dzień mojej miłości (CSRS, 1. 12)
oraz: Lawina (USA, l. 15); KADR
— TJcarlić miasto (pol., 1. 12)
ŚWIDWIN;
WARSZAWA
—
W te dni powszednie (pol., 1.
12) oraz; Lawina (USA, 1, 15);
MEWa — Nadwołżańska opo
wieść (radź.) pan.
USTKA —
Milczące
śladv
“(poi.)
USTRONIE MORSKIE _ Czło
wiek. z M-3 (poi.)
ZŁOCIENIEC — Początek no
wego świata (rum.) oraz: Joseph
Andrews (arig., 1. 15)
Podajemy na podstawie infor
macji OPRF!

n

ADRIA — Szczęki II (dreszczo
wiec) panoram, g. 16, 15 i 29
KRYTERIUM
(studyjne)
—
Cma (poi., obyczaj., 1. 18) — g.
17 i 19.39
MUZA — Gorączką sobotniej
nocy (USA, 1. 12) — g. 16 i 15
MŁODOŚĆ (MDK) — Colargól
ńa Dzikim Zachodzie (pól. ani
mowany) — g. 16
SŁUPSK
MILENIUM — Wielka majów
ka (pól., 1, 15) — g, 14, 16 i 18
POLONIA — Ukochana żona
IWł., 1, 18) - g, 16 j 18.15
Delta
(Rtfdzikowo) — Pej
zaż horyzontalny (poi., 1. 12)
yy

DRAWSKO POM, — Koniec
imperatora tajgi
GOŚCINO — Nasz nowv bra
ciszek: (NRD)
KALISZ POM. — Nieproszeni
goście (radź.)
KARLINO — Czarna karawana
(radź.,- 1. 12)
KĘPICE — Pierścień księżnej
Anny (poi.)
KOŁOBRZEG: WYBRZEŻE —
Porwany przez Indian (NRD, 1,
12); KALMAR — Zerwane cu
my (poi., 1. 12); PIAST — Bob
by Deerfield (USA, 1. 15) pan.
LĘBORK. FREGATA — Wiel
ka podróż Bolka i Lolka (poi.)
oraz: Wierna żona (franc., 1. 18)
ŁEBA — Wilczym śladem (ra
dziecki, 1. 12)
MIASTKO — Powrót straco
nych (jug., 1. 12) oraz: Pano
wie dbajcie o żony (franc.)
MIELNO — Brunet wieczorowa
pora (pol., 1. 12)
POŁCZYN ZDRÓJ — dziś nie
czynne
PRZECHLEWO — W pustyni
i w puszczy, cz. I (poi.)
SIANÓW — Motylem jestem —
czyli romans
czterdziestolatka

—o—

BARWICE — Na rabunek (ra
dziecki)
BIAŁOGARD — Legend* o mi
łosci (radź.-turecki) — pań. —
g. 17 i 19.15
BIAŁY BÓR — Trędowata (pot.
1. 12)
BOBOLICE — Kurs (rum., 1.
12)
BYTÓW — Dziewczyna znad
jeziora (CSRS) oraz: Dzięki Bo
gu już piątek (USA, 1. 15)
CZAPLINEK — Piata pora ro
ku (radź., 1. 12) oraz: Gorączka
’sobotniej nocy (USA. 1. 15)
CZARNE — Kaskader (radzi,
*ensac., 1. 12)
CZŁUCHÓW — dziś nieczynne
DAMNICA — Spokojny urlop
(CSRS)
DARŁOWO — Skradziona ko
lekcja (pol.. 1. 12)
DEBRZNO:
KLUBOWE
Pront za linią frontu cz. i u»dziecki. 1. 12); PIONIER — Pięk
ha i potwór (CSRS, 1, 12) .
DĘBNICA
KASZUBSKA
—
Wielka podróż Bolka i Lolka
(poi.)

RADIO
PROGRAM I
4.80 Wiadomości 4.05 Dzień do
tory I zmiano 5.00 Wiadomości
5.05 Zielone Studio R.OO Wiado
mości 6.10 Melodie na dzień do
bry 7.00 Dziennik 7.30 Przegląd
prasy 7.40 Poezja i muzyka 8.00
Wiadomości i komunikaty 8.15
„Obseiwacje” 8.30 Przegląd pra
sy 3.45 Żołnierski kwadrans 9.00
—10.30 Przedpołudniowe spotka
nia 9,00 Wiadomości i rybacka
prognoza pogody 10.00 wiadomo
ści 10.30 „Katar” ode. pow. 11.00
Wiadomości 11.05 Koncert przed
hejnałem 12.05 Z kraju i ze
świata 12.45 Rolniczy kwadrans
13.00 Wiadomości i komunikaty
13 10 Z malowanej skrzyni 13.25
Piosenki kompozytorów polskich;
13:55 Studio Relaks 14.00 Wiado
mości 14.05 Dzień w Polsce 14.25
Przeboje, przeboje, przeboje 15.00
Wiadomości i rybacka prognoza
pogody 15.10 Popołudnie Studia
Młodych 16.00 Wiadomości 16.05
Muzyka i aktualności 16.40 Pol
skie pieśni i melodie 17.00 Dzień
nik 17.15 Koncert dnia 78.00 Wia
domości 18.05 „Czas refleksji” —
aud. 13.30 Tańce barokowe 19.00
Dziennik 19.30 Muzyka filmowa
20.00 _ Wiadomości 2Ó.05 Magazyn
publicystyki
międzynarodowej
20.30 Koncert życzeń 20.58 Ko
munikaty Totka 21.00 Komuni
katy i rybacka prognoza pogo
dy 21.05 Kronika sportowa .21.15
Wielkie dzieła — wielcv wyko
nawcy 22.00 Wiadomości
22.10
Teatr PR „Białocha czyli kró
lewski sen” — słuchów. 22.50
Gwiazda 7 wieczorów 23.00 Dzień
,tr.k . 23.35 Wiadomości sportowe
23.40 Jazz tia dobranoc
PROGRAM NOCNY:
Qd goclz. 0.00—4.00 Muzyka no
eą, Wiadomości o godz. 0.01, 1.00,

2.00, 3.00. Wczoraj w Polsce —
mag. 0.06—1.00 Rybacka progno
za pogody o 1.00 Żołnierski kwa
drans o 3.05.
PROGRAM II
5.30—9.00 Poranne sygnały 5.30
i 7.30 Wiadomości 6.20 Gimnasty
ka poranna 8.40 „Chłopi” ode.
pow. 9.00 Informacje o progra
mie 9.05 Muzyka kl. I „Zabawa
na śniegu” 9.30 Wiadomości 9.35
O twórczości dla dzieci
10.00
Biologia kl. VI „W poszukiwa
niu kwiatu paproci” 10.25 Soli
ści i kameraliści 11.00 J. polski
kl. III lic. 11.30 Wiadomości 11.35
Komentarz zagraniczny 11.40 Me
lodie 7 stolic 12.05 Album pio
senki polskiej 12.30 Postawy i
wartości 13.00 Muzyka kl. I „Za
bawa na śniegu” 13,25 Informa
cje o programie 13.30 Wiadomo,ści 13.35 Ze wsi i o wsi 13.50 Mu
zyczne wycinanki
14.00 Album
operowy 14.30 Mistrzowie pięk
nego słowa
14.50 Giełda
płyt
15.30 Wiadomości 15.40 Ludzie’ i
ich pasje 16.00 Suita taneczna
16.20 Fantazja, nauka, praktyka
17.00—18.30 Radiokurier 17.30 Wia
domości i informacje dla kierowcćw 18.00 Informacje sportc
we 18.30 Wiadomości 18.35 Ko
mentarz zagraniczny 18.40 Lu
dzie i poglądy 19.00 Kompozyto!
tygodnia 19.35 „Świat baśni” „Imbryczek
państwa O-Soda”
20.00 Najpiękniejsza jest muzy
ka polska 20.45 .Nauka j. hisz
pańskiego
21.00—23.50
Wieczór
muzyczpo-literacki; 21.00 Muzycz
ny relaks 21.30 Echa dnia 21.4'
„O pokój na ś wiecie” — ren
22.10 Poematy Liszta 22.50 „Dzień
niki” s. Żeromskiego ode. III
23.00 Tańce renesansowe 23.40
Poezja na dobranoc 23.50 Wiado
mości.
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€kossaun
6.40 Ekspres poranny
17.15 Rozgłośnia koszalińska po
dniach milczenia
17.25 Rozmowa z I sekreta
rzem KW PZPR w Koszalinie,
E. Jakubaszkiem
17.30 Przegląd aktualności
17.40 Czy warto żyć w tym
kraju?
17.50 Zadania
koszalińskiego
przemysłu
18.30 WSInż.
w
Koszalinie
wznawia działalność
13.45 Zapraszamy do sal kon
certowych.
Przypominamy, że audycji lo
kalnych, można słuchać na fa
lach UKF, na częstotliwości 69,92

16.25 Program dnia
16.30 Teatr dla dzieci „Ka
ram puk” (3)
17.00 Dziennik
17.30 Lcso'waihie " Toto-lot
ka
17.45 Rolnicze rozmowy,
18.00 Z cyklu „Ofensywa
wyzwolenia” — wyzwolenie
Krakowa i Śląska
18.30 Rozmawiamy o ce
nach — pytania, opinie
13.50 Dobranoc ,
19.00 „Zaśpiewajmy to jesz
cze raz” — „Powrócisz tu”
19.30 Dziennik telewizyjny
20.00 Who is who — czy
li kto jest kto cz. T
20.15 Monitor sejmowy
21.15 „Kto znalazł kanar
ka” — radziecki film fabu
larny
22.50 Dziennik
23.20 Melodie na dobranoc

W budapeszteńskim Instytucie Reumatologii znajduje się m. in. nowoczesny oddział
fizykoterapii. Każdego dnia może on obsłużyć ponad 400 chorych. Rejestracja pacjentów
odbywa się za pośrednictwem komputera, w którym zaprogramowana jest kolejność po
szczególnych zabiegów aplikowanych chorym.
Na zdjęciu: basen o pojemności 2 tys, I przeznaczony do kąpieli solankowych i siar
kowych.
Fot. CAF-MTJ

PZG P-13

smsBsmt
Rozdział jedenasty

myłkę.

było mu gorzej przez to, że był niedorozwi
nięty. Miał dobre sercó, a to czego nie mógł
zrozumieć, nie sprawiało mu bólu. Wiele
przemawiać mogło zä życiem na tym po
ziomie. Jeżeli człowiek nie zdaje sobie Spra
wy, że jest przedmiotem celowych upókó-

Zdjęcia: Jerzy Patan

i U.UD LJ/..C.

— Dał mi dziesięć szylingów na Boże Na
rodzenie — Jerry uśmiechnął się szeroko.
Tó znaczy, pomyślałem, że Mickey należy
do Adamsa, ale ani Adams ani Humber ani
Cass nie powiedzieli o tym Jerry’emu. Wy
glądało na to, że Cass wygadał się przez po

komiksu. Przyszło mi do głowy, że wcale ftie

U góry - pomnik na jednym
cmentarzy w Leningradzie,
Obok — tańczą członkowie
Zespołu Pieśni i Tańca Białoru
skiej SRR z Mińska.

z

CTiłewiua

tam

~ Jak długo tu pracujesz, Jerry?
— Jak długo? — powtórzył niepewnie.
— Ile tygodni przed Bożym Narodzeniem
tu byłeś?
Przechylił głowę na bok i zamyślił się.
— Przyjechałem tu następnego dnia, jak
Roversi pobili Gunnersów. Tata zabrał
mnie na mecz, wiesz? Blisko naszego domu,
to boisko RoverSow.
Zadałem mu jeszcze parę pytań, ale ńie
wiedział nic dokładniejszego o tym, kiedy
przyjechał do Humberä.
— Dobrze, a czy Mickey tu już był, jak
przyjechałeś?
— Odkąd tu jestem nigdy nie zajmowa
łem się innymi końmi.
Ponieważ nie zadawałem mu wńęcej py
tań, spokojnie wziął komiks i zaczął prze
glądać obrazki. Patrzyłem, na niego zastana
wiając się, jak to jest kiedy ma się taki
umysł, jak bawełnianą watę, w której zbie
rająca się wiedza nie może zrobić żadnego
wyłomu, w którym rozsądek, pamięć i świa
domość niemal nic istnieją.
Uśmiechał się szczęśliwy nad obrazkami
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Przełożyła: Aniela Tomaszek
(72)
rżeń, nie musi Czynić prób, by Się ńft nie
uodpornić. Gdybym ja miał tę prostotę, ży
cie u Humbera wydawałoby Hi i się znacznie
łatwiejsze.
Jerry nagle uniósł głowę, zobaczył, że mu
się przyglądam i obdarzył mnie ciepłym,
pogodnym, ufnym uśmiechem.
— Lubię cię — powiedział i znowu zajął
się komiksem.
Z dołu dobiegły chrapliwe odgłosy i
na
drabinie zaczęli pojawiać się inni stajenni
popychając między sobą Cecila, który prak
tycznie niezdolny był do samodzielnego po
ruszania się. Jerry umknął z pow-rotem na
swoje łóżko i starannie schował komiks, a
ja, podobnie jak cała reszta, owinąłem się
w dwa szare koce i położyłem się w butach
i ubraniu na niegościnnym płótnie. Próbo
wałem znaleźć wygodną pozycję dla moich
osłabionych kończyn, ale to mi się nieste
ty nie udało.

Kantor był równie zimny i ńieprzytulny
,jak osobowość Humbera, nie miał jednak
ostentacyjności jego samochodu. Był to dłu
gi wąski pokój, z maleńkim oknem i drzwia
mi , w długiej ścianie wychodzącej na pod
wórze. W głębi, po lewej stronie od wej
ścia, były drzwi do umywalni; pomieszcze
nie to pomalowane na biało oświetlały trzy
śzczelino-okna o zamarzniętych szybach,
wewnętrzne drzwi prowadziły stąd do ustę
pu. Znajdował się tu zlew, pokryty plasti
kiem stół, lodówka i dwie szafy w ścianie.
W pierwszej z nich mieściły się bandaże,
opatrunki, i lekarstwa powszechnie używa
ne w stajni.
Starając się nie zmienić pozycji niczego,
zajrzałem do każdej buteleczki, pakiecika
czy puszki. O ile mogłem się zorientować,
nie było tu żadnych środków stymulujących
Natomiast w drugiej szafie pełno było sty
inulantów w postaci alkoholu przeznaczone
go dla ludzi, imponująca kolekcja butelek,
a nad nimi dobrze zaopatrzona półka, pełna
kieliszków. Dla przyjemności właścicieli
nie dla pospieszenia ich koni. Zamknąłem
drzwi.
W lodówce były cztery butelki piwa, tro
chę mleka i dwie tacki z kostkami lodu.
Wróciłem z powrotem do kantoru.
Biurko Humbera stało pod oknem, tak
żC siedząc przy nim mógł patrzeć prosto
na stajnię. Był to ciężki mebel, z wycię
ciem na kolana pośrodku, szufladami po każ
dej stronie, i był niemal prowokująco upo
rządkowany. Wprawdzie
Humber był na
wyścigach w Nottingham i nie spędził tego
ranka wiele czasu w swoim kantorze, ale
ten porządek był stały, nie tymczasowy
(c.d.n )

„Glos Pomorza" dziennik Pol
skiej Zjednoczonej Partii Robot
niczej, Redaguje kolegium, ul.
Zwycięstwa 137/139 (Dom Zw.
Zaw.) 75-604 Koszalin. Telefony
centrala 279-21 (iqczy ze wszy
stkimi działami), sekretariat na
czelnego redaktora: 226-93, z*cy
n.acz. red. 233-09, 242-08, se
kretarz red. 251-01, publicyści:
243-53, 251-57, 251-40, dział re
porterski: 245-59, 233-20, dział
miejski: 224-95, dział sportowy:
233-20 (w dzień), 246-51 (wie
czorem i w niedzielę),
dzioł
łączności z czytelnikami: 250-05.
Oddział redakcji w Słupsku -*
uf. Sienkiewicza 20,
76-291
Słupsk, tel. 51-95 (sekretariat
i dział ogłoszeń), 54-66 i 24-56.
Biuro Ogłoszeń - ul. Pawła
Findera 27 A, 75-721 Koszalin,
telefon 222-91.
Prenumeiotę przyjmują
od
działy
RSW
„Prasa-Ksiażko-Ruch" oraz urzędy pocztowe,
doręczyciele do 10
każdego
miesiąca (z wyjątkiem grudnia)
poprzedzającego okres prenu
meraty. Nie zamówionych ręko
pisów redakcja nie zwraca.

Wydawcu; Koszalińskie Wy
dawnictwo Prasowe R5W „Prasa-Ksiąika-Ruch" w Koszalinie,
ul. P. Findera 27 A, centrala te*
iefonkic 240-27.
Druk: RSW „Prasa-Książko-Rueh" Prasowe Zakłady CS*«ticzne w Koszalinie, ul. A. Lam
pego 18, Nr indeksu 35024.
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O NOWYCH CENACH PRAWDA I ZMYŚLENIA
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Garnitur za... 14 tysięcy

Rozmowa z pełnomocnikiem wojewody słupskiego do spraw
koordynacji pomocy powodzianom
EUGENIUSZEM SZYMAŃCZM1EM
Od 10 stycznia, dnia w którym ogłoszono pierwsze ape
le o tragicznej sytuacji mieszkańców woj. płockiego, spo
łeczeństwo woj. słupskiego rozpoczęło organizowfciiifc pomo
cy dla powodzian. Do zbiórki pieniędzy, żywności i odzie
ży spontanicznie przystąpiły organizacje polityczne i spo
łeczne, młodzież szkolna, mieszkańcy miast i wsi. Szcze
gólnie wzruszający jest gest pensjonariuszy Państwowego
Domu Rencisty w Słupsku, którzy na wieść o klęsce 'ży
wiołowej jako jedni z pierwszych w Słupsku zorganizo
wali zbiórkę pieniędzy i przekazali na konto pomocy —
ze swych bardzo skromnych funduszy — aż kilkanaście ty
sięcy złotych.
” Jakimi drogami zbiera
płockiego. Wielu
rolników
We są dary dla powodzian?
deklaruje przekazanie ziem
— Zbiórka darów przeb e
niaków po odkryciu kopców.
ga
5
torami —
mówi
Ludność wiejska — tak jak
E. Szymańczak. — Zbiórka
w miastach —
organizuje
pieniędzy
prowadzona jest
zbiórki odzieży i pieniędzy.
prawie we wszystkich śro
Dużą pomoc niosą jednostki
dowiskach, składki wpłacagospodarki uspołecznionej /.
ńfe są na kilka kant poda
terenów gmin. Przykładowo
nych do publicznej wiadomo
załoga PÖHZ w Bobrowni
ści. Zbiórkę darów -— odzie
kach wysłała własnym tran
ży, żywności, środków utrzy
sportem do Płocka 13 ton
hoąnia czystości — prowa
kiszonki,
100
kg grochu
dzą ogniwa PKPS, PCK i
i 30 kg smalcu oraz 34 pary
ZHP oraz kilka innych śro
butów i 44 tys. złotych. Z
dbwisk. Tam kierujemy za
PGR Smołdzino wysłano dla
interesowanych . ofiarodaw
powodzian 20 ton suszu pa
ców. Zbierają
dary także
szowego a z gminy Potęgo rolnicy województwa słup
wo — 120 ton kiszonek
i
9 ton pasz treściwych.
skiego, jak również za kła r
— Był Pan z transportem
dy pracy, które przekazują
darów od woj. słupskiego
część środków z akcji so
w Płocku i osobiście ucze
cjalnej na zakup i wysył
stniczył vv ich przekazaniu
kę artykułów spożywczych
Jak przebiegało
spotkanie
własnej produkcji. Przyjęcie
w Płocku?
dzieci zadeklarowały m. in.
— 15 stycznia wyruszyły
gminy Wicko i Postomino.
Jeden z lekarzy weteryna
ze Słupska dwa samochody
rii zamieszkały w Główczy
Ciężarowe
z WSTW oraz
cach, zgłosił gotowość przy
„Potnorzanki”, wiozące da
jęcia pod swój dach
10
ry: wyroby cukiernicze
z
osób.
ZPC „Porno r za nka”, dżemy z
■ Wojewoda słupski wy
WSÓP, mleko
zagęszczone
stąpił z apelem do rolni
od Wojewódzkiego Związku
ków, by zbierali zboża
i
S pó ł d zielni
Miedz a r s-ki c h,
pasze dla rolników
woj.
płatki ziemniaczane ze Siup
płockiego. Z jakim oddźwię
skich Zakładów Przemyślu
kiem spotkał się ten apel?
Z i em nia cz a n ego,
konserw y
— Rolnicy okazują zrozu
z „Łososia”, środki higieny
mienie i chętnie deklarują
z WSS „Społem”, ko skule z
pomoc. Naczelnicy w gar
PTHW. Jeszcze w tym sa
nach zbierają od rolników
mym dniu przyjął nas wicfe
zbdże, które zostanie prze
wojewoda płocki, Leszek Ma
chowane do akcji siewnej
jewski, z którym omówiliś
w lokalnych magazynach, a
my formy
przekazywania
następnie wysłane do woj.
dalszej pomocy. Wicewoje-
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BYTÓW. Wiele czasu i pracy poświęcili ostatnio funkcjo
nariusze Komisariatu MO w Bytowie ustaleniu Sprawców
włamań do szkół i sklepów w ub. roku, skąd rabowano
przede wszystkim sprzęt radiotechniczny Oraz pomoce szkol
ne — zwłaszcza audiowizualne. Łupem Włamywaczy padły
m. in. wysokiej klasy radioodbiorniki, magnetofony i ra
diomagnetofony, telewizory, wzmacniacze, kalkulatory elek
troniczne, mierniki elektryczne Oraz wicie części i pod
zespołów.
W wyniku żmudnego do
kupem zrabowanego sprzętu
chód zen i a,
pr o wad zon ego
zajmowało kię siedmiu pasę
przez referat operacyjn-o-dorów. Włamywacze wykórzy
chodzeniowy bytowskiego Ko
sty wali swoje kwalifikacje
rr.isariatu
MO, ujawniono
i elektrotechniczne zamiłówa
zorganizowaną grupę prze
nia do przerabiania kradżib
stępczą, dokonującą włamań
nego sprzętu. Zmieniali nu
nie tylko w Bytowie, ale
mery fabryczne i jednoczą
również na terenie sąsied
śnie fałszowali karty gwa
nich województw: koszaliń
rancyjne tych przedmiotów.
skiego i gdańskiego. Spraw
Następnie sprzedawali skra
dzioby i poddany ódpowied
cam i okazali się uczniowie
szkół zawodowych i słucha
nim „przeróbkom” sprzęt ja
cze kursów doskonalenia za
ko nowy, niby zakupiony w
sklepie. ■
wód owego
interesujący się
elektrotechniką. Radioamato
Funkcjonariusze
MO w
rzy. Ustalono m. in., że tyl
Bytowie odtyśkali prawie w
ko w samym Bytowie zrabo
całości skradziony 'śpfizęt. elektrotechniczhy oraz zarek
wano sprzęt elektrotechmcz
wirowali u włamywaczy pie
ny wartości około 200 tys. zł
ni adze uzyskane ze sprzeda
Sprawcami tych przestępstw
ży skradzionych przedrhiosą: liczący 19 lat S. R. żarnie
tów. Zabezpieczyli póńadto
sżkały w Malechowie (woj.
karty gwarancyjne oraz na
koszalińskie) oraz jego ró
rzędzia i przedmioty wyko
wieśnik, B. S. z Kościerzyny
rzystywane przóz włamywa
(woj. gdańskie), wobec któ
czy
„radi-oatoa torów”
do
rych prokurator rejonowy w
przeróbek sprzętu i fąłszhwa
Bytowie zastosował środek
nia ich dokumentacji tećhni
zapobiegawczy — tymczaso
czhej.
.
we aresztowanie.
(wir)
Ustalono również, że za

Brydż w wolne soboty
SŁUPSK, sekcja Brydża Spór

ganizuje cykl turniejów brydżo
wych parami o Zimowy Puchar

Ziemi Słupskiej.
Turnieje
odbywać się będą
raz .w miesiącu w wolną śpbotę. Pierwsze rozgrywki r:özpoe~ftą się już 30 bm. w ĆJsiMló*.
wym Domu Kultury ..teutea'*
przy ul. Zygmunta Augusta 14.
Początek nierwszego turnieju 6

jgbdz. lO.ŚP,
gad z. iś

żSi

Örgamzatbrzy

drugiego

zapraszają

-

6

Sb

udżistu w turniejach wszyst
kich brydżystów, szczególnie ńie
Zrzeszonych,
dla których przy
gotówańb atrtftcyjtię nagrófly.
ufundowane hrżez WydżiAł Kul
tury Fizycznej UM, ObK „TSińkä” i Sbkćję Brydża Bpbftbwe-

gń

Zapisy prżyjtobwahe
przed turniejem, (a)

'WtRifc gfloSti prosił w imię
tlili lutiJifcśdi wbj. płockiego
0 pżzek^z^hie ludności wuj.
s i upskiegb
ha j serdeczni e j śzybh podżięk-: wań za po
moc Okazaną w nieszczęść'u
1 spontaniczne
deklamacje
jej
kontynuowania.
Za
względu na priorytet po
trzeb ewakuowanych z tere
nów objętych powodzią oraz
too żl i wcś ci
maga zy no Wania
darów w Płocku, wicewo
jewoda Majewski prosił o
przysyłanie w pierwszej ko
lejności: odzieży i obuwia
(w tym szczególnie odzieży
dla niemowląt), koców, koł
der, śpiworów i
pościeli,
środków czystości ör-äz żyw
nose] nie ulegającej szyb
kiemu zepsuciu i pasz dla
zwierząt uratowanych z za
lanych, terenów. Jest też
prośba o awizowanie do
staw.
Wszelkiego rodzaju
nasiona, zboża,
ziemniaki j
oraz materiały budowlane, |
które będą wykorzystywane i
przez
powodzian
dopiero j
Wiosną, mokra przekazywać 1
później, gdyż w Płocku nie i
ma odpowiednich masaży nów na te dary.
— Proszę jeszcze o kilka i
osobistych wrażeń.
— Powodzianie to bardzo.;
bardzo nieszczęśliwi ludzie.
80 procent
ich domostw
uległo
kompletnej ruinie.
Wielu z nich, jak np. mie
szkańcy Soczewka*
stracili
cały dorobek życia. Powo
dzianie niechętnie
oddają
swoje dzieci pod opiekę oso ,
bom prywatnym. Wola pó- !
syłać je na kolonie, do sa- ,
natoriów itp. Ludzie ci ko- j
rzystają nie tylko ze sehro- j
mienią u mieszkańców Płoc
ka ale także
z życzliwie
dzielonej odzieży i .żywności
pod dachem, gdzie uzyska
li gościnę.
Jeszcze długo i
trzeba będzie tym ludziom
pomagać.
Rozmawiała:
EWA CZIXKX

ZGUBY

11

tbwego przy TKKF „Relaks”or
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WOJEWÓDZTWA

będą tuż

SŁUPSK. W ub. sobotę. 23 bin.
około godziny 16 w pobliżu Do
mu Towarowego „Centrum” w
Słupsku znaleziono większą kwo
tę 'pieniędzy. W sprawię zguby
dowiadywać się można w dziale
elektrycznym Domu Towarowe
go. (a)

SŁUPSK. O cenach mówi się obecnie wszę
dzie dużo i... nie zawsze rzetelnie. Tu i ów
dzie koiejkowi panikarze opowiadają: garnitury
będą po 14 tysięcy. No, może tańsze, po 12...
Buty męskie? - po trzy tysiące, może po czte
ry... Widziałem na własne oczy kalkulację: me
ble po 263 tysięcy za komplet!
Aby sprawdzić niektóre z „kalkulacji" do
morosłych „księgowych”, udaliśmy się . prosto
do producenta garniturów, Mówi prezes spół
dzielni „Słupianka”, Jerzy Lachowicz:
— Nieprawdą jest, że garnitur będzie ko
sztował 12 czy 14 tysięcy złotych. Nie może
tyle/ kosztować. Zgodnie z uchwała nr 133/31
Rody Ministrów z dnia 12 lipca 1931 roku
i późniejszymi zarządzeniami, tkaniny i dodał
ki nie były objęte cenami zaopatrzeniowymi, a
tym samym nie podlegają przecenie (podwyż
ce cen). Natomiast z chwilą zmian cen za
opatrzeniowych podstawowych surowców do pro
dukćji tkanin, takich jak: bawełna, wełna,
włókna sztuczne — będą ulegały
zmianom
(podwyżkom) ceny detaliczne. Średnia podwyż
ka ceny tkanin może wynosić 33—40 procent.
Uwzględniając zwiększone koszty własne (wy
płaty rekompensat pracownikom, energia, pali
wa płynne itp.) nastąpi zwyżka cen Wyrobów
finalnych naszej spółdzielni, tj, garniturów mę
skich z 3,100 zł aa 4.500 zł. Ceny ubrań mogą
ulegać dalszym zwyżkom, ale nie będą tak

OCZYSZCZAĆ
STUDZIENKI?
SŁUPSK. W odpowiedzi na
publikację pt. „Studzienki” Wo
jewódzkie Przedsiębiorstwo Wo
dociągów i Kanalizacji wyjaś
nia zasady oczyszczania stu
dzienek na ulicach Słupska, z
których
wynika,
że
załoga
WPWiK nie ma obowiązku od
krywania zasypanych krat ście
kowych.
Podstawowym zada
niem jest zapewnienie pełnej
drożności i
chłonności krat
ściekowych co jest równoznaćz
ne z zapewnień rem odpływu
wody.
Jak
informuje
dyrekcja
WPWiK, w okresie jesiennym
i wiosennym każdego roku do
konywane
jest oczyszczanie
osadników krat ulicznych. Po
nadto, na bieżąco w ciągu
całego roku, w przypadkach
awaryjnych osadniki są oczy
szczane. Niezależnie öd tego,
ekipy
WPWiK
umożliwiają
spływ wód do krat ściekowych
w okresie roztopów.
Pytanie
pozostaje jakby bez odpowie
dzi. (ce)

kupna
-własny transport

729998

Od początku 1982 roku województwo słupskie otrzymało
ponad 9 tysięcy toń węgla. Od 10 dni nadchodzą codzien
nie transporty opału do słupskiego składu opałowego. Öbecnie na placu składowym przy ul. Poznańskiej znajduje
się około 1.800 tón węgla w różnyćh gatunkach. Niewiele
natomiast dostarczono koksu śląskiego. Około 2 t znajdują
ce się ńa słupskim Składzie przeznaczono dla jednostek
gospodarki uspółeczniohej.
Zaopatrzenie ludności województwa słupskiego W węgieł
ńie budzi na razie większych obaw.

W

(ce)

KTO MA

NA SKŁADZIE OPAŁOWYM
•■■
■ •
a

ŚRÓD
50
punktów
.sprzedaży opału w 26
gminnych
spółdziel
niach -„Samopomoc Chłop
ska” i zakładach gospodar
czych jćsżcze tylko pięć (w
Czarnej Dąbrówce, Koczale,
Przechlewie,
Rzeczenicy i
Konarzynach) nić otrzymało
w roku bieżącym swojej pór
c.j.i węgla.
Niedawno uruchomiono te
leks w Zakładzie Zaopatrzę
nia Rolnictwa w Słupsku i
jest możliwość interweniowa
nią ha Siąśku w tej spra
wie. Utrzymywana jest rów
hież stała rezerwa opału dla
rolników, mających prawd
m zakupu za odstawiony
żywiec i produkty rolne.

znaczne jak głosi fama, Dotyczy to naszego wp
jewódgtwa i pozostałych, Byłem niedawno .na
naradzie Krajowego ^wiązku Spółdzielczości
Odzieżowej, ' Wśród ‘78 prezesów spółdzielń
odzieżowych nikt nie słyszał o garniturze, za
12 tysięcy...
Od dłuższego czasu rynek zgłasza zapo
trzebowanie na - pojedyńćze
męskie spodnie
i marynarki., „Słupianka” wychodzi naprzeciw
potrzebom rynku i wzbogaca produkcję o tę
odzież. Warto podkreślić, iż w tym zakładzie
dobrze gospodaruje się surowcem, Każdy ka
wałek materiału jest wykorzystany maksymal
nie. Jednakże w każdym zakładzie produkcyj
nym występują, zwłaszcza przy produkcji se
ryjnej- — odpady produkcyjne. I w „SłupionćW”
na koniec roku znalazło się nieco resztek; z
których uszyto — po gospodarsku kalkulując —
aż 1300 par spodenek chłopięcych i dziewczę
cych „ogrodniczek”.
W rozmowie uczestniczy przedstawicielka
Państwowej Komisji Cen, która przybyła z Ko
szalina. by .dokonać kontroli
przeliczeń w
..Słupianee" Jak się okazuje, wszystkie prze
liczenia są prawidłowe. Dyskutujemy chwilę O
cenach innych wyrobów rynkowych produko
wanych ' w Słuosku, Jak się okazuje - zarówno prze towiadane w kolejce ceny butów jak
i mebli są opowieściami wyssanymi z palia

Słupski
skład
opałowy
przeżywa w ostatnich dniach
„oblężenie”, jakiego dawno
już nife notowano. Dziennie,
w punkcie sprzedaży załat
wid formalności do 300 m;e
szkańców miasta. Wielu z
nich czeka na swoją kolejkę
pod “bramą składu już od
świtu. Później, po otwarciu
składu, stoją w gigantycznej
kolejce na powietrzu, bo
wiem mały kantorek dośłOw
nie „pęka w szwach”. Óbsłu
ga punktu sprzedaży (dwie
sprzedawczynie,
kasjerka,
kierowniczka) hic nadążają
z załatwieniem
wszystkich
klientów dO godziny 13. Nie
obywa się też bez sporów
ćzy incydentów. Grupa taić

SŁUPSK,

pizrz meclian zrńy jazu na kanale młyńskim

Słupi.

fot

Ireneusz Wojtkiewicz

WYNIKI ZAWODÓW NARCIARSKICH
SŁUPŚK. W niedzielę odbyły
się na stoczku koło Krępy za
wody narciarskie, zorganizowa
ne przez ognisko TKKF „Re
laks” i Klub Turystyki Górskiej
i Narciarskiej „Cepry”. Starto
wało 50 zawodników 1. miejsce
w slalomie gigancie zajęła wśród

kobiet
Ägiiieszkä
Tiśię&lte%,
wyprzedzając swoją siostrę Ah
ne.
Wśród mężczyzn pierwszy był
Mariusz Syrek, drugi — Mirósław Burera. Zwycięzcy otrzy
mali dyplomy i nagrody rze
czowe. (a)

szkańców Słupska
domaga
tę odbioru i powinien ją, re
spektówać.
się natychmiastowej sprze
Cały teren składu opało
daży koksu. Ludzie ci, mi
wego zalegają pryzmy z wę
mo wielu wyjaśnień, publi
kowanych w środkach maso giem. Na. miejsce odebrane
go przez klientów, węglarki
wego przekazu ulegli pewnfej panice, boją -się.- że opal -codziennie .dostarczają now takiej
znacznie zdrożeje i stracą f wy, -W, zasadzie,
przy wykupywaniu go w ter - ciasnocie nie ma możliwości
ma n e wrowa-n i a
j akimkolminach późniejszych. ■
Wiek pdjazde-m. Robi się za
Wyjaśnia te' sipraiwy głów
mieszanie, bałagan.
Skład
ny specjalista do spraw opa
zapewnia wprawdzie -tran
łu w 'Zakładzie Zaopatrze
sport własny, ale możliwości
nia Rolnictwa WZSR w Słup
w tym zakresie są ogranićzo
sku, Andrzej Kaszyński: —
ne, nawet mimo zawarcia u
Opalu wystarczy dla wszy
mów z prywatnymi przewo
stkich, zaś o systemie cen .i
źnikami.. Z tej to przyczy
opłat można przeczytać rze
ny pojawiło się na terenie
telne informacje w gazetach.. •składu nowe zarządzenie we
Interweniującym, jednorażo
wnętrżne: warunkiem kup
wo, z uwagi na przedstawia
na należnej ‘połowy pr.zyclźia
na przez nich trudną sytu
łu opału na. rok 1982 jest, za
ację bytowa, sprzedaliśmy
pewni-enie w danym
dniu
koks śląski z puli przezna
transportu 'ze składu do wła
czonej dla instytucji' i za
sne-j piWhićy.
kładów
pracy. Chciałbym
■ Wielu ludzi,
śżcżegóLiiię
podkreślić, iż gazównia
w
n i epc ł nos p rawnych,
r e nci-Słupsku produkuje miesię
stów, emerytów i pb-dopiecz
cznie około 500 ton tzw, ko
nyeh PCK nie może sobie,
fesü pogazowego i jest on
niestety poradzić z wykupie
s ukc esyw nie
s pr zed a w a n y
niem choćby
części opału,
słups zeza nom. Oczywiście, że
gdyż nawet gdy znajdzie się
w jednym dniu dla wszy
życzliwa osoba, która po dej
stkich nie może starczyć, bo
mie się stania w kolejcó do
zapotrzebowanie ludności ha
kantorka, to niestety,
ńie
koks pogazowy wynosi obec
może załatwić transakcji ż
nie około 10 tys ton. Dla
powodu braku
trauspöttu.
tego wprowadziliśmy specjał
Dobrze by było, aby słup
ny system sprzedaży. Koks
skie zakłady pracy, instytu
z lokalnej gazowni sprzeda
wany jest w dniach 2 ,i 15' cje oraz organizacje spbłefcl
każdego miesiąca Cykl /fen
be pomogły tym ludziom w
jest dostosowany do cyklu • trarspórció zakupionego opa
bródakcyjnego gazowni. Co
łu. Również służby socjal
dwa tygodnie -będzie ha skłar ne zakładów pracy powtocizie 230— 240 ton koksu Każ
hy 7,akt-wizować swą pomoc
tym zakresi*e.
dy klient ma wyznaczoną da
(ce)
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O ogłoszeniu Konkursu-Plebiseytu „Głosu” na naj
lepszych sportowców i trenerów województw kosza
lińskiego i słupskiego, otrzymaliśmy od Czytelników
wiele telefonów. Zwracają w nich uwagę na trudności
związane z wysyłaniem kuponów (brak kopert, podwyżki
cen gazety, krótki termin trwania konkursu itp.) zaś nie
którzy proponowali umieścić dodatkowo na liście honoro
wej ich kandydatów.
Redakcja „Głosu Pomorza”, wychodząc naprzeciw życze
niom Czytelników, zwłaszcza z Koszalina i ze Słupska,
prosi uczestników naszego konkursu o składanie kuponów
bez kopert w skrzynkach redakcyjnych: w Koszalinie —
ul. Zwycięstwa 137/139, a w Słupsku — al. Sienkiewicza 29.
Przypominamy, że każdy uczestnik konkursu może na
desłać na adres redakcji w Koszalinie dowolną liczbę ku
ponów’, bądź złożyć je w skrzynkach redakcyjnych.

P

*

*

szpadzistę Bałtyku jest spo
rym osiągnięciem tego za
wodnika.
Ponadto jest to
pierwszy w historii kosza
lińskiej szermierki
medal
zdobyty
na mistrzostwach
Polski. Dla tego zawodnika
rezerwuję czwarte miejsce
w „piątce” najlepszych. A
swoją drogą,
po dłuższym
przemyśleniu w mojej „piąt
ce” znalazło się nie pięciu, a
sześciu sportowców. Na pią
tym, miejscu sklasyfikowa
łem ex aegu o dw ie koc żytka r
ki, reprezentantki Polski na
Mistrzost w a E u rop y, czoło we
zawodniczki II-ligcwego SZS
Koszalin — Violet tę Gawę
cką i Małgorzatę
Wołujewicz.
Jeśli
chodzi o pierwsze
miejsce, to jestem w roz
terce. Mam dwóch kandyda
tów, gdyż obaj zasługują na
najwyższe noty.
chodzi o
dwukrotnego mistrza Polski
juniorów
w jeździe,ctw e,
Krzysztofa Rogowskiego (Hu
bertus Biały Bór) oraz wielo
krotnego, aktualnego mistrza
Polski w judo — Mariana
Tałaja (Gwardia Koszalin).
Brązowego medalistę olim
pijskiego z Montrealu uwa
żam za wspaniałego sportow
ca. Co prawda w ub. roku
zapowiedział już zakończe
nie kariery sportowej i wT

Wczoraj w redakcji go
ściliśmy znanego
działacza
sportowego na Pomorzu $rod
kowvm, byłego przewodniczą
cego" PKKFiT w Wałczu oraz MKKFiT w Koszalinie,
pioniera sportu
na Ziemi
Koszalińskiej — Romana Su
bla. — Jak nam powiedział,
pragnie dorzucić swoje „trzy
grosze” do oceny dorobku
sportu koszalińskiego w ub.
reku i przedstawić swoich
kandydatów spośród grena
sportowców i trenerów, któ
ryeh nazwiska cpublikowa
liśmy na łamach „Głosu Po
morza” 25 i 25 bm. Rozmów
ca, wypełniając kupon k-c-n
kursowy, szczegółowo mo
tywował swoje kandydatury
na premiowane miejsca.
—
Ustalając
kolejność
misj.se — powiedział R. Su
bel — biorę przede wszy
stkim pod uwagę najeenniej
sze i najwartościowsze rezul
taty zawodników w ub. se
zenie, rangę dyscypliny oraz. jej pozycję na arenie
krajowej i światowej. Może
przez przeoczenie zabrakło
nazwiska wicemistrza Pol
ski juniorów w szermierce
(szpada),
Andrzeja
Fulbiszewskiego z • koszalińskiego
Bałtyku. Wywalczenie srebr
nego medalu przez młodego
irjWTttawmuMi'MaT ........ ..

„
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PLEBISCYT „GŁOSU POMORZA"
BA NAJLEPSZYCH SPORTS»» ITRESESSW
Woj. koszalińskie

Woj. słupskie
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Wypełnione kupony prosimy przesiać na adres „Głosu Po
morza”, 75-604 Kosz aim, ul. Zwycięstwa 137/139 z zaznacze
niem na kopeicie. „Plebiscyt" — do dnia 2 lutego.
Obowiązuje data stemnla pocztowego.

Sire&y
W kolejnych rundach lig-, okrę
gowej w szachach padły nastę
pujące wyniki: OS’R Białogard
— Hetman Redło 4,5:3,5, Cnarzy
nianka Siemyśl. — Czaina Wie
ża Szczecinek 6,5:1.5, Charzynlanka — OSiR 1,5:6:5, Czarna
Wieża
— Neptun
Kołobrzeg
4,5:3,5. W ostatniej kolejce spot
kań w najbliższą niedziele (31
bm.) zmierzą się: Czarna Wie
ża — OSiR i Hetman — Nep
tun, Kolejność w tabeli jest na
stępująca: Hetman i Neptun —
po 15, OSiR — 13, Charzynianka
12,5 i Czarna Wieża 8,5 punkta.
—o —

W Młodzieżowym Domu Kul
tury w Koszalin1 e rozegrany zo
stal turniej uczniów szkół pod
stawowych. Zwyciężył A. Mali
ąowski (SP nr 7) przed swoim
kolegą D. Szwedem (obaj po
8 pkt.) i R. Lamparskim (SP nr
1) — 5,ą pkt, (msz)

Terminy meczów
z Arsgliq
Ustalono terminy ćwierćfinrło
wych spotkań piłkarskich Mi
strzostw Europy drużyn młodzie
żowycli do lat 21, między Pol
ską, a Anglią. Pierwszy mecz ro
zegrany zostanie 17 marca br.
w Polsce (prawdopodobnie w
Warszawie)) natomiast stiotkanie
rewanżowe — 7 kwietnia — w
Londynie.

związku z tym wystąpił tyl
ko na Mistrzostwach Pol
ski oraz w ostatnim turnie
ju o tytuł drużynowego mi
strza, Polski, lecz oba wy
stępy były bardzo udane. O
tym najlepiej świadczy ko
lejny złoty medal, zdobyty
przez Mariana na MP. „Wa
żąe” obie kandydatury, daję
jednak pierwszeństwo K-rzy
sztofowi Rogowskiemu,« dwu
krotnemu mistrzowi Polski,
uczestnikowi Mistrzostw Eu
ropy. Na trzecie miejsce ty
puję złotego medalistę w ka
jakarstwie,
reprezentanta
Polski juniorów — Witolda
Terechcwi-cza (Darzbór Szcze
cinek).
Największe sukcesy w pra
cy szkoleniowej zanotował
wychowawca
kos za lińskich
koszykarek. Andrzej Curyl
(SZS Koszalin). Awans jego
podopiecznych do II' ligi,
dwa tytuły mistrzowskie: ju
niorek starszych i Szkolnego
Związku Sportowego nie wy
maga ją komentarza.
Drugie miejsce rezerwuję
dla wychowawcy koszaliń
skich pływaków — Stanisła
wa Mikołajczaka, a trzecie
— dla Krzysztofa Procyszy
na, trenera kajakarzy szcze
cineckiego Dar zboru, wycho
waw-cy medalistów i meda
listek ogólnopolskich spar
takiad młodzieży.
*
*
*
— Najlepsi
sportowcy i
trenerzy
w województwie
słupskim:
Moim głównym kandyda
tem do pierwszego miejsca
wśród trenerów jest Tade
usz Wanat, wychowawca pił
karzy
II-ligowego Gryfa
Słupsk. Awans gryfitów do
II ligi i czołowa lokata po
jesiennej rundzie rozgrywek,
kwalifikują T. Wanata na
pierwsze miejsce wśród szko
leniowców.
STANISŁAW FIGIEL

HONOROWA LISIA

Uwzględniając życzenia Czy
teiników - do zamieszczonej
we wczorajszym numerze „Gio
su” listy sportowców i trene
rów dołączamy jeszcze nazwi
ska sportowców: Andrzeja Ful
Liszewskiego (Bałtyk Koszalin)
— szermierka i Juliana Lisa
(Gryf Słupsk) — strzelectwo, a
spośród trenerów — Krzysztofa
Procyszyna (Darzbór) — kaja
karstwo.
Oto ostateczna lista nazwisk
sportowców i trenerów, na któ
re prosi my Czytelników głoso
wać:
Województwo koszalińskie:
SPORTOWCY: Teresa Bcgda
nowie: — akrobatyka sportowa,
J. Ćwikliński
—
pływanie,
A. Fulbiszewsfci — szermierka,
V. Gawęcka koszykówka,
ES, Iwanek — łucżnictwo, B, Ję
drzejewski — judo, D. Majewski
— zapasy, Zb. ‘Maksymiuk —
iekkoatletyka, i. Mentel - boks,
S, Mila — piłka nożna, K, Ro
gowski — jeździectwo, M. Tałaj, Zb. Tałaj - judo, A. Sctdlyk - zapasy, Małgorzata Wo
łujewicz — koszykówka, A. Zybcia - akrobatyka sportowa,
TRENERZY: S. Cieplicki jeździectwo, A. Curyl - koszy
kówka, St. Mikołajczak - ply
wanie, K. Procyszyn - kajakar
stwo, St. Stuliglowa — łucznictwo, R. Zawada — akrobatyka
sportowa.
Województwo słupskie:
SPORTOWCY: K. Adach boks, T. Bartosiewicz — kolar
stwo, Cz. Dawiec — boks, Bo
gusława Dzierżak
- judo,
W. Jastrzębski - boks, A. Lichodzijewska - siatkówka, Mi
rosława Liberek, J. Lis - strze
lectwo, Cz. Mojżysz - lekko
atletyka, B. Ostrowski — brydż
sportowy, A. Pełszyk — siat
kówka, T. Przybora — brydż
sportowy, Zb. Zasiński — piłka
nożna.
TRENERZY: A. Antkiewicz boks, A. Dulski — siatkówka,
W. Hrłaburda — judo, T, Sa
dowski - strzelectwo, T. Wa
nat - piłka nożna, (sf)

JAPONIA. W swój pierwszy rejs udał się największy drob
nicowiec świata — „Hitachi Venture" należący do armatora
z Hongkongu. System nawigacyjny nowej jednostki jest cał
kowicie skomputeryzowany: wyporność jednostki 260 000 łon
Fot. CAF-Uniłaz

POWRÓT
BOBRÓW

WYMARŁY KOŃ
W JAPONII

Na rzeki: Teutek-Kara.
Mała
Chobbą i Wielka
Chobda w Obwodzie Aktiubińskim
Kazachstanu
znów powróciły bobry, kto
re były tu wytrzebione w
początkach naszego stule
cia. Zwierzęta zostały oto
czone troskliwą opieką mi
łośników przyrody. Spec
jaliści zajęli się bftdową
zbiorników
wodnych,
z
punktu widzenia ich przy
datności do wyboru żere
mia.

ENERGIA PRAWIE
ZA DARMO!

Na wyspie Hokkaido w .Ja
ponii znaleziono szkielet wy
marłego konia będącego dale
kim przodkiem konia Przewal
skiego 1 centralne! Azji Ko
nie te żyły w Japonii około
230 tys, lat temu. Odkrycie to
ma duże znaczenie, gdyż lest
dowodem istnienia — leszcze
w ciągu ostatniego miliona lat
— lądowego „mostu” pomię
dzy wy mami
japońskimi
a
kontynentem azjatyckim.
Uczeni
przypuszczają,
że
Wyspy Japońskie były w tym
czasie półwyspem i łączyły się
z lądem w rejonie dzisiejsze
go Półwyspu Koreańskiego. Hi
poteza ta zyskała wielka po
pularność w
Japonii
przed
kilkunastu laty, gdy na połu
dniu Hokkaido znaleziono ko
ści wymarłych słoni
zbliżonycn dc. współczesnych słoń
indyjskich
Natrafiono także
na szczątki dawnych ptaków
Były one pozbawione zdolnośćlotu, trua!y dwa metry wzro
stu. zaś wyglądem przypomina
ły współczesne wielkie - ping
winy sr.tarktvcz.ne Tnnvm in
teresulącym odkryciem były
szczątki gatunków palm wy sie
puiących kiedyś w Australii
Wszystkie te odkrycia świad
czą, że Wy sny' Janońskie mi
ły kiedyś połączenie z innymi
ladami.

Na północno-wschodnim brze
gu jeziora Turkana (dawnego
jeziora Rudolfa) w północnej
Kenii uczestnicy amerykańskiej
ekspedycji archeologiczne.!, zor
ganizowanej przez Uniwersyte
ty Yale 1 kalifornijski, zna
leźli ślady istot c złowi ekopedobnycb -żyjących tu ok. 1.5
min Jat ternu. Odkryto wyraź
ny łańcuch śladów — odci
sków stóp — zostawionych w
wilgotnym ilastym gruncie rta
brzegu jeziora. Siady te zo
stały zasypane popiołem wul
kanicznym 1 dzięki temu orze
trwały
do naszych
czasów.
Stwierdzono, że należą one do
jednego osobnika. Odciski stóp
maja długość 26.7 cirt 1 szero
kość 8.9 cm Zostawiła je isto
ta o wzroście ok. 159—160 cm
i wadze ok. 60 kg.
Zdaniem antropologów, na
brzegu jeziora spacerował ho
rrto erectus
czyli
„człowiek
pro.stochod/.ący”.
W
pobliżu
natrafiono na kopalne szczątki
homo erectus. Znajdowały się
tu także kamienne narzędzia
charakterystyczne dla tej for
my praczłowieka. Przeprowa
dzono dokładna analizę pyłu
wulkanicznego, który wypeł
nił odciśnięte ślady. Pozwoliło
to datować -znalezisko na 1,5
min lat. W pobliżu natrafiono
także na ślady hipopotamów i
ptaków
przypominających
współczesne czaple.

WENEZUELSKA
LONANZA
Największy w Ameryce Po
łudniowe! producent ropy naf
towel - uczącą 14 miń lud
ności
Wenezuela .-f wyciąga
ze swych szybów od 105 do 120
min ton ropy w skali rocz
nej Mimo jednak intensywne
go wydobycia; wenezuelskie za
soby
ropy ciągle wzrastała
dzięki nowym odkryciom, W
roku 1970 oceniane były one
na 2130 ' in In ton: w . ubiegłym
— na 2800 in in ton. W tymże
roku. dzięki ronię
dodatnie
sdłdo bilansu hand’owego 'We
nezueli- przekroczyło 6.5 nnid
dolarów.

1.725 MW, czyli ponad
18 proc. zapotrzebowania
kraju na moc elektrowni,
będą w roku 1985 dostar
czać filipińskie elektrow
nie czerpiące parę ze sto
ków wulkanicznych. Obec
nie w pobliżu stolicy Fili
pin — Manili — od roku
już działa elektrownia geo
termiczna o mocy 110 MW.
a w r. 1033 ma zostać od
dana do użytku druga,
również o tej samej mocy.
Przewiduje się szybki roz
wój elektrowni tego typu.
,Rząd Filipin zamierza wy
korzystać ' energię elektryce
ną uzyskiwaną z żaru wnę
trza Ziemi
do założenia
hut miedzi i aluminium.
BIAŁORUSKA SRR. Produkowane cd niedawna w fabryce
Procesy metalurgiczne zwią
samochodów ciężarowych w Żadino wywrotki BlgLAZ o łado*»
zane z uzyskiwaniem tych
metali kolorowych są, jak
ności 110 ton, sq największymi z produkowanych dotąd
w Związku Radzieckim.
wiadomo, bardzo energo
chłonne.
Fot. CAF-TASS

!lir!i!!!n!!!!l!!ni!n!IH!FHni!Ii!Hi![IIinfiIIIII!!linninii!!IIH!l!!!!i!I!IIininiIIIH!i!!!l!IIIinHlin!ni!l!!!i!i!lll!I!IH!l!il!l}niIini)P

BnylMs

„KRZYŻÓWKA’' - najpóźniej
do przyszłej środy Do rozlo
sowania; premiowy bon oszczę
dnościowy PKO wartości 25Ó
złotych,
ROZWIĄZANIE

POZIOMO: — 1) słodki sok
wydzielany przez kwiaty; 5)
stałe sesje sądowe, odbywane
poza siedzibą sądu; 7) ulica
miejska wysadzona drzewami;
8) sprzęt sportowy do rzutów;
19) rzecz zdumiewająca; 11)
zakład przemysłowy produku
jący sól z solanki; 12) zdener
wowanie przed publicznym wy
stępem; 13) jednostka monetär
na Kambodży; 16) nazwa; 19)
rozbity lub zatopiony okręt;
22) rumieni sie w barszczu; 23)
-stoi na czele wyższej uczelni.
25) niechęć, uraza; 26) z kacz
ką w parze; 27) posiedzenie,
narada; 28) jaja ryb; 29) nie
sprawdzona pogłoska.
PIONOWO; — 1) obraz foto
graficzny o odwróconej skali
tonalnej- 2) pomieszczenie cza
sowo zajęte przez wojsko; 3)
część należności: 4) strefa, oko
lica; 5) popularna nazwa urza
dzeń radiolokacyjnych 6) kli
ka — inaczej; 9) stan w półn.
wschodnich Tndiach 14) rodzaj
materiału wybuchowego; 15)
małe okienko w dachu, często
z ozdobnym obramieniem; 17)
forma rozliczeń
bezgotówko
wych; 18) lewy dopływ Warty;
20) olać t'argowv; 21) piękno,
uroda;-24) brzeg dachu.
(OLA)
Rozwiązania prosimy nade
słać do redakcii w Koszalinie
— koniecznie
z
dopiskiem

CIAGOWIU:

Wyrazy: — spadkobierca, ano
nim. moralizatorstwo, olimpij
czyk, krótkowzroczność, ćwierć
wiecze.
eksperyment, tłuma

czenie, element, trądzik, kłam

stwo. oprzyrządowanie
Sentencja Platona: DOBRY

POCZĄTEK
TO
POLOWA
dzieła.
Za prawidłowe rozwiązanie
krzyżówki — eiągówki nagrodę
w postaci premiowego bonu
oszczędnościowego PKO warto
ści 250 zł otrzymuje Józef So
roka. 77-116 Czarna Dąbrów
ka, woj Słupsk.

