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11 bm. wmowione zostały w Genewie rokowania ' r&d-iiecko-amerykańskie mające
na celu wypraeowanie i przedłożenie Komitetowi Rozbrojeniowemu "'-spólnego
projektu mu:dzynarodowej
konwencji ·o zakazie badań, produkcji
i prsechowywania broni chemicznej, oru zniszczeniu jej zapasów.

U bm. o godz. 16 rozpoczął się w
Warszawie VIII Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - najwyższe
forum partii polskich komunistów, siły
przewodniej naszego narodu budującego
rozwinięte
społeczeństwo
socjalistyczne.
Dokonując wszechstronnej oceny i
bilansu osiągnięć narodu w okresie od
poprzedniego - VII Zjazdu partii, obecny Zjazd otwiera jednocześnie nowy,
ważny etap rozwoju Polski, tworzenia
warunków niezbędnych dla rozwiązania
kolejnych potrzeb naszego społeczeń
stwa. Naród nasz, mimo wielu trudności, konsekwentnie i pomyślnie urzeczywistniający strategię VI i VII Zjazdu
PZPR, znalazł się na nowym jakościo-

Skrót referatu programo
wego Biura Polityczneg
- - -KC PZPR „O dalszy roz·
wój socjalistycznej Polski
o pomyślność narodu
polskiego; założenia rozwoju społeczno-gospo·
darczego kraju w latac

1981 - 1985"
wygło·
szonego na VIII Zjeździ
partii przez I sekretarz
- -- ·---KC PZPR Edwarda Gier
ka publikujemy na str.
Skład -~zr_dium i Sekre ·
tariatu VIII Zjazdu publi
kujemy na str. 4 i 5.

W

yzwolona w okres.oe przedziazdowym \V::rnozona imcjatvwa
oolitycz,na. so<>łe<>zna i
produkcyjna towarzyszy obradom Ziazdci.
Jest
ona wvrazem mmliwośc: dalsz~o
rotw u -a
w '1-tr"':c:· o !'łt• obrażenia
jak.ie w 35-leo' 1.
a
zwłaszcza w dekadzie
lat 70-tych
do:rnnały s:e we wszystkich dziedz,inach naszego żyoia.
1
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POPARCIA CAlEGO NARODU
sowa Pałacu Kultu.ry 1 Nawki w
Wa.rszawie.
I
Na k.iL<adziesiąt minut przed Ich
otwarciem zajmu ia na sali miejsca
delegaci ;:gruoowani według swvch
województw aktyw pa.rtyjny. centralny i tere.nowy, zaprcrszeni goś

wo etapie rozwoju. Stosownie do zmieniających się i bardziej złożonych czynników wewnętrznych i zewnętrznych
należy obecnie podjąć zadania jeszcze
trudniejsze. Konieczność tę dobitnie
podkreśliły
Wytyczne na Vlll Zjazd
PZPR, a także wyniki powszechnej
konsultacji zarysowanego w nich programu dalszego rozwoju socjalistycznej
Polski. Z tej ogólnonarodowej rozmowy ludzi pracy miast i wsi zrodziły się
lirzne, cenne wnioski, oceny i przemyślenia. Pozwolą one V111 Zjazdowi wyznaczyć cele polityki partii i państwa
na nadchodzące Iata, zapewniające dalszy postęp w budownictwie socjalist~·
cznym, bezpieczeństwo I pomyślnośr
ojczyzny.

wspólna drogą. PZPR kontynuuje
szczytne tradycje
bojowników o
wyiwolenie sPOłecz.ne i narodowe,
o posiep I sprawiedliwość.
Edward Gierek z.wraca
się do
zgrornadzon.vcb o uczczende minutą milcze.nia pamięci
wybitnych
cie.
dZiiałaczy partvinych, których od
Nad prezyd.ium dominują biel i
(Dalszy ciąg na str. 2)
czerwień. Ni.żei na czerwonvm
tle pr<>fil Włodzimierza Leni·na i
obok - ,haraktervstvczny emblemat VI!l Zja.zdu PZPR. Naprzeciw.
umie~zrzony
amfitratra!me
wzdłuż balkonów Sale Konj?re«owa
oka la tra n., pa rent z hasłem wvraż:liar>·m mvśl przewodnia
t,•rzn,·rh Kom'.t•„u Centra1ne<!o na
VIIT Zi~zd PZPR
- „o
dal ·zy
rozwój <orja 1 i$tyrznPi Pol,ki, o pom,·~lnoM• n3rodu 1Y.>ls:deito"
Pa-nuje uro·z;-sta. Podniosła atn o,<;f~ra.
O 1?odz. le OO wchodzą
na •alę
człon'.<(>w!e
kier()IWnidwa
oal'Ui.
Gorącą długol;rwJh owacją w:tają zgromadwnf I sE kretarza KC
PZPR, Edwarda Gierka. Serdecznymi oklaskami witani są człon
kowie Biura Politycznego I Se:cretar'a:u KC PZPR
Zrywaia s·ę
O;<r•v:<; na ·ześć
Part:: i iej k,erown:,..twa z Edwardem Gierk'.em.
Zebranl wstaia i mieis-:: ś::i.ewaia „l\fiedzynarojlówj{e"
Oorad1 V)tT Z1111z.óu PZPR otw!eVIIl Zjazd PZPR. Pierwszy dzień
ra -Ed war d o·1erek .
J st>kTetari KC PZPR pod•:<Teśla. obrad. N/z: przemawia Edwa.rd
Gierek
że od pamietnel!<>
Kongresu Jednoocj pok/ki rU<;h fobotn1czy i'Ciz.ie
CAF - Langcla - telefoto
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Na VIII Zlazd parti~ wy.brano wiedzialnoś6 Z! l?odne reprezen:O1847 delegatów,
reprez.entuiących wame swo:ch ś.rooow' :i; organiza-

o<>n•d 3080 tys. członków i kani oartnnvcb. za iak najtrafn!eidydatów PZPR. - Są to przedsta- sze sformc1łowan.e Polityki z:ioonej
• •
+
· · t
· p 0 1 . . 1·
w1c1ele wszyst.kkh środowisk
~ z zv;v.:o.nynu ~n eresami
Slfd
n<>koleń, . naiba.rdz!ej
akt'!"n PofaKOIW ·
złoi:k~~ r:a-':-,
• • e.,. w
.
A..,
- z1e11r.vm
d~11łaniu hr.dz!e do"'~-~a.
·
·
lac 1onuJe·s;:orawozda~ w P r rebrei robot:v c:eszacY s~e JX>Wsze.•h-1 ·
•
nym ~zacunkiem i uznanit>m
Na
M:eis<:em plenunvch obrad VIII
n1ch to spoczywa szc-zególna odpo- Zjazdu PZPR jest Sala
Koni:re-

I

•

artia urzeczywi nia h:stoP CZ1 z
1

•

W Pre-zyddum Zia-z.du zasi.ada. JaklO delegat /. woj. wrocławskiego
- pierwszy polski
kosmonauta,
l>Płl~

Mirosław

Hermaszewski.
przerw w obradach oierwszefo Polaka w ko.smo.sie O'taczaia
liczni uczestnicy Zjazdu prosząc o
p<>dz.ielen.ie sie wra.żen.iami z lotu
na pokład.zie
z:esoołu orbitalnego
„Sojuz..Saluit" w składz.ie polskor.adzieck1ei załogi, a także - o autografy.
Podczl'll!ł

•

•

•

Ak.ademii Medycznej
Konstanty Wiśniewski.
W
grorue ucZ()llych-delegatów
zna.idują sie również
dyrektorzy
placówek nauikowo-badawczvch m.i'll. Instytutu 'FilorofLl i Sociolol?ii PAN - p.rof.
Tadeusz Jaroszewski. Instytutu Warzywnictwa
w Skierniewicach - prof. Zbhtniew Gertych. W gronie naukowców sa taf.t.że profesorowie: Wło
dzimierz
Trzebiatowski,
Paweł
Bożyk

Włodzimierz

Wesołows)ti.

Obradom przysłuchują itie też
Wśr6d delegatów na vm Ziazd
wybitni U<"Zeni bezpartvini - m.i'll.
PZPR są liczni
prz.edstawic'ele a.rcheolo,e prof. Kazimierz Mit'hanauk;i oolskiei - której osiągniec ,a !owski i dyrektor Muzeum Naroi prakty<'zne !<:h z.astosowan·e w dowei?o w Wall"Sza.wie prof. Stanizn~znej mierze
przwzvniły
sie sła.w Lorentz.
do sPOł!l<'zno-gosPo<iarczego rozwo- ;
•
•
•
ju ctraiu w minionei dekad'Zie. Na
Znani pisarze ·~
Jerzy Putrauli obrad Ziazdu znajduia s.oi ment Wilhelm Szewczyk \ Andm.in wybitnj polscy uczE"lli - pre· rzej Wasilewski. plastvcv Juzes PAN prof Witold Now:icki: lian Pałka 1 Zy~munt Konieczny,
se.kreta,rz nau.{OWY PAN pr<>f .Jan a:<to1 i rPżyse.r teatralny TaKaczmarek: prezesi od<lzialów PAN: dl'usz Łomnicki. filmowiec - Je·
w Katowicach - prof Alojzv Me- rzy Kawalerowicz,
Oto niekitóre
lich, w Łod:zii - prru. Jan Michal- nazwiska delegatów reprezentula1ki.
cych na Zjeździe świat polskiej
Delega.tam.i są rektorzy wielu u- kultuil'Y· W czasi~ przerwy w oczelni - wśród nich
rektor nai- bradach można ich było dostrzec
sta,rszej Polskiej szkoły wvższeJ, w ożywionycb roMnowach poświe
Un!wersvtetu Jag1ellońsk 1ego
conych dniu dzisiejszemu I l'.)rzyl'.)rof Mieczysław Hess,
re'.itorzy: szłości naszego ż:vCia kulturalnego.
Akademii Górniczo-Hutniczej
Wśród gości Zja~u z uwaga słu
pr<>! Ronian Ney, SGGW - AR chaiących wystapienia tow Edwar1>rof Bernvk Jasiorowskł. U- da G'.erk.a w Sali Kon.gresowei d<>nłwersvtetu
Slaskiego
- prof strzegliśmv seniora oolskkb plastyBenryk Rechowicz. Bi.ałosto->ltiei ków - Tadeusza. Kulisiewicza,

I

rozwiniętego .społeczeństwa OC
(Skrót przemówienia E. Gierka na otwarcie Vili Zjazdu PZPR)
Od pamiętnego Kongresu, Jedności polski ruch robotniczy Idzie wspólną drogą. PZPR kontynuuje szczytne tradycje bojowników o wyzwolenie społeczne ł narodowe,
o postęp i sprawiedliwoś6 społeczną. Za dwa lata minie
wiek od utwon«!nla Wielkiego Proletariatu. Uczcimy godnie tę rocznicę jako spadkobiercy pierwszej robotniczej
partii na ziemiach polskich.
,__ _ _ __
Rozpoczynamy VIII Zjazd świa
domi wielkiego dorobku, jaki pod
przewodnictwem partii osiągnął
nasz naród. Realizujemy wytyczone u zarania Polski Ludowej perspektywy. PZPR, wierna zasadom
marksizmu-leninizmu, konsekwentnie urzeczywistnia historyczne zadanie budowy rozwiniętego 1połeczeń11twa •ocjalistycznego.
Jesteśmy

trzymilionową

partią.

wśród 35 milionów Polaków. Nasza partia działa w ścisłej więzi
z narodem, jest wszędzie, gdzie
toczy si11 życie, gdzie trwa praca, gdzie rozstrzygają się sprawy wielkie i małe, z których
składa 1i11 nuza polska codzienność.
'
Towarzyszy
nam
łwladomość
wagi zadań, jakie wyznaczyć ma
VIII Zjazd.
w latach 1iedemdz!es!l\tych
stworzyliśmy wielki ! nowoczesny

ra, łfieczyslawa Karasia, Tadeusza
K.unickiego, Jana Mietkowskiego,
Eugeni~za

Ołubka,

Władysława

Walczyk1ewi~za, Zbignf~wa Z~łus-

czynem

kiego, Stanisława M0Jkow1k1ego,
Janusza
Wilhelmiego,
Mariana.
Zielińskiego, lana Klechy, wetera-

~

Wzmofonq
I

~ społecznq

~

~ powitały

~
~
~
~
~
~

witamy

aktywnością

10 bm.

w rodezyjskim mieście Fort Victoria dokonano drugiego w
tygodnia zamachu na Roberta Mugabe przewodniczącego Afrykailskfego .Narodowego Zwią~u Zimbabwe. N/z: miejsce w którym dokonano umachu.
CAF - Unlfax
etągu

~

~

~~
~
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J)O!llad plan tego roku
kg przędzy i 40 tys. metrów
tikamdrn .suJ!"owych i wy<kończonV1:h

załogi

zakładów

W.airtość dodat.kowej produkcji wy-

pra<"<>Wnky LZPG „StomW' dostarczą dodatkowo 100 tys. pa,r '.taloszy i welljngtonów wartości 6 m1n
złotych.

(!k)

niesie 9.2 mJ.n zł, a efekty uzyskapracy VIII Zjazd partii. W ne
w woj piotrkowskim w wa,rz tvtułlt' poJ>rawy ia·kości - 8
mln z.ł. Zalo.gJ za,kładów tej bra-n- tach Produkcyjnych dla uczczenia

większości przedsiębiorstw
VIII Zj azdll uczestniczy wiele tyży pru-pracują na rzecz miasta 150
sięcy o~ób. m. fan. w radomszczail.zaciągnięto warty produk- tys.
iodz.in.
sk,fej . Komu<nie Paryskiej" 2100,
cyjne. ludzie pracy dokła- Racjonalizatorzy vroJ. m!e.is.".dego w HSG „Hortensja" w Piotrkowie

aby w pełni
zrea izować tegoroczne zo
don Io, a równocześnie z
wygospodarowanych
surowc6w wyprodukowa~ doda tkowe
b
k
wyro Y na ryne I
eksport.

Do Komiiteitru Ł&bJk.l~ro PZPR
k.ażdego d.ruia napływają mełdunki,
w którvch załogi za1kładów '!)racy
wojt:"Wództwa miej-s·kiego łódz,Jciego
meldują o wartośoiach, jaikJch przys'PO«'zYł Obyw.ate-lskii 0zY'n 33-lec.ia
PRL ł donoszą o zobaW~ąrz.aniach
z okazji VlII Zja21du.
Za.kłady "Pr.a.cy pod[egte ~ed!!lo
czen.iu PrzemYISłu Bawebnianego, ·
ręj.li.u1j\c 11111bowiązania zjazdowe,

j

wykonają

produkcy1'nq 10 tys.

potencjał przemysłowy, dokonaliś- ~ dojq wysiłku,
my · znacznego postępu w rolnic- i:a
I

twie,
lepiej zagospodarowaliśmy
bogactwa polskiej ziemi.· Dysponujemy liczną i wykształconą kadrą, prężnym
zaplecz~m naukowym. Lepsze wykorzystanie tych
narodowych atutów jest naszym
naczelnym zadaniem. Wokół problemów związanych z najbardziej
skuteczną realizacją tego zadania
winny ..ognisko.wać się . obrady,
y~zc1Jm31; minutą . milczenia P~m1ęc w~b1tnych .działaczy P<l;t'tYJnych, ktorych od czasu VIl ZJazdu
śmier~ wyf'lyała ~ .naszych szeregów, członkow
JeJ
central.Ilych
władz: Wincentego Kraśki, Sylwestra Kaliskl~re. J'ana S:iostaka,
Ryszarda Wojcika, Aleksandra Za·
rajczyka. Kazbnierza Balawajcle·

j

nów polskiego ruchu robotniczego. , już: z nami.
Pamięć o tych, co
byłych działaczy KPP, PPS, PPR odeszli nie zaginie
i partii komunistycznych innych
Polska jest mocnym
ogniwem
k:ajów: Franciszka ~iedrzyckiego, wspólnoty państw socjalistycznycn,
Jozefa Grzecznaro"'.sk1ego, Wł~dy- a nasza partia częścią międzyna
sława Dworakowskiego,
Stantsła- rodowego
ruchu robotniczego i
wa
S~r~eszewskiegn,
Edwardy komunistycznego.
Zawsze przyO~łowskieJ, Gustawa. Alefa-Bolko- wiązywaliśmy najwyższą wagę do
'Yiaka, Jerzego. Sztachels_kiego, Ju- umacniania solidarności i jedności
bana Tokarskiego,
Mieczysława naszych bratnich kraiów,
ruchu
Bodalskiego,
Bolesława Bendka, komunistycznego,
sił demokracji,
Czesła_wa l_Var~szak.a, Jana Wasil- postępu i pokoju na całym świe
kowskiego 1 wu;,~u innych naszych cie. PZPR zawsze była. je'st i bętowarz:yszy walki .1. pracy.
.
dzie wierna zasadzie proletariacOddaJmy
czesc
wszystkim kiego internacjonali7mu w imieczłonkom naszej partii, wszystkim niu wszystkich delegatów E. Gienaszym rodakom, któr:zy poświęci- rek podziękował gościom zagranili swą krew, budowah Polskę Lu- cznym za przybycie na Zjazd.
dową, nie szczędzili wysiłków dla
ojczyzny i których dziś nie ma
(Dalszy oląg na str. 2)

!ódikiego z,rzeszeni w WKTiR zo- Tryb. ponad 800, w ZPW •. Opocz'!lo"
bow~ąuli si~ do oJ)racowarnia P<>(Dalszy ciąg na str. 2)
nad 4 tys. projeMów wyinalazczvch,
dot~zacvch
oszczedzania energii,
surom-6w I paliw. t><>dniesieoia jakości wyrobów, zwięk.S'Zenia wydajności, 'POIP!"&WY BHP i och.rony
środ()IWds.ka.
Rea,li1Zując
!illlb<>wląza<nia zjazdowe, załoga zaikładów pracy Kon-

stSJntyinowa dodatkowo wyprodukują towary wairto.ści 6,9 mln zł. a
oszczędności
uzys:{ane w wyniku
racjonall\ego gosp<>darowau;a surov.-.cam.i, materiałami, paEwami i
energią osiągną 17.9 mln zł.
0 5 mln zł dewi·zowych zwiekszy
prodwkcję e"ttsportową załoga ZPB
„Boruta" w Zgierzu, a załoga Fa·
bryiki Szlif•ierek „Ponar - Łódź"
zwiększy eksport o 2,7 mln zł dew
Z wyg<>spodarowanych 1uil"owc6w

Współpraca

Chiny - Pakistan
Doirarica prezydenta Pakistanu do
spraw zagranicznych. Agha Shahi. ośw.ia'1czvł w niedzielę w Islamabadzie, że w marcu odbędzie sie
w· Peki·n:e kolejne spotkanie mini<trów S!"ra!W zagranicznych. Ch:n
i Paki.stanu poświeco-ne. probl<m"m
dalsze.i wsp&łpracy W'ojskowet 1
goo,podarczea obu państw.

1

VIII ZJAZD PZPR ROZPOCZĄŁ OBRADY Skrót przemówien~a E. Gierka
(Dokończen·ie

ze str. 1)

referat programowy
Bluora
Politycznego „O dalszy ro.zwój
1ocjallstycznej Polski, o pomyśln9ść
narodu polskiego;
aałoienia
rozwoju społecsno
gospooarozego kraju na lata

-

czas.u VII Zja·z du śmierć wy.rw.ała
sz-eiregów PZPR.
cz.łonk6w jej
cent·ralnych władz. wetera.n6w oolaf..tie.go ruC'hu robotniczego byłych
działamy KPP. PPS i PPR.
Zrupada chwila milczenia.
NastęPllie 1 sekretarz KC PZPR
powitał w imieniu wszystkich delegatów przybyłe na Zjazd z zagranicy delegacje brat.nich partii
komunistycznych i robotniczych. a
wśród nic h przedstawideli Komunistyczne.i
Part.i.i Związku Radzi€C'kiego, Komunisty~znej Partii
CzechO<Słowacji, Niemieckiej S?c.ialistycz.ne.i Partii Jedności. delegacje z PoZ01Stał~h :{~ai6w socjal!styc znych, a trukże z iDJilych k~a
jów.
Edward Gierek powitał serdecznie
kierownictwa
sojuszniczych
stronnictw politycznych - ZSL i
SD, bezpartyjnych działaczy OK
FJN.
W
imieniu
uczestników
Zjazdu I sekretarz KC przekazał
gorące
pozdrowienia
wszystkim
członkom
partii, całemu społe
czeń s twu
budującemu
socjalistyczną Polskę (tekst przemówienia
E. Gierka zamieszczamy oddzielnie).
Następn i e
Zj.azd
jednomyśln i e
i

zaa.probował

propozycję

składu

Prezydium skoosultowaną wczesnie.i z delegat.ami. z.głoszoną przez
I se:neLarza KW PZPR w Rzeszow ie Leona Kotarbę. W Prezydium
zasiedL d . k.tórzy swa dziahln<JSci~ przyczy,nili się w s.po.sób szczególny do realizacji programu społeczno-go.spoda-rczego rozwoju Polski. wvtyczonego przez VI i VII
Zjazd~· PZPR
p.rze<lstawiciele
wszystkkb region6w i zawod6w,
weterani
ruchu
robotniczego,
przedstawiciele nauki
i kultu~y.
działacze
admi.nistracji państwo
we.i ' gos))Oda.rcze.i. reprezenta·nd
WP i MO ludzie wy>r&i:nia.i acv sie
w pr.rucy zawodowej i soołecz.nej.
Zgodn.; e i powszechnie wvraa:oną wola delegat6w
w skład
Prezydium wsz€dł Edward Gierek;
weszli równieiż członkowie najwvż
szvch władz partvinvch. ia({ tea:
bę<lacy
I sek.re-tarze KW PZPR.
dele,aataml na VIII Ziazd PZPR.
Edward Gierek zaprosił do Prezydium delegacie Komunistycznej
Partii Związku Radzieckiego - z
jej
przewodniczącvm
Michaiłem
Susłowem, przewodniczących delegacji partii komunistycznych i robotniczych, a także przewodniczą
cych delegacji: sojusznkzyrh stronnictw: NK ZSL Stanisława
Gucwę i przewodniczą"ego CK SD
- Tadeusza W. Młyńczaka. (Skład
Prezydinm podajemy oddzielnie)
Pdewodnictwo obrad objął Konrad Grzesiok garowy brygadzista w Hude .Katowice". k:ó~y
przedstawił
projekt
porza~ku
dziennego i regulamin obra'1 ZJazdu. Najwyższe forum
pa.rtv.ine
przvieło te propozvcie.
Porza.d Pk
obrad
VILI Zjazdu
PZPR iest nastepujac1•:

-

.

DZIER

1981-1985".

-

dyskusja nad spra.wozdaniem
Komitetu Centralnego PZPR
z działalności między
VII a
VIU Zjazdami partii oraz referatem programowym Biura
Politycznego;
- wybory Komitetu Centralnego
i Centralnej Komisji Rewizyjnej;
- przyjęcie uchwal Zjazdu.
Z kolei I seikireta-rz KW PZPR w
Nowym Sączu
Henryk Kostecki
przedstawił skonsultowane wc z eś
nie.i z delegata.mi. propo;:: vic.j e skł a 
du Sek·retaria·tu Zjazdu i Z jazdowych Komisji : M.andafowęj
oraoz
Uchwał i R e·zoluc ji.
Zost ały one
zaai.tceptowane. (skład Sekretariatu ooda.iemy oddzielnie) .
Dele~aci i uczestnicy Zjazdu owacyjnie wita.ia
wchodzącego
na
mów.n ic ę Edwarda Gierka.
który
przystępuj e do wygłaszania r efer atu Biura Poli~ycznego KC PZPR.
W referac ie scha·rakte ryzowane
zostały przebi e·g, atmosfeo
ra i rezultaty og6lnoo.arodow e j dysku1S.ii n ad
Wyotycznym1 na VIII Zjazd PZPR
oraz dokonana głę:boka anaLi za dor0tbku i doświadczeń wyn ika jacYc h
z :{onsekwentnego urteczyw i słn i a
nia strategiq budowy rozw i niętego
Sf>O•łe·czeństw.a
socjalist yczn e.go. a
zwłaszcza realizacji zadań nakreśfo·
n;v-ch na poprzednim VII Zje ździ e
PZPR Na tle dokonań w de k ad zi e
1at siedemdz.iesiątych we wnys b~ich
dziedzina<'h społ-eczno-gospodarcze1?0 rozwoju kraju oraz wani.n::{6W
wewnetrz.nych i na arenio miedzvna·rodowej. I seikretan KC' PZPR
przedstaw i ł
wezłowe proiblemv i
zadania stające przed pa.rtia i całym narodem w latac h osiemdzie-

Dyżurny

przewiduje następującą pogodę:
zachmurzenie duże z większymi
przejaśnieniami.

Możliwość sła-

bych opadów c!eszm:u.
Temp.
min. Z. maks. 3 st. C.
Wiak'
dab:v i umiarkowany - zachCHł
ni.
Ciśnienie o godz. 19 wyno11ło
995,Z hPa (746,5 mm).

Woiniejsre rocinice
1865 majer
1945 -

Ur. K. Pne.rwa·TetWyzwolenie Biels.ka.

Toka sobie

myśl

Uczucie jest źródłem i ujś
ciem, ale rzeka PłYllie myśla
mi.

Uśmiechnii się

(Dokończenie

:te str.

1)

.Mazovia" w Tomaszow ie Maz. 320 1>racown ~:{6w.
W tych ostat•nich z a kładach nP. w
ubiei!łą
nie-dziele pracow ało 306
o..-;ób. które dos tarczyłv dod at kowa
produkcję wartoś ci 1.6 mln zł. W
P'ot rkowskiem Powst ało r ó wn i eż
200 BP' 'm. VIII Z jazdu PZPR.
Także
załog i
z a kład ów
pr a oy
woj sie radlf.{ie,go. m. Ln .. Woli".
„Wolanv" „Zwoltexu " ze Zd u ń
skiei Woli. ZUG iL i W ieluńs ki ego
Przedsiebi~stwa
Budowlame.go z

(#J ;i•l;i (
w

M'

powstało w sochaczewskJch ZWCh
„Chem'tex''. Ich uczestnicy W;"!>rOdukuią dodatkowe
ilości p-rzę<lzy
na zaopatirzenie rynf.{U, 50 pracowni.k6w PKS w ŻYTardowie wvremontuje 3 samochody. Ta·kże zalogi innych zakładów. m. in. skierni ew ickich:
„Rawent".
„Zatra"
żyrardowskich:
„Poln iemowlęce . dzieci ęce,
młod~ieżo „Fumos",
dres" .Ponaor-Remo" oraz rawskowe b ;elima itp .
Warty Rrodukc y}nt> u.tworzono mazowiecki „Vis" POd .ięły dodatr6wni-erż
w ponad 30 ia1kładac h :wwe zobowiazan la produkcyjne z
woj. skie.rn lew ick iego. M . in. 30 okazji VIlI Zjazdu pa~tii.
(jm)
wart. w tym Hl m'łqdz.ieżowych,

Wieluni~ oraz sleradz'kiego „TerJ>Olu" biorą ud-zi.ał w Wa·rtach ·Pro-.
dukc v jnych zac iagn \ ętvich z okazji
VIII Zjazdu part ii. W ZPDz .Tl."l'P<>l'' 160 wart. utworzonych orzy
każde.i bryigadzie. wyproduku je dodat kowo na ry•neC{ kraiowv wyiroby
wartooc i 2 mln zł. Beda to ubiory

Kolejny 11ukce1 saplsaly na swym
koncie młode koszykarki pabianickiego MKS. W rozegranym w Zgierzu półfinałowym turnieju z udziałem SKS .,Kasprowicz" Kutno. MOK
W-wa
oraz
MKS
Siemianowice
I MKS Września koszykarki pabianickie za.jęły zdecydowanie I mle.1·
sce i wraz z koleżankami z kutnowskiego „Kasprowicza" wywalczy.
ły miejsce w turnieju
finałowym,
który
odbedzle
się
w
dniach
Zl-23 bm, w Gorlicach.
Pod zgierskimi koszami MKS Pabianice uzyska! wyn~ki: z Kasprowi·
Czem 59:46, z Siemianowicami 60:22.
Wrześnią 56:41 i MDK W-wa 79:34.
Najlepszą
zawodniczką
turnieju
okazała
się
pabianiczanka Elżbieta

Ze zgrupowania
w Głubczycach
(Woj, opolskie) powrócili przed kilku dniami oiłkarze pabianickiego
Włókniarza.
Podopieczni
trenera
Jerzego Rejdycha solidnie pracowaU nad poprawą swojej formy, któr.a bedzle lm bardzo potrzebna
w
walce o utrzymanie się w II lidze.
Pabianiczanie rozegrali te:t w Głub
czycach sparringowe spotkania Pokonując dwukrotnie tamtejszą Polonię 7:0 I 3:1. w sobote pabianiczanie
przegrali u siebie z WKS Wieluń
0:3.
a 16 bm. przewidziane
są
sparrlngt z ChKS t W!Słą Płock.
Od t'l bm. do 3 marca br. pabianiccy drugo~!gowcy wyfada
na
drug\ obóz do Raciborza, a pótnlej
czekają Ich kolejne mecze kontrolne ze znacznie sllnle.1szymi przeciwnikami. 5 marca Włókniarz m . ln.
grać będzie u si.eble z piotrkowską
Concordią. a 8 marca wyjedzłe do
Lublina na mecz z tamtejszym Motorem. Do pierwszego m15trzowsklego spotkania pabianiczanie rozegraj11 a towarzyskich apotkań.
Cnow>

li (9501)

KC,
Charilaosa
Florakisa;
KP :Finlandii - pod przewodnietwem członka Biura Politycznego,
sekretarza KC, Erkii Rautee; KP
Austrii
pod przewodnictwem
członka Biura Politycznego
KC,
Hansa Kalta; KP Belgii w osobie
wiceprzewodniczącego KC, Claude
Renarda;
Zachodnioberlińskiej
SPJ w psobie przewodniczącego
partii, Horsta Schmitta; KP Hiszpanii - pod przewodnictwem członka Komitetu Wykonawczego KC,
Ramona Mendezony Roldana; KP
Holandii w osobie członka Biura
Politycznego KC, Marcusa Bakkera; KP Irlandii w osobie przewodniczącego
Krajowego Komitetu,
Andrewa Ba.rra; KP Luksemburga w osobie członka Biura Politycznego KC, Marcela Puetza; KP
Malty w osobie sekretarza generalnego, Anthony .Vassallo; KP
San Marino w osobie członka KC,
Eugenio Bernardiniego; Szwajcarskiej PP w osobie c złonka Biura
Politycznego KC, Hansa Jorga ,
Hofera; Szweckiej Partii Lewica -1
Komuniści pod przewodnictwem
członka Komitetu Wykonawt'zego,
Svena Ilenricssona; delegację KP

Turcji; KP WielkieJ Brytanii pod przewodnictwem członka Komitetu Politycznego, Micka Castel•
Io; redaktora naczelnego „Problemów Pokoju i Socjalizmu" Kon•
stantina Zarodowa,
E. Gierek powitał obecnych na
VIII Zjeździe obserwatorów z ramienia: Belgijskiej Partii Socjali·
stycznej,
Francuskiej Partl! Socjalistycznej i Ludowej Partii Socjalistycznej Hiszpanii.
I sekretarz serdecznie powitał
kierownictwa sojuszniczych stronnictw politycznych: delegację ZSL
pod przewodnictwem prezesa NK,
Stanisława Gucwy; delegację SD z
przewodniczącym CK,
Tadeuszem

W. Młyńczakiem.
E. Gierek powitał bezpartyjnych
działaczy

OK FJN, którzy w swej
dla Polski dają przykład
zaangażowania i ofiarności.
W
imieniu
uczestników VIII
Zjazdu przekazał gorące pozdro·
wienia ws:tystkim członkom PZPR,
pracy

~ałemu

społeczeństwu

socjalistyczną

budującemu

Polskę.

W imienlu . Komitetu Centralne·
go E. Gierek ogłosił VIII Zjazd
PZPR za otwarty

Sprawozdanie
Komisji Mandatowej
Komisja Mandatowa

stwierdza,

że na VIII Zjazd PZPR wybrano
łącznie
1.847 delegatów, w tym
294 bezpośrednio na konferencjach

organizacji partyjnych w kluczowych zakładach pra.cy. Komisja
uznała ważność mandatów wszystkich wybranych delegatów, z
których 58,6 proc. jest pochodzenia robotniczego, 30,Z proc.
chłopskiego, a pozostali reprezentują inteligencję pracującą.
Wśród delegatów jest 841 robotników zatrudnionych bezpośred

Zjeździe partii uczestniczy 1.Z33 towarzyszy, tj. 66,8 proc. ogółu delegatów.
w składzie delegatów na vm
Zjazd jest ZSZ członków centralnych
władz
partyjnych, 481 władz wojewódzkich, a 651 - miejskich, dzielnicowych i gminnych
władz partyjnych. Na Zjeździe jest
132 posłów na Sejm PRL, 457 radnych rad narodowych różnych
szczebli, Z02 członków władz związ
ków zawodowych, 180 aktywistów
organizacji młodzieżowych.
Wśród delegatów 57 osób odznaczonych jest Orderem Budowniczy
Polski Ludowej, Z93 osoby odznaczone Sfł Sztandarem Pracy I i Il
klasy, 761 Orderem Odrodzenia Polski oraz 1.263 - Krzyżem
Zasługi. Ordery i odznaczenia za
zasługi bojowe posiada 78 delegatów.
Na ogólną liczbę 1.847 delegatów
na Zjeździe obecnych jest 1.833.
Nieobecnych z powodu
choroby
jest 13 delegatów. Jeden delegat

nio w produkcji, transporcie, budownictwie i usługach. Wśród delegatów•rolników jest 171 chłopów.
Łącznie robotnicy i chłopi
i;tanowią '54,8 proc. delegatów.
Srodowiska inteligencji pracują
cej i twórczej reprl'zentowane są
przez 454 osoby. W~ród delegatów
na VIII Zjazd jest 397 kobiet.
Pokolenie działaczy ruchu robotniczego i ra.dykalnego sprzed U
wojny światowej
reprezentowane
jest na Zjeździe prze:r 57 osób.
35Z delegatów biorących udział zmarł.
w . obradach Zjazdu wstąpiło do
Komisja Mandatowa stwierdza,
pa.rtii przed 1948 r„ 34 z nieb by- że VW Zjazd PZPR jest zjazdem
do wyboru władz
ło delegatami na Kongres Zjedno- prawomocnym
czeniowy. Po raz pierwszy w i podejmowania uchwał.

Papież

w obronie pokoju

Juz p 0 raz drugi w ciągu tyi::odnia papież
Jan Paweł II wyo:łoslł
przemówienie wskazujące na .. nie·
bezpieczeńst w a. jakie niesie za soba wyście: zbrole ń " oraz •. potrzebę
rokowań,
dialoi::u.
poszukiwania
prawdy która .iest jedna z podstaw
POko.1u".
10 bm. opublikowano nelny tek~t
przemówienia . .iakle papież wy1tłosił
I do uczestników zakończonei::o w ub.
sobotę, posiedzenia papieskiej komi-

sjl „sprawiedliwość I pokój". które!
uczestnicy zwracali uwage na zai::rożePle dla pokoJu, jakie wiaźe sie z
pogorszeniem atmosfery stosunków
międzynarodowych.

przemówieniu tym Jan Paweł
o klimacie braku zaufania wystepujacvm w wielu dzledzl·
nach życia miedzvnarodowel!'n
I
wskazał. te jest to jedna z przyczyn
zagrożenia pokoju,
W

li

mówił

J#1 ił.] :i ( ,..., tl.] :i' J§t :I.];i ( J#j il.J;i i
.Jróiki zdobvli puchar szs

Grala B. KJepatka••• Płvwacv

v Pabianiczanki w finale
<>Sukces uczennic SP-166

jui grają

I DZJ.EN•N m POPULABNY

dium, sekretarza KC Vasila Bila.ka; Niemieckiej SPJ
pod
przewodnictwem
członka
Biura
Polityczneg9, sekretarza KC, Paula
Vernera; Węgierskiej SPR - pod
przewodnictwem
członka
Biura
Politycznego, sekretarza KC, Miklosza Ovariego; Bułgarskiej PK pod przewodnictwem członka Biuu Politycznego, sekretarza KC,
Griszy Filipowa; Rumuńsltiej PK
pod przewodnictwem członka Biura Politycznego Komitetu Wykonawczego, sekretal'Za KC, Virgila
Cazacu;
KP Wietnamu
pod
przewodnictwem
członka
Biura
Politycznego KC, I wicepremiera
rządu Wietnamskiej Republiki Socjalistycznej, Vo Nguyen Giap'a;
ZK Jugosławii - pod przewodnictwem członka Prezydium KC ZKJ,
przewodniczącego
KC
Związku
Komunistów Słowenii, Franca Popita; Mongolskiej PLR
pod
przewodnictwem
członka
Biura
Politycznego, sekretarza KC, Demezigijna Mołomżańca; KP Kubypod przewodnictwem członka Biura Politycznego KC, wiceprzewodniczącego
Rady Państwa, Juana
Almeydy Bosque; PP Korei pod przewodnictwem członka Komitetu
Politycznego,
sekretarza
KC,
Kim Rwana;
Laotańskiej
PLR
pod pn;ewodnictwem
członka Biura Politycznego
KC,
wicepremiera, ministra edukacji,
sportu i wyznań, Poumy Vongvichita, ZFON Kampuczy pod
przewodnictwem członka Komitetu Centralnego Front.u li Rady Rewolucyjnęj, ministra spraw zagranicznych Kampuczańskiej Republiki Ludowej, Hun Sena; E. Gierek
powitał
delegacje:
Francuskiej
PK
pod
przewodnictwem
członka Biura Politycznego, sekretarza KC,
Charles Fitermana;
.
Włoskiej PK pod przewot!lnicJak !nfor~uje age~cja Tanj~g, twem członka kierownictwa, repowołuJąc się na naJnowszy b1u- daktora
naczelnego „Rlnascita",
!etyn konsylium le.karskiego, doty-1 Luciano Barca; Niemieckiej PK czący ~tanu zdro.w1a prezydenta J. pod przewodnictwem wiceprzewodBr~z Tito, u 11.acJenta nadal wystę- niczącego
zarządu,
Hermana
puJą zaburz~ma pracy nerek. Pro- Gautiera; Portugalskiej PK - pod
ces
leczem~
stał
sic;
dodatzewodnictwem
członka
Biura
kowo utrudmony z uwagi na pew- pr .
A
· G
ue oznaki osłabienia działalności ~ohtycznego ~C,
ntoma
ervaserc" .J. Broz Tito. Zastosowano si.o; KP GreCJl - pod przewodniezbędne środki medyczne.
mctwem sekretarza
generalnego

SZKOLE

Pabianiccy drugoligowcy

- Przf!clet nie będ41 wydawał
pieniędzy na . głupie kijki, jeśli
mam w domu para1ole!

jak najserdeczniej dele-

gację KPZR pod przewodnictwem
członka Biura Politycznego, sekratarza KC, M.lchaUa Susłowa. I sekretarz KC gorąco powitał delegacje:
KP Czechosłowacji
pod
przewodnictwem członka Prezy-

1

180 " w MZPW

SPORT

synoptyk

1)

Czynem w·1tamy VIII Zjazd!

Imieniny obchodiq

w dniu dzlsiejnym dla t.odzi

WHam

str.

ze

•

n
vłłIESIE
Eulalia, Nora, Modest

(Dokończenie

St an zdro wi a
prezydenta Tito

sią.tych.

Słowa E
Gierka przyjmowane
bylv w'~lokroctnie gorącym i oklaskami. (Tekst referatu
oodaiemy
na str. 3 i 4
O god•z 18.20 nastąpi ła pół«odz i n
na Przerwa w obradach. Po je.i
z.akończeniu
przewo<ln idwo obrad
objęła działaczka ru<'hu robot niczel!O z Warszawy Felicja Fornalska.
Edward G ierek konty;nuował wygłaszan : e re<fi>ra t u Słowa I sek!l'et.a.r za KC PZPR przyjmowane bvłv
d·ługotrwałym;
oklaskami. Mów r a
POd.kreśl ił.
że kierownicza
rola
partU iest niepodważalną
zas a d ą
ustrojowa kons '. vtuc,' iną
norm a
nasze,gosvstemu potity-cznego. nzn°cza to dla w•r,·s~:{ich •złon k ów i

W 43 c!ni11 roku slo6ce wzeo godri. 6,59, zajdzie su C)
godz. 16.4Z.

sriło

organ·i zrucji partii ob<>wdąze'k przo- ·
dowania w działaniu na r:tecz socjaoli,stycznych p.l"Zeohraiżeń. w wa-lce o PC>Stęip ~ sprawiedliwość: oznac za z.arazem wielką odnowiedzi alność. P.artia Liczy Ponad 3 mln
c złonków i kandydatów to og.romna &iła polityczna i m~alna,
zespolona wsp6lnotą idei l celów.
Wola Zjazdu, W}'lrażona w je.go
U·c hwałach będ.z.ie dla Komi.te.tu
Centralnego wytyczną
doziałan·ia,
sta.nie się pod.stawą d~a opracowania planu społeczn0-1gosp0d.airczego
rozwoju Polski na pierwsze pięcio
lecie la~ osiemdziesiątych.
Zaokończen-JU referatu
tO'wa.r·-zyszyły gorące nie milknace owacje.
WlszylS'Cy ze brani w Sali Kcm)!:-esowej powstali z miejsc. Rolległy
s i ę oknyi:~i na cześć parti.i
1 jej
przy>wódc y.
Prnewodnicząca obrad
poddęko
w a ła E:l·wardowi Gierkowi za wy.
głoszen i e r efP.r.a! "
programor;;ego
B ' ura Politycmego.
N as tę.pni e S-pra wozdanJe Komis.ii Man.datowej VIII Zjazdu PZPR
P r z~dstaw.ił
.ie.i
przewodnJcz11~v
Mieczysław Hebda, Stwie.roził, ze
VIII Zjazd PZPR jest prawomocny do wvboru władz i ))Odejmow~
ni.a uc hwał. (Sprawozdanie Kom's.i i M a ndatowej oodajemy oddz~el
n ie).
Na tym zaJ{()ńczYoły sie obrady
pierws zego dnia VIII Zia·zclu Polskie.i Zied·noczooe.i PartH Robotniczej. Zoista .ną one wznov;•ione we
wt.orek o godz . 8.30.
W tym samvm dniu odbyło się
pod przewodnictwem r sekretarza
KC PZPR
Edwarda •Gierka
pierwsze
posiedzenie
Komis:ii
Uchwał l Rezolucji Vlll Zjazdu
partii.
Podczas
posiedzenia
ustalono
tryb pracy komisji oraz powołano
zespół redakcyjny.

Kuzczyk, r.dobyWaj110 41 pkt. Obok
niej najgkuteczniej w zespale pabianickim zagrały .Jolanta Patykow·
ska, uzyskując Ml pkt. oraz siostry
Szymczak (Dorota l li:wa), zdobywając 25 I 2.2 pkt,
Natomiast tytuł
najlepszej rozgrywające .1 przypadł
kutnowiance Jolancie Czerwińskiej.

• •

•

prezent na 16-lecle pracy dydaktyczno-wychowawczej mgr Le·
chosława Demczyka
sprawiły
jego
wychowanki. uczennice SP-166 z Bałut, wygrywając tegoroczny tumleJ
o mistrzostwo dzielnicy. (Młode koszykarki tel szkoły/ slęgnełY po ml•
strzostwo dzielnicy-' jut po raz jedenasty).
Barw SP-188 broniły: M. Rychlik.
M, Patora. M. Nowak, E. Pogoda,
K. Pipczyń1ka, l, Klo1, M. Klimkiewicz, .J. Grysak, K. Wojtylak,
L. Dadas, M. Balcerak. Dodać nalety również, te absolwentki SP-166.
występujące
w barwach XV LO.
sięgnęły z kolei po wicemistrzostwo
Bałut
w rozgrywkach koszykarek
szkól łrednich. (Kolejna atysfakeja
dla L. Demczyka).
Natomiast do finału dzielnicowych
mistrzostw Bałut w rozgrywkach
szkół podstawowych chłopców awansowali koszykarze: SP-118, BP-14.
SP-48. !IP-182, SP-28, I SP-85.
Miły

fw)

Informujemy
w 4rod11 ~11 bm.) Klu·b 'a erttora
przy Lódzklm Ok·regowYlll Związku
Bokserskim
organizuje w lakalu
WFS p~y pl. Komuny Paryskiej I
zebranie, Początek o godz, 18.

• • •
Natomiast dzl~ (wtorek), w Hll
konferency.fnej WojewódzldeJ Federacji Sportu, pl. Komuny Pary!kiej I o gOdz. 16.IO rozooezn1e ale
Walne
Zebranie
l!lpraw01:dawezoWyborcze Okręgowego Swlłl'lkll 1'117
kl Ręc1neJ.

nie Marynowska-Kaczmarek,
prawie od roku jako szczę
śliwa
matka przebywa na urlopie
macierzyńskim. Nasz sprawozdawca .
obe<:ny na meczu o mistrzostwo.
I Jigi sia·tkarek, rozemocjonowany
pojedynkiem Startu z krakowska Wisłą.
„wstawił"
do zespcłu łódzkie
go Marynowska-Kaczmarek. a nie
Bo:ten, Klepack-. która weszła na
boisko w I aeclti tego meczu.
Za pomyłkę prz•11ruzamy oble
zawodniczki, Jak I sympatyków siat·
kówki.
„.1

która

tODZCY TATERNICY

NA SKAŁKACH JURY

11

Z udziałem reprezentantów 11 klubów, odbyły się w Krakowie mistrzostwa Sz·k olnego Związku Spartowego w pływaniu. Miło nam noinformować,
te tytuł najlepszego
klUb
MKS
w
kraju
przypadł
łódzkie.i „Trójce".
Pływacy łódzcy
zgromadziU 154 pkt„ zdobywaJac
puchar ZG SZS. I wyprzed7..a.lac
MDK W-wa (116 pkt.) oraz Jordana
Kraków (70 pkt.).
W
konkurencjach męskich
na
wszystkich dystansach triumfowali
!odzianie. Na uwagę zasłui(u.ią rezultaty l, Kaweckiego na 400 m

•

Pow1tan1e polskich olim1lijczyków

Wskrótie

Zieleńca

W tegorocznych mlltrzostwacb Polski inwalldów w na.rclarstwie aloelskłm, rozegranych w Zieleńcu koło
nusmlk-Zdrofu, reprezentanci
RW
„Start" w Lodll adobyU 12 medali.
Złote t •rebme medal• w slalomie &lganeie l tlalomle tpecjalnym
żdobyły:
Zofta
16twlcka
(SI
,,Inlam"). Stefania Michalak
(RW
Start), Barbara .Jaworska (SI „Milenium") oraz Stanisław Robert (SI
„l!:lektromont"), złoty I brązowy Marek Jarneekl (RW Start), a Piotr
Rótailskł (SI Im. 0-'browskle&o) srebrny l br11JIOW7.
W
m19tr&Mtwach
uorestniczylo
90 Z&IWOdnlcse'll l zawod.nlków. reprezentujłlCYoh
IO
województw.
a OPl•'ll• nkolenl~ IUld • aarclanaml 16dzlctmł aprawowal Edward
Jtołctowles "
ll'P6łdllłelnł lnwall.d6w
„11w~'.'

„ „.„

(w)

•

Miła uroczystość odbyła sle wczoŁódzkl Klub Wysokogórski organ!· · raj w Lake Placid. Tego dnia Pozuje dla miłośników wspinaczki kurs witano oficjalnie w wiosce ollmol ;.
taternlckl I stopnia. Po ser!l zajęć skie.1 grupę uczestników ZIO - 80
teoretycznych
uczestnicy
kursu w tym ekipe Polska. a także repreprzejda szkolenie praktyczne. które zentantów
Argentyny _
Holandii.
przeprowadzone będzie na skałkach Liechtensteinu,
NRD.
Szw::licarii.
Jury KrakoWiiko-Cztstochowsklel.
USA. Sportowców powita! mer wloZaplsy pn:yjmuja działacze
ŁKW ski
olimpijskiej, H. Fre.itoe.
na
we wtorek 12 lutego br. w siedzibie klubu przy ul. P-róchnika 15 w
kur&u
godz. 19.31>-20.30, Początek
1ł bm.

Na stokach

zmiennym 4.47;5 Czdobyl miano najlepszego
zawodnika
krakowskiej
imprezy). \V, Maciejszyka na 400 m
dowolnym - 4.19,6 i R. Reszki na
100 m motylkiem - 1.02.5. a wśród
dziewcząt L
Sołtysiak,
która dystans 200 m zmiennym przepłynęła
w czasie 2.32,4.
Kolejną impreza pływacka w naszym
mieście
będą
. mistrzostwa
okręgu
we wszysbkich kateJ?:oriach.
które zostana rozei(rane w rlniach
21-23 bm. na pływalni Startu.

• Rozpoczęły sle w Łodzi Indywidualne szachowe mistrzostwa Polski mętczyzn.
Na.1większą
nlesoodzianką I
rundy
bylo zwyclestwo
R. Tomaszewskiego nad A. FillPowlczem.
• W towarzyskl.m meczu plłlkar
skim Sląsk zremisował z drugoligowym Górnikiem Wałbrzych
1:1

maszt została wclagnlęta flaga olimoi.iska.
Jak pawiedllał szef mis.li ek\oy
potsldei . J. Pawluk. w rozmowie
telefonicznej z dziennikarzem PAP
w uroczystości wzięła udział cała
polska ekipa olimpijska. z wyjąt
kiem skoczków narciarskich i łyż
wiarza J. Jóźwika. Skoczkowie byli
spodziewani wieczorem czasu mie.1scowego, a Jóźwlk, który uczestniczy! w mistrzostwach świata sorin2
terów. miał przybyć )!!!to dnia !)O

południu.

• • •
W wiosce olimpi.1skie1 przebywają już polscy hokeiści. Przed orzyjazdem do Lake Placid Polacy rozegrali w miejscowości Schenectady &:Wól czwarty mecz w USA. Nasz
zesooł pokonał tam drużynę Union
Co_llege 9:1 (3:1. 1:0. 5:0).

(l:O).

• Pierwszy mecz Arsenalu z IFK
Goeteborg S marea będzie prowadził J>Ol!lld sędzia A. Jerguz.
• Szwed B. Borl( wygrał na kortach w Boca West tenisowy turniej „Grand Siam". w finale Borl(
pokonał
Amerykanina V, Gerulaitlsa 6:1. 5:7 6:1.
• W' rozegranym w Charleston
międzypaństwowym meczu oięśclar
sklm reprezentac.1a Kuby ookonała
USA 14:10. Mecz rozegrany zo&"tał w
12 kategoriach wagowych.
• Piłkarze' Argentyny zaoewnUI
sobie udział w turnieju finałowym
IO w Moskwie.
W przedostatnle.1
1erll spotkań Argentyna wygrała z
Boliwia ł:ll (2:0) 1 .zapewnlla sobie
pierwue miejsce w tej grupie,

Pogoda nie sprzyja
• Pogoda nadal nie sprzyja polskiej wyorawie aloinistycznei. która od 40 dni uslłufe dokonać wejścia na najwytszy szczyt
świata
Mount Evere~ (8848 m) - w okresie himalajskie! zimy,
W niedzielę nie udała się kolejna
próba osiągnięcia przez A. Heinricha I A. Lwowa przełęczy południo
wej (8000 m). na którą od 3 tygodni bezskuteclmle uslłula sie wydostać Polacy, aby zaloż.yć tam · IV
obóz wysokościowy, umo:tliwlający
przeprowadzenie z niego bezpośred
ntego atll'kU na szcizyt,

•

Skrót refe'ratu programowego Biura Politycznego KC PZPR.

'
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alszy rozwój socjalistycznej o

'
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polskiego; założenia rozwojt
kraju w latach 1981
wygłoszonego

omys
zego

na VIII Zjeździe partii przez I sekretarza KC PZPR E. Gierka

artia i społeczństwo udzieliły poparcia ocenom i założe
niom programowym zawartym w \Vytycznych Komitetu
Centralnego. Zostały one w pracach przedzjazdowych
poważnie wzbogacone.
W lipcu ub. roku uczciliśmy 35-lecie odrodzenia
ojczyzny. W maju obchodzić będziemy 35 rocznicę wiekopomnego zwycięstwa Związku Radzieckiego, calej
wielkiej koalicji nad hitlerowskim faszyzmem. Naród nasz wniósł
do tego zwycięstwa wkład godny swych chlubnych tradycji. Dzięki
temu odmienił swój los, wszedł na drogę socjalizmu, zbudował
. trwali' podstawy swego niepodległego bytu.
Przed blisko 10 laty, w trudnej sytuacji, partia nasza w oparciu
o dotychczasowy ' dorobek Polski Ludowej opracowała strategię
społeczno-gospodarczą, zwróeoną ku człowiekowi i jego potrzebom strategię budowy rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego w naszym kraju. Będziemy ją kontynuować.
„ strategia ta odpowiada potrzebom i aspiracjom Polaków. Zapewnilismy w latach 70 wvkształcenie i pełne zatrudnienie w nowocześ
nie wyposażonych warsztatach pracy dla najliczniejszej po wojnie
generacji młodzieży polskiej. Od 1971 r. realne place wzrosły o ponad . ~O proc., a realne dochody łącznie ze świadczeniami społeczn .vmi
o bhsko 75 proc., przewyższając 2,5-krotnie rezultaty poprzedniego
10-lecia.
Prawie 4-krotnie wzrosły w bieżącej dekadzie nominalne świadcze
nia spo~ec~ne p~ństwa; podniesiono emerytury i renty, rozszerzono
z~kr~s • s.w1~dczen ~merytal.no-rentowych na wszystkich ludzi pracy
" m1esc1e. 1_ ·na wsi. Powazny wzrost dochodów wszystkich pracują
~ycb umozhwił szybki wzrost spożycia
artykułów
żywnościowych
1 przemy~łowy_ch, a takż~ uslu.g i dóbr kultury. Nleodplat!lą opieką
sp~leczneJ ~łuzby zdrowia obJęta została
ludność
wsi. Znacznie
z":'1~kszyl su: zakres P?mo.cy secjalnej udzielanej przez państwo ro·
dz101e. 9 r_nln . obywateli, tJ. przeszło 1/4 mieszkańców naszego kraju,
wprowadziło su: w latach 70 do nowych mieszkań. Nastapiła zasadnicza
POP_rawa warun~ów pracy. W wyniku największego ~ Polsce LudoW~J. programu tnwestvcyjnego stworzono
ponad 2,5 mln nowych
m:eJsc pracy. Łącznie powstało około 450 duiycb z~ kładów przemysłowych i kilka ty~iec) mniejszych.
W rez~ltacie dochód narodowy w latach 70 wzrósł o blisko 83 proc„
prodnkcJa przemysłow.a. zwiększyła się o 130 p1·oc., produkcja rolna
o 30 proc., w ty.m ro~lmnl_' o ponad 12 proc„ a zwierzęca o blisko
36 , Pr?"· \'! sum11' zapewmone zostało zrealizowanie e:łównych zale, cen \:lJ ZJaZdll partii w dzietl7inie <'l'lów społeczny<'h.
Pod.~t .w""'." kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego na najbliż
sze P•ę<'rnll'Cll' są wyrazem zdecydowanl'j woli naszej partii, by kontynuować str:itegie lat 70.
Spraw&: najważniejszą jest wzrost efektywności. Wymaga on istotnych zmian stru~turalny~h w całej 11;ospodarce narodowej. Propurcje
g?spodarcz~ ~o~vmny byr t3;~ kształtowane, aby spr7yjaly zwiększe
mu ~ytla,in?s~1 p~ac~ ob~1zc:e energo- I materhłochło'nno .ici produkcJ1. Z!1111JeJszamu zadluzema za granicą oraz równowadze na
rynku Wl'Wnetrznvm.
. H3;rmoni~a~ji gÓępodarki służyć powinno przede wszystkim zapewmeme wlasc1wych proporcji mi~dzy rozwojem przemysłów przetwóre~yrh a roiwojem energetyll:i i transportu oraz zaopatnenia mater1alowo-surow cowego.
Pierws~y wniosek, to konieczność rozbudowy energetyki. Obecqie
w trakcie. budowy ~najduje się zagłehie paliwowo-energetyczne •w
Bełc-hatow1~ oraz du~e elektrownie w Połańcu i w Opolu. Realiza('ja
pro':r·•mu IU\~eiitycyJne~o w energetvce pozwoli na uz:vskanfo w latach 1981-l!lSa przyrost'u mocy rzedu około 9 tys. MW oraz znaczn.eg~ przvrostu. mocy cieplnej. Jednocześnie konieczne jeŚt podnies1~n1e sprawnosci wytwarzania enerll'ii oraz wzrost dyspozycyjności
zs111•talowan..-ch mocy energetycznych.
.
W latac>h 711 wydobvcie węe-lą wzrosło z około 140 do ponad 200
mln ton. 80. proc. tego wydobvcia przeznaczyliśmy na zaspokojenie
potrzl'h kr<t~u. 20 proc. - na eksport. W latach 1981-1985 wydohvcie
Wl'gla kam1pnnel!;'o powinno wzrosnąr o 25-30 mln ton zaś węgla
bru'1alnee-o dwukrotnie. tj. o około 40-50 mln ton.
'
l\f~<~mv .podjął' bardziej skuteczne niż dotychczas kroki na rzecz
zmnie.ts:i<ema tl"mpa wzrostu zużycia energii i paliw w całej gospodarce.
Da ~szej rozbu~~wie i m~dernizacji ulegnie baza produkcyjna
hutmctwa. lstmeJą. warunki, ab! w 1985 r. osiagnąć produkcję
23-2~ mln ton stall oraz około poł miliona ton mil'dzi. Ros!ląca produkrJa .Hut! •. KatowicP" w U etapil' ie.i budowv umożliwi nie7hPdna
modermzacJe starego hutnictwa. Rozwiiać będz;emy wydobycie
i pnl'twórętwo miedzi, siarki. cynku i ołowiu.
·
Poważne .środki skleru.jemy_ na rozbudowę i modernizację transpo~tu. Pomimo 2,5-k~otme większego niż w poprzednim dziesic:ciolec1u ,wzrostu nakładow na transpor~ zaspokojenie rosnących potneb
prZC\\o.zowych, zwłas~~za przez koleJ. sprawia nadal wiele trudności.
Na~t~p1 dalszy rozwoJ floty handlowej. Rozszerzone zostaną możli
wosci przeładunko~e portów morskich, Nadal modernizować będzie
mv przemy<ł stoczmowy.
W na,ihliższym , 5-leciu za najważniejsze zadania związane z programem ·;Wi~la„ należ! uznać przedsięw7ięria na rzecz ochrony wód
przed ~a111ecz~szcze01em. oraz zapewnienie warunków dla transportu w :rornvm 1 dolnym biegu rzeki.
P~prawa_ efektywności gospodarowania wymaga lepszego w,·korzv:tai~~~ posiadanego przez . Pol~ke potencjału wyt worczego.
.Jednym
. k • ~nych te!l'o warunko~ l~St lepsze wykorzystanie czasu pracy,
J~ osciowy postęp w oriramzacJ1 pncy, dostosowany do zmieniających
s1e fl'cbnik i tl'chnolo11;ii wvtwarzania
Pil~ym zadaniem najbliższych mie~ięcy będzie opanowa.nie t~ud,nej
sztuk!. oszcz~dnet: o gospod?!owania surowcami i m a teriałami do produkCJl. Bedziemv doskonalic mechanizmy ekonomiczne sprzyjające postepowi w te.i d7iPdzinie.
_Dyscypl.ina inwestycyjna stanowi wainy element sprawnego funkCJO~owama gospodarki. Ła!IMlnie tej dyscypliny godzi w dobrze 1>oję
ty mteres społeczny. Niezbędnym czynnikiem usprawnienia działal
ności inwestycyjnej winno być wprowadzenie zasad rachunku ekonomicznego na wszystkich jej etapach.
N~ze działania na rzecz poprawy efektywności
gospodarowania
P?.Wmny znaleźć. ~vyraz w obniżce jednostkowych kosztów produkCJl , w oszczędnosc1 czasu pracy ludzi i maszyn. Surowy reżim oszczędno~ciowy musi obowiązywać wszytkich, dotyczy w równej mierze
procesu produkcji, jak i spoiycia.
Niezmil"nnym i nadnednym celem naszej polityki gospodarczej jest
zaspokojenie potrzlb społecznych, pomyślności człowieka i narodu,
każrlei l>olskiej rodziny.
Chcl'my, by w latach 1981 - 1985 pła('e realne wzrosły o około
9-11 proc„ by nadal zwiekszaly się świadczenia społeczne, a zwłasz
cza renty i emerytury. Chcemy by nadal rosły dochody rolników.

r. liczba nowo budowanych mieszkań będ7.ie większa prawie dwukrotnie w porównaniu z 1971 r. Łącznie w mijającym 10-leciu z.budujemy o 60 proc. więcej n&wyrh mie·
szkań niż w popnednlej dekadzie. Ilościowemu rozwojowi
budownictwa towarzyszył znaczny wnost średniej wielkości mieszkania oraz poprawa
wyposażenia
mieszkań.
Mimo znacznego wzrostu budownictwa mieszkani&wego czas oczekiwania na mieszkanie jest jednak wciąż długi.
W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych przewidujemy oddanie do
użytku 17 mln mieszkań, w tym 150 tys. w wyniku modernizacji
starych mieszkań. Traktujemy tn zadanie jako minimalne. Należy
tworzyć lepsze niż dotychczas ""arunki dla rozwoju budownictwa Indywidualnego. Zdajemy sobie sprawę z dotkliwych kłopotów. jakle
wciąż jeszcze sprawiajll- ludziom pracy
niedostatki w zaopatrzeniu
rynku. Będziemy po'dejmować wszelkie wysiłki, aby sytuację t-: polepszar I normalizować. Rząd poWi!Jien prowadzić J)Olitykę cen za.be,;piecz •tjącą planowy wzrost dochodow realnych ludzi pracy, nvluzcza
najniżej 11posaionych.

Dla poprawy warunków życia spułec:ieństwa niezbędne je.st przyspieszenie r&zWOJu usług.
Szczególna wag«; pr.ykladać będziemy do ro:iwoju wszechstronnej
pomocy dla matek wychowujących dzieci i rodzin wielodzietnych,
W latach siedemdziesiątych nakłady inwestycyjne na ochronę zdrowia i opieki; silołeczną wzrosły o przeszło 200 proc. Oddano do użytku
75 nowych szpitl'li, zwiększających o 25 proc. liczbę , łóżek szpitalnyc!I·
Będziemy kontynuować rozbudowę bazy materialnej sluiby 1drow1a
I polepszać rozmieszcze°;ie kadr.
.
.
.
.
· Kontynuując realizaeJę programu zw1ększan1~. bez.by ~Dl; ~olnych
od pracy i łącząc je ściśle z postępem we w~rosc1e wy~aJn?~c~ pracy,
musimy w większym niż. dotychczas. z~kres1e s.t.osowac zrozmcowane
rozwiązania dla poszczegolnycb brauz 1 zakładow pracy.
Ob1>wiązkiem wypływającym z naszej ideol1>gi_i j~t ~yraźne o~gn
nicza.nie słusznych dążeń do poprawy warunkow zyc1a od egoizm.u,
chciwości i żądz:v bogacenia się za wszelką cenę. Odn:ucamy .spos~b
żvcia i postawę 'moralną zawężająca cele i treści ludzkiego dz1ałama
j~ynie do motywów i dążeń materialnych.
.
w dyskusji przedzjazdowej na czoło W_Ysuwał~ się spraw~. pełnego
przestrzegania sprawiedliwości społeczneJ. Nalezy doskonallc s~stl'."!
płac w kierunku lepszej realizacji socjalistycznej zasa~y z_aleznosc1
płacy od jakości i złożoności wykonywanej pra~y, dbaJąc · ~e~nocze
śnie 0 to, aby przyrost płac w ramach posz~z~olny".b ..br.anz ! gr11.tł
uwzględniał w należytym stopniu pracowmkow. naJmzeJ ! . s.redmo
uposażonych. Nie wolno także dopuszczać do żywiołowego rozmcowania się dochodów.
Podzielamy również pogląd o konieczności doskonalenia zasa~ przydziału mieszkań. Preferować należy potrzeby ro~zi~ wielodz1~tnych
i młodych a także rodzin robotników i pracowmkow przod~Jącyc1!
w pracy ~awodowej. Należy zachęcać i ułatwiać wymianę m1eszkan
w uzasadnionych społecznie przypadkach, zwła~c~a między. pokole·
niami w tych samych rodzinach. Podzielamy op1mę ,o . pi~°;eJ po:!!"
bie stanowczego przeciwdziałania niepożądanemu? choc 1losc1owo . ginesowemu zjawisku. jakim stało się w ostatn~ch latach podnaJmowanie mieszkań oraz bandl'l nimi po speknhicvJnycb cenach.
Potrzeba nam klimatu społecznego, w. k.tórym powszechną dezapro~
batą objęte byłyby udsti:IJsfwa _od socJahst-vcznyrb z~s~d ~v ·. 1;;:: ~~~
- naruszanie norm pr:\wnych 1 za~ad moralnych. os11\game , P
wnych korzyści z łatwiejszego dosti;:pu do deficytowych dobr, ze
spekulacji lapownict'ń'a it p. .
.
.
Kadry nas:.1ej partii i 11anstwa są of1arl'.!e i rzetelne. Sk~omne ~
uczciwe. Zdarzają się jednak jednostki, ktorych postępowanie budzi
sprawiedliwe potępienie społeczne. Zdarza się też pobłażliwość i o~ła:
nianie demoralizacji i nieuczciwości. Musimy zdecydowanie połozyc
temu kres. Trzeba bez wzgli:du na osoby i stanowiska bronić dobrego imienia partii, władzy ludowej.
Na inwestycje w rolnictwie i przemyśle spożywczym oraz w przemysłach pracują('ych bPzpośrednio , dla rolnictwa . prze:r.naczono
w
bieżącym 10-leciu kwotę ponad 1200 mld zł, to Jest prawie 3-krotnie więcej niż w latach 60.
Pogłowie trzody chlewnej wz.rosło
w minionej dekadzie o prawie 60 proc„ bydła o 25 proc, i owiec o
ponad 37 proc.
•
Generalnym programl'm dalszego rozwoju gospodarki :tywnosciowej jest Uchwala XV Plenum KC z 1974 r. Pryncypialną zasadą
naszej polityki rolnej - wypracowanej i realizowanej wspó1nie z
ZSJ, - jest i pozostaje kojarzenie stałego wzrostu produkcji
ze
stopniową przebudową chłopskiego rolnictwa.
Przeznaczamy na rolnictwo niezbędne nakłady, które przy wła
ściwym ich spożytkowaniu pozwolą w latach 1981-1985 na wzrost
końcowej produkcji rolniczej
netto o co najmniej 12 proc., przy
znacznym wyprzedzeniu wzrostu produkcji_ zbói _i pasz w ~tosunku
do wzrostu pogłowia zwierząt gospodarskich. N1ewystarczaJące zasoby pasz gospodarskich są obecnie głównym czynnikiem ograniczającym rozwój produkcłi zwierzęcej. Pokonanie tej bariery leży
w
możliwościach naszego rolnictwa.
W latach 80 tworzyć będziemy warunki sprzyjające
rozwojowi
produkcji we wszystkich sektorach rolnictwa.
Będziemy też rozbudowywać i modęrnizować przemysł rolno-spożywczy. We wszvstkirh rell'.ionach naszego kraju istnieją
arul'ki,
by ściślej wiązać przemysł rolno-spożywczy z bazą surowcową, wz,bogacając rynek żywnościowy.
Mamy realne możliwoś.ci, by w op~rci1! o wła;s~ą pro~ukcję r.olniczą wyżywić nasz na.rod, by ogramczyc do minimum import zywności i wrócić na rynki światowe, jako uznany eksporter szeregu
artykułów rolno-spożywczych. .
.
.
. •
Rozwojowi naszej gospodarki wmlen w rosnącym stopom słuzyc
udział Polski w międzynarodowym podziale pracy, realizowany przede
wszystkim drogą przyspieszania dynamiki i:iaszego eksportu. Konieczne jest za.tern zwiększenie udziału produkcji na eksport w globalnej produkcji polskiego przemysłu,. ~odniesienie jakości ~ niezawo.d:
ności wyrobów. atrakcyjności polskteJ oferty eksportoweJ. Z drug1eJ
strony konieczne b-:dzie podejmowanie p~z.edsięwz~ęć prowadz_ących
do zmniejszenia wysokiej importochłonnosc1 naszeJ gospodarki.
Pierwszoplanowe znaczenie przywiązujemy do zacieśnienia współ
pracy z naszym
głównym partnerem,
Związkiem
Radziecki1!'•
uwzględniając gospodarcze i polityczne znaczenie dalszego rozwoJu
współpracy z krajami RWPG, Polska będzie dążyć do rozwoju specjalizacji i kooperacji przemysłowej, do podejmowania wsp~lnych
przedsięwzięć
produkcyjnych i naukowo-technicznych,
wspolnego
rozwiązyWania problemów paliwowo-surowcowych.
Nadal rozwijać będziemy wzajemnie korzystną wymianę z krajami
kapitalistycznymi rozwiniętymi gospodarczo, powiększając nasz eksport do tych -krajów. ,Pragniemy również rozwijać wymianę towarową i zacieśniać współpracę produkcyjną, na wzajemnie korzystnY,ch
zasadiich, z krajami rozwijającymi się.
Realizacji celów społeczno-gospodarczych sprzyja6 powinno doskonalenie funkcjonowania gospodarki. Obecnie chodzi o to, by wysiłek
organizatorski partii i państw a dopasować do uwarunkowań
wewnętrznych i zewnętrznych pierwszej polowy lat 80.
Wzmocnieniu funkcji strategicznej oraz funkcji sterowania gospodarką na szczeblu centralnym towarzyszyć powinno rozszerzanie uprawnień i kompetencji zjednoczeń, kombinatów i przedsiębiorstw,
niezbędne dla pobudzania inicjatywy i odpowiedzialności za efektywność wykorzystania czynników wytwórczych. Jednocześnie wypracować, trzeba prawidłowe zasady rachunku ekonomicznego, którego
stosowanie sprzyjać powinno wzrostowi zainteresowania oszczędzaniem
na każdym odcinku działalności spoteczno-gospoda.rczej,
iatach 70 nastąpiło dalsze rozszerzenie ł pogłębienie pą
triotycznej jedności nasz4'_go narodu. Podstawę tego nad
wyraz pozytywnego vrocesu stanowi spoteczno-eko11omiczna i · międzynarodowa polityka naszej partii, trafnie
wyrażająca interesy i dążenia narodu polskiego. Umacnianie jedności narodu stanowić będzie nadal niepodważalną zasadę naszej polityki.
Musimy stale pracować nad wykorzenianiem ze świadomości konserwatywnych poglądów politycznych i ideologicznych oraz uprzedzeń i deformacji wnoszonych przez przeciwników socjalizmu.
Jedność narodu, którą budujemy, ma jasną klasowi\ treść. Podstawę jej stanowi akceptacja socjalistycznego ustroju, socjalistycznej
polityki państwa i socjalistycznych sojuszów międzynarodowych. Tylko taka jedność ma patriotyczną wartośo. służy Polsce i narodowi.
Taki jest najgłęl)szy sens działania FJN, który łączy wszystkich
patriotów niezależnie od ich pochodzenia i położenia społecznego, wykształcenia i zawodu, stosunku do religii.
Podstawą Frontu Jedności Narodu jest współpraca PZPR • ZSL
i SD.
Wielkiej sprawie jedności narodu służy polityka wyznaniowa naszego państwa. Zapisana na kartach konstytucji zasada wolności sumienia i wyznania jest z całą konsekwencJl\ przestrzegana w praktyce. Sprzyjaliśmy i będziemy niezmiennie sprzyjać współdziałaniu
Ko:icioła. z socjalistycznym państwem w umacnianiu rodziny, przeciwdziałaniu ujemnym zjawiskom moralnym, w krzewieniu zrozumienia nadrzędno§cl dobn publlesnego, w seapalanl• 111oleezeutwa
w indłl pomyślnoicl Polski Ludowej.
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Niepodległe, suwerenne, socjalistyczne państwo jest wielką histo-

ryczną , zdobyczą naszego narodu, jego wspólną własnością i wspólnit
odpowiedzialnością. W procesie dalszego doskonalenia państwowości
socjalistycznej musimy coraz bardziej harmonijnie łączyć aktywizację
instytucji demokracji socjalistycznej z podnoszeniem sprawności działania administracji państwowej. Najważniejszy miernik efektywnośei

funkcjonowania instytucji demokracji socjalistycznej stanowi •rzeczy.
wisty wpływ i wkład obywateli w rozstrzyganie spraw zakładu pracy, wsi, osiedla i miasta, województwa, całego państwa.
Bezpośrednio po Zjeździe odbędą się wybory d<t Sejmu i woJe•
wódzkicb rad narodowych. Mamy podstawy do satysfakcji s postę
pu, jaki dokonał slę w pracy Sejmu PRL w latach siedemdziesfl\•
tych. Rola Sejmu w procesie tworzenia prawa socjalistycznego i podnoszenia kultury prawnej powinna być nadal umacniana. Konieczne
jest zwłaszcza zwiększenie udziału Sejmu w pracach nad planem i
budżetem pai1stwa, a także w kontroli ich wykonania. Kierownicza rola partii stanowi fundamentalną, leninowską zasadę
budownictwa socjali~tycluc::o. Rolę tę należy umacniać t zarazem do·
skonalić.

Partia nasza będ~ie z całą konsekwencją umacniać autorytet centrdinej i terenowej admin:stracji państwowej, troszczyć się o jej więi
ze społeczeństwem, o rzeczową atmosferę pracy, o rzetelność analiz,
informacji i ocen, o skuteczne przeciwdziałanie formalizmowi I biu1·0·
, kr:.tyzmowi, o właściwy stosunc>lr do obywatela.
Budując autorytet kadr państwowych i gospodarczych, pobudzająe
ich inicjatywę i samodzielnośc, instancje partyjne muszą z Jeszcze
wiekszą konsekwencją stawiać tym kadrom wysokie wymagania pod
względem skuteczności realizowania polityki partii i państwa oraz
poziomu ideowego. Wyniki pracy stanowić powinny główną podstawę
oceny kadr i polityki ka.droW«'J. Utrzymywanie na odpowiedzialnyrh
stanowiskach pracowników niezdolnych d<t należytego wywiązywania
się ze swoich obowiązków powoduje trudne do powetowania szkody.
W 1975 roku dokonaliśmy reformy administracji terenowej. Do·
świadczenie potwierdziło jej słuszność. Dzięki niej rozwój poszczególnych regionów kraju sbł się bardziej równomierny. Obecnie sprawą główną staje się pełna realizacja funkcji rad narodowych, jak1ł
organów władzy państwowej i podstawowych organów samorządu
społecznego , w terenie. Niezbędne jest również rozszerzenie fi11anso•
wych i gospodarczych uprawnień rad narodowych. W szczególności
trzeba rozszerzyć uprawnienia rad gminnych.
Konstytucja PRL podniosła samorządność do rangi jednej z pod·
stawowych zas ttd ustroju politycznego w naszym kraju. Najważniej•
szym zadaniem jest obecnie podniesienie skuteczności działania wszy•
stkicb ogniw samorządu robotniczego, a także samorządu w miejscu
zamieszkanla.
Dążeniem partii jest dalsze umacnianie związków zawodowych, jako
reprezentanta interesów pracowniczych, zwiększenie skuteczności ich
działania w ~sztaltowaniu założe1i polityki społecznej i gospodarczej
państwa, Do kompetencji i odpowiedzialności związków zawodowych
należy dbało&ć o bezpieczeństwo pracy. W wypełnianiu tej powin·
ności instancje partyjne powinny udzielać ruchowi zawodowemu stałego poparcia i pomocy. Nie ma bowiem dla nas nic ważniejszego
nad życie i zdrowie człowie.ka prac:\'.
Bogate tradycje i rosnące znaczenie ma w naszym kraju 'Samorząd
wiejski. Winien on odgrywaó coraz aktywniejszą rolę w unowocześ
nianiu produkcji rolnej, w zagospodarowywaniu ziemi, w życiu społecznym i kulturalnym wsi.
Powinniśmy też umacniać samodzielnośó i samorządność organiza•
cji spółdzielczych w rozwiązywaniu powierzonych im problemów.
Jedną z głównych cech socjalistyeznej kultury politycznej jest do·
niosła rola kontroli, jako czynnika zabezpieczającego przed deformacjami i nadużyciami, pr•t ed biurokratyzmem w pracy gospodarczej
i państwowej. Istotne znaczenie miało powołanie komitetów kontroli
społecznej. Najważniejszą dziś sprawą jest prawidłowe funkcjonowanie wszystkich instytucji kontroli.
Rozszerzyliśmy znacznie uprawnienla socjalne, szczycimy się demo•
kratycznym kodeksem pracy, ale nie wolno zapominać, że jednocześ•
nie niedomaga wykonywanie obowiązków i dyscyplina pracy, rośnie
absencja, Nie zgodzimy się nigdy z poglądem, że warunkiem dyscypliny i dobrej pracy jest bicz bezrobocia, to obrażałoby uczciwych
ludzi. Można i należy zapewnić właściwe, obywatelskie postawy wo•
bee pracy w warunkach pełnego zatrudnienia.
W ksttałtowaniu właściwego stosunku do pracy i wszelkich obowiązków dążyć winniśmy do tego, aby zasada dobrej pracy stała się
postawą i normą, wzmacnianą mechanizmami ekonomicznymi i społecznymi.

Realizowanie uprawnień socjalnych, korzystanie z ulr i przywile•
jów musi odpowiadać poczuciu sprawiedliwości ludzi pracy. Szczegół•
ną wagę ma poszanowa111e mienia, zarówno społecznego, jak i osobi·
stego.
Dotkliwe szkody gospodarcze i moralne wyrządza alkoholizm, źró
dło wielu tragedii rodzinnych, nieszczęść i .strat. Trzeba podjąć z tą
plagą zdecydowaną walkę, tak w życiu publicznym, jak i w sferze
obyczajów. Niezbędne Jest tu kompleksowe działanie wychowawcze.
gospodarcze i administracyjne.
Po VII Zjeździe PZPR nastąpiło umocnienie socjalistycznej praworządności i porządku w naszym kraju. Działania organów wymiaru
sprawiedliwości, Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej przy.
niosły ograniczenie dokuczliwego
marginesu zjawisk szkodliwych
i niepożądanych. Zmniejszyła się liczba przestępstw, zwłaszcza wymierzonych przeciwko życiu i zdrowiu. Musi jednak niepokoić wciąi
szeroki zasięg przestępstw gospodarczych, celno-dewizowych oraz
spekulacji. Przeciwdziałanie przestępczości wymaga od organów ad·
ministracji państwowej i gospodarczej oraz ogniw społecznych kon·
sekwentnego rgzekwowania obowiązków, zaostrzenia kontroli i upll"
ru w realizacji wniosków pokontrolnych.
Będziemy nadal robić wszystko, aby 7apewnić Polsce pok!ljowy byt..
bezpieczeństwo i nienaruszalność granic. Jest to święta na.rodowa powinność.

asadniczą

i niepodważalną gwarancję naszego bezpieczeń
stwa narodowego stanowi sojusznicza współpraca ze
Związkiem Radzieckim i wszystkimi państwami obronnego przymierza - Układu Warszawskiego, W obecnej
sytuacji międzynarodowej nacechowanej wzrostem napię•
cia i zagrożeń musimy Jeszcze konsekwentniej budowa6
•
ideowe i materialne podstawy naszej obronności.
Głownym czynnikiem naszej zdolności obronnej jest Ludowe Woj·
sk!> .Polskie. • ~ypełł!ia ono rzetelnie swoje obronne powinności, ucieles111a. w.art.~sc1 patriotyzmu i internacjonalizmu, jest dumą i miłością
naszeJ partu, całego narodu polskiego.
Ni~z~enną P_OWinnością naszej partii pozostaje umacnianie f po~łęb1an1e socjalistycznego patriotyzmu. Nasz patriotyzm jest twórczy
r aktyvyny - czerpie z przeszłości i otwiera się ku przyszłości. Ze~p;i.Ia się ?n n!erozdzielnie ~ internacjonalizmem. Ideały patriotyzmu
1 mternacJonallzmu, stanowiące dziś wyraz racji narodowych i klasowych, powinny okrP.ślaii treść wszystkich poczynań ideowo-wycho:wawezych .naszej partii i naszego państwa, systemu oświatowego
1 organizacJi masowych, caleJ naszej pedagogiki •Połeeznej.
Partia pozytywnie ocenia działalność organizacji zrzeszonych w
FSZMP. Wysoko ceni ona udział młodego pokolenia w realizacji ogól·
nonar~d_?WYch zadań, widzi troski i potrzeby, dąienia i 11.spiracje
młodz1ezy.

Zadania, kt~re stoją przed naszym nar~dem, wymagają hartu, W"!•
sokich wa.loro~ moralny_c!1 i ldeow_ych, solidn~j wiedzy. Liczymy na
młodych, na ich gotowosc sprostania wyzwaniu na.uyeh czasów.
Program upowszechniania iredniero wykształcenia traktujemy Jako
proęram awansu kulturalnego całego młodeg-o pokolenia.
Szczególną wagę przywiązywać powinniśmy do wlaśeiwero pr&J•
ł1łtowania młodlieiy do zawodu.
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Skrót referatu progromowe,gó Biuro Politycznego KC PZPR
(Dokończenie ze str. 3)
Na czoło zadań szkolnictwa wyższego wysuwamy problem podniesienia jakości kształcenia i wychowa.nfa młodej inteligencji oraz
zwiększenia udziału uczelni w badaniach naukowych służących potrzebom gospodarki i kultury narodowej.
Strategia działania padii na polu nauki i postępu naukowo-technicznego wypracowana przez XII Plenum KO będzie obowiązywać
w latach osiemdziesiątych. Celem naszej polityki jest dalsze zwięk
szanie i umacnianie naukowego potencjału Polski, tworzenie lepszych warunków dla pracy naukowej oraz rozwijanie coraz bardziej skutecznych związków nauki z życiem społecznym i gospodarką.
Oooekujeniy od naszej nauki znaC7Jllego postępu w eksporcie krajowej myśli i usług na.ukowo-technicznych, zwiększenia aktywności
Polski w międzyna.rodowej współpracy na polu nauki i techndki.
Polityka partii i państwa sprzyjać będ-Ue szerokim związkom nauki
polskiej z nauką światową. Szczególne znaczenie dla pMym.łości i
szczególnie owocne perspektywy ma współpraca naukowo-technfozna
se Związkiem Radzieckim i irnnymi krajami socjalistyaznyml, którą
powinniśmy systematycznie pogłębiać.
W szerokim froncie socjalistycm1ego wychowania rosnące zadania
przypadają środkom masowego przekazu prasie, ra.diu i telewizji.
Przywiązujemy wielką wagę do działalności środowisk twórczych.
Pragniemy tworzyć coraz lepsze wa.run.ki dla rozwoju narodowej
kultury socjalistycznej Polski. Partia na.siza będzie zacieśniać wit:ź
!Il twórcami, udzielając szczególnego poparcia wszystkieµiu, co wzbogaca życie duchowe socjalistycznego 91>ołeczeństwa., umacnia jedność
narodu. Będziemy rozszen:ać zakres działań zmierzającyoh do upowszechnienia dorobku polskiej i światowej kultury.

SZANOWNI TOWARZYSZE!
zlęki konsekwentnej polityce naszej partii, PolSka. uzyskała mocną pozycję w Europie i w świecie, pozycję
państwa., z którym współpraca. jest ceniona i
które
cieszy się szaounkiem i umaniem.
Głównym celem przyjętej u na.rodzin PolskJ LudoweJ
lindi generalnej w stosunkach międ.zyna.Mdowych,
w
pełni potwierd.r onej w całym powoJellillym okresie, jest
lapewnienie narodowi polskiemu bezpieczeństwa, warunków · do pokojowej, twórcz'e j pracy,
Zawsze i ze wszystkich sił bronić będziemy prawa do łycla w
pokoju,
·
1
Z najbardziej tywotnych inrteresów narodu I państwa polskiego
wynika kluczowe znacz;elllie stosun·k ów przyjaźni, sojumu i współ
pracy ze Związkiem Ra.tkieckim, które stanowią irwałą podstawę
niepodległości i suwerenlllOści, bezpieczeństwa i pokoju Polski,
W upływającym 10-leclu, dzięki bliskiemu współdziałaniu r1uzych
bratnich pa.rtii, przyjaclelska współpraca polsko-radzfeoka oslunęła
nowy wyżsizy poq;iom,
·
Dzięki socjalizmowi, dzięki DJOwemu kntałtowi ustrojowemu I terytorialnemu n~ego państwa, na WS1Zystkich cranlicach mamy dziś
przyjaciół i sojuS'Zlllków.
\
Radzi jesteśmy, że pomyślnie I wnechsbronnle, w szerszej nJł
kiedykolwiek skali I w bogatszych formach rozwdja Silę współpraca
• bja.tnimi krajami socjalistycznymi.
Polska Jest niezłomnym ogniwem wspólnoty państw socjalistymnych, W tym roku przypada 25 l'OC7onica. powołania Układu Warsza~skiego, sojuszu polityczno-obroDnego, który zapewnia bezpieczenstwo państw wspólnoty socjalistycznej i od początku swego istnienia jest aktywnym czynnikiem pokoju, ośrodkiem inicjatyw zmie-
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n:ających do zahamowania wyścigu zbroje!. Jednym 1 głównych
i niezmiennych kierunków działania Polski na arenie międzynarodo
wej było dążenie do wniesienia j&k największego wkładu w dzieło
budowy pokojowych struktur w Euiropie I świecie. Nam kraj był
jednym z inicjatorów proces11 odprężenia, był i jest głęboko zaangażowany w jego pogłębia.nie i utrwalanie.
Akt Końcowy z Helsinek, podpisany przez przywódców 35 państw
to wielka karta pokoju, która usankcjonowała ostatecznie w płasz
czyźnie stosunJków międzynarodowych, realia polityczno-terytorialne
w powojennej Europie. Nasz kraj należy do tyoh, które z całą powagą I dobrą wolą realizują postanowienia Aktu Końcowego, stoją
na giruncle skrupulatnego przestrzegania jego ja.mo sformułowanych
zasad i zaleceń.
Wnosiliśmy na miarę naszych moźllwośoi, cieszący się uznaniem
naszych socjalistycznych sojuS7ll1ików, przyjmowany z aprobatą przez
wielu partnerów zachodnich, twórczy wkład w budowę ogóln11europejskiego zaufa.nia, bezpieczeńs.twa i pokojowej współpracy,
Kluomwe znaczenie dla pogłębienia procesu odprężenia politycznego miałoby jego wzmocnienie odprężeniem militarnym. Z otuchą
powitaliśmy podpisanie w ub. r. ra.dzieeko-am_erykańskiego n ukła
du o ograniczeniu ofensywnych zbrojeń strategicznych. Tym ba.rdzlej
jesteśmy za.niepokojeni decyzją o odroczeniu procesu ratyfikacji w
Kongresie USA tego układu, na który czekają narody świata.
Niepokoi nas groźna dla bezpieczeństwa na naszym kontynencie
decyzja NATO o wprowadzeniu do produkcji i roi.mdesizczeniu w
Europie zachodniej nowych broni rakietowo-nuklearnych, co w istocie rzeczy zmierza do otwaircia nowego, swzególnie niebezpiecz.nego
etapu wyścigu zbrojeń.
Stała. się ta decyzja kantWą dla oiływienla d11;iała.lnoścl zwolenników zimnej wojny i polityki z pozycji siły, dla kampanii wymierzonej przecwko ZSRR I krajom socja.listyoznym, pogorszyła klimat
polltyCZ111y w Europie i świecie. S7.crzególny niepokój musi przy tym
budzić aktywność RFN w dążeniu do zainstalowania nowych broni
na jej terytorium.
Naród polski ma mor&lne pra.wo i obowiązek przestrzeg~la przed
groźnymi skutkami· tej uiekOll'zystnej ewolucji sytuacji międ.zynaro
dowej.
Jesteśmy nadal gorącymi necznikaml i zwolennikami kontynuowania podjętych w ostatnich latach rozmów, których celem jest
trwałe oparcie stosunków w Europie na zasadach równego bezpieczeństwa i wzajemnym zaufaniu.
Ta.k jak my myśli wdelu polityków na całym świecie.
Docenić
należy znaczenie faktu, że w t'ej ogólnoludzkiej sprawie tak doniośle brzmi również głos papieża Jana Pawła Il.
Nie można godzić się z myślą, te wielkie dzieło pokoju 71ositałoby
1apNepaswzone. Lud7lkość nie może dopuścić do powrotu z!mnej
wojny.
Pełne nad~el OC1Zekiwania wląf;emy ze zblitającym się spotkaniem
przedstawicieli państw - uczestników KBWE w Madrycie. Ze swej
strony uczynimy wszystko, aby przyczyniło się ono do realizacji
helsińskiego Aktu Końcowego, do umocnienia bezpieczeństwa i :r07;woju współpracy.
W ub. r. wra.z z naszymi sojuszndkaml z Układu Warszawskiego
wysunęliśmy propozycję zwołania konferencji w sprawie odpręźe
nda militarnego i rozbrojenia w Europie. Porozumienie w sprawie
zwoła.ni& tej konferencji, osiągnięte np. w trakcie spotkania madryckiego, mogłoby stać się 'zw'rotem ku lep&zemu, w sytuacji między
narodowej.

Polska byłaby gotowa gościli konferencję w .wej .tollcy. Byłby
to zaszczyt dla naszego kraju, urastający do rancl umbelu. Warna..
wa, której okupant zgotował ta.k okrutny loa, tętni dziś pokojową,
twórczą pracą. Byłaby w:ięc godnym I właściwym miejseem dla od·
bycia tak ważnego spotkania międzyna.rodowego.
- W dalszej części referatu wskazuje się m. in., ie naMl kraj odnosi
się z wielką uwagą I życzliwością do wszystkich sił postępowych
w świecie. Jesteśmy solidarni z wszystkimi pos.tępoWYf!li siłami Af·
ganistanu w ich dążeniu do położenia kresu ingerencJi z zewnątrz
sił agresji.
Odnosimy się ze zrozumieniem do podnoszonych przC'll ruch kra•
jów niezaangażowanych postulatów w ttprawie budowy nowego,
sprawiedliwego i sprzyjającego rozwojowi, modelu międzynarodo
wych stosunków gospodarczych.
Polityka Chin dążąc do nar.z ucenia swej dominacji narodom Azjl,
udzielając
wsparcia zimnowojennym, poczynaniom zbrojeniowym
NATO oraz rewizjonistycznym za.pędom zaohodnicmiemieckich odwetowców, zmierza do naruszenia pokojowej stabilizacji i zahamowanfa procesu odprężenia. Hegemonistyczna i wielkomocarstwowa polityka Cłtin jest ź1ródlem rosnącego zagrożenia sprawy pokoju w
Azji i w świecie.
Opowiadamy się niezłomnie za ideową jednością i współdziałaniem
w walce o wspólne cele międzynarodowego ruchu komunństycznego
i robotniczego. Działamy na rze<iZ umacniania tej jedności, na płasz
czyźnie internacjonalistycznej solida.mości.
W imieniu naszego narodu wysunęliśmy ideę wyohowania społe
czeństw, w tym zwłaszcza młodych pokoleń dla pokoju, w duchu
Nadal,
przyjaznego współżycia i współpracy z innymi narodami,
z całą konsekwencją i oddaniem będziemy służyć echronie i u mac•
nianiu pokoju dla naszego narodu, dla Europy I świata.
fragment referatu poświęcony Jest doskonaleniu
pracy partyjnej. Kierownicza rola partii - podkreśla
m. In. referat - to niepodważalna zasajla ustrojowa,
konstytuc.yjna norma naszego systemu politycznego. Kierownicza rola partii oznacza dla wszystkich jej człon
ków i organizacji obowiązek przodowanJa w działaniu
na rzecz socjalistyoonych przeobrażeń, w wa.lee o postęp I sprawiedliwość. Oznacza zarazem wielką odpowiedzialność.
Ponad 3 mln członków I kandydatów PZPR, to ogromna siła poli•
tyczna i moralna, zespolona WS'Pólnotą idei i celów. Każdy członek
naszej pa.rtii powinien jeszcze skuteczniej wpływać na urzeczywistnianie jej poldtyki, zdecydowa.nie przeciwstawiać się zjawiskom negatywnym, zwalczać wszelkie przejawy naruszania socjalistycznych
zasad i norm.
Wola Zjazdu, wyrażona w Jego uchwałach - głosi w zakończeniu
referat - będzie dla Komitetu Centiralnego wytyczną działania, sta•
nie się pl}dsta.wą dla opracowania planu społeczno-gos.podarczego rozwoju Polski na pierwsze pięciolecie lat 80.
Chcemy wszyscy Polski silnej, bezpiecznej I zasobnej - budujemy
ją razem, solidarnie, wytrwale I ofiarnie.
Chcemy lepiej urzeczywistniać zasadę sprawiedliwości społ~czn~j,
lepiej wykorzystać potencjał gospoda.rczy kraju dla pomyslnosci
każdej polskiej rodziny - sprawmy to wspólną r·zetelną pracą.
Chcemy pewności jutra . i pokojowej przyszłości dla nas i dla
naszych dzieci - osiągniemy ten cel działając Jednolicie i w.1drze,
zacieśniając nasze sojusze, umacniając nasze socjalistyczne panstwo,
najwyższe dobro wszystkich Polaków.
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EDWARD GIEREK
EDWARD BABIUCH
ZDZISŁAW GRUDZIEB
HENRYK JABł..OŃ'SKI
MIECZYSŁAW JAGIELSKI
PIOTR JAROSZEWICZ
WOJCIECH JARUZELSKI
STANISŁAW KANIA
JÓZEF KĘPA
STANISł..AW KOWALCZYK
Wł..ADYSŁAW KRUCZEK.
STEFAN OLSZOWSKI
JAN SZYDLAK
JÓZEF Tl!:JCHMA
KAZIMIERZ BARCIKOWSKI

JERZ~ ŁUKASZEWICZ

TADEUSZ WRZASZCZYK
RYSZARD FRELEK
ALOJZY KARKOSZKA
JÓZEF PIŃKOWSKI
ANDRZEJ WERBLAN
ZDZISŁAW ZANDAROWSKI
ZDZISł..AW KUROWSKI
ZBIGNIEW ZIELIŃSKI
JÓZEF ADAMEK _ górnik, instruktor stirzałowy w Kopalni
Węgla Kamiennego „Wałbrzych" w Wałbrzychu;
MARCELI ANTECKI _ misfa·z w Fabryce Samochodów 090bowych

w

Warszawie:
STANISł..AW ARASIMOWICZ - mdstrz W Zespole Elektrowni „Pątnów - Adamów - Konin" w Koninie;
ROMAN BAJERSKI - prezes Rol·niczej Spółdziell!li Produkcyjnej w Jankowie, woj, bydgoskie;
ADAM BAŁDYS - górnik, inst:rukw strzałowy w Kopalni
Węgla Kamiennego „Czerwone Zagłę.bie" w SOsnowcu, woj.
katowickie;
·
JÓZEF BAREOKI - redaktor na.czelny „Trybuny Ludu";
ZBIGNIEW BIAł..ECKI - I sekTetairz KW w S uwa łk ach l
MIECZYSŁAW BIEL - maszynista w węźle PKP w Kutnie,
woj. płockie;
DANUTA BIERNACKA - dyrektor Huty Szkła Gospodar.
.
d
ki
czego .,Irena" w Inowrocławiu, WOJ. by gOS1 e;
HALINA BONIKOWSKA - sędzia Sądu Wojewódzkiego wo
Włocławku;
ĄNDRZEJ BORKOWSKI - I sekiretarz KW w Koninie;
JOLANTA BOROWSKA - tokarz w Zakładach Urządze6
Okrętowych „Bomet" w Barlinku, woj. gorzowskie;
JANUSZ BRYCH - I sekretarz KW w S:iczecinie;
RYSZARD BRYK - I sekretarz KW w Skierniewicach;
MIECZYSł..AW RULERSKI - odlewnik w Hucie im. M. No$
wotki w Ostrowcu więtokrzyskim, woj. kieleckie;
JÓZEF BUZIŃSKI - I sekxetarz KW w Bielsku-Białej;
HELENA CEGLARZ - robotnica w Kombinacie Przemysło- '
wym Huta„,Stalowa Wola", woj. tarnobrzeskie;
ZBIGNIEW CHODYl:..A - I sekretarz KW w Ka.Jlszu;
EDWARD CHOROSZEWICZ - rolnik, wieś ostrówek, woj.
białostockie;
MARIA CIAPUTA - nauczycielka w Szk.ole Podstawowej
nr 2 w Katowicaśch;
STANISł..AW CIE LIK - I sekretarz KW w Leg1iilcy;
STANISł..AW CIOSEK - I sekretarz KW w Jeleniej G6rze;
BRONISŁAWA CISZEWSKA - szwaczka w bydgoskich Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Modus";
ARKADIUSZ CIUPIŃSKI - I sekretairz Komitetu Zakładawego ·w Łódzkich Zakładach Przemysłu Bawełn.la.nego im.
Obrońców Pokoju;
ZDZISł..AW DREWNlOWSKI - I sekret.an JtW w P.rsomyślu;
CZESŁAW DROZDOWICZ _ bosmllll1 w Polskich Liniach
·oceanicznych w Gdyni, woj, gdańskie;
LUDWIK DROŻDŻ _ I seimretarz KW we Wrocław!JU;
TADEUSZ FISZBACH _ I sekretarz KW w Gdailsku;
FELICJA FORNALSKA - zasłużona działaczu ruchu robotniczego w Warszawie;
•
GABRIELA FONFEREK - rolniczka, wieś Stare, woj. pilskie;
HELENA FRYMUS - brygadzistka w Poznańskich Zakładach Koncentratów Spożywczych „Amino";
STANISŁAW GABRIELSKI - przewodniczący Zarządu Głównego Socjalistycznego Związku Studentów Polskich;
GERARD GABRYŚ - Ln..<,truktor strzałowy W Kopailni Węgla
Kamiennego „Barbara - Chorzów" w Chorzowie, woj. katowickie;
WITOLD GADOMSKI - I sekretarz KW w Kielcach;
LEONARD GADZINOWSKI - dyrekitor bairtoozyckiego Kom·
hlnatu Rolnego, woj. olsztyńs:kie1

BOLESŁAW

GARBOWSKI _

dźwigowy

w

Zakładzie

ładunków Drobnicowych, Zairząd Portu w Szczecinie;

Prze-

STANISŁAW GĘBALA -

I sekretarz KW w Tarnowie;
STEFAN GIER€ZAK - komandor podporucznik Maryna·rkl
Wojennej;
ZBIGNIEW GŁOWACKI - I sekretarz KW w Słupsku;
EDMUND GODNIAK maszynista, instruktor Lokomotywowni PKP w Kluczborku, woj opolskie;
JERZY GROCHMALlCKI - I sekretarz KW w Wałbrzychu;
JÓZEF GRYGIEL - I sekretarz KW w Częstochowie;
ZOFIA GRZEBISZ-NOWICKA - I sekreta.rz ·KW w Siedlcach;
BARBARA GRZEGORCZYK - robotnica .w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjinej w Drzewcach, woj. lubelskie;
KONRAD GRZESlOK - garowy, brygadzista w Hucie „Katowice";
TADEUSZ GRZYBOWSKI - st. mistrz w „Domu Słowa Polskiego" w Warszawie;
JÓZEF HAENSEL I se:kretarz Komitetu Miejskiego w
Katowicach;
TADEUSZ HAł..ADAJ - I sekretarz KW w Tarnobrzegu;
MIECZYSŁAW HEBDA - I sekll"etarz KW w Zielonej Górze;
MIBOSŁAW HERMASZEWSKI - podpułkx>Wlllik Wojska Polskiego, lotnik-kosm<>niauta;
ANTONI HUCZEK - I sekretarz Komitetu Fabrycznego w
Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku- Białej;
STANISŁAW IWAŃCZYK - >alnik, wieś Występy, woj. kieleckie;
'
mENA JAKUBOWSKA-BĄK - naczelna pielęgniarka w Ze~pole Opieki Zdrowotnej w Otwocku,
woj. stołeczne wairszawskie;
·
KAZIMIERZ JANIAK - I sekretarz~ KW w Płocku;
WALDEMAR JĘDRZEJCZYK - lekairz, ordynator w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym W Toruniu;
'
BOGDAN JONATOWSKI - kapitan Wojska Polskiego;
WŁADYSŁAW JUSZKIEWICZ - I sekretarz KW w Białym•toku;
TERESA KAMmSKA - n~zeIK>Wna
plel"""'iairek
w Przed....
""~
•eckilębiore·,&twie Państwowych Uzdrowisk „Busko-Solec", woj. kie-

1

WŁADYSŁAW KANDEFEB - I sekretarz KW w Krośmei
BOLESŁAW KAPITAN - I sekretarz KW w "'~run1'u·,
"'"
MARIAN KARDA - nauczyciel w Zespole Szkół Włókien.niczych w Częstochowie;
EUGENIA KEMPARA - przewodnicząca Krajowej Rady Kobiet Polskich, przewodnicząca Zarządu Głównego Ligi Kobiet;
HENRYK KOŃCA - zasłużony dzialacz ruc<hu robotnicze.go
w Siedlcach;
JAN KONIECZNY i- górnik w Kopal.ni W111gla KamieI1111ego
„Zabrze", woj. kaitow ckie;
MARIAN KONIECZNY .....,. rektm Akademii Sztuk Pi-'""Ych
w Krakowi·e,·
.,......
BOLESŁAW KOPERSKI - I 11ekiretaors Komit• Łóc:Wdego;
HENRYK KOSTECKI _ I sekret&rs KW w Nowym Sąci.ui
LEON KOTARBA _ I iekiretan KW w Rzeszowie!
ALFRED KOWALSKI _ I sekretarz KW w Pile;
WŁADYSŁAW KOZDRA - I &ekretar.z KW w Koszalinie;
ROMAN KOZIOŁ _ mlst.rs w Faibryce Silników Elelk.tryc.znych „Tamel" w T·Mn<>w1e;
EDWARD KROL _ br"'"adzlsta w Łódzk!m Przedsl„blort . I t I „ s--••
....::.,,"'! EI kt
h
„
•wie ns a aeJl illW„arn,,..,..
e rye?;nyc ;
WŁADYSŁAW KRUK - I aekiretarz KW w Lubliniec
LEONARD KUCZYRSKI - mistrz w Zakł.a.dach Zmecha.nł·
zow11111ego Sprzętu Dom.oweio „Predom - Polar" wo Wrocławlu;
STANISŁAW KULESZA - I Nkretan KW w Lesznłel
EUGENIUSZ KWIATKOWSKI - dy.re~ naczeln7 D)"l"ekcji
Okręgowej Dróg Publicznych w Poznaniu;
MARIA LASZCZAK - kierownik oddziału ~u Głównero Związku Zawodowego Piracowmków Przemysłu Wł61ldenclczego, Odzleżawego l Skórzanego w Bielsku-Białeji
ZDZISŁAW LEGOMSKJ - wojewoda katowicki;
ANNA LEHMANN - nauczycieilma w Zespole S:rk6ł ~
dowych W Tczewie, woj. gdańskie;
JADWIGA LEWECKA - zasłużon.a działaczka ruchu robotniczego w Katowicach;
ZDZISŁAW LUCIŃSKI - I sekretarz KW W Ciechanowie;
JAN ŁABĘCKI _ spawacz, brygadzista w Stoczni Gdańskiej
im, Lenina;
RYSZARD ŁABUS _ I sekiretan KW w Gorzowie Wlkp.;
AR""~ DIUSZ „ASZEWICZ
,• tl
C t a1n K
.. """?- • • ~
"trzewoc. czący en r
ej omisJI RewizyJneJ;
ZYGMUNT ŁĄTKA - dy.rektor Elelr.itrownt "Tur6w" w Bo·
1atynij.o woj, jelenloiórt1ldo1

T~~~rirr:~~f~~~~~::::r ~a::;;::::~0::::~ ~ ~

Namysłowie, woj. opolskie;
Wł..ADYSł..A W MACZUGA mistrz w Wytwórni Sprzętu
Komunikacyjnego „PZL - Mielec" w Mielcu, woj. n:eszow-

cie PGR w

sk~~ZEF
MAJCHRZAK - I sekretarz KW
KAZIMIER7; MANSFELD I mechanik

w Bydgoszczy;
w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich i Usług Rybacl\:ich „Odra" W
Świnoujściu, woj. szczecińskie;
ROMAN MATLA - I sekretarz Komitetu Uczelnianego w
Politechnice Warszawskiej;
LUDWIK MAŻNICKI - I sekretarz KW w Zamościu;
ALOJZY MELICH prezes oddziału Polskiej Akademii
Nauk w Katowicach;
ZYGMUNT MICHOWSKt - kierowca Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zielonej Górze;
IRENA MIERZWIAK - robotnic.a w Zakładach Drobiarskich w Kępnie. woj. kaliskie;
STEFAN MISIASZEK - przewodniczący Centralnej Komisji
Kontroli Partyjnej;
JÓZEFA MOS - brygadzistka w Nowotarski& Zakładach
Przemysł!! Skórzanego „Podhale" w Nowym Targu, woj. nowosądeck1e;

KAROL MUSIOŁ - zasłużony działacz społeczny w Opolu;
ROM~N NEY - rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie;
RYSZARD NIESZPOREK zasłużony działacz ruchu robotniczego w Katowicach;
STEFAN NOWACKI sztygar w Zakładach Górniczych
„Lubin". woj. legnickie;
WITOLD NOWACKI - prezes Polskiej Akademii Nauk;
KRYSTYNA NOWAK - I sekretarz Komitetu Zakładowego
w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w
Poznaniu;
MARIAN PAPROCKI - mechanik w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Dalmor" w Gdyni;
URSZULA PŁAŻEWSKA - mistrz· w Zakładach Przemysłu
Pończoszniczego „Feniks" w Łodzi;
HENRYK POLAK _ robotnik w
Zakładach Metalowych
„Predorn-Lucznik" im. gen. Waltera w Radomiu;
ANTONI POŁOWNIAK _ I sekretarz KW w Elblągu;
TADEUSZ PORĘBSKI
kt
p 0 l't h ·k· W
ł
k" ·
or
i ee
roc aws ieJ;
JANUSZ PROKOPIAK -_ re
I sekretarz
KWm wi Radomiu;
JERZ! PRYMA - zasłużony działacz ruchu robotniczego
w Lodzi·
'
EUGENIUSZ PUSTÓWKA - dyrektor Huty im. Lenina
w Kr ko ·
a wie;
TADEUSZ PYKA - wiceprezes Rady Ministrów;
HENRYK RECHOWICZ rektor Uniwersytetu Sląskiego
w Katowicach;
'i',A~I~~ W ROZGA - zasłużony działacz ruchu robotniczego
w u mie;
sk!~::~ RUDAWSKI - plutonowy podch?rąży Wojska Pol'"'ł..ODZ MIER
WC
„
I
Z SA
ZUK - wiceminister obrony naradowej, szef Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego:
FLOR!
S
AN IWICKI ....- wiceminister obrony narodowej, szef
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
·
STANISŁAW SKŁADOWSKI - I sekrelarz KW w Piotrkawie Trybunalskim;
ZDZISŁAW SKOCZYLAS - kierowca w Miejskich Zakła·
dach Komunikacyjnych w Warszawie;
JANINA SKOWRON _ nauczycielka, dyrektor Gminnej
Szkoły Zbiorczej w Złotnikach Kujawskich. woj. byd!!oskie;
JERZY SMYCZY:RSKI - I sekretarz KW w Ostrołęce;
ANNA SOCHA - brakarka w Zakładach Przemvsłu Odzie-

„

„owego „Pilica" w Tomaszowie Mazowieckim, woj. piotrkowskie;
RYSZARD SOCHA - I sekretarz KW W Białej' Podla~kiej:
TADEUSZ STASIAK - I sekretarz KW W- Sieradzu:
HALINA STEFA'RSKA - brakarka w Wytwórczo-Usługowej
Spółdzielni Pracy w Poznaniu;
BOGUMlł..A SZKUDLAREK mistrz produkcji w Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Odra" w Szczecinie;
STANISŁAW SZKUTNIK - robotnik w Podkarpackich Zakładach Rafineryjnych w Jaśle, woj. krośnieńskie;
WALDEMAR SZPALINSKI - I sekretarz KW w Łomży;
HALINA SZYGULSKA - szlifierz w Chorzowskiej Wytwórni Konstrukcji Stalowych „Konstal". woj. katowickie; ·
EDWARD SZYMAŃ'SKI. - I sekretarz KV.' we Włocławku;
HENRYK SWIDERSKI - I sekretarz KW v· Chełmie;
STANISŁAW TERLECKI leśniczy w Nadleśnictwie Państwowym Złocieniec, woj . koszaliń~kie;
KRZYSZTOF TRĘBACZKIEWICZ przewodniczący
Rady
Głównej Federacji Socjalistyrznych Związków Młodzieży Polski.ej, prze.w?dnicząc~ _zarządu Głównego Związku Socjalisty czneJ Młodziezy PolskieJ;
STANISł..AW TUREK - kierownik Komisariatu MO w Korszach, woj, olsztyńskie:
(Dabzy ~ąg na str. 5)
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EDSMUNDE. WKOJNHOWSEKI

·

~
~
~

-,I

AsekreRtarz KIWAw Ollsztynie;

•

~~
~

JERZY WOJTKOWSKI - dyrektor generalny Zjednoczenia
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Text!limpex" w Łodzi;
STANISŁAW WRO~SKI
redaktor naczelny „Nowych
Dróg", prezes Zarządu Głównego ZBoWiD;
JERZY ZASADA - I sekretarz KW w Poznaniu;
JERZY. ZIĘTEK - zasłużony działacz państwowy i społeczny
w K atowicach;

4)

JOZEF URBANOWICZ
.
·· . t
b
d
.
BALINA WALIGORA - ~ic.em~ms e~eśo s1°:3nyh ~aro 0 jeJ;
znańskie·
- ro mcz a, wi
ac cm, wo· poJAN WISNIEWSKI
m · · wo· k p 0 1 k'
•
JERZY WOJCIECHOWS~J~ nac~~l~'k
tw
1 z~·ieg:, H
Polskiego·
iąz u arcers a

la

p z· p R

V11
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IANDRZZEJ JZABAI
:&SKZI-
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suekretarz KPW wzOpoplu;
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ZDZISŁAW ZANDAROWSKI - sekretarz Komitetu Centralnego;
J OZEF DARECKI - redaktor naczelny „Trybuny Ludu";
RYSZARD BRYK - I sekretarz KW w Skiern~ewicach;
KRYSTYN DĄBROWA _ kierownik Wydziału Organizacyjnego Komitetu Centralnego;
•
ZBIGNIEW GŁOWACKI - I sekretarz KW w Słupsku;
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JERZ'Y GROCID1:ALICKI -

~

JERZY WASZCZUK Komitetu Centralnego;

$

~ :

I sekretarz KW w Wałbrzychu;

1

~

HENRYK KOCZARA ,.. zastępca szefa Głównego Zarządu
Politycznego Wojska Polskiego;
ZDZISŁAW KUROWSKI _ członek Sekretariatu KC, klerownik Wydziału Przemysłu Lekkiego, Handlu i Spożycia
Komitetu Centralnego;
JAREMA MACISZEWSKI kierown1'k
Wydziału
Nauki
i Oświaty Komitetu Centralnego;
,AND RZEJ OZGA - zastępca kierownika Wydziału Organizacyjnego Komitetu Centralnego;
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ZOIGNIEW ZJELIRSKI - członek Sekretariatu KC, k!erownik Wydziału Przemysłu Ciężkiego, . Transportu i Budownictwa
Komitetu Centralnego;
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było odkładać. Również te dziedziny rynku, które sprawiają :
obecnie najwięcej kłopotów, są mimo to lepiej zaopatrzone $
niż przed 9 laty.
Nie ulega jednak wątpliwości, iż kłopoty z zaopatrzeniem
b „ ·
•
d d
d ·
· ·
p
· t
b
t I
o mzaią scan ar co z1ennego zyc1a.
rzec1ę ny o ywa e pa- -=trzy obecnie na rynek' przez pryzmat znacznie większych możliwości finansowych i aspiracji konsumpcyjnych. Dotyczy to $_
w wielkim stopniu również naszych żądań, odnoszących się do
jakości nabywanych towarów.
Jak wiadomo, od 1978 r. zakłady przemysłowe i resorty gos- :
podarcze obowiązane są planować postęp jakościowy swojej :
produkcji. I tak też czynią. Z jakim jednak skutkiem?
Jak wynika z przeprowadzonych ocen, liczba wyrobów .oznaczonych znakami jakości przewyższyła założenia NPSG
na $·
1979 r. Notujemy więc widoczny krok naprzód. Dużą rolę odegrała tu wprowadzona w 1979 r. w życie ustawa o jakości
wyrobów, usług, obiektów i robót budowlanych oraz towarzy- $_
szące jej akty wykonawcze.
·
Do Centralnego Biura Jakości Wyrobów wpłynęła (licząc do koń- §_
ca września 1979 r.) wioksza
niż zazwycza3· liczba wniosków o "
przyznarnie znaków '· jakości. Weryfikacją objęto 18 tys. zgło- =--szonych wyrobów, przyznając znak „Q" 200 produktom i znak
„l" 12,7 tys. Niestety, spora część „kandydatów" do znaków jakości, ho 1800, nie spełniała obowiązujących warunków, a
nawet - co gorsza - nie odpowiadała normom.
·
Mamy już obecnie ponad 2 tys. wyrobów, legitymujących
się najwyższym standardem światowym oraz blisko 26 tys. o
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Tajemnice Trójkąta Bermudzkiego

EKSPERYMENT
RADZIECKO-AMERYKA NSKI!.

z

głębokim żalem zawiadamia·
my. że dnia 9 lutego 1980 r!'ku
odeszła od nas po długich i męż

kich cierpieniach opatrzona św.
sakramentami . przeżywszy lat 65

$

ł

P.

TEODOZJA
RUSZKICW1CZ
Pogrzeb
odbędzie się w dniu
lutego 1980 roku " godz. U.30
7. kaplicy cmentarza
katolickiego
na zarzewie. o czym p0wiadamia1~ tJogrąteni w dęboklm smutku:
SYN SYNOWA
WNUCZKA.
.
WNUCZEK
Prosimy 0 nieskładanie kondo·
!encji.
12

z
my.

głęb„kim
że dnia

zmarła

nasza

żalem

zawiadamia8 . lutego 1980 roku
Koleżanka

ka. l'rawy
Człowiek .
doświad
czony I szczerze oddany swojej
pracv adwokat,
Pogrzeb odbędzie się dnia 12
lutego br, (wtorek) o godz. 15 na
cmentarzu żydowskim w Łodzi
przy ul. Brackie.I.
KOLEZANKI. KOLEDZT i
PRACOWNICY z ZESPOŁU
ADWOKACKIEGO NR ł
w ł.ODZI

Zakład Mlecza rskl w Mońkach woj. białostockie w ramach Z.1 azdowe·
go Czynu wyprodukuje dodatkowo 1,5 tony sera „Gouda". W pierwszym dniu Zjazdu PZPR załoga mleczarni wyprodukowała artykuły
mleczarskie wa rtości 800 tys. zł 1 skupiła ponad plan 40 tys, l mleka.
N/z: brygada Ireny Slemienkowicz przy produkcji twaroi;iów.
Telefoto CAF - Sieńko

Katasti:ota
grecklei:o
tankowca
„Princess Ann Mary" moie pocią·
gnąć zdaniem władz kubańskich
- nie dające sie przewidzieć sk].ltlU.
29 stycznia br. statek ten osiadł na
mieliźnie w pobliżu kubańskiPi zatoki Corrientes. w prowincji Plnar
del Rio. Po paru dniach został on
ściągnięty
na głeboką wodę.
ale
wcześniej nastąpił wyciek części ro·
py, która skaziła strefe orzvbrze:tn:i
ie w ·strefie
Eksperci shvlerdzUi
mięrłzv Przylądkiem Corrieotes. a cyplem El Holande• nastąpiło całko
wite wyniszczenie organizmów ży·
wych. Poważne skażenie wód zare.Jestrowano w pasie przybrzeżnym
na głębokości od 1 do 1,5 m.

HALIN-IE KACPRZYK

DOC. DR MED. HAii.

CZKWIANIANCA
byłego dyrektora oraz ordynato·
ra Oddziału Pneumonologii Specjalistycznego
Zespołu
Opieki
Zdrowotnej Gruźlicy i
Chorób
Płuc w TUSZYlli•.

skladajj\1
DYREKCJA,
RADA
MIE.J·
SCOWA
orac
KOLEZANKI
i KOLEDZY ze ZJEDNOCZE·
NtA PRZEMYSŁU JEDWABNI·
CZO· DEKORACYJNEGO

składajl\:

ASYSTENCI,PIEL~ONIARKI
oraz POZOSTAŁY PERSONEL
ODDZIAł.U PNEUMONOLOGU

11 bm

nadeszła

do S:z.czechna depesza z polskiego statku m/s ,Cedy>n.ia" informują.ca że jednostka
ta 9 bm. uczestn\czyła w akcji ra·
tunkowej Polscy mar ynarze udzie
lioli PomO<'V włoskiemu fra chtowcowi m/o, „Maria S''. który zaczął
to,nąć w rejonie Bermudów . Zało
l(a m is „Ma.r ia S" ko.rzys t ają.c z
a.systy usuneła przecieki zaLarnej
praiwie zupełnie ła<!owllli, a następz głębokim żalem
odszedł od nas na

zawiadamiamy. że dnia 9 lutego 1980 roku
zawsze w wieku lat 75, najukochańszy Miii

ARTYSTA MALARZ,
emerytowany profesor. były prorektor i dziekan PWSSP w ŁodEI,
Nauczyciel PRL. odznaczony Krzyżi;m Kawal~rsk~m Or:
deru Odrodzenia Polski. Honoro'l\· ą Odznaką Miasta ł.odz1 I 1nnym1
odznaczeniami. laureat Nagrody M, Lodzi i dwukrotny laureat
nagrody ministra kultury i sztuki.
Pogrzeb odbędzie się dnia 12 lutego br. o godz. 14,30 na cmen·
tarzu rzym.·kat. na Dolach.
ŻONA, SYN, SYNOWA, BRAT, SZWAGlERKI
RODZINA
zasłużony

W dniu 9 lute10 1980 roku

:

zasłutony
łacz
zmarły

wyrótniony był licznymi nagrodami artystycznymi. od·
znaczeniami państwowymi i odznakami. m. in. Krzyżem Kawa·
lerskim Orderu Odrodzenia Polski i Honorową
Odznikl\ Mluta
Łodzi.
I
Rodzinie zmarłego składamy wyrazy lalu l współczucia.
cseś~ Jego pamięci.I
PRZEWODNICZĄC'!'
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
RADY NARODOWEJ M. ŁODZI
zwlą.zek Polskich Artystów Plastyków w Łoebd • łlllem saw1a4a·
mia, te w dniu 8 lutego 1980 roku zmarł w wieku 75 lat

MARIAN JAESCHKE .
1

artysta matari, emerytowany profesor PWSSP w Łodzi, wieloletni
członek Okręgu Łódzkiego ZPAP.
szanowany ł ceniony Kolega.
Odznaczony Honorową Odznaką M. Łodzi, Odznaką Zasłutone110
Działacza Kultury, Złotym Krzyżem Zasługi. Krzytem Kawaler·
•ki,m Orderu Odrodlllenia Polski. laurea.t Nagrody M. Łod.-1
w 1979 roku.
Pamłe~ po Mim pozo11tanłe na :nwsse włr6d nu.

doświadczonego

prawnika i odda!u' llole·

łan kę.

zmarłej

serdeCllllle

ŁODZKmG() ZWIĄZKU

ARTYSTOW PLASTYKOW

wyraą

wapółesucla

składają:

DZmKAN i RADA ADWOJtA.CJtA w

ŁODZI

+

prseływl!lly

POLSKICH

S

=

•:

ści

asortymentu jest to jednak liczba nadal bardzo skromna.

•:

Słabsze rezultaty osiągamy zatem w tych branżach, które

,S

-

:

bardziej uzależnione od pracy zaplecza naukowo-techniczne- ·3
go, od precyzji technologicznej, od dobrych, choć ' nie.raz skom- ':::
plikowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Potrzebę zwrócenia ::
uwagi na to zjawisko potwierdza również niewielka liczba :I
wniosków o przyznanie znaków jakości wyrobom znajdują- ::
cym się na etapie prototypu lub serii próbnej w tym trybie zgłoszono bowiem w 1979 roku zaledwie 202 wyroby wo- :
bee przeszło 1200 przewidzianych w planie.
Istotne jest zwiększenie liczby produktów oznaczonych zna...
kiem „1", a zatem takich, które wg. obowiązujących u nas .::
norm i wymogów uważane są za najlepsze. Najwięcej tych ::;
znaków mają obecnie przemysły lekki i kablowy. Dobry kra- :::
jowy poziom reprezentuje również ponad 1.500 lamp i artyjtu- ,3
łów sprzętu elektro-instalacyjnego itp. I znów jak przy :
symbolach „Q" - znacznie mniej tego typu wyrobów znajdu- ~
jemy w grupie elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowe- :
go oraz w produktach chemicznych.
:!:
Wydaje się, że nasz przemysł wykorzystuje obecnie przede ;;;
~
wszystkim istniejące w zakrt!sie jakości rezerwy proste, dbając
głównie o przestrzeganie reżimów tchnologicznych, normaty:i
wów, zasad konstrukcyjnych. Można to zjawisko - jako chwi!owe, przejściowe - uznać za usprawiedliwione.
'I

!:
5

Mimo to - jednak co najmniej równie
\ti'"ażniejszym celem - i to już w 1980 r. -

:
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:
:
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E
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są

a

5
3

3
,j

nie

większej

niż

ważnym, jeśli nie

:
jest doprowadze- :$
dotychczas liczby produktów do standardu :::
0

~ ~~~~f~~~~~~i;c!~~a7i~ots~t::fe~ ~eecl~::i~~~c:~~~\~' k~~:::: ~
:
cyjnych, czyli działań, w których decydująca staje się rola za- r.:
5 piecza naukowo-technicznego • oraz usprawnianie procesów jS
:
:

wdrożeniowych.

a
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TADEUSZ SAPOCIRSKI
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zmarła

Pogrzeb odbędzie się
tarzu tydowsklm (Doły).

RODZINA I PRZYJACIELE
Dnia I lutego· 1911ł roku
OJoi.c, Dziadek i Brat

smarł,

S.

n

przetywszy lat TO. ukochany

+

Ml\ł,

P.

DOC. DR HAB. MED,

Ml1KOŁAJ

CZKWIANtANC

lekarw
społecznik, wieloletni dyrektor 'i ordynator Szpitala Wojewódzkiego w Tuszynie, wiceprezes Komitetu d.s. Walki z Gruźli·
Cl\, ma.lor reserwy. członek
ZBoWiD obrońca Warszawy. odznacson„ m. lnnymi dwukromle Krzyżem
Walecznych i Krzytem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
·
POgneb odbędzie ~lę dnia 13 lutego br. na Starym Cmentarzu
o Sods. 11, e c11ym zawiadamiają:
rtONA, DZIECI, WNUKI. RODZE!Q'STWO i POZOSTAŁA
RODZINA
.
ProslalJ' e nteskładainle korutolencJL
W dlllu t lute110 1911 roku smart

S.

lat

nass

P.

zasłutony działacz Polskiego Zwiazku Motorowego.
Brązowym Kzzytem Zasługi oras Odznaki! Honorow11,
sędzia sportów motorowyc~

s HONJGMANOW,
ADWOKAT,
wielkiej skromności, prawokli
i szlachetności.
·
w dniu 12 lutego br. o godz. 15 na cmen·

Człowiek

+

P.

DOC. DR MED. HAB.

FEUKS STOKWISZ
odznaezcmy
długoletni

Pogrzeb odhędz:le sł• dnia 11 lutego br, e &ods. !ł na emenła·
Zan:ew, • czym za.wiadamiaJą pogrąto.ne w tałobłe1
flONA, DZIECI I WKUIU
Prosłm
o nłeskładanle kondolenc

11111

:
::

~ ~~~u tl~~i~;~~ie ~~b~yr~~Y~Y~~~!~ ~!!f!~~ui ~Ó~~~rod~:~ :~

:

edsse& od nas

artysta malarz. emerytowany pedagog PWSSP, dzia·
ZPAP, laureat Nagrody Miasta ł.odzl za rok 1979

OKRĘGU

S

HANNA WEISS

MARIAN JAESCHKf
-

:::
':
:

8

PROI'.

odznacao-

I H0<noro·

wysokim poziomie krajowym. Bliższa analiza wskazuje wszakże, iż rok 1979 przebiegał przede wszystkim pod znakiem doskonalenia już wykonywanej produkcji i dotyczy stosunkowo
prostych technologii. Rzecz w tym, że najwięcej wyrobów
światowej klasy, to
artykuły ze szkła i ceramiki,
sprzęt
oświetleniowy i instalacyjny. Nadal natomiast nie widać znaczącego postępu w produktach
chemicznych
powszechnego
użytku (w ogóle bez znaku „Q"), elektrycznych -urządzeń gospodarstwa domowego oraz aparaturze elektronicznej i teletechnicznej. Pewną poprawę notuje się
w wyrobach prze-

W dn:lu I lute10 1980 roku

zmarł

$.

ADWOKAT,

Zespołu Adwokackiego nr ł w • Łodzi,
społeczną Srebmym Krzyżem Zasługi
wą Odznaką M. ł.odzl.

NajblitszeJ Rodzinie

1

w 4nlu I lutego 1980 roku zmarł narte,
ukochany Mąt, Ojciec i Dziadziuł

HANNA WEISS
tracimy

p0

MARIAN JAESCHKE

nku

zmarła

Zmarłej

na;praw ieniu vepsutej pomusunęła wodę ze statku. Akcja
trwała pięć
godzin i z,akończyła
sie powodzeni.em.
Jaik iinformuje
dowódca wlski.ego
masowca kpt.
ŻW Jerzy Lorenc, po upewnieniu
I się, iri włoskiemu s~atko\\'..i ni~ J?i!'0zi już żadne mebezp1eczenstwo
mis „Cedytlli·a' wzięła kUJrS na
Szczecin.
nie
py

i Ojciec

ZARZĄD

Rada Adwokacka zawiadamia. te w cln-iu I lute10 ~ 1911

W

c

:

MIKOŁAJA

współczucia

CA

wieloletni członek
na za działalność

=
5
:
:
:
:
:

1

Wyrazy serdecznego współcsucła
Rod.zinie z powodu zconu

KOL,

0.J

:

5:

wód
5do glebokości 15mP<?lscy marynarze
!
uratowali wioski statek 5$

11 bm. w godtt.inaieh ' Przedpołud
niowych. za,kopi,ańscJ( goście chodzi•li Pod PR'rasolamoi. chroniąc sie
przed d.es:oczem. Termometa-:v W'S'kazvwałY plus 3 stopnie. W mi-cśc:e
panowała odwilż. nieczynne byłv
lodowiska, a na niektórych narciarskich stokach spod śniegu wyszła t<i·awa.
Z:ma pamowała tyilJlro w g6rach
i to PoWYIŻet.i wysokości 1000 m. Na
Kasprowym Wieorchu dytua-ny meteorolog notował 5 stOip'Ili mrozu
oraz opady śniegou.

w
od nas dobra Kole:tan·

wyrazy serdecmiego
z powodu śmierci

:

:

Skażenie

=

53

=

cych warunków meteorologicznych
i hydrologicznych,
które bardzo
trudno jest przewidzieć. Rejs badawczy potrwa około 4. miesięcy.

W Zakopanem
pod parasolami

ADWOKAT,

Odeszła

czyną powstania mitu
o zdradliwości Trójkąta Bermudzkiego. Złą
sławe tego akwenu morskiego tłu
ma.cza oni zbiegiem nie sprzyjają

Pn kC:ttastrofie tankowca

5

·~

:

członek ..Zespołu Adwo·
kackiego nr 4
~odzl.

długoletni

=
5
55:

----~ LEPSZY RYNEK!!--5 LEPSZA JAKOŚĆ I·-:-,_!

WSPOL~l

W rejon słynnego Trójkąta Bermudzkiego wyruszyły dwa radziec·
kie statki naukowo-badawcze „Siergiej Wawiłow" i „Piotr Lebie·
diew". Siatki. pływające pod ba.n·
derą Akademii Nauk Związku Ra·
dzieckie~o. wezmą
udział w kolejnym etapie
radziecko-amerykańskiego eksperymentu pod nazwa .,Polimode". Jest to najwięk·
sza miedzynarodowa ekspedycja w
historii współczesnej oceanoęrafil.
Naukowcy badać będą dynamikę
oceanu oraz jego budowę za pomocą
specjalnęj
aparatury
hydroakustycznej.
Głównym zacfaniem
oceanografów radzieckich jest kontynuowanie badań. ridkrytvch prze7 nich,
potężnych
wirów
podwodnych.
Te głębinowe wiry alt>gą dntrz~ ·
z dużą prędkością
do brzegów,
oddalonych o setki · kiloruPtrów.
Uczeni z ZSRR· przypuszozaja jed.na.k . te to nie wiry
były przy.

w:;;

piąta polska rodzina jeździ własnym samochodem. Dokonał się ::
więc wyraźny postęp w zaspokajniu tych potrzeb społecznych, :
które dawniej - z racji znacznie niższych dochodów - trzeba $

~ ;::

JERZY WOJTECKI - k ierownik Wydziału Rolnego i Gospodarki Żywnościowej Komit etu Centralnego;
ZENON WROBLEWSKI - kierownik Biura Spraw Sejmowych Komitetu Centralnego;

Komisja 1viandatowa składa się Z 54 osób, a W
skład Komis1',i Uchwał i Rezoluc1'i weszło 141 osób.
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WACŁAW PIĄTKOWSKI - kierownik Wydziału Zagranicznego Komitetu Centralnego;
KAZIMIERZ ROKOSZEWSKI kierownik Wydziału Prasy, Radia i Telewizji Komitetu C,entralnego;
JANUSZ
ROSZKOWSKI „
p
CJl
rasowej;

wokół

i

?a :::

~

e~ną

ze S-?raw,
których koncentruje sltt dyskiJsia przedZJazdowa,
są problemy rynku. W Wytycznych
dokonano analizy rozwoju spożycia w latach 1971-80,
która nie pomija ani obecnych trudności związanych
s sytuacją rynkową, ani sposobów ich przezwycię:l:enla.
::
Przypomnijmy, że na rozwój gałęzi gospodarki, ktbre służą :
bezpośrednio potrzebom rynku, przeznaczyliśmy w ostatniej 55
dekadzie ogromne nakłady inwestycyjne. Blisko 1,2 biliona zł
kosztuje np. realizacja programu wyżywienia narodu. Zna- ...
czne środki zostały zainwestowane "!' przemysł spożywczy, lek- $
ki, mebll\rsld, w „rynkowe" branze przemysłu elektromaszy-

:

Ml1KOł.AJ

CZKWIANIANC

•peeJaHsta chorób płuc i torakochirurgii 1 długoletni dyrektor naczelny Państwowego Sanatorium Przeciw,::ruźliczego a następnie
Wojewódzkiego Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc w Tuszynie I równocześnie ordynator Oddziału pneumonologii, Odznaczony Złotym
Krzyhm Zasługi. Krzyżem Kawalerskim Orderu oąrodzenla Poliki I Innymi odznaczeniami państwowymi. Wybitny lekarz. zasłu'1ony dla ftyzjatrii polskiej. Człowiek 'wielkiego serca 0 wyjątkowo ludzkim stosunku do chorych i współpracowników.
~namy Go w głębokim talu:
LEKARZE, PRACOWNICY APTEKI i LABORATORIUM
SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ORUZLICY i CHOROB Pl.UC w TUSZYNKU
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P1f'lllsau z
Oto państwo Kowalscy - statystyczna polska rodzina, podobnie, jak państwo Sc~midt czy państwo Svensson. Najbardziej ją lubią demografowie, socje>logowie j publicyści,
gdyż uosabia najbardziej powszechne cechy.
Pobi era j ą się młodo:
ona
wrch odzi za mąż na.1częśC'iej w wiek u lat l'J-20, on że ni się
w
wieku lat 22-24. Ko3arzą się z
reguły w gronie rówieśników
o
podobnych doswiad 'zeniach szkolnych, studenckich, W5póln~·ch zaintcre owaniach i dążeniach, wśród
których - jak wykdzują zgodnie
liczne ankiety
socjologiczne
czołowe
miejsce zajmuje dążenie
do rodzinnego szczęścia. dystansując zadowolenie z pracy i dobre
warunki materialne. Młoda para
kojarzy się bez swatów, konkuró'w i oficjalnych zaręczyn. Niepotrzebne są jej żadne obietnice
posagu od rodziców. choć: otrzymuje swoisty i wcale niemały posag od społeczei'1stwa
w postaci
solidnego wykształC'enia (najczęś
ciej jest to średnie wykształcenie
zawodowe) oraz - dla pomyślne
go startu - rozłożony ną 3 lata
spłaty kredyt na zagospodarowanie się w wysokości do 10 średnich
w Polsce pensji, który w 40 procentach może
zostać
spłacony
przez zakład pracy młodego czło
wieka.

Pani Kowalska z reguły pracuje
zawodowo, a
pracę zawodową
przerywa z powod•1
macierzyń
stwa co najwyżej na 3 lata. Tyle
bowiem wynosi ustR w owy wymiar
bezpłatnego urlopu.
jaki w Polsce przy<ł-tgu ie kobieC'ie dla odchowania małego dziecka i z jakiego w praktyce korzysta
C'O
piąta młoda matka. Trzeba
dod;ić, że u państwa
Kowalskich
pierwsze dzie~ko po1awia się szybko w 75 proC'entar:h małżeństw nie
później niż w 3 lata
po ślubie.
Na drugie dziecko rodzice decydujq się z reguły około trzydzieslld
Przeciętna
dzii'tność
rodzin
2.5. czyli dwoie lub troje dzieci
stawia Pol,okę w czołówce państw
europejskich.
Pracująca

zawodowo pani Kow żadnym_ wypadku me
dałaby sobie rady z. odchowamem
potomstwa, gdyby nie pomoc paustwa i szeregu jego instytucji, bowiem babcia - niedawno jeszcze
chętna opiekunka wnuków - row
niez na ogół pracuje zawodowo
i nim przejdzie
na
emeryturę,
wnuki dorosną. Pozostaje
więc
·żłobek, przedszkole
i
świetlica
szkolna O miejsce w żłobku czy
przedszkolu nie jest jednak ła
two Przyczyną tego. jest m. in
przeżywany obecnie przez Polskę
wyż
urodzeń
(ok. 650 tys. urodzeń rocznie. wskaźnik przyrostu
nat4ralnago wy nosi 11 promille),
który przekroczył przewidywania
demografów i aczkolwiek jest zjawiskiem optymistycznym, przysparza pewnych trudności. zwłaszcza w
zapewnieniu dostatecznej ilości placówek opiekuńczych dla najmłod
szych. Siłami władz terenowych za
kładów pracy, spółdzielczości mieszkaniowe.i tworzy się więc
w
osiedlaeh obok
państwowej
sieci tych placówek - tak zwane
miniżłobki i przedszkola dla kilkorga dzieci; nierzadko po prostu
któraś z matek przebywająca na
v;alska

urlopie macierzyńskim bierze pod
opiekę kilkoro dzieci sąsiadek
i
koleżan ek.
Placówek tych
jest
jednak ciągle za mało Ale
me
ustępująca mężowi poziomem wykształcenia, nastawiona na samodzielność

życiową

pani Kowalska

niełatwo decyduje się na przejściowe nawet zasklepienie się w
domowym kręgu. Często boi
się

przede wszystkim na zakupy, na
codzienne gotowanie posiłków, co
obciąża głównie
panie
domu.
Wśród młod szej jednak gen ~ racji
typową już postacią jest
ojciec
rodziny
obarczony
zakt:pam1.
pchający wózek z niemowlęci e m.
w:·konujący W>pól nie z żoną
takie roboty, jak : sprzątaniP, zmywanie, pranie.
Partnerstwo
w
małżezistwie staje się po prostu
regułą w młodszym pokoleniu Polaków.

rozwoju eksportu polskiej
myśli technicznej. Obec·
nie Polska apecjalizuje
zbyt racjonalnie, np. za dużo wol- si
dziedzinach - aą to pro·
nych Chwil zabiera im telewizor blemy, związane m. In. z wydo·
- co najmniej kilkanaście godzin byciem lub przetwarzaniem botygodniowo. W wyborze rozrywek gactw naturalnych. Jesteśmy pona drug-im miejscu 7najduje się tentaten1 w zakresie projektoważycie
towarzyskie. Bardzo. często nia i montażu kompletnych Jabryk
rÓ\\' na się ono, praktycznie, też kwasu siarkowego.
życiu rodzinnemu, tylP
że
w
Wysoka jakość i terminowość 1
szf'rszym gronie: rodziców,
dorosłego rodz e ństwa, kuzynów . Wię
zy rodzinne Polaka >ą wyjątkowo
silne ~ znaczme silniejsze
niż
innych europejskich nacji.
Nie
zniweczyły ich masowe migracje,
zwłaszcza ze wsi do miast
oraz
duże

ł

„

,._-<:

GRANICĄ
robót
oto dwa podstawowe
czynniki, dzięki którym polskie
budowniclwo zyskało sobie wiei•
kie uznanie w świecie. Każdego
roku przedsiębiorstwa, zajmujące
się eksportem kompletnych obiektów przemysłowych oraz budownictwem specjalistycznym i inży.
nhiryjnym, realizują setki kontraktów, co stawia tę branżę go·
spodarki w rzi:dzie naszych najpoważniejszych
specjalności
eks•
portowych.
CAF -

JMK

odległości.

Spora
samowystarczalność
routraty kwalifikacji
zawodowych
W wypoczynku państwa Kowalnie mówiąc już o tym, że w olne- dziny Kowalskich w prowadzeniu
sie dorabiania się młoda rodzina gospodarstwa domowego przyczy- skich coraz więcej miejsca zaczyma <iużo wydatków.
nia się do podtrzymywania tra- na tęż zajmować turystyka, wyrodziny, cieczki, wyjazdy weekendowe, co
Nie materialne kłopoty jednak dycyjnego rytmu żyda
spędzają sen z powiek
państwa co jest uciążliwe, nie jest jednak ułatwia szybki ostatnio w Polsce
Kowalskich. Ich standard
mate- pozbawione pewnych zalet.
W rozwoi motoryzacji. Podczas gdy
rialny jest wprawdzi<>
skromny,
ale dostatni. W świetle systematy- niejednym domu obiad to cały ry- 10 lat temu samochód znajdował
cznie prowadzonych w Polsce ba- tuał, chwila wspólnego odpręże się w posiadaniu co 20 polskiej
dań budżetów rodzinnych, docho- nia, a zarazem wymiany wrażeń rodziny, obecnie ma go już co pią
dy na osobę w rodzmie kształtu z całego dnia. Można
go z powo- ta. Po mieszkaniu, jak wiadomo,
ją się przeciętnie w granicach od
przede
wszystkim
2 do 3 tys. zł, co łącznie z liczny- dzeniem nazwać nieformalną go- samochód,
„Fiat 126 p'', stał się popularnym
mi przywilejami socjalnymi, ta- dziną wychowawczą dla dzieci.
kimi jak: wczasy wypoczynkowe,
celem oszczędzania rodzin.
kolonie dla dzieci, bezpłatna szkoSwój zbyt szczupły czas wolny
ła, leczenie sprawia. że wielu Kowalscy spędzają, niestety, nieBOŻENA PAPIERNIK
Kowalskim starcza na systematyczne oszczędzanie.
lllllllllllllllllllllllllllllHHlllllllllllll!lllllllllHlllllllllllllllllllllllUlllllUIUUIUlłllllllłllllllllllUUWIUU
I tu dochodzimy
Cio prozaicznych spraw zakłócających szczęś
cie rodzinne Polaka. Młodzi od.kładają
pieniądze
przede wszystkim na mieszkanie. na które czeka się wciąż za długo To pier\\"szy mankament życia rodzinnego. Drugim jęst chroniczny brak
czasu.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Co do przyczyn braków mieszkaniowych, to watto tylko powiedzieć, że szczególna wojenna spuś
cizna oraz. wynikła zeń sytuacja
społeczna i demograficzna Pol~k1
po dziś dzieli ma znaczenie
dla
istoria ochrony urzyrody ma
jej rozwoju. Od kilku mianowirie
w Polsce długa i boe;ata tradycję.
Sprawy te
budziły
lat przeżywamy
WY7
młodych
zaw!)ze duże taiutertsowanie
małżeństw i wyż urod<:eń, co jest nie tylko u osób spr.twu.lacycb
wła
właśnie
„echem" tamtego wyżu, dze ale l w szerokich krei:ach spojaki miał miejsce bezposreduio po łeczeństwa.
Pierwsze ogramclenia dotvc2yły
najczęściej noszczego!nych izatunków
wojnie.
Lwlerząt.
Już
kilkaset lat temu
Mieszkańie pazistwa Kowalskich chroniono m. I.n. bobry. żubry. tury, sokoły i labedzie. Kazimierz
jest niezbyt ""'ielkie. Nowe - wy- Wielki karał za niszczeni• lasów
z
pszczołami"
posażone jest we wszelkie wygo- i ścina nie .,drze\\'
W czasie panowanla Stefana Batody: centralne ogrzewanie,
gaz. .re go wprowadzono okresy ochronne
łazienkę oraz w merohaniczne urzą dla ryb. .,Liszek młodych
ab:v nie
zbierano, a u koe;o je znaJcla. a by
dzenia domowe i segmentowe me- dziesięć grzywien
przepadł. a liszki
ble, które zajmują mało miejsca rozpuścił" - rozporzadzal król Zl'l!.August w 1557 r,
Nasze mieszkania należą do wy- munt
Scementowanie idei ochrony przyjątkowo ukwieconych
na co
z rody nastapllo w XIX w. Powstaja w tym okresie różnego rodzaju
reguły zwracają
uwagę
cudzo- towarzystwa
i komisje a głównymi
ziemcy.
ośrodkami ochrony
przyrody staja
sie Kraków I Łódź. W 1868 r. Se.Im
Przejdźmy do największej
bo- Krajowy we Lwowie wydal ustawe
lączki państwa Kowalskich.
Jest „względem zakazu łapania. wvteplanią chroniczny brak czasu. Wyli- nia I sprzedawania zwierząt alpeJ·
właściwym Tatrom. świstaka
czono, że zajęcia domowe zajmu- skich,
I dzikich kóz". W Królestwie Konją każdemu z małżonków od 4 gresowym ze wzgledu na mniejsze
do 4,5 godzin dziennie W świetle swobC>dy polityczne. działalność była
badań przeprowadzonych w kilku- bardziej utrudniona. Dopiero w 1882
nastu krajach świata pod kryp- r()ku rozpcczęto wydawanie czasopltonimem Time Budget
Projekt, •ma „\Vszechśwlat.". które - nawiasem mówiac - ukazuje &le do dztpolska przeciętna czasu poświęco sla.
1.
nego na zajęcia domowe jest barPo I wojnie śwlatowel 11.rono osób
dzo wysoka, o ponad godzinę prze- zainteresowanych ochroną przyrody.

w sw1ecie konkretów.

Kontakty z ludźmi zastępują czę
sto kontakty z maszynami. Towarzyską rozmowę prowadzi w naszym imieniu spiker z telewizji,
domową

Eeczywistoś6
gospodarcza
lat siedemdziesiątych w
naszym kraju stworzyła
platformę
dla dalszego

wyższa średnią światową.
Ten
czaś, jak wiadomo, przeznaczamy

H

PYTANIE .CZASÓW KONKRETU
Żyjemy

NASI ZA

.

gosposię wymieniliśmy

na pralkę automatyczną, ze spaceru - jeśli to tylko możliwe got·owi jesteśmy zrezygnować dla
przejażdżki samochodem. Mówimy o politechnizacji szkól i sly
szymy o rewolucji naukowo-technicznej (choć co światlejsi naukowcy różnych dyscyplin wiedzy,
np. lekarz
prof. Aleksandrowicz) głoszą potrzebę rewolucji
naukowo-humanistycznej •

dziach, bądź nie, zu1Pełnie nle11:alemie od
tego, jakie wvkonu.ją oni zawooy Humandstą pow1•nien być ka!OO.y, po orostu dlatego. że nau~ti humamistycz:ne wchłonęły
dziedz·ine etyki.
Na oo dzień ooacza nas źyde, w którym zdecydow.alllie więcej miejsca zajmują konkrety
niż pp.jęcia. I wszelka
a·bstrakcja p0woli staje się obca. Już samo słowo abstra:k<Cja brzmi bairdzo żle.
Niejeden raz miałam mooność prz,ekonać się o tym gdy i.a.kiś konflikt mięodzy

11.
Piiprl'Jtyc:k'
usiłowałam
do wymiaru s.praw mor&lnych. - Kowalski jest sa.służonym pracow.nlkiem, a Piprztycka się spóźnia. Kowalskiego znamy od lat, a Pi'pmycka
pracuje dwa miesiące.
Ale mnie nle illlteresude ami P.iip1'7Jt}'1C'ka,
ani Kowals!'.tii - tłumaczyłam nieraz -po
paru go<fainach ta.kiej słowinej przeipychalllk•i, w ~tórej bez.ustannie pa'Cl<!!łY tylko dwa nltzw,iska. Gdy wyjaśniałam, że
baird•ziej niż tych dwoje skłóconych ze
s()bą ludzii. interesuje mnie konflird, który
l'laistniał np. dlatego, że .szeif na-du:tywa
swoje.i władzy, co pozostaje probleme..'Il
n iezaleiżnie od tego, czy Phi.rztycka pracuj.e cio'brze., cey ile, ~ inteirauO. mni•

K01W&lskdm

sprowadzić·

Połow.a
każdego roczniika
młod'Zie:ty
wędru jp do sl'J'.{ół zawodowych. a s·pOŚród
tych którzy chcą ot0rzymać i;>ełne wykształC'enie średnie, oołowa konczy t-ech-

nika . Wyksztakenie huma<0is.tyczne sensu stricto (tz.n. studia huma'llqstyczne)
staie sle coca.z baJrdziei elita-r ne. Są to
wvdziałv oblę.żone i jednocz:.eśnie od'e:ruiarr k.andyda;tom najmniej miejs.c. f!'.umi:i-nistvka schodzi na mairgi.ne.s, sta.ie S::ę
hobbv niektórych ludzi i tra[dowam.a jest
przez pozostałych na równi z in";Y~i ctysc~"Pli·nami nauki. t'Z'll; jako SP_eCJah7~Ja.
Humanfaty'ka n.ie iest spec1al<iz.ac3ą a
światowl(lądem zakonendonym w lu-
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Gazociąg Orenburski, to wielka
magistrala gazowa, w budowie
której,
oprócz
innych
krajów ,
RWPG,
uczestnicźyła
Polska.
W zamian za1 budowę prawie
500-kilometrowego odcinka, otrzymywać będziemy ze Związku Radzieckiego
stałe
dostawy
gazu

powiększyło
sie znacznie. Powsta.1ą
nowe placówki w Kielcach I Lublinie. Już w 1919 r. ówczesny minlste1 wyznan relll(itnych I oświece
nia publ!cznego wydaje rozporzą
dzenie o ochronie niektórych zabytków przyrody. Pierwszą instytucją
partstwow"
powołana
l.
myśla
o ochronie orzyrody była Tymcza.sowa Komisja Ochrony Przyrody.
która w !925 r. została przemianowana na Państwowa Rade Ochrony
Przyrody (PROP). Główną p0stacia
w tej or14anlzac.11 byt orof. Wladysław Szafer.
Historia P ROP Jest historią claglej
walki I wysilkow na rzecz ochronv
przyrody
Jedną
z zasadniczych
•oraw było w tym czasie ooracowanie i przeforsowanie odpowiedniej ustawy. Pomimo złożenia wsteonego projektu już w 1920 r .• ustawa ta zostala za twierdzo na dopiero
w 1934 r„ co m. in. było "Powodowane czestyml zmianami rzadów.
Innym kierunkiem dziafalnoścl było
twor;i;enie
parków
narodowych.
Pierwszym z nieb by! Bialowieski
Park Narodowy. I 1927 r. powstaje
Liga Ochrony Przyrody, której dów·
aym zadaniem w tym czasie było
wyku,Pywanle od prywatnych wła
ścicieli te1·enó\Y przeznaczonych pod
przyszle rezerwaty.
Poważny
k=yzys w działalności
PROP nastąpll w połowie lat trzydziestych . kiedy to mimo stanowczego sprzeciwu roz11oczeto budowe
kolejki na Kasprowy Wierch.
Pomimo różnych prób. nie udało sle
rozład()wać napiętej sytuacji 1 osta-

tecznie prof. W. Szafer złożył rezygnacje ze swoich wszystkich stanowisk. Podobnie uczynil iel(o zastępca oraz
przewodniczący wszystkich oddziałów terenowych.
Po n wo.inie światoi.\·ej, która
przynio.sla ogromne strat.> I zn:sz-·
czenia,
nasta piło
reaktywowanie
działalnosci Instytucji i ore:anizac.ii.
powołanych
z myśla o ochronie
przyrody, W 19łS r. uchwalono nowa ustawę o ochronie przyrod~·
w oparciu o którą wydano wiele
szczegółowych
rozporządzeń.
dotyczących
np ochrony rzadkich e:atunków :tWierząt i roślin. Powrócono do idei tworzenia oarków narodowych.
które
chronla
obecnie
szczególnie interesujace z orzyrodnlczego punktu wldzenia
tereny
W 1970 r. utworzony został
Polski
Komitet Ochrony Srodowiska. Dwa
lata oóźniej utworzono Ministerstwo
Gospodarki Terenowej 1 Ochronv
Srodowlska.
Pomimo znacznych oslągnleć I nowoczesnego ustawodawstwa, zagadnienia ochrony orzyrod:v i naturalnego środowlska w:vmagaja nadal
intensywne.I opieki ze strony społe
czeństwa I oaństwa. W wielu dziedzinach. np. itospodarld
wodnej
I czystości wód powierzchnlowvch.
sytuac.1a jest krytyczna. Dlatego też
uchwalona przez Sejm 31 stycznta
br. U()wa ustawa oczekiwana była
z takim zainteresowaniem.
STANISŁAW

STADNICKI

kwestia moralna, która zawisze rodz.i sle
n.a poziomie pewnej abstrakcji. słyszałam
n!eraz z ust rozmówcy kol'onny argument: ja jestem mechanikiem.
I był to argu:ment, który m<11ie w ża
dl!lym stopniu nie pr:z.ekonywał. Nie<iawno zeti:rneł.am sie ze sprawą drastyc~ą.
W jednej z fabrvk kierownl•k d:Z<i.ału założył oodsłuch przeci1wko swoim pracownikom. Magne<tofonowv. prymitywny, zrob iony SPOISObem dom01Wym. Chciał wJedzleć. o czym ludzie z sobą rozmawiają.
Zaw zie to prz,ecież wJedza dla szefa ll'l'ZYdatna, szcz~ólnie wówczas. gdy się chce
ludz:om szkoozić. I w te.i zdawałoby sie
oczywistej kwestii moralnej, na temat
której
wY'J)O'Wiada się Zll'eszta C~odeik:s
karny, znów ~łyszałam o Piprztyckiei I

ludźmi kon.kTetu. To .znaczy my pracuJemy, my coś robimy, my nie gadamy,
nie tracimy c7.asu na pustosłowie. T.>obrze
jest być człowiekiem kOO'.:uetu, dobrze,
jeśli potrafi sie swoje myśli. swoje z<lolnOIŚci, swo}e refleksje
umiejsrow1ć, upraktyczm·ić. Nade wszystko iedna•k dobrze jest myśleć. I nie zamieniać my&H
na rzeczy.
Kto.ś kiedyś PoW·iedzLal: l>Ś ziemska jest
linią fikcyjną,
co nie przeszkadza. że
ziemia kręci się dokoła niej. Tak zwana
a.hstira.keja od.l(rywa w żvciu ludzkim
niej.a.ką rolę Takie pojęci.a jak oi~zvz.•a.
nairód. wolność. to tai!że ahstraik:cia A
jednak ludzie uwminając s:e o te wła
śnie wartościi ttotowi .sa poświecaĆ' życie.
Nie moż.na :r..apooniinać o konkr€'tach. ale

o Kowalskim. Nikt me m6gł J)ojąć, he
ja n.aiprawdę na. przeciwiko KowS!lskiiemu, a przecirw J)Odsłuchowd. Kowalski ło
porządny chłop, tylko miał wyskok, myśmy mu ostro a to nagadali, on nie wiedział co ozynl i taik: dalej. SluchaJą.c tych
argumentów. które W<pra,wiały w 2.dumdenie, PI'ZY'P01Il'lliał 'mi sił! w!ierso; Tuwdma
„że koń, ż.e stasielk, że drzewo". Wmyst·ko oso1b no Ka:ixia spra,wa f.unlkcjónuje
sama ll'l'WZ się i nie układa sit w Ż;aden
logiczny łańcuch !)()jęć o życiu i śwded•.
To był wdeNz pt. „Straszni mieszczanie".
My- jesteśmy ludźmi lronl'.t:r~tu. Jut od
diaw<0a jest t*. że jeśli ktoś wY'POWiada
o sobie i swo:m środowlińu podobne zda-

żyde
sprowadzo;ne wyłąc2<11ie do nich
ataJe się miałkie.
Kaidy człowiek dojrzewając, doroślejąc,
buduje swój własny system moralny,
choć opiera się na i;}"6temach istnieją.cych
od zarll!Ilia chiejów. W da!lszym życiu zdariadą mu •ie różne koonoromisy. przechodzi drogę rozczairowań i rezygnuje na
ogół z tego. co narzywa sie romantyzmem.
AJ.a bamk<rwtem jest ten, kto rezygnuje
ze wszystl:<iego, bY'le tytko zapewnić Sobie w tyciu parę miłych i wy>god'llych
konkretów. Byle nie myśleć e tym wyeszym JJi,ę'brze, k<tóre . i est Ponad nimi, a
które przyda.je sena ludzkiemu ży~.

nie, to brr.mi ono

9h$litwł.e. My~

\

Budowa dróg i mostów za grastanowi jedną z najszybciej
rozwijających
się
gałęzi naszego
eksportu. W ostatnich latach największym
zleceniodawcą jest Libia, gdzie budujemy rocznie około
250 km dróg. Obecnie realizowane są w tym kraju kontrakty na
budowę 400 km szlaków. Za'>\'arto
także
kontrakty na budowę następnych 800 km tras.
nicą

Wizytówką potencjału l eksportow~ch możliwości polskiego przemysłu jest w Czechosłowacji budowa
„pod
klucz"
elektrowni
cdeplnej „Prunerov II'' 0 mecy
1.050 MW.

V

Honory PAMIĘCI POKOLEŃ

dla

zasłużonych

Ost~tnlo prezydent ŁO<!zl J.'
Niewiadomski odznaczył 35 osób
wysokimi
odznaczeniami
oań
stwowyml t Honorowym\ Odznakami Miasta Łodzi za wybitne
zasługi
w
o racy
zawodowej
l spałecznej.

Krzyż Kawalerski Orderu Odro·
dzenia Polski otrzymał F. Kosiacki; Złoty Krzvż Zaslui:i R. Stogowski. A. Swierczvńskl.
i M. Znaniecka; Srebrny Krzy:i:
Zasługi S. Barański, E. Cie·
ślik,
L, • Deszczyński, J. Gacal.
T. Jabłonska. J. Kaczmarek. S.
Kucharska S. Mulawa i Barbara Peruga; Brązowy Krzvż Za·
sługi M. Bajer. Cecylia .Eifler,
T. Jaitiello. Irena Kedzlora W.

Kolasińska,

W. Kopczyńska:
W. K. Kuflewska.

M.

KrawczJ•k.
Bo·
tenna Lendzion. w. Łuczak. w.
Markowski, J. Michalak, K. No•
wakowska. J. Olszańska, T. Pła·
checka I Różańska. E. Soboii,
M. Tomaszewicz,
Gabriela Wło·
darczyk ł A. Zakrzewski. Honorowa Odznaka Miasta Łodzi wv·
rótniono s. Julkowskiego
z.
Maczkowska.

• • •
Z okazji
przekazania
Kołu
Miejskiemu nr 6 ZBoWiD dziel·
nicy Bałuty sztandaru. ufundo·
wanego przez soołeczeństwo tel
dzielnicy. odbyła sie uroczystość
dekoracji członków koła wysokimi odznaczeniami oaństwow:v·
ml.
Krzyt Kawalerski Orderu Odro·
dzenia Polski otrzymali: Jadwiga
Duczek, Krystvna Dyszkiewicz.
Z. Krasoń. Z. Orpel. K. Przv·
!Jysz K. Stawski, A. Szta.ibert
i Z. Widomski: Złotv Krzyt zasłul!'l Zofia Olas: Krzvt Partyzancki - A. Niewiadomski.

• • •
Wysokimi Odznaczeniami pań
stwowymi udekorowano członków
kół ZBoWiD nr nr 2. 4, s I 6
rlzlelnlcv Sródmleścle.
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: J. Barański,
Irena Beck, Krystyna
Bidny, R. Durski, Z. Jedynak,
K. Janiak. S. Nestorowicz. S.
Sass: Srebrnym Medalem za Zasług;
dla Obronności Kraju odznaczono W. Bala.

DZIELNICA
Dziś przedstawiamy
projekt
tegorocznego planu
społeczno·
gospodarczego rozwoju
kolejnej łódzkiej dzielnicy - Bałut
Przewiduje
on
wybudowanie
1683 mieszkań o 6165 izbach
w
ramach budownictwa uspołecznionego Budowane one
będą
w
osiedlu Radogoszcz Zachód
1
osiedlu Zagajnikowa. Ponadto pla·
nuje się budowę
spółdzielczych
domów 1-rodzinnych (145 mieszkań)
w rejonie osiedla Radogoszcz i ul
RoJnej a w budow•Pctwie indywidualnym - 43 mieszkania. Rok
bieżący przyniesie również
rozpoczęcie
budowy nowego osiedla
Radogoszcz - Wschód (Glinki). W
stanie surowym wykona się
tu
2200 izb.
Kontynuowane · będzie porządkowanie i kompleksowe
zagospodarowaniP
osiedli
;::: mieszkaniowych. Prace
te
zostaną
zakończone w osiedlach

I

=
=
=

Oddział

LUDZI WALKI I PRACY
W dniu otwarcia obrad
najwyiszego forum komuni
stów polskich - VIII Zjazdu
PZPR - przedstawiciele łó
dzkiej
klasy robotniczej,
delegacje załóg zakładów
przemysłowych
i młodego
pokolenia łodzian złoiyli
wiązanki kwiatów w miejscach upamiętnionych walką i pracq pokoleń komunistów łódzkich·

I

_P~zed

tablicą

Pogot~wle MO
Pogotowie Ratunkowe
Pomoc drogowa PZMot.

upamiętniającą

m1eJsce akcji zbrojnej młodzieżo
wego oddziału Gwardii Ludowej
„Promieniści" przy ul
Piotrkowskiej 83 warty zaciągnęli członko
wie ZHP
z bałuckiego
hufca
„Promieniści". Przed tablicą zło·
· żyły wiązanki kwiatów delegacje

Wczoraj w pierwszym dniu
obrad
VIII
Zjazdu PZPR
w
Widzewskiej
Fabryce
Nici
„Ariadna" otwarto oddział pracy
chronionej dla kobiet. Wśród zaproszonych gości obecni byli: kie·
rownik Wydziału Pracy IdeowoWychowawczej KŁ PZPR - J.
Olbryk, sekretarz ŁRZZ - T. Gu·
mińska i sekretarz ZG Zw. Zaw.
Włókniarzy H. Łabęcki.
W nawijalni zakładów wygospodarowano część hali klimatyzowa·
nej i dobrze oświetlonej na pomieszczenie
dla
tego
oddziału.

Poradnio
lekarsko
dla kombatantów
W
Łod:z.i
działają
34
koła
ZBoWiD, a jednym z najliczniej·
szych jest koło nr 5 na Bałutach .
grupujące 800 osób.
Zarząd tego
koła urządza corocznie dla swoich
członków
wiele
atrakcyjnych
impre:l (wycieczki, spotkania, pogadanki) ZBoWiD-owcy nawiązali
też serdeczne i trwałe
kontakty
z Domem Dziecka przy · ul. Mała
chowskiego.
Na początku lutego otwarta została przy ul. Sierakowskiego 67a.
I p. poradnia lekarska dla kombatantów i inwalidów wojennych
oraz wojskowych z dzielnicy Ba·
łuty
Czynna jest ona w dniach
powszedni<•h w gocizinach 15-20
W dalszym ciągu, w każdą środę
od godz 16 do 18 w ramach pracy 5połecznej lek:irzy ZBoWiD.
czynny jest gabinet lekarsko-konsultacyjny dla kombatantów.
(k)

17

PKO

731·12

się

1--ar-=w=
po t kaD1e We t e•a nOW
l' U C h U r O b O t D I C z e gO

s

W 1980 R.
=

Zjazdowe

zobowiązanie

Rzemieślnicze
nowości

pracy chronionej

w „Ariadnie"

li

TELEFON ZAUFANIA
337.37
czynny w 1todz. 15-7 rano

m. in. przy ul. Rewolucji 1905 r.
nr 18, gdzie wiązanki
kwiatów
ułożone
zostały
w
miejscu
upamiętniającym pierwsze
walki
robotników łódzkich na barykadach
1905 r. Przy al. Kościuszki 11 uczczono pamięć przywódcy polskiego ruchu robotniczego - Feliksa
Dzierżyńskiego.
Kwiaty
złożono
przed tablicą umieszczoną na ścianie domu, w kt.órym
odbywały
się spotkania członków
SDKPiL
w Łodzi.
Po południu delegaC"je łódzkich
załóg pracowniczych i młodzieży
f
#
złożyły
wiązanki
kwiatów
na
grobach łódzkich komunistów na
&Cmentarzu Komunalavm. Pamię<'ią o poprzednich pokoleniach koI
~unistów łódzkich. w dniu ~~warcia obrad VIII ZJazdu partu zamani~estowano. cią_głość
tradyc3 1
Wczoraj w Kll PZPR·Sródmleście Io sle spotkanie weteranów ruc:)rn
pols~1ego I łodzk1ego ruchu ro· z okazji rozpoczynaJacych sle robotniczego, Powita! ich sekretarz
botmczego.
(er)
Obrad VIII Zjazdu partii - odby- KD PZPR - z. Kwaśniewski i 1)0·
informował
o przebiegu dyskusji
przedzjazdowej oraz o praca.eh zespo!U, powołanego do kontroli rea·
ll?-ac.H zgłoszonych wniosków.
Następnie weterani wspólnie obeJ·
rzeli transmisję z otwarcia obrad
VIII Zjazdu.
Podobne
spotkania
lnflancka i Zgierska Stefana :
.~ oz wijać się będzi e
nadal odbyty się takie wczora.i w .. Efcie"
,Próchniku", „Skogarze" I Innych
oraz poważnie zaawansowane
w
s ieć handlową. W I półroczu
zakładach województwa,
osiedlach Limanowskiego Pru- Q
oddany
zostanie
pawilon
(M. Kr.)
sa, Radogoszcz - Zachód i Roga- ogólnospożywczy nr 83
w
tka. Poprawa warunków
miesz- osiedlu Radogoszcz. Również
w
kaniowych nastąpi również dzięki tym roku powstanie tam drugi tapodnoszeniu
standardu
domów ki pawilon. Rozpoczęta też zostastarych. Na ich remont i moder- nie na osiedlu
Radogoszcz
n zację przeznaczono 24 490 tys. zł. Wschód budowa pawilonu spożyw.
Planuje się
także
budowę i czego. Na powstających w br. parprzebudowę wielu ulic. Rozpoczęta terach budynków 111 i 112
na
zostanie budowa kładki dla
pie- tym osiedlu zlokalizowane zostaszych w rejonie ul. Zgierskiej i ną - w przyszłym roku - plaZałoga Przedsiębiorstwa
GospoSędziowskiej.
Otrzyma
wreszcie cówki usługowe i handlowe. Pooświetlenie dojście
do
Dworca nadto na parterze budynku ,Sko· darki Mieszkaniowej Łódź-Polesie
PKS przy ul. Smugowej oraz pę garu" przy ul. Traktorowej roz- podjęła na KSR - z o.kazji VIIl
tla autobusowa przy ul. Teresy i pocznie swą działalność sklep fu- Zjazdu
PZPR
zobowiązanie
Szpinakowej Czynione są też sta- trzarski, a w pawilonie przy ul
wykonania
w
bieżącym roku do·
rania, by uruchomić
sterownik Łanowej - sklep meblarski. Konremontów
budynków
przejścia dla pieszych przy zbiegu tynuowana też
będzie
budowa datkowo
ul. Żubardzkiej z al. Włókniarzy trzeeh
pawilonów
na
osiedlu mieszkalnych wartości 1 mln zł.
Plan przewiduje takżE dalszą roz- Zgierska Stefana, które prze(m)
budowę sieci wodociągowej, kana· kazane zostaną mieszkańcom w rolizacyjnej oraz kolektorów sani- ku przyszłym.
tarnych.
Sieć
zakładów
gastronomicznych w tej dzielnicy zwiększy się
o trzy: restauracje w pałacyku
przy al. Włókniarzy 2, bar-bistro
na Starym Rynku i restaurację w
nowo wybudowanym zajeździe turystycznym
przy ul Łupkowej.
Pracuje w nim 211 kobiet. Miejsc Zakłada się też powstanie 120 zajest więcej. Piętro wyżej przysto- kładów rzemieślniczych.
Co roku łódzka Izba Rtemleślnt
Wiele pracy przy porządkowa cza organizuje giełdy swoich wyrosowano kilka pokoików do potrzeb
bów.
Tegoroczna
odbędzie
sle
kobiet ciężarnych. Jest więc pokój niu dzielnicy mieszkańcy
Bałut
dniac·h 26-27 bm. w Łodzi.
lekarski i położna, obecna przez wykonają w czynach społecznych w Weżmie
w niej udział 18 &pól·
8 godz.in, pokój śniadaniowy, pry- Planowana na ten rok ich wartość dzteln1 rzemteślniczych z ł woje55 mln zł.
(ms)
sznice i sanitariaty,
(p)
wództw: mlejsldego l6dzkle110 piotrkowskiego, sieradzkiego i skierniewickiego; wartość oferowanych towarów sięga I30 mln zł. Rzemieślnicy
zaprezentuJa
artyikuly
9 hrant. Z metalu będą to m. In.
narzędzia
ogrodnicze 1 akcesoria
z tworzYW sztuczUmieszczane
w witrynach Staną one m. in. na ul. Traugutta motoryzacyjne.
nych
wyroby
1001 dro·
sklepów,
rozlepiane na ścia przed „Textilimpexem" na skrzy* blazgów. zabawki z.I serii
galanteria. Na
nach domów, przystankach au• żowaniu ulic Kopcińskiego, Naru- giełdzie znajdą się też różne artytobusowych I tramwajowych - towicza i na ul. Nowotki
(przy kuły gospodarstwa domoweao z m·eplakaty reklam i kartki ogło- pętli ,13"). W tym roku zamontu- talu i drewna. a panadto meble.
• szeniowe
często
nieaktualne, je się w Łodzi 40 takich zesta- torby, artykuły dekoracyjne, szczotki. lampy, sprzęt sportowy, odzlet
(ksp)
brudne I porozdzierane, mocno wów.
1 konfekcja dla dzlecL
•• nadwerężają" wystrój estetyIzba Rzemieślnicza zaprosiła na
czny miasta.
giełdę handlowców z WPHW
„Spo
łem",
„samopomocy Chłopskiej"
W Łodzi brak jest funkcjonal„Otexu".
Przybędą
na
nią
takte
nych, właściwie
rozmieszczonych
przedstawiciele
s"61dzielnl
rzeslupów· ogłoszeniowych. Stare, sto
mieślniczych
z całego kraju oraz
jące gdzieniegdzie na peryferiach
handlowcy pryWatnl.
miasta, są nieestetyczne i ze wzglę
Organizatorzy zaPOwtadaJll nowo·
W rejonie Głowna, od blisko rodu na niewielką
powierzchnię, ku funkcjonuje poczta objazdowa kl. wśród nieb m. In. stylowe oku·
kiepsko spełniają swoją rolę. Nie- „Łodzianka". Codziennie - wypo· cla meblowe, wyściełane krzesełka
dla dzlęci. bagatnikl motocyklowe.
które - te najbardziej zniszczone sażony w odpowiedni sprzęt takte modną odztet
dla
dzieci
jak na przykład na ul. Bednar- „Osinobus" przez pewien określo ai młodzie*y·
skiej, zagrażają n:awet bezpieczeń ny z góry czas stoi w jednej z 8
lkas)
stwu przechodniów.
obsługiwanych wsi. Ich mieszkań
W tym roku „zabytki" te
za- cy mogą wówczas nadawać i odstąpione
zostaną
nowoczesnymi bierać listy i przekazy, wpłacać
konstrukcjami; ich cztery proto- pieniądze na różne konta i ratypy wcześniej ustawiono jut na chunki oraz zamawiać rozmowy
Retkini I Rondzie Titowa. Będą to telefoniczne.
• ,,Batalia przy stoliku" - 9potestetyczne, a przede
wszystkim
Poczta zamierza w bieżącym ro- kanie miłośników gier łwletllco
funkcjonalne zestawy tablic ogło
wych dziś o godz. 11 w DDK (U)..
szeniowych. Ich elementy stanowić ku również na terenie wsi, znaj- Limanowskiego I66),
dujących się w okolicach Aleksan·
• „Islam - związek polityki t re•
będą ćwiartki żelbetowego
koła.
Konstrukcje te pozwolą na wielo- drowa uruchomić taki „Osinobus". ligli" - prelekcja oraz fllm fabufarny
„Smlerć prezydenta".
dziś
rakie ustawienie
poszczególnych
o godz. I6.30 w DDK (al. I Maja 87).
(ksp)
łuków. Pełny zestaw form główny
• Koncert kapeli „Bałucłarze" .
plastyk województwa
zapropodziś o gOdz. 17.30 w Domu Dziennego Pobytu (ul. Borowa 6).
nował WPDiM wiosną 1979 r. Je• Wieczór poe,,;JI, dziś o Rodz. 18
sienią tegoż roku Miejskie Przed·
w klubie „Złota Jesień" (ul. Zusiębiorstwo Elementów
Budowlabardzka 3).
nych wyko.nało cienkie, żelbetowe
• „Pod szcześllwa 11wlazdll"
odlewy.
impreza w DDK (ul. Limanowskie·
SĄ
Pierwsze nowe tablice
WPDIM
go 166) dziś o godz. IB.
• „z ClzleJ6w Sieradza" - odczyt
zamierza ustawić wiosną br. w
mgy A. Dzierzgowskiej, dziś o godz. I8
Sródmieściu (w tej dzielnicy :r:low Muzeum Archeo1oglcznym 1 Etnokalizowanych będzie 10 zestawów).
graficznym (pt, Wolnolci 14).

BAŁUTY

!57·77

52·11·19, 706-Z7

Centrala Informacy.Jna

załóg

łódzkich zakładów.
Podobna uroczystoś<. odbyła

WAZNE 'l'ELEFONY
Informacja o usługach
398·I8
Informacja kolejowa i55·55, 284-69
Informacja PKS
Dworzec Centralny
265-96
Dworzec Północny
747-20
Informacja telefoniczna
13
Komenda Wojewódzka MO
centrala
617·22 292·22
Pogotowie ciepłownicze
253·11
Pogotowie dro11owe
„Polmozbyt"
•ot-32
Pogotowie ener11etyczne
Rejon ŁOdź·Pólnoc 334·31 Sił·l8
Rejon ŁOdź-Poludnie
· 111-93
Rejon Pabianice
37·10
Rejon Zgierz
18·3ł·ł9
Rejon oświetlenia ulic
881·15
Pogotowie razowe
395·85
Straż Pożarna
98. C66·11, 795.55

Estetyczne slupy

ogłoszeniowe

Ruchoma poczta

Wkilko zdaniach

CHOROBY
WENERYCZNE
GROZ"4E DLA CIEBIE
I TWOJEJ RODZINY

TEATRY
WIELKI
godz. I9
dwór"
„ St ranny
POWSZECHNY
godz.
19.15
„Ludzie energiczni"
NOWY - godz. 19.15 „OP<>wieść
zimowa"
MAŁA SALA godz. 20 „Drugie danie"
JARACZA - godz. 19.30 „Jednak
kabaret"
7.15 gooz. I9.15 „Tato. tato.
sprawa slę rypła"
MUZYCZNY - godz. 19 „Boss"
ARLEKIN - aodz. 17.30 „Krzesiwo"

PINOKIO -

nieczynny

MUZEA
HISTORlI RUCHU REWOLUCYJ.
NEGO (Gdańska 13) godz.
11-17
OllDZIAł. RADOGOSZCZ (Zit!erska 147) - nieczynne
ARCHEOl.OOJCZNE i ETNOGRA·
FICZNE (Pl. Wolności 14) ltOdZ.
11-18
BIOLOGII
EWOLUCYJNEJ UŁ
(Park Sienkiewicza> nieczynne
CENTRALNE
MUZEUM WŁO·
KIENNICTWA (Piotrkowska 282)
- godz. 11-18
llSTORJJ MIASTA ŁODZI coarodowa I5) - godz. 11-I6
SZTUKI 1Wleckowskle11,o 36)
gOdz. IZ-18
POLSKIEJ

SŁUŻ"
(Żeligowskiego

WOJSKOWEJ

BY ZDROWIA
'I) godz. 13-18

WYSTA\VY
SALON SZTUKI WSP0ł.CZES·
NEJ (Piotrkowska 86) - Wiesław
Sntadeekl - malarstwo
~odz. 10-18

r;ALERlA BAŁUCKA (Stary Rynek 2) - Marzena Kawalerowicz - malarstwo 11.odz, 11)-18
GALERIA G·3
Dom Handlowy
Juventus - witryny - Wiesław
Snladeckl - malarstwo

• • •

L0DZKJ PARK KULTURY J WY·
POCZVNKU Ina Zdrowiu>
ZOO - cz:vnne od rzodz. 9 do
15 30 (kasa do 11,odz. 15)
PAl .MIARNIA - czynna w aodz.
!G-1& Coprócz niedziel i panie·
dzialkOw)
JUNA.
BAŁTYK

-

„Anna Karenlna"
radz. od lat I5 godz. 9.45, 15
18.15, „J ezioro la bedzie" rad z.
od lat 12 godz. I3 Seans nocny - film przedpremierowy:
„Gorączka sobotniej noc:v" USA
godz. 31.11
IWANOWO - ..Sami •wo!" pol.
b.o. godz. 10, 14.30.
„Szedł
pies po fortepianie" radz. b.o.
godz. 12.11, „Hallo. Szpicbródka" ool. Od lat 15 godz. 17,
19.30
POLONIA - „Ziemia obiecana"
poi. Od lat I5 godz. 10, 13,
16. 19

PRZEDWIOSNlE „Ró.f" USA
od lat 12 godz. 10. 15. 17.15
I0.30, „Pod Borsucza Skala"
czes. b.o. aodz.. I2.I5
WŁOKNIARZ „Hubal"
Pol.
b.o. godz. IO, 19, ,Motodrama"
pol, b.o. gOdz. 13. IS. 17
WOLNOSC - „Cygańska miłość"
bułg. od lat 15 gOdz.
IO, 15.
17.15. 19.30, „zew rodu" czes.
b.o. godz. 12.IS
WISŁA
....,. „Gwiazdy poranne"
pol. Od lat 15 godz. 10, 12.15
15 17.15, I9.30
ZACHĘTA .. Leaenda o mllo·
tel" radz. b.o aodz.
12.15:
„Imperium namiętności", jap.
od lat 18 11odz. 10. 15.
17.15
!9.30
ŁDK nieczynna
STUDIO - „I2 prac Asterlxa"
tran, b.o. codz. 15.30: .Sanchez
1 jego dzieci" mek1. Od lat I5
godz. 17.15. 19.30
STYLOWY „Re.l a" poi. od
lat 15 gOdz. I5.30, „Niewinne"
wł. od lat I8 godz. 17, 19.30
DKM „Racja stanu" fr. od
lat 15 aOdz. 18, IO
KOLEJARZ - nieczynne
HALKA - seanse. zamkniete
GDYNIA
„Godzilla kontra
Glgan" jap. od lat 12 aodz.
10, I2.15.
15, „Droga daleka
przed nami" 1>01. od lat 15
godz. 17.15, 19.SO
Ml.ODA GWARDIA - „Jabberwocky" anR. od lat 15 aOdz.
10, 12. 14. IS;
Filmy krótko·
metrażowe godz. I8; .. Wesele" po!. od lat IS godz. 19
MUZA „Wściekły"
poi. od
lat 18 godz. 15. 1D
1 MA.JA - Przectad pn. „Opo·
wieści o Polsce"; „Perła w ko·
ronle" poi. od lat IS godz. tł.
„Gwiezdne wojny" USA od
lat 12 godz. 18. 19
POKOJ Wódz Indian Tecumseh" NRD b.o. l(OdZ tł: .Mło
dy Frankenstein" USA od lat
15 ltOdZ. 16 li
ROMA „S61 ziemi czarnej"
POl Od lat IS stodz.
12. 16:
.,Milczacy
wsoólnlk"
kanad
od
lat
18
godz.
10,
14,
18, Film premierowy:
,Król
Cyganów" USA od la·t 18 icodz.
20

STOKI „SmlHtelny "°'ci."
fr. od la-t 11 &odi. 18, lł
SWIT - „WMyscy l nUc.t" D01'.
od lat l i godz. 14.
WlHdr
premier - „Taczanka 1 lXlłUd•
nta" radz. od lat 11 !loda. 18.
„zemsta r6towe1 pantery" an1t.
Od lat l i &odz. 11
TATRY - „Lęk wysokMC1" U!IA
Od lat l i !IOdZ, 11 11.11, lt.
Bajka~
„PlimpU1nl
l
'lr•t4"
llOdz. 16.30, ••Ryefrz nltlaneao
ekranu" węa. b.o. &Odi. 19.30
OKA ,,Do
krwi oetatnlej"
po!, CZ, 1 1 Il &Odi. 11, „Jdi
do mamy. tata pracuje" fr.
Od lat I5 1cdz. UO, li lt
POLESIE „Kot w butach"
jap. godz. 16, „Tomasz" fr. od
lat 15 godz. li
POPULARNE - „PGClll!r w tnl&•
gu" jug, godz. 1'. 11.łl
ENl'lRGETYK - nieczynne
PIONIER „Terrcr Mecha&o•
dzilll" jap. b.o. aodz. 11, 181
19, „OpowiadanJe o przyjdni"
poi. b.o. godz. 15
REKORD „Hotel klasy lux'.'
poi. od lat 11 godz.
Ił.
15,
.,Wersja
pułkownika
Zorina"
radz. od lat 15 aodz. Il
SOJUSZ - nieczynne
APTl!:JU
ł.OD:t

Główna

14,

Głowno

-

Obrotlców Stalin·
gradu 15. Nlciarnlana lS
DCll·
• browskiego 89. Ollmpi;JSk• Ta.
Lutomierska 145.

• • •

Lowteka 21. Konstantynów - Sadowa 10. Oaor·
ków - Armil Czerwonej 17. Pabianice - Armil Czerwonej 7.
Zgierz - Dąbrowskiego 10 Alek•
sandrów - Kołcluazlcl I.
DYŻURY

SZPITALI

POŁOŻNICTWO

Szpital Im. Kopernika - po·
I 1lnekologla z dziel·
nicy Górna· Por. „K" ul. Odrzań·
ska Cieszkowskiego. Przyhyszew·
skiego, Lokatorska,
Rzgowska
gmina Rzgów oru 1tnekologia
z dzielnicy Polesie; Por. ..K"
.il Fornalskiej
lnstytu\ Poł.·Gln. (ul. curleSklodowsklej 11) poło:tnlchvo
I ginekologia z dzielnicy Górna:
Por. ..K" ul. !'etlńskiego I Tatrzańska, dzielnica
Sródmleścle.
Por. „K" ul. 10 Lutego oraz
ginekologia a dzlelnlcy Polesie:
Por. ..K" ul, Olimpijska.
Inatytu\ Pol.-Gln. AM (Sterlln·
ga t3) - połotnlctwo I glnekolo·
gla 1 dzielnicy Sródmleścle: Por.
„K" ul.
Kopcińskiego,
Rewolucji 1801 roku gmina
Brójce
oraz clnekolo1ia z dzielnicy Po·
lesie: Por ..K" al. 1 Maja
Szpital Im H. Wolf - polot·
nlctwo I 1lnekoto1ia z dzielnicy
Bałuty oraz glnekolosla z dnel·
nlcy Polesie Por. „K" ul. Gdań
ska I Kas!)rzaka
Szpital Im. Jordana polot·
ntctwo z dzielnicy Widzew I Połoinic•wo

lh :e.

Szpital Im. "klodow1kleJ•Cuń•
w Zg1Przu - polo:tnlctwo - mia·
sto I gmina zg1en
Ozorkóv.
Aleksandrów miasto Konstanty·
nów gmina Parzęczew I Andre·
spol
Szpital Im. Marchlewskiego "'
Zgierzu - -clnekologia - mia·
sto I gmina
Zgierz
Ozorków
Aleksandrów m!uto Konstanty·
nów gmina Parzęczew I Andrespol tiraz s dzielnicy
Widzew
t r d:r.lelnlcy Polesie: Por. ..K"
ut Srebrzyń„ka.
S'&pftat tm Blernackle10 w Pa·
btanlcaeh - połotnlctwo I gtne·
kologia - miasto I gmina Pa·
bla nice.
Szpital w Głownie
poloł·
nłctwo I &lnekologła
- miasto
I gmina Głowno
Stryków ora•
· '(mina Nowosnlna
,
Chirurgia ogólna - Bałuty Szpital ·m Puteura (Wigury tli)
Szpital Im Sarllcklel{o CKopclń
~klei;!n 22) codzll'nnle dla orz:1„
chodni rejonowej nr 7. SZJ)ltal
lm Skłorlo-lde,·Curle
IZglen
Parzęc7.ewska 33) dla orzy.
chodni relonowvch nr nr t t 3
5 Szplt11!
Im.
Marchlewskiego
(Zglea Dubol~ 17) - Ozorków
Aleksstnr!rńw
Parzęczew
Górna
- Szpital Im. .Jonschera (Mlll<>nowa 14). Polesie - Szpital Im.
Pirogowa (Wólczańska 195) Sródmleścle S2:Pital Im. Biegań
skiego (Knlazlewlcza 1/5). Widzew
- Sznłtal Im. Sonenberga (Pieniny 30).
Chirurgi• urazowa - Szpital Im
Jonschera CMlllonowlł t4)
Neurochlnlrgla - Szoltal
fm.
SklodowstdeJ-Cuorle (Zgierz, Parzęczewska 3!1)

Laryngnloitla - Szpital
Im
Pirogowa (W61czań&ka I95)
Okultstyka
Szpital
Im.
Skłodowsklej-Cu.rle
<Zgierz, Pa·
rzęczewska 3S)

Chirurgia I laryngologia dzle·
clęca
- Szpital Im. Korczaka
(Armil Czerwonej IS)
Chlruricla
ezczekowo-twar:r.owa
- Szpital Im. Skłodowskiej-Curie
(Zgierz. Puzęczewska 35).
Toksykolol!.la - lnstvtut Medycyny Prac'I ('l'ereey 8)
Wenerologia - Prz.ychodnla Der·
matologiczna <Zakatna 44)
NOCNA POMOC
PIELISONtARSK.A
- czynna codziennie w godz.
21)-5
Łódł Bałuty

-

ł

zable&I na mleJ·
scu w Izbie
przyj~
Szpitala
lm. H.
Wolf;
zgłoszenia
na
zabiegi w domu chorego
tel.
777-77.

Łód~-Oóma - sablegl na mlej1cu w
Izbie prz.yJęć
Szpitala
lm. Jonschera: Szpitala Im. Wł.
Brudzlń•klego:
zgłoszenia
na
zabiegi w domu
chorego tel.

406-56,

Lódt-Pole11e - u.biegi na mlelscu
w Izble przyjęć
Sz pito la
Im. M. Ptrognwa.
Szpitala Im.
Madurowicza: zgłoszenia na za·
biegi w domu
chorego tel.
261·85.
t.ódż-Sródmldcle zabiegi na
mle1s< r w Izbie przyJ~ Szpitala
Im. L. Pasteura:
zgłoszenia na
zabiegi w domu
eboreao
tel
llt4-11,

t.ódt-Wldzew - aablegl na miej·
scu
w Izbie orzyję<:
Szpitala
Im Sonenberga - zgłoszeni' n~
zabiegi
w domu chorego tel.
8&4-lL

wo.n:wnozr.4 STAcr_..
POGOTOWIA PATUNlitOWl!:GO
t.ódt, ul. Sienkiewicza 137
tel. llł
OG0LNOl.0DZKI
PUNKT INFORMACYJNY
dotyczac1
pracy
placówek
słu2by rdrowla (czynn1 calę dobę we wszystkie
dni tygodnia)
- tel. 115-Ił.

DZIBNłłIK PO.Ptl'LAR.NY nr li (9501) f
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V NA KIL.KA
IECZORÓW
SYLWESTREM SZYSZKO

REŻYSEREM

„w

SŁOŃC li

I

SERIALU TV
DESZCZU"

-

neJ wsi. Z sało!enla, rolnik dostaje wszystko - kredyty, nawet
milionowe - ale w praktyce nie
zawsze może z tego skorzystać.
Więc Bolek ma dobre chęci, ale
potyka się o tysiąc mniejszych
i większych klopotów, których mo:ina by z powodzeniem uniknąć od materiałów począwszy, przez
nieudolność urzędników,
po nie-

Fi!~ polski podej~uje tema-1 na . dalszym
planie.
lnterę_sują solidność 1 niesłowność rzemieślnitykę wiejską rzadko, a Jeszcze rza- · mme przede wszystkim te pro ble- ków, I tak dalej.
dziej podejmuje ją z powodzeniem. my, które powstają na wsi w wy- Są to tylko wyniki ,zaniedbań
Pan wyspecjalizował się w tej te- niku pewnego rodzaju 7;askoczenia organizacyjnych. Wzorzec kulturo-

matyce. Na ekranach Tv oglądamy właśnie „w słońcu i w deszcz~"· Ską~ ta ~onse.kwencja w podeJmowam1;1 w1eJsk1ego tematu?_
Opowiadam o ludziach, ktorzy eh.cą: by o '!ich opowiada~o
i uwazn~e . słuchaJą tego, co s1ę
o nich mow1. .
.
.
- W mieście __takich me ma?
Są, oczy'Y1scie. Ale nie tak
jasno. s~rystahzowane i nie t".ch
wym1arow, co problemy I konfhkły współczesnej wsi.
Czy dlatego, że zmienia sie
bardzo s~ybko?
.
:- Własnie w szy~k~ścl przemian
le~y po?stawowe zrodło probiemow wsi.
.
-: Czy mówimy o sferze obyczaJów?
•
• .
.
Moglibysmy . mo~ió I 0 me~~
ale se~ial „w słon!'u 1 w deszczu
przemiany obyczaJowe pozostawia

jej mieszkańców szybkością prze- wy. styl życia, przemiany strukmian materialnych. Chłopi mają turalne wsi, niewiele mają z tym
już mechanizację rolnictwa, samo- chyba wspólnego?
chody, telewizory, pralki, lodówki,
- Czy ja. wiem? Na dobrą spra·
centralne
ogrzewanie,
łazienki. wę, nie ma nawet poważniejszych
Opanowali wnystkie te przyrządy studiów nad socjologią wsi, nad
I urządzenia, lecz w pewnym sen- psychiką chłopa, takiego, jakim

sle do nich nie dorośli.
Wiedzą, jest on dzisiaj. Dlatego trzeba
jak ~ nieb korzystać, ale brakuje o tych sprawach mówić mo1:liwie
im Jakiegoś wzorca kulturowego, głośno I szeroko. Na przykład połub mówiąc prościej wzoru przez serial telewizyjny,
życia w nowych zmienionych waSkoro tak· mało o wsi wiarunkach.
'
domo, to skąd pana wiadomości?
- Skąd taki wzorzec wziąć?
Nie jest pan przecież chłopem
- Z czasem zapewne sam się z pochodzenia.
ukształtuje, Niepokojące jest jed- Chodzę i szperam. Bywam
nak to, że na razie kształtuje się na weselach, rozmawiam z ludźmi.
w nieprawidłowym kierunku. Po Poza tym, chociaż ze wsi nlę poprostu przenosi się na wieś miej- chodzę, mieszkam w połowie na
ski styl t:vcia, a przecież oba sty- wsi, w połowie w mieście. Mam
le są zupełnie nieprzystawalne.
z wsią stały bezpośredni kontakt
- Może nie może być inaczej?
I chyba jakieś zaufanie rolników,
- Może. Na wsi osiedla się co- s którymi rozmawiam,
raz więcej wykształconych ludzi
- I co z tych rozmów wynika?
z miasta. Ich gospodarstwa są go- Na przykład „W słońcu i w
spodarstwami autentycznie nowo- deszczu",
czesnymi, a jednocześnie pozbaRozm.: MACIEJ IWANOWSKI
wionymi wnelklch niepotrzebnych
naleciałości miejskich są jednocześnie funkcjonalne I nie kaleczą
To paradoks,
lecz my~lę, że nowoczesny styl ty- "
•
łł
Większa frekwencja zdaje sle za. cła na wsi 1tworz1t nie jej mieszpowiada,; początek sezonu wiosenne•
go. W nastrojacb wyczuwa si' Jed· kańcy z dziada pradziada, lecz
właśnie cl przybysze.
nak oczekiwanie
zwłaszcza
wśród
pote11cjalnycb nabvwców. którzy nie- Pana główny bohater, Bole-1
chętnie obserwuJa tendencje do wY· sław
Małolepszy,
jest chłopem
w za~ladach
„Diora"
raźner:o
windowania cen nowvc!J. z dziada pradziada, i rzeczywiście przystąpiono do Radiowych
monta:!:u pierwszej
bądi prawie nowvch pojazdów
Ce- poszukiwanie wzorca kulturowego Informacyjnej
partii
najnowsz~ch
ny
wywoławcze
aut kilkuletnich
monofonicznych
utrzymuJa sle na nie zmienionvm nie jest tym, co go najbardziej radioodbiorników
zaprząta.
(stołowych) o nazwie .Gawot" Nopoziomie:
Niemniej,
w
całej
szamotani- wy odbiornik ~konstruowano w oOto notowania wr: cen wywoław
parciu o układy scalone aparat p0czych w tys. zł:
nie Bolka z żoną, chodzi przeciei siada dztęk! temu wysokie walory
PF 125p - 1500: 1980: 360, 1979: właśnie o styl życia. Że nie
jest
eskp!oatacyjne.
M. In.
wprowadzo26~10
1978: 250-295 1977: 200-225 estetą? Nie
jest, bo nie ma ta- no w nim tzw. psofometryczna re1976: 170-190
1975: 155-175, 1974:
kicb
naw.yków,
ani
zreszt!l
czasu
gutacje
siły głosu. a tak:!:e elektro130-150 1973: 120-130, 1972: 108-120
- musi najpierw postawić na no- nlczny precyzer ułatwlaJacv stro1e1971: 95-110 1970: 85-95.
nie fal radiowych. Aparat wvoosaPF 1251> - 1300: 1977: 180-205. 1976: gl gospodarkę.
- Ma tysiac kłopotów, których ~ono tak:!:e w dodatkowe dwa i;inla160-180 1975: 145-165, 1974: 125-140
.
.da antenowe oraz w gniazda umo1973· 115-130. 1972: lOG-115. 1971: 92- mieć nie powinien.
tliwlające współpr11ce z magnetofo·
100.
Taka
jest
rzeczywistość
nanem I gramofonem. ·
PF 126p - 600: 1980: 165. 1979:
1411-155, 1978: 135-145. 1977: 110-120
1976: 100-110. 1975: 90-100, 1974:
80-90,
PF 126 11 - 650: 1979: 140-150, !9'1'8:
130-140 1977: 120-125.
SYRENA: 1980: 140, 1979: 100-115
1978. 95-1 oo 1977. 80-90 1976 70-81.
leśll. nie mogąc zasną~. wstajesz substancJł
plrokatechoamlnowycb,
1975. 65-72 1974: 61)....70 1973: 42-55.
aby zapalil' papierosa - które z kolei zwiększają ciśnienie I
SKODA: 1976: 150-160, 1975: 140- z łóżka,
155 1974: 120-135 1973· 115-125, 1972: popełniasz błąd. gdył palenie jesz· przyspieszają tętno. Właśnie te ucze bardziej utrudni cl uśnięcie. Ba· boczne skutki palenia są odpowie·
105-115 1971: 95-105.
WARTBURG: · 1976: 1911-220. 1975. dacze i uniwersytetu stanowego w dzialne za trudnoscl z zaśnięciem 170-195 1974: 15S-175 1973: 135-155 Pensylwanii przedstawlll pierwszy twierdzą autorzy artykułu zamlesz·
materiał dowodowy
wiążący zjawia·
czonego przez „Science Magazine"
1972. 120-135, 1971: 115-125,
Udało
Powatne kłopoty sprawiał naukow·
1975: ko bezsenności z paleniem
TRAB.o\NT:
1976: 120-125.
się również potwierdzi{'
Iz palacze, com sprawdzony statystycznie fakt.
10:>-115 1974: 90-105.
którzv
irywa.lą
•
nałogiem.
lt
palacze jednocieśnle oiją znacznie
śpią
o
ZAPOROŻEC:
1977: 140-145. 1976.
wił'h.' lepiej nit poput'•lnio.
więcej kawy. co nieco mąci
la~ny
120-130.
'
Wcześniejsze
badania
wykazały
obraz badań Nie Jest bowiem cal·
ŁADA !500 S: 1979: 450.
ju:!:,
b
nikotyna
Jest
substancją
sty
klem
wykluczone.
te palacze niemoDACIA: 1975: 130-145. 1974: US-135
mulującą wvdzielanle przez organizm gą apa~ wskutek zatywanla kofeiny.
(OBSERWATOR)

r..awot"na1no11rszy
•

wiejskłe~o pejzażu.

radioodb1·or'nik

Palenie

•
I hezsennośc ...

WTOREK, li LUTEGO
PROGRAM I
„Wczoraj na Zjefdzle" powtórzenie referatu prol(ramowego
Biura Politycznego, 1%.10 Muzyka
polska. 12.45 Rolniczy kwadrans. 13.00
Komunikat energetyczny, 13.01 Stara I nowa muzyka wojskowa 13.20
Koncert orkiestr radiowych.
13.40
Kącik melomana ,,ca'prlccla" K..
Pendereckiego. 14.00 Studio .. Gama".
14.20 Studio Relaks. 14.25 Studlo
„Gama". 15.00 Wlad. 15.05 Korespondencja z zagranicy. 15.10 Studio
.. Gama" - c. d. 16.00 Tu Jedynka.
17.00 Radiokurier - aud. lnformacyjQa Studia Młodych. 17.30 Sprawoidanie
z obrad VIII Zjazdu
PZPR, 18.00 Muzyk.a polska. 18.25
Nie tylko dla kierowców.
19.00
Dziennik wieczorny, 19.30 Panorama
polskiej muzyki rozrywkowej. 20.00
W!ad. 20.05 Koncert tyczeń.
20.40
Kronll<;a ollmpi.1ska oraz informacje
z Zimowych I<:rzysk w Lake Placid. 20.57 Komunikat Totalizatora
Sportowea:o. 21.00 Wiad. 21.05 Sprawozdanie
z
obrad VIII Zjazdu
PZPR. 21.45 Utwory Adama Jastrzebskiego. 22.00 Z kraju 1 ze
śwlata wydanie wieczorne.
22.20
Tu radio kierowców, 22.23 Panorama pol~klej muzvkl rozrywkowej.
23.00 Wita was Polska.
I.OO

PROGRAM U
11.30 Wlad. 11.35 Skrzynka poszukiwania rodzin PCK. 11.40 Muzyka
spod strzechy - Wielkopolska. U.55
Komunikat instytutu Lącznoścl. 12.05
Tańce kompazytorów oolsklch. 12.25
Pod batutą młodych polskich dyrygentów.
12.55
..Mój
warszawski
dzień" śpiewa s. Wenglorz. 13.00
Pamiętam
Jeszcze kwiaty ·- aud.
13.10 St. Wiechowicz ~ ,Kasia" sulta ńa orkiestrę. 13.30 Wlad. 13.36
Ze wsi I o wsi - „Mistrzowie swojego warsztatu". 13,51 W. Kilar poemat
symfoniczny
„Kościelec
1909 r " 14.10 Więcej. lepiej. nowocześniej. 14.45 Muzyka Haydna. 15.20
Sposób na zadowolenie - „Radloferie 1980". 16.00 Zespół K. Sadowskiego. 16.10 w. Lutosławski - Koncert na orkiestrę. 16.40 „ Tra wa na
trasie" - fragm. prozy. J. Iwaszkie·
wlcza. 17.00 Operetka Jej twórcy
I wykonawcy. 17.20 Rep. J. Rybczyń
skiego: „Portret z pamięci".
18.00
Amatorskie zesp0ły przed mikrofonem. 18.25 Plebiscyt Studia .. Ga·
ma"
18.30 Echa dnia. 18.40 Krajobrazy. 19.00 Koncert z nagrań
WOSPRITV w Katowicach.
19.40
Informacje. radY. propozycje. 19.55
Katalog wydawniczy. 20.00 Raport
z Sandomierza. 20.2.0 Płyty stare
i nowe - aud. J, Webera.
21.30
Wiad. t Informacje sportowe. 21.40
J. Serafin gra na organach bazyliki
w Leżajsku. 22.00 Radiowy Tygodnik
KUlturalny. 22.40 Portrety polsklei
muzyki współczesne1 - E. Knapik
- aud. 23.30 Wiad. 23.35 Co słych&ć
w świecie. 23.40 Muzyk.a na dobranoc.
PROGRAM III
10.30 Ekspresem przez świat. 10.35
Kiermasz płyt wytwórni .,Melodia"
n.oo .. Uczta Baltazara" - odc. !>Ow.
T. Brezy. 11.30 W duecie z A. Makowiczem. 12.00 Ekspresem
przez
świat. ł2.05 W tonacji Trójki. 13.00
Powtórka z rozrYWki. 13.50 .. Czło
wiek Everestu" odc. książki
Tenzinga. 14.00 Antologia p0lsklel
muzyki orkiestrowej. 15.00 El!;spresem przez śwlat. 15.05 Muzyka mło
dej generacji. \5 40 Walce z polskich
filmów. 16.00 B Nowak - ~z Plsarzowlc" - monolog. 18.20 Muzykobranle. 16.45 Nas2 rok 80 - dyskusja z uczestnikami Z1azdu. 17.00
Ekspresem przez świst. 17 05 Muzyczna poczta UKF. 17.40 Bielszy
odcleń bluesa
18. !O
'Polityka dla
wszystkich. 18.25 Czas relaksu. 19.00

Posłucha~

war o„.
19.15
Ballady
dedykacjami.
19.30
Ekspresem
przez świat lY.35 Opera tygodnia M. R. Korsakow: „Sn!eżynka„. 19.50
„Cleha śmierć" - Odc. oow.
20.00
Z mojej płytotek!. 20.30 Mistrzowie
i uczniowie - aud. 21.00 Powracający temat „Sprzedaj mnie wiatrowi".
21.35
Antologia
piosenki
francuskiej - aud. 22.00 Fakty dnia.
22.08 Gwiazda siedmiu wieczorów Nov! Singers. 22.15 Fonoteka XX
wieku. 23.00 Wiersze poetów robotników. 23.05 Miedzy dniem a snem.
z

PROGRAM IV

Wioska stała w ogniu, jeńców z oddziału SS spędzono w jedno
miejsce Zapasowa trasa na zachód od szosy „wyspowej", prowadząca nisko położonymi drogami bocznymi, jakich uź.yła
przedsiębiorcza Królewska Gwardia Konna w swym wyścigu
do Driel. uważana była za wolną, a w najgorszym razie tylko
lekko trzymaną przez nieprzyjaciela. 5 pułk Lekkiej Piechoty
Księcia Kornwalii. wzmo<'niony przez szwadron czołgów Dra"Onów Gwardii I prowadzący dwie cenne amfibie z zaopatrze;iem, gotów był zmiażdżyć wszelki opór, jaki stawiłby jeszcze przeciwnik, I pognać do Renu. Podpułkownik
Georgi'
l'aylor, dowodzący
tą jednostką. tak się niecierpliwił, żeby
iak najszybriej dotrzeć do Urąuharta, że jak mówi, „poczułem
wręcz zwariowaną chęć:. aby własnymi rękami podsadzać swą
pieC'botę na C'Zołgi I ruszyć naprzód''.
W małym lasku na północ od Oosterhout jego obładowane
wozy
czekały na rozkaz wymarszu. Nagle, w dużej odległo
ści, Taylor dostrzegł dwa „Tygrysy". Spokojnie uprzedził o
nich porucznika Davida Wilcoxa, swego oficera wywiadowczego
..... Nic nie mów, nie chcę, teby ktokolwiek wiedział o tych
ezołgach. Nie możemy już zatrzymać się.
Taylor zamachnął ręką, dając swej kolumnie rozkaz ruszenia naprzód. „Zdawałem sobie sprawę - mówi - że gdybyś
my czekali jeszcze z pięć minut, droga zostałaby znowu zam-

Taylor niechętnie zrezygnował u swego planu i rozkazał,
aby grupa zwiadu zbadała brzeg rzeki i znalazła odpowiednie miejsce, skąd mogłyby wyruszyć DUKW. Saperzy Sosabowsk~ego nie byli takimi optymistami:
niezdarne amfibie
mogą okazać się za ciężkie, aby przebrnąć przez groble i ich
brzegi do Renu, zwłaszcza po cięmlru. W krótkim czasie potem grupa zwiadu Taylora potwierdziła opinię Polaków.· Doszli do wniosku, że do rzeki można dostać się tylko wąsjtą
drogą na grobli. Ale mimo tych poważnych trudności ludzie
Taylora uważali, że uda Im się doprowadzić DUKW do Renu.
Operacją tą miał dowodzić pułkownik Mackenzie, który nadal nie mógł się przedostać do Nijmegen. DUKW miały rozpocząć pM:eprawę przez rzekę o 2 rano w sobotę, 23 września.
Ale bezwzględne pierwszeństwo miało przerrucenle żołnierzy
na przyczółek: Polacy Sosabowskiego mieli być przeprawieni
wątłą nitką gumowych łodzi.

Na pełnym gazie kolumna Taylo:ca - s piechotą na cmł
gach • carriersach" i ciężarówkach - przemknęła przez holend~rskie osiedla i wioski.
Wszędzie witali ich zaskoczeni
i rozentuzjazmowani Holendrzy, ale nawet na moment nie zwolnili ,Jedyną troską Taylora było dostać się do Renu. „Wiedziałem. ze to jest najważniejsze mówi.
Każda stracona·
minuta dawała przeciwnikowi możliwość zorganizowania bl<?kady" Kolumna nie napotkała oporu. „Było to dla mn:e
ożywcze uczucie - wspomina Taylor - kiedy szybko ścierom-

O 9 wieczorem w piątek przeprawa się rozpoczęła.
Przycupnięci nad. brzegiem rzeki, zachowując
kompletną ciszę,
polscy spadochroniarze czekali. Po obu stironach rzeki czekali
też saperzy MyMsa, czekali na sygnał, by uruchomić liny, do
których przycumowane były gumowe łodzie, mające krążyć
tam i z powrotem. Łodzie„. Były to raptem cztery „dinghy"
dwie dwuosobowe i dwie jednoosobowe. Tak wię~ przez
szeroki tu na 400 jardów Ren mogło się naraz
przeprawić
tylko sześciu żołnierzy. Te „środki przeprawy" uzupełniało
kilka drewnianych tratew, zbitych przez polskich saperów do
przewiezienia drobnego sprzętu i zaopakzenla.
Na rozkaz
Sosabowskiego
pierwsza szóstka :!:ołnierzy weszła do łódek
i odpłynęła. W kilka minut potem byli już po drugiej stronie.
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knięta".

7.00 Dziennik telewizyjny (kol.).
15.30 Telewizyjny Klub Seniora. 16.00
Dziennik (kol.). 16.20 „Dzień dobry,
w kręl(u rodziny" (kol.). 16.45 „0.1·
ciec żołnierza" radziecki
f1lm
fab. 18.15 Studio Zjazdowe Telewl2 Jl
Polskiej (kol.). 18.25 W teatrze
przyrody - „Na zachodnim wybrze'u" - film dok. Tv kanad. (kol.).
18.50 Dobranoc (kol.). 19.00 Dziennik
telewizyjny (kol.). 20.30 .. Najdłuższa
wojna nowoczesnej Europy" odc. l
pt. ,Pułkownik cesarza" - ollot no•
wego serialu TP (kol.). 21.25 .Pleśń
niesiemy
w
darze" wystąpl
„S!ąsk''. 22.20 Dziennik (kol).

DO PALENIA I PICIA SWOJE SUMIENIE

Dnia I lutego 1980 roku

zmarł

DOC. DR RAB. MED.

Dnia 1 lutego 1980 roku smarł
DOC, DR HAB. MED.

MIKOŁAJ

MIKOŁAJ

CZKWIANIANC
wieloletni

członek

Łódzkiego

Od·
działu
Polskłe1Io
Towarzystwa
Ftizjopneumonologicmego.
Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie Zmarłego składają
KOLEDZY z

ŁODZKIEGO

ODDZIAŁU

PTF

tł

Dnia

lutego 1980 roku
po
chorobie. prze·
tywszy lat 81 odszedł od nas na
uwsze ukochany Ojciec
długiej

clę:l:kieJ

I

CZKWIANIANC
były, długoletni. powszechnie sza·
nowany i lubiany dyrektor naczelny Specjalistycznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Tuszynie.
Wyrazy głębokiego współcsucla
Rodzinie składają:
PIELĘGNIARKI, SALOWE
l LABORANCI
RTG.
SPE·
CJALISTYCZNEGO ZOZ
w TUSZYNIE

w

dniu I lutego 1980 roku sma-

rta

ś.

Pogrzeb odbędzie si' U lutego
br. o aodz. 14.30 " domu pogrze·
bl>wego na Cmentarzu Komuna!·
nym na Dołach. o czym zawiadamiają s głębokim smutkiem:
COB.KA I POZOSTAŁA
RODZINA

z

głębokim

talem zawiadamia·
te dnia 9 lutego 1980 roku
w wieku lat 79 nasz uko
chany Mąt. Ojciec, Teść i Dzia·
my

zmarł
dzluś

+

f;ONA.

SYNOWIE. SYNOWA
l WNUCZEK

Dro1tiemu Koledze
DR INŻ.

Pogrzeb odbędzie się dnia 14
lutego br. o godz, U.30 " kaplicy
cmentarza ua Kurczakach, o czym
zawiadamia
SYN

z

my

głeboklm talem
zawiadamia·
że w dniu 9 lutego 1980 roku

'&marł

nagle w wieku 53 łat dłu·
goletni
pracownik
Zakładów
Ema-Elester. nasz ukochany Mllł,
Ojciec, Syn i Brat

$.

BIELECKIEMU

wyrasy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
MATKI
WSPOŁPRACOWNICY

• INSTYTUTU
BIOCHEMII·
TECHNICZNEJ POLCTECHNI·
KI ŁÓDZKIEJ

CZESŁAW

Pogrą:l:ona

STEFANOWI
CZKWIANIANCOWI
wyrazy serdecznego
współczucia
s powod•• śmierci
BRATA
składają

WSPOŁPRACOWNICY

s PRZYCHODNI przy ul.
TARGOWEJ 30,
MGR

KOLEŻANKI

oraz

1ALFREDZIE
RZEPECKIEJ

MARTUNI

t KOLEDZY

SP0ŁDZIELNI

LUDOWA" w

.,SZTUKA
ŁODZI

INŻ.

RYSZARDOWI
RZEPECKIEMU

współczucia

sklad•Jlll

„

w bólu

Drogiemu kierownikowi PrzePrzychodni
Międzyzaprzy ZPDz. „Iwona"
DR

11

-

PAKOS

RODZINA

KRYSTYNIE DERBICH
COllECZKI

P.

Pogrseb odbędzie się w dniu tZ
lutego
br. e godz. 15 • kaplicy
cmentarza na Mani,

KOLEŻANCE

wyrazy głębokiego
powodu śmierci

+

mysłowej
kładowej

STAN·ISŁAWOWI

składaJll

P.

a domu MISKIEWICZ,
I voto SMYCZEK..

P.

Pogrzeb odbędzie się dnia 13 lutego br. o Jod•. 14.30 z kaplicy
cmentarza
św.
Franciszka na
Chojnach.
Pogr~:l:e'lll w łałoble1

+

ANNA FABINIAK

JOZEF KAWECKI

LEON KRAUZOWICZ

Było ju:!: ołemno, kiedy Taylor dotarł do kwatery Sosabowskiego. Informacje, jakie mial o dywizji Urquharta, były
mętne.
„Nie miałem pojęcia,
czy jeszcze byli w Arnhem
1 czy nadal trzymali jeden koniec mostu". Taylor zamierzał
natychmiast posłać swą piechotę I czołgi na południowy koniec mostu. Wiedzieli, że DUKW muszą „jak najszybciej przedostać się tam. a jeżeli. most nadal jest trzymany, to oczywiście szybciej się tam dostaną jadąc przęz most niż przepływając rzekę". Taylor był ~zaskoczony, spotykając w kwaterze Sosabowskiego pułkownika Charlet1a Mackenziego i podpułkownika Myersa. Szybko wypenwadowali mu kierowanie
się przez most w Arnhem. Od Frosta, wyjaśnił Mackenzie. nie
ma żadnych wiadomości od nocy w środę i kvtatera główna
przypuszcza, ie „tam jest już po wszystkim".

TELEWIZJA
PROGRAM I

10.30 Estrada przy.jaźni. 11.00 Radloferie nastolatków - aud.
11.30
$plewa B, Bet'ley-Sieradzka.
12.00
Wiad. 12.05 (Ł) Wiad. 12.08 (Ł) Rolnicza zmiana warty. 12.23 Chwila
muzyki. 12.25 Giełda płyt - .. Urbaniak". 13.00 34 lekcja Jezyka rosyjskiego. 13.15 Muzyka. 13.20 Dla kl.
II-Ili (wych muz.). .Ztmowy śwlat"
- aud. 13.45 Chwila muz kl.
13.50
PROGRAM lI
Tu Studio Stereo. 14.45 Tance Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej.
15.00
16.20 Pro~ram dla dzieci: •. Kino
Wlad. 15.10 „Matysiakowie" - odc. Obieżyświat" - „l\Tario. chłopiec •
pow. radiowe]. l5.40 .Granica"
- Peru • - fllm. 16.45 Programy mufragm, pow. Z. Nałkowskie.!.
16.00 zyczno-r-0zrywkowe. 18.15 .PUot MaW!ad. 16.25 Rozmowy o sprawach resz" - program dok.
18.40 Wlado"
rolnictwa - aud. 16.40 (t.) Aktual- mo~CI (Ł). 19.00 Dziennik
telew1zY1•
ności dni.a. 17.00 (Ł) Zabawa w stynv (kol.). 20.30 Wtorek melomana.
lu folk w opr. M. Hoffmanna. 17.15 2i.30 24 godziny (kol.). ?it.40 „:Mloda
(L) Łódzki Magazyn Wojskowy
w
opr. M. Bunia. 17.30 (t.) Z oolsklcj żona" - radziecki film fab.
retrotekl muzycznej - opr. J. Kijo.
17.50 (L) „ObywatelSkle postawy" aud. J. Bąblńskiego. 18.00 (Ł) MuNAMAWIAJĄC
zyczna ścieżka oolsklch serial1 filmowych w opr. J. Kljo. 18.25 (L) 1
Klub pod znakiem zapytania .O/
nowy model uczelni" - aud. 19.15
37 lekcja języka an1tlelskle11:0. 19.30
OBCIĄŻASZ
Odtworzenie koncertu Kwartetu Varsavia z Filharmonll Narodowej, 21.15
Węgierska
muzyka wsoółczesna na
cymbały.
21.50 NURT - filozofia.
22.10 Muzyka. 22.15 Przvmlarka do

$.
Io sit: 1 C'l!Oł'o kol.llmny dotarło do Drlel". Trzydzleścl mil w
niecałe pół godziny. O godzinie 18.30 pierwsze czołgi Dragonów Gwardii dota.rły nad Ren i skręcając wzdłut brzegu na
północny wschód wjechały na przedmieścia miasteczka. Taylor usłyszał wybuch i natychmiast domyślił się, co to było:
jeden z czołgów wjechał na polską minę, jakimi rozważ.ny
Sosabowski zabezpieczył swój rejon obrony okrę:!:nej.

przyszłości.
22 40 Kobiety ró:!:nych
epok - M. Stuart - aud. 22.50 G,
Faure. a:l.55 Wlad.

wyrazy serdecznego
współczucia
z powodu śmierci
, OlCA - TESCIA

składają

PRACOWNICY z DZIAŁU
i KOl,.EDZY

KOLEDZE
MGR INŻ.

Dnia 4 lutego 1980 roku
nagle

ROBERTOWI
BIRECKIEMU

$.

wyrazy serdecmeco
• powod•t ZJOnu
OJCA

współczucia

składaj~

KOLEŻANKI I KOLEDZY
• ZAKŁADU TECHNIK WYTWARZANIA PRZĘDZY INSTYTUTU WŁOKIENNICTW A

+

zmarł

P.

STEFAN PRZYBYLSKI
MISTRZ STOLARSKI '
Pogrzeb odbędzie się dnia 13 lutego br. o godz. 15 na cmentarzu
Doły, o czym zawiadamia:
SYN,

CORKA i POZOSTAŁA
RODZINA

I

DZIENNIK POPUl.ARNY - dzienni• RobotnlczeJ llp6łdzlelnl WJdawnlczeJ ,Prau-K•lątlła-Rucb" W1dawc1: ł.Odzld• WydawntctwoPruowe RSW „Prasa·K•tątka Ru.:h'
Red•guJe K 1t•g•um
Re·
dakcJa kOd ao 103 U>dt Piotrkowska N i>.drea pocztow1: „OP" Uldł akrytka n.r ee Telefony' centrala 293-00 lącz7 te wqystklml działami Redaktor naczelny &25 64 z ca redatt1 ''* nac•elnego
307-26
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