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R, Malinowskiego
i Z. Michałka
Członek Biur«

Politycznego

BPK, przewodniczący Rj
d.y Ministrów LRB Grisąa Fi
HKC
lipow przyjął 28- boi. w Sofii
sra prezesa NK ZSŁ. wicepremie*■'- ra PRL, Romana Malinowskie
go oraz sekretarza KC PZPR
Zbigniewa Michałka.
fcv5
Omówiono szeroki krąg pro
foiemów związanych z rozwo
jem dwustronnych stosunków
w warunkach obecnej sytuacji
w Polsce, w świetle działań
;* podjętych dla przezwyciężenia
kryzysu.

Rozmowy radziecko-amerykaiiskie
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Premier Bułgarii
p«yjął

W czwartek
odbyło się w
Genewie
plenarne
oosiedzenie delegacji ZSRR j
USA
I I uczestniczących w rozmowach
w sprawie ograniczenia zbro
jeń jądrowych w Europie.
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Dziś pogrzeb
Michaiła Susłowa
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29 ■: bm •, na Placu Czerwonym
w Moskwie odbędzie sie dc>‘ - grzeb wybitnego działacza oar
' tii komunistycznej oaństwa ra
dzieckiego 1 międzynarodowego
21 ruchu komunistycznego, człon
ka Biura Politycznego sekre
tarza KC KPZR Michails Su-

B

(omówienie)
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Główny Urząd Statystyczny ogłosił dane o sytuacji spo
łeczno-gospodarczej kraju w 1381 r.
W komunikacie stwierdzono na wstępie, że sytuacja
społeczno-gospodarcza kraju w 1SS1 r. uległa dalszemu,
znacznemu pogorszeniu. Obniżył się poziom produkcji ma
terialnej, w rezultacie czego dochód narodowy wytworzony
spadł o ok. 13 proc. Jednocześnie znacznie -pogorszyły się
warunki bytowe ludności.
U źródeł pogłębiającego
się kryzysu ekonomicznego
legły dysproporcje w roz
woju gospodarki narodowej
narosłe w latach ubiegłych.
Nałożyły się na to skutki
• nie .u ząs a d ni onego skonom i cz
nie skracania czasu pracy,.
głównie w przemyśle wy
dobywczym, wzrost płac i

innych dochodów, pozosta
jący v/ głębokiej sprzecz
ności z obniżającym się po
ziomem produkcji a także
coraz bardziej paraliżujące
życie gospodarcze i spo
łeczne oraz dezorganizujące
system zarządzania, napięcia
społeczne i strajki.
Trudności pałlwowo-surow

co we i kooperacyjne, spo
wodowane w znacznym stop
ruu obniżeniem wydobycia
węgła kamiennego oraz spad
kiem importu zaopatrzenio
wego, głównie ze strefy do
larowej, spowodowały wy
łączenie z produkcji znacz
nych mocy wytwórczych i
zahamowanie w7 dotychczas
niespotykanej skali proce
sów7 inwestycyjnych.
Równoległe z obniżeniem
poziomu wytwarzanego do
chodu narodowego nastąpił
ogólny spadek
społecznej
wydajności pracy.
Koszty
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-7 bm. w Komitecie Centralnym PZPR odbyła się narada
aktywu propagandowego partii. W naradzie uczestniczyli
sekretarze komitetów wojewódzkich ds. ideologii i propa
gandy oraz działacze frontu ideologicznego. Wziął również
udział członek Biura Politycznego, sekretarz KG Stefan
Olszowski. Obradom przewodniczył kierownik Wydziału
Ideologicznego KC Walery Ńamiotkiewicz.
Naradę otworzył sekretarz
KC Marian
Orzechowski,
który przedstawił węzłowe
aspekty aktualnej sytuacji
społeczno-politycznej " kraju
i na tym tie omówił ideowo-prppagandowe
zadania
partii w warunkach stanu
wojennego. Ze szczególnym
naciskiem referent zaakcen
tował doniosłość prowadzonej przez partię walki o'
f socjalistyczną
świadomość
społeczeństwa
polskiego.
Mówca skonkretyzował za
dania instancji i organiza■ cji partyjnych w świetle
ocen i dyrektyw zawartych
w przemówieniu I sekreta
rza KC, tow. Wojciecha Ja
ruzelskiego podczas posie
dzenia Sejmu PRL w dniu
25 stycznia br.
Po referacie M. Orzechów7
skiego
rozpoczęła' się oży
wiona dyskusja, w której za
brało głos wielu towarzyszy,

poruszając szeroki krąg pro
foiemów.
Zabrał również głos kie
rownik Wydziału Prasy, Ra
dia i TV Lesław Tokarski,
który scharakteryzował za
dania prasy, a zwłaszcza ga
zet terenowych. Omówił on
także stan dyskusji nad
modelem prasy partyjnej
oraz przedstawił aktualną
sytuację w środowisku dzień
nikąrskim.
Aktualne kierunki pracy
propagandowej
instancji
partyjnych
przedstawił w
swym wystąpieniu kierow
nik Wydziału
Informacji
KC, Jerzy Majka,
który
podkreślił zwłaszcza koniecz
ność szybkiego i celnego
reagowania na ataki propa
gandy wrogiej socjalizmowi.
Na zakończenie
narady
zabrał głos 'Stefan Olszow(dokończenie na str. 3)

stówa, który zmarł 25 stycznia
po krótkiej, ciężkie i chorobie.
KC KPZR i Rade Ministrów
ZSRR .utworzyły komisie rzą
dową do órąani/.scii oogrzebu
Michaiła Susłowa.
>
Wczoraj
wartę
honorowa
przy trumnie M Susłowa peł
nili orzvwödcv KPZR i pań
stwa radzieckiego z L.- Breżnie
wem.
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A. Gromyko zakończył
I wizytę w NRD

(dokończenie na str. 2)

Zadania propagandy Plenarne obrady
w obecnym okresie KW PZPR i spotkania
* Narada w KC PZPR

Po zakończeniu przyiacieJII sklej wizyty w NRD minister
soraw zagrarücznvcb ZSRR. An
drie.f Gromyko. 1 opuścił -w
M~ czwartek Berlin 1 udał' s:ę
drogę powrotna do Moskwy,

aktywu partyjnego
v W-kilku województwach
odbyły się wczoraj plenar
ne posiedzenia
komitetów
wojewódzkich PZPR i spot
kania aktywu
partyjnego
z członkami Biura Politycz
nego KC, poświęcone głów
nie aktualnym problemom
polityczno - ekonomicznym
kraju i regionu.
(dokończenie na str. 2)

Złoty medal pokoju
dla K. Waldheima
37 lot temu — 2? stycznia 1945 roku - żółhierze 1 Armii
Wojska Polskiego przekroczyli na zachód od Więcborka pol
sko-niemiecką granicę z 1939 roku, rozpoczynając wyzwalanie
Pomorza i przywracanie go Macierzy. Następnego dnia przy
stąpili do boju o .Złotów, który wyzwolili — jako pierwsze mia
sto na tym terenie — 31 stycznia. Kolejny zestaw materiałów
z cykly „Szlakiem wyzwoleńczych bojów”, poświęcony tym wfa
śnie wydarzeniom, zamieszczamy na str. 10.
Na zdjęciu: głaz z tablicą upamiętniającą wyzwolenie Ja
strowia.
Fot. Jerzy Patan

Operacja „Rynek”
W dniach 27 j 28 bm., na te
renie całego kraju, przeprowa
dzona została kolejna, kontrolno-represyjna operacja pod kryp
tonimem „Rynek”. Jej zorgani
zowanie wiąże się z zapowiedzią
nym przez gen. armii Wojciecha
Jaruzelskiego w przemówieniu
na forum sejatnowym wzmoże
niem walki ze spekulantami, pa
sożytami społecznymi, amatora
mi życia cudzym kosztem. Wią
że się także a. faktem wchodze
nia w życie nowych cen, co
może być przyczyną różnego to
dzaju nadużyć.
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W operacji uczestniczyli mi
licjanci, ormowcy, żołnierze WP,
przedstawiciele państwowych or
ganów kontroli, aktywiści spo
łeczni. Kontrolowano
głównie
hurtownie, magazyny,
pojazdy
transportujące towary, zakłady
gastronomiczne, placówki han
dlowe, Działania operacyjne ukierunbowane były na ujawnie
nie przypadków oszukiwania na
bywców, przeprowadzania niele
galnych transakcji, ukrywania
towarów z myślą o ich odsprzei
daiy z zyskiem. (PAP)
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ARCHITEKTA
TUCHOMIE - wieś nc Poje |
zierzu Bytowskim, lokalne cen- i
trum obsługi okolicznych wsi/1
pięknie położona w dolinie I
Kamienicy. Sylwetka zabudowy
Tuchomia widoczna jest z kil
ku kilometrów.
Rys. ELŻBIETA SZALEWSKA
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Były
sekretarz
generalny
ONZ Kurt Waldheim, który
ido 31 grudnia prze? 10 lat kie
rbwał pracami sekretariatu Na
rodów Zjednoczonych. otrzy
mał w środę z rak swego na
stępcy. Peruwiańczyka Tsyierą Pereza de Cuellars Złoty
Medal Pokoju ONZ w uznaniu
zasług
oołozonych
na
oolu
utrwalania pokoju między na
rodami 1 Dostępu ludzkości na
naszym globie.
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(dokończenie na str. 2)

Posiedzenie Komitetu
Społeczno-Politycznego RM
A Problemy ruchu turystycznego
A Wyjazdy za granicę
A Sytuacja w środowisku szkolnym
Biuro Prasowe Rządu in
formuje: 23 bm. odbyło się,
pod przewodnictwem wice
premiera Mieczysława F, Ra
kotvskiego, posiedzenie Ko
mitetu Społeczno-Polityczne
go Rady Ministrów. W po
siedzeniu uczestniczył wice
premier Jerzy Ozdowski. Ko
mitet zapoznał się z aktual
ną sytuacją społeczno-poli
tyczną kraju. Następnie omó
wiono problemy ruchu tury
stycznego.
Pomimo obowiązującego w
Polsce stanu wojennego na
dal utrzymuje się duże za
interesowanie nas-zym kra
jem wśród turystów zagra
nicznych
Napływają zgło
szenia zorganizowania grup
turystycznych z krajów so
cjalistycznych. z wielu kra
jów
zachodnioeuropejskich.
Duże zainteresowanie ucze
stnictwem w zbliżających
się obchodach jub- leszo
wych klasztoru w Cze focha
wie wykazuje Polonia ame
rykańska Komitet p tano
wi! -zwrócić się do W <jskowej Rady Ocalenia Narodo
wego z propozycją wyraże
nia zgody na przyjmowanie
od kwietnia 1982 r. zorgani
zowanych grup turystycz
nych a od maja br. tury

stów indywidualnych. Rów
nocześnie
zaproponowano
wyrażenie zgody na potwier
dzenie przez polskie biura
turystyczne wcześniej zare
zerwowanych
miejsc
w
ośrodkach wypoczynkowych
Bułgarii, Węgier i innych
krajów socjalistycznych w
sezonie letnim 1932 r.
W kolejnym punkcie po
rządku obrad zapoznano się
z informacją,
opracowaną
przez Ministerstwo Pracy,
Plac i Spraw Socjalnych w
sprawie wyjazdów zarobko
wych i zatrudnienia obywa
teli PRL za granicą. W
1981 r. pracowało poza gra
nicami kraju, za pośrednic
twem
różnych
przedsię
biorstw handlu zagraniczne
go oraz w oparciu o poro
zumienia międzyrządowe i
międzyresortowe ponad 84
tyś. osób. Według oceny re
sortu pracy, płac i spraw
socjalnych w organizowaniu
pracy za granicą popełniono
wiele błędów, m. in. w dobo
rze kadr.
Zapoznano się również t
problemami indywidualnych
wyjazdów zagranicznych. W
trzech kwartałach 1981 r,
(dokończenie na str, 2)
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Nakłady inwestycyjne net
to na środki trwałe spadły
własne produkcji przedsię
w 1981 r. o ok. 45 proc., a ich
biorstw uspołecznionych by
udział w dochodzie narodo
ły wyższe od osiąganych
wym podzielonym obniżył
dochodów ze sprzedaży, co
się z 17,5 proc. w 1980 r dó
spowodowało m. in. duży
ok. 11 proc. w 1981 r. Tak
wzrost dotacji z
budżetu
duży spadek nakładów inwe
państwa.
stycyjnych netto na środki
Ogólny spadek produkcji
trwałe wynika ze spadku na
materialnej oraz znaczny
kładów inwestycyjnych o ok
wzrost płac, świadczeń spo
24 proc. oraz wzrostu amor
łecznych i innych dochodów
tyzacji o ok. 3 proc.
ludności doprowadził do na
O ile w 1980 r. w porów
silania się zjawisk inflacyj
naniu z 1979 r. produkcja
nych i bardzo poważnego
sprzedana przemysłu obni
wzrostu* kosztów utrzyma
żyła się o 1 proc., to w 1981 r.
nia. W efekcie pogłębiła się
spadek wyniósł 429 mld
dezorganizacja rynku we
zł, tj. 12,6 proc. Łącznie w
wnętrznego oraz nasiliły się
ciągu 2 lat obniżenie pro
zjawiska spekulacji.
dukcji wyniosło 13,5 proc.
W
wyniku korzystnych
Obniżenie produkcji sprze
w7 a r u nk ó w a tmos f er yc z.n yc h
danej nastąpiło wre wszyst
wzrosły — w porównaniu
kich gałęziach przemysłu, a
z wyjątkowo trudnym 1980
szczególnie: w hutnictwie że
rokiem — zbiory zbóż i ro
laza i metali nieżelaznych,
ślin okapowych, co spowo
przemyśle węglowym, środ
dowało ogólny wzrost pro
ków transportu, materiałów
dukcji rolniczej. Jednakże,
budowlanych, poligraficz
tna skutek niedoboru pasz
nym.
a poprzedniego reku oraz
Moc zainstalowana w elek
©graniczenia importu zbóż trowni wzrosła w 1931 r.
i pasz nastąpił dalszy zna tylko o 255 MW, a produk
czny spadek globalnej i to
cja energii elektrycznej owar owej
produkcji zwie
bniżyła się o 5,7 proc.
rzęcej.
Za potr ze bo wa n i e
mocy
Ujemne saldo obrotów to
elektrycznej w 1931 r. utrzy
warowych,
spowodowane mywało się na poziomie z
głównie spadkiem eksportu
1980 r.
oraz znaczny wzrost kosz
Przy
znacznym spadku
tów kredytów
zagranicz
wartości produkcji w prze
nych spowodowały
dalsze myślę uspołecznionym osobo
zadłużenie się kraju i po
wy fundusz płac w 1SS1 r.
głębianie trudności płatni
wyniósł 448,7 mld zł, wzra
czych.
stając o 86,5 mld zł. Prze
i W 1981 r. dochód narodo
ciętna płaca miesięczna wy
wy w cenach stałych był
nosiła 7704 zł, wzrastając o
niższy o ok. 13 proc. Był to
1523 zł, przy równoczesnym
już trzeci
rok, w którym
spadku produkcji na 1 za
wystąpił
spadek dochodu
trudnionego.
narodowego. W
rezultacie
W 1981 r. obniżył się no
realne rozmiary wytworzo
nego dochodu narodowego w mraalny czas pracy, głów
nie w wyniku wprowadze
ubr. ukształtowały
się w
nia dodatkowych
wolnych
przybliżeniu na poziomie r.
sobót oraz skrócenia czasu
1974.
pracy dla niektórych grup
Spadek produkcji czystej
pracowników z tytułu wa
1 społecznej wydajności pra
runków
szkodliwych
dla
cy wystąpił we wszystkich
zdrowia. Pogorszyło się jed
pod s t a w o w y c h
po za roi n i nocześnie wykorzystanie no
czych działach
gospodarki
minalnego czasu pracy.
narodowej. Produkcja czysta
W 1931 r. w wyniku sprzy
w przemyśle obniżyła się o jającej
pogody w okresie
■O'K. 19 proc.,
wzrósł nato
miast o ok. 3 proc. poziom wegetacji i sprzętu upraw,
pomyślne wyniki
produkcji czystej rolnictwa. uzyskano
w produkcji roślinnej. Ko
Szacuje
się, że
gdyby rzystne
były . zwłaszcza zbio
istniały pełne
możliwości ry buraków cukrowych, ziem
wykorzystania
potencjału niaków T' upraw pastew
przemysłu przetwórczego to nych.
rozmiary produkcji czystej
Nastąpiło natomiast zaha
mogłyby być, przeciętnie li
cząc, wyższe w poszczegól mowanie rozwoju * produkcji
nych gałęziach w granicach zwierzęcej, co spowodowane
od 25 proc. do ponad 50 pro było przede wszystkim nis
kimi zasobami paszowymi
cent.
ze zbiorów 1980 r. '
Spadek podzielonego do
Ogólna wartość produk
chodu narodowego był nie tów
rolnych
skupionych
co niższy od spadku docho przez państwo (w cenach
du narodowego wytworzone bieżących) wyniosła w 1981
go, w związku ze zwiększe r. 516 mld zł, zwiększając
niem się w ub. roku ujem się o 42,3 proc., co było
nego salda handlu zagrani rezultatem wzrostu cen sku
cznego, co było z kolei rezul pu w porównaniu’ z poprzed
tatem szybszego spadku eks nim rokiem o ok. 60 proc.
portu towarów i usług, niż
Wzrost wartości skuęu od
ich importu.
gospodarki nieuspołecznionej
Przy znacznym
spadku wyniósł w 1981 r. 42 proc.,
dochodu narodowego podzie a od gospodarki uspołecznio
lonego, spożycie przez lud nej 44 proc.
ność dóbr materialnych z
Liczba ciągników w kół
doehodóW osobistych utrzy kach i zrzeszonych z nimi
mało się na poziomie tylko związkach zmniejszyła się
niewiele niższym aniżeli w o 9,2 p/roc., natomiast w
roku 1980.
nieuspołecznionej gospodar
_ Rozmiary dostaw towa ce rolnej wzrosła o 12 proc.
rów do handlu uspołecznio
W 1981 r. rolnictwo żaku
nego przeznaczonych na za
piło 6,7 min ton pasz z zaso
opatrzenie rynku obniżyły się bów państwowych, tj. o ok.
O ok. 11 proc., natomiast roz 846 tys. ton mniej niż w
miary sprzedaży detalicz roku poprzednim, co w du
nej towarów konsumpcyj żym stopniu było wynikiem
nych dla ludności spadły o spadku importu zbóż.
ponad 3 proc. (lięząc w ce
Pod zbiory 1981 r. rolnic
nach stałych). Było to rezul two zużyło ok. 3,5 min ton
tatem bardzo poważnego o- nawozów sztucznych (w czyś
bniżenia się zapasów w hand tym składrMku), tj. o 3,7
lu oraz ograniczenia sprze proc. mniej.
daży jednostkom gospodarki
W drugim półroczu 1981 r.
uspołecznionej (tzw. sprzeda zanotowano poprawę zaopa
ży pozarynkowej).
trzenia rolnictwa w nawozy
Wzrosły rozmiary sprzeda szteiczne.
ży wolnorynkowej i spoży
W leśnictwie pozyskanie
cia naturalnego produktów drewna (grubizny) w 1981 r.
rolnych. Szacuje się też, że wynosiło łącznie ok. 20 min
wzrosły znacznie zapasy to m sześć., obniżając się o
warów konsumpcyjnych w 3,4 proc.
gospodarstwach domowych,
Uspołecznione pr ze d s iębior
a przyrost ten zgodnie z
stwa transportowe w 1981 r.
przewiozły 1217 min ton ła
metodologią obliczeń docho
du narodowego traktowany
dunków, notując spadek o
jest jako wzrost spożycia w
427, 4 min ton.
Żeglugą morską przewieziio
danym roku.

MAGAZYN

no 32 min ton ładunków, tj.
o 19 proc. mniej. Łączny to
naż morskiej floty transpor
towej pływającej pod polską
banderą wyniósł w dniu 31
grudnia 4574,5 tys. DWT,
zwiększając się o 1,1 proc.
W morskich portach han
dlowych przeładowano 37,5
min ton ładunków, notując
spadek o 39 proc.
W 1981 r. w gospodarce
uspołecznionej zrealizowano
nakłady inwestycyjne w w,y
sokości ok. 398 mld zł. Oznacza to ograniczenie pozio
mu inwestowania o przeszło
25 proc., a w porównaniu z
1978 r., który był rokiem o
najwyższym poziomie nakła
dów inwestycyjnych, nastąpił
spadek nakładów o przeszło
40 proc. Poziom nakładów
inwestycyjnych był zbliżony
do osiągniętego w 1972 r.
W budownictwie mieszka
niowym w gospodarce naro
dowej oddano do użytku w
1981 r. 183 tys. mieszkań o
łącznej powierzchni użytko
wej 11,6 min m kw.
Liczba oddanych do użyt
ku mkszkąń była o 33,5 tys.
a powierzchnia użytkowa o
2.2 min m kw. mniejsza.
W końcu ub. roku oczeki
wało na mieszkania spółdziel
cze ok. 570 tys. członków (w
tym 230 tys. to młode mał
żeństwa) oraz 1770 tys. kan
dydatów, w tym 80 proc. to
osoby pełnoletnie.
Łączna
liczba oczekujących na miesz
kania spółdzielcze wzrosła o
6,6 proc.
Nastąpił znaczny spadek
obrotów handlu zagraniczne
go. Wartość eksportu wyno
siła 51,2 mld zł dew. obniża
jąc się 14,6 proc. a wartość
importu
wyniosła
51,2
mld złotych dew. spada
jąc o 12,2 proc. Ujemne sal
do obrotów towarowych osiągnęło 6,9 mld zł dew. (w
1880 r. — 6,4 mld zł dew.).
Wartość eksportu do kra- ,
jów socjalistycznych wynosi
ła 26,1 mld zł dew7., co
oznacza spadek o 10,2 proc.,
natomiast wartość importu
osiągnęła 33,2 mld zł dew.,
tj. wzrosła o 2,3 proc. Wzrost
importu z krajów socjali
stycznych został osiągnięty
głównie w wyniku wysokich
dostaw
realizowanych
z
ZSRR.
Według wstępnych* danych
zadłużenie w kredytach dłu
go, średnio i krótkotermino
wych wzrosło (stan w dniu
.31 grudnia): — w walutach
krajów socjalistycznych z 6,4
mld zł dew. do 14,8 mld zł
dew. a w walutach krajów
kapitalistycznych z 76,6 mld
zł dew. do 89,1 mld zł dew.
tj. do 25,5 mld dolarów,
USA.
Szczególnie głęboki spadek
eksportu dotyczy węgla, kto
reg'o dostawy w 1981 r. wy
niosły 15,2 min ton i były
niższe o 15,8 min ton, a w
porównaniu z 1979 r. aż o
26.2 min ton.
Dostawy ropy naftowej,
wynosiły w 1981 r. 13,5 min
toin a były niższe o 2,8 min
ton, przy czym import z
ZSRR pozostał ma nie zmie
nionym poziomie, a z kra
jów kapitalistycznych obni
żył się o 87 proc.
Import zbóż i przetworów
zbożowych osiągnął 7,2 min
ton (był niższy o 796 tys.
ton).
Ludność Polski osiągnęła
36,1 min osób. Rzeczywisty
przyrost ludności, który był
nieco większy w porówna
niu z 1980 r. wyniósł 325
tys. W miastach pod koniec
1981 r. mieszkało ponad 21,3
min osób. Był to wzrost o
350 tys. osób.
Przeciętne zatrudnienie w
gospodarce uspołecznionej wy
niosło w 1981 r. 12037 tys.
osób i było wyższe w po
równaniu z 1980 r. o 0,3
proc.
Pogłębiły się dysproporcje
między globalnymi dochoda
mi ludności a podażą towa
rów w handlu. Doprowadziło
to do dezorganizacji rynku
zarówno towarów żywnościo
wych, jak i towarów nieżyw
ności owych.
W läSi r. glo-baine przy

chody pieniężne ludności wy
nosiły 2090 mld zł rosnąc o
445 mld zł, tj. o 27 proc.. W
dniu 31.12.1981 r. zasoby pie
niężne ludności
wyniosły
1050 mld zł, z tego zasoby
gotówkowe 371,4 mld zł i
wkłady
oszczędnościowe
678,5 mld zł.
Ogólna wartość towarów z
produkcji krajowej i z im
portu dostarczonych na ry
nek w 1981 r. wyniosła (li
cząc jw cenach detalicznych
bieżących)
1459,5 mld zł,
wzrastając o 57,8 jnld zł, tj.
0 4 proc. W przeliczeniu na
ceny stałe dostawy towarów
na zaopatrzenie rynku były
niższe o ok. 11 proc.
W 1981 r. dostawy wielu
towarów ważnych dia zaopa
trzenia rynku kształtowały
się na poziomic niższym, a
nawet znacznie niższym niż
w roku 1980. Szczególnie dot
kliwie rynek odczuwał w
1981 r. niedobory mięsa i
przetworów mięsnych oraz
tłuszczów zwierzęcych. Na
stąpił spadek dostaw, mięsa,
drobiu, podrobów i; przetwo
rów o 362,2 tys. tj. o 17,3
proc.
Na warunki bytu ludności
w 1981 r. zasadniczy wpływ
wywierał działający równo
legle bardzo silny wzrost do
chodów nominalnych ludno
ści, wzrost kosztów utrzyma
nia oraz pogłębiający się pro
ces.
dezorganizacji
rynku
wewnętrznego.
W przeliczeniu na 1 miesz
kańca nominalne dochody
osobiste ludności wzrosły o
ok. 39 proc. Zadecydowały o
tym głównie regulacje i pod
wyżki płac, wyższe wypłaty
rolnikom za skup produk
tów rolnych, podwyżki eme
rytur, rent i zasiłków ro
dzinnych oraz wzrost cen
pobieranych przez prywat
nych producentów towarów
1 usług.
W 1981 r. przeciętna mie
sięczna emeryturą i renta
bieżąca wynosiła 34Ö5 zł j
stanowiła 47 proc. przecięt
nej płacy miesięcznej.
Nominalne dochody pie
niężne rolników indywidual
nych z produkcji rolniczej
przeznaczone na konsumpcję
i inwestycje nieprodukcyjne
były wyższe o ok. 64 proc.
Na tak źnaczny wzrost wpły
nęły przede wszystkim pod
wyżki cein skupu przez pań
stwo produktów rolniczych
i wzrost cen wolnorynko
wych, które łącznie wzrosły
0 ok. 65 iproc.
Ceny żywności zakupionej
przez ludność w 1981 r. by
ły wyższe — w porównaniu
z rokiem poprzednim — o
ok. 23 proc. (w tym na tar
g-owiskaeh o ok. 58 proc.),
napojów alkoholowych o ok.
57 proc., artykułów nieżywnościówych o ok. 18 proc. i
usług o ok. 15 proc.
W 1981 r. —— mimo wzro
stu ponoszonych nakładów
— nie osiągnięto poprawy w
dziedzinie usług socjalnych
1 kulturalnych.
W roku 1981 sizkoły pod
stawowe
ukończyło 497,4
tys., licea ogólnokształcące
105,3 tys., szkoły zawodowe
537,9 tys. (w tym średnie
— 212,1 tys.). absolwentów.
Szkoły
wyższe ukończyło
73,7 tys. absolwentów.
Liczba zatrudnionych le
karzy w końcu grudnia 1981
roku wyniosła 65 tys. wzra
stając o 1,4 tys. Liczba za
trudnionych lekarzy denty
stów wynosiła 17 tys. W
przeliczeniu na 10 tys. lud
ności przypadało 18 lekarzy
i 4,7 lekarzy dentystów.
Pogorszyło s-ię zaopatrze
nie ludności w leki i środ
ki sanitarne. Wystąpiły tak
że istotne niedobory w za
opatrzeniu służby zdrowia
w podstawowe artykuły
i
sprzęt medyczny niezbędny
do ratowania życia
W roku 1981 nastąpił spa
dek produkcji wydawniczej.
Zmalały nakłady książek i
broszur.
Liczba widzów w teatrach
i instytucjach muzycznych
zmniejszyła się, . wzrosła natc
miast liczba widzów w ki
nach.

Głos Pomorza nr 21

Posiedzenie Komitetu
Społeczno-Politycznego RM
(dokończenie ze sir. 1)
wyjechało z Polski ok. 870
tys.; jak się szacuje około
1/8 nie powróciła do kraju,
podejmując stałe łub okreso
w7e zatrudnienie za granicą.
Kraj nasz poniósł więc do
tkliwe straty, tracąc wielu
wybitnych specjalistów o wy
sokich kwalifikacjach zawo
dowych.
Komitet
Społeczno-Poli
tyczny Rady Ministrów za
poznał się również z infor
macją Ministerstwa Oświaty
i Wychowania o sytuacji w
środowisku szkolnym. Z du
żym uznaniem- przyjęto fakt,
że zajęcia szkolne odbywają
się w warunkach spokoju
społecznego, że program nau
(dokończenie/ ze sir. 1)

Haig przybył do Kairu
•Sekretarz stanu USA A!exąn
der Haig przybył w czwartek do
Kairu i natychmiast- udał się
na rozmowy z prezydentem Ho
snim Mubarakiem i jego do
radcami ds. rozmów na temat
tzw, autonomii palestyńskiej.
Haig przyleciał do . stolicy
Egiptu z Jerozolimy, gdzie —
jak poinformował — osiągnął
„postęp” w rozmowach na ten
sam temat z kierownictwem
izraelskim.

Porwanie samolotu
w Kolumbii
7 uzbrojonych
partyzantów
porwało w środę w • Bogocie
kolumbijski samolot pasażerski
ze 123 osobami na pokładzie.
Samolot wylądował następnie
w Cali, w południowo-wschod
niej części Kolumbii.
Doszło
tam do strzelaniny między woj
skiem a porywaczami. Jak pi
sze agencja Reutera, porywa
cze zwolnili 86 zakładników i
zażądali nowego Samolotu.

Szczyt krajów
wysoko
uprzemysłowionych
Rzecznik Pałacu Eliżfejśkiegó
poinformował oficjalnie, że w
dniach 4—6 czerwca br, odbę
dzie się w Wersalu ósma kon
ferencja na szczycie wysoko
uprzemysłowionych
krajów
świata zachodniego. Wezmą w
nim udział szefowie- rządów
USA, W. Brytanii. Frhheji Ja
ponii, RFN, Włoch i Kanady.

Podróż Mubaraka
Prezydent Egiptu Hbsni Mu
barak uda sie w sobotę w
swoją pierwszą podróż zagra
niczna od czaśu objęcia wła
dzy w październiku ubr. Od
wiedzi on
Włochy, * Francję,
Stany
Zjednoczone,
Wielką
Brytanię \ Republikę Federal
ną, gdzie przeprowadzi rozmo
wy z przywódcami tych kr.a
jów na temat sytuacji na Bli
skim Wschodzie oraz stosun
ków dwustronnych.

czania jest konsekwentnie
realizowany,
że młodzjeż
i kadra pedagogiczna wyka
zują wysokie zdyscyplinowa
nie.
Frekwencja na zajęcia.ch jest dobra. Stwierdzo
no przy tym konieczność
zwrócenia. większej uwagi
na pracę ideowo-wychowąw
czą z młodzieżą, na potrze
bę konsolidowania zespołów
nauczycielskich wokół ideo
wych i społecznych warto
ści socjalizmu oraz dalszego
doskonalenia procesu dydak
tyczno-wychowawczego. Mi
nistra oświaty i wychowania
zobowiązano do opracowania
krótkoterminowego progra
mu działań w środowisku
szkolnym w warunkach sta
nu wojennego. (PAP)

Konsultacje w Radzie
Bezpieczeństwa
W Nowym Jorku odbyły się
konsultacje Rady Bezpieczeń
stwa. których ceiern jest podje
cie decyzji w sprawie zwołania
nadzwyczajnej sesji Zgromadzę
nia Ogólnego NZ, poświeconej
problemowi 'ańeksji syryjskich
Wzgórz Golan, dokonanej prze?
Izrael; Po konsultacjach przy
drzwiach
zamkniętych Rada
odbędzie formalne
posiedze
nie, na którym zostanie przy
jęta rezolucja w sprawie z,wo
łania nadzwyczajnej sesji Zgro
madzenia.

Handel bronią
5V 'Paryżu podano, że w naj
bliższą niedzielę Francja pla
nuje podpisać kontrakt z Egip
tem
wartości 4,5 mld
fran
ków na sprzedaż 20 myśliw
ców bojowych
typu ..Mirage
2000”., Francja przyzna Egipto
wi specjalny, nisko oprocento
wany kredvt na zakup tych
maszyn Oczekuje się też, iż
w ciągu miesiąca zawarty zo
stanie kontakt z Indiami ...któnm Francja dostarczy 40 my
śliwców : „Mirage 2000” oraz
wyposażenie
dla , fabryki w
Bangalore, gdzie Indie urućhorhią montownię „Mirage-ów
2000”.
.

Ludność Francji
Ludność Francji na dzień 1
stycznia 1982 roku liczyła 54 mi
liony 82 tysiące osób
Dane
opublikował Narodowy Insty
tut- Badań
Statystycznych i
Ekonomicznych.

Budżet Pentagonu
Prezydent Reagan zatwierdził
projekt budżetu Pentagonu na
1983 rpk finansowy z rekordo
wym pułapem 245 mld doi
Kwota ta przewyższa o 15 proc.
wydatki na cele wojskowe prze
widziane na bieżący rok. Do
datkowe środki dla wzmożenia
zbrojeń uzyskane zostaną w
pierwszym rzędzie kosztem dal
szego ograniczenia funduszy
na programy socjalńe.

Plenarne obrady KW PZPR
i spotkania aktywu partyjnego
(dokończenie ze str. 1)
■

Na plenarnym posiedze
niu zebrał się Komitet War
szawsiki PZPR. W jego obra
dach uczestniczyli: Albin
Siwak, Jan Główczyk, Ma
rian Woźniak. Tematem dy
skusji były tegoroczne za
dania gospodarcze wojewódz
twa stołecznego w kontek
ście wdrażania założeń refor
my gospodarczej.
W Przemyślu obradowało
plenum Komitetu Wojewóaz
kiego partii poświęcone orno
wi-eniu głównych kierunków
działań wojewódzkiej orga
nizacji partyjnej w aktual
nej sytuacji politycznej
i
społeczno-gospodarczej.
W obradach uczestniczył
członek Biura Politycznego,
sekretarz KC PZPR Miro
sław Milewski.
Także w Szczecinie obra
dowało plenum KW PZPR,
którego podstawowym terna
tern była ocena stanu woje
wódzkiej organizacji, partyj
nej oraz
określenie zadań
instancji i organizacji par

tyjnych na cikres stanu wo
jennego.
W obradach uczestniczył
członek Biura Politycznego,
sekretarz KC PZPR — Kazi
mierz Barcikowski.
W Rzeszowie odbyło się
spotkanie aktywu wojewódz
kiego PZPR poświęcone as
tuainyra problemom polity
czno-ekonomicznym, kraju i
regionu.
W spotkaniu uczestniczył
członek Biura Politycznego,
sekretarz KC > PZPR mini
ster spraw
zagranicznych
Józef Czyrek.
W Gdańsku
z udziałem
członka Biura Politycznego
KC I sekretarza KZ PZPR
Stoczni Gdańskiej im. Leni
na -— Jana Łabęckiego oraz
I sekretarza KW PZPR w
Gdańsku — Stanisława Bej
gera odbyło
się spotkanie
wojewódzkiego aktywu par
tyjnego,
przedstawicieli
większych zakładów Wybrze
ża Gdańskiego. Poświęcono
je aktualnym problemom po
lityczno- ekonom icznym kra
ju, a szczególnie gdańskiego
regionu. (PAP)
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iZe spotkania z aktywem robotniczym
■ (Obsługa własna.) Sala konferencyjna Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Koszalinie
wyipeinicna do ostatniego miejsca. Pcdotonie jafe zradiofcnizowaina sa«la o piętro niżej.
Wśród obecnych są robotnicy z wielu zalkła
dów produkcyjnych Koszalina i wojewódz
twa. ^est tarte spora grupa sekretarzy or
ganizacji partyjnych,
komitetów zakłado
wych partii oraz działacze KW i KM PZPR.
Spelikanie z członkiem Biura Politycznego
KC FZPR, towarzyszem Albinem Siwakiem.
Znana to postać w partii, jeden z kilku ro
botników, którzy na IX Zieździe zostali wy
brani w skład Biura Politycznego. Pamięta
i»y lego bezkompromisowe wystąpienia na
plenarnych posiedzeniach Komitetu Central
nego, na IX Zjeździć, a taikże przy wielu
innych okazjach, chociażby w znanej audy
cja telewizyjnej, kiedy to samotnie stawił
czoła ekstremistom „Solidarności” z „Ma
zowsza”.
Rozpoczęcie spotkania opóźniło się o oko
ło 45 minut. Nikt nie opuścił sali konferen
cyjnej. Już po rozpoczęciu spotkania towa
rzysz Albin Siwak powiedział: „Przepra
szam was w imieniu własnym i kierowcy
za to spóźnienie. Jechaliśmy od rana samo
chodem z Warszawy bez postojów, a wa
runki - jak zresztą wiecie — są bardzo
trudne”.
. Spot kanie rozpoczęło się bez żadnych ofi
cjalnych wstępów i ceremonii i trwało po
nad trzy godziny. Na początku Albin Siwak
mówił o niektórych aktualnych problemach
politycznych i społeczno-gospodarczych kra
■f
ju oraz roli i zadaniach partii:
Gospodarka kraju: Sytuacja jest bardzo
trudna i skomplikowana.
Cieszy .as. że
wzrasta wydobycie węgla na zaopatrzenie
przemysłu, rolnictwa i ludności. Także —. w
ostatnich dniach — na eksport. A przecież 1
jeszcze przed 13 grudnia groziło nam nie
tylko wstrzymanie produkcji przemysłowej,
lecz także ogrzewania mieszkań w miastach.
Jakie tego byłyby konsekwencje — nie trze
ba nikogo przekonywać.
Niezwykle trudna sytuacja jest w budów
nictwie mieszkaniowym. Ona też ma swój
związek z węglem. Obecnie coraz więcej
cementowni zaczyna pracować, a to ozna
cza możliwości pewnego rozruchu w bu
downictwie mieszkaniowym.
Prawda jest
jednak taka, że pomad 1.700 tys. rodzin cze
ika na mieszkania, a są to głównie ludzie
młodzi, niecierpliwi. W pełni ich rozumiem.
żeby zaspokoić wszystkie potrzeby mie
sztkaniowe, musimy wybudować co najmniej
3„5 min mieszkań. W obecnej .sytuacji jest
to praktycznie niemożliwe. Ale musimy z
troską o tym myśleć i działać. Mówi o tym
opracowany przez komisję sejmową memo
riał w sprawach budownictwa. Jest to do
kument tordzo wszechstronny, nawet resort
budowoicwza nie potrafił takiego przygoto
wać. Nie wolno nam zakładać rąk, ponie
waż młodzi dziś ludzie czekający na mieś z
kania —^ zanim je mogą otrzymać — zesta
rzeją się. Stąd też obok budownictwa spół
dzielczego trzeba rozwijać wszystkie inne
formy — budownictwo zakładowe,% komunał
ne, a przede wszystkim na dogodnych wa
runkach, jednorodzinne i patronackie. Trze
ba
i to szybko — uprościć przepisy ta
kiego budownictwa, łamać przy tym biuro
kratyczną mitręgę, okazywać daleko idącą
ipcmoc materialną i kredytową tym wszy
stkim, którzy chcą budować — przy pomocy
własnych rąk — mieszkania. 31 lat pracuję
w budownictwie jako brygadzista i działacz
związkowy; wiem dobrze z praktyki, że aby
coś załatwić, trzeba
pokonywać przeróżne
•V przeszkody. Musimy być uparci.
Sfan wojenny: Kraj nasz i nasz naród uniknął bratobójczej wojny. 13 grudnia i w
dniach następnych komuniści musieli bronić
w niejednym przypadku swoich zakładów
pracy — jak to robili w 1945 rok u-przed
wrogiem. Mówili mi o tym z dużą goryczą
starzy członkowie partii w Żyrardowie na
plenum Komitetu Miejskiego partii, Efestre
ma „Solidarności” miała gotowy scenariusz
przejęcia władzy i likwidacji komunistów.
Początek miał być 17 grudnia, świadczą, o
tym między innymi materiały przejęte w
siedzibie regionu „Mazowsze”. Jest tych mg
teriałów około 900 worków. Z wielu doku
mentów, które się tam znajdują, wynika, że
•ekstrema „Solidarności” była finansowana
przez zagraniczne ośrodki dywersji. Zacho

Zadania. .
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(dokończenie ze str. 1)
ski, który podsumował dys
kusję. Mówca zaakcentował
znaczną aktywizację ogrom
nej większości instancji oraz
organizacji partyjnych, oce
niając ten fakt wysoce po
zytywnie. Rosnąca aktyw
ność partii — kontynuował
sekretarz KC — świadczy o
utrwaleniu jej przewodniej
roli w społeczeństwie. Szczę
golną wagę posiada ten
kompleks działań, który po
twierdza w oczach ipass, tó

dowi bardzo zależało na zmianie ustroju w
Polsce. Stąd ich wściekłość, demonstrowa
na szczególnie przez prezydenta Reagana.
Nie szczędzono ani pieniędzy, ani instrukcji
d pouczeń. Szło o wielką stawkę. Obecnie
sięgnęli po sankcje ekonomiczne. Utrudni to
inam życie,, zwłaszcza zwykłym ludziom. Jed
mak my się nie ugniemy, bo — jak powie
dział premier Jaruzelski w Sejmie — minę
ła już. dawno era dyktatu kolonialnego.
Partia: 13 grudnia na posiedzeniu Biura
Politycznego zadawaliśmy sobie pytania, ja
ka ma hyc partia? Czy w oparciu o jej fun
demerit ideowy można budować przyszłość.
A może zmienić nazwę? Wydaje mi się, że
sprawa nie w nazwie. Mimo błędów, jakie
popełniono, nie mamy się czego wstydzić. W
tym kraju dużo przecież zrobiono i to wła
śnie dzięki tej partii. Mamy także dobry
program wyjścia z obecnych tarapatów —
wypracowany na IX Zjeździć. Żeby jednak
partia byia zdolna do ofensywnego działa
nia i w pełni odzyskała ■wiarygodność, musi
być skonsolidowana, zdyscyplinowana, musi
oczyścić się do końca od ludzi niegodnych
noszenia partyjnej legitymacji, I to od samej
góry do dołu. Tak jak — co już mówiłem
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tań pod adresem członków — robotników:
gdzie byliśmy, y jakich zakładach, jakie
sprawy ludzi nurtują.
Pytanie: Czy są rozbieżności w Biurze Po
litycznym KC, zwłaszcza w układzie: robot
nicy — inteligencja?
Odpowiedź: Są różnice poglądów w poszczę
gólnych kwestiach. To naturalne. Często
spojrzenie robotnika na jakiś problem jest
inne niż profesora czy sekretarza KC. Ale
w trakcie dyskusji dochodzimy do wspól
nych wniosków. I o ten efekt końcowy naj
bardziej chodzi. Uważam, że w Biurze Poli
tycznym potrzebni są zarówno robotnicy,
jak i profesorowie.
Pytanie: Czy nasza propaganda w dosta
tecznej mierze uwzględnia czynnik psycho
logiczny?
Odpowiedź: W niedostateczny. Przykłado
wo: w walce o utrwalenie władzy ludowej
zginęło z rąk reakcyjnego podziemia już w
Polsce Ludowej ponad 40 tysięcy ludzi. Mów
my o tym młodzieży — szczerze i otwarcie.
Tym bardziej, że odchodzi teraz z czynnego
życia tamto pokolenie. Nie mam nic prze
ciwko stawianiu pomników, tam gdzie one
powinny być. Ale kto tym ludziom — po
37 latach — postawi choćby skromny pom
nik! Inny przykład. Sprawa Piłsudskiego,
tak lansowana w ubiegłym roku. Próbowa
no z niego zrobić kryształowego bohatera i

To w. Albin Siwak o sytuacji
w kraju i w partii
oraz o sobie
wielokrotnie — nie czyści się schodów od
dołu do góry, bo przecież śmieci będą stale
spadały na dół. Ogólny stan zdrowia partii
w ostatnim okresie poprawia się.
Towarzysz Albin Siwak odpowiadał także
na wiele konkretnych pytań wcześniej mu
przesłanych lub zadawanych z sali. Zanoto
waliśmy niektóre:
Pytanie: Jesteście przewodniczącym Komi
sji Wniosków. Skarg i Sygnałów od Ludności
Komitetu Centralnego. Czym się zajmujecie,
jakie sprawy trafiają do waszej komisji?
Odpowiedź: Wszystko, czym żyją zwykli lu
dzie, co im utrudnia życie.. Dziennie przycho
dzi 80—100 listów z całego kraju. Nie liczę
telefonów i interwencji. Do pomocy mam 5
towarzyszy. Ja przyjmuję interesantów w
siedzibie byłego Zarządu Głównego Związku
Zawodowego Budowlanych. Z tym związkiem
związałem się od ponad 30 lat. Zwykłemu
człowiekowi, potrzebującemu pomocy, trudno
jest się dostać do członka Biura Polityczne
go w gmachu KC. Bo to i przepustki, i po
trzeba wcześniejszego umówienia itp. Na
Mokotowskiej, gdzie mam swój pokój — dr o
ga otwarta dla wszystkich, o każdej porze.
Pytanie: Dlaczego towarzysz Łabęcki —
członek Biura Politycznego KC — nie jest
przewodniczącym żadnej komisji problemo
wej KC?
Odpowiedź: To nie jetst zupełnie tak. Towa
rzysz Łabęcki jest wiceprzewodniczącym Ko
misji Reformy i Polityki Gospodarczej. Ma
więc obowiązków pod dostatkiem.
Pytanie: Jaki jest Wasz zakres obowią
zków jako członka Biura Politycznego KC?
Odpowiedź: Częściowo już odpowiedziałem
Jestem, jak wiecie, starym budowlańcem.
Te-sprawy znajdują się w kręgu moich zain.
teresowań. Podobnie jak sprawy związkowe.
Przede wszystkim jednak, jako robotnik,sta
ram się w Biurze Politycznym reprezento
wać interesy robotników, mówić szczerze i
otwarcie o problemach nurtujących klasę ro
botniczą. Zresztą jest taki dobry zwyczaj,
wprowadzony przez generała Jaruzelskiego,
że każde posiedzenie Biura zaczyna od py-

'.w obecnym okresie
PZPR jest partią walki o szeń wyrządzonych
przez
sprawiedliwość
społeczną.
destrukcyjną . działalność eks
Jednocześnie S. Olszowski
tremalnych sił „Solidarno
wskazał na potrzebę silniej ści” w gospodarce narodo
szego nawiązywania w pra wej naszego kraju. Jeszcze
cy
ideowo-propagandowej
poważniejsze są zniszczenia
do dorobku IX Nadzwyczaj spowodowane przez ekstre
nego Zjazdu Partii. Pozy mę i ugrupowania antysocja
tywnym
zjawiskiem
jest listyczne
w świadomości
zwłaszcza to, iż odbudowa społecznej. W związku z
aktywności partii opiera się tym mówca z całą mocą za
na ideowej pryncypialności akcentował konieczność os
i jednoznaczności.
trej walki ideologicznej z
Następnie Stefan Olszow antykomuńizmem i różnymi
ski podkreślił potrzebę sze formami nacjonalizmu.
rokiego oświetlenia «pusto* *, .Omawiając
zagadnienia

polityka. A kto mówił głośno młodemu po
koleniu o tym, że w majowym zamachu sta
nu zginęło kilkaset osób, że Piłsudski rozpę
dzał Sejm i zdegradował jego rolę, że wre
szcie organizował, jedne z pierwszych w Euro
pie, obozy koncentracyjne, których przykła
dem jest Bereza Kartuska.
Szwankowała też bardzo jakość naszej pro
pagandy przed 13 grudnia^ Zamęt w gło
wach, siany przez przeciwników spod znaku
KOR czy KPN, a także ekstremę „Solidar
ności”, czynił ogromne spustoszenia. Także
wśród tych, którzy za partyjną propagandę
odpowiadali. Dużo mówiło się o wychowa
niu narodu, młodzieży, a przecież nie oszczę
dzano nawet szkół; doszło nawet do tego,
że ojciec nie mógł się porozumieć z wła
snym synem.
Pytanie: Zapowiedziano, że wkrótce ukaże
się w sprzedaży „Polityka”. A co z „Rzeczy
wistością”?
Odpowiedź: W najbliższym czasie znajdzie
cie ją w kioskach.
Pytanie: Za co został wykluczony z PZPR
Tektor Uniwersytetu
Warszawskiego prof.
Samsonowicz?
Odpowiedź: Nie reprezentował linii partii na
uczelni i w życiu politycznym. Przeciwnie,
jego poglądy i postawa były z nią sprzeczne.
Pytanie: Co z Wałęsą?
Odpowiedź: Prawdę mówiąc żal mi go, źe
dał się podprowadzić i wymanewrować róż
nym łobuzom i politykierom.
Pytanie: Jaki był Wasz udział w opraco
waniu Karty Budowlanych? Nie zadowala
ona wielu pracowników budownictwa.
Odpowiedź: Ja bym prosił zadającego to
pytanie, aby lepiej zapoznał się z treścią
Karty. Nie wszystko można było załatwić
od razu, ale jest to duży postęp. Karta ta
nie jest zamknięta. Przy jej opracowaniu bra
łem też udział.

ocalenia narodowego. Jaki przyświeca temu
cel?
Odpowiedź: Myślę, że ostatnie przemówie
nie Wojciecha Jaruzelskiego w Sejmie spra
wę wyjaśnia. Ja na waszym miejscu nie cze
kałbym na instrukcje odgórne. Komitety
trzeba tworzyć samorzutnie, angażować do
nich ludzi cieszących się szacunkiem — riie
zależnie od przynależności partyjnej i związ
kowej czy różnic światopoglądowych. Jest
tyle spraw do rozwiązania we własnym za
kresie — wystarczy tylko rozejrzeć się z
troską wokół siebie. A przyszłość tych ko
mitetów — bo o to też pytaliście: być może
w przyszłości przekształcą się one w organi
zację frontu porozumienia narodowego
Pytanie: Jakie perspektywy ma budow
nictwo eksportowe?
Odpowiedź; Przynosi ono zyski krajowi w
dewizach. Będzie nadal rozwijane, także u
naszych sąsiadów. W zeszłym roku wystąpiły
jednak znaczne kłopoty, z winy działaczy
„Solidarności”. Mogliśmy, zgodnie z życzenia
mi i ofertami krajów socjalistycznych, umie
ścić tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi. W nie
jednym jednak przypadku — zamiast pra
cą — zajmowano się tam polityką, szerze
niem informacji o „Solidarności”, zakłada
jąc — jak to było na przykład w Czechosło
wacii — swoje organizacje: Byłem na jednej
z takich budów, rozmawiałem szczerze i
otwarcie z robotnikami, apelowałem do ich
honoru robotniczego. Wynik był taki. że
przepędzili oni" polityklerów ze swojego
grona. A uczciwi ludzie pilnując roboty, no. cowali na budowach, nie dopuszczając w ten
sposób do ekscesów i prób sabotażu. Teraz
na budowach, które prowadzimy, jest dobra
atmosfera. Są też większe niż dotychczas
szanse na dodatkowe zatrudnienie naszych
robotników i specjalistów za granicą.
Pytanie: Jaką widzicie przyszłość ruchu
związkowego w Polsce?
Odpowiedź; Związki zawodowe muszą słu
żyć robotnikom. Robotnicy muszą być we
wszystkich władzach związku O ich przysz
łości zadecyduje sama klasa robotnicza. Nic
nie stoi na przeszkodzie, żeby w naszym
kraju zorganizować jedne klasowe związki
zawodowe. Nie wykluczam, że może to być
i „Solidarność”, ale jeśli będzie to autentycz
ny związek zawodowy, służący robotnikom,
bez kombinatorów i manipulantów.
Pytanie: Dlaczego n*ie stawiliście się w są
dzie pozwany przez działacza „Solidarności” z
Huty ..Katowice”, Domagałę?
Odpowiedź: Cała sprawa zaczęła się na
VIII Plenum KC, kiedy wymieniłem to naz
wisko, wraz z innymi, w kontekście jego
przeszłości. Miał on na swoim koncie kilka
wyroków sądowych. Poczuł się obiażony i
zniesławiony. Sprawę skierował do sądu. Nip :
mogłem przybyć na pierwszą rozprawę, po
nieważ otrzymałem zawiadomienie po termi
nie, na'drugą zaś nie przybyłem, ponieważ ,
byłem za granicą. Zażądano ode mnie, abym
przybył do Huty „Katowice” i tam. na ze
braniu załogi „odszczekał” rzekome oszczer
stwo pod adresem Domagały. Zjawiłem się.
Nastrój był wrogi, krzyczano i wygrażano
mi. Nie zapomnę do końca życia, jak szed
łem -długim szpalerem do przygotowanego
mikrofonu — opluwany i lżony przez setki
ludzi. Nie chcian-o pozwolić mi na zabranie
głosu.
.Wyciągnąłem z kieszeni odpisy wyroków
sądowych i zawołałem: „Panie Domagała —
krzycz pan, jeśli nie mam racji, jeśli są to
kłamstwa”. Nie odezwał się ani słowem.
Zbliżył się natomiast do mnie młody czło
wiek ze znaczkiem „Solidarności” w klapie
i powiedział do mikrofonu: „Ludzie, kogo wy
bronicie, my wiemy kto to jest Domagała i
kolesie. Spójrzcie na listę największych bu
melantów i obiboków, a znajdziecie tam ich
nazwiska. Atmosfera wyraźnie się zmieniła.
Na zakończenie kilka kobiet przyniosło mi
wiązankę kwiatów. Posiedziałem: najpierw
mnie opluliście, a teraz tak, jak Gierkowi,
wręczacie kwiaty? Jedno i drugie było nie
potrzebne.
To tylko kilka pytań i odpowiedzi.
Albin Siwak, zmęczony już wyraźnie, jeszcze
długo rozmawiał z grupą pracowników bu
downictwa. A był to dla niego dzień szcze
gólny — 49 urodziny. Nie było nawet sym
bolicznego' kwiatka — bo nikt z zebranych
o tym nie wiedział. Następnie siadł do sa
mochodu i odjechał na kolejne robotnicze
spotkania i partyjne rozmowy. Koszalińscy
uczestnicy jego spotkania wychodzili z gma
chu KW usatysfakcjonowani

Pytanie: Mówi się o potrzebie organizowa
nia zakładowych i terenowych komitetów

związane z przyszłością ru
chu zawodowego, S. Ol
szowski stwierdził, iż mo
del tego będzie taki, za ja
kim opowiedzą się ludzie
pracy. Obecnie w zakładach
pracy szczególnej wagi na
biera działalność
komisji
socjalnych.
Konkretyzując
zadania
prasy i całego systemu pro
pagandy sekretarz KC zwró
cił szczególną uwagę na ko
nieczność bardziej skuteczne
go przeciwstawiania się kam
panii propagandowej prze
ciwko Polsce, wszczętej os
tatnio pod presją kół rzą
dzących Stanów Zjednoczo
nych przez niektóre kraje
kapitalistyczne.
(PAP)

Kt*GMik$€
Zadania ogniw
partyjnych
W Koszalinie odbyła się
28 bm. narada pierwszych se
kretarzy komitetów miejskich,
gminnych i miejsko-gminnych
PZPR z terenu woj. koszaliń
skiego. Tematem obrad, któ
rym przewodniczył I sekretarz
KW PZPR - Eugeniusz Jakubaszek, było określenie zadań
organizacji i instancji partyj
nych w okresie trwania stanu
wojennego.

WACŁAW NOWAK
JERZY RUDZIK

Pr6b,emy oiwiaty
Wczoraj w Koszalinie odby
ło się spotkanie sekretarzy
POP, dyrektorów szkół oraz
aktywu partyjnego miasta Ko
szalina z I sekretarzem KW
PZPR — Eugeniuszem Jakubaszkiem, komisarzem wojsko
wym płk. Janem Popielem, oraz
przedstawicielami miejskiej in
stancji PZPR i władz admini
stracyjnych województwa. Omó
wiono sytuację polityczną w
placówkach
oświatowo-wycho
wawczych i nakreślono zadania
wychowawcze,
wynikające z
wymogów stanu wojennego.
Po dyskusji wystgpił lektor
KC PZPR Zbigniew Kumoś.
(jawro)
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Ola entuzjastów małej energetyki wodnej
Oddział Wojewódzki Na
czelnej Organizacji Techmiez
mej w Koszalinie, wspólnie
z międzybranżowym Społecz
mym Komitetem Małej Ener
g etyk i Wodnej, utworzył o
statnio zespół projektowowdrożeniowy małych elek
trowni wodnych. Zespół, siku
piający specjalistów z dzie
diziny elektryki, mechaniki,
hydrotechniki oraz budow
nictwa wodnego i meliora
cji zajmie się projektowa
niem turbin wodnych, dobo
rem prądnic elektrycznych,
automatyki i urządzeń współ
działających z krajową sie
cią energetyczną,
a także
■projektowaniem i nadzorem
nad budową urządzeń hydro
technicznych (zapory, groble,
jazy itp.) związanych z pra
cą turbin wodnych i urzą
dzeń elektrycznych.
Zespół oferuje swe usłu
gi zarówno
przedsiębior
stwom państwowym i spół
dzielczym, jak i osobom pry
watnym, które z a inter esowa
ne są wykorzystaniem ener
gii wodnej dla własnych 'po
trzeb lub produkowane kiło
waty zamierzają odsprzeda
wać do państwowej sieci energet.ycznej. W celu udzie
lania zainteresowanym nie
zbędnych informacji zespół
organizuje w okresie ód 2
do 26 lutego br. regularne
dyżury w każdy wtorek i
piątek w godzinach od 14 do
16 w siedzibie Oddziału Wo
jewódzkiego NOT w Kosza
linie, ul. Jana z Kolna 33.
telefon 270-13.
Można się
zwracać do zespołu także li

stowmie pod wyżej podamy
adres.
Trzeba podkreślić, że w
pracach zespołu uczestniczyć
będą również specjaliści z
Instytutu Maszyn Przepływo
wych Polskiej Akademii Na
>uk w Gdańsku, z kie
rownikiem pracowni turbin
wodnych tej placówki, dcc.
drem Kazimierzem
Steile
rem. Jak już kilka dni te
mu informowaliśmy specja
liści z tej placówki
będą
współue ze stn ic zy ć w opraeo
wankt dla potrzeb użytkow
ników w woj. koszalińskim
dokumentacji techniczno-te
ehnologicznej na produkcję
prostych w konstrukcji
i
obsłudze turbin wodnych ty
pu banki, przystosowanych
do współpracy z wytwórnieami energii elektrycznej o
mocy 5, 10 i 20 kW. Produk
cji takich turbin ma się pod
jąć FMB „Bumar” w Ko
szalinie.
Z dużym
zainteresowa
niem spotkała się nasza in
formacja, że Społeczny Ko
mitet Małej Energetyki Wod
nej w Koszalinie zamierza
udostępnić szczegółową do
kumentację techniczną pro
stych w konstrukcji
elek
trowni wiatrowych o mocy
od 2 do 10 kW, opracowaną
przez Instytut Maszyn Rol
niczych Akademii Rolniczej
w Warszawie. Otrzymujemy
w tej sprawie wiele telefo
nów i listów. Otóż. jak nas
poinformowano, dokumenta
cja będzie dostępna prawdo
.podobnie już w drugiej po
łowię lutego br.

KRONIKA SĄDOWA

Wyrok w procesie
byłego dyrektora PZB
(Inf. wł.) Sąd Wojewódzki konfiskaty domu i samocho
w Koszalinie wydał wczo du i pozbawienia praw pu
raj wyrok w sprawie Jana blic. *ych na okres 5 łat
Szymańskiego, byłego dyrek oraz orzeczenie zakazu zaj
tora PŻB w Kołobrzegu.
mowania stanowisk kierow
Oskarżony stał pod za niczych również na 5 lat.
rzutem popełnienia
kilku
Sąd uznał, że oskarżony
przestępstw. W akcie oskar jest winien popełnienia za
żenią stwierdzono, że jako rzucanych mu czynów — z
dyrektor naczelny, odpowie tym jednak, że wprowadził
dzialny z tego tytułu za o- istotne korekty do wyliczo
chronę mienia przedsiębior nych w akcie oskarżenia
stwa, polecił wykonać na su-\ Stwierdził, że koszt
koszt PZB część robót na wyłudzonych robót budowla
budowie swego domu. Koszt nych wynosi co najmniej
tych robć' prokurator wyli 173 tysiące złotych, zaś stra
c/.ył na s
; ponad 350 ty ty z tytułu niegospodarności
niecałe 640 tys. złotych. Sąd
sięcy złotych.
O skarż o
u
zarzucono przyjął także niższe kwoty
nadto, że ^izekroczył swe mierzone w walucie obcej.
Biorąc to pod uwagę, sąd
uprawnienia, polecając —
wbrew obowiązującym prze wymierzył oskarżonemu ka
pisom — urządzanie na pro rę pięciu i pół roku pozba
mach i statkach trampingo wienia wolności,
grzywnę
w wysokości 100 tys. zł
wych przyjęć połączonych
ze znacznymi ilościami alko oraz karę konfiskaty samo
holu. Bardzo kosztowny był chodu łada. Wymierzył nad
również rejs inaugurujący to karę pozbawienia praw
otwarcie linii promowej do 'publicznych na okres 3 lat
Wielkiej Brytanii. Wszystko oraz — na ten sam okres
tó, według aktu oskarżenia, — karę zakazu zajmowania
kosztowało PZB około 1,8 stanowisk kierowniczych.
Uzasadniając wyrok sąd
min złotych i prawie 30 ty
sięcy w obcej walucie —- ko stwierdził m. in., że nie
ronach duńskich i szwedz można wszystkiego uspra
kich, dolarach, funtach szter wiedliwiać atmosferą lat sie
demdziesiątych. Wprawdzie
lingach, markach RFN.
wtedy
wiele
Oskarżonemu
zarzucono załatwiano
spraw dzięki różnym przy
również wydawanie, wbrew
sługom, ale oskarżony wyraź
obowiązującym
przepisom,
bezpłatnych biletów na prze nie nadużył swych upraw
jazdy promami. Łącznie w nień. Czyny oskarżonego no
aKCie oskarżenia wymienio siły znamiona przekupstwa.
na 69 biletów wartości po Czasy i obyczaje nie tworzą
się same, tworzą je ludzie
nad 250 tysięcy złotych.
Prokurator postawił wnio — i to nie tylko ci na naj
sok o wymierzenie oskarżo wyższych szczeblach drabi
nemu kary 9 lat pozbawie ny społecznej.
Wyrok nie jest jeszcze
nia wolności, grzywny
w
wysokości 200 tys. złotych, prawomocny. (ski)

Reglamentacja tłuszczówMinisterstwo Handlu We
wnętrznego i Usług, mając
na uwadze żądanie społecz
ne oraz
zagwarantowanie
ludności zakupu tłuszczów
roślinnych j
zwierzęcych,
wprowadza
z dniem 1 .TT
1982 r. jednolitą reglamen
tację tych artykułów
na

terenie

całego kraju. Usta

la
się
miesięczną nor
mę wymienną wynoszącą: —
375 g smalcu lub margary
ny lub 1 opakowanie ole
ju.
Artykuły
te będzie
można nabyć na odcinek nr
30 kart zaopatrzenia typu

,.P”

Koszaliński
komitet robi
niewątpliwie już wiele, by
rozwój małej energetyki w
woj. koszalińskim wreszcie
pchnąć z miejsca, musi jed
nak s,potkać się ze wspar
ciem ze strony władz tere
nowych. A niestety, jak do
tąd, władze terenowe tym
problemem raczej się nie in
ter esu ją. jakby uchwała Ra
dy Ministrów w ogóle ich
nie dotyczyła.
Przypomnijmy,
więc, że
uchwała nr 192 Rady Mi
nistrów z 7 września ubr,
w- sprawie rozwoju małej
energetyki wodnej zobowią
zała wojewodów m. in. do
zapewnienia w terminie do
31 grudnia ubr. dokładnej
in we nta r y zae j i i stn i e j ą c y c h
elektrowni wodnych i siłow
ni wodnych (z wyłączeniem
elektrowni zawodowych) oraz urządzeń piętrzących wo
dę na ciekach wodnych o
piętrzeniach powyżej 1,6 m.
Jak dotychczas, takiej do
kładnej inwentaryzacji
w
woj. koszalińskim
jeszcze
nie ma. Uchwała stwierdza,
że jednostkom gos,podarki
uspołecznionej,
posiadają
cym urządzenia
piętrzące
wodę i nie wykorzystywane
siłownie i elektrownie wod
ne, wojewodowie i prezyden
ci miast stopnia wojewódz
kiego winni polecić ich po
nowne uruchomienie z na
kazaniem ich modernizacji.
Tego w woj.
koszalińskim
do tej pory nie uczyniono.
Dlaczego? Nie dławimy się
przecież od nadmiaru paliw
i energii!
(j. 1.)

WZNOWIENIE ZAJĘĆ
NA AWF
Główny Komitet Kultury Fi
zycznej i Sportu, po zapoznaniu
się z przygotowaniami do w/,no
wienia toku studiów, a także z
wnioskami rektorów — wyraził
zgodę na rozpoczęcie z dniem
1 lutego br. zajęć dydaktycz
nych we wszystkich akademiach
wychowania fizycznego oraz ich
filiach. Tak więc normalne zaję
cia wznowione zostaną w AWF
w Gdańsku. Katowicach. Krake
wie, Poznaniu, w Warszawie i
Wrocławiu oraz filiach — Białej
Podlaskiej i Gorzowie Wlkp.
(PAP)

Komunikat
słupskiej DRKP
(Inf. wł.). Jak informuje Dy
rekcja Rejonowa Kolei Państwo
wych w Słupsku, z dniem 1 lu
tego, br. ulegnie zmianie rozkład
jazdy pociągu
osobowego
nr
1134 relacji Słupsk — Lębork.
Będzie on odjeżdżał ze Słupska
o godz. 13.20 i przyjezdjał do Lę
borka o godz. 14.24. (w)
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Zaopatrzenie rynku w I kwartale br.
Sejmowa Komisja Handlu
Wewnętrznego, Drobnej Wy
twórczości i Usług przedy
skutowała problemy zaopa
trzenia rynku w I kwarta
le br. Podstawą dyskusji by
la informacja Ministerstwa
Handlu Wewnętrznego i Usług. Stwierdzono, że . zaopa
tr zenie w I kwartale br. bę
dzie gorsze niż przed rokiem.
Zmniejszenie dostaw zagra
nicznych masła spowoduje,
że na rynek trafiać będzie
miesięcznie ok. 17 tys. ton,
wobec 23 tys. ton w analo
gicznym okresie ubr. Zmu
sza to do zmniejszenia norm
dla dzieci i młodzieży. Od
lutego będą one otrzymywać
pół kg masła i 250 g smal
cu. Dla dzieci wiejskich re
lacja będzie odwrotna. Zde
cydowano się również
na
wpro wa d zen ie r e gl amen tac j i
tłuszczów roślinnych w wy
sokości
375 g margaryny
lub oleju miesięcznie na osobę. Je.su to — podkreślo
no — rozwiązanie przejście
we, istnieją bow m szanse
importu tłuszczów, a także
masła, m. in. zh dewizy z
„Pewexu”.

Na rynek trafi w I kwar
tale ok. 17 tys. ton drobiu
zamiast 28—29 tys. ton jak
przed rokiem w tym okresie.
Już 10 grudnia ubr. z braku
pasz skierowano do sprzeda
ży jaja lęgowe. Trzeba więc
będzie zastąpić w systemie
reglamentacyjnym drób —
mięsem.

być umorzone w zależności
od miejsca i rodzaju wyko
nywanej pracy, od niena
gannie wykonywanych obo
wiązków
pracowniczych.
Warunkiem spłaty przez za
kład pracy części kredytu
— nawet do 75 proc. — jest
ponadto
przepracowanie
przez pracownika w tym za
kładzie co najmniej 5 lat.
Prawo do tej pomocy przy
sługuje również
małżeń
stwu, które zawarło umowę
kredytową jako studenckie
i jeden z małżonków prze
pracował w zakładzie pracy
co najmniej 2 lata.
Konsekwencją podniesie
nia kwoty kredytu jednost
kowego będzie
poważne
zwiększenie kwoty jego wy
płat w br. Szacuje się, że z
możliwości skorzystania z
nowych zasad kredytowych
skorzysta w br. ponad 100
tys. młodych małżeństw.
Uchwała Rady Ministrów
zobowiązała ministra hand
lu wewnętrznego i usług do
określenia listy artykułów
przemysłowych i usług, któ
re będą mogły być kupowa
ne na kredyt oraz zapewnie
nia na ten cel odpowiedniej
puli rynkowej.
(PAP)

Opłaty rejestracyjne za pojazdy
Ministerstwo Komunikacji
przypomina właścicielom po
jazdów samochodowych o
obowiązku uiszczenia oorocz
nej opłaty rejestracyjnej, po
tocznie określanej podat
kiem drogowym. Posiadacze
pojazdów, którzy chcą roz
łożyć tę opłatę na dwie ra
ty, muszą pierwszą połowę
sumy wpłacić najpóźniej do
31 stycznia br., a druga jej
część do końca lipca br. Na
tomiast właściciele planują
cy zapłacić od razu całą
kwotę roczną muszą to uczynić do 31 marca br.
Wysokość opłaty za samo
chody jest uzależniona od
pojemności silnika. Za au
to wyposażone w silnik o
pojemności do 900 ccm pła
ci się rocznie 600 zł. Za sa
mochody o pojemności od
900 do 1250 ccm — 850 zł;
o pojemności od 1250 do
1500 ccm — 1100 zł; od 1500
do 1800 ccm — 2100 zł (do
tyczy to również warszaw);
za wozy o pojemności powy
żej 1800 ccm — 3100 zł
Opłaty za motocykle dzie
łą się na dwie grupy: za po

jazdy o pojemności silnika
do 50 ccm płaci się rocznie
100 zł, a za motocykle ma
jące silnik o pojemności po
wyżej 50 ccm — opłata wy
nosi 200 zł. Z kolei za ciąg
niki używane do celów rol
niczych płaci się rocznie
60Ó zł a za ciągniki wyko
rzystywane np. do transpor
tu — 1100 zł. Opłata rocz
na za tzw. samochód do
stawczy do 2 ton x wynosi
2100 zł.
Za
samochód
osobo
wy
wyposażony
w
sil
nik o zapłonie samoczyn
nym uiszcza
się
opłatę
niższą od normalnej o 10
proc., natomiast za inne po
jazdy (w tym dostawcze) po
siadające takie silniki uisz
cza się opłatę wyższą
od
normalnej o 50 proc. (nie
dotyczy to ciągników rolni
czych). Jeżeli samochód oso
bowy ma 10 lat, licząc od
roku jego wyprodukowania,
wówczas opłatę obniża się
w stosunku do normalnej
o 50 proc. Opłaty za samo
chody
wyprodukowane

Podwyżka cen — jak mo
żna
sądzić na podstawie
prognoz zaopatrzenia — nie
spowoduje szybkiego zrówno
ważenia rynku. Szczególniniepokojące są perspektywy
zaopatrzenia w obuwie. Sy
tuację w tej dziedzinie okre
ślono jako krytyczną, cho
ciaż pewna poprawa nastąpi
jeśli chodzi o obuwie dzie
cięce i młodzieżowe. Na niż
szym niż w ubiegłym roku
.poziomie ukształtują się tak
że dostawy bielizny, baweł
nianej, tkanin wełnianych
(5,0 proc. poziomu ubr) wy
.robów przemysłu e lek trema
szynowego.

W I kwartale nie przewi
duje się trudności zaopatrzę
niowych w artykuły zbożo
we. Wiele zależy jednak od
terminowych
dostaw przez
rolników zakontraktowane
go zboża. Jeżeli chodzi o
problem cen
na artykuły
przemysłowe, to resort pro
wadzi działania na rzecz ’ograniczenia ich wzrostu. Jed
nostki handlowe
nie będą
wyrażać zgody na kalkulacje
cenowe ujmujące nadmier
ny lub niezasłużony
zysk
producenta oraz koszty wy
nikające z marnotrawstwa.
W poselskiej dyskusji wy
Poszczególne
przedsiębior
rażano obawy co do reakcji
stwa handlowe zobowiązane
społecznej na znaczącą pod
są do koordynowania nego
cjacji z producentami, aby, ■wyżkę . cen. której nie bę
nie dopuścić do sytuacji, w dzie towarzyszyła poprawa
zaopatrzenia.
(PAP)
której udałoby się narzucić

Kredyty dla młodych małżeństw
w nowej wysokości
27 hm. Rada Ministrów u
chwaliła m. iru wprowadzę
nie zmian w systemie udzie
lania przez banki kredytów
dla młodych małżeństw. W
związku z poważnym wzro
stem cen na artykuły prze
mysłowe podwyższono gór
ną granicę kredytu z 70 do
150 tys. zł, przy równocze
snym ustaleniu nowych kry
teriów wiekowych: za mło
de małżeństwo uznano takie,
w którym jeden ze współ
małżonków nie przekroczył
wieku 30 lat, a drugi 35. W
stosunku do tych młodych
małżeństw, które otrzymały
kredyty przed 13 grudnia
1981 r., a do tej pory nie
wykorzystały go w całości,
podwyższona została o 100
proc. nie zrealizowana część
kredytu. Np. małżeństwo, któ
re uzyskało przed tym termi
nem kredyt w wysokości 70
tys. zł, a wykorzystało jedy
nie 20 tys. zł, pozostałą kwo
tę — tj. 50 tys. zł będzie m ało
podwojoną, poprzez przyzna
nie kredytu uzupełniającego
w wysokości 50 tys. zł. Tak
więc suma, za jaką będzie
ono mogło zakupić towary
na kredyt wzrośnie do 100
tys. zł.
Udzielone kredyty będą
mogły w znacznym stopniu

zbyt wysoką cenę. W przy
szłości ustalenia cenowe z
(producentami
będą miały
miejsce na giełdach towa.ro
wych z uczestnictwem ws7,y
sfckich przedsiębiorstw han
dlowych.

przed 1945 r. są niższe od
normalnych o 80 proc.

☆

Samochody wyposażone w
silniki o zapłonie samoczyn
nym (silniki wysokopiężne,
diesla) — pisze dziennikarz
PAP — są dużo bardziej
ekonomiczne, niż pojazdy z
silnikami
benzynowymi
gdyż zużywają tańsze pali
wo i są mniej paliwożerne.
W dobie kryzysu paliwowe
go używanie więc pojazdów
z silnikami wysokoprężny
mi jest korzystne dla,kraju
ze względu na uzyskiwane
oszczędności. Dlatego też w
większości państw czyni eię
wysiłki na rzecz wzrostu
liczby pojazdów z silnika
mi diesla i jednoczesnego
zmniejszania ilości samo
chodów napędzanych benzy
ną. Tymczasem w Polsce po
święcą się tej sprawie, sta
nowczo za mało uwagi.
Należy mieć nadzieję, że
ten stan zostanie zmieniony
i posiadacze wszystkich po
jazdów napędzanych ropą
będą ponosić mniejsze opła
ty. (PAP)

W najbliższą sobotę

Komunikacja PKS
jak w dni
świąteczne
(Inf. wł.) Jak informuje
Zarząd
Przedsiębiorstwa
PKS w Koszalinie, w naj
bliższą sobotę, 30 bm. w okręgu komunikacyjnym obej
mującym województwa: ko
szalińskie, słupskie i pilskie
będzie obowiązywał świą
teczny rozkład jazdy auto
busów PKS. Decyzję taką
podjęto w uzgodnieniu z
urzędami wojewódzkimi w
Koszalinie, Słupsku i Pile.

(w)

Pisma dziecięce
w kioskach
Po kilkutygodniowe] przer
wie znów ukażą się w kio
skach wydawane przez „Na
szą Księgarnię” czasopisma
dziecięce
i
młodzieżowe:
„Miś”, „Świerszczyk”, „Pło
myczek” j „Płomyk”. Nowe
numery są już gotowe i re
dakcje przekazują je do dru
karni. (PAP)

W lasach już
młocie dziki
(Inf. wł.) Wyjątkowo wcześ
nie, bo już w styczniu, za
częły się w tym roku pierw
sze mioty dzików. Jak wy
nika z uzyskanych sygna
łów, młode dziki napotkano
już ostatnio m. in. w nad
leśnictwach Bobolice i Swid
win. Mimo trudnych, zimo
wych warunków atmosfe
rycznych, w jakich lochy
wydają na świat swoje po
tomstwo, zakładając barłogi
w zapewniających spokój
leśnych ostępach, nie jest
to zjawisko naruszające zbyt
nio reguły naturalnego ka
lendarza. Pod koniec lutego
dzicze mioty rozpoczynają
się już zazwyczaj na skalą
masową, (woj)
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IUÄO POLITYCZNE KC PZPR i Prezyciram LK ZSL dokonały oceny realizacji
przyjętych przed rekiem wspólnych wy
tycznych w sprawie węzłowych próbie,
mów polityki rolnej, 'rolnictwa
darki żywnościowej oraz określiły postanowienia
wynikające z dotychczasowej realizacji wytycznych.
Ogólny spadek produkcji przemysłowej," jaki miał
miejsce w o.wooh ostatnich. latach, a szczególnie w
1981 r. spowodował
stwierdza sie m. in. w oce
nie -eaLzacii wytycznycn — obniżenie poziomu za
opatrzenia rolnictwa w przemysłowe środki produk
cji» węgiel oraz materiały budowlane. Niedostatek
materialnych środków produkcji i innych towarów
przemysłowych, zwłaszcza w warunkach zwiększo
nej siły nabywczej rolnictwa, a także wzrostu do
chodów ludności pozarolniczej, stał się jedną z za. sadnczyęh przyczyn osłabienia więzi ekonomicz
ny*:^ pomięcizy miastem a wsią. Pomimo zaistnia-r
łych trudności wytyczne Biura Politycznego KC
I ZPR i P: czy ni urn NK ZSL stały się podstawą po
dejmowania przez państwo różnorodnych wysiłków
31 a rzecz zapewnienia niezbędnych warunków produkcyjn>en, a także korzystniejszych rozwiązań
prawnycn i organizacyjnych w rolnictwie. -

M

w „wy
tycznych” zasada jed• **OKci polskiego- rolnic
twa oräz trwałej perspekty
wy rozwoju
dla - gospo
darstw indywidualnych za
początkował a
jedną, obo
wiązującą Wszystkich poli
tykę rolną. Realizując konsekwenteue tą zasadę m. In.
PjoyjrCo pel;tyczne gwaran
cje trwałości -gesoćclarstw
indywidualnych w społecz
no - gospodarczy m
u s-tro j u
PRL, ..tworzone są prawne
gwarancje trwałości iridywi
dualnych gospodarstw rol
nych, zapewniono wszyst
kim sektorom równoprawny
dostęp do ziemi, wprowar
dzomo jednolite
w całym
rolnictwie opłacalne
ceny
skupu produktów rolnych "i
jednolite dla całego rolnic
twa warunki kredytowania.
Zapoć z? tk o wa.no wy r ó wn y
wanie różnic w zaopatrze
ni u
m a ter i a ło wo - tec hni c z mym poszczególnych rejo
nów i grup gospodarstw;/

O

kreślona

Przyjęte w - „wytyczanych**
podstawowe zasady polity
ki gruntowej miały na celu
obok utrwalania przekona
mi.a
o
nienaruszalności
chłopskiego stanu posiada
nia także zapewnienie wa
runków do racjonalnego wy
korzystania wszystkich grun
tów rolnych i wzrostu produ key j no ś c i
gos poda r s t w.
Realizując tę zasadę m, in.
uproszczono przepisy reguł u
jące sprzedaż gruntów PFZ
i ' zintensyfikowane
daisłaCxia n.a rzecz ich trwałego
z agos poda ro wanta, uza leżnio
aro wszystkie decyzje .w spra
V-T;e obrotu i zagosoodaro'wa
mia gruntów cd stanowiska
sarno rządu rolniczego oraz
wmiesi.„no do Sejmu szereg
projektów ustaw regulują
cych w sposób komplekso
wy całość spraw związa
nych z gospodarką ziemią.
%
zasadni
czych warunków rcali
zacji
„wytycznych”
jest zdecydowane zwiększe
nie potencjałuu wytwórcze
go przemysłu
pracującego
na rzecz rolnictwa. Dla
osiągnięcia tego celu zapo
czątkowano proces przesta
wiania
mocy - produkcyj
nych przemysłu na rzecz za
spokajania potrzeb rolnic
twa i gospodarki żywnośćio
wej. Pomimo wysiłków prze
mysi nie pokryje w 1882 r.
zapotrzebowania ’ na prosty
sprzęt ręczny i konny, co
oznacza niepełną realizację
ustaleń zawartych . w wyty
cznych, a dotyczących do
staw tych środków produk
cji dla rolnictwa.
EDNYM

J

Wprowadzono też prakty
kę dotowania -z budżetu pań
stwa produkcji części za
miennych i deficytowych asor
tymentów sprzętu rolniczego
w 1981 r., co miało na celu
zwiększenie zainteresowania
załóg ich produkcją. Stwo
rzono specjalny fundusz roz
woju bazy przetwórczej mle
czarstwa, zapewniono pierw
szeństwo zaopatrzenia mate
riałowego x w energię prze

mysłów. pracujących na rzecz
rolnictwa, zwiększono sprze
daż ciągników, maszyn i na
rzędzi rolniczych dla. indywi
dualnych gospodarstw. Za
początkowano udzielanie po
mocy dla drobnych zakła
dów f-. zemysłowych i spół
dzielczości pracy i rzemio
sła, które . podejmują pro
dukcję. sprzętu: rolniczego
i części zamiennych; dla ról
nietwa. Jednakże, postęp w
tym zakresie jest nadal nie
zadowalający,

mieszkaniowego. W wyniku
zrealizowanych już rozwią
zań w sferze ekonomicznej
zdecydowanie wzrosła siła
nabywcza rolnictwa, której
przeciwstawiono dosta
iniegospo
tecznego rynku przemysło
wych środków produkcji i
usług.
Wbrew ustaleniom „wy
tycznych” nadal nie osiągnię
to postępu w dziedzinie or
ganizacji skupu produktów
rolnych, a
w niektórych
przypadkach, jak np, w sku
pie
ziemniaków
jesienią
1981 r. wystąpiły poważne
nieprawidłowości, czego wy
razem są obecne trudności
w zaopatrzeniu ludności. Nie

dejmowaniu
i rozwijaniu
akcji strajkowych, łączonych
z okupacją budynków pu
blicznych. Zaostrzało to na
pięcie .społeczne i rozbijało
jedność wsi. W nielicznych
przypadkach, chociaż nieodosobnionych, przy zdecydo
wanej
postawie rolników
członków . tych związków na
wiązano partnerską współ
pracę z innymi organizacja
mi samorządu rolniczego.
W zakresie oświaty rol
niczej podporządkowano.. ca
łe zawodowe szkolnictwo roi
nic ze
resortowi
rolnicetwa.
Biuro
Polityczne
KC PZPR.i Pr e-zydium NK
ZSL
krytycznie oceniają

OCENA REALIZACJI
. WYTYCZNYCH
BIURA POLITYCZNEGO

KC PZPR
I PREZYDIUM
NK ZSL

W ocenie stwierdza się
niewykonanie bądź poważne
zagrożenie realizacji szere
gu konkretnych zadań za
wartych w7 „wytycznych", a
rn. in. dostaw cementu dla
rolnictwa, które w 1981 r.
były o 2,5 min ton mniejsza
niż przewidywano, zaopatrzę
nia w nawozy mineralne.nie
z w i ę kszono
wapnowania
gleb, nie nastąpiła odczuwał
na poprawa zaopatrzenia wsi
w węgiel. Nie osiągnięto też
pełnych zamierzeń w nakła
dach inwestycyjnych na roi
nietwo i przemysł spożyw
czy, w7 melioracji gruntów
rolnych oraz w angażowaniu
potencjału
wytwórczego
POM na potrzeby rolnictwa.

(omówienie)

podjęto w 1981 ?.• żadnych
wysiłków ha rzecz uspraw
ZAKRESIE ekonomie?
nych warunków pro nienia-" systemu kontraktacji
dukcji rolniczej pcd.ię nogo, zaniedbując możliwości
tworzenia na tej drodze rów
to
decyzje
zapewniające
opłacalność
produkcji
i r oprawnych warunków za
opatrzenia, produkcji i zbytu
sprzyjające rozwojowi wszy
stkich gospodarstw 'rolnych. pr od aktów rolniczych.
Do najistotniejszych zrealizo
rżanych już
przedsięwzięć
ROZWIĄZYWANIU
należy m. in. wprowadzenie
problemów
polityki
w7 kwietniu 1981 r. nowych
rolnej, rolnictwa i go
cen skupu produktów roi- •
spodarki żywnościowej szcr.e
nych, które w sposób zdecy
dówany. poprawiły opłacał-. golnie ważne miejsce zaj
muje samorząd rolniczy.
ność produkcji rolniczej za
sadniczo zwiększając poziom
W okresie realizacji „wy
przychodów rolnictwa; po
tycznych” rozwijały się do
nadto w październiku 1981 r.
tychczasowe i tworzyły no
podwyższono
ceny skupu
we struktury tego samorzą
trzody chlewnej z 86 zł do
du. Kółka rolnicze s>tały się
110 zł za 1 kg. Równocześ
niezależną, samorządną orga
nie w 1981 r. utrzymane zo
nizacją rolników i obok tra
stały7 w zasadzie na nie zmle
dycyj.nych funkcji podjęły
nionym poziomie ceny śród
nowe zadania. Koła gospo
ków produkcji. Przyjęto za
dyń wiejskich prowadzą ak
sadę cen kroczących, zapew
tywne działania programowe
niających utrzymanie stałe
w sferze ochrony zdrowia,
go poziomu opłacalności pro
oświaty i warunków byto
dukcji rolniczej oraz zapew
wych. rodzin wiejskich. Z
niono dopłaty do środków
pieniężnych, pozyskiwanych -ich inicjatywy została oprą
ze sprzedaży wszystkich pro
©owiana i poddana konsul
tacji koncepcja funduszu so
duktów rolnych od 1 listo
pada 1981 r. do czasu wpro
ejalnego wsi. Usamodzielnić
wadzenia w życie podwyżek
no związki ,i zrzeszenia bran
cen
skupu.
Jednocześnie
żowe producentów rolnych,
zwiększono rozmiary pomo którym stworzono uchwalą
rządu materialne
warunki
cy kredytowej dla całego roi
nietwa, w tym dla gospo .ich działalności oraz zapew
darstw
indywidualnych z niono wpływ na kształtowa
38.4 mld zł w 1930 r. do ok.
nie warunków produkcji.
,54 mld zł w 1981 r. Od
Niezależnie od kółek i or
1 lfpca 1981 r. wdrożono re
ganizacj-i . rolniczych, w 1981
formę gospodarczą w ‘ PG R jv na wsi podjęło
działal
i przywrócono zasadę pełnej
ność kilka organizacji typu
samorządnej gospodarki w ..Solidarność”, zrzeszających
REP oraz w jednostkach go
róln i ków
ind y w idu ałn ych.
spbdarczych
kółek
rolni
Ich podstawowe cele statu
czych tworząc tym samym
towe były zbieżne i zakła
warunki do samodzielnego
dały prowadzenie działalno
ści związkowej. W praktyce
i efektywnego gospodarowa
jednak d-ość
powszechnie
nia. Uchwałą rządu wprowa
dzono korzystniejsze warun działalność ich — za sprawą
ki udzielania kredytów mło
części działaczy — wykra
dym małżeństwom oraz kre
czała poza ustalenia statu
dytowania
budownictwa
tów, co wyrażało się w po
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skutecznoóć
oddziaływania
'służby rolnej ha rozwój oświaty rolniczej' i na postęp
w poszczególnych gospodar
stwach i wsiach. Brak 'jest
także zadowalającego postę
pu w realizacji
„wytycz
nych” dotyczących organize
warnia działalności instruk
tażowej i doradczej
służb
spółdzielczości rolniczej i w
przemyśle rolno-spożywczym.

W

DZIEDZINIE poprawy

warunków pracy i ży
cia mieś kańców wsi
opracowano
i przedłożono
Sejmowi projekt ustawy o
ubezpieczeniu
społecznym
rolników, podniesiono naj
niższe emerytury i renty roi
nicze,
zwiększono
liczbę
miejsc sanatoryjnych
dla
rolników podjęto prace nad
określeniem minimum socjal
nego rolników oraz real i za
cię programu rozwoju sie
ci wiejskich placówek służ
by zdrowia. Rozpoczęto i za
awansowano prace nad ra-*
.portem o stanie zdrowia luo
ności rolniczej.
W okresie realizacji „wy
tycznych” na wsi rozwinął
swoją działalność
Związek
Młodzieży Wiejskiej. Skupia
on, w swych szeregach ok.
170 tys. , młodzieży. Jedno
cześnie działa na wsi ZSMP.
Zbieżność cel ów . jakie s ta wiają sobie te organizacje
stanową podstawę nawiąza
nia konstruktywnej współ
pracy przy zachowaniu sa1modzielności
i odrębności
statutowej.
Reasumując dotychczaso
wą realizację „wytycznych”
Biuro Polityczne KC PZPR
i Prezydium NK ZSL stwier
dzają, że pomimo pozytywne
go rozstrzygnięcia szeregu
ustaleń
i zapoczątkowania
'wielu działań osiągnięty do

tychezas postęp nie jest za
dowalający. Jest to przede
wszystkim wynikiem' -ogól
nych warunków- społecznogospodarczych i sytuacji po
litycznej kraju w jakich re
alizowane były „wytyczne”.
Na postępie realizacji „wy
tycznych” zaważyły także
przyczyny subiektywne. M.
ins. nie dość energiczna dzśa
Łainość szeregu ogniw adnn
n ist racji . państwowej i go
spodarczej, a zwłaszcza w
przemyśle.
f> ICO N AN A ocena wska
żu je, obok pozytywnych
tendencji w aktywi
zacji społecmo-produkcyjnej
wsi i rolnictwa, na koniecz
ność konsekwentnej realiza
cji postanowień zawartych
w „wytycznych”. Za najważ
niejsze aktualnie działania
w tym zakresie Biuro Poli
tyczne KC PZPR i Prezy
dium NK ZSL uznają:
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1. Odbudowę więzi ekono
mieznych między miastem i
wsią, a tym samym zapew
nienie warunków dla poprą
wy wyżywienia . społeczeń
stwa. Niezbędne jest poprawie
nie zaopatrzenia w przemy
sł >we środki pro-dukcji dla
rolnictwa, rytmiczhe ich do
stawy oraz
zdecydowane
zwiększenie to-warowości całe
go rolnictwa a'zwłaszcza indy
w.dba!nego. W tym celu na
'. ży w terminie do końca ly
tego 19*52 r. przyjąć śzczegó1 -wy harmonogram realiza
cyjny przestawienia prze
mysłu na rzecz zaspokojenia
potrzeb .rolnictwa w przemy
iłowe środki produkcji,
2. Wprowadzenie powszech
. n e j do brow o 1 ne j kontr a k t a ej; produkcji realizowanej
F zez służby surowcowe prze
.mysiu i organizacje skupu
w ścisłej współpracy ze
związkami i zrzeszeniami roi
n:ków. Należy zapewnić od
p:-Wiednie powiązanie syste
mu kontraktacji ze sprzeda
żą podstawowych środków
produkcji na zasadzie wy
łączności (nawozy mineralne,
w ęgiel, pasze treściwe), 'dÓRr
i inwestycyjnych- (maszyny i
narzędzia rolnicze oraz ma
teriały budowlane), gruntów
PFZ, a także z kredytowa
niem nakładów produkcyj
nych. System
kontraktacji
zapewniać powinien wysoki
stopień realizacji umów po
przez m. ki. wprowadzenie
o d s zkod o w a ń
e g ze k w cwa
nych od strony nie wy wiązu
js -ej się z warunków umo
wy. Ceny kontraktacyjne po
winny być znacznie wyższe
<xł cen produktów nie kon
traktowanych. W ramach sy
stornu kontraktacyjnego na
leży wprowadzić przedpłaty
n - deficytowe środki produk
cji.
3. Konsekwentne realizo
wanie zasady trwałej opła
calności. produkcji rolnej, (za
sada cen kroczących) wyma
aa utrzymania co najmniej
równorzędnego parytetu do
chodów ludności rolniczej i
nierolniczej, realizowania za
powiedzianego systemu do
płat do sprzedaży produktów
przez rolników i jednostki
uspołecznione gospodarki roi
nej państwu w okresie po
przedzającym zmiany cen
rolnych. Dla odbudowy wię
zi ekonomicznych
między
miastem i wsią oraz rynku
rolnego, a także aktywizacji
produkcyjnej wszystkich go
spadarstw, nieodzowne jest
wprowadzenie od 1 lutego br.
nowych cen środków produk
cji,: skupu produktów rol
nych oraz cen detalicznych
żywności.
4. Przyjęcie pr ograniu roz
woju rolnictwa i gospoda;ki
żywnościowej do 1985 roku.
Fe względu na wagę prob
lemu rolnictwa i wyżywie
nia zaleca się rządowi w.nie
sienie programu rozwoju roi
nietwa i gospodarki żyw
nościowej pod obrady Sej
mu PRL.
5. Skierowanie określonych
zasobów środków inwesty
cyjnych w gospodarce żyw
nościowej przede wszystkim

na meliorację, usprawnienie
obrotu, modernizację i roz
wój
przechowalnictwa
1
przetwórstwa surowców rol
niczych oraz artykułów ży
wnościowych . Szczególnego
zaangażowania środków wy
maga skup, przetwórstwo i
zaopatrzenie
w artykuły
mleczarskie oraz tłuszcze i
przetwory zbożowe.
6. Egzekwowanie od wszy
stkich gospodarstw7 rolnych
pełnego produkcyjnego wy
korzystania ziemi. Odnosi się
to w szczególności do grun
tów7 obecnie zaniedbanych.
Należy zrównać cenę ziemi
z zasobów7 państwowych i
poziomem cen kształtujących
się w7 obrocie gruntami mię
dzy rolnikami. Niezbędne
jest także wprowadzenieskutecznych
ekonomiczno- pr a w7 nych
instrumentó w
sprzyjających kszta ł to wani u
społecznie i ekonomicznie
pożądanych
przemian w
strukturze agrarnej, rekulty
wacji i ochronie użytków
rolnych pi zed przeznacze
niem ich na cele~ nierolni
cze. Uchwalenia wymagają
wniesione do Sejmu FRL
projekty ustaw zapewniają
cych gwarancję trwałości \
.indywidualnych, gospodarstw
rolnych oraz racjonalnej go
spodarki ziemią.
7. Skoncentrowanie poten
cjału organizacyjńo-tećhnicz
nego( na dostawach materia
łowych i robotach meliora
cyjnych, a także zaopatrze
nia rolnictwra i wrsi w wrodę.
8.
Połączenie wysiłków
klubów poselskich obu par
tii dla uchwalenia ’ przez
Sejm PRL projektu nowej
ustawy, o
ubezpieczeniach
społecznych rolników indy
widualnych.

9. Zapewnienie wyższego
poziomu usług produkcyj
nych i zdecydowanej poprą
-wy obsługi wsi i rolnic
twa. Należy rozwijać sieć
małych zakładów przetwór
stwa rolno-spożywczego. W
tym celu należy zapewnić
niezbędne warunki dla pow
stawania tego rodzaju zakła
dów uspołecznionych, jak
również spółek osób fizycz
nych oraz zakładów rzemie
ślniczych.
10. Podjęcie prac nad przy
gotowaniem
a następnie
wprowadzeniem nowego sy
stemu podatkowego. System
ten powinien przywrócić po
datkowi funkcje ekonomicz
ne, uwzględnić musi rów
nież odpowiednie zróżnico
wanie obciążeń dla gruntów
klas dobrych i słabych, wiel
kości obszarowej gospodarstw
a także oddziaływać na
pełne wykorzystanie użyt
ków rolnych i intensyfika
cję produkcji globalnej i to
warowej we wszystkich go
spodarstwach rolnych oraz
kształtowanie dochodów go
spodarstw według rzeczywi
stego wkładu pracy.
Biuro Polityczne KC PZPR
i Prezydium NK ZSL stoją
. na stanowisku konieczności
okresowego
analizowania
przez wszystkie instancje
obu partii, postępów w reali
zacji wytycznych z uwzgięd
nieniem umów społecznych
oraz wymogów bieżącej sy
tuaeji społeczno-politycznej
i gospodarczej.
(PAP)
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złoży
że
szukając
konkretnej sprawy
musiałam nrzeirzeć
A pokaźną porcję
tyjnej dokumenta
cji. W każdej teczce — po
danie o przyjęcie do par
tii, dwie opinie polecające,
to przede zoszystkim. W nie
których, obok innych doku
mentów — legitymacja par
tyjna, ze zdjęciem lub bez.
To książeczki tych; którzy
sami je złożyli i tych, któ
rych skreślono z listy człon
ków partii. Pod legityma
cją podpięte podanie. Zda
ję legitymację partyjną i
proszę o skreślenie mnie
z listy członków PZPR,
bo nie mogę płacić składek
partyjnych z powodu pogor
szenia się sytuacji material
nej w rodzinie... Proszę o
skreślenie, bo już nie wie
rzę partii. Motywacje są
różne, nie będę ich dalej
cytować, ba nie o to w
tym felietonie mi chodzi.

POKOLENIE NIEZWYKŁE
Ł
To po&blenie rybadete uzysüeafo röftne a/kreSlenla, cza
sem formułowane przez siebie: generacja nie do zdarcia,
asy polskiego rybołówstwa, pokolenie rekordzistów. Naswdisika reprezentantów tej grupy rybaków pojawiały sie;
Często publicznie — w miasitach nadmorskich, w „Tygod
niku Morskim” i „Głosie Pomorza”, w reportażach w
prasie krajowej. Nazwiska z bogatymi biografiami: Jan
Madejski, Antoni Karpiak, Eugeniusz Jurczak, Kazimierz
Jankowski, Roman Kurczak — z Kołobrzegu; Piotr Jefimow, Tadeusz Bugajewskd, Wacław Dzietrzyk, Józef Fidos — z Ustki; Józef Bańkowski, Jan Pańka, Henryk
Augustynia.
Jan Zięba,
Konstanty Wojdy lerwski —>
*
Darłowa.
Prawi« Jednocześnie odchodzi na emeryturę grupa zna
nych rybaków Wybrzeża Środkowego. Skorzystali z wpro
Wadzonej w listopadzie ubr. możliwości odejścia i za
wodu rybackiego po ukończeniu 55 roku życia. Spełnio
ny został postulat wysuwany od lat bodaj dziesięciu. Był
on przedstawiany przez delegatów rybackich na kilku
kolejnych zjazdach PZPR. Popierali go lekarze z przy
chodni zakładowych. Kompleksowe badania poznańskiej
AkademM Medycznej, prowadzone od wielu lat w „Bar
ce” w Kołobrzegu, dawały naukowe uzasadnienie do wcze
śniejszego przechodzenia rybaków na emeryturę.
Przypomnijmy, że wśród 50 rybaków morskich kończą
cych pracę zawodową, ledwie 2—3 dochodzi wieku emery
talnego (60 lat,), pozostali schodzą ze statków wcześniej,
Z papierami inwalidzkimi. Toteż na zebraniach rybacy wo
łali: Chcemy przez kilka lat korzystać z normalnego życia,
Ciesząc się takim siakim zdrowiem. Listopadowa decyzja
Rady Ministrów pozwala rybakom zejść na ląd >esz<r '
piezłym zdrowiem.
1
Ł Choć związani są i SdSfcoma firmami połowowymi, choć
być może nie wszyscy znają sdę ze sobą, stanowią grupę
jednolitą — pokolenie. Pokolenie niezwykłe. Osiadło na od
sypanym wybrzeżu, by go ożywić, bogacąc kraj darami,
które kryje w sobie toń morza. To pokolenie czyniło pol
skimi odzyskany brzeg morza i przyległe doń wody. Uczy
ło kraj czerpania pożytków x dostępu do morza.
Pracę na statkach zaczynało w latach czterdziestych i na
początku lat pięćdziesiątych. Pracując zdobywało wiedzę o
morzu i kwalifikacje. Odkrywało Polsce Bałtyk. Dosłownie.
Łodziami i kutrami wychodziło coraz dalej od brzegu, lo
kalizując nowe rejony połowowe. Lepsze od wskazywa
nych przez Niemców. Nadawało im polskie nazwy i prze
zwiska.
"Wacław Dzietrzyk wspominał mi kiedyś o zapiskach, Ja
kie w latach czterdziestych czynił w każdym rejsie. Zmie
rzał do ustalenia, w jakich porach roku i przy jakich po
godach w określonych miejscach Bałtyku można trafić na
ryby.
S.
Rybacy i tego pokolenia miel! przedziwną ufność do mo
rza. Graniczyła ona z chojractwem i ryzykanctwem. Do
piero potem, każdy w innych okolicznościach, nabierał re
spektu dla morza.
Dziwną ufność okazywali też wobec techniki.
Ufność
neofitów. Wcześniej mieli do czynienia z pługiem, kosą,
łopatą. Poznali szybko skomplikowane maszyny i sprzęt.
Jefimow, Jurczak, Madejski nie zadowolili się sieciami za
projektowanymi przez inżynierów. Eksperymentowali na
własną rękę.
Na odzyskanym wybrzeżu tworzyli normy postępowania
w zbiorowości rybackiej, swoisty kodeks obyczajów. Two
rzyli także system kryteriów, który pozwala'określić cechy
rybaika dobrego. System prosty i rzetelny. Ten dobry, kto
umie_ łowić, kto przebrnie przez sito egzaminów kwalifi
kacyjnych. na wyższe stopnie, kto umie przekazać innym
swoje umiejętności, kto umie żyć z załogą. Tu nie awan
sujesz zgrabnym przemówieniem i podlizaniem się prze
łożonemu. _ Warunkiem awansu są papiery kwalifikacyjne,
umiejętności określone toinami złowionych ryb, talent orga
nizatora pracy i wychowawcy.
.Rybołówstwo jest zawodem męskim. To rodzaj połowama, zmagania się z naturą, a także chęć przodowania w
rywalizacji z rówinymi partnerami. To pokolenie rybackie
rywalizację ma niejako we krwi. W tej rywalizacji nie
chodzi o pieniądze lub nagrody, 'lecą o satysfakcję, o po
twierdzenie własnych umiejętności.
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Ł
Jako pierwszy w rywalizacji o tytuł najlepszego dał znać
o sobie Piotr Jefimow z „Korabia” w Ustce. Był wtedy
szyprem kutra 17-metrowego Ust-41. W 1957 r. załoga tego
kutra złowiła aż 421 ton ryb. Był to rekord. Kutry tej kla
sy łowiły wtedy 160—180 ton ryb. Potem rekord ten poprą
wili jego koledzy z Ustki. Kuter Ust-41 już nie istnieje.
Jefimow7 przechodził na statki coraz większe i bardziej
skomplikowane. Na emeryturę odchodzi z rufowca Ust-85,
z mostku kapitańskiego, zapełnionego aparaturą elektro
niczną.
Grupa znakomitych szyprów kończy pracę zawmdową w7
„Barce” w Kołobrzegu. Jan Madejski, szyper z ponad 30-letnim stażem pracy, najpierw motorzysta, potem kierow
nik załóg statków 17-metrowych i 24-metrowych, od kilku
lat kapitan rufowca. Wpisał się w kroniki polskiego ry
bołówstwa łowiąc burtowym kutrem 24-metrowym w
1973 r. ponad 1000 ton ryb. Dziś kutry tego typu rzadko
przekraczają 600 ton,^ choć dysponują aparaturą' do wykry
wania ryb, jakiej Madejski nie miał. To o fachowości ka
pitana. Człowiek nadzwyczaj skromny, spokojny, cierpliwy,
ale wymagający. Nie lubi rozgłosu i pochwał. Te cechy
dawały mu wielokrotnie mandat w Komitecie Zakładowym
PZPR i mandat radnego WRN. Te same cechy decydowały
0 zasiadaniu w Izbie Morskiej przy Sądzie Wojewódzkim
w Szczecinie, orzekającej w sprawach rybaków i mary
narzy.
Eugeniusz Jurczak pracuje w „Barce” 26 lat. Przyszedł
nad morze ze Starego Sącza. Do rybołówstwa 'trafił po
służbie w WOP. Zaczął od stanowiska najniższego — prak
tykanta. Dziś wśród rybaków kołobrzeskich ma najwyższe
odznaczenie państwowe — Sztandar Pracy II klasy. Upór,
znajomość techniki, samodzielność myślenia i śmiałość w
podejmowaniu decyzji — to cechy Jurczaka. Zwolennik
twardej dyscypliny, ale przecież skrupulatność i dokład
ność pracy na morzu decydują o życiu człowieka. Jako
główny swój obowiązek, wynikający z przynależności do
partii, traktuje wychowanie młodych rybaków na fachow
ców, ludzi myślących, samodzielnych.
Ogół społeczeństwa w regionie zna Antoniego Karpiaka
z jego działalności jako członka KC PZPR w poprzedniej
kadencji. To wiedza szczątkowa. Pionier rybołówstwa na
odzyskanym wybrzeżu — zaczynał łowić ryby jeszcze w
1945 r. Dyplom szypra miał już w 1949 r. Rybak znakomi
ty. Załoga jego kutra zawsze była na liście najlepszych w
Kołobrzegu. I iluż wychował wyśmienitych szyprów i me
chaników, którzy pierwsze kroki na morzu stawiali pod okiem Karpiaka! Spokojny, zrównoważony, opanowany. Bar
dziej gromkim głosem przemawia na zebraniach, gdy cho
dzi o zdrowie rybaków, wykorzystanie surowca rybnego
1 braki — choćby sieci do łowienia ryb.
Roman Kurczak, także szyper z „Barki”, członek partii
sprzed 1948 roku, z Lubelskiego przyszedł do rybołów
stwa. Przez Marynarkę Wojenną. Powszechnie szanowanyw zbiorowości rybackiej. Nieraz przeszedł piekło sztor
mów i w myślach żegnał się z życiem. Schodzi z kutra
z nadzieją, że. obejrzy te kąty Polski, których nie poznał
spędzając całe dorosłe życie ńa statkach.
Józef Bańkowski z Darłowa karierę w rybołówstwie za
czynał w końcu lat czterdziestych. Kończy ją jako kapitan
nowoczesnego rufowca. U kresu kariery rybackimi został
posłem na Sejm PRL. Wcześniej był działaczem 1
:tetu
Zakładowego i Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Jak poseł
zdumiał mnie odwagą i bezkompromisowością. Nie daje się
zbyć obietnicą. Tak długo męczy ministra, aż dopnie swe
go.
8.
Napisałem obszerniej o kilku rybakach, którzy teraz od
chodzą na emerytury. O tych, których poznałem osobiście.
Byłem świadkiem ich losów i karier. Bańkowskiego po
znałem w morzu w 1965 roku, wtedy zastępował kapitana.
Potem widziałem go podczas działalności w sejmowej ko
misji. Karpiaka zapamiętałem z zebrania, gdy mówił o
przewlekłych remontach kutrów, a i o kolegach, którzy
nie dbają o statek. Z Madejskim spotykałem się kilka razy.
I żegnałem się z nim zawsze z niedosytem. Mówił o ry
bach, morzu i statku. Nigdy o softie i swoich sukcesach.
Jurczaka poznałem w uroczystym dniu, gdy na nowym
kutrze ze Stoczni „Ustka” podnoszono banderę. W mie
szkaniu państwa Kurczaków przesiedziałem bodaj cały
dzień. Na wspominkach.
Do cech rybaków pierwszej powojennej generacji, jakie
wymieniłem, trzeba dopisać jeszcze jedną: społecznicy.
Zawsze znajdowali i znajdują czas na pracę i działania
pro publico bono. Także teraz, gdy schodzą ze statków naląd.
^
JÖZEF NARKOWICZ
Fot. Kazimierz Ratajczyk
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Jeszcze nie tak dawno,
gdy zakład odwiedzała tak
zwana osobistość, jej pierw

sze pytanie brzmiało: —
S5j5j No, jak tam u was towaW-M rzysze ze stanem organiza
cji partyjnej? Jeśli cyfry
były wysokie, można się
było spodziewać aprobaty.
Gdy jednak wskazywały
niski stopień upartyjnienia
załogi, trzeba się było brać
roboty. I zabierano się
sposobami stosownymi dla
okresu propagandy sukce-
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Osobnym, rozdziałem w
tych moich refleksjach jest
postawa, jaką objawiali
niektórzy ludzie polecają
cy w szeregi partyjne no
wego kandydata. Są w
tych teczkach opinie skła
dające się z kilku dosłow
nie słów: znam, polecam,
bo dobrze pracuje i jest
zaangażowany, ideologicz
nie w porządku. Pisali je
czasami ludzie o długim
stażu partyjnym, T(t.k tro
chę jakby lekko, bo w
dokumencie stoi jasno, że
znali
rekomendowanego
dwa lata ledwie, a zda
rzało się, że na zebranie
organizacji partyjnej, gdy
przyjmoińano „ich" czło
wieka ndwet nie przyszli.
Jak ma się to do odpowie
dzielności za dane poręcze
nie? Z dokumentacji wy
ziera też ńieakuratność w

prowadzeniu statystyki to
POP. Był towarzysz, któ
rego dziś określa się jako
martwą duszę. Nie chodził
na zebrania, nie płacił
składek, nie udzielał się.
Ale był liczony w staty
styce.
Dziś skreśla się
często takich z listy człon
ków, z tych samych powo
dow. 1 tu nasuwa się nie
jaka wątpliwość. Czy w
okresie, gdy nosił czerwo
ną legitymację rozmawiano
z nim, przydzielano zadant£ partyjne, czy też pusz
czono samopas?

Jesteśmy sceptycznie nastawieni do różnych danych
statystycznych, które się
serwowało ludziom. Podwój
na i potrójna sprawozdam
czość, żonglowanie danymi
Teraz mówi się powszech
dla poparcia
„sukcesów”,
to była dość powszechnanie: niech nas, członków
praktyka.
partii będzie mniej, ale
prawdziwych. Tak mówią
przede wszystkim robotni
cy, główny trzon . partii.
Także w statystyce par Potrzeba nie optymistycz
tyjnej stosowano w latach nej statystyki, ale wiary
siedemdziesiątych
różne
godnego działania tych,
,sposoby”.
którzy noszą partyjną le
gitymację.
Prawdziwą plagą był tak
zwany limit. Z góry narzu
W tych kilku przykła
-°ny plan przyjęć do pardach, które przytoczyłam,
P’ z którego realizacji
jstro rozliczano t kretarzy.
wbrew pozorom nie chodzi
‘Vięc trzeba, było choćby
ia głowie stanąć, ale plan li tylko o dane statystycz
ne. Ważniejsze to, że kry
nusiał być wykonany.
ją Się za nią sprawy znacz
Ponownie
wracam do
nie bardziej istotne. Pra
czepia da?ie j do kumeniucji.
ca wewnątrzpartyjna, kształ
towanie świadomości, po
u oda nici z początku lat
staw ludzi, którzy decy
■ńedemdHesiątych.
Proszę
dują się
być członkami
0 r przyjęcie
w szeregi
nZPR, Znam deklarację
mirta, biorą na siebie świa
deową i statut. Pragnę ra
domie większe obowiązki
'em budować socjalizm...
tie chcę stać na uboczu... wobec kraju. A niektórych,
’dpowiadają
mi ideały
rn odeszli, po prostu żal.
'narksizmu-leninizmu,
Z
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się, że w czasach, gdy
przyjmowano kandydatów
masowo, wielu z nich wstę
zmwałn w nadziei, że coś
z tego oęaą mieli. W wie
par
lu przypadkach, niestety,
tak też się i stawało.

wwnośeią nie raz i nie
lwa były to słowu pisane
przekonaniom. ale ile ra
~y były to tylko gładkie.
i"kve słówka, które otwie
rody bramę do partyjnej
80 społeczności... Dziś mówi

MIRA ZOŁTAK
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W ORGANIZACJACH PARTYJNYCH

OŁTYS wsi Niedalino, Zofia Sarnowska, jest dumna
ze swojej wsi. Mówi o tym z naciskiem.
— Tak, ja jestem dumna ze swojej wsi, bo choć to
wieś drobnych rolników wiejskich i pegeerowskich, działkowiczów niemal, to mieszkają tu prawdziwi gospodarze.
Prawdziwy gospodarz w pojęciu Sarnowskiej to taki, co
szanuje ziemię i szanuje swoją pracę. Taki na przykład
co na trzydziestu arach potrafi wyhodować i sprzedać pań
stwu kilka tuczników. Że paszy nie ma? Wiadomo. Chodzą
ludziska po zielsko i potrafią wychować zwierzynę. Tacy
są gospodarze w Niedalinie i Sarnowska nie da na nich
powiedzieć złego słowa. Co mają i mogą — oddadzą na
wspólny polski stół. Bez przymusu.
We wrsi mówią o swroim sołtysie tak: ta kobieta, jak
trzeba, niejednym chłopem potrząśnie. Lubią ją tam za to,
że jak już weźmie jakąś sprawę w swoje ręce, to nie jest
to rzucanie słów na wiatr. Ostatnio na przykład. Przyszło
do sklepu sześćdziesiąt par butów. Baby rzuciły się do lady
i wynikłaby z tego znowu wielka chryja, gdyby nie ona.
Stop — powiedziała — buty dostaną ci, którzy naprawdę
Potrzebują. Poleciła wybranie społecznego komitetu, ten się
aaradził, sporządził talony i od razu zrobił się porządek,
fewnie, nie wszyscy byli zadowoleni, ale tak będzie do
póki towaru nie starczy dla wszystkich.
Teraz źajęła się Sarnowska powodzią.
— Biednym ludziom — powiada .— trzeba pomóc choćby
od swoich ust trzeba było odjąć.
Ruszyła od domu do domu i zbiera datki. Pytają po ile
— jak to chłopy — odpowiada: ile możesz, byle nie sto
złotych, bo takich liczyć nie umiem. Śmieją się ludzie i da
ją ile mogą. Zebrała na razie prawne osiemnaście tysięcy.
To jeszcze nie koniec, bo ludzie szykują dla powodzian tak
ie słomę, zboże, odzież. Załatwi się transport — pojadą da
ty z Niedalina do Płocka. Tak trzeba.
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Obok Zofii Sarnowskiej, w wiejskim Obywatelskim Ko
mitecie Ocalenia Narodowego, działającym w gminie Swie
szyno od 16 stycznia br., zasiada wielu podobnych jej ener
gicznych, zatroskanych obecną sytuacją mieszkańców. Ko
mitet powstał z inicjatywy instancji gminnych PZPR, ZSL
oraz organizacji młodzieżowych — ZSMP oraz ZMW. W je
go skład wchodzą także bezpartyjni. YV sumie •— szesnaście
osób.
Mówi sekretarz Komitetu Gminnego PZPR, Leon Hełand:
O powstaniu tego komitetu zadecydowała zwyczajnie
potrzeba. Zawieszono działalność związków7 zawodowych i
organizacji chłopskich. W działalności naszej gńainy pow
stało wiele dotkliwych luk. Ktoś je musi wypełnić i to jak
najszybciej. Sądzę, że ludzie którzy zasiedli w komitecie
ocalenia narodowego zadanie to potrafią wykonać. Już
poprzednio znani byli ze swojej aktywności, zresztą wła
śnie na tej podstawie wytypowały ich do tej pracy partie
i organizacje w których'działają.
Podczas ostatniego posiedzenia świeszyńskiego OKOŃ ugtalono najpilniejsze zadania. Przede wszystkim trzeba dać
obywatelskie wsparcie Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego i jej decyzjom. Trzeba je ludziom przybliżyć i wyjaśnie. Okazją do tego są odbywające się obecnie we wTszystkich środowiskach i wsiach sołeckich otwarte zebrania
PZPR i ZSL. Ustalono, że obowiązkiem wszystkich człon
ków komitetu jest uczestniczenie w tych spotkaniach, poin
formowanie ludzi o celach jego działania i ostatnich ustale
niach. Zdaniem sekretarza Helanda od przebiegu tych wła
śnie zebrań zależeć będzie czy idea narodowego porozumie
nia znajdzie w7 gminie powszechne poparcie. Sekretarz jest
w tej sprawie optymistą.
Czynne wsparcie dla WRON jest jednak zaledwie czą
stką obowiązków, które przyjęli na siebie członkowie oby
watelskiego komitetu. Mają oni ambicję włączyć się we
wszystkie bolące sprawy gminy i jej mieszkańców. W pierw
szym rzędzie trzeba będzie zastąpić zawieszoną Gminną Ra
dę Kółek i Organizacji Rolniczych.
Stąd wśród konkretnych zadań OKOŃ w sferze nrodukcji rolnej są m. in.:
© Społeczne opiniowanie przydziału ziemi.
© Opiniowanie przydziału środków produkcji.
• Aktywizacja skupu i rozszerzenie kontraktacji,
a także:
© Bieżące rozwiązywanie dużych
problemów gminy
»Wiązanych z zaopatrzeniem .w podstawowe astykuły.
© Organizowanie społecznej pomocy clla emerytów, roćksin wielodzietnych, ludzi starych i' samotnych.
*

*

*

Przysłuchiwałam się dyskusji podczas ostatniego posde- dzenia świeszyńsktego komitetu. Oto jak jego członkowie
przekładają cele działania komitetu na język codziennych,
chłopskich spraw.
Stanisław7 Konopacki, pracownik SHR Strzdkęcin: —
Często padają tu słowa o braku zaufania. Ja się im met
dziwię. My uwierzyliśmy po raz kolejny, tym razem woj
sku. Ale przecież wojsko jest u nas na krótko. 1 dlatego
musimy się wziąć solidnie do pracy. Myślę, że jeśli uda
nam się. zrealizować te zadania, któreśmy sobie wyznaczy
li, to będzie dobry początek długiej drogi.
Zofia Sarnecka: — Przecież musimy wreszcie komuś uwierżyć, bo inaczej zginiemy.

\

W sprawach produkcyjnych:
Stanisław Konopacki: -— Ja obserwuję naszych rolników.
Są wśród nich tacy, którzy mają duże gospodarstwa, a nie
sprzedał: państwu ani kilograma zboża lub żywca. Musimy
z nimi rozmawiać a może nawet ich rozliczać. Na niektó
rych polach leży do dzisiaj nie zebrana słoma a do kopa
nia ziemniaków ludzie zabiorą się dopiero wiosną. To
wstyd.
Zofia Sarnowska: — Nie mogę się z tym zgodzić. W mo
jej wsi odstawiają wszyscy.
Jacek Sobolewski, rolnik ze Świeszyna, przewodniczący
OKOŃ: — Myślę, że jest to dla nas sygnał, którego nie mo
żerny pominąć milczeniem. Są bowiem w naszej gminie
gospodarstwa małe, wywiązujące się ze swoich obowiązków
wobec państwa i duże, z których nie ma żadnego pożytku.
Znam takie czterohektarowe gospodarstwo w Świeszynie,
gdzie trzech ludzi pracuje w mieście a tylko jedna w
gospodarstwie. Ta ziemia nie widziała pługa od kilkunastu
lat. Dobrych rolników to musi .niepokoić, bo ziemia po
winna rodzić w każdych warunkach, także takich jak obecne. Dlatego szanujemy tych, którzy produkują dosłow
nie z niczego — a są tacy w gminie — a nie mamy sza
cunku do innych, co to nie potrafią wziąć do ręki łopaty,
natomiast bez przerwy domagają się w gminie pomocy.
Takich też znamy.
W sprawie pomocy powodzianom (OKOŃ wziął na sie
bie obowiązek koordynowania pomoc1 y mieszkańców gmi
ny dla województwa płockiego):
Maria Michalska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiej
skich w Świeszynie: — My nie czekaliśmy w tej sprawie
na polecenia. Wcześniej zrobiłam zbiórkę pieniędzy i da
rów. Do dzisiaj zebrałam 26 tys. 330 zł. Ludzie dadzą tak
że zboże i kartofle. Chcą oddać również pokoje i wyżywie
nie dla dzieci z województwa płockiego. Tylko ktoś się
tym musi zainteresować.
Jest natomiast inna ważna sprawa. Dzisiaj usłyszałam,
że niektórzy ludzie wątpią czy ich dary zostaną przekaza
ne do Płocka. Ufają tylko wojsku, nie chcą żeby zajmowa
ła się tym Gminna Spółdzielnia.
Ppor.. Ryszard PuJtpwicz, z-ca komisarza wojskowego -z
Terenowej Grupy Operacyjnej: — To w pewnym sensie
zrozumiale, że .ludzie dmuchają dzisiaj na zimne. Mam wo
bec tego propozycję. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście
wybrali spośród siebie, człowieka obdarzonego zaufaniem,
który pojodzie z darami do Płocka. Po powrocie zda Wam
dokładną relację.
Marian Szkup, naczelnik gminy: — Spróbowaliśmy pod
liczyć zebrane do dzisiaj pieniądze. Jest tego około 150
tysięcy. Dudzie zadeklarowali ponadto pewne iłdści zboża,
słomy i pasz. Na tych ostatnich powodzianom zależy naj
bardziej. Dlatego powinniśmy sięgnąć do naszych wła
snych spiżarni. Jeśli gdzieś będą większe ilości — odbie
rzemy transportem spółdzielczym.
*

•

*

Jest więc idea wokół której skonsolidowała się cała *po
łecańość gminy Świeszyno. Mówią tu o niej tak: Polacy
w nieszczęściu pomagają jeden drugiemu. Trzeba, by po
dobnie rozumiano takie inne zasadnicze dla. kraju i naro
du pro ulemy. Wyznacza to główny cel pracy obywatel
skiego komitetu.
KRYSTYNA JUSZKIEWICZ

Na temat, czym zajmuje
się zakładowa organizacja
partyjna przy Garbarni
(Północne Zakłady Prze
mysłu Skórzanego „Alka”
w Słupsku) rozmawiam z
sekretarzem K Z
PZPR,
tow. Tadeuszem Kabatem.
— Po 13 grudnia powo
łaliśmy zespół, który prze
prowadził rozmowy z więk
szością członków partii.
W wyniku rozmów, osiem
osób zostało skreślonych
z listy członków PZPR,
a trzy osoby wydalono.
Widzimy także potrzebę
indywidualnych spotkań z
towarzyszami, z którymi
w pierwszym terminie. nie
rozmawiano. Obecnie na
leży do partii 80 pracowni
ków garbarni, skupionych
w dwóch oddziałowych or
ganizacjach partyjnych.
W tym miesiącu odbyły
się zebrania OOP na te
mat bieżących zadań par
tii, połączone ze szkole
niem ideologicznym. Frek
wencja była bardzo dobra.
Z inicjatywy KZ partii
pbwołano komisję socjal
ną, która załatwiła już kil
ka spraw pracowniczych.
Powiodda się także zbiórka
pieniędzy i darów dla powodzian.
Nasilamy
informację
przez radiowęzeł zakłado
wy. Podajemy załodze bie
żące komunikaty o działał
naści PZPR, nie tylko w
garbarni, informujemy o
pracach
komisji socjal
nej itp.
Współdziałamy z dyrek
cją w przygotowywaniu za
kładu do reformy gospodar
czej, wprowadzaniu nie
zbędnych zmian w struk
turze organizacyjnej. Z du
żych działów tworzy się
mniejsze komórki, które
otrzymują wąski zakres
kompetencji. Kierownictwo
jest jednoosobowe, a więc
odpowiedzialność także, a
właśnie o to najbardziej
chodzi. Zatrudnienie w gar
barni zmalało z powodu
lucześniejszego odejścia na
emeryturę
kilkudziesięciu
osób, które podupadły na
zdrowiu, pracując w wa
runkach uciążliwych. Przyj
mowanie do pracy uzależ
nione jest od surowca, któ

rego na razie, z wiado*
mych przyczyn brakuje.
W związku z tym zarzą
dzono w pierwszym kwar
tale tego roku - wszystkie
soboty wolne od pracy.
Trwa także przemieszcze
nie ludzi z gorszych warun
ków pracy na mniej uciąi
liwe stanowiska. W ‘ każ
dym razie nie zna u nas
problemu, że ktoś został
bez pracy i jej poszukuje,
Z myślą o ludziach, któ
rzy utracili jakiś procent
zdrowia w garbarni, żarnie
rzamy po półroczu urucho
mić dział pracy chronio
nej, w którym około 50
osób będzie szyć odzież z
resztek skór, zwłaszcza rę
kawice robocze.
Najważniejsza dla nas,
w przeddzień reformy, jest
samodzielność garbarni, o
którą walczymy od
1980
roku. Podjęliśmy uchwałą
o oderwaniu się od „Alki”.
Podobną uchwałę przyjął
Komitet
Gminny PZPR.
Obecnie czekamy na de
cyzję ministerstwa.
Ma
być powołana komisja, któ
ra zoada tę kwestie Dla
czego chcemy być samo*
dzielni? Kombinat „Alka”
to czapka
nałożona nam
sztucznie. Więź kooperacyj
na jest żadna, bo my pro
dukujemy skóry dla FRiOS
io Miastku, a nie na bu
ty. Ludzi denerwuje obec
na polityka płacowa. Nasz
garbarz zarabia 7 tys. zło
tych, a pracownica w „Al
ce” na szwalni 10—12 tys.
złotych. Dziesięć, lat cze
kamy na modernizację bez
skutku. Przynależność do
„Alki” wydłuża ńiepotrżeb
nie termin załatwienia pro
stych spraw, Sfera socjal
na jest u nas bardzo za
niedbana. Nie mamy ani
stołówki, ani żłobka, ani
przedszkola.
Wobec tego,
po co nam kombinat? Nie
wyobrażamy sobie przy ta
kim uzależnieniu korzyst
nego dla nas wprowadze
nia reformy, której funda
mentem ma być sa mod ziel
ność, samofinansowanie i
samorządność...
Notowała:
MARYLA WRONOWSKA

Obywatele Rolnicy gminy Świeszyno!
Od wielu lat dawaliście dowód patriotyzmu i oddania
dla sprawy budowy naszej Ojczyzny. Dzięki Waszej pracy
i efektom Waszej produkcji gmina nasza zawsze znaj
dowało się w czołówce gmin województwa koszalińskiego.
Stało się to też dzięki umiejętnej współpracy naszych
władz politycznych, społecznych i organizacji młodzieżo
wych.
Dziś Ojczyzna nasza znalazła się w krytyczriej sytuacji.
K aj nasz oczekuje od nas rolników szczególnego wysiłku
dla zapewniania chieba i żywności dia ludu pracującego.
Zadłużenie naszego państwa oraz restrykcje gospodarcze
państw zachodnich wrogich obozowi socjalistycznemu nie
pozwalają na zakup tych artykułów z zagranicy. Sytuacja
nasza znana jest Wam.
W tym wysiłku całego narodu dla wydźwignięcia nasze
go państwa z kryzysu nie może Was zabraknąć. Musimy
sumiennie^ rozliczyć swoje możliwości i poprzez oszczędną
gospodarkę paszową całą nadwyżkę zbóż sprzedać pań
stwu.
Wdzięczni robotnicy Wam tego nie zapomną, czego wy
razem jest już przestawienie niektórych gałęzi przemysłu
do produkcji dla potrzeb Was - Rolników.
03YWATELSKI KOMITET OCALENIA NARODOWEGO
W ŚWIESZYNIE
fbt. Jerzy Pstssi
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Strona

HĘTNIE
opowia
dają o kłopotach,
chorobach, o tym,
V^że coraz trudniej
irrt żyć, bo przecież
nie mają siły stać
yßtt w kolejkach. Ale wystarczy zapytać starych ludzi
o dzieci. Albo milkną, al
bo umykają oczami po ką
tach. Taki pan Adolf Chy
' liński ma troje dzieci.
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— Strach

wyjść wieczo
po
prżyieździe do Darłowa. —
Tyle tych
łobuzów teraz.
Mnie jeszcze nie okradli, od
pukać, ale przecież się sły
szy. X deski
skrzyżowane

rem na ulice — słyszę

co roisz w jakimś oknie wy
stawowym.
— Co to się porobiło. Co
drugi przestępca to dziecko.
Żeby po czekoladę musieli
się włamywać?
Po wódkę
i papierosy też to jasne.

Na wycieczkę^do Warszawy
Komisariat MO w Darło dzieci. Nie zdają sobie spra
wie potwierdza te inform a- wy z wagi
swoich prze
cye. W 1981 roku zanotowa stępstw7. Choć zdarzają się
no wprost przestępczości o przestępstwa o różnym cha
10 procent, choć
w woj. , rakterze gatunkowym,
to
koszalińskim Darłowo i tak jednak przeważają
czyny
należało zawsze do przodu poważne.
jących w tej smutnej sta ty
Nieletni przestępcy rzad
Styce. Najbardziej niepokoi ko działają w
pojedynkę.
wyraźna tendencja wzrostu Niektóre grupy są dobrze
przestępstw
popełnianych zorganizowane, biją wszel
przez nieletnich. W ostat kie rekordy. W ostatnim ro
nim roku stwierdzono oko ku grupa pięciu nieletnich
ło 250 przestępstw, z czego dokonała sześciu włamań do
prawie 50 popełnili nielet
kempingów w Darłówku.
ni w wieku od 11 do 16 lat. Ukradła ponadto czterna
W kategorii włamań
do ście motorowerów, które na
obiektów
uspołecznionych stępnie porzucono, topiąc w
nastąpił wzrost
o prawie rzece, bagnach, rozbierając
200 procent. Przeważnie po na części.
konkretny towar, ten, który
Inna grupa dwóch chłop
jest na kartki. Pieniądze,
ców i trzech dziewcząt w
najczęściej kradzione osobie wieku trzynastu lat dokona
prywatnej, na niewiele się
ła czterech włamań do skle
obecnie zdadzą.
pówr spożywczych i kiosków
Ppor. Andrzej Dąbrowski
„Ruchu”. Technika włamań,
proponuje posłuchanie frag
jak podkreśla ppor. Dąbrów
mentu taśmy z przesłucha
ski, jest zwykle bardzo wy
nia 12-letniego przestępcy.
soka, sugerująca
niekiedy
— Dwóch nas było i Ma
przestępców o „wysokich
rzena. Kilka tysięcy wzię
kwalifikacjach”. Dziewczęta
liśmy. Trochę pogubiliśmy,
dostają łatwiejsze zadania,
bo liczyliśmy na cmentarzu,
występują w roli pilotów7, ale
w7 nocy. Papierosy też wzię
podział łupu jest spra wiedli
liśmy... I czekoladę. Ja nie
wy.
wiem, co oni zrobili ze swo
Niektóre zagarnięte towa
ją częścią. Ja
pojechałem
ry pozostawia się często w
sobie do Warszawy. Co robi
miejscach widocznych, ni
łem? No, łaziłem sobie. Scho
szczy się je, wrzuca do nze-.
darni jeździłem. Spałem na
ki. Miejscowy klub płetwo
budowie. Tylko dwa drd...
nurków „Kronos” ma pełne
Inny
fragment, 13-letni
ręce roboty, dno rzeki jest
chłopiec:
prawdziwym skarbcem.
— Ja się nie buzuję. Raz
— Głośna stała się spra
tylko próbowarem. To Doro
wa nieletnich, wywodzących
ta. Ona z nimi to czę
się z tzw. „młyna” — mówi
sto. Ortą ma wtedy fil
ppor. Dąbrowski — Stwo
my. Jest bardzo śmieszna.
rzyła się jak gdyby podkul
Zależy jakie ma filmy. Naj
tura „młyna”. W okolicach
częściej miłosne. Strip-tease
Zamku Książąt Pomorskich,
wtedy robi. Nawet wychodzi
w piwnicach spalonego mły
z młyna na ulicę, jak jest
na, powstał puinlkt zbiórek
naga. Ja nie lubię Doroty,
kilkunastu dziewcząt i chłop
to jest taka k...
ców. Tam, zanim miejsce
Głos płynący z taśmy jest
zostało wykryte, odurzano
rozbrajająco beztroski, prze
się środkami trującymi, pito
rywany 'śmiechem.
alkohol. Z tej grupy wywo
Ppor. Dąbrowski: — Na
dzą się sprawcy poważnych
milicji zachowują się jak
przestępstw.
na majówce.
To przecież

W stodole nie zdejmuje się czapki
Naczelnik miasta Jan Ku
biftski nie potrafi odpowie
dzieć na pytanie, dlaczego
przoduje właśnie Dairłow/o.
Nie da się zresztą jedno
znacznie te-go ustalić. Wiele
jest w Darłowie warunków
kryminogennych. Czy wię
cej niż w7 innych miastach?
— Że nie ma alternaty,wy, mówi pan. Nie ma gdzie
spędzać czasu w sposób kul
turalny? Że w7 Darłowie mło
dzież się nudzi? Ja mam
nieco inny pogląd na nude
młodzieżową, bo jestem star
szy od pana. Młodzież jest
dzUiaj jakaś bezideowa, w
cjc się nie angażuje. Nie
ma szacunku dla drugiego
człowieka. Ale jestem dale
ki od tego, by ich za to wi
nić. Myśmy mieli jakieś am
bicje, społeczne aspiracje.
Bo ja wiem dlaczego się to
dziś tak zdeprecjonowało?
Darłowo jest miastem ry
hackim. Kto ma się zająć
dzieckiem, kiedy ojciec w

morzu, a matka w kolejkach

stor? Rybak ma zresztą nie

zły grosz, zamiast czasu da
je dziecku pieniądze.
Jest też Darłowo miastem
turystycznym. Latem pęka
w szwach od gości. Przestęp
ca czuje się jak ryba w' w7o
dzie. Działa bardziej anoni
mowo.
— Największy nasz prób
łem to warunki mieszkanio
we w centrum miasta. Nie
jest łatwo pozbyć się, tych
ruder. Skąd wziąć nowe mie
szkania? Ciasnota jest stra
szna w tych domach. No
i ta:k jakoś ... szaro, czarno
prawie dookoła.
Stamtąd
wywodzi się wielu krymimali
stów7. Ja nie wiem jak to
określić, ale to jest tak, jak

wschodzi człowiek do stodoły

to nie zdejmuje czapki...
Na ulicy Królowej Jadwigi
rozmawiam z dwiema kcbie
tarnt. Nie wierzą, że akurat
tu częściej rodzą się przyszli

kryminaliści. — Wszędzie są

panie. Czasy tera,z takie.
Kto ma czas na dziecko,, jak
w kolejkach
stać trzeba.

Ale moje tam nikomu jeszcze
niczego nie ukradło. A też
w ogonkach stoję, no nie?
To zależy wszystko od tego
jaka jest matka. Mamy tu
taką jedną sąsiadkę. Wyje
chała kiedyś z amantem na
kilka dni. Drzwi zamknęła
na klucz, gdy dziecko było,
w7 szkole. Na komisariacie
spać musiało. To jest mat
ka? Nikt mi nie po,wie, że
to jest matka!
— Próbowała pani z nią
rozmawiać?
— Oo ja tam będę wsa
dzać nos w nie swoje spra
wy.
Ppor. Dąbrowski uważa,
że drastj-cznyoh rozmiarów
nabiera osta,tn,iio 'problem
znieczulicy' społecznej. — A

może to zwykły brak wyok«4™??
.braźna
wyobrazić,
Broszę sobie
Dwóch trzynastoletnich chło
pców ukradło z mieszkania
prywatnego tysiąc dolarów
i trochę
naszych złotych.
Wzięli taksówkę i pojechali
do „Pewexu” do Koszalina.
Za siedemset dolarów kupili
sprzętu radiowego,
wódki,
słodyczy i czego tam jeszcze.
Żadnej z ekspedientek
wpadła do głowy wątpiliwość, skąd u tych brzdąców
tyle twardej waluty. Mogłyby przecież zawiadomić milicję. Taksówkarza też nic
zdziwiło, że dzieci jadą tak
daleko, każą na siebie czekać. Pewnie i zdziwiło. Wy
ozuł, że może zarobić.. Każdy dba o swój interes.
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na przyciągnięcie młodzieży.

Tej trudnej, oczywiście. Bo
pozostała
sama przyjdzie,
albo rodzice przyciągną.
— Na przykład
sekcja

krótkofalowców. Właśnie ma

powstać w Ośrodku. Alfa
bet Morsa — bomba s,pra
wa! Jakby tak sobie jeden

Stary, schorowany człowiek tłumaczy mi, że dzie
ci są dobre, 'czasem nawet
coś przyniosą, ale zawsze
bardzo się spieszą. On to
rozumie, bo teraz, jak ktoś
ma swoje dzieci, to przecięż nie będzie się zajmował starym ojcem. Nie ma
na to czasu, musi stać w
kolejkach.
W czasie penetracji jed
Pan Adolf podupadł zu- nej koszalińskiej dzielnicy
pełnie po śmierci żony,
nie znalazłam, ani nie uczyli na
od dzień
roku gorzej.
czuje sięMaz słyszałam o człowieku sa
dnia
motnym, chorym i starym,
silną astmę i dokuczliwe
bóle krzyża. Niedawno le- którym by się nikt nie
żal dwa miesiące w szpi- zajmował. Bardziej chory
talu. Na brak opieki nie mi i potrzebującymi zaj
narzeka. Codziennie przy mują się siostry PCK, jeś
chodzi ńa dwie godziny li nie codziennie to jednak
siostra PCK. Bieliznę sam systematycznie. W miarę
odnosi do pralni, jak się możliwości pomagają sąsielepiej czuje. Razem z re dzi, co dobrze o nich
kompensatą za chleb, pan świadczy, A j dnak ludzie,
Chyliński otrzymuje 2.155
których
odwiedziłam są

Lycie
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Dziś akurat nis
Dyrekcja Szkoły Podstawo
wej nr 1 nie ukrywa siwe
go żalu ,do... zrządzenia losu.
— Skupiamy głównie dzie
ci z centrum miasta, jest to
teren w dużej części auten
tycznych slum,sów. Widział
je pan może? Stąd tyle ma
my dzieci z rodzin alkoholi
ków, z rodzin rozbitych, dzie
ci biednych. Na osiedlu ży
je się lepiej.
Dzieci • tzw. niedostosowa
nych jest w szkole ezternaścioro. To tacy, którzy za
liczyli już zakłady popraw
cze. Ra-zem z zagrożonymi
twarzą grupę
czterdziestu
osób. To dla nich działa w
szkole Kuratorski Ośrodek
Pracy z Młodzieżą. Kieruje
mim dyrektorka szkoły Ade
la BaramcewiCiZ. Zajęcia pro
wadzą wychowawcy. Nie bar
dzo jednak chcą to robić.
Kiepsko płacą. — No, ale
cele wyższe — mówi dyrek
torka — to zrozumiale. Za
jęcia w świetlicy odbywają
się codziennie od trzynastej
do siedemnastej. Do tej go
dżiny młodzież jest więc pod
troskliwą opieką.
Więcej
czasu mie jesteśmy w stanie
dań poświęcić. Zresztą, myśli
pan, że chcą pozostawać w
szkole dłużej niż trwają lek
eje? Poza tym może ośrodek
kultury powinien wykazać
więcej dniejat ywy ?
Broszę dyrektorkę,
bym
mógł przez chwilę uczeistm
ożyć
w zajęciach
grupy,
właśnie ta pora.
— Niestety, dziś akurat
się nie odbywa,ją.
Gdyby
przyjechał pan wczoraj...
Zbliża się siedemnasta. O
tej porze Darłowskii Ośrodek
Kultury zaczyna tętnić ży
ciem.
Nic z tego. Ciemno i głu
cho. W jednej salce tylko
światło. Na pianinie pod okiem instruktora jakąś melo
dię brzdąka cichutko mały
chłopczyk. Porządnie ubrany,
biały kołnierzyk. Z dobrego
domu.
— Chciałbym się przyj
rzeć zajęciom jakiejś sekcji.
— Ma pan pecha — roz
kłada ręce instruktor muzy
k;i, Zdzisław Kowalik. —
Dziś akurat wszystkie zaję
cia odwołane. Za zimno. Od
kiliku dinii nie palą — brak
węgla.
Pa,n Kowalik zna sposoby

gorsi synowie nie eheieti
płacić, więc ten z którym
mieszka, podał ich do są
du i płacą też matce po
500 złotych. Od drugiego
kwartału ubiegłego roku
pani Foczpaniak dostaje
1200 złotych kwartalnie zs
pomogi. To wychodzi po
1900 złotych miesięcznie.
Syn i synowa uważają, źe
to jest bardzo mało, bo
wszystko jest przecież bar
dzo drogie. Opiekę dzieci
najbardziej widać u pani
Stanisławy. W pokoju jest
czysto, ciepło, przytulnie.
Babcia zajmuje go sama.
Ma tu pod, ręką wszystko,
czego potrzebuje i wszyst
kie ukochane pamiątki z
przeszłości.

się

z drugim pogadał z Angli
kiem, od razu by go wciąg
nęło. Sam chętnie bym się
zabawił. Pewnie, że do ma
lowania by się ich tak łat
wo nie namówiło, ale sek
cja sportowa, czemu nie?
Mogę się założyć, że gdy
by taka była, wielu by się
zapisało.
Mieliśmy
kilka
lat temu sekcję kultury
stów i ciężarowców. Chyba
złotyćh emerytury. Wystar smutni i nieszczęśliwi Nie
sześćdziesięciu
młodych
cza z ledwością na utrzy chce im się już dłużej
przychodziło, trzy razy w
manie.
żyć. .Najbardziej doskwiera
tygodniu. I to tych najwięk
Pani Weronika Zakrzew
im samotność. Pani Za
szych
zbirów.
Mieli się
ska omal nie upadla przy krzewska chciałaby, żeby
gdizie wyżyć. A i pożytek z
otwieraniu mi drzwi. Dzi siostra
przychodziła co
nich był. Barczyste chłopy
siaj bardzo źle się czuje. dziennie i robiła zakupy.
silne. Jak na dyskotece przy
Więc nie poszła po mleko, A harcerze? Nie, h.arcerzy
pilnowali porządku, nigdy żad
chociaż sklep jest obok. by nie wpuściła, Ale naj
nej awantury nie było. A
Chyba nie zje śniadania, bardziej pragnie odwie
na ulicy jak spotkali kogoś
p bo jakoś na nic nie ma dzin takich bezinteresowz- nas, instruktorów, w pas
g apetytu. Jest bardzo cho- nych. Żeby przyszedł ktoś
się z daleka kłaniali. I to
ra na stawy i na dodatek znajomy i długo, jak najtacy, że bałby się człowiek
gj męczy ją astma. Staioy tak dłużej posiedział, porozmaw biały dzień spojrzeć w
$ ma powykręcane i znie- ' wiał. O tym samym ma
twarz niejednemu.
tt kształcone, aż przykro pa- rzy pan Chyliński. Mówi
Dziś już się dyskotek w
% trzeć. Siostra PCK przytak: — Źle mi się żyje,
Ośroku nie organizuje. Wy
4 chodzi dwa razy w tygodbo jestem sam i jest mi
remontowano salę.
Szkoda
bardzo smutno. A przecież
jej dla młodzieży. Sala słusłu w/k niu. Czasem sąsiadka kupi
mleko, ale wówczas, gdy
ży poważnym imprezom> -ma tyle tematów do opo
sama potrzebuje. A pani wiadania: wojna, jedna i
konferencjom. A dyskotek
Weronika powinna pić du
by ją nadwerężyły. — A ja
druga, rodzinne strony na
się pytam, czy podniszczę20 mleka i
codziennie.
Wileńszczyźnie, jak po
ne krzesło lub firanka ujmą
Troszkę opału jeszcze ma.
znał swoją żonę, jak mu
^
W
lipcu
wpłaciła
na
wępowadze
konferencji, jeśli
z nią było w małżeństwie,
jgj giel 1.600 złotych i do tej
ta w samej swej treści bę
jak potem go 'opuściła na
p.
pory
węgla
nie
ma.
Stadzie poważna? Nasza mło
zawsze...
& ruszka już się m.artwi, jak
dzież chodzi teraz na dysko
ona ten węgiel zrzuci do
teki do Darłówka.
Kawał
Dzieci nie mają
czasu,
yĄ piwnicy.
drogi ciemną aleją. Więc są
niektóre w ogóle zapom
%
Za ścianą mieszka jedy- niały, że w matce lub oj
po drodze rozróby, choć
!p ny syn — alkoholik, który cu jeszcze się życie koła
by dla rozrywki. Dysko
% matkę systematycznie mal- cze. siostry PCK wykonują
teki nie są najambitniejszą
% tretuje, a jak nie otworzy, swoje obowiązki szybko,
formą działalności naszego
to wybija jej wszystkie' sprawnie, bo następni pod
ośrodka, ale przynoszą zysk.
szyby.
Z DOK
wychodzę prze
opieczni czekają. Więc też
marznięty, choć nie zdej
nie mają kiedy tak zwy
Pani Zakrzewska przepra
czajnie, po ludzku z dru
wałem kurtki. W najbliższej ^ cowała 12 lat jako sprzą- gim człowiekiem porozm.akawiarni młodzieży sporo,
taczka, potem była nianią. wiać. Urzędowe (sohy, jak
Jest tylko piwo i herbata. ^ Może godzinami opowia- już przyjdą to w interesie.
Wypytają o co trzeba, <
Niczego na gorąco zjeść nie
dać o cudzych dzieciach,
można. Ciastka, desery —
które wychowała.,
zanim prędko móicią do wńizemc z tych rzeczy.
g« poszły do przedszkola, czy nia.
— Czy w ogóle coś bywa? $5« do szkoły. Te wspomnieNikt nie ma czasu dla
— pytam kelnerki.
nia o Tomkach, Robertach
— Pewnie że bywa! Dziś
i Agatkach, które bardzo starego człowieka, a on
akurat zabrakło.
ją kochały, odmładzają jej właśnie ma go w nadmia
ostatni autobus do Koszali
Jego ostatnitwarz.
czas dłu
Za kilka
minut
odjeżdża
pomarszczoną
Zapomina
o bólu
starców.
Cóż, ^rze.
na. Trzeba się spieszyć Po
gdyby czasem odwiedziły ży mu się okropnie w sa
drugiej stronie ulicy koły ■ $
swoją dawną nianię, była motności, w czterech .ścia
sze się jakiś pijak. — Ciem y
by naprawdę szczęśliwa. nach. Czy na tę dolegliwość
no jak w d... — mamro- %
Tak, oczywiście, rozumie,
jest jakieś lekarstwo? W
cźe do siebie. — Że też zaw %
że nie mają czasu.
obecnej kryzysowej iytuasze muszą wyłączyć, gdy ja 5
cji wszystkie wysiłki skieChyba w najlepszej sy
szukam swojego domu.
tuacji jest po.ni Stanisława roiva.no na pomoc fizyczną
Foczpaniak. Może dlatego, dla ludzi słabych, chorych,
Wygląda na to, że światło A
że mimo 79 lat ^ jest po opuszczonych, żeby przynaj
wyłączyli w całym mieście, p
godna, chodzi jeszcze cał inni ej przeżyli zimę. Po
Świetny moment dla darłow 4.
kiem dobrze, eden dobry trzeb duchowych ta pomoc
skich Al Capone, myślę so
syn i synowa opiekują sic nie uwzględnia.
hie, I zaraz się łapię, że w
nią dają miesięcznie ■ 500
tej ciemności -chyba pomy
złotych.
Ponieważ ^ dwaj
MARYLA WRONOWSKA
litem ulicę.
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O DZIEŃ dzisiej
szy
wydarzenia
związane z II woj
ną światową inspi
rują twórców i
stanowią
kanwę
zarówno
wielkich
jak - 'małych kameralnych
studiów ps ychclogicznych,
filmów s er, aa cy Jno-przygodo
v/vch,
a nawet
komedii.
Nieomal
nazajutrz po wy
buch u woj ny po jaw iła się
ona na ekranach: najpierw
w dokumencie, potem w fa
bule.
Dwie kinematografie —
-slrl-ca
włoska . i
cd fil
mów wojennych rozpoczęły
swój nowy życiorys. Wło
ski neorealizrn narodził się
'wr.—
z filmem
Roberto
Rosi Jdiniegc
„Rzym, mia
sto otwarte” (1945), którego
scenariusz był
fabularyzo
waną rekonstrukcją wyda
rzeń. W późniejszych latach
wielu twórców będzie ko
rzystało z tego wzorca, bez
względu na koszty i kłopo
ty związane z pozyskaniem
autentycznego sprzętu z cza
sów II wojny światowej.
Na te trudności natknie
się Guy Hamilton podejmu
jąc się w 1968 roku realiza
cii filmu — pomnika” ja
kim była „Bitwa o Anglię”.
Jest ona hołdem złożonym
lotnikom — w tym również
polskim — którzy bronili
nieba Anglii przed faszy
stowską Luftwaffe. Pomy
ślana od początku jako mo
nument, ekranowa
relacja
ograniczona została niemal
wyłącznie do wydarzeń hi
storyczny c’u markując za
ledwie charaktery indywi
dualnych uczestników bit
wy i ich konflikty osobi
ste.
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Niemal
równolegle
w
Związku Radzieckim powsta
je wielka 5-częściowa epo
peja
wojenna
„Wyzwole
nie” -(oglądamy ją teraz na
małym ekranie). Jurija Ozie
rowa, kręcona przy udziale
kinematografii socjalistycz
nych oraz „Tora,. Tora, To
ra'* będąca wynikiem współ
pracy USA i Japonii.
„Wyzwolenie” przedstawia
wydarzenia historyczne roz
. grywające się w
latach
1943—-45 zarówno na po
lach bitewnych,
jak i w
sztabach całej Europy. Na
ekranie pojawiły się po
stacie historyczne, od któ
rych zależały decyzje, boha
tero wie, którzy'
zasłynęli
męstwem,
miejsca,
gdzie
dokonały się najważniejsze
Wydarzenia. Na ich tle —
kilka idywidualnych wąt
ków, by wzmocnić wiarygod
ność narracji i pokazać mę
stwo szarego żołnierza. „Wy
Zwolenie” stało się imponu
jącym freskiem batalistycz
nym, kroniką . heroicznego
czynu narodu radzieckiego
— wyzwoliciela Europy.
Wielką rekonstrukcją kłu
czowych wydarzeń II wojny
światowej stała się „Tora,
Tora, Tora”. Tytuł filmu sta
nowi
hasło
wywoławcze
ataku Japonii na
bazę
Fearl Harbour na Hawa
jach (temat ten podjął rów
nież James Jones w „Stąd
do wieczności”; drugą adap

epopei,

wojna

-

wielkie widowisko
tację tej powieści ogląda
liśmy niedawno w telewi
zji).
Nad realizacją filmu pra
ccwały dwie niezależne ek:
py filmowe — amerykańska
i japońska. Obie strony nie
oszczędziły swoich przywód
ców": Amerykanie są bałaga
marżami, Japończycy — rrw
litarystami. Reżyserzy: Ri
chard Fleischer oraz Toshio
Mas uda i Kinji
Fukasaku
zrobili wszystko, co możli
we, w trosce o
realia, a
jednak krytycy orzekli,
że
w scenie ataku japońskiego
Fred Zimnemann w ekrani
zacji „Stąd do wieczności”
zawarł o wiele więcej życia.
„Tora” była chłodna, gdyż
zabrakło
jej zindywiduali
zowanego bohatera.
Ten zarzut można odnieść
właściwie
do
wszystkich
wielkich
fresków
wojen
nych.
Są
one cenne ze
względu na to, 'że w ja
kimś sensie stanowią doku
mentalny zapis epoki —
choćby rekonstruowany
—
przypominają
o ważnych
wydarzeniach historycznych,
a jednak pozostawiają wi
dza zimnym, nieomal obojęt
nym. Masowy bohater nie
wywiera na widzach takie
go wrażenia jak iindywidual
ny, którego losy śledzi on
przez cały tok Limu.
Do autentycznych wyda
rzeń odwoła się amerykań
ski reżyser Jack Smight rea
lizując „Bitwę o Midway”
— II etap wojny z Japo
nią. Ten film, podobnie jak
i „Tora”... był repliką. na
radzieckie freski wojenne
— wspomniane już „Wyzwo
lenie”, a także „Blokadę”
(4-częściową opowieść o bo
haterskiej obronie Stalingra
du, która trwała 900 dni).
„Bitwa o Midway” stała
się
prestiżowym przedsię
wzięciem filmowców ame
rykańskich. W rejonie Pacy
fiku odegrała ona taką sa
mą rolę, jak Bitwa o An
glię w Europie. Realizato
rzy dołożyli
wielu starań,
by wiernie przedstawić wy
darzenia. Dla przyciągnię
cia widzów
zaangażowano
wiele gwiazd, a jednak, jak
zgodnie orzekli krytycy
—
filmowi daleko do surowe
go, męskiego tonu „Najdłuż
szego dnia”.
Ten głośny film był rów
nież wzorem dla angielskie
go reżysera, Richarda Alten
borougha, który podjął się
przeniesienia
na
ekran
książki Corneliusa Ryana
„O jeden most za daleko”.
Realizacja filmu rozpoczęła
s-ię w 32 lata po autentycznej
o per a c j i
„Market - G ar d en ”,
czyli
lądowania
aliantów
w Normandii. Dla zachowa
nia
autentyzmu
również
zdjęcia do tego filmu reali

zerwano na dawnych polach
bitewnych, zgromadzono ca
łą armię statystów, wypo
sażono ją w7 sprzęt ścdągnię
ty z muzeów.
I znów zaangażowano ple
jadę gwiazd — jedna,k nie
dano im możliwości wygra
nia. się, pokazane są tylko
w epizodach.. Składa się z
nich zresztą cały film. A ko
sztował • on whęcej niż..
prawdziwa operacja. Okaza
ło się raz jeszcze, że mo:
numenty nie przemawiają
do widza tak, jak filmy ka
meraine. Od czasu do czasu
można jednak: zobaczyć, jak
rodziła się wojenna machi
na.
Znacznie
mocniej
do
uczuć i wyobraźni, przema
wia inna filmowa adaptacja
literackiego dzieła: „Oni wal
czyli za Ojczyznę” w reży
serii Siergieja Bomdarczuka, na podstawie powieści
Michaiła Szołochow7®. I tu
bohater jest grupowy — sta
nowi go mały oddział, he
roicznie broniący
każdego
skrawka ziemi, ale nieustan
nie zmuszany do cofania się.
Bondarczuk starał się na
wiązać do
monumentalnej
wizji zagłady,
jaką niesie
wojna, przeciwstawił
jej
jednak za spraw7ą wyrazi
stych sylwetek ludzkich —
siłę moralną tkwiącą w na
rodzie.
W filmie tym Bondar
czuk przemówił nowym gło
sem. Ukazał wojenną apoka
lipsę, ale jej dobitnym kon
trapunktem były sceny ro
dzajowe, rozgrywające
się
jakby poza wojennym cza
sem. Te epizody stanowią
o, wartości filmu. W batali
stycznych obrazach, o któ
rych mowa wyżej', starano
się pokazywać na równi do
wó^ców i żołnierzy, nie za
wsze jednak to się udawa
ło.
W „Oni walczyli za Oj
czyznę” nie ma rekonstruk
cji
gigantycznych batalii.
Bondarczuk pokazuje bitwy
0 lokalnym znaczeniu, n:e
rozstrzygają one losów woj
ny. Potrafił
jednak stwo
rzyć nieomal encyklikę żoł
nierskiego życia. Wojna po
kazana została w procesie,
a nie w końcowym stadium.
Jest to jednak wojna w7 ca
łej swej okropności, zaś bo
haterowie są nam bliscy i
żywi, realni, pełni pragnień
1 ludzkich słabości.
•Od wiernych rekonstruk
cji batalii przeszłam do d.zie
ła literackiego, które wpraw
dzie powstało
na kanwie
prawdziwych wydarzeń (Szo
łachów był wojennym korę
spondentem), ale odwołuje
się już także do literackiej
fikcji. Takich filmów po
wstało wiele. Nie sposób je
nie tylko omówić, ale na

JERZY DĄBROWĄ JANUSZEWSKI
Ostatniej

Twe imię
w osiadającej po korzenie ziemi
słowińskiej-kaszubskiej checzy
i w pięści wygrażającego Światowida

Grirfitce
Stary Kaszuba
wymodlił swe kolana
w wyprostowany grzbiet
a każdy kęs chleba echem
Twe imię Anno
pamięcią wieśniaczki spod Smołdzina
i westchnieniem słonej ciszy
nadmorskiej mgły
nad tysiącami końskich kopyt
zetlałych w popiół bitewny

Twe imię Anno
jak kwiaty na twym sarkofagu
wiatr i woda wpisują
w cmentarne zbocza Rowokołu

wet wymienić w tym ma
teriale. To samo tyczy filmo
wych gatunków
— wojna,
reprezentowana
jest we
wszystkich, łącznie z melo
dramatem i komedią. Temat
jest tak obszerny, że kwali
fikuje się raczej do książ
kowego potraktowania, sko
ro jednak muszę ograni
czyć się do szczupłych ram
do tego materiału, pozwolą
Czytelnicy, że pominę mil
czeniem wielkie dzieła typu
„Lecą żurawie”, „Ballada o
żołnierzu”, „Ojciec żołnie
rza”, „Los człowieka”
czy
„Dziecko wojny”, — wielkie,
choć kameralne,
mówiące
ściszonym głosem o ludz
kich sprawach, a mimo to
słyszalne przez wszystkich.
Kontrapunktem tego mate
rlału niech staną się gło
śne
bestsellery
filmowe,
oparte na fikcji i sensacji.
Ich nerwem dramaturgicz
nym są brawurowo przepro
wadzone akcje
komando
rów. Są to również wspa
niałe widowiska wojenne,
będące niczym innym tylko
czystą zabawą. A jednak —
jak bardzo
emocjonującą!
Mówią półprawdy o wojnie,
przedstawiają ją w fałszy
wym świetle jako wspania
łą zabawę dla
mocnych
mężczyzn — stanowią jednak,
magnes dla widzów sprag
nionych godziwej rozrywki
i dwóch godzin fascynacji
nieprawdopodobnymi przy
godami.
Nurt ten otworzyły „Dzia
ła Navarony” zrealizowane
przez Karola Foremana na
podstawie powieści (pod tym
samym tytułem) napisanej
przez Alistaira Mac Leana.
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Bohaterami byli komandosi,
którzy w brawurowej akcji
na jednej z wysp greckich
wysadzają w powietrze hi
tlerowską fortecę, do -któ
rej dostęp jest praktycznie
niemożliwy. Trudności się
piętrzą przed
bohaterami,
widz pozostaje cały w ner
wach do ostatniej sceny.
Niebawem (1988) na ekran
zostaje przeniesiona kolej
na
książka tego autora
„Tylko dla orłów”. Adapta
cji podejmuje się Brian G.
Hutton. Tym razem kom an
dosi, zrzuceni w Alpach Ba
warskich, uwalniają wice
admirała.
I znów intryga
jest niesamowicie zagmatwa
na, a widz w niepewności,
czy ulubionym
bohaterom
uda się ujść z życiem.
Z tych wzorów pełnymi
rękami czerpali scenarzyści
filmu
j ugosłe wiańsk i ego
„Most”,
reżyserowanego
przez Hajrudina 'Krvavaca
(1969). Tu z kolei zdecydo
wani na wszystko komando
si podejmują szaleńczo nie
bezpieczną akcję, której ce
lem jest tytułowy most.
Wiele lat
po realizacji
(1967) trafiła na nasze ekra
ny „Parszywa
dwunastka”
Roberta Aldricha,
twórcy
głośnego „Ataku” (film ten
należy do powojennego nur
tu -rozrachunkowego, który
to również został pominięty
w materiale). Oglądaliśmy
„Parszywą dwunastkę” do
piero w 1980 roku, a do
tego czasu
przeszło przez
ekrany wiele filmów, które
prawie niewolniczo ją na
śladowały. „Parszywa dwu
nastka” jest filmem typo
wo męskim, a jego osią jest
również
brawurowa akcja
komandosów.
A więc
—
n:c nowego
pod słońcem,
tylko pamiętać trzeba, że
„Dwunastka” była prekur
sorem gatunku.
Do sensacyjnego dramatu
wojennego nawiązuje
też
angielski reżyser George P.
Cosmatos w „Ucieczce n-a
Atenę’’ (1979). To też jest
widowisko, dalekie od histo
rycznej prawdy, miłe jed

nak dla oka, bo toczy *iQ
wartko, a poza tym, jak na
wszystkie filmy tego gatun
ku przystało
— pokazuje
plejadę gwiazd. „Ucieczka”
całkowicie mieści się w sehe
macie swego gatunku, wy
różnia ją tylko to, że po
kazana jest z lekkim przy
mrużeniem oka.
Wyraźnie komediowe ak
centy ma też „Złoto dla zu
chwałych”, również w reży
serii Huttona. Wojna zosta
ia tu pokazana w konwen
cji westernu, zaś głównym
celem pomysłowych bohate
rów jest zdobycie tytułowe
gc złota. A że przy pomocy
wojennego
sprzętu, który
powinien pełnić zupełnie in
ną rolę? Nieważne. Twórcę
interesowało tu widowiska
i związana z nim zabawa,
Krytycy przyjęli film zgry
źliwie, zaś .widzowie — nie
przejmując się
recenzjami
—t - bawili
się znakomicie
przygodami „brudnej dwu
nastki, uganiającej się
za
garścią dolarów”.
Z przeglądu
tylko tych
paru filmów można by na
pisać receptę na scenariusz
sensacyjnego filmu wojen
nego — obojętnie, czy trak
towanego serio, czy z przy
mrużeniem oka: weź 7 lub
12 mocnych mężczyzn i uwi
kłaj ich w najbardziej nie
prawdopodobne
perypetie...
Trzeba przyznać, że nawet
radzieckie kino skorzystało
z tego wzorca:
oglądamy
właśnie „Oddział specjalny”,
gdzie siedmiu wspaniałych
wykonuje trudne, by nie po
wiedzieć niemożliwe, zada
nie.
Zaprezentowane tu filmy
— epopeje
rekonstruujące
historyczne wydarzenia
i
sensacyjne
obrazy oparte
na fikcji
literackiej
—
oprócz tematyki wojennej,
łączy coś jeszcze. Wszystkie
są wielkimi
widowiskami.
Stąd to — uznane być mo
że za zbyt ryzykowne — ze
stawienie tytułów.
WANDA KONARSKA

Scena z filmu „O jeden most za daleko” Richarda Altenborough.

— z córki
coraz częściej przemienia się w mamę
opowiada mi o niej godzinami
ubierając lalkę
lub ganiąc moje dziurawe skarpetki
więc je wyrzucam niezdarnie
mówiąc o niedopasowaniu
mężczyzn do igły
i innych wielu czynności

Fot. CAF-UPI

córeczka
opowiadając o matce
niecierpliwi się
wolnym upływem czasu
choć nie wie
że mój czas wtedy
upływa szybciej
i muszę się jeszcze tym
cieszyć
(z cyklu Ziemia)
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28 STYCZNIA 1943 ROKU
Wojska 1 Frontu Ukraińskie
go w wyniku umiejętnie prze
prowadzonego manewru oskrzy
dląjącego. połączonego z ude
rzeniem od czoła, 28 stycznia
opanowały centralny ośrodek
Zagłębia SI a s k o - D q b row s k i e g o
— Katowice oraz Siemianowice,
Królewska Hutę. Mikołów i By
tom, W ten sposób wojsko ra
dzieckie w pełni, oczyściły z
nieprzyjaciela Zagłębie Dą
browskie i południowe tereny
przemysłowego rejonu Górnego
Śląsku.

NOCY z 21 na 28 stycznia gen.
Stanisław Popławski otrzymał ko
lejną dyrektywę dowództwa I Fron
ttt Białoruskiego. Wynikało z niej,
że 1 Armia Wojska Polskiego po
winna .bezzwłocznie opuścić rejon
Bydgoszczy i rozwinąć natarcie w kierun
ku na Zakrzewo i Jastrowie, by 6 lutego
wyjść nad Odrę.

f

29 STYCZNIA 1945 ROKU
W Prusach Wschodnich woj
*ka
radzieckie.
kontynuując
działania zaczepne, zajęły oo
nad 100 miejsowości (..). Rów
nocześnie na północny zachód
cd Olsztyna wojska radzieckie
odpierały ataki dużych sił ni«
przyjaciela.
które
usiłowały
przerwać się na zachód,
30 STYCZNIA 1945 ROKU
W dolnym biegu Wisły woj
ska radzieckie, złamawszy opór
nieprzyjaciela, opanowały Kwi
dr/ń.
Na północny zachód od Byd
goszczy wojska radzieckie opa
nowały terytorium Pomorza:
Lipkę, Krajenkę oraz zajęły
ponad 50 innych, miejscowo
ści...
31 STYCZNIA 1945 ROKU
Wojska 1 Frontu Białoruskie
go, kontynuując pomyślnie dzia
Tania zaczepne na zachód i
południowy zachód od Pozna
nia (...) w dniu 31 stycznia
opanowały
miasta:
Gorzów
Wielkopolski,
Międzyrzecz,
Świebodzin, Sulechów — waż
ne węzły komunikacyjne oraz
silne węzły oporu osłaniające
podejścia do Frankfurtu nad
Odrą. (...) W rejonie Pozna
nia trwały walki - z okrążonym
w mieście garnizonem, nieprzy
Jaciela.
1 LUTEGO 1945 ROKU
Wojska 2 Frontu Białoruskie
go, złamawszy opór okrążone
go nieprzyjaciela,
1 lutego
szturmem opanowały miasto
1 twierdzę Toruń — wążny wę
zeł komunikacyjny i silny >-eJon obrony niemieckiej
na
Wiśle,
Na północ i północy zachód
od Piły wojska radzieckie, kon
tynuując natarcie, opanowały
miasto Okonek (...) Wojska ra
dzieckie okrążyły garnizon nie
przyjacielski w. Pile i rozpo
częły działania mające na celu
Jego likwidację./

, Zadanie było skomplikowane i szczegól
nie odpowiedzialne. Przełamując spodzie
wany, ale bliżej nie określony opór hitle
rowców w przydzielonym pasie natarcia,
żołnierze polscy mieli bowiem równocześnie i
osłaniać prawe skrzydło szerokim frontem
rozwiniętych wojsk I Frontu Białoruskie
go przed ewentualnym uderzeniem nieprzy
jaciela od północy. Prawy sąsiad prących
zdecydowanie na zachód wojsk marszałka
Żukowa — II Front Białoruski — pozosta
wał w tym czasie coraz bardziej w tyle,
uwikłany w ciężkie walki na lewym brze
gu Wisły, Stąd- dyrektywa podkreślała, że
w prawoskrzydłowym zgrupowaniu 1 Armii
WP powinny znaleźć się najlepsze jej dy
wizje. Natomiast w odwodzie — najbardziej
ruchliwe jednostki: 1 Brygada Pancerna
i 1 Brygada Kawalerii.
Dziś hitlerowską zbrodnię w Podgajach przypomina prze
jeżdżającym przez tę wieś ten pomnik.
Fot. J. Patan

Wymarsz w nieznane

Przez dawną „płonącą” granicą
Mróz trzymał. Termometry wskazywały 1S stopni poniżej zera.
Szalała zamieć śnieżna. Od Bałtyku wiał chłodny, porywisty wiatr.
Mimo to żołnierze dziarsko szli naprzód, nie tracąc, humoru. Nie
mniej jednak zła pogoda opóźniała ruch wojsk, W tych warunkach
1 dywizja piechoty nie była w stanie wykonać swojego. zadania.
Poszczęściło się natomiast żołnierzom 11 pułku piechoty 4 Dy
wizji Piechoty. 29 stycznia o godzinie 22.00 pierwszy batalion puł
ku pod dowództwem porucznika Sergiusza Gruco zbliżył się do gra
nicy. Na czele batalionu maszerował dowódca pułku, pułkownik
Witali Kbndratowicz i jego zastępca do spraw politycznych, porucz
nik K. Biernacki.
X wreszcie granica polsko-niemiecka z 1930 roku. Mróz. zamieć.
Rozpalono wielkie ognisko. Jasny płomień oświetla twarze zgro
madzonych. Niech sobie szaleje zamieć. W sercu żołnierza ciepło
i radośnie.
— Żołnierze! — rozpoczął pułkownik Kondratowicz. — Zapamię
tajcie tę historyczną chwilę. Zapamiętajcie na całe życie. Będziecie
o niej opowiadać waszym dzieciom, wnukom i prawnukom. Prze
kroczyliśmy starą granicę burżuazyjno-obszarniczej Polski i znaj
dujemy się na ziemi, która od wieków należała do narodu pol
skiego, Wróci ona na łono Macierzy dzięki ofierze naszej krwi.
Niech żyje nowa,, demokratyczna Polska!
— Niech żyje! — trzykrotnie wzniósł się potężny okrzyk, a echo
poniosło go w dal.
— Niech żyje Związek Radziecki i jego niezwyciężona Armia Ra
dziecka! — wykrzyknął któryś z żołnierzy.
I znowu rozległo się trzykrotne „Niech żyje!”
Żołnierze usunęli łopatami śnieg i zaczęli kopać zmarzniętą zła
mię. Niebawem w miejscu dawnej granicy powstał piaszczysty ko
piec. Żołnierze polscy, maszerujący potem przez Więcbork, wciąż
dosypywali piasku. Kopiec rósł.
Cały il pułk piechoty przedefilował przed tym kopcem
sym
bolem. Wysoko w górę strzelały płomienie ogniska. Wkrótce szere
gi żołnierskie zniknęły w mrokach nocy. Długo jeszcze niosło echo
pieśni żołnierskie, chociaż zamieć zagłuszała słowa.
STANISŁAW POPIAWSKI
„Towarzysze frontowych dróg”

Widziane z dwóch stron frontu
Meldunek Rady Wojennej
1 Frontu Białoruskiego, wysła
ny 31 stycznia 1945 roku do
Naczelnego Dowództwa Armii
Radzieckiej:
1. W związku z poważnym
pozostawieniem lewego skrzy
dła 2 Frontu Białoruskiego w
tyle za prawym skrzydłem
1 Frontu Białoruskiego szero
kość frontu pod koniec dnia
31 stycznia osiągnęło 500 kilo
metrów.
O ile lewe skrzydło Frontu
K. K. Rokossowskiego nadal
będzie stało w miejscu, nie
przyjaciel niewątpliwie rozpocz
nie aktywne działania przeciw
ko
odsłoniętemu
prawemu
skrzydłu 1 Frontu Białoruskiego.
Proszę o wydanie K. K. Ro
kossowskiemu rozkazu, aby na
tychmiast nacierał siłami 70
armii, w kierunku zachodnim,
nawet schodami do tyłu za
prawym skrzydłem 1 Frontu Bia
łoruskiego.
2. Proszę zobowiązać tow.
I. S. Koniewa do szybszego
wyjścia na rubież Odry.
ŻUKÓW
TIELEGIN
2 założeń operacyjnych, prze
każonych w dniu 2 lutego

/
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przez
Oberkommando
der
Wehrmacht (niemieckie naczel
ne dowództwo) sztabowi Grupy
Armii „Wisla", powołanej pod
dowództwem Heinricha. Himmle
ra na terenach Pomorza Za
chodniego z dniem 26 stycz
nia:
Zlikwidować nad Odrą posu
wonie się nieprzyjaciela po
obu stronach Warty w kierun
ku na Berlin^ Zorganizować
wszystkimi rozporządzanymi si
łami ciągły front obrony na
rubieży Odry aż po Schwedt.
Zaatakować bezzwłocznie i od
rzucić za rzekę nieprzyjaciela,
który przekroczył Odrę. W celu
zabezpieczenia ześrodkowania

sił w rejonie Stargardu obszar
na wschód od Odry oraz no
północ od rubieży Schwedt Banie - Pyrzyce - południowy
skraj jeziora Miedwie musi być
utrzymany w naszym ręku (..).
Z dywizji szybkich znajdują
cych się w trakcie przegrupo
wania na front należy utwo
rzyć zgrupowanie sił .w rejonie
Stargardu i Choszczna, wyko
nać uderzenie na razie w kie
runku
południowo-zachodnim,
z zadaniem pobicia radziec
kiej 2 armii pancernej gwar
dii, która posuwa się ku Odrze
i zlikwidować w ten sposób
bezpośrednie zagrożenie stoli
cy Rzeszy...

GRUPA ARMII „WISŁA”...
'...sformowana początkowo w oparciu o 2 I 9 armie połowę,
rozrastała się bardzo szybko, przyjmując coraz to nowe, mon
towane z niedobitków, nowo organizowane bądź przerzucane
z frontów zachodniego i włoskiego jednostki. Na przełomie
stycznia i lutego dowództwu tej grupy podporządkowano trzy
dalsze armie, 13 korpusów, 5 dywizji
pancernych, 8 dywizji
zmotoryzowanych, 17 dywizji piechoty, dywizję spadochronową
i wiele mniejszych oddziałów. Dowództwo radzieckie słusznie
przeczuwało więc groźbę przeprowadzenia przez Niemców po
tężnego kontruderzenia z północnego zachodu, (jap)

Z dyrektywy dowództwa I Frontu Bia
łoruskiego wynikało, iż od 1 Armii WP
oczekuje ono. przebycia w ciągu 9 dni aż
ok. 250 km. W pierwszej, na dwa dni za
krojonej fazie operacji — ok. 75 km.
Jeśli zważyć panujące w tym czasie wa
runki atmosferyczne (mróz dochodzący do
20 st, C., silne wiątry powodujące zamiecie
bądź zawieje śnieżne) oraz pozostałe daleko
w tyle składnice paliw — zadanie obliczo
ne zostało na granicy ludzkich możliwości.
Tym bardziej, że z punktu widzenia woj
skowego rozpoznania terenu przyszłych dzia
łań, ruch wojsk poza dąwną polsko-nie
miecką granicę można było przyrównać do
wymarszu w nieznane. Owszem, nawet po
bieżny rzut oka na mapie świadczył o tym,
że brak gęstszej sieci dróg, rozległe kom
pleksy leśne, pasma wzgórz oraz łańcuchy
jezior połączonych z sobą bagnistymi doli
nami rzecznymi wyjątkowo sprzyjały two
rzeniu przez hitlerowców coraz to nowych
rubieży obrony. W jakim wszakże stopniu
rozległe te tereny zostały ufortyfikowane?
Jak nasycone nieprzyjacielskimi wojskami?
Na te pytania w końcu stycznia brak było
bodaj przybliżonych odpowiedzi.
Prawoskrzydłowe, a więc główne zgrupo
wanie marszowe 1 Armii WP, osłaniała od
czoła 1 Dywizja Piechoty, której w cha
rakterze wzmocnienia przydzielono bryga
dę artylerii ciężkiej, pułk moździerzy i ba
talion saperów. Natomiast awangardę lewpskrzydłowego zgrupowania tworzyła 4 DP
wraz z brygadą artylerii ciężkiej i batalio
nem saperów.
29 stycznia 1 Armia WP przystąpiła do
wykonywania swojego zadania i tegoż dnia
późnym wieczorem bez większych prze
szkód osiągnęła dawną polsko-niemiecką
granicę. Pierwszy (patrz „Przez dawną „pło
nącą" granicę”) przekroczył ją w rejonie
na zachód od Więcborka 11 pułk 4 Dywizji
Piechoty. Z tej okazji w poszczególnych
jednostkach Armii .wydano- okolicznościowe
rozkazy, a jeden z nich brzmiał:
„Żołnierze!
Na zawsze obalone są teraz słupy gra
niczne na niesprawiedliwej granicy sprzed
1939 roku. Dokonaliście wielkiego czynu.
Za wami Kraj wyzwolony. Przed wami pra
stara ziemia polska — Pomorze — nasz ląd
i nasze morze, które setki lat niemczył
wróg. Każdym krokiem naprzód rozsze
rzacie obszar ziemi polskiej, budujecie po
tęgę nowej, demokratycznej Polski...”

Złotów wolny!

wano, mimo gęstniejących ciemności nocy,
przeprowadzić natychmiastowyatak.
Wałki o miasto/ bronione — jak się po
tem okazało — przez dwa pułki piechoty
z dywizji SS „Lettland”, trwały do rann.
Tak więc 31 stycznia o godz. 7.00 nad Zło
towem mogła już załopotoć biało-czerwona
flaga.
31 stycznia w pobliżu Radawnicy awan
garda kroczącego na czele prawoskrzydłowego zgrupowania I pułku 1 DP także na
tknęła się na nieprzyjaciela. W toku pierw
szego starcia wzięto jeńców. Na podstawie
ich zeznań można było wreszcie chociażby
w przybliżeniu określić siły hitlerowskie
w pasie natarcia Armii. Tworzyła je nie
tylko wspomniana już dywizja „Lettland”,
ale również sformowana z kadry i słu
chaczy
oficerskiej szkoły
artylerii w
Bornem
dywizja „Märkisch Friedland”,
grupa „Rhode”, °01 dywizjon artylerii hau
bic, pododdziały niszczycieli czołgów oraz
jednostki Volkssturmu. Siły te,' wchodzące
w skład 10 korpusu SS, były w trakcie uzupełnień, tak więc dowódca 1 Armii uznał,
iż dla przeszkodzenia im w okrzepnięciu
należy tempo natarcia przyspieszyć.

r

Mordercy z Podgajów
Po wyzwoleniu Złotowa 4 DP ruszyła
w poścjg r.a nieprzyjacielem. Wkrótce jej
oddziały osiągnęły rzekę Gwdę i 1 lutego
10 pp po sforsowaniu tej przeszkody roz
gromił Niemców broniących Ptuszy. Potem
pułk zmienił kierunek natarcia, by 2 lutego
wieczorem, razem z 16 pp z 6 DP rozpo
cząć szturm silnie umocnionego Jastrowia.
Uderzenie było tak gwałtowne i zdecydo
wane, że już po kilku godzinach, około pół
nocy z 2 na 3 lutego, Jastrowie było wol
ne.
Tymczasem 31 stycznia 3 pułk z 1 DP ro*
począł bój o Podgaje — starannie umoc
nioną i zajadle bronioną miejscowość, sta
nowiąca dla hitlerowców nader ważny węzeł
komunikacyjny.
Pierwsza do Podgajów zbliżyła się 4 kom
pania 3 pp pod powództwem ppor, Alfreda
Sofki. Po krótkiej wymianie ognia do roz
winiętego szyku tej kompanii zbliżyło się
paru żołnierzy niemieckich, deklarujących
chęć poddania się wraz'z całym swoim pod
oddziałem. Okazało się, że była to zasadz
ka. Z podstępnie otoczonej kompanii ppor.
Sofki połowa żołnierzy wraz z dowódcą zgi
nęła na polu walki. Reszta (ponad 30 osób)
została wzięta do niewoli.
Następnego dnia do szturmu na Podgaje
'ruszył 2 batalion 3 pp. Zniszczył hitlerow
skie ubezpieczenia na południowy wschód
od tej miejscowości, ale jego natarcie zała
mało się pod silnym ogniem., Nieco póź
niej tegoż dnia 1 lutego do walk o Podgaje
włączył się 1 pp, a następnie również 2 pp.
Postępy ich natarcia, wobec braku artyle
ryjskiego wsparcia, były jednak minimal
ne. Tymczasem Niemcom, ukrywającym się
za murami w gniazda oporu zamienionych
budynków, zaczęły przybywać posiłki.

V

2 lutego wieczorem polscy żołnierze wresz
cte otrzymali odpowiednie ilości amunicji.
Tego samego dnia w rejon Podgajów udało
się podciągnąć moździerze 120 mm i cięż
kie działa. 3 lutego, kiedy na pole walki
przybyły nie tylko dalsze~ jednostki _ arty
lerii ciężkiej, ale również dwie baterie ar
tylerii pancernej i jeden czołg z radziec
kiego 2 korpusu kawaleri gwardii, podjęty
został decydujący szturm.. Tym razem hit
lerowcy nię wytrzymali uderzenia. Około
południa Podgaje zostały zdobyte i wówczas
odkryto popełnioną tutaj przez hitlerow
ców potworną zbrodnię. Otóż polskich żoł
nierzy. wziętvch podstępem do niewoli w
dniu 31 stycznia, skrępowali oni drutem
kolczastym, zamknęli w stodole i spalili
żywcem...
Piechurzy z 3 pułku postawili tam przed
odmarszem prosty, z brzęzowych polan zbi
ty krzyż, a na nim tablicę z, napisem:
„r~Zaku!

30 stycznia wieczorem awangarda,-11 pp,
zbliżająca się do Złotowa od strony 'Smiardowa, na przedpolach miasta została zatrzy
mana silnym ogniem broni maszynowej i
moździerzy. Rychło okazało się, że Złotów,
majacy zresztą doskonałe warunki do obro
ny, jest silnie obsadzony przez hitlerow
ców. Wkrótce też nadciągnęły główne siły
11 pułku, a wraz z nimi dowódca 4 DP
gen. bryg. Bolesław Kieniewicz. Żdecydo-

Tu to dniu 1 lutego 1945 roku barbarzyń
cy niemieccy żywcem spalili 32 żołnierzy
polskich, którzy po bohaterskiej walce do
stali się do germańskiej niewoli (...) Żoł
nierz polski wespół z żołnierzem radziec
kim ukarzą bezlitośnie za te Zbrodnie ger
mańskie bestie ta ich zbójeckim gnieździe
— Berlinie...”
Oprać.
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1 A. RZYM KOWSKI

miESZCZUCMI

W. I DZIAK

I. WIEŚ DAWNÄ
' Y zaczynamy
i ćwic o wsi, to
*ay .w; 'kle prind ©czyma slaje nam
przestrzenny obraz tej formy
osadnictwa, którego głów
nym elementem była chata
— dom mieszkalny włościa
nina. Toteż w ramach ni
niejszego cyklu felietonów
będziemy ‘się sterali przed
stawić problematykę gospo
darczą wsi dawnej na tle
siedliska i zagrody, -w któ
rej głównym obiektem za
budowy była właśnie owa
chata. V/ tym celu dokona
1'iśm.y jak
gdyby wyboru
b ud y • nk u c h arak ter y styęzane go dla najszerszych kręgów
s poł eczno se i
włość i ańsk i-e j,
w czasach poprzedzających
rozkład tradycyjnej kultury
ludowej przez
ingerencję
miasta., co miało miejsce w
początkach naszego stulecia.

kle ściany przyziemia. Po
łacie dachu kryją, w zależ
rości od warunków lokal
nych,, słoma lub drewno w
postaci gontów czy dranic.
Formy geometryczne zacho
wują ustalony
styl cztero
lub dwuspadowy, zawsze z
wydatnym; okapami chronią
cyrni wieńcowe
drewniane
ściany przyziemia. Wchodzi
my .przez wysdiki próg nis
kich drzwi do mrocznego
pomie s ze żeni a, ośw ie tlone go
maleńkim, nigdy nie otwie
ranym okienkiem.1 Każdy
szczegół budowy i wyposa
żenia wskazuje na niezwy
kle ekonomiczne wpasowa
nie tego obiektu w natural
ne warunki lokalnego kraj
obrazu i to zarówno w z akr e
sie doboru materiałów miej
scowych do budowy, jak i
f unika jona Ine go
urz ąd ż eni a
znamiennego
min imaln y m
zużyciem energii zarówno
na produkcję, jak i dla za
bezpieczema dogodnego dla
mieszkańców poziomu kom
fortu.

Różnice zamożności w tej
najliczniejszej warstwie s-po
łeczeńSitwa polskiego zazna
czały się przestrzennie wię
Obserwując aktualnie w
kszą lub mniejszą skalą bu
artykułach prasowych na
dynków gospodarczych, w woływania do zwiększenia
zależności
od posiadanego dostaw węgla dla wsi, ce
areału upraw. Natomiast bu
lem uzyskante wyższego niż
dynek chaty zasadniczo w
dotychczas poziomu produk
swej funkcji mieszkalnej nie
cji, żałujemy, że nie może
odbiegał od przeciętnego re my przeprowadzić na ten te
gionalnego wzoru. Naszego mat rozmowy z ówczesnym
reprezentanta w tym zakre
włościaninem, który w ogó
sie, którego wybraliśmy na
le nie wiedział o tym, że to
podstawie opisów
takich
paliwo można na wieś przy
autorów, jalk J. Bujak, Ma wozić, a zresztą jego urzą
tlakowski i Tłoczek oraz na
dzenia ogrzewcze nie, były
podstawie przekazów ikono
do węgla^karmennego przygraficznych, jakie nam pozo ; stosowane. Palono w tym
stawiło polskie malarstwo czasie drewnem najgorszego
przełomu wieków pędzlami
gatunku, zbieranym w lesie
M. Gierymskiego, Kotsisa,
chrustem i gałęziami z wia
Tetmajera oraz ilustratorów trołomów, torfem, a nawet
tej miary, co E. Radzikow
słomą i łętami kartoflany
ski i Andriolli, tudzież zacho mi. Tam, gdzie nie było la
wane obiekty muzealne w sów, drewno na opał pozy
skansenach.
skiwa-no z sadzonych nie opo
dal zagród; zagajników, rzę
Bezbłędne wAilkaniie chaty
dów wierzb zarastających
w krajobraz wiejski było od
brzegi rzek i stawów. Eks
biciem harmonii cechującej
ploatowano też w tym celu
całe życie rodziny wiejskiej.
pobliskie torfowiska. Drew
Prawie całkowite
izolacja
no było też doskonałym i je
wsi od wpływów
zewnę
trznych powodowała wytwo dynym, jak na ówczesne
czasy, budulcem i tylko dzę
rzenue się odrębnych form
ki mądrej ekploatecji i osz
■regionalnej kultury w mo
czędnej gospodarce powierz
wę, stroju i w wytworach
chnia lasów i zagajników
sztuki ludowej, która w onie zmniejszała się w takim
forębie nawet
jednej wsi
Stanowiły wzajemnie powią- Stopniu, j*ak to obserwuje
zany system znaczeń. Żarów my współcześnie, w dobfe
stosowania
prefabrykatów
no wierzenia, jak i życic Co
dzienne
przepojone były budowlanych i węgla opało
wieloma treściami estetycz wego.
nymi 1 artystycznymi, orga
Wynikało to przede wszy
inizującymi określony patrzą
stkim z faktu owej niezwy
dek społeczny istotny dla
kłej oszczędności, jaka ce
stosunków międzyludzkich. chowała gospodarkę w za
Nawet najbardziej uciążliwa
grodzie 1 w chad«, w któ
praca urozmaicana była ele
rej ogień rozpalano na po
mentamd kultury ludowej,
lepie gałązkami chrustu bez
dość wsipomnieć
dożynki,
pośrednio pod żeliwnymi,
wspólne tkactwo,
darcie
emaliowanymi od wewnątrz
pierza i inne zajęcia gospo
garnkami, posiadającymi po
darskie, które dawały oka
trzy nóżki na stałe umoco
zję do Wspólnych spotkań i
wane do korpusu (naczynia).
rodzimej twórczości pieśni
Dym i para z gotowanych
1 gawęd.
potraw dla ludzi i karmy
Potężna bryła dachu do dla zwierząt uchodziły pod
mu mi&se.kalńego, jak gdyby
obszerną kapą przez obudo
przj gniatała stosunkowo nis
wany otwór w stropie na

poddasze 1 dalej, na skutek
ciągów panujących w tej
przestrzeni,
odpowiednimi
dymnikami
umieszczonymi
w szczytach na zewnątrz. W
zimie palenisko na polepie
promieniowało miłym cie
płem do wnętrza
izby, a
przesunięcie ognia w głąb
sklepionego pieca chlebowe
go pozwalało na akumula
cję ciepła w tym masyw
nym i kubaturowo znacz
nym
obiekcie. Gdy ogień
wygasał, zamykano dostęp
do kanału wywiewnego za
pomocą odpowiedniego „szy
bra” lub klapy. Rozgrzany
w czasie gotowania
piec
(nie mówiąc o pieczeniu chle
ba) długo zatrzymywał cie
pło,
oddając
je poprzez
konwekcję do wnętrza przy
ległych do niego pomiesz
czeń.
Zewnętrzne ściany zabez
pieczane były przed strata
mi cieplnymi w okresie zi
mowym przez tzw. „gace
nie”, tj. okładanie ich war
stwą suchych liści lub sło
my, która — jako już nie
potrzebna — na wiosnę szła
pod krowy jako ściółka
Dodatkowym
ociepleniem
wnętrz mieszkalnych były
przybudowane do nich pod
tym samym dachem po
mieszczenia
inwentarskie,
zaś od góry warstwa skła
dowanych na polepie stry
chowej słomy, siana i czę
sto zbóż.8
Właściwie wszystkie przed
mioty . budownictwa
wyposażenia wnętrza
kalnego w zagrodzie
pochodzenia- miejscowego , i
wykonane przez użytkowni
ków. Oglądając zabytkowe
obiekty z tamtych czasów,
odnosimy wrażenie, jak gdy
by włościanin czynił wszel
kie starania., by jak naj
mniej zakupywać w mieście
z którego praktycznie potrze
bował tylko trochę soli, że
laza i nafty. Natomiast. od
wrotnie — wieś zaopatry
wała miasto w
produkty
spożywcze i, to, jak pamięta
my z relacji naszych rodzi
ców i dziadków, na całkiem
wystarczającym
poziom !e.
Zdumiewa, jak w takich wa
runkach przeważnie jedno
stronnej wymiany towaro
wej mogła istnieć regional
na sztuka ludowa w zdobię
niu odzieży i przedmiotów
codziennego użytku, jeszcze
dzisiaj z takim szacunkiem
przeć howywamych po przód
kach, którzy nie tylko że
bronili swego kraju, ale
jeszcze żywili Jego obywa
teli
W. IDZIAlC
A. RŻYMKOWSKI
1 Wtedy, to przypisywano temu
faktowi dobrostan — powietrza
wiejskiego.
2 Były to tzw. chaty kurne
jeszcze do niedawna spotykane
w południowych rejonach kraju
Ich właściciele płacili najwyższe
stawki ubezpieczeniowe, a nie
było wypadku, by paliły się one
od własnego źródła ognia.

Strona 11

19 i 20 września 1981 r. w Hamburgu
obradował kongres lekarski, pod znaczą
cym tytułem „Lekarze przestrzegają przed
wojną atomową”. Na afiszu kongresowym
jako motto znalazły się wzięte z Apoka
lipsy słowa — „żywi będą zazdrościć um,arłym”. Był to kongres niezwykły, gdyż
wnioski i dezyderaty, które na nim zosta
ły powzięte, nie mieszczą się w naszych
utartych wyobrażeniach o etyce lekar
skiej. Tak na przykład zaaprobowano
wniosek, aby lekarze odmawiali udziału
w szkoleniach przygotowujących do udzie
lania pomocy w warunkach wojny ato
mowej!!!
Wydaje się to pozornie sprzeczne z pod
stawowymi założeniami etyki lekarskiej.
W istocie jest to w pełni uzasadnione. Dla
specjalistów nie przedstawia bowiem żad
nej wątpliwości fakt, że nie ma żadnej
możliwości pom,ożenią tym, którzy znajdą
się io pobliżu miejsca roybuchu bomby ter
mojądrowej — klasycznej czy neutrono-

dać z tego, ie niewiele się zmieniło od
czasu znanego kiedyś dowcipu o instruk
cji wojskowej nakazującej żołnierzom
przy zagrożeniu bombardowaniem atomo
wym ubranie się w prześcieradła i podą
żenie bocznymi drogami do najbliższego
cmentarza. Na pytanie dlaczego bocznymi
drogami odpowiadano: „aby nie budzić
paniki wśród ludności cywilnej”. Lekarze
niemieccy doszli do wniosku, że nie bę
dą szli bocznymi drogami i ich obowiąz
kiem jest właśnie budzić panikę po to,
aby bomba termojądrowa nigdy nie spad
la i nie wybuchła. Stąd ~ez inne propozy
cje z tego kongresu. Np. zamiast, wydawać
pieniądze na organizację opieki medycz
nej na wypadek wojny atomowej, zaku
pić za nie heroinę, którą należy rozdać
ludności, aby po wybuchu bomby każdy
mógł sam zmniejszyć swe cierpienia w
okresie przedśmiertnym.
Trzeba przyznać, że rozpoczęta przez le
karzy akcja przeciw wojnie
atomowej

Ostrzeżenie lekarzy
wej, Dlatego nie powinno się stwarzać po
zorów, że jakieś możliwości ratunku wcho
dzą w rachubę. Wszyscy powinni sobie
zdawać sprawę, że ludzie napromienieni
nie mają jakichkoluńek szans przeżycia.

Łgarstwa medycyny wojenne]
Propaganda zbrojeń nuklearnych powo
łuje się stale na przypadki wyleczenia, lu
dzi, którzy znaleźli się1 w pobliżu miejsca
awarii reaktora atomowego i którzy zo
stali napromienieni dawkami uznanymi za
śmiertelne. W istocie rzeczy były to daw
ki dla organizmu wysokie, ale wiele ty
sięcy razy mniejsze niż uwalniane przy
eksplozji nuklearnej. Co
najważniejsze,
dla ich ratowania stały do dyspozycji od
działy szpitalne ze specjalnymi aseptycznymi komorami, zapasami krwi, przeszcze
parni szpiku kostnego, sztucznymi nerka
mi, a także z ogromną liczbą personelu,
gdy na chorego przypadało kilkudziesię
ciu lekarzy i pielęgniarek. W wypadku
wojny nuklearnej w pierwszym rzędzie
zginie większość pracowników opieki zdro
wotnej, chociażby z powodu skupienia ich
to miejscu zagrożenia, konieczności ze
tknięcia się z materiałem napromienio
wanym itp. Pozostali — o ile tacy w
ogóle będą — nie znajdą żadnych moż
liwości udzielenia pomocy, poza po daniem
morfiny czy trucizny -uwalniającej ; od
' agonii w niewypowiedzianych katuszach.
Współczesne podręczniki „medycyny wo
jennej” zalecają stosowanie., tabletek jo
dowych i jako ochrony przed, promienio
waniem... płaszczy z folii aluminiowej. Wi

„Niewidomi mogą odzyskać
wzrok, niemowy znowu mówić,
ludzie po zawale mają s-sańse
na nowe serce.
Praktycznie
nie ma organu ludzkiego, któ
rego nie moim a byłoby zastą
pić”. Takie twierdzenia mo
głem przeczytać w zachodni óniemieckim magazynie technics
nym „Hobby”. Znajduje się
tam opis najnowszych badaft
i eksperymentów na «wiecie
w dziedzinie biotec.hhiki. Pismo
stwierdza, że po ..euforii trans
plantacyjnej” z jej początkowy
mi sukcesami, świat lekarski
większe nadzieje wiąże
ze
sztucznymi organami, które nie
są odrzucane przez „barierę lin.
munologiczną ludzkiego organtz
mu.

Po 30 latach
ślepoty - światło I
Niewymowne
szczęście
ogarnęło 72-letniego byłego
nauczyciela w Wielkiej Bry
tanii, kiedy po 30 latach śle
poty zaczął znowu, wpraw
dzie w ograniczonym zakre
sie, widzieć. Uczyniony zo
stał jednak pierwszy ważny
krok na drodze przywracania
wzroku niewidomym. Angiel
ski nauczyciel dzięki sztucz
nemu oku może rozpoznawać
przedmioty i ruch, a nawet
czytać (na razie 8 zgłosek
na minutę).
Zawdzięcza to dwóm bry
tyjskim naukowcom-fizjologowi Gielesowi Bradleyowi oraz
inżynierowi Peterowi Donaldsonowi. Po żmudnych, skom
plikowanych badaniach i do
świadczeniach, udało się im
odtworzyć
sztucznie
natu
ralny
proces widzenia. Z
grubsza biorąc, polega on
na przenoszeniu elektrycznych
impulsów, W soczewce oka
skupiają się wiązki światła,
które w określonych warun
kach zostaje odbite i rzutują
z kolei na podatne na świo
tło komórki nerwowe ciało
ludzkiego. Powstające tam
obrazy sq w postaci sygna
łów kierowane
przez nerw
oczny do właściwego ośrod

przynosi rezultaty. Ilość manifestacji or
ganizowanych przez przeciwników zbro
jenia atomowego stale wzrasta. Rozmowy
Wschód-Zachód zostały przez te manife
stacje ułatwione. Akcje protestu przeciw
wojnie atomowej sprawiają, że coraz wię
cej ludzi na Zachodzie uświadamia, sobie
jak egromre jest to niebezpieczeństwo.
Dowiadują się, że w Europie znajduje się
2 tysiące poci?''ć'. o nuklearnych gotowych
do użycia. Czas alarmu atomowego wy
nosi dla całej Europy jedynie 4 minuty.
W tym czasie człowiek może przebiec 800
metrów, aby zostać po prostu rozpylony
na atomy. Na każdego człoioieka w Euró-<
pie przypada bowiem moc niszcząca, od
powiadająca 30 tonom trotylu!

Cena ładu w naszym kraju
Rozioażania na temat wojny nuklear
nej są dla nas, Polaków, o tyle ważne,
że w tej chwili Polska jest źródłem za
niepokojenia w Europie i świecie. Nasz
głęboki kryzys społeczno-gospodarczy zo
stał użyty przez USA m. in. jako pretekst
dla usadowienia w Europie — poza ty
siącem pocisków atomowych — dodat
kowych 500 głowic neutronowych.
Dlatego idea zgody narodowej to nie
tylko droga do wyjścia z naszych klopa
tów życiowych. Jest to też odsunięcie real
mej groźby na znacznie szerszą skćflę —
europejską czy Śiditttową, być może —
konfliktu atomoioego.
Dobrze by było
gdyby każdy obywatel naszego kraju so
bie to uświadomił.
ADAM KAZIOR

TECHNIKA JUTRA

zamienne
dla...
człowieka
ko mózgowego. Na podsta
wie tej metody londyński le
karz, Edward Hitchcock skon
struował dla niewidomego
nauczyciela coś w rodzaju du
żej skorupy orzecha (z two
rzyw silikonowych) na głowę.
Zainstalował tam 90 miniatu
rowych odbiorników radio
wych. Między skórą głowy pa
cjenta a czaszką wszczepio
nych zostało 90 platynowych
elektrod, połączonych kabla
mi z elektronicznym okiem
telewizyjnym.
Dr Hitchcock spodziewa
się, że w najbliższej przyszło
ści uda się dzięki dalszej mi
niaturyzacji umieścić na gło
wie niewidomego setki elek
trod. Ociemniali będą mo
gli wówczas -- wprawdzie w
ograniczonym stopniu, lec:
jednak widzieć!
Dziś natomiast skuteczną
pomoc mogą znaleźć ludzie
o znaczym stopniu utraty
wzroku. Nowojorski okulista
skonstruował tzw. pszczele
okulary. Wzorowa) się on
oku insektów Okulary cimeiy
kańskiego eksperymentatoia
mają po trzy niewielkie tele
skopy na każde oko i są tak
ustawiane, że dostarczane
przez nie poszczególne obra
zy skupiają się w jeden w
specjalnym wzierniku, umie
szczonym nieco nowyżej oczu
na czole człowieka.

Praca tysięcy
naukowców...
Tysiące
naukowców
»a
świecie pracują intensyweht
nad tym, aby podnieść
teczność i
miniaturyzowiS#
aparaty, którymi można 8ü->
stąpić zużyte lub utracone or
gany ludzkie, o których wy
miana była dotychczas nie
możliwa,
I tak i\p. dr John Fredrick
son z kanadyjskiego uniwer
sytetu w Toronto skonstruował
sztuczny hełm, który umożli
wia niemym sylabizowanie.
Pierwsze doświadczenia przy
niosły zachęcające wyniki.
Japońskiemu lekarzowi drowi
Otsubo udało się nie lada
sztoka: wszczepił on z po
wodzeniem niespełna 12-cen
tymetrową sztuczną nerkę. W
kanadyjskim uniwersytecie w
Manitoba dr Reiss dokonuje
od 4 lat transplantacji no
wych zębów.
Nie jest dotąd rozwiązany
problem sztucznego serca,
ale i na tym polu naukow
cy notują zachęcające postę
py. Oto w monachijskim in
stytucie
klinicznym
zespół
naukowców skonstruował taki
sztuczny organ, który odbie
ga od dotychczasowych zało
żeń kopii serca naturalnego,
iak oświadczył jeden z nau
kowców: ,,ono nis bije, op»
rotuj«,.." Jest to rodzaj pom
py centryfucowej, która jest
zarazem motorem, napędzo
nym energią z baterii.
Wszytko to brzmi niemal
nieprawdopodobnie, ale fok
tom jest, że sprawa „części
zamiennych” dla człowieka re
alizewana jest coraz pomyśl
niej.
I tak na naszych oczach
fajztazja zmienia się w rze
czywistość!
JAN FREJZNER
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O nowym kodeksie drogo
wym mówi się w naszym kraju
od kilku już lat, W kontekście
rozlicznych mankamentów do
tyczących uregulowań
praw
nych, rozwiązań obowiązują
cych w innych krajach i po
wszechni sygnalizowanych po
trzeb. Ostatnio środki masowe
go przekazu doniosły, że re
sort komunikacji sfinalizował
luż w zasadzie prace nad pro
jektem nowego prawa o ru
chu drogowym, że niebawem
zostanie on przedstawiany rzą
dowi, a następnie trafi do
Sejmu.
Warto przypomnieć, że przed
rokiem Rada Ministrów skiero
wała projekt do konsultacji spo
łecznej. Była ona prowadzone
za pośrednictwem Polskiego
Zwiąż) j Motoi iWego,
Milicji
Obywatelskiej i wojska. Wielo
krotnie dokument ten opinio
wali specjaliści z różnych dzie
dzin gospodarki, m. in. moto
ryzacji i transportu oraz za
gadnień ruchu drogowego, Do
Ministerstwa Komunikacji woły
nęło ponadto wiele wniosków
I postulatów ze strony osób
prywatnych.
A oto kilka kontrowersyjnych
problemów.
Zacznijmy od pasów bezpie
czeństwa. W projekcie nowe
go prawa drogowego propo

W ubiegłym roku minęła
60. rocznica śmierci Antonie
go
Grabowskiego
(1857—
1921), postaci mało znanej
opinii publicznej, chcć wiel
ce zasłużonej. Z wykształcę
nia inżynier-chemik, z zdmi
łowania poliglota (znał oko
ło 30 języków!), był Grabow
ski nie tylko wielkim entu
zjastą idei międzynarodowe
go języka i niestrudzonym
krzewicielem esperanta, ale
przede wszystkim znakomi
tym popularyzatorem litera
tury polskiej w świecie.
Z esperantem zetknął się
po raz pierwszy w roku
1887. Zafascynowany jego
prostotą, brzmieniem i sa
mą ideą „wspólnego języka”
spotyka się wkrótce z jego
twórcą, Ludwikiem Zamen
hofem. W kronikach ruchu
esperanckiego spotkanie to
odnotowane zostanie jako...
pierwsza w historii rozmowa
w języku esperanto. Podob
no Grabowski wyraził wów‘
czas opinię, że nawet najpię
knieisży język musi zostać

wsparty literaturą o ogólno
ludzkich
wartościach, aby
przyciągnąć zwolenników.
Sam Grabowski poświęca
też całe ' swoje życie tej
szlachetnej pasji. Najpierw
tłumaczy na esperanto utwo
ry literackie z różnych ję
zyków, z czasem zaczyna się
specjalizować w przekładach
poetyckich. W ten sposób
powstają esperanckie wersje
poezji Asnyka, Konopnickiej,
Lenartowicza,
Tetmajera, ‘
Krasińskiego,
Słowackiego,
Mickiewicza. W 1912 r. pod
czas Światowego Kongresu
Esperantystów w Krakowie
tamtejsza Opera wystawia
w jego tłumaczeniu „Halkę”
a Teatr Stary „Mazepę” Sło
wackiego. Przekłady Grabow
sxiego pojawiają się coraz
częściej w światowej prasie
esperanckiej. Ukazują się
także osobne wydania ksią
żkowe^ jego przekładów, m.
in. „El parnaso de popoloj”
(wybór poezji różnych naro
dów), „Mazepa”, „Halka”,
„Grzechy dzieciństwa” Prusa
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„Ojciec zadżumionych” i „W
Szwajcarii’, Słowackiego itd.
Do bibliotek esperanckich
na różnych kontynentach tra
fi.ają dzięki Grabowskiemu
arcydzieła rodzimej literatury.
Największej sławy przysparza Grabowskiemu „Sinjo
ro Tadeo” — esperancki prze
kład Mickiewiczowskiej epo
pei — „Pana Tadeusza”. Ta
mozolna praca trwa bez ma
ła dwa lata (1916—1918),ale
przynosi wspaniały rezultat;
Zyskuje tłumaczowi uznanie
w kraju i za granicą oraz
przydomek „ojca poezji espe
ranckiej”. „Żaden francuski
lub angielski przekład nie
daje takiego pojęcia o wiel
kiej epopei Mickiewicza, jak
esperancki przekład Antoniego
Grabowskiego”
—
stwierdzi szwajcarski historyk literatury, a zarazem esperantysta, prof. Edmońd
Privat.
(RO)
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Zieleń
Nie znam takiego, który by
ml odpowiedział wprost, ża
nie lubi roślin. Kwiaty donicz
kowe w mieszkaniu, to nia
tylko zwykła dekoracja, czy jak
kto woli moda bądź też pew
nego
rodzaju
snobizm.
Owszem z takim określeniem
też często spotkać się można,
ale nie jest ono adekwatne do
znaczenia Jakie w naszym ży
ciu mają rośliny. Mówi się, że
tam gdzie jest zieleń lepiej się
odpoczywa. To fakt, chociaż do
podstawowych naszych wiado
mości na ten temat, a doty
czących głównie pobierania
przez rośliny dwutlenku węgla
I wydzielania tlenu, warto do
dać, iż sq one też doskonałymi
nawilżaczami powietrza. Dzieje
się tak chociażby dlatego, że
blaszki liściowe roślin, służące
im głównip do oddychania, asy
milacji i wielu innych czynno
ści fizjologicznych, wydzielają
także znaczne ilości pary wod
nej. Jest to proces konieczny
dla ich rozwoju, niemniej w
ten sposób same pozbawiają
swój organizm wody. Stąd też
ważną rolę w życiu roślin od

Muzeum Narodowe we Wrocławiu jest
posiadaczem bogatego zbioru starych me
chanicznych instrumentów muzycznych.
Instrumenty tego typu znane były na te
renie Europy i Azji od najdawniejszych
czasów. Szczyt swojego rozwoju przeżvły
na przełomie XVIII i XIX wieku. Gra
na tych instrumentach nie wymagała spec
jalnych umiejętności, odbywała się bez
udziału muzyka-wykonawcy. Silą napę
dową mogła być np. ręka obracająca kor
bę, sprężyna czy ciężarki, a w modelach
bardziej współczesnych nawet silnik elek
tryczny, a^ melodia utrwalona była na
wałku bądź talerzu metalowym zaopa
trzonym w bolce. W czasie ruchu obroto
wego' bolce szarpały stalowe zęby grze
bienia strojonego chromatycznie lub zacze
piały odpowiednie klawisze
otwierając
dostęp powietrza do piszczałek bądź zwal
niały młotki uderzające w struny czy
dzwonki.
Do naszych czasów zachowały się m. in.
zegaiy kurantowe o przeróżnych Ormia
nach. Jedne z nich, duże, instalowane by
ły na wieżach, inne, znacznie mniejsze
stanowiły sprzęty codziennego użytku.
Odmierzając czas wygrywały o określo
nych godzinach melodie.
Podobne pozytywki stosowane były w
zegarach, ale ponadto instalowane były
w sekretarzykach, szafach i innych ów
czesnych _ meblach. Połifony były nato
miast najczęściej umieszczane w mister
nie zdobionych skrzynkach, będących nie
rzadko świadectwem wysokiego kunsztu
zdobniczego.
Instrumenty mechaniczne spełniały rów
nież niepoślednią rolę w życiu ówczes
nych ludzi. Dawały możliwość wielokrot
nego powtarzania utrwalonych na wał
kach czy talerzach melodii. Dzięki temu

nuje się obowiązkowe ich % ostatecznie wersji dokumentu
używanie poza terenami za
uwzględniono niektóre wnioski
budowanymi. Wielu wniosko
dotyczące np. spraw technicz
dawców uważa, że nakaz ten
nych pojazdów, form i metod
powinien być stosowany rów
prowadzenia szkolenia czy or
nież w obrębie aglomeracji
ganizacji ruchu.
miejskich, gdzie przecież znacz
Nowe prawo o ruchu dro
nie częściej trzeba gwałtownie
gowym ma to. in. przynieść
hamować. Tyle tylko, że u nos
czytelniejsze i precyzyjniejsze
używa się z reguły pasów dość
sformułowania
wielu
pojęć
trudnych w obsłudze, a nie
związanych z ruchem drogo
samozwijajacych
się jak w
wym, Dotyczy to choćby ,,obsza
wielu innych państwach. '
ru zabudowanego”, który ma
być oznckowany specjalnymi
tablicami. Określono też do
kładniej wielce dotąd kontro
wersyjną kwestię, w jakich sy
tuacjach pieszy ma pierwszeń
stwo podczas przechodzenia
przez jezdnię.
Na rondach - jak już wia
domo — przywilej pierwszeń
stwa ma być przyznany pojaz
dom nadjeżdżającym z prawej
strony, chyba że specjalne
■oznakowania wprowadzą odstę
pstwa od tej zasady. Wśród
nowych znaków drogowych po
jawi się m. in. znak ostrzega
jący przed bocznym wiatrem,
a także nakazujący (np, na
Dyskusje wywołała
również trasach szybkiego ruchu) mi
sprawa przepisów dotyczących
nimalną prędkość.
ochrony środowiska. Zdaniem
Nowe prawo ma także upro
autorów projektu, sq one słusz
ścić zasady zdobywania prawa
ne, ale powinny się znaleźć w
jazdy przy równoczesnym za
odrębnych aktach
prawńych.
ostrzeniu kryteriów obowiązują
Natomiast
w
skorygowanej
cych na egzaminach, (w)

grywa ich podlewanie. Ponadto
woda spełnia wiele innych
funkcji w organizmie roślin
nym. Jest m. in. swego rodzaju
środkiem transportowym skład
ników pokarmowych, dostarcza
nych każdej komórce roślinnej.
Hodowanie ' kwiatów donicz
kowych w mieszkaniu, nie jest
łatwą sztuką. Zwłaszcza w no
woczesnym budownictwie miesz
kaniowym, gdzie są kaloryfery
i jest dość suche powietrze.
Latem rośliny te można wy
nieść na balkon, bądź do
ogródka przydomowego, czy
też — z braku takich możli
wości — otworzyć na kilka go
dzin szeroko okno, aby mogły
pooddychać
świeżym powie
trzem. Zimą jest to znacznie
trudniejsze, a właściwie nawet
nia możliwe. Rośliny w tym
okresie zapadają w tzw. sen
zimowy. Nie oznacza to jed
nak, że nie przebiegają w nich
w tym czasie żadne procesy
fizjologiczne. Są one tylko
ograniczone, albo mówiąc ina
czej przyhamowane.
W tym okresie na ogół nie

nawozi s!ę roślin (chyba, że
zimokwitnące),
ogranicza się
rówmież ich podlewanie. Nie
mniej ta ostatnia czynność i w
tym czasie jest niezwykle waż
na. Przede wszystkim należy
pamiętać żeby nie dopuścić do
przesuszenia roślin, ani też ich
zalania wodą. Jedno i drugie
Jest szkodliwe. v Ograniczając
podlewanie (mniejsze ilości wo
dy przy tej samej co w lecis
częstotliwości) pamiętać musi
my o dość częstym zmywaniu
liści (zwilżaniu). Jeżeli chodzi
o duże rośliny jak filodendro
ny, fikusy, palmy itp„ czynno
ści takie wykonuje się dość
łatwo. Gorzej z roślinami pną
cymi, sięgającymi często kilku
metrów. Jeżeli takowe są w
mieszkaniu, powinno się je
spryskiwać co jakiś czas, różny
mi sposobami domowymi.
Ważne jest też w okresie zi
mowym wietrzenie
mieszkań.
Na ten czas, roślinny powinny
być jednak odsunięte od okna,
bowiem
strumień
zimnego,
mroźnego powietrza jest dla
nich również szkodliwy, (mik)
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W pozycji na diagramie
(studium Majzeiisa) ruch
mają białe. Proszę podać
zapisem szachowym, w ja
ki sposób białe wygrały
partię. Rozwiązania prosi
my nadsyłać na kartach
pocztowych (z dopiskiem
„zagadka szachowa”)
do
dnia/ 20 lutego br. (decy
duje data stempla pocztowego^pod adresem redakcji
„Głosu Pomorza”, ul. Zwy
cięstwa 137/139, 75-604 Ko
szalin.
Wśród tych, którzy nadeślą prawidłowe odpowie

1H

stosowan były z powodzeniem w gospo
dach, na podwórkach czy jarmarkach, a
nawet w cyrkach. W czasach współczes
nych tego typu instrumenty, oprócz oczy
wistej wartości historycznej stanowiły
niekiedy również punkt wyjścia przy kot
strukcji nowoczesnego sprzętu dla odtwa
rzania muzyki. (PJ)
Opracowanie CAP
Na zdjęciu: zegar z kurantem z XVIII
wieku.
Fot. Adam Kawale,i
mmmmmmmm*

BBS»■ s

dzi, /wylosowana zostanie
cenna nagroda książkowa.
Pr a w i d 1 o w a
odpowie d i
na zagadkę z dnia 11/13
XII. 1981 (partia Mieses —•
Bardeleben, Aa .en 1905)
jest' następująca: 1. c7 +
W:.L
2. He8-fW:e8, 3.
W:e" 4* czarne poddały się.
Do wygranej prowadzi też:
1. HeS + W:e8 2. W:e8 4Gie3 3. c\7 4,
Nagrodę książkową wy
losował Jan Stępień, 77-224
Biesowice, Ciecholub 15.
(msz)
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Kilkakrotnie już w cią
gu ostatnich tygodni poru
szaliśmy na naszych ła
mach tak bardzo aktualną
o tej porze roku kwestię
dokarmiania zwierzyny łow
nej. Kaprysy aury, która
nie szczędziła już ostrych
mrozów i obfitych śnieżyc,
by dla odmiany przynieść
kolejną falę odwilży, mają
zazwyczaj bardzo
nega
tywny wpływ na warunki
egzystencji czworonożnych
mieszkańców łowisk. Ostat
nio, wobec tworzenia się
grubej, twardej skorupy
śnieżno-lodowej, wydatnie
się one pogorszyły. Zwie
rzyna płowa jest narażona
na kaleczenie kończyn, co
raz trudniej też może sal
wować 3ię skuteczną ucieczką przed swoimi wro
gami, do których należą
w szczególności włóczące
się psy. Członkowie kół ło
wieckich powinni w tej
sytuacji wzmóc przedsię

wzięcia związane z wykła jest również troska o do
daniem karmy, podstawo stęp zwierzyny do wodopo
wymi zabiegami gospodar jów, jak również zapew
czymi i ochroną łowisk.
nienie
im
niezbędnych
Z uzyskanych sygnałów składników
mineralnych,
wynika, że — mimo licz zwłaszcza soli wykładanej
nych kłopotów, wynikają w ^ postaci tzw. lizawek
cych choćby z ograniczeń
(najczęściej skrzynkowych
paliwowych itp. — wiele lub słupowych) czy też
kół stara się w pełni wy przeznaczonych dla zajęcy
wiązać z tych obowiązków. tzw. gryzawek —- ■ nasyco
Dbają one o uzupełnianie nych solą palików z wierz
zapasów karmy (wykorzy by lub osiki.
|
stując m. in. nieużyteczne,
Zima — to czas szczegół
odpady przekazywane przez nego narażenia zwierzyny
przedsiębiorstwa rolne), o łownej na różnego rodza
przecieranie leśnych szla ju kłusownictwo. O tej po
ków, a także odsłanianie rze roku, kiedy zwierzęta
skrawków ozimin, wrzoso borykają się z trudnymi
wisk czy jagodników, gdzie warunkami egzystencji, nie
zwieizyna może zawsze
rzadko padają one np. łu
znaleźć trochę żeru natu pem wałęsających się psów.
ralnego. Czynności te, tak Warto więc zwrócić się
bardzo potrzebne, wykonu z apelem do posiadaczy
je się zazwyczaj przy po psów, wypuszczanych! częs
mocy niewielkiego pługa, to sarnopas, o bezwzględne
ciągnionego przez konia. trzymanie ich w rjDrębie
Nie trzeba dodawać, że w zabudowań. W wielu przy
okresie zimowym istotna padkach
koła łowieckie
wspemie z organa!™ po
rządkowymi nałożyły już’
mandaty na gospodarzy
nie stosujących się do te
go obowiązku. Tym bar
dziej, że ostatnio w środkowopomorskich łowiskach
zanotowano wiele przypad
ków wścieklizny, i to nie
tylko u lisów czy kun leś
nych, ale — co zazwyczaj
był: rzadkością — szcze
gólnie u sarn. Jest to za
grożenie, które wałęsaią~e
się v- łowiskach psy mogą
niebezpiecznie zaostrzyć.
(woj)
Fot. Ireneusz Wojtkiewicz
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Z Kazimierzem Adachem o planach sportowych
i meczu Czarni-Stal Rzeszów
PIERWSZEJ polewie br. w Monachium przepro
wadzone zostaną mistrzostwa świata w boksie.
Impreza ta przygotowywana jest z wielkim roz
machem i zgromadzi rekordową liczbę gwiazd świato
wego pięśeiarstwa. Do mistrzostw’ świata intensywnie
przygotowują się również nasi kadiowicze. Ostatnio 6!)
zawodników trenowało w Zakopanem, obecnie w dru
gim etapie przygotowań pięściarze przebywają w7 Cetniewie.
Kilka dni temu podczas pobytu w7 Słupsku, spotka
łem doskonale znanego wszystkim miłośnikom sportu
medalistę ' olimpijskiego —Kazimierza Adacha.

W

•— W Zakopanem pracowa
liśmy głównie nad siłą i wy
trzymałoś ci ą —' powiedział
Kazimierz Adach. — To by
ło bardzo 'pracowite zgruspo
wanie. Dużo biegania w7 te
renie, a także na nartach o
raz wspinaczki
po górach
no i ćwiczenia czysto siło
we' z obciążeniem. Teraz ma
my dwa dni przerwy j wy
jeżdżamy
do
Cetniewa,
gdzie będzie już praca tećhniczno-taktyczna, ni. in. przy
bory, tarczoWanie, śjparrkigi oraz doskonalenie szyb
kości.
— Jak z tego wynika, po
stanowił Pan walczyć o miej
see w reprezentacji na mi
strzostwa świata?
— Długo się nad tym za
stanawiałem,
gdyż bardzo
ciężko sport wyczynowy po
godzić ze' studiami. Ostateez
nie podjąłem jednak taką de
cyzję. Boks uprawiam już
dziesiąty rok — to nie ma
ło. Na Igrzyskach Olimpij
skich wywalczyłem brązowy
medal, na mistrzostwach Eu
ropy w Tampere nie byłem
w najlepszej formie i wró
ciłem bez medalu, chciał
bym jednak nie tylko zali
czyć start w mistrzostwach
świata, ale pojechać tam z
szansami.
— Pläny godne sportowca
wielkiej klasy, ale jak bę
dzie z formą?
—
Obóz w Zakopanem
przepracowałem bardzo su
miennie.
Jestem w dobrej
dyspozycji
psychicznej.
(Przed wyjazdem do Mona
chium mamy zaplanowane

starty w turniejach między
narodowych i meczach mię
dzypaństwowych. Jest wresz
cie liga...
— Właśnie! 7 lutego Czar
ni podejmują w Słupsku sil
ny zespół Stali Rzeszów7, z
którą na wyjeździe przegra
liście 7:13. Jak Pan ocenia
szanse w meczu rewanżo
wym?
— Spotkanie ze Stalą bę
dzie niezwykle
ciekawym
widowiskiem i wzbudza zx o
z um i al e
za in te r escwa nie
słupskich kibiców7. Stal wy
stąpi w Słupsku .po raz pier
wszy.

Woj\ słupskie

Woj. koszalińskie
SPORTOWCY
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PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW
Kierownictwo sekcji bokserskiej MZKS Czarni informu
je, że przedsprzedaż biletów na mecz bokserski o mistrzo
stwo I ligi ze Stalą Rzeszów rozpocznie się we wtorek,
dnia 2 lutego dla kibiców indywidualnych, dla których
wydzielone zostały dwa specjalne sektory. Zakłady pracy,
które złożyły zamówienia, proszone są o odbieranie biletów
(sf)
od środy, 3 lutego.

Wypełnione kupony prosimy przesłać »a adres „Głos« Po
morza”. 75-604 Koszalin, ul. Zwycięstwa 137/159 z zaznaesee
niem na kopercie: „Plebiscyt” — do dnia 2 lutego.
Obowiązuje data stempla pocztowego.

Sobota i niedziela upłyną w województwie koszalińskim pod
kiem koszykówki, siatkówki i tenisa stołowego. Największe zain
teresowanie wywołuje mecz „na szczycie”, w klasie międzywo
jewódzkiej między SZS Koszalin a akademicką reprezentacją Po
znania. Zespoły koszalińskie, oprócz spotkania o wejście do II
ligi, jeszcze dwukrotnie zmierzą się z zespołami Poznania (elimiminacje
do
IX
OSM)
oraz z
Juniorami
ligi
centralnej.
Natomiast juniorki starsze spotkają się z MKS Kusy Szczecin.
Również w klasie międzywo
jewódzkiej siatkówki mężczyzn
dojdzie w Koszalinie do spot
kania liderów rozgrywek: miej
scowych Budowlanych z rezer
wami Stali Stocznia Szczecin.
Z innych imprez wymienić
jeszcze należy turniej strefowy
w tenisie
stołowym kobiet i
mężczyzn z udziałem reprezen
tantów Gorzowa, Piły, Pozna
nia. Szczecina. Zielonej Góry i
Koszalina.
Ot-o terminarz spotkań»

Jan Urbaniak (z praivej), czołowy zawodnik Czarnych w meczu ze Stalą
Rzeszów spotka się z brązowym medalistą Mistrzostw Europy w Tampere — Bog
danem Maczugą. Czy słupszczaninowi uda się rewanż za porażkę w Rzeszowie?
Fot. Zbigniew Bielecki

W SKRÓCIE

FIATA 126 p, rok produkcji pażdziemik 1979 lub fabrycznie nowego sprzedam. Wiekowo, gm. Dar
Iowo, Gert Nowe.
G-506

— Prognozy na mecz re
wanżowy?
— Stal posiada kilku wy
■bitnych zawodników. Gwia
zdy tej drużyny, to brązo
wy medalista Mistrzostw Eu
■ropy z Tampere i zwycięzca
turnieju TSC Berlin — Bo
gdan Maczuga. Ponadto rze
szewski olbrzym — Wlady
sław Wydra oraz Aleksan
der Brydak i Stanisław Oset
kowski. To będzie
bardzo
trudny dla nąs
mecz, ale
wierzę w zwycięstwo mojej
drużyny, tym bardziej, że
mecz będzie przed naszą w i
downią — zakończył swoją
wypowiedź Kazimierz Adach.
Rozmawiał:
STANISŁAW FIGIEL

NA NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW I TONERÓW

NA ARENACH SPORTOWYCH

W PZPN odbyło się losowanie półfinało
wych par piłkarskiego Pucharu Polski. Po
gon Szczecin zmierzy się u siebie z Górni
^brze, a Lech Poznali podejmie ArK.ę Gdynia. Mecze rozegrane zostaną 28 1U

PIATA 126 p 6C0, rok 1978 sprzeKoszalin, teł. 342-62, w godz.
I6-19-_______
G-504

— W Rzeszowie Jan Urba
miak przegrał z Bogdanem
•Maczugą, Rysiek Czerwiński
zremisował z Edwardem Ma
czugą,
Rysiek Węćzińsfci
przegrał
z Szumskim, Ja
również przegrałem w Rze
szowie, jedyną dotąd walkę
w lidze, z Marianem Zielni
skim...
— Jak to się stało?
— Przyjechałem do Rzeszo
w7a z kursu instruktorów bo
ksa we Wrocławiu,
gdzie
nie miałem czasu na trening,
a bez treningu... Działacze
usilnie nalegali na ten wy
stęp bo nie było nikogo in
nego w mojej wadze. 7 lu
•tego będą chciał zrewanżo
wać się Zielińskiemu.

PLEBISCYT „GŁOSU POMORZA"

PRZYGOTOWUJĄCY się do finałów Mis
trzostw Świata piłkarze Brazylii rozegrali w
Natalu międzypaństwowy mecz z reprezen
tacją NRD. Zwyciężyli gospodarze 3:1 (1:1).
W SYDNEY rozpoczął się międzynarodo
wy turniej piłkarski, w którym uczestni
czy również finalista MS — reprezentacja
Węgier, W swym pierwszym meczu Węgry

VW golf 1100 sprzedam lub zamie
nię na fiata 125. Słupsk, ul. Anny
Gryfitki 2/102.
G-508
*~
SAMOCHÖD ładę sprzedam
zamienięnainny. Koszalin,
Hibnera 42/4.
G-505-0

WOJEWÓDZKI ZAKŁAD WETERYNARII
Oddział Terenowy
w Koszalinie, ul. Bieruta 69

lub
ul.

wygrały * zespołem
St. George 2:0 (0:0).

dzielnicy

Sydney —

W DELRAY Beach na FŁarydsd* ro*począł się tenisowy turniej
WCT. V) 1 run
dzie triumfator turnieju Masters, Ceechosłowak Lendl, wyeliminował Amerykanina
Purcella, wygrywając 7:5, 7:6.

KOSZYKÓWKA
O wejście do II ligi
W Koszalinie: SZS Koszalin
— AR Poznań (sobota, godz.
U), o godz. 13 — mecz elimina
cyjny do IX OSM: SZS Kosza
lin — AR Poznań. W niedzielę
o godz. 11 zmierzą się juniorzy
ligi centralnej obu zespołów, a
o godz. 13 rozpocznie się mecz
juniorek starszych: SZS Kosza
lin
—
MKS Kusy Szczecin.
Wszystkie spotkania rozgrywa
ne będą w hali KOSiR.

FIATA 125 p (rocznego) sprzedam. WÖZEK głęboki welurowy kupię. ZATRUDNIĘ piekarza łub cukier
Słupsk, Szczecińska 64/88.
G-517 Słupsk, teł. 85-66.
G-510 nitra do piekarni ul. Barlickiego
MERCEDESA 220 D, rok produkcji DOM w stanie surowym w Słup 24. Wiadomość Piekarnia lub Ko
1972 sprzedam lub zamienię na sku łub okolicy kupię. Słupsk, szalin, tel. 338-04, Kacpura.
fiata 126 p nowego. Ustka, tel. teł. 41-34, godz. 16—20.
G-516
G-500
G-514
141-72.
MIESZKANIE
własnościowe
w ZAKŁAD Mechaniki Pojazdowej
SAMOCHÓD żuk (biasssak) stan do Słupsku kupię. Oferty pisemne zatrudni lakiernika | blacharza,
bry sprzedam. Koszalin, Moniusz Słupsk „Glos Pomorza” nr 519.
ki 14/1.
G-5-18
G-51« Słupsk, Szymanowskiego 4, Zenon
Borny.
G-S12
OBRĄCZKI złote sprzedam. Ko
szalin, ul. Engelsa 31.
G-520 MIESZKANIE M-4 dwupokojowe,
os. Północ, zamienię na 4 lub
SYPIALNIĘ nwoczesną sprzedam. trzypokojowe. Koszalin, tel. 313-48,
G-499-0
Słupsk, uh Mariana Buczka 12/2. po godz. 16.
G-M3
ZATRUDNIĘ pracowników na fer
ZESTAW stereo 30 W (tuner, wzma mie kur. Łosino, ul. Starowiejska
cniacz, kolumny) sprzedam. Słupsk 12 A, Surmacz.
G-525
Tuwima 12/3, godz. 18—19. G-507

SIATKÓWKA
Klasa „M” mężczyzn
W Koszalinie: Budowlani —
Stal Stocznia II Szczecin. Po
czątek w sobotę o godz. 18, a
w niedzielę o godz. 10. Hala
ZSB.
W Kołobrzegu: Kotwica
—
Gwardia Piła. Początek w so
botę .o godz. 18, a w niedzielę
o godz. 10.
W Złocieńcu: Ogniwo — Poli
technika Szczecin.
Klasa

„A”

W Koszalinie: Przeciwlotnik
— Budowlani II (piątek, godz.
19). W niedzielę, o godz. 12:
Przeciwlotnik — Płyta Karlino.
W Połczynie: Pogoń — Drawa
(godz. 11).
TENIS STOŁOWY
W Koszalinie: turniej strefo
wy, (niedziela,
godz. 10, sala
ZSZ nr I ul. A. Lampego).
(sł)

CZYSZCZENIE \ reperacja kuch
ni gazowych I pieed
ców wykonuje
Edmund Łuka, Koszalin, tel. 252-87
________________________________ G-502
22 bm., w okolicy ul. Dzierżyń
skiego w Słupsku zginęła ośmio
letnia suczka (owczarek nizinny
— miniaturowy), maści beżowo ru
dej. Pies jest chory na egzemę
(nie kąpać). Znalazcę wynagrodzę.
Słupsk, Mickiewicza 28 m. 5.
G-511

KOMUNIKAT

zawiadamia, że
rozpoczyna od dnia 1 II 1982 r
obowiązkowe ochronne
szczepienia psów przeciw
wściekliźnie
Szczepienia przeprowadzane będą
w Lecznicach dla Zwierząt
wg harmonogramu:

— miasto KOSZALIN — od t do 6 li 1982 r.

w godz. od 9—17
— miasto SIANÓW — 15, 1ÓI11982 r,
w godz. od 9—17
— miasto DARŁOWO — 15, 16, 17111982 r.
w godz. ott 9—17
— miasto POLANÓW — 1 i 2 I11982 r.
w godz. od 9—17

JAMNIKI krótkowłose sprzedam. WYKONAWCY do wykończenia
budowlanych,
owczarni
Słupsk, tel. 53-37.
G-515 robót
oraz do pracy przy obsłudze ho
dowli,
zatrudnię.
Koszalin,
ul.
CIĄGNIK za bony PeKaO sprze
dam. Koszalin, tel. 338-50, grzecz Wróblewskiego 26/7, tel. 243-31, w
G-501-0
nościowy.
G-503 godz. 7—8.

LECZNICA ZWIERZĄT W SZCZECINKO

zawiadamia, ie
od 30 stycznia 1982 roku
nastqpi zmiana numeru telefonu
POGOTOWIA WETERYNARYJNEGO
czynnego w'godzinach nocnych
w dni świąteczne i wolne od pracy.

PP Totalizator Sportowy
informuje grających, że
na dzień I4 II 1982 r.
organizuje Zakłady Specjalne,

w których do rozlosowania przeznacza
dodatkowe nagrody rzeczowe:

- 5 samochodów polonez
W LOSOWANIU BIORĄ UDZIAŁ

Nowy numer telefonu: 427-72.

WSZYSTKIE KUPONY,

Szczepieniu podlegają psy

W godz. urzędowych teł. Lecznicy

Wpływy x ww. zakładów przeznaczone są

powyiej 2 miesięcy iycia

pozostaje bez zmian: 420-52.
K-94-0

K-199-0

na fundusz pomocy
dla ofiar powodzi w kraju.
K-220-0

i
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29 ! PIĄTEK - ZDZISŁAWA, FRANCISZKA
SO I SOBOTA - MAGEJÄ, MARTYNY
31 I NIEDZIELA - CYRUS A, LUDWIKI

CfiŁw&m
KOSZALIN: 937 _ MO, 998 —
Straż Pożarna, SS3 — Pogotowie
Ratunkowe.
SŁUPSK: 997 — MO, S9B —
Straż Pożarna, S39 — Pogotowie
Ratunkowe.

fDYŻURY
KOSZALIN — Apteka nr 3,
piać Bojowników PPR 5, tel.
250-78; SŁUPSK — Apteka
nr
77-004. ul. ?2 Lipca 13, tel. 28-44;
BIAŁOGARD — Apteka nr
38,
pl. Wolności 6/7, tel. 27-80; KO
ŁOBRZEG — Apteka nr 25, ul.
Młyńska 12. te!. 23-7Ö; LĘBORK
— Apteka nr 77-006, ul. Pokoju
4, tel. 211-32; SZCZECINEK —
Apteka nr 2S, pl. Wolności 8,
tel. 400-14.

^fclmmcmn
Piątek,/ gońz. 18.30: koncert
Słwpskieji; Orkiestry i Kamer aänei

'"^7»;

I,

■A KOSZALIN
Bałtycki
— sobota
„Zabawa
ny’ego (30

Teatr Dramatyczny
niedz. — godz. 18:
koty1 1st van a Orka
bm. premiera!)

KOSZALIN
ADRIA — Szczeci II (sensae.
USA) pan. — g. 16, 18 1 20;
por. — sob. g. 14 i niedz. — g.
11 i 13: Colargol zdobywcą ko
smosu (poi.)
KRYTERIUM
(studyjne)
—
piątek: Cma (pol., 1. 18) — g. 17
i 19.30; od sob.: Pani Bovary to
ja (poi., obyczaj., 1. 15) g. 17 i
19.3Ö; por. — niedz.: Pyza i licho
(poi.) — g. 11
ZACISZE — Czułe
miejsca
(pol., 1. 18) — g. 17.30 i 19.30;
por. — niedz..-: Szatan z 7 klasv
(pol.) — g. 12
MUZA — Krzyżacy (poi.) pan.
— g. 18 oraz: Wyspa skarbów
(franc.-rum. przygód.. 1. 12) —
g. 18.30; nor. — niedz.: Proszą
słonia (poi.) — g. 11
MŁODOŚĆ (MDK) —
Dzieci
wśród piratów (jap.) pan. — g.
18; por. — niedz.: Dzieci wśród
piratów — g. 11 i 12.30
SŁUPSK
MILENIUM — Wielka majówka
(pol., 1. 18) — g. 14, 18 i 18; por.
—
niedz.;
Jesienne
dzwony
(radź.) —. g. 11.30 i 13.30
POLONIA — Bitwa o Midway
(USA. 1. 12) pan. g. 16 ł 18.30;
w sob. tylko 18.30 oraz (w sob.):
Przygoda arabska (ang.) — g.
14 i 16 (w niedz.) — g. 14; por.
— niedz.: Kwiaty malej Idy
(po!.) — g. 11 bilety wysprzedane!

DELTA (Rędzikowo) — Goź
dzik w celofanie (NRD); w nie
dzielę: Ostatnia ofiara (radź., 1.
12); por.: Wyprawa odważnych

(Pol.)

—o —
BAD-WICE — Siedem piegów
(NRD, l, 12); por. — niedz.: Kró
lewicz i gwiazda
wieczorna
(CSRS)
BIAŁOGARD — Legenda e mi
lo.ści (radź.) pan, — g. 17 i 19.15;
od sob.: Wspomnienie (bułg., 1.
12) — g. 17 i 19.15; por. — nie
dziela: Balanel wędkarzem (poi.)
BIAŁY BOR — Cień zbrodni
(bułg.; 1. 12); por. — niedz.: Ma
giczny kamień (NRD)
BOBOLICE — /Siedmiogfodzianie na Dzikim Zachodzie (rum.,
1. 12); por. — niedz.: Dolina dia
mentów (poi.)
BYTÖW — Klub
kawalerów
(poi.) oraz:
Dzięki Bogu
już
piątek (USA, 1. 15); w niedz.:
Niech się boi (CSRS); por.: Mysz
ka i mucha (poi.)
CZARNE — Ściana czarownic
(poi.); Por. — niedz.: Gdy za
płonie choinka (poi.)
CZŁUCHÓW' — Miłość -w desz
czu (franc., 1. 15); por. — niedz.:
Syrenka i książę (bułg.)
DARŁOWO — Skradziona ko
lekcja (pol., 1. 12); od
sob.:
ABBA (szw.-austral.) nan. oraz:
Kop... i jest małpolud (CSRS, 1.
12); por. — niedz.: Ałpamys idzie
do szkoły (radź.)
DEBRZNO:
KLUBOWE
—
Front za linią frontu, cz. II
(radź., l. 12); w niedz.: Cudze
listy (radź., 1. 12); por.: Poda
runek czarnego księcia (radź.);
PIONIER — Przygody małpki
Nuki (radź.); por. — niedz.: Pies,
kot i zagroda (uol.)
DĘBNICA
KASZUBSKA
Dziewczynka i koń (NRD); por.
— niedz.: Czerwony kapturek
(poi.)
DRAWSKO POM. — Koniec
imperatora tajgi (radź., 1. 12); od
sob.: Agent nr 1 (poi.); por. —
nłetlz.: Dziewczynka, która lubi
marzyć (NRD)
KALISZ POM. — Człowiek na
forze (poi.); por. — niedz.: Paai
palini i yeti (poi.)
KARLINO — Urodziny młode
go warszawiaka (pol., 1. 12) oraz:
Gorączka sobotniej nocy (USA,
1. 15); por. — niedz.: Pies, któ
ry śpiewał (rum.)
KĘPICE — Kiedy dojrzewa ja
goda (jug,, 1. 12); poy. — niedz.:
Kochany drapieżnik (radź.)
KOŁOBRZEG: WYBRZEŻE —
Jesienny urlop (radź., 1. 12) oraz:
Lawina (USA, 1. 15); por. — nie
dzieła: Colargol na Dzikim Za
chodzie (poi.); KALMAR — Inny
mężczyzna inna szansa (franc.,
1. 15); por. — niedz. Tajemnica
szyfru marabuta (poi.); PIAST
— Przygody Ali Baby i 40 roz
bójników
(radź.-ind.,
1.
12)
pan.; por. — niedz.: Ostatnia
dwójka (radź.)
LĘBORK: FREGATA — Wiel
ka podróż Bolka i Lolka (poi.)
oraz: Wierna żona (franc., 1. 18);
por. — niedz.: Awantura z kre
tem (bajki poi.)
ŁEBA — Ukochana żona (wł.,
1. 18) oraz (od sob.): Konik Gar
busek (radź.); por. — niedz.: Mo
tyl (poi.)
MIASTKO — Dzieje grzechu
(pel., 1. 18); w niedz.: Dziewczy
na znad jeziora (CSRS, 1. 12)
oraz: Panowie dbajcie o żony
(franc.) pan.; por. — niedz.: Kar
konosz i narciarze (CSRS)
MIELNO — Ostatni bal w Roz
novie (CSRS, 1. 12); por. — nie
dziela: Mężczyźni nie płaczą
(CSRS)
POLANÓW — Ptaki ptakom
(pol., 1. 12); por. — niedz.: Dru
kowane kwiaty (poi.)
POŁCZYN ZDRÓJ — piątek I
sob.: nieczyne; w niedz.: Go
rączka sobotniej nocy (USA, 1.

Na stronie poświęconej Supermanowi na
pisał „Strata — trzysta funtów”. Na prawej
stronie rozkładówki Old Etoniana nie było
sprawozdań wyścigowych, tylko jedno sło
wo „zlikwidowany”.
Przez wszystkie strony biegła po przekąt
nej linia, z wyjątkiem miejsca poświęconego
koniowi o nazwie Six-Ply; na końcu przy
gotowane były dwie rozkładówki, jedna dia
Kanderstega, a druga dla Starlampa. Lewe
części stron przy wszystkich koniach były
zapisane, puste były tylko prawe strony.
Zamknąłem rejestr' I odłożyłem go na
miejsce. Był najwyższy czas wychodzić, to
też rzuciwszy dokoła ostatnie spojrzenie, by
upewnić się, że ułożyłem wszystko tak jak
zastałem, wyszedłem spokojnie niezauważo
ny i wróciłem do kuchni, by sprawdzić czy
jakimś cudem stajenni nie zostawili mi żad
nych okruchów obiadu. Ale oczywiście nie
arobili tego.
Następnego ranka podczas porannego tre
ningu zniknął ze stajni Mickey,
koń
Jerry’ego, ale Cass wytłumaczył chłopcu, że
Jud zabrał konia od przyjaciela Humbera
mieszkającego na wybrzeżu, żeby Mickey
brodząc w morskiej wodzie wzmocnił sobie
nogi, i że wróci wieczorem. Jednak przy
szedł wieczór, a Mickeya nie było.
W środę startował inny koń Humbera,
toteż straciłem obiad rzucając okiem na
dom. Wejście przez wywietrznik było cał
kiem proste, nie udało mi się jednak zna
leźć wewnątrz niczego, co mogłoby
być
wskazówką na temat sposobów dopingu.
Przez cały czwartek niepokoiłem się o
Mickeya, ciągle przebywającego na wybrze
ża. Wszystko to brzmiało całkiem rozsądnie.
Tego należało oczekiwać od każdego trenera
mieszkającego około dwadzieścia kilometrów

15); por.: Córka króla wszechmórz (CSRS)
SIANÓW — Szpinak czyni cu
• da (CSRS, I. 12); por. — niedz.:
Jak się budzi królewny (CSRS)
SIEMIROWICE — Znicz olim
pijski (poi.); por. — niedz.: Sa
molub (poi.)
SŁAWNO — Moto-drama (poi.);
w niedz,: Piraci XX
wieku
(radź.) pan.; por. — niedz.: Błę
kitny ptak (radź.-USA)
SŁAWOBORZE — Miłość Eudimira Trajkovica (jug., 1. 72);
por. — niedz,: Barbórka (poi.)
SZCZECINEK: PRZYJAŹŃ —
Zmory (pol., 1. 18); por. — niedz.
Król Maciuś I (poi.); KADR —
Ocalić miasto (pol.-radz., 1. 12);
od sob,: I ty zobaczysz niebo
(radź.); por. — niedz.: Reksio i
UFO (no).)
ŚWIDWIN; WARSZAWA — W
te dni powszednie (pol., I. 12)
oraz Lawina (USA, 1. 15); w
niedz.; Czarna karawana (radź.,
1. 12); por. — niedz.: Tajemniczy
starzec (radź., 1. 12); MEWA —
Zawiłości uczuć (po!., 1. 15); por.
— niedz.: Królewna i osiołek
(poi.)
USTKA — Piątek nie świątek
(CSRS); w niedz.: Orkiestra Klu
bu Samotnvch Serc sierżanta Pe
ppera (USA, 1. 15); por.: Awan
tura o Basie (poi.)
USTRONIE MORSKIE/— Da
leko na zachodzie (radź.); por.
— niedz.: Lodowa pani (poi.)
ZŁOCIENIEC — Początek no
wego świata (rum.); od sob.:
... gdziekolwiek jesteś, panie Pre
zydencie (poi.. 1. 12) oraz: Skrzy
dełko czy nóżka (franc.) pan.;
por. — niedz.: Bułeczka (poi.)

dżinie: 0.01, 1.00, 2.90 , 8.00. Wczo
raj w polsce — mag. 0.06—1.00
Rybacka prognoza pogody o go
dżinie 1.00. Żołnierski kwadrans
o godz. 3.0-5
PROGRAM II
5.30—8.55 Poranne sygnały 5.30,
7.33 Wiadomości 6.20 Gimnastyka
poranna 8.40 „Chłopi” — ode.
pow. 9.00 Informacje o progra
mie 9.05 Muzyka kl. IV „Stru
ny i smyczek” 9.20 Wiadomości
9.35 zabawy przy muzyce: „Na
śniegu” 10.00 Jęz. polski ki.
V—VIII „Klawiatura i pióro”
10.25 Soliści i kameraliści 11.00
Horyzonty wiedzy (wych. mu
zyczne) 11.39 Wiadomości 11.35
Komentarz zagraniczny 11,40 Me
lodie siedmiu stolic
12.05 Al
bum piosenki polskiej 12.30 „War
tość kultury wsi” 13.09 Muzyka
kl. IV — powtórzenie 13.25 In
formacje o programie 13.30 Wia
domości 13.35 Że wsi i o wsi
13.50 Muzyczne wycmankF 14.00
Polska muzyka operowa 14.30
Mistrzowie pięknego
słowa —
Ludwik Solski 14.50 Giełda płyt
15.30 .Wiadomości 15.40 Ludzie i
ich pasje 16.00 Suita taneczna
16.20 Fantazja, nauka, praktyka
17.00 Radiokurier 17.30 Wiadomo
ści
i informacje dis kierowców 18.00 Informacje spórto-we
18.30 Wiadomośei 18,35 Komentar z zagraniczny 18.40 Ludzie i
po-eladv 19.00 Kompozytor tvgo
d-nia — Jerzy F. Haendel 19.35
Swia-f baśni: „Pieśniarz czy ko
wal” — słuchów. 20.09 Na'Jniekniej
sza jest muzyka polska 20.45.Nau
ka j. angielskiego 21.00—23.50 Wie
czór muzyczno-Iiteracki 21.00 Mu
zycz-ny relaks 21.30 Echa
dnia
21.40 Stanisław ' Różewicz:
..Na
placówce dyplomatycznej” 22.10
Jazz dla wszystkich 22.50 „Dzień
niki” Stefana Żeromskiego ode.
5 23.00 Mistrzowie nastroju 23.40
Poezja na dobranoc 23.50 Wia
domości

Podajemy na podstawie Jnformacji OPRF!
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PROGRAM II
5.30—8.55 Poranne sygnały 5.30,
7.30 Wiadomości 6.20 Gimnasty
ka poranna 8.40 „Chłopi” ode.
pow. 9.00 Informacje o progra
mie 9.05 Ludzie, epoki, obycza
je 9.30 Wiadomości 9.35 Ludzie,
epoki, obyczaje dc. 10.25 Soli
ści i kameraliści 11.00 Ludzie,
epoki, obyczaje dc. 11.07 Zgad
nij, sprawdź, odpowiedz 11.30
Wiadomości 11.35 Komentarz za
graniczny 11.40 Na żołnierskiej
estradzie 12.05 Album piosenki
polskiej 12.30 W trosce o słowo
i treść. „Jak mówimy?” 12.50
Język poezji Młodej Polski 13.20
Rozważania
stylistyczne
13.39
Wiadomości 13.35 Ze wsi i o wsi
13.50 Muzyczne wycinanki 14.00
Album operowy 14.30 Mistrzowie
pięknego słowa — Ludwik Sol
ski 14.50 z pamiętników Ludwi
ka Seoolińskiego 15.30 Wiadomo
ści 15.35 Muzyka różnych naro
dów 15.50 Sport moim hobby
16.00 Suita taneczna 16.20 Fan
tazja, nauka,
praktyka: — 1.
„Drzewo” — 2. Kosmos bliski i
daleki 17.90 Radiokurier
17.30
Wiadomości i informacje dla kie
rowców 13.00 Informacje spor
towe 18.39 Wiadomości 18.35 Mi
nął tydzień 18.45 Kwadra»s mu
zyczny 19.00 „Pożółkłe fotogra
fie”
rep. 19.35
„Supełek”
—
mag. dla dzieci 20.00 Kompozy
tor tygodnia 20.30 Przeboje z
singli 20.45' Nauka J. francuskie
go 21.00—23.59 „Wieczór muzyczno-literacki 21.00 Muzvczny re
laks z... gitarą 21.30 Echa dnia
21.40 Koncert ballad 22.59 Gwia
zdy
estrady — J. Stępowski
23.-50 Wiadomości

«74)
od morza. Morska woda jest dobra na koń
skie nogi. Ale w jakimś momencie koniom
trenowanym przez Humbera przytrafiło się
coś, co pozwalało na późniejszy doping, i
miałem głębokie podejrzenia, że czymkol
wiek było owo coś, to przytrafiło się właś
nie w tym momencie Mickeyowi, a ja tra
ciłem jedyną okazję, aby to odkryć.
Zgodnie z rejestrem rachunkowym, Adams
był właścicielem czterech koni wyścigowych
znajdujących się w stajni, prócz
dwóch
wierzchowców. Żaden z tych koni nie był
znany w stajni pod swoim prawdziwym imię
niem, toteż Mickey mógł być każdym z
czwórki. Mógł w istocie być Kanderstegiem
lub Starlampem. Była nawet nikła szansa,
że był właśnie jednym z nich, i miał pójść
w ślady Supermana. Nic więc dziwnego, że
się niepokoiłem.
W piątek rano wynajęty furgon powiózł
konia z naszej stajni na wyścigi w Haydoek,
a furgon Juda i Humbera pozostał na pod

;»S»L19fl
PIĄTEK
8.40 Ekspres poranny 17.15—17.30
i 17.40—18.00 Magazyn publicy
styczny poświęcony problemom
opieki społecznej — opracowa
nie I. Kwaśniewskiej 17.30 Prze
gląd aktualności 18.30 Trudne
rozmowy — audycja J, Boruc
18.45 „...bo to wojsko właśnie”
— audycja W. Stachowskiego*
SOBOTA

5.00 Wiadomości, 5.05 Muzyka
PROGRAM II
polska 5.40 Co niedziela gra ka
pela 6 00 Kiermasz pod kogut
4.GO Wiadomości 4.05 Dzteń do
kiem 7.00 Wiadomości 7.10 Czas
bry pierwsza zmiano 5.00 Wia
i ludzie 7.30 Moskwa z mel. i
domości 5.05 Zielone Studio 6.09
Piosenka 8.00, Wiadomości oraz
Wiadomości 6.10
Muzyka na
komunikaty 8.10 Siedem dni w
dzień dobry 6.30 Wiadomości i
kraju i na świecie 8-30
Echa
przeglądy prasy 6.40 Muzyka 7.00
sportowej soboty 8.35, Poranny
Dziennik 7.30 Przegląd prasy
koncert 9.00 Wiadomości oraz ry
7.45 Żołnierski kwadrans 8.00
backa prognoza pogody 9.05 Ma
Wiadomości oraz komunikaty 8.15
gazyn wojskowy 10.00. Przeboje
Obserwacje 8.30 Przegląd prasv
naszych przyiaciół 10.30 Teatr
8.40 Muzyka i poezja 9.00—10.30
dla dzieci: „Przygody pani Fla
Przedpołudniowe spotkania 9.00
konik” — słuchów. 11.00 Wia
Wiadomości i rybacka prognoza
dome,ści 11.05 Koncert przed hej
pogody 10.00 Wiadomości. 10.30 J.
nałem 12.05 Z kraju i ze świa
Iwaszkiewicz: „Sława i chwa
ta 12.45 Sławni dyrygenci — Ar
ła” 11.00 Wiadomości 11.05 Kon
tur Rodziński 13.30 Kalejdoskop
cert przed hejnałem 12.05 Z kra
nauki 14.00 Wiadomości 14.05 Co
ju i ze świata 12.45 Rolniczy,
pisze, prasą terenowa 14.30 „Wy
kwadrans 13.00 Wiadomości i
gnanie” — rep. 15.00 Muzyczne
komunikaty 13.10 Z malowanej * popołudnie Studia Młodych 16.00
skrzyni 13.25 Piosenki kompozy
Wiadomości 16.05 Między fantaz
torów polskich 13.50 Studio Re
ja a nauką: „Czy jest na to spo
laks 14.00 Wiadomości 14.05 Co
sćb?” — słuchów. 16.35 Koncert
pisze prasa terenowa 14.25 Prze
■ życzeń 17.15 Fonoteka polska
boje. przeboje, przeboje 15.00
18.00 Komunikaty
totka 18.05
Wiadomości oraz rybacka próg,
Czas refleksji —, aud. 18.30 Ro
noz.a; .pogody 15.10 Teatr dla mło
mantyczna harfa 19.00 Dziennik
dzieży: „Gagat^k” — słuchów.
19.30 Przy muzyce o sporcie
15n40 Gra zespół! Aleksandra Ma
20.00 Koncert życzeń 21.00 Ko
łisżewskiego
16.'00
Wiadomości
munikaty i rybacka prognoza
16.05 Muzyka i aktualności 16.40
pogody 21.05 Wielkie dzieła —
Polskie pieśni i melodie
17.00
wielcy wykonawcy 22.00 Tps.tr
Dziennik , i komunikaty 17.15 Kon
PR „Kulig” — słuchów. 23.00
cert dnia 13.00 Wiadomości 18.05
Dzienpik i wiad. sportowe 23.40
Czas refleksji — aud. 18.30 Mi
Gwiazda 7 wieczorów
niatury francuskie 19.00 Dzien
nik 19.30 Muzyka filmowa 20.00
PROGRAM NOCNY:
Wiadomości 20.05 Magazyn pub
licystyki międzynarodowej 20.30
Od godz. 0.00—4 00 a w nim:
Przy muzyce o sporcie 20.58 Ko
Muzyka nocą wiadomości o godz
munikaty Totka 21.00 Komunika
0,01, 1.00 , 2.00, 3.00. Wczoraj w
ty i rybacka prognoza
pogody
Polsce 0.06—1.00 Rybacka progno
21.05 Wielkie dzieła — wielcy
za -pogody o godz. 1.00 Żołnier
wykonawcy
22.00
Wiadomości
»ki kwadrans o godz. 3.05
22.10 Wieczór z reportażem 22.50
Gwiazda 7 wieczorów 23.00 Dzień
PROGRAM II
nik reporterów i wiad. sporto
we 23.40 Jazz na dobranoc
8.30 Wiadomości 6.35 Echa spor
Sfl. towej soboty 6.40 Informacje,
PROGRAM NOCNY:
rady, propozycje 6.50 Niedzielna
mozaika muzyczna 7.30 Felieton
Od godz. 0.00—5.00 a w ntwu
7.40 Różne barwy piosenki 8.30
Muizyka
nocą,
wiadomości o
Fel. literacki 8.35 Utwory Ba
godz. 0.01, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00.
cha gra Lionel Rogg 9.00 Tran
Wczoraj w Fołeee 0.06—1.00 Ry
śmiej a mszy rzymsko-katolickiej

Przełożyła; Aniela Tomaszek

% kościoła św. Krzyża w War
szawie 10.00 Karol Szymanowski:
„Litania” 10.10 Niedzielne spot
kania
'program lit-muzyczny
cz. I: „Szymanowski na świecie”
10.30 Wiadomości 10.35—11.5.7 Nie
dzielne spotkania — cz. II 12.05
Przeboje z Interstudia —- plebi
scyt OIRT 12.30 Teatr PR: „Mą
dremu biada” — słuchów, wg A;
Gribojedowa 14.00 Przeboje Edith
Piaff 14.30 Wiadomości 14.35 Słyń
ne głosy — Tito Gobbi 15.00
Teatr dla młodzieży szkolnej:
„Pierścień i róża” — słuchowi
16.00 Koncert chopinowski 16.30
Wiadomości 16.35 Podwieczorko
wy montaż rozrywkowy 17.50 Mi
niatury
muzyczne 18.00
Teatr
zwierciadłem epoki: „Wizje Wys
piańskiego” 18.40 Miniatura mu
zyczna 13.45 Wojsko, strategia,
obronność
19.00
Radiolatarnia
19.35 „Świat baśni” „Sznur bur
sztynów” — słuchów. 20.00 Kom
pozytor tygodnia 20.30 Wiado
mości 20.35 Komentarz zagra
niczny 20.40 Orkiestra
Glenn a
Millera 21.05 Ballady prozą pi
sane 22.00 110 minut z jazzem
i piosenką 23.50 Wiadomości

NIEDZIELA
PROGRAM I

4.00 Wiadomości 4.05 Dzień do
bry pierwsza zmiano 5.00 Wiado
mości 5.05 Zielone Studio 6.00
Wiadomości 6.10 Muzyka
na
dzień dobry 6.30 Wiadomości i
przegląd prasy 6.40 Muzyka 7.00
Dziennik 7.30 Przegląd prasv 7.45
Żołnierski kwadrans 8.00 Wiado
mości, komunikaty i rybacka
prognoza pogody 8.15 „Obserwa
cje” 8.30 Przegląd prasy 8.40 Mu
zyka i poezja 9.00—10.30 Przedpo
łudniowe spotkania 9.00 Wiado
mości i rybacka prognoza pogo
dy 10.00 Wiadomości 10.30 J. Lwa
szkiewicz: „Sława i chwała” —
ode. pow. 11.00 Wiadomości. 1.1.05
Koncert przed hejnałem 12.05
Z kraju i ze świata 12.45 Rolni
czy kwajdrans 13.00 Wiadomości
•raz komunikaty 13.10 Z malo; wanej skrzyni 13.25 Piosenki kom
pozytorów polskich 13.55 Studio
Relaks 14.00 Wiadomości 14.05 Co
pisze prasa terenowa 14.25 Prze
boje, przeboje, . przeboje 15.00
Wiadomości, 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 i komunikaty 17.15 Z radio
wych studiów 18.00 Wiadomości
18.05 Czas refleksji — aud. 18.30
Pieśni Schuberta w
wersjach'
Liszta 19.00 Dziennik 19.30 Z fe
stiwalu im. Karola Szymanow
skiego w Katowicach gra Wiel
ka Orkiestra Symfoniczna PRiTV
20.20 Wiadomości i komunikaty
oraz rybacka prognoza pogody i
wiadomości sportowe 20.40 d.c.
transmisji koncertu z Katowic
21.30 Koncert życzeń 21.58 Ko
munikaty totka 22.00 Wiadomo
ści 22.10 „Zworki i Wigury dro
ga do wieczności” — słuchów,
dok. 22.50 Gwiazda 7 wieczorów
— Jerzy Połomski 23.00 Dziennik
reporterów i wiadomości spor
towe 23.40 Jazz na dobranoc,

O-d godz. 0.00—4.00 a w ęrftn-*
Muzyka nocą wiadomości o go-

gods,
godz,

SOBOTA

PROGRAM I

PROGRAM NOCNY*

back a prognoza po-go-dy
1.00, Żołnierski kwadrans
3.05,

wórzu aś do obiadu. To było zdecydowane
odstępstwo od normy, wykorzystałem więc
sposobność, by zapisać stan licznika furgo
nu.
Jud wyprowadził furgon w czasie, gdy je
dliśmy jeszcze południową papkę, nie wie
dzieliśmy też kiedy wrócił, bo byliśmy wszy
scy na treningu galopu, dość daleko od staj
ni, wpychając z powrotem na miejsce grud
ki ziemi wykopane z miękkiego gruntu pod
czas licznych ćwiczeń tego tygodnia. Jednak
kiedy wróciliśmy o czwartej na wieczorny
obrządek, Mickey słał już w swoim włas
nym boksie.
Wdrapałem się do szoferki furgonu i spój
rżałem na licznik. Jud przejechał dokładnie
dwadzieścia sześć i pół kilometra. A więc
nie dojechał do wybrzeża. Napadły mnie do
syć gorzkie myśli.
Kiedy skończyłem z moimi dwoma wyści
gowymi końmi zabrałem'szczotki i widły
do boksu czarnego wierzchowca Adamsa, i
zobaczyłem, że zapłakany Jerry stoi oparty
o zewnątrzną ścianę boksu Mickeya, obok
mojego.
$
— Co się stało? — zapiałem odkładając
narzędzia.
'
— Mickey... mnie ugryzł — Jerry drżał z
bólu i ze strachu.
— Pokaż.
Pomogłem mu wydostać lewe ramię ze
swetra, i spojrzałem na obrażenia. W po
bliżu łokcia widoczna była purpurowoczerwona kolista pręga. Siad po mocnym, dzi
kim ugryzieniu.
Pojawił się Cass.
— Co tu się dzieje?

(c.d.n.J

6.40 Ekspres poranny 17.15 Roz
mowa z laureatką nagrody wo
jewody koszalińskiego,
Sabiną
Szulakiewicz — audveia B. Horowskiego 17.22 Melodie filmo
we 17.30 Przegląd
aktualności
17.40 Jak przeżyć — dyskusja o
aktualnej sytuacji życiowej i
twórczej środowiska nlastvcznego oraz ballady Leszka Długo
sza — audycja J. Blicharskiego
18.30 Szlakiem wyzwolenia —
audycja J. Sternowskiego i Z,Suszyckiego 18.50 To oni szli —
piosenki żołnierskie
NIEDZIELA
8.35 Niedzielny serwis infor
macyjny 8.45 Czas obecny i prze
szły _ audycja H. Livor-Piotrowskiego
11.05
Rok
Szymanow
skiego — audycja M. SłowikTworke 11.20 Piękna polska trad'/c.ia — reportaż J. Sternow
skiego 11.37 Z dziejów żołnier
skiej pieśni — audycja M. Słowik-Tworke 18.30 Zbiorowy obo
wiazęk — audycja Cz. Kuriaty
18.45 Zespół Pieśni i Tańca „By
tów” — wspomnienia St. Kawec
kiego — audycja B. Gołembiew
skiej.
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•.Głos Pomorza” dziennik Pols. ei 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, x-cy
tłocz. red. 233-09, 242-08, se
kretarz red. 251-01, publicyści:
243-53, 251-57, 251-40, dziol re
porterski: 245-59, 233-20, dział
miejski: 224-95, dział sportowy:
233-20 (w dzień), 246-51 (wie
czorem i vr niedzielę),
dział
łączności z czytelnikami: 250-05.
Oddział redakcji w Słupsku -•
ul. Sienkiewicza 20,
76-201
Słupsk, teł. 51-95 (sekretariat
I dział ogłoszeń), 54-66 i 24-56.
Biuro Ogłoszeń — ul. Pawia
Findera 27 A, 75-721 Koszalin,
telefon 222-91.
Prenumeiotę przyjmują
od
działy
RSW
„Prasa-Książka-Ruch” oraz urzędy pocztowe,
doręczyciele do 10
każdego
miesiąca (z wyjątkiem grudnia)
poprzedzającego okres prenu
meraty. Nie zamówionych ręko
pisów redakcja nie zwraca.
Wydawco; Koszalińskie Wy
dawnictwo Prrsowe RSW „Praso-Ksiąika-Ruch” w Koszalinie,
uł. P. Findera 27 A, centrala te
leionic z a 240-27.
Druk: RSW „Prasa-Książka-Ruch” Prasowe Zoklady Gra
ficzne w Koszalinie, ul. A. Lam
pego 18, Nr indeksu 35024.

ł*
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pSLEWIZJA
MĄTBK —
ItMW Dziennik
15.50 Redakcja Szfcoüna za
Powda d a
16.00 Dla młodych wi
dzów: Zabawa nie zna gra
me”
16.30 Dla dzieci: Piątek
% Pankracym
17.00 Dziennik
17.30 „Życie na ziemi” —
„Dalekie przesłanie”
18.30 Rozmawiamy o cenach, -- pytania, Cp i nie
18.50 Dobranoc!
19.00 Magazyn sportowy
19.30 Dziennik
20.15 Who is wił.o, czyli
który
cz łowię k,
podniósł
kamień , cz. 3.
'„Szpital
20.40
aa peryferiach” ode. 1 pt
,Diagnoza” — czechcslow T: C Tii serial
21.35 „Mira” — film o Mi
rze
Zimińskie j-s ygietyńskiej
22.25 Dziennik
22.55 Melodie na doterar
noc
SOBOTA — 30.1.
8.50 Redakcja Szkolna za
powiada
9.00 Dla młodych widzów:
„Sobótka” w programie f im
z serii „Karino”
10.30 Dziennik
11.15 „Alina
i Czesław
Centkiewiczowie” — film o
znanym małżeństwie litera
tów i podróżników
12.05
7 anten
13.25 Program dnia
13.30 „Na każde wezwanie”
■— film dokumentalny WF
„Czołówka”
13.55 Rolnicze rozmowy
14.10 Muzeum Narodowe
<W Poznaniu zaprasza
14.40 Działania i słowa —
teleturniej
15.05 Dziennik
15.35 „Wyzwolenie” oz. II
pt. „Przełom” —
epopeja
woj eona Jurija Ozierowa
17.10 Reforma i ceny
17.55 „Stawka większa niż
tycie (9) — „Genialny plan
pułkownika Krafta
18.50 Dobranoc „Przygody
Bolka i Lolka”
19.00 Sprawozdawczy ma
gaizyn sportowy
19.30 Dziennik telewizyjny
20.00 Kto jest kto, czyii
„Victoria” cz. 4
20.15 „Niecierpliwość ser
ca”, cz. 2 — francuski film
fabularny
21.50 Piosenki na każdą
godzinę
22.20 Dziennik
22.50 Kino nocne „Sier
żant Anderson” odo.
pt.
„Wybuch”
i
t 23.40 Melodie na dobranoc

SŁAWNO. Porządkowanie szeregów partyjnych - mówi kierow
nik Rejonowego Ośrodka Organizacji Pracy Partyjnej w Sławnie,
Andrzej Gostomczyk — nie może przebiegać wedle sztywno
ustalonego szablonu. Trzeba rozpatrywać sprawy indywidualnie,
z zastosowaniem takich kryteriów, jak ocena postaw i aktywność
członków PZPR, zwłaszcza w okresie poprzedzającym wprowadze
nie stanu wojennego oraz po jego ogłoszeniu. Atmosfera toczą
cych się obecnie rozmów partyjnych charakteryzuje się rzetel
nością ocen, przy czym nie traci się czasu na uświadamianie,
bądź moraiizowanie członków partii, wobec których istnieją za
strzeżenia. Wychodzimy bowiem z założenia, iż idee, którymi
powinni kierować się członkowie partii w swojej działalności, są
im znane już w momencie wstępowania w jej szeregi.
Proces oczyszczania szere
gów partyjnych rozpoczęto od
miejskiej instancji
partyjnej.
Jeśli chodzi o Egzekutywę KM,
to jednoznaczne stanowisko
musieliśmy zająć wobec pięciu
osób, które z różnych przy
czyn nie powinny nadal pozo
stawać YJ jej składzie. W pier
wszym przypadku dotyczy to
osoby, na której ciąży wyrok
sądowy za działalność na szko
dę macierzystego zakładu pra
cy i zarzut niedopilnowania
obowiązków służbowych. W dru
gim — za działalność niezgod
ną z linią partii. W trzecim
przypadku
zaakceptowaliśmy
wniosek macierzystej POP o
pozbawienie mandatu członka
egzekutywy i plenum KM za
dwulicową postawę. Wobec je
szcze dwóch członków egzeku
tywy KM są zastrzeżenia za
brak jednoznacznej postawy,
własnego zdania. Wiemy też,

NIEDZIELA — 31.1.
8.15 Tydzień — mag. roi.
8.55 Program dnia
9.00 Teleranek
10.25 P.rzed mistrzostwami
Świata w piłce nożnej
11.10 W Starym Kinie —
„Skłamałam” w rolach gł.:
Jadwiga Smosarsika i Euge
niusz Bodo
12.30 Dziennik i magazyn
Świat
13.15 „Przygody Sindbada”
j
13.40 „Sami o sobie” —>program Redakcji Rolnej
"14. To Program
publicy
styczny
14.35 Koncert życzeń
15.15 Losowanie
Dużego
Lotka
15.30 „Jutro poniedziałek”
•— magazyn rodzinny
16.10 „Wszystkie stworze
nia duże i małe” ode. 10 —
„Cisi wspólnicy”
17.00 Magazyn sportowy
17.40 Przeciwko Polsce —
scenariusz: Ronald Reagan
18.45 Proste pytania
19.00 „Pszczółka Maja”
19.30 Dziennik
20.00 Who is who, czyli
feto jest kto (cz. 5 i 6)
20.15 Królowa Bona” cz. 4
•— serial historyczny TVP
21.15 Z cyklu „Uśmiechy
mistrzów” — Adolf Dymsza
21.50 Sportowa niedziela
.22.20 Wieczory chopinowI
gkię

że mają oni trochę problemów
rodzinnych.
Dwie z wymienionych spraw
będą ponadto rozpatrywane
przez Komisję Kontroli Partyj
nej. Pozostali członkowie egze
kutywy i plenum jednoznacz
nie zadeklarowali swoją posła
wę, godną członkostwa PZPR.
Niemniej jednak, proces oczy
szczania i porządkowania sze
regów partyjnych nie jest w
Sławnie
jeszcze
zakończony
i będzie kontynuowany.
W sferze zainteresowań sła
wieńskiej instancji partyjnej sq
również problemy natury spo
łeczno-gospodarczej. Poświęca
się im wiele uwagi, . śledząc
m. in. kwestie dotyczące mie
szkań i gospodarowania zie
mią w gminie oraz pomagajac
ogniwom administracji państwo
wej egzekwować odpowiednie
decyzje.
Dotyczy to szczególnie wspie

Strona 15

Informator handlowy
rania działań administracji w
kontroli wykorzystania zasobów
mieszkaniowych, czym na co
dzień znajmuje się Komisja ds.
Rozwoju Gospodarczego i Po
lityki Społecznej, Korzysta ona
z pomocy i współpracuje z
przedstawicielami różnych śro
dowisk społecznych. Dzięki te
mu można było ujawnić m. m.
posiadanie
przez niektórych
obywateli
podwójnych mie
szkań. Są też informacje o
złym gospodarowaniu ziemią w
gminie. Z inicjatywy stawień
skiej instancji partyjnej będzie
więc przeprowadzony przegląd
wszystkich dzierżawionych grun
tów oraz ostateczna weryfika
cja podań o zakup ziemi. RSP
oraz POHZ w Kwasowie posta
wiły do dyspozycji naczelnika
gminy działki gruntów na sprze
daż.
Problemy związane z gospo- j
darką i użytkowaniem ziemi j
mają być formclnie załatwione |
do 1 marca br., przy czym
odpowiednia komisja KG PZPR
w Sławnie będzie na bieżąco,
kontrolować przebieg związa
nych z tyrn prac.
Warto jeszcze dodać, że
egzekutywa KG PZPR w Sław
nie na posiedzeniu w dniu 13stycznia br. zajmowała się spra j
wami użytkowania gruntów ij
sprzedaży ziemi. Stwierdzono, ;
że sprzedaż ziemi nie może j
się odbywać kosztem parcelo- j
cji gruntów RSP i POHZ. (wir) i

SŁUPSK. W sobotę, 30; bm.
od godz. 8 do 13 pracują skle
py spożywcze przy ulicach: Szy
manowskiego 1, Marchlewskiego
7 Garncarskiej 6, Poniatowskie
.go 12, Kilińskiego 49, Królowej
Jadwigi 15, Szczecińskiej 108,
Braci Gierymskich 1, Jagiełły
1, Konopnickiej
11, Racławic
kiej 2, Anny Gryfitki,
sklep
WSH przy ul. Westerplatte óraż sklep WPH przy ul. 9 Mal
ca (obok przejścia podziemne
go). Wszystkie te sklepy prowa
dza sprzedaż mleka i pieczywa.
W godz. 8—14 pracują w tyrn
dniu trzy sklepy: przy ul. 3
Maja 77, sklep nr 8 i Dom Clile
ba przy ul. Starzyńskiego.
W‘godz. 8—10 dyżurują skle
py
przy ul.
Pstrowskiego i
przy ul. Kaszubskiej.
Również
od godz. 8 do
13
.czynne będą sklepy mięsne przy
ulicach: Starzyńskiego 7, Woj
ska , Polskiego 33. Wolności 22a,
Gwardii Ludowej 1, Żółkiew
skiego 1, Marchlewskiego
54,
P. Findera 4, Kilińskiego
50,
Sierpinka 6, 3 Maja 77, Mickie
wieża
7,
Wojska
Polskiego
(sklep nr 110). Tuwima 20, Mo
sinika 3, Długiej 33, .Nićm.eewi
cza 11, Piekiełko 13,

podjęli samowolnie, wbrew
obowiązującym
przepisom,
przedstawiciele ki e ro w n ic tw
jednostek handlowych: dy
rektor Wydziału Handlu i.
Usług Urzędu Wojewódzkie
go w Słupsku — Jan Kru
piński, dyrektor WPHW —
Antoni
Tabatowski
oraz
wiceprezes WZSR „SCh” —Bartłomiej Jarominiak.
Decyzja
o rozszerzeniu
grona nabywców
jest tym
bardziej bezzasadna i zasika
kująca, gdyż władze wojsko
we, jak również
KW MO
nie występowały z żadnym
wnioskiem
czy postulatem
w tej sprawie, a o samej de
. cyzji dowiedziały się po fak
cie.

W miejsce małych
hufce rejonowe
Już na VII Zjeździe ZHP
zwrócono uwagę na koniecz
ność dokonania zmian w do
tychczasowej strukturze orga
nizacyjnej związku, konstatu
jąc, że małe hufce gminne,
skupiające w swoich
szere
gach po 5-12 instruktorów
oraz 150—250 zuchów i harce
rzy, absolutnie nie zdały egza
minu. Nie są bowiem w stanie
realizować samodzielnie podsta
wowych
zadań statutowych,
przede wszysktim przeprowa
dzać o własnych siłach szko
lenia kadry instruktorskiej i fun
kcyjnych, organizować akcji let
niego i zimowego wypoczyn
ku dzieci i młodzieży,, gospo
darować i dysponować posia
danym i
wypożyczonym lub
przekazanym w użytkowanie
sprzętu.
Tak zrodziła się koncepcja
tworzenia — na zasadzie do
browolności, za zgodą komend
chorągwi — silnych organizmów
hufcowych o zasięgu rejono
wym,
wspartych
dodatkowo
przez
etatowych
kwatermi
strzów.
Jako pierwsze wystąpiły z
taką inicjatywą w wojewódz
twie słupskim — już w listo
padzie ubiegłego roku — hufce
miejski i gminny w Słownie,

powołując do życia Sławieński
Hufiec Rejonowy, którego ko
mendantem został Paweł Blum.
Do nowo powstałego HR z sie
dzibą w Sławnie zamierza się
przyłączyć w najbliższym czasie
Hufiec ZHP w Postominie.
W tym miesiącu zawiązał
się w Lęborku, pod kierowni
ctwem Andrzeja Fiszera, ko
lejny Hufiec Rejonowy, do któ
rego akces zgłosili działacze
harcerscy z przyległych gmin
Nowa Wieś Lęborska, Cewice,
Wicko i Łeba.
Jak poinformował nas ko
mendant Chorągwi, Jerzy Wój
cik,1 w lutym spodziewane jest
powstanie dwóch dalszych huf
ców rejonowych z siedzibami
w Bytowie i Człuchowie. Do by
towskiego HR zdecydowały się
przyłączyć hufce gminne w Par
chowie, Lipnicy, Studzienicach,
Borzytuchomiu i Czarnej Dą
brówce, zaś do człuchowskiego
— hufce miejsko-gminne w
Czarnem i Debrznie oraz gmin
ne w Konarzynach, Przechle
wie i Rzeczenicy.
Decyzje o połączeniu się
podjęły również hufce miejski
i gminny w Ustce oraz miejsko-gminny w Miastku i gminny w
*
Koczale, (jot-el)

Jak nas poinformował wi
cewojewoda słupski, Feliks
Barbarowicz, specjalnie po
wołana przez Wojewódzki
Konntet Obrony komisja ok r e ś 1 i za kres odipow i ed zła 1 ności osób, które przekroczy
ły swoje kompetencje, pod ej
mując tę
nie uzasadnioną
społecznie decyzję.

(a)

W odpowiedzi
mieszkańcom
Objezierza
W ślad
za publikacją
pt.
„Komunikacyjne kłopoty mie
szkańców Objezierza” Oddział
Towarowo-Osobowy
PKS
w
Bytowie nadesłał pismo wyja
śniające problemy tej linii auto
busowej. Kursem nr 705 relacji
Słupsk—Miastko—Człuchów do
wożeni są uczniowie do szkół
w Miastku. Posiadacze biletów
miesięcznych maja prawo ko
rzystania z przejazdu w pierw
sze.j kolejności przed podróżny
mi, którzy przy / wsiadaniu nie
mogą okazać
żadnego biletu.
Posiadanie biletu miesięcznego
na określony kurs i czas jest
zawarciem umowy
pomiędzy
pasażerem a PKS i kierowcy
mają obowiązek ją respektować

Handlowcy przekroczyli
SŁUPSK. ' W ostatnich
dniach w niektórych skle
pach województwa słupskie
go prowadzących
sprzedaż
artykułów,
przemysłowych
(gospodarstwa
domowego,
mebli, sprzętu RTV itp.) po
jawiły się informacje,
iż
nabywcami tych towarów —
przeznaczonych
dla rolni
ków w zamian za odstawio
■ny żywiec, ora.z obok mło
dych małżeństw korzystają
cych z kredytów
— mogą
być również funkcjonariusze
MO oraz wojska posiadają
cy specjalne kredyty na za
gospodarowanie. Informs c j e
te wywołały nieporozumie
nia i niezadowolenie . klien
tów sklepów. Jak się oka
zało decyzję w tej sprawie

Cukiernie: „Stefanka”
przy
ul. Wojska Polskiego dyżuru
je w godz. 10—16, „Danusia
przy . ul. : Zygmunta Augusta «
godz. 10—18, a „Paweł” w pa
wilonie przy ul. 3 Maja 77 —
w godz. 11—21.
Gd gedz 8 do 13 czynna bę
dzie kwiaciarnia przy pl. Armii
Czerwonej.
Usługi:
motoryzacyjne — w
godz. 8—14, pracuje Stacja Oosługi nr 9 orzy ul. Szczeciń
skiej. Ta sama stacja
czynna
bedzle również w niedzielę.
Fryzjerskie: Zakład nr 5 przy
u-1. Zamenhofa i nr 6 przy pl.
Armii
Czerwonej . — w godz.
8—13.
W niedziele. 31 bm. Wi godz.
8—18 dyżurują sklepy spożyw
cze przy ulicach: Zygmunta Au
gusta, Kasprowicza 7, Szczeciń
skiej 83, Kościuszki 4, Mieszka
1*7,- Obrońców Wybrzeża 1 Jad
wigi 2, Zamenhofa 5, Grottge
ra 32a, Gdyńskiej 68, Hubałczy
ków 8. Mosinika 7.
Od godz. 8 do 11
pracuje
sklep mleczarski „Werka” przy
ul,
Wojska
Polskiego, a
w
godz.
10—14 — „Delikatesy”
przy ul. Zawadzkiego.

SŁUPSK. Zimą — latem, o
każdej porze roku to przejście
między, alejami Wojska Pol
skiego i Sienkiewicza jest stale
jednakowo ruchliwe, (wir)
Fot. Ireneusz Wojtkiewicz

Z braku taboru — informuje
bytowski Oddział PKS — oraz
ograniczenia limitu paliw, nie
możemy uruchomić dodatkowe
go kursu w godzinach szczytu
dowozowego. W miarę polepszę
nia się sytuacji taborowej po
wrócimy do sprawy mieszkań
ców
Objezierza i
pasażerów
tej trasy.
(ee)

WKO na swoim wczoraj
s-zym . posiedzeniu przedsię
wziął
równocześnie kroki
zm i er zające do zaipob leżenia
podobnym
praktykom w
W dniu 5.10.1981 r. do Szpita
przyszłości oraz ustalił, że
Miejskiego w
Kołobrzegu
jedynymi nabywcami tych , la
nieustalone osoby przyprowadzi
towarów w najbliższym o- ‘ ły i pozostawiły
mężczyznę,
który miał przy sobie kartkę
kresie mogą być rolnicy o~
informującą, że nazywa się Je
raz młode małżeństwa.
rzy Popławski,
urodzony w
(v«Ir)
1920 r.

Komunikat MO

„BIAŁA” LINIA ,
NADAL CZYNNA
SŁUPSK. W związku z zapy
taniami Czytelników, Automobil
klub Słupski informuje, iż mi
mo pogarszających się warun
ków atmosferycznych, tzw „bia
ła” linia z „Sezamoru” do La
sku Południowego nadal funk
cjonuje w wolne soboty i nie
dziele. w godzinach: odjazdy —
9, 10, 11, 12, powroty — 14, 15,
16 i 17.

Rysopis: — wiek około 60 lat,
wzrost 170 cm, średniej budo
wy ciała, włosy krótkie siwe
z widocznymi zatokami czoło
wymi, czesane do góry, czoło
wysokie, twarz
owalna, cera
śniada, oczy
niebieskie, brwi
średnio-błond, uszy przylegają
ce, noś duży, siwe wąsy, brak
zębów w dolnej szczęce.
Znaki szczególne:
nad pra
wym lukiem brwiowym znamię
wielkości pieprzu, takie samo
znamię nieco wyżej i większe.
Opis ubioru: płaszcz koloru
niebieskiego,
garnitur
koloru
brązowego w paski niebieskie
i żółte, koszula w paski nie
bieskie, białe i brązowe kra
wat w ozdobne krzyżyki żółtoniebieskie, sweter granatowy za
pinany na guziki błyszczące.

Osoby mogące się przyczynić
do
ustalenia tożsamości
ww
mężczyzny proszone są o zgło
szenie się osobiste lub telefo
niczne w KWMO w Koszalinie,
ul. Słowackiego 11, pokój 113,
teł. 29-310.

Powyżej stanu alarmowego
SŁUPSK. Obecnie poziom wody -w Słu
pi wynosi 246 cm, czyli 6 centymetrów po
wyżej
stanu
alarmowego.
Chociaż w
porównaniu z pierwszymi dniami stycz
nia,
kiedy
nad
miastem
zawisła
groźba
klęski żywiołowej,
jest wody
mniej, to sytuacja pozostaje nadal poważ
na. Piwnice domów przy ul. Bieruta i Par
tyzantów nadal toną w wodzie. Motopom
py służb komunalnych nie nadążają jej
wypompowywać.
Szybkie zlikwidowanie — za pomocą la
dunków wybuchowych — lodowego zato
ru przy śluzie na Słupi, po raz kolejny
oddaliło niebezpieczeństwo. Co jednak bę
dzie działo się dalej i czy nadal istnieje
powodziowe zagrożenie? — to pytania, na
które
odpowiada
dyrektor
oddziału
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wod
nej, dr-Henryk Balicki.
— W województwie słupskim stan alnr
mowy wód został przekroczony w dwóch
miejscach — w dolnym odcinku Słupi i

w Berezynie koło Miastka, w górnym do
rzeczu Wieprzy. Z ewentualnością wylania
tych rzek musimy się liczyć w dalszym
ciągu.
Tegoroczna jesień była bardzo wilgotna,
nasycenie ziemi jest,
więc całkowite, o
wchłanianiu wody nie może być mowy.
W chwili wystąpienia dużych opadów
atmosferycznych może być niebezpiecznie.
Fatalne w skutkach mogą się również okazać nagłe wahania temperatury (od
wilż i nagły przymrozek), kiedy kry do
prowadzą do spiętrzenia wód. Bezpiecznie
będzie tylko w warunkach
powolnego
wzrostu temperatury.
Tyle dr Henryk Balicki. Na marginesie
warto zaznaczyć, że kontrola poziomu wo
dy w rzekach województwa słupskiego pro
wad-zona jest co godzinę, a uzyskane wy
niki trafiają do Wojewódzkiego . Sztabu
Powodziowego. Bieżące rozeznanie sytuacji
jest dobre, pozwala to wierzyć, że i prze
ciwdziałanie. w razie niebezpieczeństwa, by
loby sprawne szybkie.
(gip)
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^ 2ESĆD2JESJĄT lat życia, trzydzieści lot
^ pracy twórcze], nogiod międsynarodo
dowych i krajowych tyie, is w tym
krótkim material» nie starczy miejsca na ich
wyliczenie. Tyle na wstępie można powie
dzieć o znanym i uznanym reżyserze, Je
rzym Kawalerowiczu.
Ukończy} krakowski Instytut Filmowy, stu
diował również na Akademii Sztuk Pięknych.
Jego nazwisko ściśle związane jest z odra
dzającą się w Polsce Ludowej kinemato
grafią. Już podczas studiów Jarzy Kawalero
wicz pracował jako asystent przy realizacji
pierwszego, powojennego filmu pt. „Zakaza
ne piosenki". Później był jeszcze pamiętny
„Ostatni etap”, następnie „Stalowe serca”
i „Czarci żleb”.
Wreszcie w 1951 roku doczekał się Jerzy
Kawalerowicz reżyserskiego debiutu. Wspólnie
z Kazimierzem Sumerskim napisał scenariusz
i zrealizował „Gromadę” — dramat społeczny
zrodzony z inspiracji publicystyczne}, Pierwszy
film i pierwsza nagroda - wyróżnienie za
reżyserię na festiwalu w Karlovych Varach w
1952 roku. Ten sukces jeszcze trzeba było
dzielić, następne wpisywane już były tylko
na konto twórcy.
Dwa lała później twórca ponownie trium
ruje w Karlovych Vcrach, Nagrodę Walki o
Postęp Społeczny przynosi mu film „Pod
gwiazdą frygijską", będący drugą częścią
adaptacji powieści Igora Newerlego „Pamiątka z Celulozy" {I część nazywała się „Celu
loza ), W Polsce obie części były entuzja
stycznie przyjęte przez krytykę, gdyż na tle
ówczesnej produkcji nie miały one sobie rów
nyclr w sensie realizmu zdarzeń i ludzi, Ka
walerowicz zapowiadał się jako reżyser, któ
ry nareszcie potrafi opowiadać o naszym
ksaju. Posypały ssę nagrody dfa twórcy, który
również był współscenarzystą (z Igorem Newerlytni i aktorów. Pisanie scenariuszy łub
pomoc przy ich tworzeniu, jest zresztą stalą
praktyką Jerzego Kawalerowicza. Nieomal re
gu«ą stenie się też fakt, że w filmach kręconycn pod jego kierunkiem powstają wybit
ne. sowicie nagradzane kreacje. Dzięki jego
mmom sławę zdobyła Lucyna Winnicka, któ
ra uczestniczyło w najwybitniejszych dokonamach reżysera. Znaczą je kolejne adaptacje
dzieł literackich.
Najgłośniejsze filmy Kawalerowicza małą
swój rodowód w literaturze. Twórca staje się
nieomal genialnym interpretatorem tych dzieł!
fok było przecież w przypadku „Celulozy”,
Newerlego, „Matki Joanny od aniołów" wep ug Ja^°stawa l'Waszkiewicza, czy „Faraona"
?usa. Teraz, po bardzo nieudanym „Spot
kaniu na Atlantyku" kameralnej opowieści
powstałej na podstawie scenariusza napisa
nego wspólnie z Bolesławem Michałkiem,
wz‘a{ się Kawalerowicz za adaptację „Au
sterii Stryjkowskiego. Kto wie, może to bę-
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dzie kolejny wielki sukces r.o miar« tego,
jaki odniosła „Matka. Joanna od aniołów"?
To dzieło, którego scenariusz napisał reży
ser wraz z Tadeuszem Konwickim, zostało ob
sypane nagrodami bodaj najliczniejszymi. A
do najważniejszych z nich należy „Srebrna
Palma" przyznana w Cannes w 1961 roku,
Kawalerowicz ma na swym koncie jeszcze
większe osiągnięcie - nominację do „Osca
ra”.
Uzyskała jq „Śmierć prezydenta” —
obraz stworzony przez twórcę po 7 latach
milczenia. Jak się okazało, nie było to mil
czenie bezowocnej Kawalerowicz wspólnie z
Michałkiem prowadzili studia nad dokupien
iami i innymi świadectwami epoki dotyczą
cej wydarzeń grudniowych dni 1922 roku, w
których zawarły się tragiczne losy pierwszego
prezydenta Rzeczypospolitej, Gabriela Naruto
wicza. W rezultacie powstał film polityczny
i historiograficiny, znacznie odbiegający od
dotychczasowej twórczości Kawalerowicza.
Sam twórca na Festiwalu Filmów Fabułarnych w Gdańsku tłumaczył się następująco:
zmienił się mój stosunek do filmu, przestało
mnie interesować to, co nazywam „bajką fil
mową" Telewizja zmusiła nas na nowo do
przemyślenia podstawowych spraw kina. Film
słana! wobec konieczności znalezienia cze
goś nowego w sposobie opowiadania, nar
racji, konstrukcji dramaturgicznej, wobec no
wych poszukiwań tematu. Studiując dokumen
ty stwierdziliśmy, że dramaturgia historii jest
doskonalsza niż to, co można wymyśleć”.
Fascynacja tematem pomogła w stworze
niu dzieła wybitnego. Oby zaliczyła się do
ich grona również „Austeria”, (kon)
Fot. Zbigniew Doliński
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Najmłodsza
studentka
10-letnia Angielka zosta
ła przyjęta na wydział ma
tematyki szacownego uni
wersytetu w
Oxfordzie,
zdając najlepiej egzamin
wstępny spośród 530 kan
dydatów. Ruth Lawrence,
która w przyszłości chce
zostać profesorem matema
tyki,
rozpocznie jednak
studia dopiero w wieku
12 lat, tzn. w październi
ku 1983 roku.

Miody, bezrobotny mlesz
kamee Besannen, * za nar u
szenie przepisów drogo
wych pozbawiony został
jpravta jahdy na dwa mie
siące, <£aremnj# prosił sąd
o wymierzenie mu kary
więzienia, „bo bez prawa
jazdy i tak ne ma co ro
bić”. Wobec, odmowy stał
się arogancki, czym osiąg
nął swój cel. Za obrazę są
du i żaki ocenie porządku
publicznego został skazany
ku swej ' niezmiernej ra
dości, również na dwa mie
siące pobytu w więzieniu.

B

Wieża w Phm
runie za 70 lat?

Maturzyści nie
czytajq dobrze

W ub. roku, sdynna fcrzy
iva w?sza w Pizie obcho
dziła 80S., rocznćcę od cbwi
Ii rozpoczęcia budowy. Fa
chowcy twierdzą, że nie
doczeka się ona- jubileuszu
900-lecia i obliczyli, że w
roku 2051 wieża się, za
wali. .
58-meti;-ową wieżę moz
gą uratować jedynie beto
nowe ^ zastrzyki, którymi
11 a i e ża ł o o y
n a s zpi ko w a ć
grząski grunt, na którym
stoi.

Niepokojące wyniki, u jaw:
nil ostatnio raport o polityce*j
oświatowej w USA, Wielo*-'"
miesięczne badania wykaza-, .
ły.
że absolwenci „high* *
school” (liceum) w wieiu_
przypadkach nie umieją do
brze czytać, pisać i nie po
trat;q rozwiązać najbardzisj-i
prostych zadań matematycz
nych.
Amerykańscy maturzyści są
przeciętnie o 30 procent gor-ra
si od absolwentów z lat dwu*
dziestych. Szukając powodu«»
tego stanu, psychologowie*
wskazali in. in. na to, że
uczniowie przebywają rocznie^
w szkoie około 11 tys, godzin,'
natomiast przed telewizora
mi siedzą 15 tys. godzin. Po®
z*om nauczania w USA rno~
gą poprawić wyłącznie szko-/
!y prywatne. Sęk w tym, że
roczna opłata wynosi ofc.
ä tys. dolarów.

Papuga ateistka
We włoskiej miejscówoś
ci Cannoblo któregoś dnia
zamilkły dzwony miejsco
wego kościoła. Okazało się
że to papuga „Loretto"
przegryzła kabel elektrycz
ny, doprowadzający prąd
do mechanizmu, urucha
miającego dzwony. Ponie
waż nie był to pierwszy
przypadek, papugę nazwa
no ateistką. Jej właści
ciel miał z ptakiem rówrueż inne kłopoty. Między
innymi musiał płacić za*
szkody jakie papuga wy
rządzała w sadach owoco
wych.

29-letoia babcia
Hiszpan Carmel o Saez
Pcrez poświęcił 800 godzin
by wykonać ten
model
wieży Eiffla z 4000 wykala
czek.
•

Fot. CAF — EFE

fl

Anna Krueger z Jąhannesburga (Płd. Afryka) mając
zaledwie 29 lat zostało bab
cią. Urodziła ona dziecko,
mając 13 lat Jej córka stało
się matką chłopczyka, mając*
16 lat.

Największy ponoć, jakie
go udało się kiedykolwiek
złowić — ogromny rekin
o wadze 1750 kg i dlugoseigj
5,08 m wpadł w sieci u
wybrzeży wyspy
lyjinta
(prefektura Okinawa, Japo
nia). Podobny kolos złowi o
ny u wybrzeży Kalifornii
w 1975 r. ważył 1563 kg.
Fot. CAF

Kyodo
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Grajq store
W gabinecie pałacu muzeum Pi-otra I w Ogro
dzłe Letnim w Leningra
dzie, po kilkudziesięciu la
tach • milczenia
„ożyły”
ścienne kuranty z mech.,
nizmem wykonanym z - nie
zwykle rzadkich gatunków
drzewa. Skonstruowany i
wykonany przez nieznane
go mistrza zegar
został
odrestaurowany przez le
n i ngr ad zk ieg o spec jal i s t ę,
Mikołaja Fomiczewa. Ze
gar pochodzi z począt
ków
istnienia
miasta
nad Newą. Obecnie do
kładnie odmierza czas i
w pewnych godzinach od
grywa pięć różnych me
lodii.

Politycy lubią otrzvmvwać_ listy. Niestety przesył
ki, jakie ostatnio otrzyma
ła premier Wielkiej Bry
tanii Margaret Thatcher
do miłych nie należały.
Na jej adres przy Dow
ning Street nr 10 pewna
firma, zajmująca się wy
wozem. śmieci z Londynu,
przesłała pani premier...
10 tys. puszek po konser
wach! Był to protest prze
ci w ko zakazowi wywozu
śmieci w pewne miejsca w
pobliżu Londynu, które na
gle objęła ścisła ochrona
przyrody.

Buty,., na kółkach

?6t. Jerzy P&Łan

Głos Pomorza nr 21
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„Przesyłka"

Więzień
z przekonania

•

Jedna z angielskich fa
bryk. obuwia wypuściła na
rynek specjalne sandały
„pop wheels'*. ' Mają one
grubą drewnianą podesz
wę, w której ukryte są
małe kółka, W 1 sandałach
można normalnie chodzić,
ale wystarczy przycisnąć
małe guziczki, aby'z po
deszwy wysunęły się kó
łeczka i obuwie zamienia
się w rolki.

,

kawałek, okrawek czegoś; isjßf
storczyk tąsów liściastych; 2D
człowiek dotknięty afazja; 22k
miasto- w Japonii; 23) napói®
w kuflu; 24) ...Pugaczowa.

NR 112
Redaguje Słupski Klub
Szaradzistów przy WOK
POZIOMO: 3) śliwkj. usmażor’e na gęsią masę; 7) dziedzi
niec domu hiszpańskiego; 8)
domowe w zeszycie; 9) sami
ca jelenia; 12) biblijny brato
bójca; 14) pewien wydzielony
obszar; 15)' odświętny strój; 17)
może być np. o tyczce, w dal;
19) dar na jakiś cel; 20) ogół
stawek graczy w grze hazar
dowej; 22) ciężki, sapiący od
dech u dziecka; 25) zadymka,
zawierucha; 26) sąsiad Pawła;
27) -wieko — inaczej.
PIONOWO: 1) synonimiczna
nazwa dydelfa; 2) olejek róża
ny; 3) układ, ułożenie ciała; 4}
służy do łowienia ryb; 5) obo
wiązkowe świadczenie w natu
rze ■ lub w pieniądzach; 6) ter
minarz; 10) stary, cenny przed
miot; 11) drewniane, podłużne
naczynie do wyrabiania ciasta;
12) żeglarska nazwa kamizelki
ratunkowej; !.3)
zwieńczenie
wieży w kształcie bardzo smu
kłego ostrosłupa; 16) poeta two
rżący wiersze nastrojowe; 17)

Ułożyła „WNUCZKA”
Rozwiązania prosimy nade®
słać do redakcji w Koszslini#
koniecznie 7
dopiskieńi
„KRZYŻÓWKA NR 112” I n"'
pozmej do przyszłej soboty»
Do rozlosowania: .5 NAGRörc

KSIĄŻKOWYCH.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
NR HO:
. Poziomo; — minimum, radio.’
trend, bor, kolce, orzeł auto
portret, strop, flota, ser, ron
do, Alma, klakson.

Pionowo: - wyrok, medal*
Ntobe, metro, miecz, pedał
opust, czoło, ru-tyl. efekt łom,
syrop, ranek, psota.
fransB
o non, amant,
. Prawidłowe rozv;iazanie...
wymienionej. krzyżówki nagrcB

dy w Postaci 5 książek wylo
sowali:
Wioletta
Szymarnak ul. Pomorska 3/2, 73-1 ną
Kołobrzeg; Helena Pożnlak, ul.
Dworcowa 23. 77-390 Człuchów;
ż.ofia Fiwońska. ul. I.ukaslel
WlCza 6/66, 76-200- Słupsk; Mał
gorzała Augustyniak, ul. Szcza«
ornecka 14, 73-220 Tychowo; T-< s
masz Siuchta, ul. Kolejowa
29/5. 75-108 Koszalin.
Nagrody wyślemy poczta.

