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BOJĘ
lkecznik prasowy rządu informuje: sobota 24 . styc:mia br. - była
sgodnie z decyzją rząd11 - normalnym dniem pracy. Jak wiadomo,
NSZZ „Solidarność" nie uznał te,j decyzji i we-al załogi do nie.11ta·
wienia się w tym dniu do pracy.
przemyśle pa.p iemiczym .-.. '66 pro.c.
Dobrze przebiegała praca w jed(obecność
nostkach komuni.kacji
ponad 85 proc.), a :rowtaszcea na
kolci. a ta•kże w łączności, gdizie
r
frekwencja sięgał.a 70 proc. W
z
nie
czyi' większości placówek służby zdorociągłym około 5 mln os6b,
wia prac.a przebiegała normalnie.
przeszło 60 proc pla.nowanego :rxi·
trudnienia w gospoda;rce uspołi!CZ· Bez większych zakłóceń przeb'enionel Najwyższa frekwencja by- gała prac.a w r<>l'Ili<'twie i jego zaoraz w zakła·
za- pleczu (72 proc.)
ła w resortach o przewadze
kładów o rU1Chu ciągłym W hutnic- dach przemysłu spożywczego {ponad 60 proc.). blo.rąc jednak pod
~le WY'lliosła około 65 proc .• a w

Z Wormacji przeka1Lanych pr~z
zakłady 1 przedsiębiorstwa wynika,
w tym dniu usytuacja
że
ltsz.tałtowała się następująco:
podstawowej zmiaOgółem na
ruchem
pracowało łącznie

2

I

ków masowego pnek~u i w całransmitowane
J na ływo
(Dalszy d.48 na str. 2)

łośel

potrze-by kraju u:zmać naabsencja była wysoka, co
n ie pozosta.nie bez wpływu na pogorszenie zaopa.trz.e.nia hallldiu w

We wneśnlu 1980 r. prezes Rakomisję
dy Ministrów powołal
mieszaną do spraw nadtroru nad
realizacją protokołu ustaleń z.awa.rtych pomiędzy komisją nądową a Międzyzakładowym Komi tetern Strajkowym w Szczecinie. Na
jej czele stanął ówczesny wicepremier Kazimierz Batcikowski. Premier powołał również pełnomoc:nika Rady Ministrów d/s nadzoru
nad realizacją porozumienla i.a·
wartego w Gdańsku (funkcję tę
powierzył Andrzejowi Jedyl'lakowi,
ministrowi przemysłu maszyn -'t:żkich i rolniczych). ówczesny mi~
(Włodzimierz
górnictwa
nister
Lejczak) stanął na czele komis}i
mieszanej do spraw n.adzo~u nad
zawartych w
ustaleń
realizacją
protokóle porozumienia podpisr..nego przez komisję rządową i MKS
Powoła.no
katowickim.
w woj.
komisję do rozpatrzenia
równi eż
postulatów i wniaików zgloszonych
przez zało.gi przemysłu hutnicze·
go. Komisje te rozpoczęły z c:hwi!ą utworzenia regularną prace.

s

września

rozpoczął

pracę

w spó1ny zespół złożony z przedst.a·
w pracy wySltą~iły wicie li Ministerstwa Kultury· i
Zakłócen ia
w wielu zakładach przemysłu ma· Sztuki! oraz za.rządów glównycb
szynowego, ma.s1Lyn ciężkich i rol· zw.iązoków zawodowych: Pra.~w:li·
nkzych or az przemysłu lekkiego. ków Kultury i Sztuki, Poli\trafii
(Dalszy ciąg na str. 2)
i Pracowników Książki. Prasy. Rad i ą i Tv,
24 września wicepremier M;e·
obecności
w
Jagielskń
cz y sław
K. Barcikowskiego i wicepremier a
Aleksandra Kopcia przyjął prz ~'<istawicieli międzyzakładowych kom is.ii robotniczych z Lechem Wałęsą i Marianem J u rczyk~em.
N astępnel(o drii a K . Barci;.;owski
Ceausescu i minister hutnictwa prz.?bvwa1i
Nicolae
Prezyde'llt
przyjął w piątek naczelnego don a zaproszenie Komit ~tu Robotni·
Sił Zbroj- czego Hutników w Krakowie w
· wódc ę Z jednoczonych
nych państw-.stron Ukła<l·u War- Kombina.-ie Metalurgicznvm \m .
szawskie.go. Jll·airszal:ka ZSRR. W~k L enina. Przedmiot.em rozmowy hypłatora G. Kul!ikowa . W spotka ni'll, ł y sprawy sochlno-bytowe.
j ak informuje Agencja
które Agerpress - upł y nęło w ciepłej.
party,in.ej atmosferze, uczestniczył
mi'lli&ter obrony na.rodov.•ej SRR,
geneorał major Const>aint;;n Olteanu.
artykuły żyiwnościo.we.

N.

Ył.

Ceaus1~cu ~~zyjął

G. KuMkn1wa

0

Nade~ściu

W tym samym czasie z ud:z/ał<?m
oowe, a także n.ie))l'awidłowości w
sferze sto.sunków międizyludz.ldch przedstawicieli włade - m. in.
Miec:zysła.wa
górnictwa
ministra
'Potkasię
27 września odib.Yło
nie Prezydium Rządu z prz.:wod- Glanowskiego .w J!'15trzęblu odby:n.iczącymi

branżowych

związków ło się .~potka.nie. ~ędzyza.kłado':"eJ

. .
. .
30 wrześrua w Lubinie komis.Ja
rządowa pod przewodnictwem ministra hutnictwa podpisała 13-i:iun·
ktowe porozumie:iie z .i;';re~ydi~m
MKZ NSZZ . „S<>hdarnośc ~egn!c•
ko-Głogowskiego Ok.ręga M1edz;10.
wego. .
1 pazdiziernika M. Jag,ielski wraa:
z gospodiairzami woj. gdańskie.go
prz.edstawicielami
spotkał się z
Prezydium MKZ NSZZ „<:olidoa;rno.ść". Omawiano przebieg realizacji porozumienia gdańskiego.
13 paźdz i ernik.a podpisano protokół uiz.godnień ZKR Zespołu Por·
z
Szczecin-Swinoujście
towego
przedstawicielami MHZ i GM w
sprawie realizacji postulatów dokerów Szczecina i Sw!noujśc;a. 15
posiepaździernika na kolejnym
zebrała się
dzeniu w Szczecinie
komisja mieszana. oceniając p..-;.ede wszystkim realizację całego kompłacowo-so
pleksu problematyki
cjalne.i.
. W połowie paźdZJ!erin.ika podplsano porozumienie między Zarzą
dem Głównym Związkiu Zawoc\owego Chemików 1 mi nistrem przechemicznego w sprawie
mysłu
realizacji najw a żniejszych postulatów zgłoszonych przez załogi i organizac.le związkowe. W dniach 15
i 16 odbyło si ę spotka.nie A Kopcia i innvch członkbw komisji rzą
di>wej z MKZ NSZZ „~olida.rność"
przy Hucie „Katowice". Omówiopostulaty załóg
no szczegółowo
hu tnicz.vch I tryb ich załatwiania .
koncen trując się m. In. ·na sprawa~h dotvczących wa.r unków pracy i ochronv zdrowia hutników.
problem nch phcowych i so~jalno
bvtowych.
za wodoWych:

kolej.nej

w stycztu>u

towa.rzyszyła

atm0&fera
n iepewnoki, a także

zwykłe,go znużeni.a.
W pi ątek 23 bm . akcja stra.jkoduże
wa przybrała sz,czególn.ie

ucz.estmktwo w akcja

Sformułowania zawarte w relacji CM·
tera przekazanej prezydentowi, są nic·
zwykle ostre. W pewnvm miejscu Carter twierdzi. te .,Irańczycy postępowali
jak dzicy, maltretowali zakładników fi·
sYCZnie ł psychicznie". 'Dodał on. te iego gabinet nie zdawał ~oble sprawy z
rzeczvwlsty<'h warunków w lakich orzetrzvmvwanl byli zakładnicy . Doda1 też
że .•Nowy rząd amerykański nie powi·
nlen faworyzować npryszków (hoodlums),
który prześladowali niewinnych amerykański<lh bohaterów~.

To właśnie 'l:danne interpretuje si4' jako zaPowiedż rewizji iednostronnei .,;:,.
bowiązań wobec Tra.nu, co może spowodować dalsze komplikacje w sto3unkach

Zan!ei>0kojecnłe

ponieważ
z Teb.era.nu się :zjawił, ale
Teheran'll jest w idoczne: rzecznik prasoChomeini wydał już dyrektywę zabraniawy Nabawi oskarżył byłego prezydenta
w sz~z;yde,
jącą rządowi uczestnictwa
o fałsz i szukanie pretekstu do zerwa·
i
więc nikt n•ie odważy się jej -złamać
nia podpisanego porozumienia, zaprzecza•
krzesło pr.zeznae1.0ne dla przedstawiciela
jąc ·jednocześnie jakoby zakładnicy trak•
Iranu J:l()Z()Stanie puste.
towani byli niewłaściwie.
Oznacza, to ni mn.iej ni więcej tylko
Teraz wszystko zależv od prezvdenta
na
odłożenie omaiwia.nia sprawy wojny
Reagana - może on obrać dwie drogi.
Srodkowym Wschodzie na inną okazję,
Jedna to skrupulatne wypeinaanie orzylra.kczyniepokoi
bardzo
oczywiście
oo
zobow~ązań
jętych przez poprzednika
ków, którzy są pewni, że w najbliższych
druga zaś to ich rewizja w świetle nodniach do Iranu zą=łe napływać ęprzęt
poniożemv
nie
których
o
faktów,
wych
wojskowy z USA (amunicja, helikoptewiedzieć czy są fałszywe czy też prawr y, nowoczesne myśliwce F-14), co może
dziwe Duto zależeć będzie od publiczi na pewno będzie mieć powaimy wpływ
nych zeznań samych zakładnikbw. gdy
na przebieg działań frontowych. a nawet
tylko kh stan fizyczny I psychfoznv n.a
n1
całkowicie z.mienić bieg wypadków
pod
to pcyi:woll. Na razie porostaią onł
korzyść Iranu.
opieką · lekarzy i nie wiadomo kiedy 'b ę·
jest
d kilku dni prezyclent Reagan
dą tnogli wystĄpić na konferenc jii pragłównym lokatorem Białego Do•
sowej.
mu I nadeszła pora na analizę,
czoraj przyjechali do Mekki, świę
dlaczego tam się dostał I eo zde·
tego miasta muzułmanów, przedislamskich , cy Walo o jego zwycięstwie. Wiele spe•
stawiciele 38 1>ań1tw
kuluje się też na temat jego stylu rzj\•
islamdla odbycia m .,szczytu
skleg>o". Zjechali tam prezy~enci, premiedzenia próbuje odgadnąć czym się wyróżni od swych poprzedników.
dla
rzy, szf'ikowle I królowie arabscy
J;>anuje zgodna opi1nia co do jednego naJlhtniejszycb
omówienia węzłowych,
Reagan pokonał Cartera przede wszystdla państw islamskich. spraw. Wś-ród nieb
k im dlatego, że w przecivtieństwie do
n;i
~dwie wysuwają się bezapelacyjnie
:.,"lola- - ojczyma dla Palestyńczyków i
rywala. zatroskanego i Ponurego. f.rvskał
często się uśmiechał. Dlaoptymizmem,
irańsko-Iracka.
wojna
tego właśnie, ia.k to napisał jeden z koJeśli chodzł o plerwszzą to zwraca uwarespondentów. ,USA zafundowały s'bie
gę aktywność przedstawicieli OWP, któ·
prezydenta najstarszego w histoni pań•
rzy przy~otowaJ.i wiele dokumentów, uk.a
stwa ł mającege clo pełnienia swej funk·
DOl\tyke
rasist&wską
zujący.-b m. lin.
cjl najmniej podstaw." Dochod'Zl do tewobec ludności palestyńskiej na okupogo w iara w mądrość wielkiego blznew,
wanych terenach. Wzywają oni uczestnia nikt nde ~a wątpliwości co do ścisł~h
k6w .• m szczytu Islamskiego" do uwoloowiązań nowego prezydenta ze śwl~tem
l
nienia okupowanvch ziem arabskkh
finansjery i przemysłu.
świętych Islamu. Obserwatorzy <>e!'lnlają
W<'
że OWP mote mówić o sukfesie
Nie OZ'llacza to oczywiście z)-ska.nia od
wstępnej taue konferenc ji, co no!e znara2lu pełnego za,ufanła społeczeństwa . Cairczy oczywiście by coś konk.retnego z te·
ter miał je ·' n at~hmiast Po wyborze. a
itO wynikło na końcu spotka.ni&.
Reaga.n musi je stopniowo zdobywać. Czy
i
mu się to uda? Najbliższe tygodmie
Pesymizm pa.ll'llje natomiast w kwestii
mieeiące pnyniosą odpowiedź n.a to p~
wojny - trudino będllie cokolwiek osiąg
tanie.
nąć, gdyż Iran nie przyśle do Meklki
Nie ukirywaj ą swveh obaw dziennikaswego przedstawiciela z uwaJ?c na obec·
rze - dostęp do 'Białego Domu będzie
ność tam prettydenta Iraku. Arabia Sauna pewno bardziej ogł"ailld~ony, Aie ~
dyjske czyni jeszcze wysiłki. by ktoś

K<>1I!1sJi ~~01cze3 •- KZ NSZZ
„Solida.rinosc , na które przybyły
deleg~je zakładowych k()mit·?tów
robotniczych z ponad 200 z;akła·
d~w. Omawiano .do~ychczarową :-eal1zacj~ poroz.~m1~, sprawy pła•
c0we l orga.ll.lZaCJI pracy.
Na rozm~a~h w. q<:Ia~ku przebywała kom1sJa mmasteT'ialna reso:rtu zdrowia i opieki społecllnej.
NSZZ
gdzi~ z P!-";i:eclstawici~lami
„S<>Lida-rnosc" w Gdan!iltu roz:patrywa.no pastulaty służby zdirowia.
21 paździemika rzecznik ora„
(Dalszy ciąg na str. 3)

L. Wt OD KO WSK I
m

„GIOSU Robotniczego"
·

Brezes ZG RSW „Prasa - Książ„
ka - Ruch" powołał na sta11or..visko naczelnego redakt01ra „Głosq.
Robotallcz.eigo" Lucjusza Włodkow„
zastępc'
sklego dotychczasowego
naczelnego redaktora „Odgło.;ów".
W związku ze zmianą na stanowisku naczelnego redaktora ,. Gło
Robotniczego". w ubiegłą sosu
botę w Klubie Dziennikarza odbyło
się spotka.nie zespołu redakc vj.nego
tej gazety, w którym m. iii. uczestniczyli. I sekretarz KŁ PZPR Tade11Sz Czechowicz, wiceprezes ZG
RSW ,Prasa - Książka - Ruch"
- Leszek Bednarski oraiz przedstawiciele władz województwa sierad~
k·iego I skiern·iewickiego.
W Imieniu władz partyjnych woTad.?usz
jewództwa m. łódzkiego
Czechowicz podziękował doty:h~za
redakto:-owi
sowemu naczelnemu
Robotniczego" - Jan11.wt
„Głosu
Pakule, który obejmuje i•nne stanowisko w Warszawie, za wkład
gaa:ety
redagowanłe
„racv w
PZPR.

DZIER
KIESIE

strajkowe-j,

ograni·
podJęły no.rmalną pracę,
cza,ją.c s.ię do założenia opasek na
W Pałacu Kultury i
rękaw.acll.

Nauki w Warszawie zablokowane
zoo.tały w1.ndy. Wywołało to prorozm:ary w Warszawie. Zg<Xtn!e test ;.nnych np. nie strajkujących
z. · wc.ześni.ejszą za.powiedzią NSZZ pr81Cowników 44 instytucji w tym
Marowsa:e wielkim gmachu, }a.I!: i jego użyt
„Solidarność" Region kowników, którzy wskazywali na
wz.ięły w niej u~ i.ał ta.k ie zakła
dy pracy i instytucje. jak „Ursus". zagrożen ie ich zd·rowi.a. i życia w
wY!)adoku pożaru. Z powodu strajZakłady MasZY'Il Bud01Wlanych im.
ku drukarzy w dru.ka.rni „Zyci:a
Waryńsk i-ego . PZO ZWAR, FabryWa.rszawy" nie uka;zala &ię piąt
ka im $wierczewsk iego.
Podobnie, ja.k przed tygodniem, kowa edycja tej gazety.
Z powodu strajku okupacyjnego
moina było za.uw ażyć ja.k tłumy
warszawiaków wędrują ~tl:oczo zafogi Szczecińskich Za.kładów Gra·
nymi chodni.kami, udając się do· fi.camych nie wy.szły w piątek dwa
swych z.a.kładów pracy, zała;twi.a. d'-P:iennikl szczecińskie „Glios SzczeSzczeciński".
„Kurier
ciński" i
ją.c codzienne sprawy.
społeczeństwo reWbrew zaleceniom nie przystą Tym samym
Trwają zimowe ferie uczniów szkól podstawowych. W Gdańsku prze·
pozba<W·ioszca:eclńskiego
piła do S!t<raJku część warszaws- giOllllU
bywają dzieci woj. bydgoskleg«>, elbl ą skiego, włocławskiego i toruńskie·
inbieżących
zostało
kich z.akład6w pracy, Niektóre ne
go. N/z: dzieci zwiedzają gdańską Starówkę.
(Dałszy ciąg na str, 2)
załogi za.kładów pracy, deklarojąc
CAF - Stefan Kraszewski

zań.

zmieniła

11poł'l!ezna

Strajki ostrzegawcze wstolicy
i kilku innych nuastach
br. soboty
niepokoju,

iedy minęła jui pierwaa euforia wywo(ana zwolnienieJD 1akła•
dników zaczęły się pojawiać ohmu
przez
głównie
ry, wywołane
amerykal'lsldch,
ośwla czenia oolltyków
w tym byłego prezydenta Cartna któ~
studPntów irańskich. prz•tnyoskarżył
o
mującycb przez 444 dni zakładnik6w
traktowanie . W TehP.ranll'
brutalu" lob
odl'brano to Jako sygnał do wycofania
się USA z uprzednio podjętych zobowią

amerykańsko-h:ańskich.

•

uwagę
l e ży ż e

Apel o jawnośe · negocjacji
w sprawie wolnych sobót.
W związku z utrzymującym się
w kraju napięciem społecz.nym,
wywołanym d•· kus11 wokół proKom1s:a
blemu W<>lnycn sóbot.
Porozumiewawcza Sekto.ra Geologii Związku Zawodowe.go Górników przy popa.rciu ZG ZZG, wystosowała apel do wszystkich ludZi pracy
- Nie chcemy być - pisizą aiupionkami w gne,
torzy apelu któ'!'ej stawką Jest nasz dobrobyt
i pomyślność naszej Ojczyzny. ;ę
dąc w pełm świadomi swoich celów i dążeń nie chcemy. aby nasz
i patriotyzm
zapał, po~ięcenie
roz11:rywki.
stały się przedmiotem
która z tymi dążeniami ni.- ma
nic wspólnego . Sami chcemy O<"e•
jest prowadzona
niać czy w:ilka
o nas i za nas.
Na.wią.zując do o.św l adczenia rzecz.nika rządu z 22 bm sygnatariusze apelu żądają ab:v dalsz.- negocjacje będące przyczyną napięć
społemnycb ostatnich dni prowadzone były publicznie. przy udziale przedstawicieli wszystkil'h od·
łamó~ ruchu związkowego. f1iegobyć prowadzone
ejacje powinny
w obecności przedstawicieli środ-

~-espelna pięcioma miesiącami

formy I ZM&•
radykalnie
umowa
awarta pried
dy działania całej administracji pa~twowej I gospodarczej, tak centralnej, jak i ~erenowej. W ostat•
nim •kresie premier I wicepremierzy, kierownicy pouozególnych ministerstw i wiceministrowie
uczestniczyli osobiście w bardzo wielu '!<potkaniach z przedstawicielami załóg pracowniczych. Sta•
one Jeszcze jeden dowód, ie rząd i jego ogniwa pragną z całą konsekwencją realizować przy.
no
jęte pe>rOIJlumienia i 'W drodze negocjacji rozwiązywaó nabrzmiałe problemy. Oto wykaz ważniejwych spotkań i przeprowadze>nYch rozmów sporządzony 23 styoznla br.

dzie tylu br.ifingów, konferencji orasowych, nie będ2lie też tylu, co dotychczas,
pracowników w Białym Domu, od klć
rych można było zdobyć wiele i.nformacji. Reaga11 nie lubi &ię dz.ielić z prasą
swymi pogląd&mi na poszczególne ~pra
wy. Zaczyna dzień od przestudiowania
(o godz. 7, jeszcze w łóżku) raportu CIA,
a dopiero później dostaje przegląd najważniejszych wy-darzeń krajowych I zagranicznych.
mają
do niego
'Bezpośredni OO.Stęp
tylko dwaj ludzie - szef sztabu Białego
Domu i doradca Polityczny. Wszyscy Ln·
ni, włącznie z członkami gabinetu, muCzęsto przeszą czekać na wezwanie
kazują problemy przez pośredników. c0
sprawia. że informacje prezydent dostaje z drugie.i ręki
Trwają spekulacje, ozy ten styl utnyma się na dłuższą metę, C'llY zostanie zmo•
dyflkowany, jako niepraktyczny. ale znając konserwatyzm nllwego prezydenta, jego niechęć do wszelkich zmian należy się
raozej spodziewać utrzymania dotychciasowego stanu rzeczy. I jeszcze ioono prezydent nie przedstawił żad,neg-0 programu jeśli idzie o oolitykę zagra.ni<;zną
do
Wszystko co wiemy sprowadza się
stwierdzenia o „uczynieniu Ameryki silnej, by nic jej Interesom nie zagraż.iło".
To nie jest program. tylko pobożne zyczenie. ale sądzi eię w kołach d-ziennikarskich, że istoflnie w Podstawowych
nie
współczesnego · świata
kwestiach
wypracowaino jeszcze programu, choćby
w odniesieniu do Polityki wobec ZSRR
Nikt nie potr.afj powiedzieć. (:() n.as czeka, Jeśli rokowaarla ro"Zbroleno!owe mają
być kontynuowame.
Reasumując - nowa ekil)a w Biał~
Domu ma praktycznie wszystko przi:d so-bą i w opin.!i społeczeństwa to co pokazała to kilk.a znaków zapytania. Kiedy
się je usunie. kiedv zacl'Jil·i e się wyła
niać nowy kształt polityki USA? Parę
osób ~ na ten temat wie. Reszta skazainoa jeiJt na domysły.
BENRYK WALENDA

W 26 dniu roku słońce wze·
szlo o godz. 7.26, zajdzie zaś o
16.12.

Paula, Paulina, Polikarp

s
łnlu

•

łzltleJn:rm

dla Lodzi
prtf'wid1tJf' nasti:puilal'a l)Qi=odt :
zachmurzenie duże z więknY·
mi przejaśnieniami. Okresami
opady deszezu ze śniegiem lub
mgła lub silne
śniegu, Rano
min. -1,
samglenla. Temp,
maks. +1 st. Wiatry umiarkowane, przejściowo dość silne
zachodnie I półnoono-zachodnie.
Ciśnienie o godz. 19 wynosiło
989,9 hPa (742,5 mm).

1971 - Powołanie Obywatel·
Odbudowy
Komitetu
sklego
Zamku w Warszawie.
1521 - Podjęcie przez M. Kopernika obrony zamku i miasta Olsztyna przed wojskami
krzyżackimi.

1781 - Ur. L. J. von Arnlm.
poeta ł dramaturg niemit"cki.

Najlepszym sposobem oparcia
pokusie jest ulec jej.

się

Strajki ostrzegawcze wstolicy Apel .o .tawnośC
(Dokończenie ze str. 1) .
formacji z W<l\iew6dtr.itwa, ka.„a•.liu
zaga-H11iicy. stało się to po
r.arr.
pierwszy w pomiad 35-J.etaded ~
torid tych garŁet.
W piąteik trw.Ma akcja protea.tacyjna i gotowość
strajkowa w
wlię,ks:i:ości Hi!Uarlów
pracy woj.
jeleniogór.s:! dego. O gom. tli za.-

c.hw.aiłę o przeklSiZlta«en~u MKZ w
Komitet Straikoiwy. I>.reystąiPiono
do okupacji kl<u:b u, która -? z.godnie z :r:a.po.wiEICWią
- ma trwać
do mome!llbu przybyda
Komi.s.}i

Rzą.dowe-j.

KRAJ WSOBOTĘ 24 BM.

negoc1ac11

St.rajki miały miejsce na teren.ie innych regiionów kraju. So.lida.rnościowy str.adk
ostrzegawczy
kańoezył &ię strajat ootrzeg81WC~Y w
zorga.n~any zos,ta;ł
w Fa.bryce
MPK orarr. w 7 oddziałach PKS Sprzętu Oświetleni01Wego „Polam"
&iaiających nia terenie wojew6drtw Pttłtus.ku {W10j. ciechanowskie).
tiwa. W c~warlek w Klubie „Gtm· w Toruńskich Za.klad~h Włókien
ojruna" Zakładów MaszY'I Papi.er- Chemicwyc h i J.n.
niczyc.h zebrali się pr~&taiwicie
N!espokojmej atmosferze próhują
le Komitetów Załmycielsklch NSZZ przedrwd~ia.Ła.ć niektóre zespo.ły,
„Solid'81I'ność", którzy · podjęli uta.k n,p. Kom.ire.t Zaikładowy PZPR
G<ia·ńisiki:cih Za1k.tadów
R.a.fineryjnych
:llwraca s i ę z ap ele m
do
wład7: cerukaJJnych, KKP NSZZ „Solidairno.ść" i· branżowych zwiąlZlków
zawodowych o dopro.w.adzenie do
w.spólnego spotkani·a i prowad.zenia Sltałych r01Zmów w celu pOl!lOWln~o rozpatrzenia wszystkich pos·t ulaitów, które zostały za.wairte w
podpi:samych poro:mimieniach s.p obecznych w Gdafa;kiu, Sizczeclatie i
W Moskwie, po ciękiej cOOro- Jastrzęhi1u oraz uzgodnienia n<>bie, mn·arł w wiek'll 74 la1t pro- wych rea.Lnych termi,nów ich reaku.ra-tor generalny ZSRR, Ro.ma-n liizacjd. „Jeśli chodzj o skracanie
1945--46, w ca;~ pracy, stoimy na stwn01Wislbuden.ko. W liaitach
norymbe;rs·k im procesie 21brod.nl.a~ lm - czytamy m. il!l. w a.pelu r.zy wojennych, był on giównym a.by w te.j spN1Wie dać więik.s.z.e
osk airżycielem ze st.ro.ny radziee- możUwości decyzji ~czególlnym
Prezes Rady Mtnlistrów - Józef
kiej. Fwnkcję prok'\lratoca general- przedsiębiorstwom, które w wyninego ZSRR pernił
od roku 1953. ku lepstZiej · oa:g•ainizacji i wzrostu Pińkowski, !lpotkał się 214 bm. w
Wa1
!'LWJll•Wlie z dz!~la•czaani kółdt rolNek;rolog Rom.a.na Rudenki ZIOStał wyrla.jności pracy, będą i1ndywidunlczych. oma.wiane były spra!WY dopod.pisany
pr~
kle.row'Illcitwo aJJn.ie rea1i.wwać w tym .zakresie tyczą.ce
rea.M.zacji Wllllo<Slków zgłoszoKPZR i rządu r>adizleeikiego.
pos;tiulaity swok.ll załóg.
(PAP) nych pr-zez Radę GłóWltlą Centralnego Zw/J.ązku Kółek Rolliliczych n.a poprzedmLm spotataindlu u prem.!era w
dniu 4 grudnia ub. roku. P~zedsta··
lJł.J
wt.ciele samorząd.u orga.nliza.cji kółk·owej prz.edstawitt równ·i~ daLsze
postulaty zgłaszame p!"Ze!Z <t>lników,

Zmarł

Roman Rudenko

wszystkdm, którzy w poczuciu obywatelskiego obowiązk.u
p'l'a<10·
wali w dniu 24 bm.
Jednak znaczny odsetek absencji
ł niepełina
ohsa.da wdelu stanowl&k pracy spowodowały
nowe
straty w gospodarce, które odbiJlł
się ujemnie na zaopatrzeniu rynku ora.z na produkcji potrzebnych
krajowi dóbr i wpłyną na . pogorszenie aytuaoji gospodarczej Pol•
ski.
Rzą.d stwierdu,
ie ko.n tynuo·
w.a.nie rozmów wokół
skraClll!Dła
czasu pracy oraz rozwiązanie t~
go zagadnienia zg&dJllłe .· z intere·
sem społecznym i gospodarczym

(Dokończenie ze str. 1)
(Dokończenie ze str. 1)
przez I program TvP, a specjal- W niektórych z nioh ke'kwe111cja
nie uruchomi&na centrala telefo• była nisk.a..
niczna powinna rejestrować głosy
Dobrowohnie podjęła pracę ma•
opinii społecznej. W celu umożli czna część górników, którzy na.
wienia masowego uczestnictwa w I zmia.nle w~obyli 119 tys. toai
rozmowach ludziom pracy, auto• węgla (10 bm. w~obycie wyniorzy odezwy proponują wyznacze- sło 77 tys . .tOIIl).
nie terminu negocjacji na 31 bm.
Prze.bieg pracy w dln1u 24 styczl 1 lutego.
nia potwierd.z·ają daine o poborze
W przypadklll przyijęda tyd1 żą mocy elektcy~z.nej. Otórż
zapobrzebow a1nie na m0ie w tym d1nlu
dań a.pelują o za.niechanie wszelkich form nacisk'\l na wŁadze pań wynfosło 15 763 MW i było 7Jbl iiżo..
stwowe a.i do czaśu zakończE!'llia ne dJO zapotr.ze.bowani.a w dniu 10
negocjacji. Autorzy a.pel.u zwraca- bm., było }edrnak niższe o 2 532
ją si ę do wszystkich tych, którym
MW O;d za,p otrzellow·Miia w piątelk
leży nia serc.u dobro
Ojc.zyllńy i
23 s.t)'C'Zlll:i•a br.
moeliwość spokojnej pr!l!Cy dla jej
W :llwdą'f.ku z tym r.zecenirk pradoibrobytiu, a przede wszystkim sOIWY został wpowiarźlniony do przeddo związ,kowców - bea; wiz.g«ędu st.awdenia na'Stępują.ceigo stanowiska rządu:
na przymaleeność organ lrz.acyijl!lą pod'Ziękowante
Rząd
wyraża
(PAP)
o poparcl•e ich wezwania.

.rrwa

o.uh~"a.uie

utrac ...t.l.y-.:h

t:fek·

spotkał się
z działaczami kółek rolniczych

List min. J. Górskiego do rektora

Miedzvuczelnianei Amervka wita bvłvch zakładników
Komisii Porozumiewawczei ·~

Powołanie

Ust

mi~tra

wyższego

czął wczorajszą kOIIlferencję

?raso-

wą zorgrunizowaną przez Studencki
Komitet Jednośc·i w gmachu filologii przy al. Kości•uszki 6$.
Oto jego treść:

„Szanowny Obywatelu Rektorze.
Jako były
rektor Uniwersytetu
Łódzkiego, któremu szesególnie le·
ży na sercu dobro uczelni z
da·
iym zaniepokojen.iem i serdeczni\
troską
przyjmuję
do wiadomoinformację

e

przedluiaJlłcym

strajku

okupa,cyjnym staden•
nie ma takiej sprawy, której nie dałoby się rozstrzygnąć w drodze rzeczowego dialogu.
Ro7:mowy, które prowadsiła delegacja naszego ministerstwa
:505\ały
zawieszone przez Studencki Komitet Jedności.
Niemniej zapraszam pnedstawlcieli młodzieży Uniwersytetu
do
Ministerstwa w najbliższy ponie-tłziałek, celem wspólnego zastanowienia się nad sposobem
pnezwyciężenia trudności i przywróce•
nla normalnego
funkcjonowania
Uczelni. Nie wątpię, że Obywatel
Rektor wra.z z najszerszym gronem
nauczycieli a.kademickich prowadzi
stały dialog z młodzieżą akademic·
ką, bowiem wszystkie sprawy po·
winny być rozwiązane łącznie przez
łów. Sądzę. że

całą

społeczność

Solid~yz.ując się z UL
także łódzka Akademia

przebywać

nau.kii, sll~<>Lniicbwa wsze

i tecb.niiki prof. dr hab.
Janusa Górskiego przeika.uny w
sobotę rektorowi UŁ prof. .dir hab
Romualdowi Skówrońskiema roeµo-

ści
się

dzom st'lldenoi Unliwersytetu ·Lódz-

W niedzielę wczesnym popołud
niem czasu miejscowego na ma·
·1ym prowincjonalnym lotnisku pod
West Poi.nt, w stanie Nowy Jork,
wylądował samolot transportowy
sil powietrznych USA, na którego
pokładzie . poWTóclło do kraju 52
zakładników,
przetn:ytpywanych
przez 14 mie.dęcy w Teheranie.

uniwersytecką".

Przed&tawione podczas kOl!lferenej.i stanowisko SKJ było jednoznaczne: o naszych postulatach może
my rozmawiać tylko tu, n-a miejscu, Ponadto. stwierd.1Jlli wchodzący
w skład prezydium SKJ Wojciech Walcz.ale, Ma;rek Perliński i
Paweł Gniazdowski interesuje nas
e.feld rozmów, jakie
prow:i.dzone
będą w . ooiu 27 bm. podczas zjazdu rektorów.
Ta.k więc długa lista J)OIStulaitów,
a wśród n.ich te najbardziej sporne
dotyczące nauki przedmiotów społeczno-polityczmych, lekt.ore.tu ję:i:y
k<a rosyjskiego oraz szkoleni.Ił wojskowego są wciąż niewiadomą. Dziś
jednak zdaje się być jui or.zywiste, że w rozważeniu studenckich
żądań konieczny będzie udział komisjd rządowej.
.fa.k nas poi.nf01rmowaino, probleby m. in. związane ze sbruktuł'ą
uczelni, modelem kształcenia są w
znacznej części wspólne dla wszystkich szkół wyższych w kraju W
związku z tym, oowołano w Lodzi
Międzyuczelnianą Komisję Porozumiewawczą . Chce ona wystęoować
w imieniu studentów ze w~zyst
kkh ośrodków akademickich, które się przyłączą
do jej działań.
28 bm. o godz. 12 zapla.nowano pier-

spotkani~ tej komisji. Wtedy
też będtzie można mówić o zasięgu
problemów, które prrzedkładali wła

kiego.

*ajkuje
Medyczna
(ponad 800 osób), która przygotowała ta•kże szereg wł.asnych postulatów. Po~itechn4ika popiera strajk
UL obecnie bez podejmowania d7iałań
protestacyjnych.
Państwowa
Wyższa Szkoła Muzyczna, jak nas
PoLnformowa.no, od wtorku planuje
akcję „Solidarnego Czekania",
a
Państwowa Wyższa Szkoła
Sztuk
Pla.sty~nych zamierza wy.typować
delegację do komisji międ::yuczel
nfanej.
Strajkującym studentom z dużą
pomocą
przyszły
władze
UŁ
i
AM, ułatwiając techniczną stronę
akcji protestacyj.nej, a ta:tże pracownky naukow,i, którzy pr~ygoto,;
wali erki dodatkowyd1 wykładów .
Ponadto ustalili dyżu;ry w gmachach, w k,tórych trwa strajk.
Szkoła filmowa przysłała unLwer.sytetowi aparaturę I filmy. Słowa
podziękowania studenci k ierują pod
adresem mies:1Jkańców Łodzi, którzy Pl'Zr.toszą .im duże ilości jedzenia . Wyd:rJiał
Prawno-A.dmi.nistracyjny prosił nas o przeitazanie
podziękowań .. Solidarności" z
zakładów Ma~chlewskiego i „Feniks"
które zapewniają im dowóz jedzenia.
Mimo wielu dowodów życzliwości
i zroeurn.lenńa nie bra.kuje też mniej
pozytvwnych odruchów.
~I. in.
SKJ zaniepokoiły
rozlepiane
w
mieście informacje o wiecu. Proszono nas o wyjaśnienie, że studenci kontynuować będl\ strajk w bu·
dynkacb swojej uczelni I nie pla·
nują ładnych masowych akcji na
1dicach Łodzi.
Nie sposób rozstrzygnąć o fiinale
koniecznych i z pewnością
trudnych rozmów, ale powinny
one
nastąpić jak najszybciej
choi':by
dlatego, że już dtziś wypada począ
tek sesjii egzamin.acyj!llej. O:zywiście na razie musiał.a zostać zawies210na. Rozważaine jest rozpoczęcle
e1zami.nów w 10 dlnll J>O zakońc:ze
niiu strajk'U.
Zatem strdk trw.a, postulaty są
niezmiennie , te same. Czekamy z
niecierpliwOOclą na
f·Lnał,
który
mógłby satysfaikcjOlll(l!WaĆ studentów
i władze - a więc oble strony. którym kształcenie, przygotowanie do
zawodu i w równym stoptiiu świa
dome~<> uczestnictwa w życiu społecznym musi leżeć na sercu .
(rs)

-

s. t

PODZIĘltOWANil!:

Wszystkim. kt6rzy spieszyJ.t
•
po.mocą w ostatnich
chwilach
tycia I nczestnlczyJI w uroczystościach pognebnwych

S.

ł

P.

ANNY JACHOWICZ
1erdeczne

pogrzebowe odbę
stycznia 1981 roku
o godz. 15 na cmentanu
św.
Anny na Zarzewie.

Uroczystości
dą się dnia 26

RODZINA

W dniu %0 stycznia 1981
&marł, przeżywny lat TO

'll

powodu

śmierci

23.

I.

piątek

Godz. 7.00.
Na skrzytowaniu
ulic: Traktorowa - Rojna kierowca
„Warszawy" LDC 3369 Paweł B. potrąc\l Stefana M.
Pomocy udzielił
mu lekarz pogotowia.
"f' Godz. 7.20. W wyniku odniesionych
clężk.lch obrn:!;eń zmarła
w
szpitalu Stanisława Ł. lat 90. która
w Zgierzu na ulicy Łęczyckiej przy
al. 35-lecia wpadła pod „żuka".
"ł' Godz.
10.15.
W miejscowości
Górka Pabianicka kierowca „Stara"
PH 5576 najechał n11 drzewo, w wyniku czego pasażer Jan J,
doznał
urazu głowy i przewieziony został do
szpitala.
"ł' Godz. 11.45.
Na ulicy Przybyszewskiego przy Tatrzańskiej Wiktoria s., lat 61 przechodząc
jezdnię
przy czerwonym świetle wpadła pod
„malucha" t doznała urazu głowy
oraz złamania żeber.
'
"ł' Godz. 13.15. Marla s. lat 78 przechodząc
nieostrożnie
jezdnię
(ul.
Obrońców Stallngradu 74)
wpadła
P,Od tramwaj linii 17/6
I poniosła
smierć na miejscu.
"ł' Godz. 16.45. Kierowca .,Skody"
Zbigniew B. na ulicy Promińskie
go przy Przybyszewskiego spowodo-

SIOSTRY
1kładaJ1ł:

1ł"yra-.y głębokiego WSp6łczucla
ł

naJblitszeJ

•

Rod~nle skła

daJlł:

MIESZitA'RCY DOMU prizy ul.
SREBRzy'RSJtlE.J 45

•

S1czesólnie niepokojące jest zJa·
wisko wymuszania jednostronnych
roswią.zań drogą strajków, które
unlemoillwiaJą
prowadzenie rzeMowyoh l'Ozmów I pogarszają waranki łycla ludności.
Rąd wyraża
przekonanie, te
rozwiązanie problemu
skraeania
czaa11 pracy zostainie osiągnięte na
bazie re-alb.mu I W®pólOdpowie·
dlialnoici aa sytuację kraju i za•
•pokajaaiłe rz~ywistych potrzeb
apoleczeństwa.
(PAP)

cuchu
kooperacy„.1ym.
Stąd
teł
be7lJ)OŚre-d<nia
utrata pr-Odul«c.ji n.ie
by6 Jedyną m.ia.rą. Utracili~my

może

Jednak -

tylko na pierwszej zinianie - Ut tys. poszukhvanych igieł
Jedn.orazowego u:l:ytku, kilka tysięcy
akumulatorów, &OO „Watów 126 p";
z warna.wskiej FSO nie wy Jechało
tego dnia 360 „Fiatów" I „Polonezów". Zabrakło 1420 telewrla.o.rów i
Z600 odbwnlków radlD<Wych; iu straty / powiększ:i
się
w na.sto:pnych
dniach, Jeśli się zważy, że równocześnie n.le wyprodukowano w SO·b<>·
tę
podzespołów
elektronicznych I
półprzewodników
ogólnej wartioścl
45 mln zł, nie wytwo-rzo.no kabl!i telefonicznych o dlugośC!I 42,5 km oraz
180 tys. ło:l:yH:i Podejnzewam, :i:e w
n.a~ępnych dn ach
będziemy 'lliell
do czynieatla z dodatkowymi przestojami, tym razem z powodu braku
niezbędnych materiałów i elem„ntów.
MinJster przemysłu chemicznego Henryk Pruchniewlcz stwierd7-ił, iż
nie zanotowano strat produkcyjnych
w tych zakładach, które pracują w
ruchu ciągłym - a wię~ na cztery
zmiany. W tym systemie działa około IS proc. zakła4ów tego przemysłu; załogi obsługujące Instalacje w
ruchu etągłym za.pewniiły im nor.

malną

Wyrazy

głęb&klego

pracę.

Sobotnia absencja odbłla się jed•
nak na produkcji pozostałych z!lkła•.
d6w pNemysłu chemicznego. Najbardz.leJ dotkliwie odczuł Ją puemysł
farmaceutyczny, bowiem w zakła
daeh tej branty n.le pod)ęła prar.y
prawie połowa ogółu zatrudn;onych.
W sytuacji dotkliwego braku Jeków
spowoduje to pogorszenie zaopatrzenia w farmaceutyki. Także w przemyłle gumowym, w którym
część
fabryk: nłe pracuje w ru.chu ciągłym,
nie wytworzono oczekłwanych llości
opon I dętek samochod<>wych, oczekiwanych przez przemysł motoryzacyjny. Nie pracowała w sobotę uęść
t:ałogl w zakładaeh w Dębicy, a takte
w poznatuBdm "Stomilu". Niepodję
cie pracy tak:l:e przez częś~ prar.ownik6w zatrudni&nych w slutbach utrzymania ruchu Odbije się niekorzystnie na produkcji w następnych
dniach; Ch0dz1 e sta:n technieznv maszyn ł urządzefl, o roboty zabezpieczające ł rem&ntowe.
(PAP)

ludność

ZSRR

Jrak
po.iiruform!O!Wał
Centralny
Urząd stllltystyczny ZSRR, liczba
ludnoś,ci VI Zwiąiz.k'U Rad,zioęckim
1 styicq.nia 1981 r. wynosiła 2.66,6
milin.

Gabinet milionerów

Jak po<lafe ac~cJa Al', powołując
się na oficjalne
spl'rawozdania finansowe - 18 spośród 17 ezło.nków
gabinetu prezydenta USA, Re>nalda
Reagana, to Judzie, którzy dysponu.
Ją osob:lstym majątkiem w wysoki>•
ścl ponad 1 mi.n dol. każdy. Najzamotniejszymł
według własnych
siębiorstwach wytwarzających części ośwladcze6. - ołłcjalny114 wspólprai podzespoły Odbijają. stę w następ· eownikami prezydenta są - specJal·
nych dniach na rytJ}lle pracy aakła· ny pn:edstawłciel d/s handlu. dydów montażowych. Dodatkowo nasila rektor CIA, sekreta.n obrony oraz
Ją się istnieJąee Jut zakłócenia w lai\- prokurator generalny.

„KUKUtECZKA" ·
I LOSOWANIE

1, 7, 11, 22, 23, 26
II LOSOWANIE

17, 18,27,30,35,36

Dnła 2ł stycznda 1981 roku po
krótkich, le~ e1ętktch
cierpieniach zmarł . w wie.ku 53 lat

dod. 29

t

ś.

Bloi\c6wka banderoli: 999110,

wsp6lczucta

PODZl~ItOW ANIE

Z głębokim
żalem zawiadamiamy. te dnia 22 stycznia 1981
roku zmarła ukochana żona, Matka, Teściowa ł Babll"'1a

P.

S.

KOL,

w:teloletnl pracowntk Wytw6flllł
Filmów Fabulunycll.

Wszystkim Znajomym. Wsp6ł
pracownlkom i sąsiadom za uw uroczystościach po.g rzebo·
wych

FEUKSOWI

Pogrzeb lłdbędzle Ilię d.nła
stycznia br. o gildz. 12.30
cmentarzu św. Auny, Zarzew,
czym zawiadamiają pogrątenl
głębokim smutku:

dział

JANłKOWI

s. t '·

z Jlt)Wodu zgonu

KAZIMIER.ZA KOLAD

MATKI
składajlł

serdecznie

dziękuje

RODZINA

z głębokim talem zawiadamiamy, te w dniu 22 ~tycznia 1981
roku zmarł w wieku 72 lat ukochany Mąż. Ojciec,
Dzia.dZli.uś,
Brat i Szwagier

•.

_,

W dniu 23 stycznia 1981 roku po długich i ciężkich cierpieniach,
opatrzona św. sakramentami. zmarła w wieku 48 lat nasza ukochana :tona, Matka i Babcia

f

IT
aa
o
w

NAJBLl:tSI

KAZ'IMłERZ

P.

MIBR.ZWIŃSKA

z domu KOSTECKA.
Msza łw. odbędz.ie stę dnia 26 stycznia 1981 roku e god-z. 14.30
w kościele św. Józefa w Rudzie przy ul. Farnej. po czym nastąpi '
wyprowadzenie drogich nam zwłok na
miejscowy
cmentarz,
o czym zawiadamiają pogrątenl w talu:
,
MĄŻ, CORK.I. ZIĘCIOWUI. WNUSIA. SIOSTRA, BR.AT,
TESCIOWA oraz POZOSTAŁA RODZINA
Pros~my o nies.kł~danle , ko11dolencj.I.

ZONA

NAJB~IŻSZĄ

z

RODZINĄ

Prosimy o
lencji.

były pracownik
lłraulłki SłłoweJ

nieskładatilJ!

ko;ndo-

P.

Kombinatu Hy„Pr.ima-Hydros".

Pogrzeb
odbędzie
slę
dnia
stycznia br. o godz. 13.30 na
cmentarzu Radogoszcz.

H

MĄZ

CORK.A, ZIĘC I WNU·
KO WIE

Z głębokim talem zawiadamiamy. :te dnia 23 styczniia 1981 roku zmarł nagle nasz
ukochany
Mąi, Ojciec. Teść ! Dzia.dzduś
ś.

t · P.

ANORZE.I

FIDAitA

MISTRZ KUSNIERSKI.
Pogrzeb odbędz.ie stę dnia
Z?
stycznia br. o godz. 14 na cmentarzu rzymskokatolickim na Zarzewie.

ł

ELŻBIETA KlR!OSNl1A

t P.

ś.

BOGUSf.A1K
LAT 51.
Pogrzeb odbędzie się dnla !6
stycznia br. o ~da.
14.30
na
cmentarzu rzym.-kat. MBN Pomocy przy ul. Szczecińskiej ,
o
czym powładamla}ą p()grążen4 w
smutku:
:tONA. CORltA, SYN. SYNOWA. WNUCZEK I POZOSTAŁA RODZINA

Wf§'*ft
głęhoklm

talem zawiadamiamy,

że

odszedł

Z głębOklm żalem zawiadamia·
my. te dnia 21 stycznia 1981 roku
zmarła nasza kochana

od naa

s. t '·
KAIZIMIERZ FtDAŁA

S.

MISTRZ KU8NIERSKI,
ezlow:tell: szlachetnego serca. oddany sprawom rzem1osła,
wychowawca wielu po-kplei\ młodzieży rzemieślniczej. Honorowy czło
nek Cechu Rzemiosł Skl>rzanyeh w Łodzi. były radca Izby Rze·
mleślnlczej w Łodzi. długoletni przewodniczący Jtomlsjl Egzam!nacyjneJ. członek Zarządu Cechu t przewodniczący Sądu Cechowego, odznaczony Honorową Odznaka Rzemlnsla.
Pogrzeb odbędde się w dniu U stycznia .1981 roku e godz. 14
z kaplicy cmentarza św. Anny na Zarzewłe.
Wyrazy

współczucia R<>dzlnle składaj4:
'
ZARZĄD CECHU, SEKCJA KUSNIERSKA l
NICY z CECHU RZEMIOSŁ SXORZANYCH

ł

W dniu !Z stycznia 1981 roku
nagle nasza najukochań·
sza Matka i Siostra
nnarła

S. t

P.

ZDZISŁAWA ·

JADWIGA
SZCZEśNIJEWSKJ\.
s domu SOWI!Q'SKA.

z domu LEFAS.

PłlACOW

MĄŻ,

w LODZI

P.

ROMAt-J10WSKA
Pogr:ieb odbędzie się 2' stycznia br. o godz. 14 n.a cmentarzu
św. Józefa przy ul. Ogrodowej,
G czym
powiadamiają
pogrą:l:enl
w smutku:

I
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napięć.

JOZEf KOTWA

roku

FELIKS SKRZVPA
2:t>Uie

•

•

"ł'

S.

• d<>mu PILACZEK.

LEOKADH
TABACZYt=:JSKIEJ

C>d-

KRONIKA WYPADKÓW

Z

współezu

całkowicie

KRYSTYNA

podziękowania składa

Wyrazy serdecznego
cb

został

P.

FRENA KUPKA

RODZINA

wracający;

izolowany od świata, przede wszy.
stkim zaś zamknięty dla dzienni·
karzy i ekip telewizyjnych.
Oficjalne powitanie odbędzie się
we wtorek w Waszyngtonie. Byli
zakładnicy przylecą tu wraz z rodzinami, odbędą triumfalny wjazd
do miast, zostaną przyjęci w Białym Domu I w Kongresie.
Sprawa zakładników, ich powrół

ltOLEDZT z PRACY

Dnia 22 stycmla 1981 roku zmaprzetywny ss lat

rła.

Przez dwa dll!i byli zakładnicy
będą wraz z rodzinami w Wes·t Point, ja.ko goście rzą
du USA. Te dni przeznaczone są
na czysto prywatne
spotkania.
Hotel, w którym zamleszkaH po-

woścl, spokoju, bez

M·inistrowie o stratach wprodukc·ji

tów nie w peJ.ni 1 rue ws:1a;lizie
pnepracowaneJ soboty. Ui;oin.& wielKośc strat
nie pr11emawia zapewne
tak wyraznie, Ja konkretne ubytki
w proliukcji oKreślonych wyrobów.
Polsita agencJa Prasowa zebrała :U
bm. opinie przedstawicieli kierownictw
wybranycil res&rtów przemysło.wych,
którzy podSumowali wst11pnie rezultaty pr.odukcyjne Jnill!lmleJ soboty.
m. in. w tra.kole trwa.jącej kampanLi Niepodjęcie pracy w Wielu zak.Jawalnych zebna.ń kółek
r?lnipzyc-h dacn - jak wynika s t)"Ch wypoqra.z gmin·nyich· zjalZdów, na kt6rych wiedzi - odbije się nie tyj.ko na zapowoływa.ne
są
nowe ogniwa - opatf<zeniu &klepów, ale bę~ie miagminne 7Jwliąl1Jkl kółek 1 organizacji ło je67lcze przeir; jakiś czu negar-0Lniczych. W czlllSlie .klrytyczn·ej, rze- tywny wpływ na rytmikę produkcji,
czowej dySkusjt -<*o oma.wdamo • co - rea.keją łańcuch<>wą - zmmeJekcmom!czne wairun.kt
aatbwlrz.acji 5zy planowane efekty wytwórcze w
prod•ukcji l'Ol'!lej, !>OIP'rl!WY sy'\!uac.11 tym miesiącu.
&ocjaJ•no-bytOwej lUd·n<lŚOI rol,a.!oze.!
W zakłaliach przemysłu rolno.spo·oN•l.1' foormy odmowy samorizą<tu kół tywczego - · jak poi.nfD1rmował PAP
kowego i wlejskdego.
(PAP) wiceminister Eugeniusa Pacia - na
pierwszeJ 7.llliame podjęło pracę 130
tys. osób, czyli ponad 2/3 ogółu zatrudnionych, przy czym najwytsza
frekwencja była w zakładach przemysłu paszo.w ego pona4 88 proc.,
zbożowo-młynarskiego ponad 8&
proc., drobiarSkiego - około 86 proc.,
i powitanie niemal
bea reszty a najni.tsza w zakładach przemysłu
przykuły uwagę Ameryka.nów. W
koncent.ratów spożywczych - Ok.oło
programaeh telewizyjnych poświę 51 pr<>e. f proliukcji opakowa6. bla•
ca się im po kilka godzin dzien· szanych - ok.oło ł5 · proc. Na siutek
nie, materiały prasowe zajmują niepodjęcia w tym dniu pracy preez
po kilka kolumn w każdej gaze- trzecią częś~ ogółu zatrudnio.nych,
straty przemysłu rolno~spotywczego
cie. Zainteresowanie sprawą zakła w
produkcji artykułów przeznaczodników odsunęło na dainy plan nych na zaopatrzenie rynku sięga
informacje o pierwszych poczyna- ją - Jak się wstępnie ocenia w miniach nowej admlnisłracjl.
nisterstwie ·- 140-150 mln zł.
Mlnlst1>r przemysłu lek!Oego Ujawniono obeenie, ie Pentagon
w lecie ub. r. planował przepro- Władysław Jabłoński., stwierdził, iż
w
przedsiębiorstwach
I układach
wadzenie Jeszcze
jednego rajdu
temu resortowt pracowakoma·ndosów z zamiarem odbicia · podległych
ło w sobotę ok<>ło ae proc. ogółu zazakładników, Jednak zbyt Wielkie
trudnionych na I zmianie. natomiast
ryzyko i niewielkie szanse na o• II zmiana stawiła się do pracy w
sil\gnięcle sukcesu, odwioilły po- około 25 proc, Wskaźnik ten odllosl
przednią administrację Od myśli o się do ogółu zatrudnionych, ale """
podejmowaniu tego rodza.ju akcJI. przypadku pracujących bezpośrednio
w pr&dukcji ukształtował sie bardziej niekorzystnie. Straty produkW Waszyngton.le <>fi<:jalnle połnf.or• cyjne powstałe na skutek przestoju
mowa.n.o, że podsekreta.rzĘffi 8ta.nu zakładów przemysłu lekkieg·O w tę
USA w admi'lllistracjl prezydenta Ro- sobotę są :wyższe niż 10 bm., a oblinalda Reagana mlanowa•ny z-()Stal sę czano Je wf>wczas na około ł50 mln
d·z ia Sądu Najwyższego sta.n u Kali- zł.
Ubytek produkcji obJ!\ł wszystkie
fornia, Wd.lliam P. Cla1r·k. J.a·k wtawyrobów kierowanych
domo, jego poprzedni6d1!1111 na tym asortymenty
na rynek - od obuwia, popn:ez drobstanowdsku był Wal!°'n!'ll Christopher. ną
konfekcję, do gotowej
odzidy.
Nie wytworzono takte prefabryk.a.
tów. na .które ocz„kUJą Inne zakła
dy przemysłu wlókienniozeco czy
dziewiarskiego. Nawet w tych zakła
dach, gdzie częś6 załogi przyszła do
wał zderzenie z „Dacią", której pa- pracy, nie motna
było uruchomi6
sażerka Helena
G. doznała zfama- Unli produkcyjnych, bowiem techno·
nla obojczyka .
logia wytwananla wymaga pełnej ob"f' Godz. 18.25. Urazu głowy dozna- sady robotniczych stanowisk. W kllła Józefa A. . która na ulicy Wielku zakładach
przemysłu lekkiego
kopolskiej 39 wpadła pod .,Warsza- pracowano Jednak n.oirmaln.te - pro•
wę". Ranną umieszczono w szpitalu. dukowały np. zakłady „wanda" w
"f' Sobota i niedziela - jak
nas Sosnowcu, „Biawena" w Białej Podpoinformował
oficer dyżurny WRD laskiej oraz I zmia.na w zakładach
MO - były dniami spokojnym\ i na w Opocznie.
terenie miasta nie wydarzył slę ani
Wice.minister przemysłu m:isl!:yno·
jeden ooważnlejszy wypadek z ofia- wego - Edward Meisner: Sytuacja
rami. Zanotowano jedynie 3 kolizje w naszym przemyśle była podobna,
tzw. stłuczki.
(eh)
Jak 10 bm. W c:Jągu całego d·nia
straty pr<>dnkcyjne sięgnęły - według wstępnych ocen - 1 mld zł. W
ostatecznym bilansie będ:i one na
pewno . wyższe. Pn:e$toje w przed-

Premier

jeat możliwe. Musi się to jedna.k
w atmosferze
rzeozo•
konfliktów I

odbywać

BRAT i NAJBLIZSZA
JtODZINA

Pogrzeb odbędzie się dnia 26
styczni a bt. o godz.
14.30
na
cmentarzu «w. Franciszka
prz)·
ul. Rzgowskiej, o czym zaw!adamlaJą:

DZIECI z WNUCZKAMI l p0.
ZOSTAŁA
RODZINA

• -ZAKŁADAJMY·

l\.IAŁE

•-

SPOLDZIELNIE

'aik

Wiemy
brudno do.stępnym
artykułem są
gazety, szcz.ególnie
„Życie Warszawy"
z j~o
czwartkowym dodatk·iem ,Życie I Nowocze.snooć".
Dla.tego, przypuszczając, te zdecydowa111a
więk
s:r.ooć oczekujących w swojej m·ieszkanioweJ
kolejce łódzkich .spółdzielców nie miała okazji, przeczytać o akcji naszych warszawskich kolegów uważamy za właściwe pOinformować o niej n.aszych Czytelni0ków Kto wie, mocie zaowocuje w
naszym mieście? Celem jej je.s~ pomoc w roowią
zaniu iloś~iowego i ja.ko.ściowego k.ryzysu mit?t1zkaniowego choćby nawet częściowo, drogą wyzwolenia iin-icjatyw społecznych. Zacytujmy zresztą „Życie i Nowocze.sno.ść":
„Jesteśmy przekonani. że program mieM.ka<llio.wy
jest ta.ką doZJedz1.ną, wokół której mogą się situ.pić,
przy wspólnym działaniu wszelkie zwaśnione strony. Będzie to kO:nk:retna praca „przy odnowie".
I nikt swej pomocy Qje odmówi.
Tego nam w
Polsce w chwili obecnej aajba.rdziej pot.r~ba.
Przede wszystk0im nie chcemy niczego bunyć.
Podejmujemy nas.zą akcję w P?roeum.i.en.Lu z Centralnym Związkiem Spółdzielni
Budownictwa
Mieszkaniowego· 1 przy jego popa.rciu. Rozum-iemy ją jako u7lu.pełn.ien1e działania obecnej spół
dzielczości mieszka·n.iowej Spółdeielczo.ść mieszkaniowa prz-eżywa kr~ys wraz z całym naszym
państwem. Niekorzystne
zj.aiwiska,. które mają
tam miej-sce nie są wcale czymś tak baJrdz.o oryginalnym".
„Zd0ajemy sobie jednocześnie sprawę z t.ego, ze
zaszłośc4 ostatnich lat mogły poderwać zaufall1ie
pewnej części członków spółdzielni do władz spół
dzielczych, do całego dotvchczasowego
systemu
programowa.Ilia, realizacji I rozdziału mieszkali.
Tych, którzy są już zupełnie zniechęceni, którym
wielolet.nie bezczynne oczek.iwa.n.te na miesekanie
wydaje się koszmarem nie do .zniesienia. namawiamy:
„Zakładajcie nowe, małe tpółdzlelnłe mlenkanlowe spróbujcie swoją sytuację mieukanlowit po•
prawić sami: może lepiej, szybciej, taniej, Jak po•
traficie".
W tym samym numena (chodd o „Zycie l Nowoczesno.ść" nr 545 z 25 grud!l1ia 1980 r.) zamlen..cz0ony z.ostał instruktaż pt „Jak załoi:yć spółdziel
nię". którego nie przytoczymy
ze względu na
bra.k miejsca Zainteresowan: mogą po ga.zetę sięg
nąć
Nie wątpimy bowiem, ie się tacy majdą.
Akcją ,Życia Warszawy" zai.nteresowały się oczekujący na mi~z.ka.nia llpółdzielcy
dutiych zakładów pracy. M In „Budopolu'', ,,Solidarność"
z Ursusa „Solid0 arność" z GUS I wiele lnn~h.
Codziein.na poczta przynosi szereg pytań. liitów,
propozycji. Jeśli z.najdą sie w Lodzi grupy tdecydowa0ne do konkretnego, t.rudneeo - zaznaczamv to z góry - działania celem przysples.zenia
oobie dostępu do mleszkanAa prosimy o skont.aktowante się z punktem konsultacyj.nym „Zycia ł
Nowocz~nośrl" adres: Red.akcja „Zycia Warszawy" - ,Życie I Nowocz.esność" - ul. Marszał
kowska 8/5n 00-624 WMsze.wa, z dopiskiem „Lobby Mieszka.mowa" ewentualnie kierując pod tym
samym adresem list na ręce red.
Władysława

Oczywlicle, ie można powiedzle6 l taka była
rea.kej.a., kiedy w Łocll1JI mówiła.in o tej war~aw
skiej mtcjatyWie, t po co układać nowe spół
dzielnie. ldedy dotychczas działają.ce hie mają . z
czego budować? Ja.k diziałać w wojewódetwie, gdz.1e
jedyny·m d06tępnym materiałem
budowlanym
jest„. wod.a? ·
Oczywi&:-ie, ~e łatwiej za.kladać małe s.półcWiel
nie - choćby dila z.bu.dowaniia jed.oo,go tylko bloku - tam. gdzie istnieją jakieś materi.ały mdejscowe zad'Zucone z powodu pójścia w całym kraju
wyłącznie na wdelką płytlto na fa.bryk~
domów.
Można je wykorzystać, nie usz.cz.uplają.c wielkiej
płyty, a przy okazji nnwdązują.c włas.ne problemy. Istot.nde w t.oi:i!Zi będzie to trudniejsze. Ale
·nle je,stem pewna, cży nawe.t w Lodzi . wielka
płyta Jest absolut.nile }«łyną drogą do m1es2oka.n!·a
spółdz.ielc-Lego Czy działający w za.pleczu budownictwa, na naszych uczelniach praktycy I naukowcy nie posiadają recept. po.za wielką płytą,
z kt6ry-mi występowali, kołatali bezsJrn.tecznie latami. a które w efekcie dałyby szybciej lepsze
mieszka.nie? Oczywiście nie chodzi tutaj o uruchamianie nowych gałęi.i przemysłowych
itp„
ale o rzeczy prostsze.
Wróćmy jednak do łódozkiej w'ielk·iej płyty. Jak
wi.adomo, nasze fa.bryiki do.mó~ są już „zjechane.", baterie mają solidnie nadw~ężone. Nic też
dzLWl!lego, że nie ka~y element z nich pochodzą
cy nada,je się do zmontowa.nia go ·w blok.u Choć
by z.e względu na bezplecz.eństwo.
Zgruzowarue
taiklego ·elementu kosztu.je drożej niż je-go produ•kcja. ·Czy n.ie mW.ina by tych elementów zużyć

nueszkanmwe
na budownictwo iMywid>ualnet Oczywiście nie
na. szeroką skalę dla tysięcy, ale dla kilku~ie
sięciu spółdzielców na pewno. Byłoby to własnie
m. i.n. pole do d.ziała.nl.a dila małej spółdzielini.
Koledzy z „Zycla ł Nowoczesności„ widzą oc.zy.zupellllie inaczej proces
ion·Wi!Stycyjny w
małej spółdzielni, anieeU
w dużych „starych
spółde1elnlach" Widzą eo po plerwsaie zdlrows2ym
I prostszym. Kto wte, czy nie prowadzonym przez
projekta.nta domu, a.rchitekta, przy pomocy oczywiście załnteresowa.nych,
którzy mieliby okazję
stać dę prawdziwymi apólldtz.ielcaml.
wiścle

„Zycie I Nowoczesność" dyspo.n.uje
popacclem
Centralnego Związku Spółdzielni
J3udownlctwa
Mleszkanioweeo. Zapytauy o to samo, dy1'ekror
Wojewódzkiej Spółd:z.lelnJ Budownictwa Mleszk.an1owego w Łodr&I - mgl' A.dam WaJcza.lt również
powiedlzlał. ie nie ma absolutnie nic przeciowko
jakiemukolwiek d7lielaniru, które da choćby jed·no
mieszkanie włęeej, a wręcz
przeciwnie, WSM
mole słUżyl: pomocą. Trzymamy więc za słowo,
chociaż zda.jJ!mY sobie spra.wę z tego, te trud•n<?
będde tądać pomocy od osób d~ałających latami
na zupebnie L11111ej za.sadzie. Tutaj - grupy, k«ire zdecyduj, się na zalożeme w swoim z.akła.de1e
pracy np. małej spółdzielni - będą zd.a.ne wyłąc~
nie na swoje szan komórki I swoją siłę przebicia, w czym zyczymy im drużych tuokces6w.

Fiałkowskiego.

A. PONIATOWSKA

Tronsportowe konf igurocje
Dyrektor Milczarek tłumaczył się
z opóźnień rozładunkowych na
Nie tak dawno. podczas rozmowy 1 dyrektorem łódzkiego
ostatnim posiedzeniu Wojewódzltieoddziała Przedsiębiorstwa Spedycji Krajowej, Antonim Milczargo Sztabu do spraw Usprawnienia
kiem, próbowaliśmy podsumować wyniki prący naszego spedy•
transportu w Urzędzie Miasta. A
tora w ubiegłym roka. Pojawiły się stare problemy: nieregularjako ie spedytor jest zależny jedne dostawy
PKP, różne l najdziwniej
zestaw!a.ne składy
nocześnie od przewoźnika PKP i
wa.gonów, a w rezultacie - konieczność płacenia „osiowego" za
transportu jaki dostarcza
Pań
przetrzymywany tabor.
stwowa Komuniltacja Samochodowa, rzecz rozbijała się o właściwą
organizację
procesu przeładunko
wego między tymi trzema instytu- transportu i przewoźnik. Kierowcy 'robimy to, ale nie zawsze z powoPKS może zgod~ się na ~ki dzeniem, Możemy zaplanować wycjami.
)
układ, a jeśli Idzie o PKP, to wła· syłki samochodowe do naszych ba,z
Do naszej rozmowy dołączył po- śnie temu przedsiębiorstwu, które- w kraju,
planujemy
tem wicedyrektor PSK do spraw mu chyba najbardziej uleży na towarów „Pewexu" i przeładunek
przesyłek za·
spedycji,
Czesław
Matusiak,
i szybkim rozładunku, wypadałoby granicznych, a reszta za.leży od
wtedy zaczęło się„.
,
zapłacić premie za dodatkową pra- podstawianych składów. W wolne
- Pa.nie redaktorze, że dostawy cę. Czas, by usiąść z ołówkiem w dni zdarza. się, że załadujemy tosą często nierytmiczne i nieawizo- ręku i
policzyć: oo się
bardziej war na samochód, ale adresat go
wane, o tym przecież pan wie. opla.ca, przetrzymywać wagony i nie przyjmie, bo akurat nie prac11Próbowaliśmy to rozwiązać poprzez ściągać „osiowe", czy płacić premię Je magazyn. Wracamy z powroLem,
dyżury dyspozytorów, ale
wyszły za szybki rozładunek w dni wol• ludzie się wściekają.
śmieszne sytuacje. Albo na awh:o- ne od pracy. Opłacalność oczywiście
- To znaczy, że w wolne dni, a
wanych 60 wagonów, przyszło na- dotyczy skali kraju.
nawet w święta ludzie przychodzą
gle na bocznicę 120, albo odwrot- Czy ta.kie rozwiąz.anie jest re- do pracy?
nie. Zdarzało się, że kolej dopomi- alne?
- Do tej pory myśleliśmy o
nała się o wagony już dawno roz- Na pewno tak, swłaszcu 1e dniach zastępczych. Dyżury w dni
ładowane I odesłane. Daliśmy spo· jesteśmy już w trakcie małej re• wolne, a zamiast
tego np. woluy
kój. A przecież stwarza to nam formy gospodarczej l powinniśmy wtorek. Ludzi nam na to starczy.
kłopoty z ludźmi. Ładowacze mają zacząć kalkulować, Jest jednak pe- Chętni do pracy
poza, godzinami..
ciężką robotę, a nie zawsze wiemy, wien szkopuł"
Wprowadzając tę Zgłasza się do nas wielu „dorywczy będą siedzieć bezczynnie i cze- reformę w życie zapomniano o od· e11altów", którzy pracują na akord,
kać na wagony, czy też nagle mają wołaniu wielu starych lJrzepisów I 75 sł od waronu. Praca jest ciężka
do rozładowania duży transport. zarządzeń. Trudno jest nam się z i trudna, ale można dodatkowo
Powoduje to rozluźnienie dyscy- tego wygrzebać. Zupełnie nieżycio- zarobić, a przecież są tacy młodzi,
pliny.
we są np. obowiązujące nas taryfy którzy chcą się szybko urządzić.
studenci i ludzie po
- Czy wasze
przedsiębiorstwo płac. Przedsiębiorstwo ma ograni- Przychodzą
w optymalnym studiach, którzy szuka.ją. pracy, To
może sobie pozwolić na wolne dni? ozone możliwości
ustawieniu
organizacji
pracy.
Dynieprawda,
że
wszyscy „dorywoza- Do tej pory ,nie wiemy co to
wolny dzień. Jeżeli PKP wstrzy- rekcja przedsiębiorstwa jest mię· cy" biorą pieniądze na wódkę.
dzy młotem a kowadłem. Z jednej
- Cey na takiej zasadzie możina
małoby .przysyłanie transportów, to
strony postulaty załori, a z dru- rozwiązać problem przestojów?
możemy sobie
z.robić
wolne, ale giej
labirynt przepisów, którymi
- Praca w wolne dni musi być
przecież to nie wchodzi w rachubę.
specjalnie opłacana. Nasze przed- A gdyby dogadać się w spra- zasłania się Zjednoczeni....
.
slębiorstwo
mogłoby
wprowadzić
wie płacenia „osiowego"?
•
•
system premii, a.Ie decyzja na.leży
- To nic nie załatwi. Jeśli przydo Zjednoczenia. A poza tym muślą wag~nł' .w sobotę lub niedzielę,
Tereny magazynowe na stacji siałby się do tego w jakiś sposób
nie pom1esc1my Ich na. bocznicy •. A Łódź-Ka.liska. Szukam magaz.ynów pr71ystosować nasz transport.
Z lll
poza ty~, c.zy w;robraza pan. sobie, Ekspedycji Rejonowej PSK. Długo Oddziałem PKS nie mamy kłopo
oo będzie. się d~tało w po!11edzia- szukać nie trzeba. Jest to caly tów, dostarcza odpowiedniej
liczby
lek - spiętrzenie pracy, pr.zy tym kompleks budynków za magazyna- wywrotek, ale I
Oddział
stale
sa.mym taborze z. P~S. Musimy ~a-, ml „Hartwiga". Ludzie J)ł'acują obniża limit samochodów. Twier•
tero przystosowao su: do specyfiki przy rozładunku wagonów. Prze- dzą, że lm się to nie opłaca, a
pr~oy
kolejarzy. Wprowadzam.y szkadzam w robocie. Słyszę: "!di rowcy nie lubią brać kursów kie•
ła•
dyzury w .magazy!'ac~ i na.. boczm· pan do kierownika Batkowsklero, dunkiem PSK. W wolne dni zbra•
cach, a _wiemy, ze Jest w!elu ta- tam w końcu budynkJ1", Pok6j kuje nam samochodów,
a
wlem:v,
kich, kt11rzy chętni.e. przyJdą do kierownika Ekspedycji Rejo.nowej że ą kierowcy, którzy lubią do
pracy w wolne dn~.
.
PSK Łódź-Kaliska, Adama Batko- nas przyjetdżać. To starzy fachow•
-: Ale jak kwestię r~zw1ązać te- wskiego. Później przychodzi zastęp cy, którzy dobierają sobie solid·
chm~zme, by nagle me . zabrakło ca, Eugeniusz Woźniak. Podczas nycb ładowaczy i w ten sposób
tu?z,i do f?Z.ładunku? Wielu chce rozmowy w wielu przypadk&'~h potrafią dużo przewieźć I sporo
miec ~rzeciez wolne.
•
stwierdzenia były podobne do tych, zarobić. Takich jest już niewielu •
..... Nie chodzi o rozwlązan~e tec~- jakie słyszałem
szczebel wyżej, Młodzi odwalają dniówkę, śpi:\ za
n1czne. ale finansowe. Lud.zie, kto- u dyrektorów. Nieorytmiczne do- kierownicą na postojach.
Mało
rzy pracują w wolne dm, muszą sta-wy przestoje kłopoty z PKS. pnewoią, to i mało zarabiają.
Nic
mleć odpowiednio zapłacone. Wtł'·
'
'
dy przyjdą I z naszej strony pro·
- Pani~ redaktorz~, to co daj~ dziwnego, że · wolą jeździć do Inblem przeładunku zostanie za.la- PKP, to Jest czasem zywioł. Mote- nych przedsiębiorstw, gdzie jakoś
motna dogadać się z dyspozytorP.ID
twiony. Pozostaje jeszcze sprawa I my oczywiście planować robotę
i- ale niech pan tego nie pisze, bo
to łneba mleć czarno na białym.
Gdyby .wszyscy pracowali tak
jak Zduńczyk czy Grudzień i mieli takich ładowaczy ,;ak Miller czy
t.uszezyński, to problemów byloby
mniej.

•

„

Spotkania. i pertraktacje przedstawicieli
rządu i ruchu zawodowego

(Kierownik Woźniak) Redaktorze, ja nie wiem jak oni to rosprawie realizacji bią., żeby załadować samochód po
1 sztuki.
postulatów zgłoszonych przez zało
same szczyty, albo wyładować walistopada podpisano porozumie- gi stoczni. Przedstawiciele
załóg
1nie17 między
ministrem łączności
a wspólnie z pełnomocnikiem ministra gon drobnego złomu trzy razy
zz Pracowników Łączności I NSZZ komunikacji sformułowali łącznie 44 szybciej niż 10 młodych. Niech pan
„Solidarność"
Pracowników Lączno wnioski przewidziane do wprowadze- 1 nimi poga.da. Oni tu na pewno
ścl.
nia I włączenia w resortowe akty
19 listopada komisja rządowa
na prawne. Podpisano porozumienia w coś teraz ładują.
Na
placu
kilka ciężarówek.
czele z J Kępą zakończyła rozmo- tej sprawie.
wy z Komisją Koordynacyjną
młody
Re29 grudnia podpisane zostało
w otwarte magazyny i jakiś
gionalnego NSZZ „Solldarnośc"
w Lodzi porozumienie pomiędzy mini- człowiek (chyba dyspozytor), który
Częstochowie
Podpisano oświadcze strem przemysłu lekkiego a sekc;!ą popę<:lzał do pracy. Po drodze tranie dotyczące
postulatów często przemysłu lekkiego
„Solidarności"
chowskiej „Solidarności".
ZG NSZZ Przemysłu Włókienniczego, fiłem na grupę ludzi, którzy czeka1i
19 listopada wicepremier A. Ko- Odzieżowego I Skórzanego I NSZZ na samochód do załadunku. Magazynier, kilku ładowaczy, a w chwipeć I minister komunikacji Mieczy- Włókniarzy „Współpraca".
sław Zajfryd przyjęli
przedstawicie5 stycznia minister sprawiedliwości lę później podjechał „star" z emli NSZZ
Pracowników Kolejowych Jerzy Baf!a spotkał się z Komitetem blematem PKS.
PRL.
Porozumiewawczym
Stowarzys-.teń
- Chodź pan tutaj, panie Zduń
21 listopada podplsa.no porozumie- Twórczych I Naukowych oraz prżed
nie między ZNP pracowników szkół stawlclelaml Krajowej Komisji Po- czyk. Jakiś redaktor z gazety pyta
wyższych I
Instytucji naukowych a rozumiewawczej NSZZ „Solidarność". się o robotę. Pan dzisiaj wozis:i:.
ministrem nauki, techniki I szkolnic- Omawłano zagadnienia prawnej rePytam· Czy to prawda, że kietwa wyższego Januszem Górskim.
gulacji problemów kohtroU prasy„
row,cy PKS nie lubią tutaj przyjet24 listopada odbył się w Warsza12 stycznia odbyło się spotkanie w dżać?
Niech pan powie, p.anie
wie wiec przedstawicieli związków Katowicach
kierownictwa
resortu
branżowych
z udziałem premiera hutnictwa i dyrektorów zjednoczeń Zduńczyk.
J. Plńkowsklego.
tej branży z przedstawicielami „so24 listopada wicepremier s. Mach lidarności"
- Widzi pan, jak się chce pracoreprezentującymi załogi
uczestniczył w Szczecinie w obradach
zakładów
przemysłu hutniczego
z wać i zna łudzi, ładowaczy, to
komisji mieszanej nadzorującej wy- całego kraju. Omawiano realizację -cva.rto tu przyjeżdżać.
Inni u dy·
konanie sierpniowego porozumienia postanowień zawartych w porozumieszczecińskiego.
niu podpisanym 23 października ,z spozytora krzyczą, że nie chcą do
25 listopada Stanisław Kania spot- MKZ „Solidarność" w Hucie „Kato- PSK, bo to nie warto, a wtedy
ltał się z Komisją Porozumiewawczą
podchodzę
wice"
ja I kilk\I
jeszcze i
Branżowych Związków Zawodowych.
19 s'tycznla ·premier J. Plńkowskl mówimy: dajcie nam
PSK, chce25 listopada
zakończone
zostały spotkał się z przedstawicielami Kramy jechać po drobnicę. Ale tu
rozmowy komisji rządowej pod prze- jowej
Komisji Porozumiewawczej
wodnictwem· ministra J. Kępy z MKZ „Solidarność" z Ji?j przewodniczącym trzeba. sobie dograć robotę, czasem
pomóc
w załadunku, odjechać ka.·
„Solidarność"
w Bielsku-Białej . U- L. Wałęsa. Omawiano sprawy zwią
stalono, że
Komisja Wojewódzkiej zane z realizacją porozumienia gdań· wałek dalej albo zostać trochę dłu
Rady Narodowej ma zbadać zarzuty sklego.
żej jak
towar ma zamoknąć. W
„Solidarności" wobec osób I funk20 stycznia we Wrocławiu toczyły
cjonowania administracji terenowej się rozmowy kierownictwa resortu niedzielę też czasem przyjeżdżam,
woJ. bielskiego.
komunikacji z Międzyokręgową Ko- chociaż wydaje mi się, że powinni
25 listopada toczyły się w Gdań. misją
Porozumiewawczą
KQ!ejarzy płacić premię za wolne dni.
sku rozmowy NSZZ „Solidarność" „Solidarność" . Również w tym dniu
Rozmowę
przerwał
ten sam
pracowników służby zdrowia z ko- w Zjednoczeniu Hutnictwa Zelaza I dyspozytor, który obrzucił mnie
misją rządową,
w której składzie Stall w Katowicach odbyło się dru- groźnym spojrzeniem, a więc: .io·
byli ministrowie zdrowia I opieki gie robocze pos1edzenle stałej komispołecznej oraz przemysłu chemicz- sji mieszanej dis realizacji i nadzo- żegnałem się i odszedłem, a lud "'e
przystąpili do załadunku.
nego. Omawiano problem zaopatrze- ru porozumień zawartych
między
nia w leki I sprzęt medyczny oraz komisja rzadową a MKZ
. Solidarsprawy bazy służby zdrowia.
ność" w Katowicach.
W minister• •
27 listopada zawarte zostało
po- stwie administracji odbyły się rozrozumienie w sprawie płac włóknia mowy między przedstawicielami MKZ
I takie są właśnie meandry prirzy Porozumienie podpisał minister „Solidarność" - Małopolska z Noprzemysłu
lekkiego Władysław Ja- wego Sącza a komisją rządową w cy transportowców, które stwarzabłoński l
przedstawiciele związków sprawie współpracy ,Solidarności" z ją przestoje, wąskie gardła, a w
działających w resorcie,
administracją terenową:
wyniku duże straty finansowe. A
28 ll$topada
minister górnictwa
21 stycznia miały miejsce rozmo- przecież nie chodzi tu wyłącznie o
spotkał się z przedstawicielami MKR wy premiera J. Plńkowsklego z przed
problem
wolnych dni, ale o zorgaJastrzębie, MKZ Bytom I Częstocho staV(lcielaml
KKP NSZZ
Solldarwa.
pracy między trzema
nośc" z L. Wałęsą. RozmoW'.y doty- nizowanie
pri:edsiębior
skracania czasu pracy.
1~16 grudnia kontynuowano
W współdziałającymi
w czyły
Gliwlcach rozpoczęte wcześniej
w Gdańsku toczyły się rozmowy pra- stwaml, kt6re nie zawsze potrafią
Warszawie rozmowy między komisją cowników służby zdrowia zrzeszo- się dogadać Jest w tej sprawie
rządową, której przewodniczy! mln. nych w „Solidarno§cl"
z komisja wiele szczegółów, które można uJ. Górski oraz Krajową Komisją Po- rzadową .
23 stycznia w zakładach
rozumiewawcza Nauki NSZZ „SoliCheml- ~godnlć na szczeblu tych instytucji
darność" pion Instytutów nauko- tex" we Wrocławiu podpisano poro- bez i'llgerencji zjednoczeń i władz
wo-badawczych pod przewodnictwem zumienie między komisją Minister- resort.owych.
Najczęściej
sprawa
stwa Przemysłu Chemicznego I Kra- rozbija się o stawki płacowe,
doc. Krzysztofa Gosiewskiego.
Koordynacyjną Che19 grudnia parafowany został pro- jową Komisją
wpływy
potrzebne
do
planu,
'łle
tokół porozumienia obejmujący po- mików NSZZ
„Solldatnóść".
Obejnad 100 postulatów zgłoszonych przez muje ono ok. 80 postulatów, m. in. roari:a się ' tak , że ludzie potrafią
dojść do
porozumienia na r.ajniż
przedstawicieli zakładów przemysłu placowych.
Tego dnia w siedzibie ZG Nieza- szych szczeblach prędzej, niź sprachemicznego. Rozmowy w tej sprawie komisja rządowa przeprowadzi- leżnego Samorządnego Związku Za- wa zostanie załatwiona w dyrekwodowego Przemysłów: Chem!czne- torskim gabinecie. A że są
ła z Krajową Komisją Koordynacyji tacy,
ną
Chemików NSZZ „Solidarność" ~o. Papierniczego, Szklarskiego
I
w zakładach „Chemltex" we Wroc- Ceramicznego w Katowicach podpi- którym chodzi wyłącznie o zarobek,
to
już
Inna
kwestia, która
ławiu,
sane zostało porozumienie dotyczące
,
18-19 grudnia odbyły się w Kosza- realizacji postulatów załóg przemy- nie przesłania oajęczyny przepisów
lówce k. Płocka rozmowy Krajowej słu chemicznego w sprawach płaco i za-rządrzeń ciażąc:vch na poczatkoKomisji
Koordynacyjnej
Stoczni wych, socjalnych, warunków betple- wej fazie realizacji małej reformy
Rzecznych NSZZ „Sollrtarność" 'lraz c"?eństwa I higieny pracy oraz
o- gospoda.rczej.
NSZZ Marynarzy I Portowców· z de-- chrony środowiska naturalnego.
legacją reprezentującą ministra ko(PAP)
P. SKIBICKI
oświaty

(Dokoilczenie ze iU'. 1)
aby omówić propozycję „.:iohda.r- '1 listopada podpisano porozumieS?WY rządu, Józef Barecki, spotkał ności" w sprawie spotkania się z nie między Związkiem zawodowym
51ę

z delegacją Krajowej Komisji
Po1·ozumiewawczej
NSZZ
„~li
darność". aby
omówić
l>(>ołtu1aty
zawarte w uchwale KKP w ·pr·awie dostępu do środków masowego przekazu przekazanej wicepremierowi M. Jagielskiem:.1.
23 pażdz1ernika członkowie komisji rządowe] z A. Kopciem iPQtkali się z MK.Z NSZZ „Solidarność" przy Hucie „Katowice". Rozpatrywano zagadnienia budownictwa doskonalenie
organi:z:acii.
warunków pracy na placach budów oraz problemy płacowe i .ocjalne załóg budowlanych, pracowników biur projektowych i transportu.
Tego dni.a odbywały się rozmuwy między wiceministrem . komunikacji Januszem Kamińskim a
Międzyokręgową
Komisją Por<l'Z.<1·
miewawczą
KoleJarzy w ramach
N::iZZ „Solidarność" z siedzibą w
Cklańsku
na temat spraw placowych
Dzień później 25 paiiziernika
w Hucie „Katowice''
komisja
rządowa podpisała porozumienie z
Międzyzakładowym Komitetem Założycielskim
NSZZ .3olidarn<16~"
z tymczasową siedzibą
w Hucie
,,Katowice' w którvrn u:z:godinioao
tryl:> załatwiania PoStulatów załóg
hutnictwa,
energetyk.i,
orzedsiebiorstw budowlano-montazowy ch
innych załóg reprezentowanych w
tym MKZ W spotkaniµ uczestniczył A. Kopeć i ministrowie: budownictwa i przemysłu materiałów
budowlanych oraz hutmctwa.
Tego samego dnia w Warszawie podpisano porozumienie mię
r:z:y Prezydium ZG Zwią.:ku Zawodowego Metalowc:ów oraz ministra·
mi. przemysłu maszynowt>go, maszyn ciężkich i rolniczych oraz
energetyki I energh atomowej. Porozumienia te spełniły wiele wnio·
sków i postulatów
zgł~onych
przez metalowców w okresie stra I"
ków w czasie kampanii sprawozdawc.ro-wyborczej oraz na Zjeź
dzie ZZM
26 października A. Kopeć pnyjął delegację MKZ NSZZ „Solidarność"' z siedzibą we Wrocławiu
Omówiono przebieg rozmów dotyczącyc:h
postulatów
zgłoszo;i.yrh
nrzez kolejarzy ora,z oowł>ł'lno
miesz.any zespół roboczy pod orzewodnictwem Janusza Obodowsiklego.
28 października w Gdańskll.1 priebywał M. Jagielski, gdzie spotk3ł
się a KKP NSZZ
„Solidarność",

premierem Józefem Pińkow.;kim.
Dzień później we Wrocuwiu parafowano porozumienie dotyczące 44
wiuwków w sprawach płacowych.
socjalnych. organizacyjnych 1 :unych zgłoszonych . przez Mi«:<tzyokręgową Komisję Porozum1ewawcz.ą Kolejarzy NSZZ „Solida.mość''
Następnego dnia podpisano
pc>roz.umienie w sprawie realizacji
wniosków I postulatów zglo..zonych
w pr:z:eds1ębiorstwach, służbacn. instytucjach I jednostkach ·wojskowych. Protokół l)Ol'O'lumienia l>Odpisał minister
obrony narOdowej
WoJciech Jaruzelsk.i oraz Prezy.dlum
Komitetu
Załoi:ycielslt.iego
Związku Zawodowego Pracownlkó'llll
Wojska.
30 paźdmer·n.Lka wkepremier Stanisław Mach przyjął kierownictwo
Związku Nauczycielstwa
Polskiego. POdczas spotkania omawi~
sprawy związane z nowelizacją
„Karty Praw i Obowlą?.k6w Nau·
czyciela" oraz zwiększeniem globalnych nakładów państwa na
edukaclę.

31 pa:fdzlern!ka
premier J, Plńkowskl przyjął przedstawicieli Kra·
jowej
Komisji
PQrozumlewawczej
NSZZ ,SolldarnośC" z jej pi:zewod·
nlczącym L. Wałęsą. Delegacja
,Solidarności" przedstawiła swoje sta·
nowlsko w Rprawle rejestracji statu·
tu związku dokonanej przez
Sąd
Wojewódzki w Warszawie oraz
w
sprawach dostępu do środków ma·
sowego przekazu , płacowych, zaopatrzenia rynku oraz wsi.
31 patdzlerntka we Wrocławiu wlL-epremler A Kopeć podpisał porozumienie z Międzyokręgową Komisją
Porozumiewawczą Kolejarzy
NSZZ
Solidarność".

W 1>ierwsz~ch dniach listopada ub.
roku przedstawiciele Komisji Porozumiewawczej Brantowych Związków
Zawodowych Rpotkall się z premierem J, Plńkowsklm. Dyskutowano
sprawy zaopatrzenia rynku, płacowe
problemy zatrudnienia oraz warun·
ków pracy, a takte sposoby funk·
cjonowanla zaltładowycb funduszów
mieszkaniowego, socjalnego I . nagród. Omówiono projekt skracania
czasu pracy ..
6 listopada przedstawiciele
NSZZ
Marynarzy I Portowców spotkali się
w Warszawie
z ministrem handlu
zagranicznego I gospodarki morskiej
Ryszardem Karskim. Ustalono,
:l:e
podpisane zostanie porozumienie
o
sposobie realizacji postulatów człon
ków tego związku.
S listopada toczyły się w Poznaniu rozmowy
Międzyzakładowego
Komitetu Strajkowego Poznańskiego
Wojewódzkiego Urzędu· Poczty I okręgowego Un:ędu Przewozu Poczty
z· wiceministrem łączności Wlesła·
wem Adamskim Y związku ze strajkiem pocztowców Poznania l innych
miast tego województwa.

Energetyków a ministrem energety·
kl I energii atomowej w sprawie
opracowania nowego układu
zblo·
rowego pracy oraz wytyczenia pro·
gramu poprawy bhp I warunków
socjalno-bytowych załóg pracujących
w terenie.
'1 listopada podpisano w Poz·naniu
porozumienie między MKS poznań
skiego WUP i OUPP a W. Adamskim w sprawie zakończenia strajku pocztowców i uregulowania problemów pocztowej prenumeraty czasopism.
10
listopada rozpoczęła się w
Gdańsku trżecla tura rozmów mię
dzy NSZZ .„Solidarność" pracowni·
ków łączności
a komisją rządową
ministerstwa łączności pod przewod•
nlctwem ministra łączności Zbigniewa Rudnickiego w sprawie postulatów lącznośćiowców,
11 listopada wicepremier s. Mach
I ówczesny minister zdrowia I opieki sPołecznej M;lrian Sliwiński spotkali się a: przedStawlcielaml ZZ Pracowników Stutby Zdrowia PRL oraz
Polskiego Zawodowego Związku Lekarskiego. omawiano sprawy płacowe słutby zdrowia.
;
W poławle listopada podpisane zostało porozumienie ministra budownictwa t przemysłu materiałów bu·
dowlanych z NSZZ
pracowników
przemysłu budowlanego I spółdziel
czości budownictwa mieszkaniowego
na temat realizacji wniosków I postulatów pracowników budowlanych
zrzeszonych w tym związku.
11 listopada ówczesny minister pracy, płac i spraw socjalnych Marla
Mllc:urek przyjęła kierownictwo ZNP
pracowników wychowania I i;zkolnlctwa. Omawiano sprawy placowe,
rent I emerytur oraz wymiaru czasu pracy w szkolnictwie.
12 listopada trwały nadal rozmowy
komisji resortowych oświaty I zdrowia z KKP NSZZ - „Solidarność"
pracowników słutby zdrowia I KPP
NSZZ
„Solidarność"
pracowników
oświaty I wychowania w sprawach
płacowych.

12 listopada minister administracji, gospodarki terenowej I ochrony środowiska spotkał się z kierownictwem zz Pracowników Państwo
wych i Społecznych. Omawiano status
prawny pracowników admini·
stracjl
państwowej, sprawy płaco
we.
1ł tlstopada t sekretarz KC PZPR
Stanisław Kania przyjął L. Wałęsę
Rozmowa dotyczyła sytuaćjl społecz
no-gospodarczej kraju.
15 listopada 211warte zostało porozumienie między ministrem admini·
stracjl, gospodarki terenowej I ochrony śrOdowlska Józefem Kępą a
ZZ
Pracowników Państwowych
I
SPolecznych w sprawie ustawowego
uregulowania statusu praWnego pracowników terenowej
administracji
państwowej.

lT Ustopada podpisano w Gdańsku
!>'>rozumienia
między
krajowymi
przedstawicielami
NSZZ „Sotldarność" a zesPołaml reprezentującymi
resorty zdrowia l opieki społecznej,

l wychowania oraz kultury munlkacj!
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zamieszkiuJe kiilkuet nerododo glt'upy mela111eeyjskiej .
N.aiu1k owcy r6iJnyoh kra·jów świata od dawllJll już u.silu.ją penetrować na1bardiziej oddia~001e od brzegów rej001y wyspy, badoadąc
życie, oby<:Zaje, W.adycje I W0&jemne stosu:ntki mięiciizy po.suzególnym 4 plemionami.
Wiele tych plemion żyje mniej więcej na tym samym
poziomie cywilizacji co ich praodkorwie z eipotkJ kamie;n.l.a, a ściślej biorljlC - neolil!lu (4 tys. W do 1700 pr<Zed
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Cz y ga z we sp rze

woścl, nal~ących

polską energ~tykę?

na9Zą erą).

Noa l.nd001ea;yjSJkim terytorium NoweJ Gwinei w d&l!nie Bailijem mleszkia plemftę d 181111 ~, po.sługujące
się
jeld1t1ym ze 126 dda1lektów paipu.a!Slkich. Po raz pieir<Wszy

O tym,

ż.c polska en&getyka P<'acuje do„na st.yk", wiemy doskonale choćby
z codziennych komunikatów radiowych o
stopniu zasilania, czy też z tego, że w naszych domach wyłącza się okresowo prąd.
Ekspertyza pt.: „Prognozy badań w zakresie problemów cieplno-przepływowych dla
potr.zeb przetwarzania energii i gospOdarki
eneorg ią" opracowana przeiz Komitet Termodynam iki i Spalania IV Wydziału Nauk
Technic:zmych PAN w ubiegłym roku, również wskazuje na poważne zacofanie polskiej
energetyki i podkreśla konieczność natvchmiastowego opracowania i pOdjęcia dzi.ałań
organizacyjny ch i gospOdarczych , w efekcie
których można będzie wyprodukować i dostarczyć nieizbędm.ą ilość eonergii
elektrycznej i cieplnej.
Jednym ze sposobów unowocześnienia naszej elektroenerge tyki, a tym salnym poprawienia jej sprawności, może być szerokie
zastosowanie w clektl'owniach , obok turbin
parowych, turbin gazowych w oparciu o proces zgazowania węgla.
.siłownie . parowo-gazow e, w ktÓII'ych turbina. gazowa współpracuje z trady<!yjnym
blokiem parowym, stosowane są na świecie
od prawie trzydziestu lat - głównie w tych
k·rajach. gdizle tami jest I gaz, i olej opało
wy. Polska, j11.k wiadomo, baruje na węglu
kamiennym I btu111at.nym i nic nde w skazuje
· na to, byśmy się do końca wieku radylkalnie przestawili na jakiś Inny rodzaj paliwa. Możemy jednak - twierdzą na•1kowcy
powoli zacząć się przestawiać na siłownie
parowo-gazow e, eo powinno
w pewnym
stopniu poprawić nasz bilans energetyczny,
przyczynić się do lepszego
wykorzystania
paliwa. a także - zmniejayć zatrucie śro
dowiska naturalnego. N ie jest to, rzecz ja-

słownie

PARADOKSY
o jego !stmien4111 dillwiedrziieli się Eult'opejczycy w rokiu
to przelatująca nad doliną hydroplanem ekspedycja zauważył.a tam UptI'lllWne pola. Kiedy &arnolot
z.aczął się zniżać, t.ubylcy, któny wzięli go za jakiegoś
potwornego ptSJk.a. obrizueili 'maszynę gradem &traał . Do
konfrontiacji WÓWC718S nie dOS'Z.ło„.
18 lat później dlO Ba;litjem preybyła WY'pra.wa protesta111ck.ich ffilisjon.a.ny ( mimo zdecydoowan!e w.rogie•j posbaiwy diaini, załotyła tam swą wspólnotę. Wkrótce po)awiłia s.ię lronkul"encjia w postaci mi.sji katolickiej. Wrr:esizcie w paczą.tka.eh lait s-i:eśbdiz.iesiątych zawitała
tu
wielka ekspedycja n'8'U!kowa, w celu zbad.a.n.ioa waJI'lunków żyda tubylców, k1tórzy st.qpniowo
oowoioli się z
&a.molot.aml I Innym( atrybl.IJtami cywdli.zacji XX wiek.u.
Do prizy·bywów odnosiłi się jednak w dalszym
ciągu
jeśli nie W!rogo, to w kaoo.ym raaiie -z duiżą rezerw.ą. W
owym =sie macuia rn.f/;ć doliny z,na•jdowała się pod
włarlizą wodza Kurulu, oo znll(!Zy „mądry biały ptoa1
k".
Ogro.sił on utWOl'IZe!llie „wie1kiego zwią21lw", w ramach
którego zjedmoczył ok. 10 tys. ludzi z plemienia daaii.
Zaatlm dMZiedł do władzy, po.su11.eg61ne kla.n y plemienne toczyły ze sobą ndeust.&mtne walki. Celem Ich było
przede wszystkim przebłagoa<nl.e dl\LS!Z zmoadych. jaik teŻ
wzajemne porywanie kobiet i, co 21d.aoniem dani jest
zn<aCZIJl.ie w.a6miej- - świń. W ball'dl7l0 ogTaniczonym
1936 ,kiedy

NASZEJ
menu ~ylców, wieprrowina. to jedyny,
spożywany
przeiz ndch gatunek mięsa; reszta to słodik.ie kxirtofle i
bn.~ miejscowe płody rolne. Pbaic·t wa w ogóle n:ii! jedzą,
ponieważ w ptaikach jak powsiz-eclwie wi•adomo umiejscawia.ją się dusze zmadych„.
"'
Pod osobistą kontrolą Kurulu 2'Jlla.jduje się •.Doim Sk>ń1:9 ", czyli gł6woo świą,tynła Ol"arz waT~ia soli.
Sól
wśród wszys.tkilch tiutejszyc-h plemion służy j.atko środek
płait.nlczy . Plemię
j a 1 i na przykład ni• posiada woaM:elni,
za ~ ma wspanla~ kamieniołomy, które dost.arr:cza3ą moater1ału do wyrobu prymitywnych t.opolt'(Jw
I grotów. Opr6cz tego prudmiobem wymia111y mogą być
fu.t ra, ptasie pióra. muszle i w wyjąit.k01Wych wY[)adkach - wieprzowina.
Z811'ówno mężctyżnł, Jak ł kobiety z plemdenia dm4
chodizą w za.sadlZlie, }ak ich Paill Bóg &twOII'zył. DLa ochrony prized chłodem I moskitami nacia-aiją ciała wdeprzowym ,tłusuzem zmiesu.nym z sadizą. kh ol:lyrn.aje I
sposób bycia są racrzej &UII'OWe. Nawet słowa powitan-ie.:
„Ej narak„ - widzę cię, człowiek111 - brzmią do.syć
7lłowle1S1ZC1.0. W wypadkiu śmierci mężo?.ya;ny w rodiztnie
kobiety uelnaiją sobie palec.
'
Pewne.go dl!lia wódz Kull'ulu zdecydował: misjonalt'Ze
protestamccy ma•ją natych.mdast oipuśclć doli111ę Balijem,
ponieważ nl.seczą przedmioty kul1nt
plemlemla, mis j a
ka.t olicka niech pozosita:nie, moiże t.eż uczyć n~e dzi.e.ci.

proponują

n.&·ukowcy, czyli pN:edst>a!Wm:Ą
jaik praktyczmie można wprowadaić do polskiej en&geitY'ki siłownie paf()fW~81Z01We,
2Jroz,um.ioałe, że nie dl8 się tego 1.l!'O<blć w
ciągu roku, czy dwóch lat, ale jeśl! jlllż teraiz planować będziemy ich budowę i pll'ZY•
szle sllow·n ie projektować pod tym k11<tem,
to w n.&'Sotępnej dekadzie możemy jut liczyć
na owoce tych poczynań. Na ruie sai pla•
nuje się dobudowywan ie blokó-w
g&So-o
wych przy niektórych kopalniach I elek•
trownlaeh. Wskaz.uje się tu przede wszys.tk·im na Zagłębie Jaworwicko-Mi:koło~k!e,
gdzie złoż,a węgla są silnie zasiarczone, a.
także na Zagłębie Bclchtatowskie w drogim
eta·pie jego roz.budowy.
PO!Czątkowo blok gazowy byłlby wqącrt8111Y
tylko w cz.asie szczytów energetyC!2'lllych, co
z j-ed.nej strony zwiękS1Zyłoby moc siłotwni
w hajbru.dniejszy ch okresach, z ck<ugiltJ zaś
- porz;walało prowadzii.ć da!Sze
prace badawcize i eksploa·tacyjl!le nad udosilmnaleniem tej trohnolog!i. PóinieJ w~glel I gas
mógłby byó stosowany równolegle,
by w
końcu całkowicie pnejić w naszycih elek•
trowalaeh na pal!wQ gazowe. Siłownie parov.'()-.gaizowe mają przy -tym jesz.cze I t41
zaletę, że dla określOillej mocy - są po
pro.stu mniejs.ze od tradycy}nycth, pa•rowycll.
a to oznacza m. Lrt. oszczędność materi·ałów.
Na zakończenie Wl8Tto dodiać, że ailoW'Diom
parowo-ga-zow ym ze sgazowanłem
węgla
poświęcone było ogólnopolskie Sym.pozJum
Przetwarzania Energii SPE-SO zorganizowane w listopadzie ubiegłego rt>ku w t.o4sl
przez Wojewódzki Komitet Naukowo-Tee ll•
nle"my d.s. Energetyki oraa lnsłyłuł Ma•
szyn Przepływowych Pollteehnlkł t.ódzkleJ.
która zajmuje Ilię opraeowywain lem pl"Af•
szłych procesów parowo-gazow ycih ł ma juł
spory dorobek w tej dded71inle.
(płoll:')

sna, propozyc ja rewolucyjilla I odkrywcza,
ale kiedy liczy się każdy dodatkowy megawat mocy, warto i tę szczegółowo przeanalizować.

Flroces zgazowa.nia węgla ma już za sobą
historię i oparty jest na c7terech
podstawowych technologiach, jaikie dziś znoamy. W jego wyniku otrzymujemy gaz, pewne ilości smół pogazowych,
a także jeśli jest to węgiel bardzo zasiare2ony czystą siarkę.
Dot ychczas szła ona,a węgli
zasiarczonych mamy sporo, w postaci związ a nej
do atmosfor y, znacznie ją za~ruwając, jak
równiez: niszcząc budynki, samochody (korozja) i inne dobra. To właśnie m. in. si•rka
przyczyniła
się
w znacznym stopniu do
stworzenia poważnego niebe-zpieczeństwa dla
zabytków Krakowa.
Gdyby zasiarcronego
węgla nie spalać, ale poddawać zgarowan4u,
moglibyśmy wiele osiągnąć
w dzie<lzinie
ochrony środowiska. dy~ponując jedm<>l'.'ześnie
setkami ton czystej siarki.
Efektywne byłoby też z pewnością wykorżystanle smół pogazowych, choć w tym
przypadku sprawa nie jest jeszcze w pełni
technicznie opanowana. Niemniej mówi się,
:ie gdybyśmy cały nasz węgiel poddawali
samemu tylko odgazowaniu I oddzieleniu
smół, eo stanowi niejako wstępny etap procesu zgazowania, mielibyśmy w calosci pokryte zapotrzebowan ie na paliwa płynne:
benzynę I olej opalowy oraz gaa;, Jest to,
oczywiście, rozważanie
czysto teoretyczne,
pokazuje jednak, że je.st o co walczyć Poza tym warto jeszcze dodać, że zgazowywać
można najgorsze gatunki węgla, które w
inny sposób w ogóle trudno efektywutie wywiekową

korr:zystać.

Pio tym nieco przydługdm wprowad.zetniu
w temat zapoznajmy się w.res-z.cie z tym, co

Powstaje nowa „Bursztynowa Komnato''

.rue

\,'

W
Związku.
Radzieckim
trwa obecnie rekonstrukcja
slynnej „Bu.rsztynow ej Komnaty" Pałacu Jekatienny w
Pu.szkino pod Leningradem .
Historia
tego
arcydziela
XVIII-wieczn ej sztuki "lbfituje w wiele
dramatyC'znych
momentów. Podczas Il wojny

światowej komnata dostala się
w ręce hitLerowców. Resztki
jej odnaleziono w 1946 roku
w ruinach zamku. w KaLiningradzie. Na tym urwa? się
ślad, chociaż istnieje domniemanie, że zostala ona z.atopio·
na w Morzu Bałtyckim. Wieloletnie
poszukiwania
tego

skarbu. nie dal11 żadnt1ch kOft•
kretnych rezu.ltatów. Z tych

też względów podjęto dec11zję

o calkowitym odtworzeniu tego arcydziela. W Leningradzie
u.tworzono apec;alnq pracownię. Wykorzystujq c dokladne
opisy z XVlil wieku, rysunki,
fotografie

dratowych.
W „Bursztynow ej Komn11cie" ułożono ;uż wykonany ~
najcenniejszy ch.
gatunków
drewna
wzorzysty
parkiet,
dobieg?y końca prace iwląza
ne z rekonstru.kcją pLafonu,
umocowano figu.rki amorków.
Obecnie trwa najtrudniejsza .
część prac ukladanie bu.rsztynowej mozaiki. Zgodnie z
obliczeniami ogólna waga mowtkowego panneau i innych
ozdób z bursztynu. wynos~
musi okolo 800 kg. Na podstawie zachowanych rysunków
odtworzono dokladne szkice
wszystkich rzeźb i figu.r.
Prowadząc
eksperyment v
związane z obróbką bursztynu., naukowcy poszu.kują od·
powiedzi na wiele trudnych
pytań np. jakimi kLe,;amt
należy się poslu.giwać, co podkladać pod plytkt bursztyno.
we?
Bu.rsztyn, używan11 do tych
prac, pochodzi z odkrywkł
„Jantarnyj" w obwodzie kalł.
ningradzkim .
Calość
prac
związanych.
z rekonstrukcją
zakończona zostanie do roku
1990.

CYWILIZACJI
Pomyślmde

wypadly także ~t.raktiacje co do noszenia
przez tu.byków przepasek n.a biodirach 1 dobroczymneg o
dzialainia mydłoa .i wody ...
Kuirulu jest dobrym ojcem s.W'ego plemiemi.a., trr:osq,czy
się o chorych I dzieci, ale właściwie jest takim samym
biediakiem, jak i Jego podopieczni. Kiedyś z,wrócił się
do mAsjonara:y z prośbą o od<wleizienie
sa-lll(J,lotem do
szpitała d!liko chorego mężczy-zny. Zaproponował za to
wszystkde po.sladame praerz siebie pi~ądrne:
w ręku
miał.. . dwa centy.
Tak kończy swą rełację z pod!l'óży we
ws.p6łic:z:esną
epokę neolitu wychodizące w Hongkongu
czasopismo
„Orientatdon.s ".

„.

~

CIERPIENIA NIE TYLKO \VYNALAZCY
§PMM

Emerytowany we wszystkich swych
tytularnych godnościach (profeso.r dok.tor
medycyny, pułkownik WP)
uczony TadeuSIZ Lachowicz z Krakowa uznał, że
-:-- być może - nadarza się <>&tatnia okazja, by upom.nieć sle o wyrządzoną rnu
krzywdę. I to k.rzywdę tym boleśniejszą,
gdyż
nie o majętności I o satysfakcję
idzie. lecz o dobro nas wszystkich - społeczeństwa, narodu, a nawet wielu narodów.

Rizec.z jed.nakże miała miejsce -w Plc>lsce, więc wypadki ootoczyły się według
typowego scenariusza . Najp'.erw profes<>r otrzymał „parę minut" sławv i satysfakcji oficJ·a-lnej. W poważnym tygodniku o sporym nakładzie ukuał slę obszerny reportaż o żmudnej pracy dochodzenia do wynalazku, o walorach i efektach ozdrowieńczego specyfiku. Znalau
się tam także apel o potrzebę ibio>rowego wyi;iłku niezbęd·n~o dla maGowej
ł

nimi ciała kolegialne, złożone wyze sławnych mężów sLtuk medycznych. I tak było ze „STA''.

i

produkcji „STA" I wyl8illsowaillla leku
za granicą. Rezultatem reportażu było
masowe nachodzenie profesora
przez
zdesperowame rodziilly ch0trych i życzli
wość lekllll'ZY na oo dzień 1Jillagających
si~ z gronkowcem.
Rychło

jednaik na.stał etaip <h'ugl - badania nad wynalazkiem uczonego Lnnych
uczonych. I w tym momencie sprawa
zaczęta

Profesor Lachowicz. do niedaw·na praktykujący
uczony-mikrob iolog,
przed
mniej więcej dwudziestu laty odkrył lek
o nazw.ie „Stafilokokcy na".
skutecznie
zwalczający gronkowca złocistego. Specyfik bardzo szybko zrobił wielką karierę w środowisku lekarzy-prakty> k!>w,
a za ich pośrednictwem wśród chorych
i kb rodzin. Sława profesora rosła z
każdym rokiem, gdy na podstawie najprootszych, statystycz.nych obliczeń. okazało &ię, iż uleczalność p0 zasto.sowanlu
„STA" wynosi 85 przypadk6w n:i 100.
Gdyby cOś takiego wydarzyło się za granicą, szczęśliwy wynalazca
szykowałby
sobie frak celem odebrania Nobla, a k001oorny farmaceutycm e walczyłyby bezpardonowo między sobą o
wyłą=ość
produkcji rewelacyjnego specyfiku.

się

łącznie

gmatwać

się

ł

komplikować.

Profesor Lachowicz twierdzi, iż główne
zasługi w pogrzebie stafilokokcyn y. poło~ ,
żył prof. dr Janu!IZ Jeljaszewicz, mikrobiólog cieszący się powszechnym szacu·nkiem,
a takżo dużym zaint&esowan iem środ
ków masowego przekazu. Słowem - po
latach milczenia pozostający w cien iu
uczony zaatakował uc:r.onego, będącego
niemniennie na śwJeczini.lml.
Prof. Jeljasrzewice. oczywiście, tak:ej
zaczepki nie mógł pozostawić bez odpowiedzi. W publicz.nym wyj.ąśniooiu skierowanym do „Litera.tury", stwierdza, co następuje: z dokurnentac.ji., }akie niejednokr otnie składał WY'nala.zca na p<>slecfo!:eniach
Rady Naukowej Iru;tytutu Przemysłu
Fą,z:maceutycznego wynika, iż „STA" jest
„.„Jednym z llcz.nych antybiotykopo dobnych czyn.ników opisywanych w piśmien
nictwie św.i.atowym od wielu 'at ...". W
dodatku owe lata badań _ ootwierdziły, że
w lecznictwie nie są one przydatne! B yć
może pozo.stają lekami, lecz
traktować
je należy jako wyłącznie fakty naukowe,
nie zaś specyfiki stosowane w powszechnym użytku. Do tego rodza ju odkryć·
podchodzić należy z surową o>troż,nością,
a deeyzje o ich dopuszczeniu poprzedzić
badaniami, charakteryzującymi slę iście
„aptekarską dokładnością".

Badań takich
prowadzić jeden

nie jest w stanie przeczłowiek,

więc

zajmują

P.ro!. Jeljaszewicz od początku do specyfiku prof. Lachowicza nastawiamy był
krytycznie; powiedzmy otwarcie - nie
uznawał „STA" za lek zda.tny do powszechnego uŻytku. Z jego zda.niem zgod.zila się większość C2ł<llllk6 ·11 Rady Naukowej Instytubu Przemysłu Farmaceutycz •

LEK

CZYNIE
* .

LE K?
I
nego i fundusze na dalsze bad!lill1a wynalazku zostały obcięte. Niestety, instytut wykazał samowolę i bad:mia nad
stafilokok.cyną nadal choć w ogral!liczonym wymiarze - były prow adzone.
Wówczas prof. Jeljaszewiez - jak podkireśla, w interesie publicznym intell'pelował pisemnie dyrekcję IPF, Ile te
badania kosztują i po ~ są prowadzo-

ne, skoro opinia Rady Naukowej
„STA" była negatywna?

oraz wspomnienia

świadków u.dala aię dolcl•1dnie
'Jbltczyć powierzchnię panneau,
wynoszącą
85 metrów kwa-

odnośnie

Badainia jedinakowoż tl"wały, a gł0s w
spornej sprawie zabrali uczen.i ze Zjednoczenia ,Polfa" I po publk~ej dyskusji lek z~tał ostatecznie i nieodwołalnie
z<iyskwalifiko w any.
I to tyle.

Nie tylko kompletny laik. ale nawet
z wodowo lekarz, w tak
skomp!ikowain ej sprawie, w :ozważa
niach na temat 'Przydatności .,STA" lub
nie. nie ma nic sensownego do powiedzenia. Jest to bowiem medycz.na „wyż
sza matematyka".

ordynujący

Nikomu jednak nie wolno lekceważyć.
w odróżnieniu od faktów naukowych,
faktów jak najbardziej
I'IZeCZywistych,
czyli prawdy. A prawda ta jest taka, że
wytwarza.ny przez prof. Lachowicza, niestety, z przyczym obiektywnych w minimalnych ilościach, specyfik: „STA" je&t
rozchwyt y wany. Że lekarze-kli.nicyści chęt
nie go stosują (użyty w 559 przypadkach spowodował wyleczenie 495 chorych!). Że ludzie, najróżniejsi. od chwili.
gdy prof. Tadeousz Lachowicz opublikował
list otwairty, ślą pisma dom ag a jące się
całkowitej i blyskawiCUJej
rehab!litncji
stafilokokcyiny , przedstawiając uiez.bite
dowody koniecz.nóści powszechnego stosowania specyfiku. ,
Historia powyższa nie wyja!nla, co
prawda, dlaczego
uczeni-mikrob iolodzy
swą biernością przyczynili się do tragicznej sytuacji zaopatrzeonia ~oołeczeństwa
w leki, za to dowodzi nlezb ,c.ie, że polskiego Nobla w dziedzinie medycyny w '
najbliższej przyszlośd
nie powin.niśmy
się spod.ziewać , Eo go nie będzie!

J, ATLAS

DZIBNNIK ł.ODZKI nr 18 (9769)

•

Astrologia
i jej znaczenie
Żyjemy w cza.sat.h, kiedy myśl
lud-zka przek.rac_z a gram.ce naszeoj
planety, o czym swiadczy choci.aż
by ogromne zaint~t·e;owanie ks:ąż
kami Hoimara von Ditfu.rtha („Je•
steśmy

dziećmi

Wo;zechświata"

•. Duch noie spadł z Nleba"). ,Tedno..'.
cześnie odnajdujemy
pewne elementy wiedzy o wszechświecie w
dziełach
astrologów,
bad·at'zy
gwiazd i kh wpływu na tud~lde
życie.

Astrologia

w

dawnych

~znsach

?Pit;rała się na obserwacji tiwiazd
niezwykłej
intuicji
uczonych. Poznaliśmy
dzięki pracy Geralda

chaldejskich
jej historię
Massadie pt.
„Astrologia". Autor tego dzieła nie
zaprzecza, że astrologia nie miała
charakteru nauki ści!;łej. Jednak
zadziwia dziś twierdze-nie , owczes:nych mędrców, iż Kosmos ma
wpływ na sprawy Ziemi, ludzi i
wszystkiego co tyje Kapłani ~hal
dejscy I kh nas~pcv przeczuwając
pewne prawdy, nie potrafili wytłumaczyć wzajemnych stosunków
Ziemi i Kosmosu.
Podstawą dawnej astrologia był
horoskop. który przetrwał do naszych czasów. Jedni trakt111a go
jako rozrywkę. tnni szukała pomocy . w
rozwiązywaniu
swych
trudn:?'Ch S'Praw u ~p6łc:zesnycb
astrologów.
1

ROMA - ,,Terror Meehagod&l!U"
jap b.o. 1002. 10 IS; „Piękna
I potwór" czes„ od lat 12 godz. 12.15; „Przypływ uczuc"
fr . od lat 18, godz. 17.15, 19.30
STOKI
„Mistrz
kierownicy
ucieka" USA od lat 15 godz.
16, 18
SWIT - „Mała syrena" jap. b.o.
godz . . 14.30; „o jeden most za
daleko" ang. od lat 15 godz

Soboto w zakładach procy
. .

XIV todzki Ziazd
f..

Delegatów SD
WVbral nowe władze

16, 19

...

Praca w większości zakładów przemysłowych naszero woJewócbSklepy spociywcze J)I'acowały nortwa została w minionlł sobotę zahamowana bądź w powainym stopniu zdezorganizowana. Odnosi się to do zakładów dużych, zatrudnia- malnie, tak z.resztą Jak i plek~
jących powyżej 2 tys. pracowników. Do pracy zgłosiło się tam około nie. Czynne były twe w 80 pro27 proc.
zatrudnionych, przedewszystkim członkowie
klerowni· centach sklepy przemysłowe oraz
ctwa I nadzór techniczny.
część zakładów usługowych WPHW
.
.
. Nie fookcjonowały domy handloReporterzy „DŁ" odiwiedzild tego zatrudn1001eJ
Lech Gąsecki,
dot~hccz.as01Wy
m. ~n. w tran~porc~e l we: „Juvmtus" I „Pionier". Praiprzew. DK SD Ł6dź-śródmieście, dnia k-ilka zakładów. W ZPB im. samochodowym, warsz.tatach I słuz- cował w godz. 9-14 „Central"
i
d.ziałacz samorządu adwoka<:kiego, J. MaTChlewskiego z-<ea dyrektora bach remo.ntowyc'l1 nie praco- 9-15 „ Un-i.wersal". Do pracy zgłosld.s.
ekonomicznych
·
i
pracow.nirwy•brainy został prte<z XIV' Łódizki
wało tego dnia.
la się także w 76 proc.
załoga
Zjoarzd Delegatów nowym
prze- czych - Czesław Nowicki - poinW całości przystąpiła do
pracy PTH~, ale ponieważ niektóre bwformował nas, że n:a pierwszą zmia
wi<>d.Jilczącym Ł6dzki€.go Komilt-etu
pra- załoga ZPB im. St. Kunickiego. - t<>W\Il1e nie pracowały, były pewne
SD. Zj.aid wyibrał ponowin.ie na se- mę przyszło około 26 proc.
Tego dnia poi.nformowano nas kłopoty z doworzem towaru do tklen~e
kretarza ł.K SD Władysława cowników, w tym większość
w w KZ PZPR - odrabiano wolny pów.
RzymsJi:iego. Wybrano również ko- zatrudnionych w produkcji i
W 60 proc. zgłosiła się n.a I zmla·
misję rewizyjiną z pruiw.
Jaku- związkJU z tym nie uTUchom1ono dzień z 2 stycznia •
nę załoga MPK. Tramwaje l autobem Polakiem oraz 13 delag.aitów tam maszyin.
Zdecydowanie wiiększą kekwen- busy w zasadzie norma1nłe obsłuna XII Kongres SD w Warszawie.
Cisza panowała rów.uleź na ha- cję notowano w minioną sobotę w giwały łodzi.am.
.
W obra.d·a.ch Łódzkiego Zja~u lach produkcyjnych w ZPJ „Or- zakładach mniejszych zatrudni.ają-1 Jadt się szacuje na łlO tys. osób,
SD ucz,est.niczy>li m. i.n.
prz.e.w. tal". - Poniewaź do pracy zgłosiło cych 300--500 praC01Wników, zloka- które powinny podjąć pracę pracowało 167 tys„ c.zyli 37 proc.
CK SD - Tadeusz W. Młyń.cuik, I się zami.ast 1272 osób tylko - 124 lizow<ll!lych poza terenem Łodzi.
sekreta.re KŁ PZPR Tadeusz - mówi <nam dyreiktor zakładu Jerzy Klimczak - nie uruchamiaOzechowicz, prezes WK ZSL F-elkj.anna Lesiń&k.a, przew. RN liśmy maszyn, chociaź na życzenie
m. Lodtl.i - prof. dr Mieczyisłaiw jed.nej z pracownic włącronych zostało .sześć ob.sługiiwainych praez nia
Serwiń&ki i prezyderut
Lodizi
maszym.
JW.et. N1eiwła.domski.
pracowaino tego dnia hlkże
Obr~y Zjaizdu trwały od godz. w NieSZPO
imienia J. Lewairtow10 ra.no w sobotę, tj. 24 bm. do·
skiego.
Zadecydowaliśmy !ufor41odoz.:ny 3,40 w ni~.z~elę.
muje nas Henryk Maciejewski peł
W J skusji mówiOillo kryit.yc'llllie .niący obowiązki prezesa za,rządu
produ·kcji
m. in. o ograniczonych moeliiwoś - źe sabota 24 bm. jest u nas W u.biegły piątek odbyło się po- zi'ealizowano kosztem
eiach od:d0i1alywain.i.a SD Da roa.- dn.lem wolnym od pracy dla wszy- sied·z enie ł&wkiego zespołu posel- e-ksportowej.
skiego.
Po5łowie
wysłuchali
inforwój społ-ecmio-gospodairczy regionu stkich. zaś zadania produkcyjlne z
PosłoWde ocenili, że start w 1981
ł zawętamiu działań
i.konnictwa tego dnia zostaną wykonane w .Lil· macji prezydenta o ak·tualnej sy- roku w dziedzinie gospod<l&'czej
i
tuacji
.społec:zmo-gospodarczej
wojed.o t'Jfery usług bytowych oraz rze- nym wo1nym od pracy dni·a,
w
.spoleczinej nie jest dobry. W iwiewódll.'tiwa, którą oceniono ja.co tru- Ue ogólnych tr11dnoici IMPlłclar•
miOISła. Nawiąwjąc do zasadnicze- uzgodnieniu z całą załogą.
go kier>u.nk.u działałnoścl stronnicozych. w &ym takie w •a.luesie ••·
Zakłócona
była praca
w ZF1B dną i barozo złożoną.
ilw.a u.reeczywist.ni.ania demo- im. St. Dubois. - Na
Nie wykonano zadań przemysło rowców l materiałów dla przemypierwi.zą
kiracj,j - :r.groszono szereg postula- zm.Lanę - powiedizi·ał nam w rot.- wych, produkcji rolnej oraz w bu- 1łu, bu4ownictwa i
rolnictwa
tów odnoszących się do pracy or- mowie telefonic·z nej dyrektor za- downktwie, gdtle realizacja pla.lliU niepoko~ce J-1 nlablenle dys•
ganów prz.edstawlciel.sldch, a tak- kładu - Tadeusz Zięba - zgłosi rocznego była o 14,1 proc. niŻS'Za cypliny pracy,
że samorządów społecznych i za- ło &ię tylko 20 pracowm.ików bez- od skorygowanych w trakcie roku
Zespół posellkt ocenił sy.tuację
Wodowyich. Z aprobatą de-legia.Łów po&rednio produkcyj.nyich. Urucho- wieLkoścl. Tak niski stopień wyko- pienięwą ludności
w woJeiwódzspotkały
się propozycje
takich miliśmy produkcję na przędzalni I nania robót w budownictwie 1po· twie miejWm łÓ<l0ltim w swietle
rozwią.zań
instytucjonalnych jak tkalni, gdzie wykona.no około 1/5 wodował, t:e ponad 2.000 rod1in nie sytua<:j-i rynkowej. Po5łowie 1twlerusta.nowienie
Trybu.nałlll
st!l«lu, planowanych na ten dzień zadań. otrzymało kluczy do mieszkania w dzili, że dynamika fu.ndUS1JU płac
Trybunaru Konstytucyjnego oru
1980 r. Nie
oddano do uiytku Z w 1980 r.
wynosiła 111,2
proc.
Jak kaźdego dni.a tak i w millll'.'IZęd'll Pr-ezyde.nta PRL.
żłobków i kilku obiektów słuiby głównie w wyniku pl"Zyzna.nla d~
nioną sobotę pracowali wszyscy zazdrowia.
Przyczyny
tero
stanu
ne- datków pł.acowyich w celu zrekomObrady zakończyły s.ię przyję trudinieni przy obsłudze urządzeń o
ciem uchwały prec}"7JUjącej zada- ruchu ciągłym w widrzewsk·lej „Ani czy, to głównie zła organizacjll pra- pensow·ania wzrostu kosztów utrzycy,
przestoje
I
braki
materiałowe.
mania. W porówna.n.iu z 1979 r.
nia łód.zikiej organilzacji SD w naj- la.nie". Natomiast blisko 50 proc.
Podobnie ma się spraw.a w pro- średnie płace w przemyśle w 1980
bliis.z~h latach,
ze szczególnym stanu załogi w ruchu nie ciągłym
1taakcenboowS1niem udziaru stronnic- - dowiedzieliśmy się od Andrzeja dukcji przemysłowej ,gdzie rów- roku wzrosły o 16,9 proc. przy jewydajności
twa w urzeczywistnianilu demokra- Głowackiego - z-ey dYTektora d.s nież nie uri:yska.no załoźonej wydaj- dnoczesnym wzroście
cji w Polsce.
(kt) ekonomic7mych 1 '\)racowniczvr.h - ności pracy, a produkcję ryinkową pracy o 3,5 proc., natomiast w budownictwie średnie płace wzroisły
""""'·fl\""'"-"'"'"""'"'ll\A.~""-"'""-"'.._,"-""""-"'"'"'""-""-"""'-"'v'„"'"'""""-"""""V'V\_"'~4'\_"-"""-"""'-"""""'"'"'"'"-"'-"'"'"-0V'\..""""'"~"'""'"'"'""'""-"'41\J'\..""""'"'~~ o 13,5 proc. przy spadku wydaj-

WA:tNE TELEFONY
Ceutrala Informacyjna PKO
731-1!
398-10
lnformaeja o usługach
Informacja PKS:
Dworiec Centralny
265-96
Dworzec Północny
747-20
Informacja telefoniczna
83
Komenda Wojewódzk1t. MO
177-22, 292-%2
Pogotowie ciepłownicze
253-11
Pogotowie drogowe
„Polmozbyt"
409-32
Pogotowie energetyczne
Rejon ł.ódi· Północ 33ł-31, 609-32
Rejon ł.ódź·Połudnle
334 ~8
Rejon Pabianice
37·16
Rejon Zgierz
16-31-42
ReJon oświetlenia ulic
181 15
Pogotowie gazowe
395·85
Pogotowie MO
97
Pogotowie Ratunkowe
99
Pomoc drogowa PZMot.
52-81-10, 706-27
Strat Po:łarna
98, 666·11
795-55, 257-71

Posiedzenie
Zespołu Poselskiego m. todzi

i

w36 rocznie„ osurobodzenia OświPCimia
'c!

„ ...

na mojej ziemi
byt Oświęcim"
napisał kiedyś Wł:Mlysław Broniewski,
A
finał tej apokaliptycznej w swojej grozie ti;11gedil, która nazywa się Oświęcim rozegrał się
17 stycznia 1945 r. w chwili, gdy do obozu zagbdy nad Solił wkroczyły wojska radzieckie.

cz~~ó~o:cius~e:a~:r'i"an'!:~ ~~:i~:

rci jfe\a~ó~

~~w:e1:t1j:~~hak1 t~1:odc;: i'!1t~ci: 1 :~~:· !;d!óa:i;

f::~~n~:ac;Jne!~ ~~t:~m-C:~:~r:::ni!a:!':i~

a\:

groźne oskarżenie i ostrzeżenie.

się

Teraz, w 36 rocznice oswobodzenia tego naj-

ażeby,

jak w wiec-zór starosłowiańskich ,dziadów", zapalić żałobne świece i przywołać cienie ludzi . którzy tu zrinęll.
~
W tych uroczystościach bierze również udział
~ łódzka delegacja byłych Więźniów Obozów Koncentracyjnych Srodowiska Oświęcim-Brzezinka.
Liczba członków teg-o klubu maleje z roku
na rok. ale wci;,:1; Jeszcze spotykaja sie w nim
11ieustraszony kiedyś w organizowaniu rółnych
akcji obozowych Henryk
Bartosiewicz I nie
mniej odwatnle udzielający w obozie pomol'y

Teat>r „77" oraz zespoły: „Teater
9" ze Sztokholmu, .,Comuna baires" Teatro Lab<>ratorio z Mediolanu
Rurka" z Budapesztu, „Der.
Bl~ 'fiest" z Danii i „Divadlo ~a
Provazltu" z Brna
przygotowuią
wspólną wypowiedź teatraln.ą.
Z
pomysłem spektaklu wystąpił zespół łódzki. a ieiio inspiracill będą
„Labirynt świata" i „Ład serca"

.:.... dzieła wielkiego myśliciela i pedagoga Ja.na A. Komenskyego.
Wypowiedź teatralna (prezentowana zarówno na scenie, jak I w
plenerze) złożona będzie w i.ntegralną całość z wystąpień poszc-i:ególnvch ~rup teatralnych (WS2'ystkie one naleźą do Międzynarodo
wej Federacji Teatru Otwartego)
połączoną wspólną refleksją
nad

cywili-zacją.
kulturą,
społeczeń
stwem, polityką, s-ztuką i kondy-

;
-~

• • •

ZOO - crnhlennle cd codz
9
do ll.311 lk9sa do 15)
PAl.MIARNIA
codziennie od
godz Il dC> lł 10Drócz oonledzlalłl)W)

JUNA

w Med.iolainie, aby praktycznie dopracować projekt. Jesienią
zaś.
odbędzie się prapremiera wypowiedzi zatytułowanej „Razem" w Ło
'dzi. podczas kolejnych
Łódzkich
Spotkań Teatraln~h. na kt6!'ych
program złoż!l się takźe samodzielne spektakle wymieinion~h wyżej
ZesPołÓW.

(jb)
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ZeZIOleDi•e

Twórczość

Z. Bochenka

Al. Mickiewicza 20, Plotrkow·
ska 67. Dąbrowskiego 89, Nlclarnlana 16, Olimpijska 7a.

• • •
Głowno

„ParszyWa d!WU·
nutka" USA od l~ 18, itodz
IO, 13, IS, 19;
IWA.NOWO
- „Parszywa dwunastka" USA nd łat 18
godz.
10, 16, 19, •• Przygoda arabska"
ang. b.o. godz. 13
POLONIA - .,Emil komerllant"
NRD od lat 18, godz. 10, 12 IS,
Ul, 17.15, 19.30
PRZEDWIOSNIE - „Bez miłości"
poi. od lat 18 godz. 10, 12.15, 15.
17.15, 19.30
WŁOKNIARZ „Tajemnica szyfru Marabuta" pał. bo, ~od1.
10, 12, 14, seanse zamknięte godz .16, 18, 20
WOl.NOSC - „Gldona czy łajdak"
fr. od lat 18 godz. 10, 14.30, 19.30
„Zemsta różowej pantery" ang'.
Od łat 12 godz. 12.15, seans zamknięty - godz. 17
WISŁA .,Ojciec Swlęty
Jan
Paweł JJ w Polsce". pol. b.o.
godz. IO, 12. 14, 16, 18, 20
ZACHĘTA „Powrót Mechagodzli!ll" jap. od lat 12, godz. IQ.
12, 14,
„Płonący
wieżowiec"
USA od lat 15 godz. 16, 19
STUDIO - •. Dzień weselny" USA
Od lat 15 godz. 15, Tylko dla
kin studyjnych - .,Trofeum"
jug. od lat 15 godz. 17.30, 19.30
STYLOWY - „Gorączka <:.c>botnlej nocy" USA od lat 15, (O<i:z.
15.15. ldl :IG: Klnn Filmów Polskich - „Spirala" poi. od lat 18
godz. 17.30
DKM - .,Pant minister tańczy"
poi. od lat 12 godz. 16, „Zapach
kobiety" wł. Od lat 18 godz
18, 20
.
GDYNIA - Kino Non-stop od
godz, 111 - „Obcy - 8 pasa~er
„Nostromo" ang. od lat 15
HALKA - .,Bez skrupułów" fr.
od lat 15 gOdz. 19, seanse zamknięte godz. 15, 17
MŁODA GWARDIA „Gwiezdne
wo.1ny" USA od lat 12 godz. 10,
12.15, 14.30, 16.45, „Rewolwer"
wł. od lat 18 godz. 19
MUZA - „Konwój" USA od lat
15 godz. 15.45„ ,Trzy kobiety"
USA od lat 18 godz. 18
I MAIA .Konwój". USA od
lat 111 godz IS 17 15 19 30
POKO.J
„Eblrah
potwór
z głębin" jap. od lat 12 godz.
15.30, „Nosferatu
wampir"
RFN od lat 18 godz. 17.30, 19.30

-

t.owlcka :is.
Kon·
stantvuów - Sadowa 10. Ozor
ków - A:mU Czerwonej 47. Pa·
bianice - Armil Czerwonej 17
Zgierz - Dąbrowsklel',o 10. Alek·
sandrów - Kościuszki ł.
DY2URY SZPITALI
Cblrurg1a ogOLna - Balut7
Szpital Im. Biegańskiego (Kniazie·
wlcza 1/5; codziennie Szpital Im
Barllckle&o
IK'1oclt11ltleao
S21
dla przvchodnl re1onowe' nr 1
Szpital Im
Skłodow•kleJ·CUrle
cZglerz. P8U4=CZeW•k• '"
dla
przvchndnl relnnnwvcll nr nr: t
2. 9 a. Smlt•l Im M•rchlewskle
go
(Z1tlerz Dutinl1 11l: Z1tleu
Ozorków AlekHnrtr6w Parzl:CHW
Górna - &zpltal Im BrUodzlń
11k.\ego (Kosynierów Gdyńskich 61,
Polesie - Szpital ~. Kopeornikh
(Pabl.a•nloka 62); Sródmleścle Szpital Im. Pasteu.ra · (Wigury 19i;
Widzew - Sznital im. Sooe<nł>er·
ga (Pieniny 30).

• • •

BAŁTYK

~~!,:ff..'!~~?.'!'i.'!-~

Urząd ~lasta Łodzi wydal zez...,ołe·
nie na budowę kościoła na osiedlu
Widzew. Wsch6d.
liczącym
około
50 tys. mleszkaftców. Powstała para·
fla pod wezwaniem Matki Boskiej
Jasnogórskiej, kt6'rej proboszczem
został ks. mg-r Z. Wujek. Powlerzo.
no mu takte prowadzenie budowy.
Ostatnio zawiązał się Społeczny
Komitet Budowy Kościoła. na czele
którego stanął 19·osobowy zarząd.

muzea nieczynne

APTE&l

Chirurgi• urazowa - Szplt11l Im.
Koper nike (Pabianicka fi2)
Neurot'hlrur1tla
S7Dltal lm
Skłod<-.wsklet Curie
CZRlerz. Pn·
rzęczewsk» 35)
Larvn1>1nlo1da
szoltał
Im
Barllt'kle~„ 1Kooeh'IRk1Pg<. 221
Okull•t·.Ka
Szoltal
Im
Skłodowskle.1-Cttrle
('Zgierz, Parzeczewska 35i
Chlrur1tla I łarvniiolngla dzlie·
rlęt'a
ln•tvtul Pent„trll cSnor
na 36/óOI
Chirurgia
szczękowo·twarzowa
- Szp.it.il Im Bklt,dowskiel-Curie
(Zglef? P'lr7<:C~CW.ik3 35)
Tok~vkologla
- Instytut
Me·
dyt'vov Prac:v łTeresv 8)
Wenernlngla
Pr>Vt'hodnla
Dermatnlne.lt'2na 1Zakatnq 44) cała 1nbe. npr'ieo7 nle'17iel ł świat
WO.łF.Wt')t>ZKA 'ITA<:JA
roOOTOWIA RATllNKOWEOO
Łćdż

ul Sienkiewicza 137
tel. 9a

OGnf,NOJ.ńDZKI PUNKT
INFORMACYJNY
dotvczący

orscy 0111.CO'!'/ek służ
bv z1rowlu
c2vnnv t'ala dotS"
we ws2\•stkle dnl tv1odnla
tel 615·19

Całymi łonami kradł
materiały

budowlane

Dziś,

Nie do naprawienia ł

na Retkini
związane
ubiegłe!

cją jednostki we
współcze.snym
świecie. Latem zespoły spotk~ ją się

puictt do tego, by piękny las
w Rąblenlu zosta! tak zdewastowany? - pyta nasz, Czytelnik.

wodociągu
Powatne kłopoty,
kiem wody, mieli

Pozostałe

spektakl teatralny na budowe kościoła I

Awaria·

mieszkańcy
nia. Już

HISTORII
RUCHU
REWOLU·
CYJNEGO
(Gdańska
13)
godz. 11-17
POLSKIEI WOISKOWEI Sł.U:tBY
ZDROWIA (Żeligowskiego 7) godz. 10-1a

warow, w 14,0 proc. na ophcende
usług, w 4,3 proc. na inne wydatki, a tylko w 0,8 proc. odłoź<>·
ne jako
oszczędności, W 19i9 r.
na OsZczędności przeznaczono 2,2
proc. dochodów.
W tym stanie rzecz)' dyn'.lmJka
obrotów handlu detalkznego w 1980
roku wy.niosła 111 . proc„ w tym;
w arty1lmłach żywnościowych 109,8
proc., w artykułach nieżywnokiowych 112,0 proc.

Hdy~pi!i!~~~~
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Międzynarodowy

MUZEA.

zywczych, wplY'llęły deevz1e r7ą<lo, we dotyczące dodatkowego lmpor; tu żywności. W dysku$Ji DC>dk~eśla~
no, że uregulowanie tych spraw
> iest stałym przedmiotem p;•ac Sei! mu, komisji sejmowych I rządu.
wleźniarkl Oświęcimia.
~I
Zespól poselski przyjął plan dyKonceri ten będzie uczczeniem pamięci tych • żurów poselskich na I półrocze l:l&l
wszystkich. którzy zginęli w obozie nad Solą . ~ roku oraz program spotkań O<l8łów
A ie cienie Ich - choć niewidzialne - snuć sł~ ; z wyborcami w 1981 r. Zespól je.
tam będą wśród żywych, ten wieczór pamięci '
dnomvślnie wybrał na swego pruodbędzie się z całą pewności• w nastroju bar- ~
wodniczącego posłankę Urszulę Pładzo uroczystym i podniosłym.
n~ żewską.
---------------MIECZYSŁAW JAGOSZEWSKI
zorganizowany przez ten klub, ZBoWiD ·
inne stowarzyszenia uroczysty koncert w Pań ·
stwowej Filharmonii s programem, zrealizowanym przez artystów łódzkich teatrów
Wielkiego I Nowego pod muzycznym klerownl ctwem Alfredy Działoszyńskiej, również byle.i

większego cmentarzvska świata, przybyły
tam
t>ielgrzymkl z całej Polski a I 11 Innych k~ajów,

t

TEATRY
TEATR 'l"1 (ZachOdnia 56) - godz,
19 .,Pasja III"
Pozostałe teatry nieczynne

tera.z już tylko niewiarygodnie koszmarna le- ~~ bywczą ludności i podażą to-.v:i.r:>w
gendą. A, przypominając tę prawdę, walczą o ~:,l na rynku, zmniejszona dodatkowo
to, ażeby nlrdy już więcej nie było wojny ,
n.iewykona.niem
produkcji
prze.
nie było Oświęcimia.
mysłowej i rolnlC?:ej.
Pod tym też hasłem dziś, w poniedziałek
o •
Posłowie wskazywali na hkt, te

gruzach, wysadzone w powietrie przez hitlProwskiob oprawców, którzy odchodząc chcieli
za~ trzeć ślady swych zbrodni. Popioły
czteret'h
milionów ludzi, unicestwionych
tu, rozwiały
Już wiatry. wchłonęła je ziemia, pokryta !"łtedy

!:~f!,ie:!~o!tea~!a1!::1ąr:;:~ '.ia~:m~n:ą:!;

~~
S~
,~

innym kolegom Tadeus:s Lewandowski. &ł w
nim lekarze Ja.n Pakowski i Bogdan Wróblewski, którzy ongiś - sami w wię:slennych ,tasia- ł
kach - zgodnie z przykazaniami Hipokrafesa
w nieludzkich warunkach ratowali :iycie współwiężnlom. Są Franciszek Konikowski,
obecny
prezes klubu, jego poprzednik Janusz Walter. ~(
Są Wacław Radomski, Roman Holi, Ka.zimierz ~~
Gwizdka f Inni.
~~
PielęgnuJlł onł wszyscy pamięć o zmarłych ,~

przez moją ziemię
prieszło nieszczęście

· l

!)il

'c!

łł

TELEFON ZAUFANIA
337-37
czynny w godz. 15-7 rano

TATRY - „Jeśli eerce masz bi·
jące" pol. b.o. godz. 10, 1'.15,
14.30, 16.45. DKF - godz. 19.45
- seans zamknięty
OKA - .Konik Garbusek". radz
b.o. godz. 13.30, „Bliskie spotkania trzeciego etopnla"
USA
od lat 12 godz. 8.30, 11. 16, 19
ENERGETYK - „Weronika
w
krainie czarów'', rum. b.o. godz. 16.30; „Konwój". USA od
lat 15 godz. 18
PIONIER
„Jak
rozpętałem
Il wojnę światową" cz. I pol.
b.o. godz. 15, iPrzybywa jeź
dziec" USA od at 15 godz. 17,
19.15
REKORD - „Gęsiarek Maciek"
węg.
b.o. godz. 15.30, „Cenny
depozyt" fr. od lat 12 godz.
17, 19
SOJUSZ - nieczynne
POLESIE - „Czterej pancerni I
pies" cz 13 I 14, poi. b.o. godz.
17, „Nosferatu - wampir" RFN
od lat 18 godz. 19.15

Będqc w ZSRR jederi z naszych
Czytelników kupt! elektrycznu pido malowanta farbami
wodnymi ictan. Po pewnym czar.e urządzenie to prze1ta!o

stolet

z brasoboty

25 bloklłw osiedla Retkl-

w początkach tygodnia.
w jednym z głównych rurociągów
nastąpił wyciek, który titale się powiększał I w nocy 23 bm. trzeba bY·
Io zamknąć dopływ wody, Zaraz te:t
rozpoczęto Jego naprawę. W sobotę
rano skierowano w tamten rejon
beczkowóz, z którego mieszkańcy
zaopatrywali się w wodę. Korzysta ·
no również ze studni, znajdującej
aię w rejonie ul
Koczasklego.
Tego typu powałne awarie, szczególnie w nowych osiedlach, nie są
częste.
Niemniej, kiedy wystąpią.
stwarzają wiele kłopotów mieszkają.
cym tam ludziom. Czy w tej sytuacji nie hyłohy koniecznym właś
nie w nowych osiedlach „ budować
publiczne, nlezależn..- od sieci wodo·
eiiu:owe1 studnie, które w przypad·
kach awarii służyłyby spoieczeft&twu1
(S)

Chronić

lasy I

Lasów nie mamy w naszym
województwie zbyt du:to, niemniej te, co sq, powinny być
odpowiednio chronione . Nte zawsze się tak jednak dzieje . Ostatnio jeden z naszych Czytelników
(nazwisko I adres znane redak-

cji). cz!onek Ltgt Ochrony Przyrody uda! się na spacer do lasu
wokó! Rąblenta, gm. Aleksandrów.
„Wlosy ml dęba ataivały z przera:tenta - pisze - gdy zobaczytem co się tam dzteje.
Piękny
taa podzielono na działki budowlane drzewa wycięto, a teren zabudowano.
Las ten dotychczas
slutyl todztanom, jako miejsce
wypoczynku, tym bardziej. :te od
przystanku autobuaowego do tasu jeat JS minut drogi. Kto do-

funkcjonować

zbiornika

do

-

zaaysać

dt1•zt1

farbe :re

wt1lotowej .
go do napunktach ualugowych

Spróbował wlęc oddać

prawu

w

WPHW

Tam powiedziano mu, U:
rzeczy nie reperują I :te
mote robt to kto§ prywatnie
W!aśctctel
pistoletu
zadZWł>nU
więc
do cechu rzemtdtntczego
t spó!d:rletnl wtelobran:l:ot.oej z pytaniem, czy o takq us!ugę mo:tna
takich

proaić.

Niestety, I tutaj potraktowano go „odmownie".
Dziwi

się

więc

te w tak dutym

nasz Czytelnik,
mieście

nłe

ma
kogoś, kto by umiał naprawi.! taki pistolet. A mote to lłę po pro•
atu nie op!aca7

w poniedziałek, o godz. li,
w Muzeum Historii Miasta Łodzi (ul.
Ogrodowa 15) odbędzie się spotkanie
z twórczością Zbigniewa Bochenka
(1923-1980)
połączone
z pokazem
filmów: .,Passacaglia na
Kaplice
Zy~rnuntowską". „Plca- raz Jesz.
cze•. „Polifonia ze Starego Sącza" .
„Warstwy czasu". „O polskość ślą
skiej ziemi".

W·kilku zdaniach
't' Reprezentacja Polonu w organach federalnych USA"
odczyt
prof. dr hab. Lonclna Paatualaka,
dziś . o
godz. 18 w Wojewódzkim
Archiwum (pl. Wolności 1).
't' Recital Alicji Majewskiej I grupy wokalnej „Aura'', dziś o godz. 18
I 20 w Klubie Srodowlska Kultury
(al. Kościuszki 33).
't' Spotkanie z Romanem Chojnac·
kim nt. „W Imię wartości -'- o pew·
nych prawidłowościach w łtteraturze
polskie!", dziś o godz. 16 w sali
przy al. ł{oścluszkł :ii. W programie
imprezy, którą prowadzi Zdzisław
Jaskuła, także wiersze R. Chojnackiego.

KD MO - Łódź-Bałuty prowadzi stępczej działalności było też
postępowainie w sprawie 40- letnie- daw .
· sprzego kierowcy „Transbudu", Jana O.
anie .,zaoszczędzonej"
benzyktóry w pewnych kręgach >:v-;!rnł ny. Ustalono, że - od maja do patS()bie opinie człowieka potrafią- dziernika sprzedał ok 4 ty 5 n .
cego „zorganizować" kaMy
ma- paliwa
·
• · row
teriał budowla.ny i to praktycznie
·
w dowolnych ilośolach. Całymi toPostępowanie w sprawie Ja.na o.
nami bowiem wywoził z pl~C'ów nie zostało
jeS"ZCze
zakończone,
budów m. In. ce-ment, wapno drut
zbrojeniowy i inne materiały Sprze przedwcześnie więc na p0ciawa;1ie
dawał to w Lućmierzu, Ozorkowie informacjj bilansujących straty, jaRosl11!1owie i Kolonii Ciosny k . Zg·ie kie swoim postępowaniem wyrzą
rza prywatnym osobom stawiają dził gosoc>darce uspołecz.n'.ouc:j Jut
cym sobie wille i domki jed1noro- tera~ . jednak moźna zaryzykować
stwierdzenie. że będą one wyraźa
dzinnę.
Jllill O. zaczął pra<:ę w •• Transbu- ły sie dziesiątkami tysięcy zł.
dzie" jako k·ierowca
wywrotki
przed pięciu laty i od początku
at do aresztowania uprawiał :.:ło
ckiejski proceder łatwo :i:.11a1dują<'
nabywców na kradziony budnlec.
Niejako uzupełnieniem jego prze-

Prokuratura Rejonowa dla dzielnicy Ł6dż - Bałuty wydała nakc.z
aresztowani.a Ja.na O., kt5r .v
w
przeszłości był karany za przestępstwa o cha.r.aikterze chuligańskim.
(kt)
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ruinach. Teatru Wielkiego
J

Chcę zaproponowaó państwu wycieczkę po Teatrze Wielkim. Za·
miast wyjściowych kreacji stosownych do miejsca rozświetleniowego
girlandą świateł, proponuję zabrać z sobą kask, kalosze I kij. Zapewniam, że wszystko się przyda. Oglądaó będziemy bowiem to, co
tak wspaniale wygląda na scenie - a więc dekoracje. Tylko, że nie
będą w premierowym szyku, lecz w stanie w jakim można je oglą
dać już po wielkiej gali.
Za tak zwaną przewązką łączącą gmach teatru z częścią, która miała być magazynowa, a z braku pomieszczeń została zajęta przez pra·
cownie, jest mały domeczek-ruina. To teź Teatr Wielki. Dziś na
szczęście nie ma już wody do kolan i można w miare
bezpiecznie
wejśó do środka. Rury używane w montażu dekoracji podtrzymują
bowiem rozlatujący się sufit. O tym na co narażone są składowane
łutaj, kosztowne przeciei i trudne do zdobycia, materiały, nie warto
mówić. W teatrze jednak nikt już nawet nie ma odwagi narzekai\ na
urągające wszelkim normom warunki magazynowania. Bo problemem
Jeszcze ważniejszym jest sprawa jakichkolwiek możliwości przechowywania dekoracji i materiałów służących do ich budowy.
Podobnej jakości zaplecze teatr ma jeszcze przy ul. Drewnowskiej
102. Stara, rozlatująca się papiernia to cen~ralny magazyn teatru.
I teraz przyda się kij. Dwa wielkie psy nie są przyjaźnie usposobio·
ne. Dozorca nie ma kluczy do „magazynowych pomieszczeń", ale też
otwieranie I tak niedomykających się wrót jest zbedne. Zrujnowane
okna ułatwiają lustrację. Oczywiście takich cudów jak ogrzewanie,
klimatyzacja trudno nawet oczekiwać. W tym budynku nie sposób
przechowywać czegokolwiek. W niegdysiejszej kotłowni
leżą
zwały
drewnianych konstrukcji przypominających fragmenty dekoracji. Co
do nieb nikt już nie ma nadziei, Choć konstrukcje ulokowane na
pietrach tet z pewnością będą niewiele warte.
Pozostaje jesz0t:e sprawa człowieka pilnującego tego „majątku".
Stróiówka bez wody, telefonu, z dala od ludzi. Dość wspomnieć, że
parę miesięcy temu jeden z dozorców zmarł wieczorem i dopiero uno odkrył to jego zmiennik.
Cóz więcej dodać. Jesteśmy w Teatrze Wielkim największej pla·
cówce kulturalnej druitiego miasta w Polsce. Tu tworzy się narodowa kultura, tu kształtuje się teatralno-muzyczne oblicze kra_Ju. Pia·
cówka-wlzytówka: gala, .\wiatła, komfort, szyk ••• T wścieklośc, bo od
1968 roku problem zaplecza dla Teatru Wielkiego jest wertow•nv.
rozważany I.„ nie realizowany. Czternaście lat temu przekazano _do
użytku itmacb z pleknym frc.ntem. a euforia nierwszych sukcesow
przykryła zasłoną milczenia nie dokończoną budowę.

To nie dekoracja, lecz

rzeczywistość

- „Jeden z doradców ówczesnego prezydenta - wspomina dyrek·
tor techniczny teatru Wiesław Ki.nderman napisał, że spektakle 1'<1·
bywać się będą w oparciu o świa
tło, dźwięk, projekcję,
DekoracJe
zaś będą szczątkowe, zatem moi.na
zaoszczędzić na magazynie". Pra,k·
tyka okazała się jednak inna. Widz
oczekuje widowiskowych pozycji, a
zatem opatrzonych efektowną scenografią .
W konsekwencji każd;i
premiera zmusza kierownictwo te·
atru do likwidacji innego soekta·
klu, a to oznacza konieczność porą
bania konstrukcji za parę milionów złotych. Trzeba by to przełk·
nąć, gdyby istotnie dekoracje owe
można uznać za
zbędne, Ale talt
właśnie nie jest . Dramatvczna konieczność
unicestwiania tego. ro
stanowi oblicze naszej sceny musi
się skończyć. Żaden teatr operowy
na świecie nie wyzbywa się swoich
najcenniejszych pozycji. Bywa, że
na jakiś czas poszczególne tytuły
schodzą z afisza,
ale mają wręcz
obowiązek nań
świadectwem

Dawniej wazyatko btlo prosłe1 nłc nie zaUóca
wcześniej skonsultowane, a wyaikl wyborów ca nie wla.domo, co alę jeszcze mołe zdarzyć. Emo
się wszysikim 1ym, kłórzy de nieclawna byli tak
whł 1 przek~sem Ironiści. - Nie my się dople
maga clerpllwośol. I to od kaidego.
Konferencja trwała - z dłuiszymi l krótszymi
malne. Tyle jest przeciei do powiedzenia, ty'le do
więc dziwić, te zabierający głos delegaci na VID
Uniwersytecie t.ódzki.m m6wlli na ogół dłużej
wszystkim o naJwaźnieJnych sprawach k:raju I
tych spraw załatwi.

wrócić,

gdyż

Teatru Wielkiego.

tylko po to sięgnąć. Z przeraże·
niem jednak stwierdziłem, że tyle
wspaniałych pozycji jest już straconych. Nie jest to jednak wina
moich poprzedników, lecz wynik
obiektywnej wtuacji teatru. w
efekcie scena ma
repertuarze nie
40 pozycji, ile mieć pow inna, lecz
12".
Sytuacja stawała się coraz dra·
styczniejsza z roku na rok. [nży.
nier Szurlej mówi jednak z optymizmem:
dokumentacja
budowv
magazynu jest jeszcze aktualna .
Ale też cala magazynowa karuzela
kręci się jut 13 lat
Bo
najpierw
nie było dokumentacji, potem 2 lala

w

szukano wYkónawcy, następnie nie
było pieniędzy
potem znów nie bywykonawcy wreszcie znalazły się
pieniądze I w 1975 roku budową mia·
ło się zająć t.PBK . Ale„. nie miało
potrzebnego sprzętu. Przedstawiciele
kierownictwa teatru poszli więc do
t.PBM·l które budowało operę. Dyrektor za palił ~lę do tej roboty ale
Zjednoczenie wyznaczające mu plan
wykazało
dużo
mniej entuzjazmu.
Efekt perygrynacjl jest tylko jetlen.
Koszty budowy wzrosły z IO do 60
mln zł, a trzeba by jeszcze dodać
kilkadziesiąt milionów za zniszczone
dekoracje .
.- „.Testeśmy w podwójnie złej ~Y
tuacji - mówi W Klnderman. bo
kończy się także powierzchnia magazynu kostiumów. Na zapleczu sceny .Jest już nlepFawdopodobnle ciaprzejść
sno. Ponadto nie mamy
między tzw . kleszenlaml na scenie.
Więc ,nie możemy
montować dekorac.11 w czasie prób".
Władysław Lipiński żywa historia teatru - jest od początku zwią
zany z budowa. Przywołuje Idee samego
przedsięwzięcia.
wspomina
symboliczne „cegiełki„ na. fundusz
budowY teatru narodowego, zapal
Schillera.
„w 1950 r . - wYjaśnla - po wi·
zycle cieszącej się ogromnym powodzeniem Opery Bytomskiej I wielu
dzlałanlach prof. Władysława Raczkowskiego - zrodzU się pomysł zbudowania opery. To wasza gazeta z
28. VII. 1966 r. ogłosiła: od wczoraj
mamy Teatr Wlelkl, choć jeszcze nie
otwarty".
No I mamy Teatr Wielki I jego
mały problem.
który brak jednoznacznych decyzji I konsekwencji
działania ze
strony władz miasta
uczynU także WIELKIM.
Zanim postawimy
podstawowe
pytanie: co dalej ze sprawą magazy.nu, postawmy · illlile. Czemu odłożono, nie wiadomo gdzie, projekt
budowy centralnego magazynu dla
wszystkich łódzkich scen, dodam,
że założenia - pr<>jektowe dyr. Kin·
derman szukając drogi r<>związa·
nia problemu swojego teatru przygotował bezpłatnie. Dlaczeg<> odpo·
wiedzialnym za wygląd miasta starcza imcjatywy by na przykład deba·
tować nad r<>zprawieniem się z nie·
kosztowną inicjatywą
teatru juą
było założenie świetlnej gazetki
z
informacjami kulturalnymi na tzw
przewiązce przy pl. Dąbrowskiego?
Widzieli gr<>żbę dla kierowców,
którzy się zagapią. Natomiast nie
widzą, że w delikatnej przewiąz~e
nad ulicą &toją potężne konstruk·
cje, dla których nie ma gdzie in·
dziej miejsca. Te ws.zystkie proble·
my trzeba zauważyć mówiąc wciąż
o braku tradycji kulturalnych, p:>trzebie ich podtrzymywania. Za to
nieustannie kontynuuje się tradycję działań p<>zornych, podejm<>wR·
nych z nadzieją, że jak dotąd jakoś
było to i dalej będzie. A sytuacja
w teatrze jest już tak napięta, ze
przez czas budowy, która bez·
względnie powinna
być
podjęta,
musi być ratowana. Trzeba więc
znaleźć
jakieś
pomieszcze-nia na
magazyn zas.tępczy. Może halę fabryczną? Gorzka staje się radl>Ść,
którą
obserwowałam
ostatnio w
teatrze. Pani wie, usłyszałam, scenograf zgodził się uciąć pół leśni·
czówki, to może jeszcze jakoś u.ra·
tujemy „Wolnego strzelca".
ło

RENATA SAS.

awy

Io porsą,dku obrał,
głOSJ'
dyskutantów
były
nietTudne do prsewddzenia. Tera.z do ta.mego koń·
eJe znacznie wzrosły. Trudniej tri poro'llumi~ć
Jednomyślni. - Mamy wszak demokrację mo·
ro Jej uczymy, A nauka - jak wia.domo - wypnerwaml - pona.4 pół doby. Ostatnio to nor·
zreformowania, oczyszczenia... Czyi można Ilię
Konferencję SprawozdaWMO·Wyborczą PZPR na
nii przez ustalone 10 minut?
Mówiono przede
partii. Mówiono 1 nadzi·ejll, że IX ZjMd wiele z
·

•

Nim pr~jdę do omówleni& c~ kOl?lJiiec=ości skorótowego) dyskusji, chciałbym zacytow.ać kilka
fragmeontów „ Wspólnego stanowiska uczel•ni.anych
orga.n.i:z.acji pa·rtyj1nych u,n.i.wersytetów". Jest to
dokument opracowaaiy pr.z ez orga.ni.z.ację PZPR
wielu polskicb uczelni u.niwersyteckfoh, które
zdołały się w ostatnim cz.a.sie dogadać, nawnąiziu·
ją.o bliską współpracę. Komitet Uczehtla1ny PZPR
na UŁ IIlliał w tym spory udlzi.al.
„Tylko zblor.wa ml\drość Partu Je.t w sta111le
przezwyciężyć błędy I deformacje, uchronić P·ar•
tię od wypaczeń, ustanowić n:etelne
gwai:aaicje
na przyszłość. Gwarancje te o chara.kterze inriY•
tucjonalnym powinien ustanowić IX Nadzwyczaj•
ny Zjazd PZPR".
(.„) Proces o.p racowywania tez zjazdowych powl•
nien przebiegać od dołu do góry.
(".) Zadanie Komisji Zjazdowej powinmo polegać na systematycznym opracowaniu
uchw·ał l
wniosków organizacji partyjnych. "
(".) Niezbędne Jesł dokonanie głębokich zmia·n
w Statucie Partii.
(„.) Prasa partyJn·a powinna odzwierciedlać po-glądy całej Pariil, a nie tylko aparatu partyj.De·
go lub lnstancJi partyjnych. .
(„.) Zjazd powinien obradować nMł alterna&ywnyml tezami prog"ramowymt sformułowanymi w
dyskusji prsedzJazdoweJ.
Uprzedz.ając ewent.ualne za:rzuty: celo.wo ze6taiwiłem ze sobą te właśnie fragmenty, a pomi·nąłem
in.ne, nie mniej ważne. - Dlaczego? - Pio.nieważ
z zacytowanego dokumentu bl·je trooka członków
PZPR o to, C'ZY lX Zjazd rzeczywj.ście spetni pokład·a.ne w nim nadzieJe, czy od.bę<ieie się /w sta·
rym stylu. czy też w duehu odinowy,
o lr.tóre.j
obecny na konforencji kierownik Wydziału Na.uki
I Oświ•a.ty KC PZPR, Ja.rema Maciszewski powiedział, iż z trudem toruje sobie d·rogę. Myślę, że i
w samej pa•rtiii, o czym jasno przecież świadczą
liczne roz.b.ieżno.ści międ.zy kierownictwem a pod·
stawowvm.i jej ogniwami. co :r; łatwością daje się
wyczytać ze „Wspólnego sta.n.owiskll"·
W podo.bnym tonie utrzyma.na była uesmą dyskusja, z której wyn~towałem sobie nastę.pujące
tezy, wnioski i propozycje nie-k>tóryich jej u02est·
ni:ków:
·
Są całe obszary tycia państwa nłe objęte dotąd
krytyką - mamy nadzieję, ie IX Zjazd zajmie się
nimi. Nie wiem, czy KC jest w stanie rozwil\zać
problem odpowiedzialności za błędy. Wiem nato•
miast, ie mote to zrobić Zjazd. Oczekujemy od
IX Zjazdu analizy nie tylko ostatniej dekady, ale
- całego 36·lecla. Przed Zjazdem trzeba OJl'raco·
wać jednoznaezn11 ordynację wyborcz1t·
Najbardziej dramatyc7.nym przejawem kryzysu,
jaki przetywamy, Jest to, le coraz częściej sły•
szymy, ii socjalizm w naszym kraju, to kwestia
racji stanu. A p.-zeciei socjalizmu nie mo:ina bu·
dowaó tylko na bazie racJI stanu.
Tyle na temat oba.w I oczekiwal\.
Były tri l
konkretne postulaty, s których więknośc z pew·
nościl\ znajdzie się w uchwale konferencji.
oto
część z nich:
Powinna być możliwość odwoływania ze stano•
wisk członków władz partyjnych przez wybor-

ców. Parif.a mua przyeilłgać a.trakeyjnościlł swego
programu I dbałością o sprawiedliwość SJl'Ołeczną.
Należy rozdzielić funkcje administracyjne od J!ar•
tyjnych. Wprowadzić zasadę, w myśl której piet'·
wsi sekretane komitetów wojewódzkich nie mo•
git wchodzić do KC. Ograńiozyć etatowy aparat
• partyjny. ZMkwidowaó komitety dzielnicowe pa.r•
tłi, gdy:i li\ one tylko powieleniem struktury ad·
mlnistraeyjnej. PZPR: powinna dzi.ała.ć bardzieJ
jak organlza<lja społeczna. Mwiimy odstąpić od
zasady, te krytyka nl\du Jest krytyką ustroju.
Musimy ograniczyć cenzurę do niezbędnego mi·
nimum. Należy większa\ wagę przywiązywać do
„poziomego" współd.,,lałanla organizacji
partyjnych.
Ja.rema Maciszewski zooowlą:zał się w sw~
wystlld'lienilu do przek.a.za.nia
wszY1Sot.kłch tych t
wielu dal&zych propozycji n,a.jwyri:szym władzo.m
PZPR. Sam jedna.k nie ustosunkował się be.z,pośredinio do n.ich, okTeślają.c tylko dy®kusję jako
głębc>ką I nie pozbawioną pewnych prób uogóln·ień. I młał tu nie.wątplllwie rację. bo kto
jak
kto, ale pracowmicy na·u·kowd ro.a.ją przecież pOdsta.wy i predyspoq.ycje, by uogó~niać
i s.tawiać
dia.g.nozy.
Zd•ania te wypowdedlZiiieli różnł Ludrzoie: eokiOlllOmiści., hist<i.rycy, praiw111iey, po.l~tolodzy doktorzy, docenci I profesorowie. Zda·ję sobie s.prawę, .
ze pomijając ich na.zwLska, przy•rządcił&n prawdziwy g.r~h ż kapustą, bo przeche± nie wszyscy
we W\Sil:ystkich spni·w ach byli zgodl!li. Ale i to
zrobiłem ce-Iowo, aby
pok·aizać, że .mimo róż.nie
wypo.wiedZi dyskuta.ntów były jednak w zasad.ni·
czyoCh pu:nktach spój.ne. A to daje sporo do my.
ślenia.
PorusiZ.a.jąe

problemy na.uki I s.z:ko.ln.ictwa wyż•
sze-go. mówiono m. in. o potorz,ebie zmia.ny sposobu nau<'zania historii - zwłas.zcza naj•now&Zej, o
trud•ności uiprawia.nia na.uik politycznyich (wyniiki
niektórych badań nie
są pozytyw.nie
ocenJ.ane
przez wladr.i:e) o potrzebie sformułowainia, choćby
w forlillie htipot~ ł·n.terpretaej.; błędów powojennego życ.ia społecz.no..goopoda.rczego w Polsee, <>
tym, że głosy na.u.kowciw są często mówieon.iem
do śc.!.any. O pot.r:rebie do.radiztwa na.uki - beZ
względu na to. czy wł.adze chcą
tego, czy nie.
Padło szereg ost.rych
sformułówań i zairizutów,
daleko l.dąeycb w·niosków. I bar<ko do.brre -mo·
że wreszcie będzie w azym WY'bierać. bowiem źle
je.st gdy ktcś. k·to ma coś naprawdę waenego do
powieda:enJa. z.najdzie się w ś.rodowdeku,
gdz.ie
ni·e ma dyskusji.
Żywy oddźwięk wśród uczesflni•k.ów konferencji
wzbuda:ił też pro.jekt podstawowych
zał<neń reformy gos.podarczei. Nie zyskał. ni.estety, zbyt poćhlebnych o.pin.ii. Ba, na.wet do.e. Cez.aory Józefiak,
członek ko.misj.i, która ów proj.ekt
o.pracowała,
""":YSUtnął w swoim wystąpi.eniu &"Zereg is·tiomych
Z@rzut6w.
Zełoszo.ny został tet wniosek o powoołaonie komi1sjl. która zbada wydarz.en·la na UŁ w 1968 roku. ki·edY to - jak
zauważył prof.
Tadeusz
Szym.rzak - dOGilło do poniżenia na.ukl
i jej
„tea·trMiizacjli".
PAWEŁ TOMASZEWSKI

~.d$"~~$~
l
'
v

Barwne malarstwo J. Wasiolka

są

poziomu I
jakości
sceny. Tymczasem próżno , by dziś
szukać w magazynowych zbiorach
dekoracji do .,Kniazia Igora". ',,Cza~
rodziejskiego fletu".
„Orfeusz11",
„Henryka Vl na łowach". „Księży·
ca" i wielu jeszcze wspaniałych
pozycji z „Halka" włącznie.
·
- „Ja byłem pewien - mówi
Janusz Cegiełła, który I stycznia
objął
funkcję
dyrektora - ze to
wszystko gdzieś lny i wystar~zy

-

Mody w malarstwie zmieniają się raz wraz, przy czym wiele z nich - na pozór bardzo efektownych - ma zywot krótki.
Jednakże Józef Wasiołek, absolwent
krakowskiej Akad~mił
Sztuk Pięknych, atalentowany u(lZeń prof. Zbigniewa Pronaszki Jest wierny realizmowi i to nie skostniałemu, ale bardzo
różnorodnemu w swoich niuansach.

-

dynamiezny, z brawu.rą operując
plamą, buduje obraz: jego formy
i nas.trój, przy czym wachl11rz tematyki olejów i akwa.rel Józefa
Wiasołka,
inspirowany
głównie
przez naturę jest bard:r.o szeroki.

O tych prawdach przypominają
obrazy Wasiołka es.kpcmowane obecnie w Salonie Sztuki WspółczesObrazy jego powstają nie w pra-, ter.
Artystę pasjonuje
przede· nej (Piotrkowska 86) oraz w GaTo nie jest rupieciarnia daleko na zapleczu teatru, lecz „macowni, ale w plenet"Ze, oo w po- wszystkim. kolor, przy pomocy któ- leni Sztuki BWA (Wólczańska 3l) • .
gazyn" tuż za kurtyną.
'Foto: A. Wach
ważnej mierze ustala ich cbarak· rego w sposób żywliołowy, bardzo
Znala:.i:ły się tu notatki malar.
z Francji („Pejzaż z Bretanii",
czanle w niższe rejony dynamiczne, co by(: skie
solistów, ch6r, orkiestra) ale przeclet ł z
· może wynikało z zaratenla si4! ogólną atmo- 1 ,Paryż, widok na Sacre C<>eur"),
dużych Instrumentów
można wydobywać
impresJe z Danii, Szwajcarii, RFN.
sferą wykonania. W związku 1 tym wystę·
dźwięki delikatne. W efekcie zatracony zourzeka jednak przede
py solistów choć technicznie udane (niedo- Artystę
stał cały urok dzieła tajemniczość I mi·
ciągnięcia
w
~ym
względzie
były
rac~ej
stycyzm, a silniejszy, bardziej dramatyczny
wszystkim nasz pejzaż: •polsKie
drobne - np minimalne odchylenia akor· morze, ·góry, polska archite-ktura.
nastrój, który powinien ·niekiedy pojawić
dów w plonie: . Cum vlx justus I zawle· PI'ZY czym ·ze. szczególnym sentysię aby,
przez kontrast uwypukli(: tajemrające wiele ładnych momentów, nie były
niczość, zapanował nad całością.
mentem utrwala. Wasiołek na płót
poprzez analizę
jej aspektów materiał·
o trzech koncertach lżejszego kalibru
w pełni zadowalające.
·nych.
·
{utwory Gershwina. wieczór kolęd i
Powyższe
uwagi krytyczne dotyczyly nie znikające już z naszego krajPrzesilenie dźwięku, obok niekorzystnego
pastorałek rodzinny program Strausgłównie Inter pretacjl utworu.
cyzelowania obrazu zabytkowe pałace, stare
wpływu na barwę, daje wrażenie rozdzie·
sów) łód2cy (llharmonlcy, ptowadzejego warstwy brzml<mlowej, dzięki które- chałupy
rania się, rozpadania, a to z kolei nijak
chłopskie,
romantyczne
W przypadku Mozartowskiego „Requiem"
l'll tym razem pfl.ez Zdtl8ława Szostaka.
nie
mogło
wywołać
atmosfer;v
skupienia.
mu
duch
wstępuje
w
materię.
Ta
- praw- młyny, po których · wkrótce nie potreścią duchową jest zaduma nad
ludz·
zabrali się za mu7ykę najclę7•zego kall·
Nie mogla jej również wywolac nerwowość
dziwie artystyczna - robota zaczyna się zostanie nawet śladu.
kim przeznaczeniem - śmiercią ,
boskim
bru .,Requiem" Wolflianga Amadeusza
I pośpiech w płynnym · rozlewnym „lte~or
w momencie gdy muzycy mają dobrze
osądem
~bawieniem . Ta tematyka. okreś
Mozarta Taka huśtawka gatunkowa
jest
dare". W różnycb obszarach w>;konanla zaopanowany tekst, gdy nie przeszkadzają tm
lona przez tekst
liturgiczny towarzyszą
Z kolei dowodem jego za.interebardzo pożylec;ona, o Ile prowadzi do głęb
kłócona była równowaga materii muzycznej,
problemy techniczne Mozna powiedzieć że
cy mszy żałobnej , znalazła silny rezonans
szego zrozumienia różnlc;v miedzy t.ym , co
co musiało doprowadzić do niezrównoważe
wykonawcy - a przynajmnlel :;ollścl
I sowań sprawami dnia dzisiejszego
w psychice kompozytora
przeczuwającego
w muzyce ciężkie głębokie a tym co leknia ducha. Obserwowaliśmy więc dyspro.::
chór osiągnęli poziom re a I i z a c j I tek· są np. malarskie notatki z kopalni
swą rychłą śmierć
Utwór można więc uzkie I - przez analogię - powiPrzchowne.
porcję brzmienia chóru I orkiestry:
chór
stu na tyle zadowalający aby móc przy- bełchatowskiej, potrakte>wane szenać za wyraz stanu duchowego
Mozarta,
Określenia powyższe
wcale nie oznaczają
był zdecydowanie za silny w stosunku do
stąpić do jego artystycznej
I n t e r p r e- roko. spokojniejsze w &wym ryt.
zr.amlonuje się on przede wszystkim skU·
oceny · zarówno to co poważm.• jak I to
tej ostatniej.
Destabilizująco
działały
pleniem I zrównoważeniem: momenty drat ac j I.
mie I natężeniu kolorystycznym.
co lekkie może byc dobre lub zie. ocena
dotyczy bowiem nie ~wolstych treści muWart.o\ tu zaznaczyć, że artystn,
zycznych, ale sposobu kompanowanla Ten
utrwalając kontury zdecydowanym
zaś może być rozpRtrywany w dwóch aspek
tach : umiejętności zgrabnego kształtowania
uderzeniem pędzla, prefe.ruje nie·
materii dźwiękowe! - stworzenia nrganlczmal z reguły kolory intensywne,
neJ całości w kt6ret niczego nie brakuje
częst.o wręcz kontrastowe. Jednak
1 nie ma niczego , co zbędne - oraz zdol·
w ostatnim ezasle rozjaśnił on i
noścl nasyceni>• tej matertt treścią ducho·
uciszył dynamiczność kolorów niewą. Wyodrębnione tu aspekty są faktycznie
nierozdzielne.
któryeh swoich obrazów (utrzymany w sre-brzystej gamie „Port
Szczecina". dalej ,,Darłówek", „Za•
Treść muzyczna winna być tworzona przez
kopane" i Inne).
każdą, najdrobniejszą nawet cząstkę dziechwiejności Intonacyjne
swłaszcza
w
z samego zagrania muzyki nie bowiem
matyzrnu I niepokoju pojawiające się np.
ła a kształtowanie tkanki d źwiękowej wyższych rejestrach skrzypiec (fatalna odw •• Dies Irae" I ,Rex•• tremendae" łagodzo
tożsame .z kształtowaniem treści To stwierJeszcze nie wynika. Nietrudno wyśpiewać
Osobną grupę stanowią jego kompowiedfl na „salva me" „Recordare". .,Bene są przez nawroty głębokiej refleks)Tjdzenie w przypartku muzyki dotyczy zatrzy dłwięki towarzyszące słowom „salva pozycje ·kwiatowe. One też. podob-nedlctus"). Ogólne Hchwlanle proporcji
noścl emanującej ,, przejmująco pięknych
równo procesu komponowania Jak I wykowystąpiło
na
obszarze
dynamiki,
kształto
me".
Duto
Jednak
trzeba
pracy,
aby
nywania utworu . Wykonawcy bowiem reaUnii melodycznych.
nie jak eksponowane tu portrety,
wanej głównie na poziomie mezzoforte I
lizują ostateczną, materialna postać dzieła,
uchwycił: sposób Ich wykonania (wlałclw';I
forte. Momenty odprężenia dynamicznego
Tych - moim zdaniem zasadniczych powołując tym samvm t wspllltworząr jego
barwę, artykulację.
dynamikę
I
Jeszr.zr. świadczą o rozległej skali zainterezwiązane były gtównle z sekwencjami solicech pozbawiona oyla zaprezentowana nam
ducha . Kierują sie przy tym dysp9zycJaml
innych, materialnych cech).
który nada sowań · i możliwości artystycznych
ostatnio Interpretacja utworu. Odznaczała
stów: Delfiny Ambroziak (sopran), h'abelll
twórcy zawartymi w parlyturze, które jed·
nak nie są nigdy do końca sprecyzowane. Dasię ona przesileniem wyrazowoścl - zwięk
Kobus-Udorowleckiej (alt). Henryka GrY·
walorów
tym trzem dźwlekom
głęboki muzyczny Józefa Wasiołka i klasie
szeniem ekspresyjności wykonania nie pochnika (tenor) I Włodzimierza Zalewskiego
je to możnośc tworzenia r6tnych niuansów
sens.
Wielkośl: ~slłku Interpretacyjnego Wa•rsztatowych jego malarskich imprzez subtelne różnicowanie nastroju, ale
wykonawczych mniej lub bardziej uwydat(bas). Cl na gzczęścle nie mogli przytłaczać
winna być wprost proporcjonalna do „wiel· presji.
poprzez potęgowanie siły brzmienia.
Być
niających treśc muzyczną a niekiedy wręcz
nas taką masą dżwlękową. jaką produkt>·
może było to wynikiem zasugerowania Rię
ją wykrzywiajacych
Powyż~ze uwagi
uwał chór, ale tet nie
starali się pogłębić
kości" dzieła.
·
dużym
aparatem
wykonawczym
(kwartet
poważnia ja <to opt~:vwanla du<'ha
muzyki
strony wyrazowej muzykl ' poprzez wkra•
.rACBJt SZERSZENOWICZ
IL IAGOSZEWSKI
0

')

J
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Poczekaj tur Stój spokojnie I nie ruszaj się! I
molo.

pobiegła

stronę

W połowie drogi usłyszała za sobą kroki. Jo biegł za nią.
Falochron był wąski i śliski, bardzo niebezpieczny. Stanęła,
obróciła się i chwyciła dziecko w ramiona.
krzyknęła.
- Ty niedobry chłopcze! Kazałam cl cz.eka~
Spoj.rz.au w górę, na bezpieczne miejsce u ~z.ytu skały.
Przez chwilę dygotała, nie mogąc podjąć decyzji; wiedziała,
W końcu ruszyła
że za ch'wilę morze z.nów zagarnie ciało.
w dół, niosąc na rekach Joego.
Tłum. -

MAŁGORZATA

Niewielka fala przykryła ciało, a gdy s.ię cofnęła, Lucy podeszła wystarczająco blisko, by zobaczyć. ~ to mężczyzna i że
od dość dawna musiał leżeć w wodz.ie, gdyż opuchlizna ldołała
już zniekształcić rysy jego twarzy Nie żył. A więc nie mogła
już nic- dla ni~o z.robić i nie zamierzała ryzykować życia swojego, ani syna, żeby ratować zwłoki. Właśnie miała się odwró-

TARGOWSKA

Sztorm wyrwał wodoro&ty z Bóg wie jakiej głębokości I wyr%oucał l• kępami na piasek I ;;kały Matkę I iy111a całkowlde
zahipnotyrował W'idok nieustannie un ieniającego się układu
fal Zdarzało Im się to jue nieraz przedtem . morze m i ało na
nłc-h magiczne działa.nie. Lycy ni.gdy nie potrafiła po.wiedzieć,
ile czas.u tpedei.li

wpatc-ując

cić, gdy uderzyło ją coś znajomego w obrzmiałej twarzy. Wpatrzyła się w nią, jesz.cze nie rozumiejąc i usiłując dopasować
rysy do czegoś w pamięci, gdy nagle C'ałkiem niespodziewanie

s;ie mlle'Ząro w wodę .

Tym raz.em cz.ar prysnął so:ybkO. gdyż Lucy nagle c<>ś d<>strzegla P<X'zątkowo był to tylko jaśndejsa:y błysk w załama
koloru ; a
niu fali tak przelotny, te nie był.a. nawet pewna
tak mały i daleki. te natychmiast oga.rnęły ią wątpliwości,
czy rzeczywiście coo widziała Zaczęła szukal- go wz.rokiem . ale
nic wiece! nie dostrzegła Jej spoirzenie powędirowało z powrotem ku zatO<'e .I małemu molo gdzie gromadcziło się wszy•tko. !'O wyirzuciło morze by PO chwili zniknąć unie.sdone naładnego
~tępną . dużą falą G<iy ntorm uckhnle. p ierwszego
dnia WVTUseą z Jo na pla~e ~zukać skairbów jakie wyrzuciło
morze: wrócą potem do domu z kamieniami o dziwnych barwach. kawałkami drewna ta jemnkzego pochodllenia. olbrzymimi muszlami I ooi:?ietyml szta<bkamn zaordzewiałe-go metalu.

ujrzała tę twarz taką, jaka była kiedyś przerażenie, poczuła, że zamiera jej serce. -

Zapominając o niebezpieczeństwie, ruszyła naprzód. Następna
fala rozbiła się o jej kolana, wypełniając kalosze
spienioną, słoną wodą, ale nie zwróciła na to uwagi. Jo obróNie patrz! - l przy•
cił się w jej ramionach. Krzyknęła: cisnęła go do ramienia Zaczął płakać. Uklękła obok ciała. Tak,
To był Da-vid. Nie miała wątpliwości Nie żył już od dawna.
Wiedziona jakimś głębokim \.nstynkrem, by zdobyć całkowitą
pewność, uniosła brzeg płaszcza i zobaczyła kikuty jego nóg.
Nie była w stanie uwierzyć w tę śmierć. W jakimś sensie
życzyła jej sobie, ale żal do męża mieszał się z poczuciem winy i lękiem przed ujawnieniem swej niewierności. Ogarniały
ją na zmianę sprzeczne UC'Zucia: rozpacz, przerażenie, poczucie
wolności i ulga. Stałab:y jeszcze dłużej bez ruchu, ale następna fala była tak duza, że ~waliła ją z kolan. Zachłysn~ła
się morską wodą, lecz zdołała Jakoś utrzymać Joego w ramionach I nie spaść z falochronu. Gdy fala Cifnęła się, Lucy

mniejsza

Zn6w zoba<"Zyła kolor<>wy błysk. teiraz o wiele bliżej . Tym
razem trwało to parę sekund Uderzył ją kolor. jalm~ółty,
przez
się w wodę
zupełnie jak Ich pele.ryiny. Wpa.t.rywała
ścia.nę deszczu, a·l e nie umoiała b~iżej określić ks.z.tałltu, który
po chw!U znów zniknął Fale n i<>5ły go jedonak coraz bliżej
w kieru·nku zatoki, gdzie układały swe łupy na piasku.

wstała I biegiem ruszyła w górę, uciekając ift groźnego zasię

gu oceanu.

gdy fala
Była to peleryna. Lucy zobaczyła · to wyraźnie,
uniosła ją po raz trzeci I ostatni Henry wrócił wczoraj bez
swojej, ale, w jaki sposób znalazła się w morzu? Fala rozbiła
się o molo I wyrzuciła płaszcz na mokre, drewniane deski.
Lucy ujrzała wtedy, te ta peleryna nie należała do He11ry'ego;
jej właściciel wciął tkwił wewnątrz. Krzyknęła ze zgrozy, ale

Brnęła coraz dalej w stronę szczytu, nie oglądając się za
siebie ani raz.u . Gdy znalazła się przy domu, dostrzegła, że
na zewnątn stoi Jeep Wię<' Henry wrócił . Wciąż niosą<.' Joego,
potykając się, zaczęła biec Rozpaczliwie pragnęła podzielić się
z kimś niedawnym odkryciem. pocz,uć. jak Henry obejmuje ją
I pociesza Oddychała spazmatycznie. a łzy, sp1ywając po jej
twarzy, niezauważalnie mieszały się z. deszczem„ Wp!!dła tylnymi drzwiami do kuchni i gwaltowme postawiła dziecko na
ziemi.

wiatr Kto to bvł? Skąd się tu wziął? Jeszcze jeden ro.zbitek? Nagle przyszło jej na myśl . te ten crzłowiek może
wciąż jeszcze tyje Musi podeJść tam i sprawdzić. Schyliła się
i krzY'knęła do ucha Joego:

zagłuszył ją
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„128 p" (1978) - sprzedam.
2159 g
Tel. ·462-27. po 16.

POLSKIE LINIE OCEANICZNE
Ts/s „STEFAN BATORY"

kupno,
tNTERAUTO
sprzeda:!: samochodów. Tel.
39158 g
617-79 (9-17) .
antykorozyjny
SERWIS
l/ALVOLINEI Zabezpieczazamkniętych.
nie profili
oodwozl , montaż nadkoli ,
Beskidzka 81 (za CPN na
Brzezlń•kiej) , Klimkowski.
440 g
„NYSĘ

Al,

521"

-

Kościuszki

1713 g

„MERCEDESA 300
lub
ęprzedam
Mlerzejowa 2.

WYDZIERŻAWIĘ

ŻUKA"

1~ 28

9,400 g

e

lnformactt udziela I zapisy przy1muje sekretariat WUR, ul Plntrkowska 232. tel
~·· 1 ·· ~ " "' " Cpr6cz snbót) w 1odzl81'-54
11-k
1ach nd 9 ~n 18

sprzedam.

Weso2084 g

samodzielnego mieszkania na rok.
1829 g
166-08.

POSZUKUJĘ

SKIERNIEWICE - M-3 za•
mienię na podobne, ewentualnie mniejsze w 'Zgierzu lub t.odzl. Tel . 750·88
2107

MATEMATYKA,
Frontczak, 871-10,
wicza 131-51.

fizyka
Naruto1870 R

I

pielę gniarkę
ZATRUDNl:F;
do dziecka na 4 godziny
dziennie . Warunki bardw
2672 R
dobre. Tel. 867 ·OO.

zatrudnle
FRYZJERKf;
Zielona 15a, tel. 294-33.
2636 g
z
szwaczki
POSZUKUJĘ
Oferty
maszyną .
własną
Prasa,

2447"

Śka 96.

Plotrkow-

I
kaletnik
POTRZEBNY
uczen . Zakład kaletniczy
Tatrzanska 42/44, pawilon
2445 g
I piętro.

POTRZEBNA pomoc domo·
wa do dwóch starszych
2335 g
osób. Tel 680-59.

•l

I

GLAZURY, terra koty. kafle, listwy! boazerie, sprzeda:!: - sk ep, Rzgowska 74
2568 g
FUTRO karakułowe sptte·
2757 g
dam. Tel. 751-54.

M ·4 zamienię n
po M-2. Oferty
sa Piotrkowska '9b.
3 POKOJE. kuchnia ,

Promh'lsktego ,
I piętro . rozkladow'
mienie na 2 pokoj1
nla I pokój, kuchn .
601-39
ul.

STUDENT VI roku ,
cyny w y najmie pokój
zamian za częściową or.
kę

1

niewielką

Tel. 730-66.

odpłatna

2245

z
mał!lenstwo
MŁODE
dzieckiem pilnie poszuku·
Je mieszkania lub samo·
płatnr
dzielnego pokoju,
230·51
tel.
kwart.a lnie,
2133 g
~odz . 7-15.

elektr oMATEMATYKA,
technika, tel. 53-32-31, BI·
2312 g
nlenda .

CZĘSCI

do „Fiata 127" I
,128" sprzedam. Tel. 288-78

„FIATA 128-3 p" (1978)
sprzedam, Tel. H-08-22.
&098 g

NAPRAWA lodówek
Wysocki, 745-83,

li

PR

MATEMATYKA, fizyka 4telazklewtcz.
studenci.
1325 g
330-55.

monter
man:
k wtat6w
nlcure-p

KOREPETYCJE - matematyka fizyka , chemia . Tel.
1529 g
&1-28-15. Kluka.

nastąpi cz-:śclowa

lt
Iofnrr
Łódt,

t

289-05, '

ul. Rudzką do pętli pny ulicy Popioły.

LINIA
część

Ma.trymonialne
BIURO
„ Ewa" - Gdańsk 6. skryt:ll3'1 - napisz do n.ac a
ka
-le przestimlesz być samotnym.
~k

„U" kursowu
pociągów

będde

następUJJlco:

na odcinku pl. Niepodle-

pętla przy ut. ul. Rudzka
głości pociągów
Skrajna, pozostała część

.l&851 g

BIURO Matrymonialne An
na" poleca usługi, só:95<
p<>_ Wrocł a.w I, skrytka
cztowa 2034.
7S k

111111

LINIB „U", „ZT" s p6lnoc7 do Sblegu ulic
Pabianicka - Rudzka normalnie, dalej

la.kierowanie. Tel. 51-77-10.
36365 g
Ja.kson.
cyPARKIETY układam,
wydkll'lluję, lakieruję,
drzwt
szam dekoracyjnie
Mor, tel. 639-76.

CIEKA WE, nowooz~~ U•
ma.trym0111talne, propsycholog. Dyskrecja
„JUNONA"
zapewnio.1a.
Pnemyśl, skrytka 148.

zmiana tras

LINII TRAMWAJ OWYCH
„11„. ,.27" i „41„

UKŁADANIE pa.rkiet•J, cybezpyłowe kHnowa.nte

słu.gl.
wa~I

or

chemia.
MATEMATYKA.
mgr Stanlecka. '151-92.

KonstytuANGIELSKI.
cyjna l, tel. 116-45. Ko·
2193 g
walczyk.

w dniu ZT stycznia 1981 roku w godz, t-12

233Q g

KOMINKI sztUkaterle
Ta.rgowa '8.. Ja.ntc:Ki
1834 g

WYKONAWS~WA

SIECI ELEKTRYCZNYCH

in:I: .

1:1l5'' ,
NADKOLA: ,Fis.ta
,,Łady" .
„126" (komplet),
.,Zastawy", Poloneza"
poleca sklep motoryzacyj(róg
11!6
Wólczańska
ny,
prze~LNIANIE,
montowanie ż wdorkl) Szymczylklewlcz.
tieon,
ł59 g
Tel. 845-06. Jung.
_ _ _ _ _._9_M_g CYKLINOWANIE bezpył<>·
w we. lakierowanie, Telefon
'llE oferty
1•trymon1a1nym 259 - 57 , po 17, Rus!Jnek .
1485 g
'<it 11, skryt
14_0_1_g USŁUGr hyd.r&ullezne WY·
___
FranDomta.tsld,
wykladz!Jny konuje
cmkańska L3/S.
~jscu ma18'16 g
52-84-62
1~5 "' NOWO otwa.rty Sklep bran
.vanów, wykła- ży galanteryjnej w t.odz
p,
-·„ +.,,vm, przy ul. Rewolucji 1905 r
..10ł
dz.l
llkleL'
483-39,
n.r 2, tel.
l nst, .:icjorr
~1-46 poszukuje dowstaw
RFN wyko
12~6 Il
cow.
lld•nle . P
53-68-20.
MYCIE okien, prainle dy·
wanów, sprzątan ie wnętrz,
zakła<ianle zamków. 264-43
15?:1 g
Mlguła .

a robotami prowadzonymi

ZAKŁAD

5'14 g

, .;CZENIE a.ntyko·
sa.mochodów Apa·
szwed0ka. !I.fimozy
~ajewSlkl. OojK<i Warwl:idU'kcle
. wską przy
.ole.J owym w Walb:·zyską
40435 g
.

LISTW"' '
eleme·
go
or·

związku

te w
przez

laklero·
rlów. Tel.
:Ckl.

fizyka
MATEMATYKA,
chemia . Kotek, Piękna 31/3S
2095 g
m. 31,

17łł

MPK INFORMUJE,

r :;ek

,.05 g

"*

POSZ1JKU.JF
Tel 768·08 1

21 STYCZNIA

PROGRAM I

potrzebna
AKTUALNIE
krawcowa oraz rencistka
(chałupnictwo wykluczone)
2041 R
Makowa 14.

..ontGWO-bU, LlberlWk.I.
..26& g
-----78 •
Aolarskie. 52
_ _ _ _ _ _ _2_oo_3_ll
.GAI zamki bły.skawlgrul><>·
.•e z tworzywa
, ząstkowe z · metalowymi
wysuwakami - pcleca
• rnla . Wa,c, Lódź, Mlel.itlego l.9, tel. 275-56.
1992 g

RENCISTA poszukuje
pokoJt•
krępującego
StrykOw
chętniej
- okolice. SkalslP. Skargi n-2

149

Politechnika,
Uniwersytet,
A!<ademia Medyczna.

I

matematyka
CHEMIA,
1557 g
51-57-47, Architekt.

KONCESJONOWAl''
murarski
kład
szybk•
usługi
Telefon 63-16

1/2 dom TAKSOMETR radziecki ze złocistym
plerśe'lonek
wolne <przedam , Tel. 52-72 -92
mieszkanie
~venturlnem 9,600 g sprze·
tel . ~3-83-65 .
1043 g dam Oferty „2020" Prasa
1960 g
•
Piotrkowska 96.
długowłose
JAMNICZKA,
SUPERKOMFORTOWĄ wll
<zczenlę 2 $·miesięczne rolę lub segment w atrakcyj
1owodowe - sprzedam za SPRZEDAM błamy karanej dzielnicy - zdecydo
Przybyszewskie·
2143 g kulowe.
><>l•klel 57 m 33.
wanle kupię, tel. 333 ·10, od
go 31 m . 29 , 495-15, po 16
2344 I\
1&-22.
2007 I!
łapki
KARAK Ul.OWE
nowe fotele ..Swa
błam
51-84-55
.
'łprzedam
&1.1Plf; wtryRkarkę . WrO- rzędz"
SPRZEDAM zaklad napra·
blewsklel\O si m 48 Ko·
1700 ~ wy qzybkośclomlerzy sa·
I~
walczyk.
taksome·
mochndowych,
TAPCZAN, dywan wełnla
trów , tel. 53-18-87. od 20-21 .
sprzedam
POLISTYREN (może byC nv i x a
2401 li
1708 "
przemiał) kuplę. Tel G t~: 1 MaJto 19- 28 .
"'
68.
61
w\ce 31
z brytan KIT pszczeli 11: recepturą .
p1~-n~CJONEK
---40029 g
sprzedam. Tel 53-12-42.
0,35 k .
Piotrków tem
bony .
K1JPI~
2088" Prasa , PloOferty
tel. 15-82, wieczorem.
trkow'<ka 96.
72 P
JUT pszczeli oczyszczony
39789 g
51-57-47.

•
•

11-74-10
39688 g

MATEMATYKA,
mgr Pluskowskl.

.,FIATA 126 p" (1979) ·
5przedam. „Skodę" nową
Ralub wkład - kupię.
domsko . tel. 42-48.
1999 g

dzlałkę

WOJEWODZKI UNIWERSYTET
ROBOTNłt· zy ZSMP
ORGANIZUJ I:
5-mlesleczne lmrsy orzyg„towawcze do egzaminów wstepnvch 111 wytsze uczelnie:

Piotrkow-

CIĄGNIK c 330 - stan do(rejestrowany)
bry
sprzedam. Skęczno 99-232.
Zadzim. Bielawski.
2127 g

kU

UWAGA, KANDYDACI
NA WYŻSZE UCZELNIE!

1754 g

ska 96.

OWCB I Jagnięta oraz ko- OBRAZ prof. J. Hllthera
koszki odchowane (odchów nagroda d!lrerowska
m.
do uzgodnienia) - kuplę Norymbergb z 1031 r., o
Rydtvny 33 kolo Pabianic wym 2,20 m. x 1.40 m t.6M tel , 51 17-07 lub ofer- ;przed am.
51-59·02.
Tel.
ty 2001" Prasa , Plotrkow· po 18.
2057 Il
~ka 98.
złoty

Prasa,

2046"

12 marca 1981 r. - 1 kwietnia 1981 r.
trasa: GDYNIA - KOPENHAGA - LONDYN
AJACCIO
GIBRALTAR - WALENCJA
- Dl 1BROWNIK - PIREUS - ISTAMBUł.
- WARNA.
Szczególnie polecamy ciekawy zestaw portów
w terminie:
3 kwietnia 1981 r. - 22 kwietnia 1981 r.:
trasa: WARNA - KUSADASI (EFEZ) - PATRAS
- KORFU - CAGUARI - VILLEFRANCHE (NICEA - Riwiera Francuska) - VIGO - LONDYN - GDYNIA.
Informacji udzielają Biura Pasażerskie PLO:
Gdvnia, ul. 10 Lutego 24, tel. 278-466 i 278-300,
Warszawa, Aleje Jerozolimslde 44, tel. 26-63-43 oraz
TOURIST, które przyjmują
Oddziały SPORTS 136-k
zgłosz~nia.

SYGNET

n" (1978)

zamlel'llę

ZAMIENIĘ „u~ p 1500" na
nową lub
,Syrt-nę Bosto'
Oferty
używaną.
mało

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU
w atrakcyjnych wycieczkach naszym
transatlantykiem po Morzu ~ródziemnym
w term inach:

fizyka 1·
MATEMATYKA,
- 374-62, Malinowscy.
40472 Il

sprzedam.

'17 m . 4.

NOWEGO „128 p" zamienię
„Trabanta''.
nowego
na
Tel. M-16·97, po 17.
1712 g

•

sparaliżowało ją

To p.ie może być

wyszeptała zdrętwiała.

David! -

ty dnia 22.08 Gwiazda siedmiu wie. ·
czorów - Carlos Santana. 22.15 'l'rz7
kwadranse jazzu. 23.00 Wiersze Iwana Bunina 23.05 Utwory kameralne
a.oo Cztery pory roku. 11.40 Tu re- Boccheriniego, Mozarta l Beethov„
dio kierowców. 12.05 z kraju I ze na.
12.25 Indyjska raga - w
świata.
dniu święta narodowego lndll. 12.4ii
PROGRAM IV
Rolniczy kwadrans. 13.00 Komunikat
energetyczny. 13.01 Studio .• Gama" .
10.20 J. s. Bach - F. Liszt - Pre14.05 Studio „Gama" . ludium I Fuga a-moll na organy.
14.00 Wiad.
15.00 Wiad. 15.05 Popołudnie dziew- 10.30 Estrada przyjaźni. 11.00 Dla kl.
„Angielski geniusz teatru".
cząt I chłopców. 15.30 Studio Relaks . I lic. 15.35 Kącik melomana. 15.55 Pięć mi- 11.30 G . Rossini - Sceny z opery
nut o kulturze. 16.00 Muzyka I aktu· „ Tankred" (stereo). 12.00 Wlad. IZ.OS
aud.
12.01 „Ajenci" Wlad. (Ł).
alnoścl. 18.30 Nowości polskiej muzyki rozrywkowej . 17.00 Wlad. I Infor- Gra:tyny Papier IŁ). 12.23 Chwila
macje sportowe 17.10 Radiowe spot· muzyki IŁ). IUS Giełda płyt (stekania. 17.30 Radlokurler. 19.00 Dzien- reo). 13.00 Ola dzieci - „Kajtuslonik wieczorny. 19.25 Z telewizyjnej we prezornty" - słuch. 13.20 Chwila muzyki. 13.25 Fonoteka tolldoru
pięciolinii. 19.40 Magazyn międzyna
PUnkt widzenia . 20.00 (stereo). 1:uo „W Jezioranach"
rodowy
.
Wlad. I Informacje dla kierowców odc pow. radiowej. 14.20 Sławne
20,05 Siadem naszych Interwencji. dzieła, sławni wykonawcy (stereo).
20.10 Koncert tyczeń, 20.35 Popular- 15.00 studio „Gama" w Stereo (stene nagrania wybitnych wokalistów reo). 16.00 Wlad. 18.05 Lekcja Języka
- w programie nagrania Aliny Bo- francuskiego. 18.20 „Gdybyś" - śpie
lechowsklej 21.00 Wlad. 21.05 Kronl· wa G. t.obaszewska. 16.25 Lekcja ję
ka sportowa 21.20 Przeboje trzech zyka niemieckiego, t8.4t Aktualności
pokoleń. 22 .00 Z kraju I ze świata . dnia (ł.). 18.55 „Pięć minut o spor22.23 cie" (ł.), 11.00 ł.6dzkle grupy rockokierowców.
22.20 Tu radio
Dyryguje Wilhelm Furtwangler. 23.00 we (ł.), 17.15 Reportał Tadeusza Sze•
Wiad., informacje sportowe oraz wery (ł.), 17.35 „R6tne tony Poli•
„Polemiki". 23.15 Wita was Polska hymnll" - magazyn w opr. Marli
Hoffmann (Ł). IS.OO ,.Rej zimowe,
magazyn słowno-muzyczny.
h~J wakacje" IŁ), 11.15 Radlorekla·
ma (ł.). 11.25 Kalejdoskop nauki PROGRAM li
18.50
Kolory w oczach mę:l:ciyzny.
11.40 Nowe nagrania polskiej muzy- „Izolda" - śpiewa z. Wodecki. 18.55
ki ludowej. 12.05 Zapowiedź audycji. W trosce o słowo I trdć. 19.15 Lek12.10 Od poloneza do mazura. 12.25 cja jętyka rosyjskiego. 19.00 Jam
Porady Karoliny Kocowej. 12.45 Sple- session (stereo). 20 .15 Muzyczne prowa Rena Rolska. 13.00 Ludzie ze spo- wokacje Marka Garzteckiego (stereo). U.IB Klasycy jazzu (stert'o).
łecznym mandatem. 13.10 Chór pod
22.50
dyr. Stuligrosza. 13.30 Wlad. 13.36 Ze 22 .15 Wersje I kontrowersje.
upomiwsi I o wsi. 13.51 Muzyczny
Utwory fortepianowe C. Salns-Saennek - Australia. 14.00 Dobre, ale sa. 22.51 Wlad.
14.10 G. Rossini: Recitatiy
mało.
i kwintet oraz scena z U aktu opery „Syrullk sewilski". 14.25 Ludzie
TELEWIZIA
I Ich pasje· - Z malowanej skrzyni.
14.45 Muzyka Beethovena. 15.30 Wlad.
PROGRAM I
15.35 Popołudnie dziewcząt I chłop
16.00 Utwory Stanisława Moców
9.00 Teleferie - w programie film
niuszki, 16.40 Obywatele. 17.00 Co pi- z serii: „Wojna planet" - odc. pt.
szą o muzyce. 17.00 Szersze spojrzegalaktycznego" .
kodu
,Zdobycie
18.05 15.20 NURT nie. 17.30 SplewaJący aktorzy.
15.55
pedagogika.
Saldo, panie dyrektorze! 18.25 Ple- Obiektyw. 16.15 Dziennik. 16.30 Kino
biscyt Studia „Gama " . 18.30 Echa Teleferii TDC „Fabryka snów".
dnia. 18.40 Dtwlęk.owy plakat rekla· 16.55 Dzień dobry, w kręgu rodzimowy . 19.00 Wieczór literacko-mu- ny. 17.15 „Czterej pancerni I plea"
zyczny. 19.05 Klasycy muzyki roz- (2). 18.10 Krok po kroku - program
rywkowej - B. Klimczuk. 19.20 Czy publicystyczny. 18.40 1\olnlcze rozznasz tę kslą:tkę? 19.40 Kontrapunkty mowy. 18.50 Dobranoc. 19.00 Echa
tygodnik o muzyce XX wleku. stadionów. 19.30 Dziennik telewizyj20.20 Kslą:tkl z zapomnianej półki. ny . 20.10 Teatr Telewizji - H. Klu20.30 Nowe na$ranla radiowe - Ze· ba I J. Lewańskl : „Wojna w Polszcze
spół Madrygalistów I Capella Byd- pospolita". 2130 Akaba morskie
gostlensls. 21 .00 Lechoń mało znany wrota Jordanii - publicystyka mię
- aud . J. Titkow. 21 .30 Wiad. 21.35 dzynarodowa. 21.50 Osobowy 19.80 Informacje sportowe. 21.40 Wybitni program satyryczny. 22.20 Dziennik.
aktorzy czytają ulubione książki - 22.35 Zacznijmy od Mony Lizy.
.,Polska jeslen" - fragm pow. J . J.
Szczepansklego. 22.00 „ Słownik litePROGRAM ll
racki" 26. 23.30 Wlad. 23.33 Jazz na
dobranoc.
10.00 Finlandia na co dzień - film
dok . 10.25 Szklany pałac - film dok.
PROGRAM Ili
10.40 Gwiazdy fińskiej estrady. 11 .00
„Dzień wczorajszy, jak z obrazka"
11.30 Hinduskie Inspiracje w jazzie. - fiń ski film fab, 11 .40 „Marzenia
12.03 letniej
12.00 Ekspresem przez świat.
na gitarze gra
nocy" W tonacji Tr6Jkl. 13.00 Powtórka Franc!~ Goya. 16.10 Język niemiecki
- z rozrywki. 13.50 ,Biała góra"
16.30 Język
kurs podstawowy.
odc. książki. 14.00 Słynni kompozy- angielski - kurs dla zaawansowatorzy - wielcy wirtuozi - W. A. nych. DZI!:~ Fiiq-SKI W TELEWIZJI
Mozart. 15.00 Ekspresem przez świat . POLSKIEJ - 17.10 Finlandia na co
15.05 Złote lata swingu . 15.30 .Kró· dzień - film dok. 17.30 W św i ecie
Iowa śniegu" - śpiewają Elton John kolorów - film.
I7.50 Gość dnia.
i Klbl Dee. 16 .00 Posłuchać warto ... 18.00 Szklany pałac - film dok. 18.15
16.15 MuzykobranlP.. 16.15 Na estra- Goś~ dnia . 18.25 Kamienny renifer" .
dzie Ewa Bem 17,00 Ekspresem p rzez 18.50 Gwiazdy fińskiej estrady. 19.10
świat. 17.05 Muzyczna poczta UKF . Wladomnścl IŁ). 19.30 Dziennik tele17.40 Odkurzone przeboje. 18.JO Po- wizyjny . 20 10 Dzień Fiński w TP
lityka dla wszystkich . 18.25 Czas re- (c, d.). 20.15 Kierunek: pokój - film
powieść dok . 20.30 Gość dnia . 20.40 Berghatnn
Codziennie
19.00
laksu.
w wydaniu dźwiękowym - Mi chał - zapomniana wysoa - film dok.
Choromanskl: „ Głownlctwo . modlitwa 21.20 Gość dnia 21.30 Vllla Mairea I praktykarze" - odc. 1. 19.30 EltS· film dok . 2UO Go~ć dnia. 22.00 „Dzień
presem p- ~z świat. 19.35 Opera ty. wczorajszy jak z obrazka" - fiński
Puccini: „Tosca". ts.50 film fab. 22.45 „Marzenia letniej nogodnla
odc. cy" - na i<ltarze gra F. Goya. 23.łlO
•chśwlata"
„Ozie<'·
' minut na ~odzlm: . Język nlemteckl - kurs podst~wo
ksla,·
l(onC'PT"tV . 22 oo Pok
21 P'
wy
PONIEDZIAŁEK,,

odcinku pętla Duży Skręt -

aa

Pabianice.

Na odcinku od pętli Duży Skręt
do ul. Rudzkiej kursować będą
zastępczo autobusy.
202-k
ŻALUZJE

m iędzyszybowe

UNIEWAŻNIAM

plecz11 tkę

Instaluję , o brzmieniu : 621 m. ł.ódź,
przeciwsłGneczne
Telefon Jan Glbus1 specjalista chik r ótkie ter miny .
51-99-14 po 16. Raczynskl
rurg . Lódz, ul. Gazowa I
1079 M m. 10, tel. 51-54-03.

2577 g

AUTO-Servl.ce „Fiat", , t.a

da", .,Zastawa " Nowoso1na
t.ód1!ka 57, Pokorski

38

się

UNIEWAŻNIAM

zagubiOnll
„Adam WLnlHwewchoorób
Wielka,
Solca
nęhznych
2024 g
tel. 18-73-27.
pieczątkę

39170 g skl

przybłąkał
GRUDNIA
spanM!ł tel. 792-01

leka.n

UNIEWAŻNIA się skradzlo
n11 pieczątkę Jacek Kuś
m ierek, lekal!'z chorób we.w
UNIEWAŻNIAM skradzloną nętrznych Lódź, ul . żerom
,El:Łl>leta Dylew
pieczątkę
sklego 37 m . 15 tel. 324-04
stomatolo!( 4120 m Lódt.
leka.rz
ska,
2049 g
Łódt, ul. Umlńsklego 2 m.
69 S-dlz-135".
20141 g PP POLMOZBYT za•w lad.amla , te: 1. Zaginęły tablice
rejestracyjne n.r próbnych
TELEWIZORY naprawiam. XLO
- 0041 1 XLO
40123 g 0044 wraz
830-92, Bednarek.
z d·owodaml rejestracyjnymi I rejes~rami
Zgl.nąl dowód
2.
wyjazdu
TECHNIK z du:l:ą praktyw rzemiosłach tech· reje9tracyjny nr. próbnycn
ką
nlczno-budowlanych (usłu XLD - 0055. 3. Zgi•nął dogi - produkcja), przystą wód rejestracyjny nr prób
pi czynnie do spółki w nych XLD - 0048 w ra.z z
nowym kontrolką
lub
istniejącym
jazd próbny~h.
warsztacie, tel. 53-16-41.
190 k
2359 g
drzwi
WYTŁUMIANIE
MASA:t leczniczy. Piotr- ozdobne oraz zabezpieczeni.
kowska 7, 319-54, Kocll!m- 52-42-57, po 15, Bł a szc zyk ,
40Z09 g
819 I\
&kl.

m7 g

DZIENNIK ŁODZKI

nr 11 (9719) I

Kotktzcz ówką
I• kolejne punkty

•

piłkarzy

w Japonii
eczem w Tokio młodzletuwo rej) ezenta<:ja Po1Sk1 rozpoczęła 1 our nee
po JaponU.
W
pięrwszym swym
spotkaniu polscy piłkarze wygrali ·i
Japonią 2:0 (2:0).
Bramki zdobyli Buda l Nowicki.
Była
to
pierws.za
repreeentacja
Japonii. W pierwszej części gry nasza drużyn.a miała wyraźną or tew~ ·
gę,
którą
udokumentowała
dwteino
bramkami W 9 mln. Buda celnym

sukces, który przyszedł dopiero po
twardej pięciosetowej walce. A emocje sięgnęły zenitu kiedy to w plą·
tym secie muslellśmy czekać na zwycięstwo gospodarzy po dramatycznej
końcówce
16: 14 I wygrana partia .
Czy potrzeba lepszego reżysera losu
dla walki drutyn rywallzujących o
utrzymanie sle w esktraklasle?
W niedzielę natomiast toczył
się
bardzo wyrównany w sumie,
choć
nie stojący na najwyższym poziomie pojedynek z Resóvlą. Przegrany
zresztą 2:3
choć szansa zdecydowanego wygrania tego meczu była ogromna. Nie mogę absolutnie zrozumieć jak motna było np. przegrać
pierwszą partię tego spotkania
po

Sukcesy łódzkich dru:tyn w grach zespołowych zDstały po ostatnich
meczach eliminacyjnych siatkarel(' lekko stonowane.
Po raz pierwszy
Nowego Tairgiu (reprectenta111.t ów P.ol- od kilku lat nasze miasto nie będzie reprezentowane przez łódzki zesski)
pół w decydujących rozgrywkach o mistrzostwo Polski.
Dzlę.kl
temu zwycięstwu hakelśct
Przeciwniczkami Startu I ŁKS by- clwnlczkl 18:16!
W tym momencie
J:.K'> utrzymali konta.kt z czołówką
ta !Il:. Jest nawet realna szansa n.a ły w minioną sobotę l niedzielę zes· potwierdziła się stara siatkarska zaktórzy
mi<trzostwo Polski. Tyl.k o czy łódz poły Stall Bielsko I Wisły Kraków sada że „mistrzami" są cl
Oto wyniki jakle w tej ligowej kon- potrafią . rozstrzygnąe na swoją koki zespół potrafi ją wykorzystać?
frontacj; osiągnęły łódzkie zespoły . rzyść końcówki setów czy poszczeWYNIKI:
Budowlani - Zagłębie Start - Stal Bielsko 3:1 (15:12, 15:9. gólnych spotkań Cóż z tego kiedy
poSosnowiec 2:6 , Baildon - Naprzód 8:15, 15:9), t.KS - Wisła Kraków 1:3 prowarl?I sie zdecydowanie od
Janów 11:3, Podhale - GKS Tychy (16:18, 15:10, 7:15. 3:15), Start - Wisła czątku setu, by potem w niezrozu0:3
(12:15,
miały
13:15,
sposób
8:15)
stracić
I
ŁKS
nagle
swój
Stal
ka·
6:3, ŁKS - Legia 9:3.
Bielsko Z:3 (15:11, 13:15, 15:8, 10:15, pltał punktowy I przegrać w sposób
9:15).
nie podlegający dyskusji.
TABELA
Mecze łódzkich siatkarek były w
Tak więc w rozgrywkach decydumistrzostwie Polski
sumie
nie
emocjonujące.
frzykładem jących o
1. Zagłębie
40:12
157-76
będzie
łódzkiego przedstawiciela.
choclatby
I
pierwsza
partia
meczu
z
2. Podhale
34:18
137~9
3. ŁKS
120-102 Wisłą Kraków wygrana przez prze- to jest na pewno duża nlespodzlan33:19
4. Tychy
30:22
114-109
5. Naprzód
28:24
116-110
6. Balldon
20:32
111-150
7. Budowlani
12:40
80-118
8. Legia
11:41
73-144

ka. W sumie jednak wyjdzie to „na
zdrowie" zespołowi Startu, Bez więk
szej odpowiedzialności trener
Andrzej Kaźmierczak będzie mógł próbować w turnlejąch decydujących o
\!trzymaniu się .w ekstraklasie, . mło
de 2awodnlczki. ·Nie wypada w tym
momencie paniom wypominać wieku,
ale bałuckie siatkarki nie naletą niestety do najmłodszych zespołów w
lidze. Taka jest po prostu prawda.
Na ocenę. gry tego zespołu ponadto
wpływa
jeszcze wiele Innych elementów Blltej jednak zajmjemy się
nimi po zakończeniu sezonu.
Pytaniem
siatkarskich
kibiców
jest: czy t.KS potrafi utrzymać swą
pozycję wśród
najlepszych polskich
zespołów! Pierwszy turniej o utrzymanie się w . ekstraklasie odbędzie
się w t.odzl w sall Startu. I wyda·
je się nam :l:e właśnie w tej Imprezie młode łódzkie zawodniczki powinny szukać szczęścia I... punktów
tak ważnych dla obronienia
swej
pozycji w pierwszej lidze.
Zespól
rozgrywający mecze na ul. Zakątnej
ma przed sobą duże perspektywy.
Jest młodym teamem. mającym nawet w tych rozgrywkach cenne zwy.
cięstwa.
Ot chocia:l:by wygrana na
wyjeździe z krakowską Wisłą. Jesteś
my zdania. te młody ŁKS potrafi z
tych decydujących konfrontacji wyjść
obronną ręką. Czego mu zresztą ży
czymy.
WYNIKI: Start - Stal Bielsko 3ll,
t.KS - Wisła Kraków 1:3, Radomka
Płomień 2:3, Siarka Kolejarz
1 :3, Spójnia - Czarni 1:3 Start Wisła 0:3, t.KS Stal Bielsko 2:3,
Radomka - Kolejarz 3:2, Siarka Płomień 0:3.

za.kończył

akcję

Okoń~kle

mis

utrzymują

się

na-

dal w wysokiej formie. W piątek pokonali oni zespół wa rsza wsk lej Legli
1:3 (4:0, 2:2, 3:1). Bramki dla f,KS
atrzelLl! : Pokorski I Kokoszka po 2,
Stefaniak. Nowiński, Stopczyk. Dzię
gielewski I Potz - po 1. DLa orze·
c!wnbków bramki ~"trzeldU: Żołnowski,
A. Chowaniec l Minge.
Tyl.ko w drugiej tercji zespól wa.rezawsklej Legii prowadrzlł wyrówruiną grę, Mimo wszystko
stać było
wojskowych tyLko na za·k<>ńczenle
tego okresu gry rezultatem remisowym, choć gospod·arze, oc.zywlśde.
prowadrlll w tym meczu zdec·ydo·
wa·nłe. Przez większość spotk~nla ło
dzianie potrafLll udokumentować 9Wą
wy:l:szość w
o<>d'!;tawowych elernenta.ch gry, mimo :l:e w społeC?.nym
teamie występuje kilku hokPlstów z

• •

ze

J

w łódzkim

Anilany
turnieju

reprezentacją
Lodrzl
W traaycyJnym turnieju o P11char mlcką
32:22
(17:12).
Wyzwolenia Łodzi w piłce
ręcznej
Najlepszym piłkanem tum.leju wymi::tczyzn zwyciężył zespół łódzkiej brany został Chudecek (Ban~k). najleAnilany, który w finałowym spot- piej strzelał Ka:tmlerczak (ChKS) kaniu ook'lnal Banlka Karvina 25:22 34 bramki a najlepmym bra.mka-rzem
został
Wiesław
tH:tz), W meczu o trzecie miejsce turnieju
Nowicki
drugoligowy ChKS wygrał z a.k ade- (Anlla.na),

w
+

+

+

+

+

+

+

Carlisle - Bristol C.
Coventry - Blrmln!(ham
Everton - Liverpool
Leicester - Exeter
MancheRter C - Norwich
Mlc!r!leR't>rough - West Bromwlch
NewcaRtle - Luton
Nottłm•ham ...: M~nche!der Utd.
NottR County - Peterborough
ShrewRburv - JpRwlch
Southamnton - BrlRtol Rovers
Tottenham - Ru11
Watforr! - Wnlverhempton

t:l
3:2
2:1
l:t
6:0
l

:n

2:1

t:n

0:1
0:0
3:1
2:0
1:1

+

14:4

12:6
10:8
9:9

10. Siarka

ANDRZE.1

SZYMAięSKJ

WYNIIU1 Beskid - AZS W-wa 0:3,
Hutnik - AZS Olsztyn 3:1, Resursa
- Avia Swldnlk 3:2, Legia - Resovla 3:1,
Płomień Gwardia 1:3,
Beskid - Olsztyn 1:3, Hutnik
AZS W-wa 3:0, Resursa
Resovia
2:3, Legia - Avia :i:o.

9:9
9:9

5:12

6:12
1:17

t. Hutnik

45'-22

lł:ł

2. Legia
AZS Olsztyn
Gwardia
Resovia
Beskid
Resursa
Avia

45-26

42-27
38-32
33-31

3.
4
5.
6.
7.
8.
9.

3'-38

33-35
33-42
29-43
13-53

14:4
13:5
12:6
10:8
8:10
•:tł

5:13
5:13
3:15

Płomień

10. AZS w-wa

47-17
46-26
40-24
4~%1

38-35
33-31

,._,,

27-42

2.1-45

19-47

5,315.

+

ŚLĄSK

\VHOCtA\V 81:82!

Zdecydowana przewaga
a potem porażka

+

I

+
+

w

lkl2e

ekstraJtI.asy

koezY'karek kówki

rozpoczęl.a
się
,runda rewanżowych
spotkań. Sensacją
była
bez wątpie

ŁKS.

Zobaczymy jednak, Jak

potoczą
się
dalsze
roo:grywkl, bo
ptzecleż
do zakończenia mloSt: zostw
oozootało jeszcze sporo

nia i><>ratka koszyka rek krao<oW">lciej
czasu.
Wisły w lokalnych derbach z HutNie powiodło się natomiast koszy.
nikiem. Lódzikl<:h kibiców tej dY'CY· karkom Włókniarza Pabianice. Pr.tepliny sportu musi 1ednak cieszyć p0- grały one zarówno ze S!ęzą Wrostawa zespołu LKS, który w mecza.ch cław, jak l AZS Kat-0włce, W mez AZS Katowice oraz Ślezą Wrocl•w czu ze S!ęzą padł wynlik 54:73 ;32·32).
Najwięcej punktów dla
Włókniaorza
potrafił
udowodnić swą wyższość
zdc.•były: Malinowska 13 I Gburceyk
ŁKS zatem pokonał AZS Katowi
ce 91:70 (ł5:34) i wygrał ze Slęzą 12. Mecz z AZS Katowice za.i!:ończyl
poratką 62:65 (26:32)
Na-jw\t:-cej
Wrocław
83:77
(4ł:31l.
Najwięcej się
punJ<t6w ctla ŁKS zdobyła Wołuje. punktów d~a swej drużyny ~dobyła
wlc7 24. .Janowska U l .Janowicz 14, Gburczyk - 16.
WYNIKI: Slęza - Włókniarz Pab.
dla S!ęzy - Zagórska Z2 i Pawlak 17
Te zwycięstwa są dobrym orogn.o 73:54. AZS Kat. - ŁKS 70:91, AZS
stykiem przed decydującymi mzeza Poznań - Włókniarz Białystok 7ł:69,
ml o mistrzostwo Polski. „Potk·nłęcie' Lech - Spójnia Gd. 65:63. Hutnik krakowskiej Wlsly w derbach SP••- Wisła 68:51, Slęza - ŁKS 77:83, AZS
Włókniarz Pab. 65:62, AZS
wodowało, te łodrzlank! mogą teraz Kat. ba.rd2!ej realnie myśleć o zmnieisze- Poznań - Spójnia 58:76, Lech
Włókniarz Białystok 81:76.
nlu punktowego dystaonsu do swych
odwiecznych
rywalek, a p;>nadto
TABELA
soełn.ić wreszcie swe marzenia o mistrzomwle Potskl. Prz~ rreizonem za1. Spójnia
2
9
20
78~lłl
nowładali to dlzlałacze sekcjd koszy2. Wisła
9
1
19
692-552
3. Lech
3
19
787-767
8
ł. ŁKS
3
8
19
848-764
5. Slęza
6
16
5
791-763
6. AZS Poznań 4
7
15
767-778
7. Wl6kn. Pab. ł "f
15
721-751
8. Włókn. B.
2
9
13
729-843
9. Hutnik
13
662-724
3
7
10. AZS Kat,
13
692-860
2
9
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PODZIĘKOWANIE

mgr .Józefowi Ambrozi oraz wszystkim
Przyjaciołom
I Znajomym, k~'6rzy uczest.nlczyli w uroczystościach pogrzebowych
naszego ukochanego Męta, Tatusia I Dziadka

MJ\T1J"lŻF.W!';K.A,-

CORKA. SYN. SYNOWA. ZIĘC, WNUKI
I POZOSTAŁA RODZINA

(PAP)

Bardzo
interesującą
propozycję
otrzymał Polski Związek Bokserski
od Federacji Boksu AmatorRklego
USA Amerykanie proponują rozegranie kolejnego meczu międzypań
stwowego Polska - USA
nie w
sierpniu w Polsce - jak początko
wo planowano - lecz na swym terenie . Zaoewnlają oni pokrycie kosztów przelotu polskiej ekipy do Stanów Z1ednnczonych Mecz ten odbvlby się 28 marca br.
PZB przyJął
oropozycję
! wysiał
telegram
do
USA z prośbl! o podanie miejsca
spotkania.
W

S.

t

najserdeczniejsze

DUŻY

Totka
LOTEK

I LOSOWANIE

8, 18, 19,20,25,34
dod. 3
U LOSOWANIE

3, 16,20, 36,44,49
1ta6c6wka

banderolł:

5174.

S.

księdza

t

P.

TEOFILA MIELCZARSKIEGO

P.
byłego proboszcza parafii Aleksandrów Łódzki,
zostanie odprawiona msz:a święta w kościele parafialnym Ńajśw!ętszeg„
Serca
Jezusowego w Łodzi (.Julianów) w dniu 18 stycznia
1981
roku
o godzinie 18, o czym powiadamiają fyczllwycb .lego pamięci:

JERZEGO SZKLARKA

kondolencji,

Komun1k~t

pierwszą bolesną rocznicę śmierci

Księdzu

Pogrzeb odbędzie się dnia 1!6 stycznia 191łt roku o godz. 14.30 na
cmentarzu św. Franciszka w f.odzl przy ul. Rzgowskiej 156
Chojny, o czym zawła„~mlaja poi:rątenl w smutku:

nieskładanie

Wisła

7. Stal

Trzecia
pa.rtla finałowego szachowego meczu pretendentek do mistrzostwa świata rozgrywanego mię
dzy Aleksandrlią i Ioselianl, przy.
niosła
zwycięstwo
Aleltsandirtjl W
meczu w TbUisi prawadrzi Aleksa.ndrija 2:1.
Coraz grotniejszą tywa~ dla
światowej
czołówki
kobiet w narciarstwie alpejskim staje "1ę 18-let.
nla
Amerykanka McKlnney.
Po
czwartkowym zwycięstwie w 11lalomle glgan~e w szwajca.rskim Nan· ŁI{S
dez, w sobotę McKinney sięgnęła oo
1·
ctorugle zwycięstwo w tej samej kon·
kur encji, rozegra·nej w Le Gets we ł-~-----~-------------------·
Fra-ncjl.
Pllkarslu reprezentacja NRD rozooc-znle
klilkuna.stoonlowe tournee
p0
Argentynie.
OrganiLatolT'Zy
tournee podali do wladom:>ścl, te
drutyn.a NRD dodatkawo zost~la za
oroszona do ud1!iału w turnieju or!la n1zowa.nym orzez d!rugollgowy Zt!6•
pół Deportivo Mora.n, W tu.rniteju llll•llliiil•llll„
tym, który rozpocznie się 30 bm.,
mają wziąć ud.zlał próC2 gospoNa łódzkim
parkiecie< dosdo do ten sposób sprolongowali swe srz.a.nse
da•n:y I zespołu NRD - także Vasa~ sensacji. Mistrz Polski S!ąs Wrocław na utrzymanie się w ekstraklasie?
Budape.~t l New York Coęmos
musiał uznać wyższość
k0&zyk:.rzy Na pew'lo tak, choć przecLwmcv nie
Andrzej Grubba I Leszek Ku- ŁKS, przegrywając w niedzielę 8Z:8łją za.sypiają gruszek w oopiele' Wa.r- '
cha r<:k I wy11:raH otwarte tenisowe ml- («8:32). Najwięcej punktów w ty?te zawska Legia wygrała np, mecz wystrz0$twa Walii w tenisie stołowym, meczu zdobyli: Zalewski 18 I Kr . , .azdowy z Wybrzeżem Gdańsk Zazwyclęta iąc w finale Węgrów Klam- Jewskl tł dl.a ŁKS oraz Zelig 271 Ja. powiada się zatem emocjonującą wal-.
pa·ra I · Jonyera :11:19, 22:20, i8:Zl, Garliński 17 dla Sląska
W s
ka o utrzymanie sie w ekstraklasie
13:21 . :1 :19
natomiast Slą&k udowodnił swą,
- J wbrew pesymistom koszykarze ł,Ks
W rewa111towym meczu 1/ł fina szość wygrywając 89-80 (39:38) 1 ·
moęą z niej wyjść obronną ręką.
lu Pucha.ro Europy w pllce ręczne~ więcej punktów d.la t.KS ui<>b
kobiet Ruch Choorz6w
pnegrał
~ Białoskórski 18 i Wankiewicz 17,
WYNIKI: Gwardia Wrocław - GórSparta.klem Kijów 11:19 (5:9). Do o61· Sląi.ka: Kalinowsk'I 21 l Zelig 19,
nłk Wałbrzych 81:79 I 66·107, Reso•
tlnalu awansował Spartak
W obu meczach mistrzowi~ Pol9kl via - Start Lublin 79:77 I 86:79. ŁKj
W mwajca.r~lej
mlejscowośc! nie p()kazaJ.I koszykówki na najwyż Sląsk 80:89 I 84:82, Wybrzeże
Ruetl rozegrany został w nł'!dzlele szym poziomie. Dotyczy to lWla1=:1czP Legia 77:76 I 86:102, Zagłębie - WI
mlędzyna.rodowy
<la
88:72 l 79:77.
wyścig
w kola.r n!edzlelnego spotkania . Jak może
,twle przełajowym z ud'Z!alem iepre. pnegrać zespół, który ma momentaTABELA
zenta.ntów Pol!ikl Po raiz 19 w tym mi 20-punktową prrzewagę? Oka:z.ało
•ezonłe n!erwsze mlej..ce w '.nJędzv.
się, że mote.
" 1. Sląsk
40
18
4
nąrnrle>wvch
zawodach zajął Szwaj2 Zagłębie
8
36
14
car Zwełfel. którv trasę dłu.E(Mcl
W sobotę łodzianie byli bard
3 Górnik
13
9
35
22 km . orowadząc od sta.rtu d„ me. bliscy zwycięstwa. Niestety, w l. oń
4 Resovla
13
9
35
ty, ookonsl w czasie 1:08.09 !lodz. Do cowym m.tlkce&le 0 rzeszkodizUt ttn wy5 Wisła
12 10
34
nołowv dy!>tan"li de>trz;vmywall mu raźnie..
gdańscy sęda:low!e, fawory·
6 Gwardia
33
11
11
kroku m. ln dwaj 'Polacy - . Mą- zulący zdecydowa.nle gości P?pelnla7. Wybrzeże
13
31
9
kow><kł I Jaroszewi;kl.
Plerw-.zv z !! oni seryjne pomyłki w wyraźny
8. Legia
30
8 14
"IC'h o<loadł jed'T!ak w druE!lej fa-; i;p<Xób krzywdzące gospodarzy.
9 Start
28
6
16
.de wv~clini z ~ów'kl, r>eł.oml.a.st 1 W niedzielę
natomiast łodzianie 10. ŁKS
28
6 16
.Taro~zeW!'kl
Uikończyl
kon'tu.rE'ncję pokonali a.ktualnych ml~rzów Po·lski
n.a 8 nmvcll.
o<> emocjonującej końcówce. ,..~Y w
(PAP)

S. f P.
ANIELA SABINA CZERKAWSKA

Prosimy o

3

&. ŁKS
9 Radomka Radom

głębokim tatem ,:awtadamlamy h dnia 23 stv.czn!a 1981 roku
! clętkkh clerplPnlarh unarla

. MĄŻ,

całą akcję?

TABELA
1ł:4

4. Kolejarz
5. Spójnia

dłuęlch

z dnmu

Płomień

6. Start

z
~------m;;:I--------------------..
... ...--------------------------mmi--.
r.o

1.

2. Czarni

Ml.strz ollmplJskt Władysław K<>
za.klewi.cz wygral w Kan6as CP..y konkurs skoku
o
tyczce.
K•Jzakiewicz
wypr7le'dell
Ameryka.nin.a
Stubblefield.a, a obaj pokonali wy~
kość

zdecydowanym
prowadzeniu.
To
zawsze pozostanie dla mnie tajemnicą, choć nie twierdzę, :Ge z podobnymi przypadkami mogę jeszcze w
sporcie nieraz się spotkać. Wygraną
by!! zdumieni
sami siatkarze
Resovll w tym secie. Załamanie psychiczne, brak szczęścia? Niech się
tym zajmą specjallści od psychologii ...
Trener Marek Makarski nie miał
zbyt zadowolonej miny po pojedynkach z Avią I Resovią. Będzie trwała bardzo wyrównana
t emocjonująca walka o ligowy byt. Pierwszy
turniej odbędzie się w Andrychowie, natomiast drugi w Rzeszowie.
Po nich dopiero poznamy drutyny,
które będą musiały opuścić siatkar•
ska ekstraklasę. Kandydatów
do
spadku jest wielu. Nawet outsider
tabeli
AZS Warszawa ma jeszcze.
szanse na obronienie swej pierwszoligowej pozycji. Nie wiem jakie si·
ły „zadziałały" w pojedynku z Beskidem Andrychów. Faktem
natomiast jest, że zespól potrafiący wygrać we własnej sali z najlepszymi
polskim\ zespołami l mający ponadto w swym składzie wielu dobrych
zawodników włącznie z kadrowiczami, przegrywa nagle 0;3, Coś z pogranicza fantazji. Dlatego te:!: mówienie o szansach
poszczególnych
zespołów na utrzymanie się w ekstraklasie wydaje ml się bezsensowne.
I jeszcze na zakończenie tego spra•
wozdanla z dwóch meczów wypada
wspomnieć o Zbigniewie ~ądracho
wsklm, To jedyny jaśniejszy punkt
tych dwóch meczów, Był na pewno
najlepszym siatkarzem swego zespo·
lu. To nie podlega tadnej dyskusji.
Mielibyśmy chyba
większe powody
do radości, gdyby pozostała
część
drużyny potrafiła walczyć na takim
poziomie.
Nie chcę w tym momencie powie·
dzleć, że pozostali nie „doło:l:yli" się
np. do zwycięstwa z Avią, Na całość
oceny drutyny składa się jednak ocena wartości poszczególnych zawodników. Cót z tego kiedy Fox I Dybowski potrafili zmobilizować
się
w decydujących momentach meczu,
kiedy po znakomitych zagraniach,
potrafili nagle w środkowych frag.
mentach gry spartaczyć niemiłosier
nie? Chocla:I: tnote I dobrze, te ręka
Im nie· zadrtała w momencie kiedy
potrzeba było skutecznie zakończyć

TABELA

CIE

R
n- +

Nie udało się Wojciechowi
bakowi
zakwalifikować
do
finału
turnieju terusowego w Mon
terrey. W półfinale .Fibak przegrał
z Gerulalt\sem 7:6 6:7, 4:6 oo zacll;tej, stojącej na wysokim ooztomle
grze.
W drugim półfinale Krle'o!
zwyclętyl Amrltraja 6:1, 6:2.
Nie powiodło Rlę również .Wojciechowi Flba.kowl w grze podwć.1nel
W półfinale Fibak I Smld orzegrall
li Cu.rrenem I Dentonem 6:7, i:&
Zwycięstwem
Norwega Berger•J·
da 7.akończył ~lę w Engelbe<g kon
kurs >ikoków n.arcla.r"1<lch o 'Pucha
Sw!ata Bergerud wyprzedzdł tldera
klasyfikacji
pucha rawej , Aust'ia.t<R
Koglera I Fina Kokkonena . K<lleinP
punkty
do klasyflkac1l
Pucharu
Swlata zd?byll Polacy. Bobak był
ósmy, a l"IJas - czternasty. Nam
mlast t.onlewskl zajął 3'1 pozycję, A
Tajner - 48.
Podwójnym
zwycięstwem
oolskich
lekkoatletów zakońC"Zył sle
bieg na dy<rtans!e 3000 m z przeszkodami na 2awodach w Auckla.nd
Zwyciężył Malinowski - 8.32,97 przed
Mamtń„klm - 8.33.02
Gratyna
Rabmtvn wygrała bieg
na 1<10 m ppł w czasie 13.09.
Ko!e1ne1 0 oratkl 0:3 doznali pal
scy tenlmścl w rozgrywkach o PUcha·r Króla Tym ra.zem Polacy nrzegra·l! w K"oenhadrze z Dania.
Natal!a 'Petrui::ewa (ZSR'R) MYSkała w wlelobolu
gprlnteor#klm rezultat 170.940 1)kt
Slalom "peejalny w Wengen o
Pucha-r Swtata wygrał KrltaJ fJ'ugosławl.al
- 1 34,2'1 J)rzed Ghradel!ol.m
(Luk<>emburg) - 1 34 69 I Stoomaorklem (Szwecja) - 1 34,84.
MLS'trzem
Europy w wieloboju
w łytw1a.r!<twle szybkim został Norwest S1oebrend.

st

Siatkarze Resursy wykonall tylko w 50 procentach plan ostatnich meczów eliminacyjnych w mlstrzowskleJ rywallzacJI. W sobotę
pokonali
oni Avię Swldnik 3:2 (15:7, 8:15, 11:15, 15:1, 16:14) l w niedzielę przegrali
z Resovlą 2:3 (13:15, 15:8, 15:6, 7:15, 12:15).

go, a w tej części
gry na I iJStę
strzelców wpLsal się takte Nowicki.
Po zmia.nle stron gospodarze wy• ów
nall grę, ale nie zdołali pokonać dobrze broniącego KalZlmlerskle;:o Powodzenł-a bra.mkowego nie przy!'!losły
równiet kontry nasze1 drużY'OY Następny
z czterech zaplano"Yanych
mecz pols~y pilka.rze roo:egraJą we
wtorek w Tukushlmloe na wysiple
Sikoku.

ŁKS

LIGO\VY BYT

W meczach tych
zespól Resursy
wystąpił
w następującym składzie:
Szydlik, Dudzjec, Dybowski, Cluplń·
ski,
Zawadzki,
Mądrachowskl
I
Grzejszczak, Jó:twlak, Fox, Czytak,
oraz Babuchowski.
Lubię kierownika sekcji siatkówki
łódzkiej Resursy Bogusława Adamskiego. Rozumiałem jego optymizm
po wygranym meczu z AZS Warszawa w poprzedniej kolejce ligowej
W sprawozdaniu z tego meczu pisałem o tym, te potwierdzeniem dobrej formy siatkarzy Resursy będą
mecze z Avią Swldnlk oraz Reso\rlą .
Niestety przetyllśmy rozczarowanie ...
W meczu z Avią Swldnlk muslellśmy długo czekać
na oczekiwany

strzałem

Hokeiści

o

TWARDA

Wygrana

podziękowanie składa:
NAJBLIŻSZA

RODZINA

RODZINA I PRZY.JACIELE
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