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składzie

Rady

Ministrów

sobotę odbyło się dwudniowe posiedzenie Sejmu PRL W pierwszym dniu poSejm uchwalił doniosłej wagi ustawy: o związkach zawodowych oraz o

społeczno-zawodowych

XX KONGRES TECHNIKÓ'V POLSKICH

„ ...BYĆ NARO OWI
UŻ'YTECZ

''

organizacjach rolników.
W sobotę znowelizowane zostały ustawy: o zwalczaniu spekulacji (co powmno był
pomocne w bardziej radykalnym ograniczaniu tej plagi) oraz o funduszu alimentacyj.
nym (m. in. podwyższono górny pułap świadczeń wypłacanych z tego funduszu). Odbyło się też pierwsze czytanie projektu aktu
prawnego o charakterze ustrojowym
ustawy
o radach narodowych i samorządzie terytoria! nym. Projekt przedstawił Henryk Jabłoński, który
wskazał na dążność do takiego doskonale~ia
systemu instytucji demokratycznych, aby w możli
wie najwyższym stopniu był on zgodny ze społeczną treścią wład1y w państwie socjalistycznym.
Dla rozpatrzenia tego projektu powołano komisję nadzwyczajną. Będzie on też skierowany do
Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie. Również w pierwszym czytaniu rząd przedstawił . projekt ustawy, która będzie miała doniosłe znaczenie w polityce społecznej - o emeryturach pracowniczych i rentach. Także I ten projekt, oprócz rozpatrzenia w komisjach, będzie opiniowany w
Radzie Społeczno-Gospodarczej. Trzecim aktem przedłożonym w pierwszym czytaniu był projekt
ustawy pn. prawo o ruchu drogowym.
Pod koniec obrad zabrał głos generał Wojciech Jaruzelski, którego przemówienie nawiązywało
do głównych, nurtujących nasz kraj problemów. - Trzeba patrzeć w jutro - stwierd7'ił oremier,
mówiąc o istniejących jeszcze u nas barierach psychologicznych. Przypominając nowatorski program IX Zjazdu partii podkreślił, że przekształcany on jest w praktykę społeczną, że nie może
dziś by~ odejścia od linii odnowy. Sejm dokonał zmian w składzie Rady Ministrów.

W piątek posiedzenie Sejmu roz- toweg-o ustawy o związkach iakrótko po g-Odz. 14. Na wodowych i wyeli:J11;inowan!e
i
Benona Miśkiewicza, ministra hut- sali Wojciech Jaruzelski i Henryk projektu tych przepisów, które d;
nictwa i przemysłu maszynowego Jabloński.
tyczyty sfer poza ten zakres wy·
„Być
użytecznym"
złota
- Zbigniewa Szałajdy, ministra leś
kraczających oraz wyraźne okreśPosiedzenie Sejmu otworzył mar- lenie, że prawo tworzenia i r.rz.e.
nictwa i przemysłu drzewnego
myśl Stanisława
była hasłem,
STANISLA W szania się w
Waldemara Kozłowskiego, ministra szałek Sejmu
związki zawod lWE'
przysługuje
osobom świadczą~ym
do spraw reformy gosPodarctej - GUCWA.
8 - 1O października w łódzkim
Władysława
Baki, W
kongresie
pracę w ramach stosunku pracy.
Chwilą milczenia uczcrono
pa- przy czym związek
odbywał się XX
uczestniczyli takż.e liczni wicemiza\~od<YWY
mięć
zmarłego
posla
Czes!awa
Kazrzesza
prac-0wników zatrudniony„h
nistrowie. rektorzy wyższych uczelUczestniczyło w
mińskieg·o.
ni, dyrektorzy przedsiębiorstw.
w danej gałęzi pracy, w danym r<>Honorowy przewodniczący Komidzaju zatrudnienia lub zawodzi'!.
1.000 dełegatów i 200
gości
Izba uzupclnila porządek dzien- W odrębnych ustawach będzie uretetu Gospodarzy
XX
Kongresu
tysięcy kół
całego
Techników, prezydent Łodzi Józef ny o punkt: sprawozdanie Komi- gulowana problemaityka zrzeszania
Niewiadomski zaprezentował zebra- sji Spraw Wewnętrznych i Wym1a· się tnnych gru•p, w tym rolników.
jących
pół miliona inżynierów
nym nasze miasto z jego specyfi- ru Sprawiedliwości oraz Kom1sii
W sposób jasny uregul·owano ZRką, podkreślając miejsce Łodzi nie Prac Ustawodawczych o rządowym
tylko na ma.pie przemysłowej, ale projekcie ustawy o zmianie usta- sadę niez.ależn·ości związków zaw">.
wy
o
z.walczaniu
spekulacji.
dowych
od organów administracji
"
również iako ośrodka
kształcenia
państwowe.i i gospodarczej. Baril'I·'
twierai&c w piątek obrady/ kretarza KŁ
Tadcu za Czecho- kadr techni~zn:i-:ch 1 silnego ru<:hu
Pos. Jakub Talewsk:i przedstawił
pre-le ZG ·oT - Alek witza,
<tret rzv i.:C PZPR
stowarzyszen
1nzyn1ersk_o-tecb~1~z sprawolldanie Komlsj• Mandatowo- $Zczególowo określono funkcje .,..
chronn11 ,wfąz.ków tawodowych, wy·ander l\optić oodk1'".! llł hlS· 1 n reda Gnr~ \\ oil_ i Zbigniew nych. ' ~ . oomo„ tego s~ wis~ R „al~nowej
sp1 ~vie ob.;ai:U
torvcz'lą oow nnosć kongre Michałka, wicef)rezesa NK ZSL _ władze 1udzk!e .zawsze mo„ą Lcz~ć nia mandatów poselskich. Mandatv mieniając w 12 P">nktach praiJl.·a I
interesy pracowników, których resu skun1enia wokół fiiebie sił śro .Józefa Kukułki, sekretarza
CK w roz:w1ąz:vwan1~ trud;nych oroble- uzyskali Leonard
Kunka (ZSL), prezentacja i obrona jest podstadowisk techn cznych w wvnrowa SD
Zdzisława
Lasockiego, wi- .m6:W aglomera7J1. Z z:ywą, reakcją rolnik
indywidualny i Zdzisław wowym zadaniem związków za.wu·
dzaniu naszego. kraju z krnysu' cemarszalka
Seimu - Zbignit:Wa sali soot~ał~ su~ Z8:powiedz prezy- Wilk (PZPR). dyrektor Kombin:ig?s~a!·cze~o. Pow•tal orzec\staw'- \' Gertycha,
wiceprzewodnicząrego d~nta .Niewiadomskiego .odbudo~a- tu Budowlanego w Radomiu. któ- dowych.
c1eli na 1wvzszycb wladz oat·tvi'lvch Rady Panstwa Tadeus1a
W, ma Z?iszczoneg? w czasie
W01!1Y ray złoiy!l ślubowanie poselskie.
Pos. Berurowicz &twierdzU dalej,
i państwowych w osobach członka Młyńczaka, mi.nistra nauki. szkol- pom~ika ~tasz!C.a (w P.arku . l411
Biura Politycznego KC PZPR, I se- nictwa wvższego i techniki
go imiem i:->
• nadania b·tkilku
Sejm
przystąpil
do
drugleg<>
naszym u1ICom 1mlon wy 1 nyc 1l
punktu obrad. Sprawozdanie K >oolskich twórców techniki.
Socjalnych
Sekretarz KC PZPR - Manfred misji Pracy i Spraw
Prac UstawodawGorywoda, oodkreślając złożoną sy- oraz Komisji
stanowiącą
tło
obrad czych o przedstawi·onym przez Ra" tuację
o
~ XX Kongresu,
przekazał
jego dę Państwa projekcie ustawy
zawodowych złoż)nł pos.
< uczestnikom serdeczne pozdrowie- zwiąZ'kach
Włodzimierz
Berutowicz.
nia od I sekretarza KC. premiera.
~ gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego. _ Pr z
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'ekt
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Przypomniał zebranym jakie wią. e envu ąc prOJ
us wy
o
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~wiązkach zawodowych pos. Beruze z ee. r_i1 ~ na zi.eie WYJ_scia z towicz stwierdził, te w bogatym
kryzysu i 1ak;e stawia z~dama. DO- dorobku legislacyjnym Sejmu VIII
l~~a.iące ~a. u~ształtowamu koncep- kadencji, obfitującym w akty ustaCJI _ sorzę„n'.ęc.1a z sobą
re~ormy wodawcze o niekwestionowanej dvgo:spodarczei 1 postępu techniczne- niosłości społecznej_ trudn·o byłoby
go. .
. .
.
. wskazać projekt ustaw, któremu
Na tle dywanu 2a.wiem.onego na
~owm~
w p:erwszym
dmu towarzyszył•o
by równie wielkie głównym ba.Jkonie Bazyl>iki św. Pioobrad po.nfor~owano kongre:;
o zai.nteres.owanie najszerszych k:rę- tra obrarz przedstawLają>ey ojca Manadanm decvzią Rady
Panstwa gów naszego społeczeństwa,
.ak kSym,i1iana K<><llbego, Ni.żej - podiJum
3
Orderu Sztandaru Pr• y I klasy
i tron pa.plesk.l.. Jesze.ze
n!·l:ej
.
~e
.
:- projektowi ustawy o związkach ui ołtan: pod balrlacbimem. zwróeony
za wy~itne
zasl1:1g1 W rozwoJU wodowych. Jej opracowanie i u- w s.tronę wiernych. La,god.nie pachy·
tech~iki - · następu1ą.cym stowarzy- c-hwa1enie
zostało
za•oowietliziane la pla~zc2y7'na przed bazy.J.iJką. a da,;z~mioi:i ~O~: i:olsk1em~ _zw1ązk~~ już w porozumieniu gdańskim
lej od koŁumnady BemLniego po Via
w1 lnzymerow 1 Techmkow Sarn'
DeHa C001cLlllarziooe. pla.c po brzegi
·
tarnych, Stowarzyszeniu Geodetów
p0
wypeŁnJ.oiny liud!lką rze.szą. 150 tys.
1
Polskich, Stowarzyszeniu
Inżynie- ....,
szero tim przyp.omnieniu prze· wiernych. przybyszów i rzymia;n
·
T h ·k ·
,„egu
dłu~otrwalych prac
nad cjągnęlo tu od wczesnego r.aillika.
· row i
ee ni ow 0 ormctwa oraz projektem ustawy poseł oświadczvl.
że
zmiany
wprowadzone
ost.atnio
W cen<tra•1nych sektor&eh widoC'l:ne
Prezydium kongresu. Przemawia prezydent Łodzi, J. Niewiadomski,
(Dalszy ciąg na str. IS)
· d
,_
z da.la na;p!.sy lin.formują..
że
tu
na. wsp Ól nym .Pos1e zen iu ~omis ii uez·estnlczą w uro<:'Zystościacb !)leł
seimowych ma3ą na celu pelne za- grzymlk,i die<:e:zjalne z Polski. w sugwarantowanie praw mas pracują- mie ponad 5 tys. ludzi. Razem z Pocych do zrzeszania się dla o.brony lonlą z cał~o św\.ata - 10 tys„
swyclt interesów zawodowych i s:>· a wiięc po Włochach naj11'::rniejsza
cjalnych, przy równoczesnym za- grupa naro.dowośctowa. Jest 9 ty&
bezpieczeniu warunków prawidł<o- pielgrzymów nlemLec·k~h. PowS?:ech·
• tw . .
ne.l uwagi nle mooe me przycJą.gnąć
w "O f k ·
e„
un CJOnowan1a pans a l Je- chorągiew d.\ecez..11 częstoch<J>wsk•ie j
go organów.
z
po.rtretem
oj.ca
Malksymiliana
w oświęclmsk.!m pasLaku. ReLlg.!jne
~os. Berutowicz przeszedl
na- pieśm śpiewa chó.r pe>lsk.lch dziewstępnie
do omówienia podstawo- cząt w lud01Wych stroja,ch w pie;r-wW dniu dzisiejszym
słońce
Sąd wa.rsza·wski~o Q<k.ręgu W<>)- , towam~ jako przestępstwo.
do~ókl wych problemów które w obecnvm szym rzędzie jednej. z trybun honowzeszło o godz. 5.53, zajdzie zaś
skowe&o
o~oslł wyre>k w procesie nie podejmie się czynności zmterrza- projekcie ustaw; znalazły
now„ rowych Polska delegacja oflcja·ltla
Sejmu.
pro!.
·
.
· z w'.J:emarszałk.\~m
członkow
k1erownictwa Konfedera- 1ący<:b do kh reall.zacji.
o 16.52,
j ęc i e
u.
no;rmatywne.
Nalezy
d.o Jerzym Ozdowsklm na cze.le.
ej!· Polski Niepodległej Oskar:i:<>nv~b
Wyrok nie jest prawomocn
Na honorowym miejscu obok matruch ograniczenie zakresu podnu9uznano winnym! zarzucarrycb
im
·
y.
nłny obchodzą:
czynów t •kanno na kary poobawlenia wo!nooc!
Le..,..kowl MoczulskieEmil, Aldona
DŁ"
mu sąd wvmterzvł karę 7 lat oozbawle.nia wolnośct R-0muaJrlow1 Szereoptyk
mletlewow! ! TadeuS'loWI Stańsklemu
ka rv oo 5 lat pozba\vlenJa wolności
l'a<lPUS'low! .J;m<lz!srzak-OW·i ka•rę
2
flll dniu dzlslejszvm dla Łodzi
lat.
iawleszająe
jej wykona•nie ze
nrtf"włduj,.. n·•'ih·1•n lara nne•ttłf"
wt.ględu na sta•n zdrowia.
na o~res
zachmurzenie duże. Rano silne
S lat,
zamglenia. Temp. maks. 13 st.
W
uza.sadnieniu
orzeczenia
sąd
Wiatr słaby,
obs„ernle przedstawił stan faktyczCiśnienie o godz. 19 wynosiło
ny u!>talony na podstawie rooprawy
992,4 hPa (744,4 mm)
oraz r>mów!ł podstawy orawne wyroku Oskarżeni uznani zostaJI winnymi tego że w latach 1979 -80 d7'1aZ kalenda
tają<: w celu obaleinta orzem.ocą u'trojtJ PRL I osłablet"Wa
jej moey
wydarzeń
obronnej pO<,ljell orz.vgotnwarua
do
Jakie będą te nowe związki. Na to
reallzacjl te.io celu orzez utworzenie
Na piątkowym posiedzeniu Sejm PRL uchwalił ustawę 0 związ
potrzeba przecież czasu. Przekonan'e!e!?alnego
związku
pod nazwą
kach zawodowych Otwiera ona nowy etap w polskim ruchu za
my się jak poradzą sobie z naszy1969 - Wystrzelenie statku koKonfe<lAra<:ja
Polskd Nie.pndległej,
wodowym I tworzy - Jak stwierdzi! w swoim wystąpieniu podmi problemami. A jest ich przesmicznego ,,Sojuz 6".
")ąża<' <lo tego wsian!zaeja
ta pre>czas spotkania z robotnikami ZPB ,,Pamotex" w Pabianicach wicież bardzo wiele. W moim wy1967 - Zm. H. Poświatowska,
w•d•iła
m l·n nielega.lną dzlałal
cepremier
Mieczysław F. Rakowski pewnego
rodzaju
punkt
pad.ku konieczn·ie rozwiązać trzeba
;ość wvdawnJczą
ot"l(anizowała mapoetka.
zerowy, unieważniając wszystkie dotychczas zarejestrowane ornp. sprawę zarobków.
nifestacje.
utworzvła SW(>je za.gra1977 - Zm. Z. Maklakiewicz,
;lel'1e
al(endy
ganizacje
związkowe. o opinię na temat nowe.i ustawy poprosili- To, co było do mome.ntu ogło
aktor.
śmy mieszkańców Łodzi przedstawicieli
różnych grup zawodoszenia
stanu wojennego, nie moPrzyznając
rację
oskarżonym
twler1882 Ur. M. Kridl, histowych.
:izącym
że brak jest przepisów d·<>gło trwać dłużej
powiedział
ryk, teoretyk literatury.
tvc7aovch re;estracjj partii sąd podnam młody inżynier,
pracownik
kreślił.
te
decydu:rące .,;naczenle
nacfzoru technicznego · jednego z
ma Jednak cel organizaeji, a jak
MARIA
KNOP
sprzedawczywyeh,
ale
sytuacja
w
Polsce
przed
łl
łódzkich przedsiębiorstw budowlaoska.rże.ni.
celem
stwterd>zlll sami
spożywczym WSS stanem wojennym była już nie do nych. DZJiałalność związków zaKPN była waLka z konstytucyjnym ni w sklepie
„Społem" przy ul. A. Struga 3: wytrzymania.
Myślę,
że związld wodowych ustrojem
PRL
a myślę tu przede
Przypadek
to zawoalowaNie zdążyłam jeszcze zapoznać muszą istnieć, ponieważ. jest wiele wszystkim o „Solidarności" - była
Ustoounkowując
slę
do
twleirdizeń na konleczność.
oskartony<:h sąd podlweślil. te po- się ze szczegółami nowej ustawy. spraw, z którymi nie było się do bliska działalności partii polityczg;lądy po•lity<:zne nie mogą być trak- Należałam
do związków branżo- kogo zwrócić. Nie wiem jeszcze
(Dalszy ciąg na str. 5)

narodowi
Staszica
rym w dniach
Teatrze Wielkim
chników Polskich.
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Wyrok w procesie
przywódców KPN

trudności

skreślono artykuł zawierający
upoważnienie
Sejmu
zawieszenia.

Maksymilian Kolbe

.z

m

że

zredagowanie rozdziału dotyczące
g.o sporów zbiorowych i prawa do
strajku. Uznając, że i w naszych
wa-t'unkach może dochodzić
do
sporów zbiorowych pomiędzy pracownik.ami a kierownictwem zakla•
du pracy, starano się uregulować
szczegółowo tok rokowa6,
które
winnv doprowadz'f do rozwiązania
tych sporów. Gdyby jednak wsą
stkie te środki zawi-Odły, po
i::h
wyczerpaniu dopuszcza się strajk
jak-0 środek ostateczny, mając na
uwadze jego ogromną szkodliwoś6
tak pod względem materialnym jak
i moralnym.
Za niedopuszczalny
uznano strajk jeżeli rozstrzygnięde
sporów Indywidualnych jest moiliwe w drodze orzeczenia orgauu
rozpatrującego
spory o roszczenia
pracownic7..e, a także strajk o cha-.
rakterz.e politycznym.

telefonuje z Rzymu)

lt1 ~resy 1 Kallkuty, ll'rainc.!szek Gajow111i>c2ek. 81-letni dziś kombata.nt,.
emeryt z Brzeg>u. aktywny wcląt
w ~wiadcz.e·niiu prawdy o oj<:u Maksymllianle Kolbem. który swoją
of ia,r ą da.rował mu ży<:.ie.
Z daJa widocznym traJnSparentem
daje o sobie znać 90-osobowa grupa
ze Zdut'Lsk.iej WO<ll. gdzie w rodzinie tkac:zy ojeiec Kolbe uro'dził się
przed 96 !a.ty. Je1;t też 40 braci Franciis'Lka.nów z Niepok.ala nowa, kła.szto
ru - ośrodika wydac.,,,inl<:zego, który
w 19211 r·oku założył ojcie<:
Kołbe.
Nledaleko
Polaków.
450-osobe>wa
grupa Japończyków. m. lin, z Nagasaki i tamtejszego Niepoka•lainowa.
Załooył
go równ!et ojciec Kołbe
w lafach trzydeie.sty<:h i pracował
w ntm przez lat 6 z k.r611klmi przeTwa·mi.
8 lat - na ~ laita ka.płań.sklego
posłan.nlc11wa,
w których stworzył
światowy ruch kultu ma>ryjnego pod
haSłem Mlllcjl NlepokaJanej. ..Przeżywam dzisiejszy
dzień
wyjątiko1Wo,
choć uczestn i:czyłem ta•kże w beatyflkacjl ojca Maksymlliana - mówi
brat Juwentyn Młodozeniec.
jed-en
z
ponad
tys!ąca
f.ranciszkanów,
przybvły<:h "Z całego świata
Beatyfikaeja. to była uroczystość. d·o które.i pr-zygotowywaliśmy się długo.
Znaczenie kan.o·nizacjl jest trudne
d.o zgłę,bien la w tej chwili. Miałem
szezęśc!e przebywać z ojcem Kolbem
w jednym klaszte>rze. dzielić z nim
loo tułacza w hltle.rOIWSkLch obozach.
Wszystk.·o to oolsałem w książce pt,
.Znałem
ojca Ma&tsymlJlana Kolbego". Ma ona już 3 wydania polskie. 4 a,ng-telskU!. 3 włoskie. po jednym portugalskim
l niemieckim.
ostatnio zaś wyszła w Języku afry1tańskim - chimemba .
Na uroczystość ka:non.fa:acjl przybył z Wa.rszawy
do Rzymu b rat
fra:nc!.szkainiina Juwen.tyna
TadeuS>z Młodozenlec. emerytowany oficer
Wojska
Polskiego.
uczestnik
kampanii wrześniowej w 11.rm~i gen.
Kutr-zeby. Jest dziś z nimi. na placu św . ?la.tra l najmłodszy z dziesięcLC>rga

rodzeństwa

Młod-0>zeńców,

lekarz z Nowego Jorku z małż.onką,
l'en mały -gja-zd rooziny w Rzymie.
znamienft1y dla polskich looów. nie
nalety z pe.wnością do od.osobn!onych.
Brad
ll'lłO>dooeńców
poo:dralWiają
Ame·rykanl!d polskiego pochodzenia,
znajome rod>zi.ny. siost.ry za.konne
Ma.rla Teresa z Lourdes I Marli\
E<lY'ta
pracują<:e w Rzymie.
Dla
nl.eh wszystkich podob·nie jak dla
o.1(6lu zgromadzonvcb PoJaków .dzlsieJs-za u roezyst'ość ma cha.i-alkte.i- wy.
jątkowy. Jest przeżyciem reli<(l.1nym,
ale przecież patrte>tycz;nym za.razem.
Powodem do mC><ł!itwy. ale i do zad·umy nad naszym narod0<wym do~wLadczeniem

(Dalszy

ciąg

na str. 5)

Zakończenie

rzecz różnorodną pomoc. Wymogom
tym nie byłby w stanie sprostać
związek zawodowy, który właści
wą sobie działalnością mógłby objąć jedynie cząstkę tego, czym w
praktyce zainteresowany jest rolw
Poslowle biorący udział
nik.
opracowywaniu projektu ustawy o
organizaspołeczno-zawodowych
cjach rolników są prześwi.adczerri,
ich
że dają w ręce rolników i
organizacji dobre prawo do obrony ich interesów społecznych i za
przez
wodowych, dla rozwijania
organizację rolników wielostronnej
i
dzialalnoścl na rzecz rolnictwa
pięl(
wsi, dalszego wzbogacania
tradycji społeczno-zawodo
nych
wych ruchu chłopskiego. Zamierzeniem posłów je·t - podkreśli! p )3.
się
aby ustawa stała
Strużek działania wszvstformą jedności
Óraz
organizacji rolników
kich
~ialaczy, zarówno kółek rolniczych.
kol gospodyń wiejskich, zrzeszeń
jak również chłop.
branżowych,
związków zawusk1ch działaczy
dowych rol111ików indywidualnrh

(Doko1'iczenie ze str. 1)

w
że ustawa taka może
chwili przez Sejm być podjęta z mocy jego k·onstytucyjnych
,
uprawnień.
W projekcie ustawy dodano nourudotyczące
przepisy
we
:&w iąz działalności
chomienia
że
się,
Postanawia
kowej.
zawodozwiązków
rejestracje
wych dokonane przed wejściem w
moc prawną.
:tycie ustawy tracą
r·ozpoczęc1a
Oz.nacz.a to, że dla
1wej działalności związek zawodowy mwi dokonać nowej rejestracji. Przewidziano przy tym etap:idziałalności
uruchomienia
wość
m. Ln.
każdej

związkowej,
Państwa do

•

upoważniając
w
określenia

Radę

drodze
uchwaly zasad i sposobów wprow:idzania tego w życie.
W za~ończooiu pos. Berutowicz
że w projekcie utrzypodkreślił,
mano konstmkcję i podstawowe zasady wynegocjowane w trakcie
kodługotrwałych prac, zarówno
misji powołanej przez Radę Pań
stw a, jak i w sejmowej podkomisji
i w sejmowych komisjach. Wprowasą rezultatem
dwne zaś zmiany
uwzględnienia wniosków wynikają
cych ze społecznej dyskusji nad
przyszłością ruchu zawodowego w
Polsce, a także z dotychczasowych
doświadczeń, jak również z uwag
ekspertów
przez
p~ekazanych
M1~dzynarodoweg·o Biura Pracy.
dyskutować
postanowił
Sejm
tym i następnym
nad
·łącznie
punktem porządku dziennego.
Pra~
Z upoważnienia Komisji
Ustawodawczych orai Komisji Rv 1spożywczego
nictwa i przemysłu
poselsk: projekt ustaw:v o społecz
no-zawodowych organizacjach rolpos.
ników przedstawił Sejmowi
Bolesław Stru żek (ZSL, okr. wyb.
W arszawa - Sródmieście).
Poinformował, że prace nad projektem ustawy zostały zapoczątko
wane przez Komisję Rolnictwa i
we
Spożywczego
Przemysłu
wrześniu 1980 r. W marcu 1981 r.
projekt ustawy o samorządzie ro\.
niczym by! przedmiotem pierwszego czytania na plenarnych obradach Sejmu i został skierowany
do dalszych prac w komisjach sejmowych. Równocześnie Prezydium
S 2jmu poddalo projekt społecznej
konsultacji. W pracach nad dosk:>naleniem projektu omawianej usta"'Y cenne źródło stanowiły postulaty i opinie nadesłane przez W'>jewódzki e zespoły poselskie, zrzeszenia branżowe plantatorów i hosynteza wyników
d ~v~ów oraz
konsultacji z organizacji kółek l"Olutczych.
Ró wnocześnie z wznowieniem dyskusji nad koncepcją pracowniczych
zawodowych z począt
związków
kii'm 1982 r„ podjęta zMtala dyskusia nad kształtem zawodowej re·
rolników indywidua!p~ 0 7entacji
!' · :1. Komi ja Rolnictwa i Przemyoraz Komisja
Spożywczego
~,fu
Pr ie Ustawodawczych przystęp.i.
nad projekprac
do
ponownie
j:\c
h•m u,•awy kierowały się pod.•ta•
wowym założeniem, aby przygotcr
wywany a<l:t praWi!ly w sposób optymalny ureg.1'ował kwestię zaw?doweg:> prz:ea,•awicielstwa rolnikó·,v ind widualnych i wamnków
ró7'"D.iU niez;a!i>żnego spoleczno-z:a.
wodow<>go ruchu chlopskiego, wyspołecznej
dorobek
korzv.,tu.i:ic
jednokomultarji, uwzględniając
projektu ustawy o
treść
cześnie
związkach zawooowych oraz opinie
w
ekspertów i uczestniczących
p racach przedstwicieli rolników.'
Projł"kt ustawy o spoleczno-zawodowych organizacjach rolników opowiedział pos. Stmżek
k!·<:śla - charakter tych organizacji, icn
glówne funkcje, uprawnienia ora7.
stwarza warunki do skutecznego
reprezentowania i obrony interesów
Jak
i.ndywiduainych.
rolników
krajtl
st"l'łierdził poseł, w żadnym
na świecie o rozwiniętym ro!n'.ctwie indywidualnym nie ma związProków zawodowych rolnikówjektowana mtawa swym zakresem
obejmuje więc kółka rolnicze, kowiejskich, rolnicze
g. ospodyń
la
zrzeszenia branżowe, gminne, WQjewódzkie i krajowy związek rolnirolników. kółek i organi.oacji
czych oraz związki rolniczych zrzete
Organizacje
szeń branżowych.
działając zgodnie z konstytucyjnymi zasadami ustrojowymi PRL \
ustawy
przepisami referowanej
oraz zarejstrowanymi statutami, bęniedą organizacjami w pełni
zależnymi od organów administracji pa1'tstwowej oraz od państwowych i społecznych jednostek 0 rNieganizacyjnych i organizacji.
zależność tę umacnia sądowa rejestracja organizacji rolników, tryb
przez
rejestracji oraz uzyskanie
nie o>obowości prawnej.
Projekt ustawy - podkreślił po~
Strużek - przyznaje społeczno-zaorganizacj.om rolników
wodowym
uprawnienia w zakresie
zerokie
rPpre7..enrowania i obrony interesów
rolnika. Ustawa za>pewni tym organizacjom prawo: do uczestniczei reali?..acj'
nia w ksztaltowaniu
polityki rolnej oraz aktów prawd'l
i1)-ch dotyczących rolnictwa,
wykonvwania kontroli społecznej.
~zczególnie w placówkach ob~!ugL,jących rolnictwo. Uprawni również
wspomniane organizacje do inicjuwania organizowania i ~r?wadzcn·a
chhłalności gospodarcze1 i socjalnej
slużącej rolnikom. Omawiany akt
prawny przewiduje szeroki wachlarz środków realizacji uprawnień
p rzy:sl ugujących

społeczno-:iawodo-

d-1
"·ym organizacjom rolników
akcji pi,otestacyjnej wlącznie, kt-5l'.'a ma być środkiem ostatecznym
po wyczerpaniu wszystkich innych
nmżliwości rozstrzy:nięcia zaistmalego sporu.
Liczne ! częste wypowiedzi rolników podkreślają, że zainteresowi:ni są oni taką ori~anizacją, która
skutecznie bl'onilaby ich interes6w
zawodowych jako człowieka pracy,
11le równocześnie bronitaby intere~ów rolnika jako indywidualnego
jego
pr·oducrnta, ś\viadcząc na

l

dwudniowego posiedzenia Sejmu PRL
problemów. ~oło Posłów ChSS bę- zawodowych rolników wsit·z.yma sie E. Osmańczyka mówca stwierdził,
iż nie można stawiać dy·lematu: oddzie głosować za przyjęciem oby- od głosu.
narodowe czy naprawa
rodzenie
dwu ustaw.
CZERNIEJ państwa. Naprawa RzeczypospohSTANISŁAW
Pos.
on - stwar'l.<I
stwierdzi!
tej
wystąpieswym
SOKOŁOWSKI (ZSL) nawiązał w
MARIAN
Pos.
(PZPR) podkreślił, iż obowiązujące niu do początków działalności kó- warunki prawdziwego odrodzenid
do nadziei. Jakie narodu i odwrotnie, pozytywne pre>dotychczas akty prawne dotyczące łek rolniczych,
Wskazując cesy w zakresie porozumienia na.
związków zawodowych już się prze- wiązali z nimi chlopi.
żyły ! nie wytrzymały próby cza- na poszcze.gólne etapy rozwoju kó- rodowego są podstawową gwarancją
lek, próbował znaleźć 'odpowiedź rzeczywistego postępu w naprawiP.
su.
na pytanie, dlaczego ten autenty- państwa oraz w praworządnym i
funkcjonowaniu
Stan wojenny zawies i ł działalność czny ruch społeczny, mający tyle demokratycznym
wszystkich związków zawodowych dorobku„ w pewnym okr~ i e za- w~z,vstk~ch ie.go organów: przedstawychowawczo-z.arz:\i
dz'.ałających PO sierpniu 1980 r. Do- czął tracić autorytet? Zd~01em, po- w1c~elskich
raźnie powołane do życia komisje sla, przyczyną było stopniowe ogra-, dzaJących.
socjalne, z uwa.g i na ograniczone niczanie samorządności tej or\!anisię
ustosunlmwal
Polemicz.nie
kompetencje - nie mogły zastąpić! zac.ii. Mając to na. uwadze. mo~ca
Stąd też wyraził przekonanie, ze orga01za~ on także do wystąp1ema pos. Zazwiązków zawodowych.
jest oczekiwanie na ~jom .społeczno-zawo.dowy~ na ws~, bł_ockiego. Po_wiedzial on, iż warun
]:>Owszechi:e
uchwale01e no~eJ usta\}"Y. Obecnie Jak1m1 są kółka r<?lmcze, tizi;ba dac ~l do • zawrocema _eks~1:emy _„Soz drog1 un1cestw1en1a
starania o pilne uprawmema obroncy mteresow za- lidarnosc1"
nalezy poczymc
przed
wydanie aktów wykonawczych do wodowych rolników. Takie upraw- naszego państwa istniały
wprowadzeniu sta
po
i
grudnia
13
ust'.lwy
llstawy, gwarantujących jej pełne nienia gwarantuje projekt
tyik'l
więc
Można
wojennego.
nu
organiza:
Konieczne też będzie o spałeczn?-~awodowych
wdrożenie.
Wieś oczekiwac v.ryrazić żal, że kierujący zw1ąz
uksztaltowanie właściwej praktyk i cjach rolmkow.
tej
we współdziałaniu samorządów .i będzie przede wszystkim na prak- kiem działacze z możliwości
tych szerokich nie sk<0rzystali.
tyczną realizację
związków zawodowych.

I
I
I

I

uprawnień.

„Solidarność".

podZ zasady ludowladztwa wynika konstytucyjnie opodwójny charakter rad
narodowych i ich naturalny zwią
organami samorzą
innymi
zek z
du, a przede wszystkim z tym;,
obywateli.
obejmują ogół
które
Projekt ustawy podkreśla to, łą
jednym akcie prawnym
cząc w
problem rad i samorządu terylJrialnego„ w ramach którego spelniają one podstawową rolę.
kreślił kreślony

trudnym i wywołu
kontrowersji problemem było w toku publicznych de .
bat nad projektem ustawy okre$lenie zadań i uprawnień rad naoświadczył przewodrodowych niczący Rady Państwa. Zaproponowany system kompetencji rad narod_owych traktuje arnorząd te.ryod·
tonalny nie jako strukturę
rębną od państwa i konkurencyjpaństwowych,
ną ~obec organów
ale J~ko zd.ecentralizowaną formę
orgam_zowama . życia publicznego,
z urzeczyo~gan.1 cz,~1e związaną
w1st~1amem w~arla:y państwo wej na
terenie ich działania. Z tego podstawowego załOŻenia wynika szereg
zasad, które znalazły swe rozwiodpowiednich artykuw
nięc i e
·
lach projektu.
Szczególnie

jącym

wiele

OSMAŃCZYK
EDMUND
Pos.
Posła?ka ZOFIA . KALISZ (ZS~),
ADAM FUSZARA (PZPR)
p
podkreslila w sworm wystąp1emu,
'?5· . .
(bezi;i.) przedstaw ił op1mę, że projekt ustawy nie został skonsulto- ~twierdził, ze rozi;>atrywany pro: że rozwiązania zawarte w projekwany ze społeczeństwem. Poseł za- .1ekt ustawy o związkach zawod? cie ustawy o organizacjach społec..:
skupia no-zawodowych rolników gwaranstana wiał się, czy ustawa, która wych od d~uzszego czasu
ma skrócić stan wojenny, rzeczy- 1:1wagę ludzi pracy. w n~szym kra- , tują należytą reprezentację i obr:>także
wiście może na to wpłynąć .i stwier- JU, przede wszystkim zas kla.sy ro- nę interesów rolników, a
PORĘBSKI
TADEUSZ
Pos.
botniczej. Poseł podkTeśllł, IZ "'.. zapewniają ich udział w decydonastępnie głos pos. dził, iż nie i.est o tym przekonany, ramach . regulowań prawnych, l~ waniu o wszystkich sprawach ws• (PZPR) oświadczył m. in„ że Klub
Zabierający
JÓZEF BARECKI (PZPR) oświad Wyraził jednocześn i e pogląd, iż do kie za;v1era u~tawa. mozn~ .będ~.e i rozwoju indywidualnych gospo- Poselski PZPR udziela poparcia dla
czył, że Klub Poselski PZPR w zakończenia stanu wojennego po- w SP<?~ob ~raw1dłowy ro.zwiiac dzia: darstw ro1nych. Stwarzają również podst_awo;'l'YCh . zasad i ogólnych
przede wszystkim ugoi~ieniu kt~rego przemaw ia, przy- trzebna jest
lalno~c zw1.ązkową. pod. Jedn:ym wa dogodne warunki jednoczenia się rozw1ązan proiektu ustawy o rada i porozumienie narodowe.
wiązuje naiwyzszą wagę do rozparun.k_1em, ze bę~z i e się mi~ło n~ ludzi, których ~echuje chęć rzetel- dach ~a.rodowych i samorządzie
poo
ustawy
projektu
trywanego
nej pracy i d~iałania społecznego. ti;rytonalnym i jednocześnie
Stwierdzając, iż racje rządu na- mysli dobrze . po.ięta obronę iD:tere
p.1era zami'.łr . powołania· Komisji
Jest to
związkach zawodowych.
sów pracowmczych, a me działalleży rozważyć z całym szacunkiem
rozpaitzenia
dla
Nad.zwyczainei
propozycja nowatorska i odważna.
Jako ostatni przemawiał w dy3- Pt'OJektu
przedłożonego Sejmowi
zgodna z międzynarodowymi kon- i uwagą powiedział, że w naszym ność polityczną.
ROG- dokumentu.
JANUSZ STEFANOWICZ kusji pos. MIECZYSLAW
Pos.
wencjami, a jednocześnie suweren- pluralistycznym państwie na rówzasługują
który p:>u„Pax") przemawiając .~ SW!OSTE~ (~ZPRJ..
(bez.p.
nie polska. odpowiadajiica zarów- ny szacunek i uwagę
tezami wystąpili
Z Podobnymi
no interesom robotniczym, jak i in- poglądy odmienne. głoszone z tej imieniu Koła PoseL~kiego „Pax , kreslll m. m.. ze us,awa o spolec~
powspólnej
samej
te.i
z
trybuny,
stwierdzil m. in„ iż tempo i spo- n~zawodo\~yc~ organizacj~ch ~·o~n~ po>łowie JÓZEF KIJOWSKI (ZSL)
teresom całego społeczeństwa. Nasonaszej
interesów
obrony
zycji
w
(SD)
n.aJwazmeiz
STAWSKI
Jeden
HENRYK
spełtua
i
kow
duw
kryzysu
z
wychodzenia
sób
daje ona związkom bardzo szeroojczyzny, w pełnej żej mierze zależeć będ~ie od reak- szy~h: postul.a.tó~ o~·?mnej w1ęk imieniu swoich klubów poselskkh
l!lprawnienia, ale i zakreśla cjalistycznej
kie
RUDOLF BU:
granice tych uprawnień z.godnie z zgodzie z zasadami nasze.i Konsty- cji społ.eczeństwa polsk1eg.o na pn- szosci srodowiska w1eJsk1ego. Two- a także posłowie
tucji.
W obecnym rzy ona. trwale podstawy do. P_O- CHAŁA (bwp. PZKS), KAZIMIERZ
jektowaną ustawę.
interesem ogólnym.
swoim kształcie odzwierciedla ona wolywama przez samych rolnikow ORZECHOWSKI (bezp. · ChSS), WIPartia, pomna doświadczeń i leksierpniowycn. skutecznych instrumentów obrony TOLD JANKOWSKI (bez.p. „Pax").
W najgłębszym przekonaniu po- ducha porozumień
cji .Płynących z kryzysu. jest rzeczwłasności chłopskiej,
nikiem mocne.i pozycj.i i szerokich sła sprawą główną jest odpowiedź nadaje związkom atrybuty nieza- nie tylko
rozumianych
szanuje lecz także szeroko
samorządności,
i
!eżności
osiągnąć
aby
Sejm powołał Komisję Nadzwy7Jrobić,
co
pytanie:
kompetencji związków zawodowych na
do ich wdeloświatopoglądowy chara.k- chłopskich spraw, chłopskiej gad.- cza}ną do rozpatrzenia projektu uwyposażenia ich we wszystkie in- ugodę między Polakami i dojść
strumenty . obrony interesów pra- rozsądnych rozwiązań skonsultowa- ter. Gdy'by u&tawę tę - stwier- ności, riolniczego trudu i pos.z.ano- stawy o radach narodowych i samorzadzie terytorialnym. W sk ład
cowniczych. Ustawa łączy jednocze- !lYCh przez Sejm ze społeczeń- dził mówca - poddać pod dysku- wama tego zawodu.
komisji weszło 38 posłów ze wszvśnie te funkcje ze współodpowie stwem? Poseł stwierdził, iż nie nie- s~ę w końcu 1980 r„ spotkałaby
W dals-r.ej części swego wystą- stkich klubów I kół poselskich
ale się ona z powszechną aklamacją.
dzialnością za produkcję i wyni- określone „odrodzenie narodu".
pienia poseł odniósł się do niektó. raz bezpartyjnych.
państwa pod
ki gospodarowania, za wypełnianie konkretna naprawa
Trzeba teraz przekonać spol:eczeń- rych kwestii poruszonych w dysSejmu, to alternatywa
kontrolą
obowiązków i szanowanie pracy.
Komisja wybrała na przewodniwarta spokojnego rozważenia przez stwo że w postaci projektowanej kusji przez pos. pos. Edmunda Os. ono .narzędz~e m~czyka i J!!lusza Zabłockiego czącego posła WITOLDA ZAKRZESejm w tak historycznej chw ilJ. usta-Wv uzyskuje
Czynimy - podkreśli! mówca WSKIEGO (bezp.).
zasadniczy krok ku stworzeniu w Powiedział dalej, iż nadal będz.ie skutecznej obrony mdyw1dualnycn Mowca podk!'eslil, ze wiele :z: podw ich wystąpienia•• h
na ostrzegać z trybuny sejmowej rzą- i gru'Powych Interesów, z którego niesionych
związkowego
ruchu
Polsce
Przedstawiając następ.nie Sejmospraw albo nie dotyczy w ogóle meprzed grożą- powinno w petni skorzystać.
miarę współc~nych p0trzeb kla- dzących i rządzonych
/. w.i rządowy projekt ustawy o emeritum obrad, albo też wynika
sv robotniczej i ogółu ludzi pra- cymi nam wielkim! niebezpieczeńpracowniczych i rentach
ryturach
Nawiązując do d~iadczeń „So- pobudek trudnych do zrozumienia.
Jeśli stwami, wyłącznie wewnętrznymi,
cy, państwa i gospodarki.
JAwiceprezes Rady Ministrów
wzywo.Jidarności" mówca stwierdzi!, m. in„ Posłowie ci. powiedział unaa
P't'"lez
sobie
stwarzanymi
wproustawa zostanie 'uchwalona I
prze- NUSZ OBODOWSKI stwierdził, że
iż obecnie trzeba wyraźnie powie- li do ugody na•rodowej, a
wadzona w żvcie, to oowstanie za- m:vch.
praktyce, ż~ cież właśnie o tych ważkich pro- obejmuje ten projekt problematywystąpienie dzieć i wykazać w
swoje
Za>kończył
sadnicza przesłanka zniesienia stablemach dyskutuje dziś Iz.ba. P.)- kę, która ma doniosłe znaczenie w
:rn wojennego ze wszystkimi po- stwierdzeniem, że ustawa nie skon- nie chcemy wyeliminować z żysultowana w nowej sytuacj' ugo- cia publicznego żadnej z tych p.>- przez pr.zedtożone projekty ustaw polityce społecznej. Projekt powZ}'tY\\ nymi tego kon.5eJcwencjami.
cięż
wartości, które porwały Sejm tworzy podstawę prawną do stał w momencie szczególnie
W im:eniu Klubu Po elskiego ZSL dzie n'e słuźy i że będzie więc zytywnych
niezależnych i samorząd- kim dla naszego kraju. W okre ie
K'l'eowania
naród.
głosował przec'wko niej.
WALDEMAR
pos.
przemaw'ał
nych związków zawodowych. Za- kryzysu realizac}a polityki spoMICH 'A, Stwierdził, że pomimo
Fos. J. Stefanowicz 'W imieniu warte ą w tych projektach no- łecznej jest niezwykle trudna. MiPoseł EDWARD BAJDA (PZPR)
niezwykle złożonych okoliczności, w
P?fParcie watorski.e i postępowe rozwiązania. mo to na osłonę socjalną dla najwyraził
stwierdzil, iż robotnicy w zdec:Ydo- posłów „Pax"
ja:k'.ch uchwalane są ustawv Pkonomicznie grup ludSwi~tek wyraził m, m. 'łabszych
ll: pogląd. dla projektu witawy o ~U\Zkach \ Po!!.
spelniają one donioslii rolę history- wanej większo~ci padziel~:i
przeznacza się wielomiliardoprzelmnanie, 1± lepiej jest stW'r ności
czną. Stanowić będą ważne czyn- ze okres, w ktorym prze1sc1owo nie zawodowych.
we kwoty.
rzyć nowe, ale autentycme i saniki określające charakter demo· działają związki zawodowe, nie poZ:ĘG~WSKA morządne związ:ki, odrywające się
J-t?-NINA
Pos.
kracji s'oc.ialistycz.ne.i. Stanowią one winien trwać zbyt długo, że funProjekt ustawy przynosi podwyż.
jakie wystąpiły
kc,ii zwiazkowyc.h. nie może zas.tą- ~PZPR) stw1erdz1ła. m. m„ ze pro: od wyJJ.atui:zeń,
też ważny. czynn'.•k przyspieszania
kę świadczeń pieniężnych dla kil„Solidarności".
działalnosci
w
zawod?
zwią~ch
o
ustawy
iekt
a
słuzb
admmistracyina
zadna
P'C
i
społeczno-'))olitycznych
reform
ku milionów emerytów i renciszastępcze wych w~bogaca '" ~totn_y sposob
gospodarczych w naszym kraju. Są prac wnicza. ani żadne
Na zakończenie pD"el zaakcento- tów oraz dla ich rodzin. Jednoczeerz~iących do
zrm.
s!odków,
arsena_ł
czas
Nadszedł
społeczne.
poczynania
istotne zmiany
do
wprowadza
drodze
na
~nie
one ważnym aktem
na otwarcie nowego etapu w hi- pogłę?iema współuczest?ictwa pra· wal, że oba . projekty ustaw Sejm systemowe.
normalizacji i wychodzenia ze stauchwalić w interesie capowinien
przedsięzarz.ądzamu
w
cowmków
Polw
związkowego
ruchu
storii
nu wojennego.
Na szczególną uwagę za;;ługują
biorstwem, a takze w zarządzan,u lego spol:ecz.eństwa i umocnieni3
sce.
Hkwidacji
dotyczące
rozwiązania
państwa.
naszego
kra.
nf!Szym
w
Mamy
pai'tstwem.
Pos. Michna wyraz.ił opinię, że
świadczeń
tzw. starego portfela
ju - stwierdziła - dosć własnych
pierwszym
:Łe
wskazał,
Mówca
ustawowa regulacja prawna kwestii
oraz zapowiedź wprowadzenia sysustauchwalił
Sejm
dyskusji
Po
aby
materialnych,
i
ludzkich
l
si
związ
ruchu
tworzeniu
w
krokiem
zawodozwiązków
pracowniczych
temu waloryzacji emerytur i rent
się otrząsnąć z przebytych stresów wy:
wych i społeczno-zawodowych orga- kowego będzie uchwalenie nrzez społecznych, aby kontynuować wyw miarę bieżącego wzrostu wynaustawy o związikach
nizacji roln ików jest kwesti ą n'.e Sejm nowej
grodzeń pracowników.
siłek dźwignięcia Polski li k!ryzysu.
Niezbędne jest zawodowych: Proponowana ustawa głównie kryzysu postaw !udz:kich. - o zwis:l'lkach zawodowych
c:erpiącą zwłoki.
Podwyika świadczeń ze_ starego
bowiem otwarcie możliwości sze- gwarantuje, że samorządne, nieza- Ustawa stwara.a nowym, samodziel- przy 10 gł04ach przeciwnych i 9 portfela, tj. świadczeń
przyznarokiego uczestnictwa całego świ ata leżne związki zawodowe będą plat- nym, samorządnym zwią~~ ?:a- wstrz;:ymujących się;
nych do połowy 1981 r. zapoczątko
pracy w rozwiązywaniu węzłowych formą w.5półgospodarzeni.?. krajem . wodoswym szanse włączema się ~
projekz
- o spoleczno-z.aWIOdowych organl- wa.na byłaby, zgodnie
i stanowić będą n '.ezbędny czynnik
spraw reformy gospodarczej,
rozwoju socjalistycznej demokracji. proces . przebudowy nie ty1Jko go- zacjach rol.pików, pr~' 9 glosach tem, w przyszłym roku i zakoń
czona w olągu dwu lat. Na przyspodarki, ale i świadomości i;ipo- wstrzymujątych się.
Mówca podkreślił, że klub g!ospieszenie realizacji tych podwywa·rP0s. JANUSZ ZABŁOCKI (PZKS) łec:zmej, przebudowy systemu
sować będzie za ustawą o związw dzisiejszych
żek nie stać nas
obecny projekt tości i postaw ludZlkich.
że
kach zawodowych i organizacjach .orzyipomniał,
SOBOTA
warunkach ekonomicznych. Jesteś
JANUSZ BALCER (SD),
Pos.
zwią~lwwej ma u sobą
ustawy
SPOłeczno-zawodowych rolników.
my za biedni. Jednakże emeryci l
stwierdził, że obydwa projekty uWystępujący w imieniu Klubu długą historię.
Sejm wznowił posiedzenie kilk3 renciści, którzy osiągnęli 75 lat lub
staw są kolejnymi przykładami kie- minut po godzinie 9. ~a sali obrad osiągną ten wiek do końca przyPoselsk iego SD pos, PIOTR STEMa'kce.ptowa- runku działania przyjętego przez WOJCIECH JARUZELSKI i HEN- szłego roku, otrzymaliby całą kwoProjekt ustawy
FAŃSKI powiedz'.ał. że ustawa o
związkach zawodowych należy do ny ostatecz.nie przez komisje 11ej- Sejm obecnej kadencji, a polega- RYK JABLONSKI.
tę podwyżki już w 1983 r. Propo~a~
najdonioślejszych aktów polityczno- mowe 5 gmdnia ub. roku, był owo- jącego na tworzeniu lub
nowany mechanizm podwyżki wiotworzył
Sejmu
Posiedzenie
ocgamz.aci
samorządnych
nianiu
11taniezwykle
długotrwałych,
cem
kadencji.
VIII
prawnych w Sejmie
1
to obliczenie świadczeń od skorynabrzmiały i nała- rannych i wszechstronnych prac le- i stowarzyszeń. Projekt ustawy o cemarszalek ZBIGNIEW GERTYCH. gowanej podstawy wymiaru, stoRozstrzygając
tu
zawodowych ma
dowany emocjami problem charak- gislacyjnych, prowadzonych w wa- z.wiązkach
sownie do wzrostu przeciętnej pła
po por_o- cy od roku przyznania świadcze
Prezyd:um Sejmu bowiem
znaczenie,
teru i kszhłtu ruchu związkowe- runkach pełnej reprezentatywności szcoogólne
go i otwierając w ten sposób dro- i społecznej konsultacji. Rozpatry- wpływać będtie swoimi skutkami zumien.u ~ Konwen\~m Seniornw nia do 1981 r. System ten uznany
- stw1erdz1l w1ce- został w konsultacjach za optymalna ca1okształt życia spolec:r.nego, _ proponuje
us-Ławy bezpośrednio do wany dzisiaj projekt
gę prowadzącą
wyjścia Polski z-e stanu wojennego zdaniem rposła - stracił ów cha- na sytuację polityczną i gospodar. mars7..a~ek - uzupełnienie porząd ny. Proponujemy przy tym ..:._ pooraz kładąc podwaliny pod nowy rakter kompromisu. charakter ele- czą kraju. Pr.ojek:ty tych ustaw z.a- , ku dziennego pos1edzema . o w_Y- wiedział wicepremier - aby wprosocjalizmu model mentu ugody społecznej ;przez fakt, spokoją społeczne potrzeby. Każ- stąpienie prezesa_ Rady Mrnistr<?w wadzić gwarantowane kwoty pod w warunkach
mia! ;ien. armii Woic1echa. Jaruzelskie. wyżek oraz ich pułap kwotowy.
pierwotnej wniosła dy z pracowników będzie
ustawa że do wers.ii
związkowej,
działalności
ma wiele danych, by stać s'ę pun- Rada Państwa 25 września br. da- możność zrzeszania się w związ- go oraz o punkt: zmiany w sk!a- Ma to na celu ochronę dochodów
osoby dzie Rady Ministrów.
klem zwrotnym w nękającym kraj Jeko idące zmiany. Poseł 'zwrócił kach zawodowych, a inne
osób z najniższymi świadczeniami
uwagę, że jedną ze spraw wywołu- nie będące pracownikami np. rolkryzysie politycznym.
oraz uniknięcie nadmiernych róż
z kolei pro_jekt ustawy. o radach nic w wysokości zrewaloryzowającą dzisiaj najwyższe reakcje jest \nicy czy rzemieślnicy, mogą się
Klub Poselski Stronnictwa De- postanowienie art. 52 projektu usta- zrzeszać w organizacjach pełnią- narodowych i samorządzie teryto- nych- świadczeń. Proponowane rozrialnym przedstawił przewodmczą- wiązania
według któreg:o cych m. in. funkcje ochronną.
zmniejszą dysproporcje
mókratycznego - stwierdził - od- wy związk"wej,
. cy Rady Państwa HENRYK JA- pomiędzy świadczeniami przyznada swe głosy za projektami ustaw hastępu.ie rozwiązanie NSZZ „SoliBLONSKI.
te
uwagę,
też
zwrócił
Mówca
związpozostałych
oraz
o związkach zawodowych o raz o darność"
nymi w latach dawniejszy ch i w
organiza- ków zawodowych zarejestrowanych tworzyć i działać w nowych zwlątspołeczno-zawodowych
niedawnym okresie. Z najbardziPj
Projekt ustawy o radach narodo- wydatnych podwyżek skorzystaliby
ciach roln ików. Jest to wynik wy- przed 13 grudnia ub. roku. Towa- kach będzie łatwiej w dużych i
boru, który da.ie największą szan- rzyszy temu coś więcej - mówił średnich zakładach pracy. Trzeba wych i samorządz;ie terytorialnym emeryci i renciśei. którzy świad
a mianowicie odejście - więc zwrócić sz<:zególną uwagę 118 - zrodzil się z dążności do takie- czenia otrzymali najdawn.iej.
sę wyjścia ;i obecnego imp asu i poseł Jednocześnie otwiera perspektywę chcielibyśmy wierzyć, że przejścio- owby zatrudnione w małych za- go doskonalenia systemu instytucii
przewiduj!' uProjekt u stawy
demokratycznych, by w możliwie
·
·odpowiadającego społecznym potrze- , we - od zasady pluralizmu związ-1 kładach.
najwyższym stopniu byl on z.godny trzymanie dotychczasowej graniry
kowego, zasady przyjętej tak w
bom rozwoju ruchu związkowego.
65 lat dla
emerytalnego:
wieku
w
treścią wladzy
DEMBINSKJ ze społeczną
CZESLA W
Pos.
<ieripnio\yych '~
Występując w imien'.u Koła Po- porozumieniach
mężczyzn i 60 tat dla kobiet, z moi w ratyfikowane) (PZPR), stwierdzi! m. in„ iż okrc.~ państwie socjalistycznym.
Stowarzy-11980 r„ jak
słów Chrześcijańskiego
żliwością odstępstw w odniesi eniu
szenia Społecznego, pos. ZDZISŁAW przez Polskę konwencji nr 87 MOP. zawieszenia działalności związków
Aby do celu tego się zbliżyć nie- do pracowników zatmdnionvch w
zawodowych pozwolił na chłodniejze nakazem
wskazał,
PILECKI
warunkach.
ciężkich
ruchu zawodowegP, zbędne było wyjście od prawd o- szczególnie
ocene
Poseł stwierdził_. że. n'e wolno. szą
bezwzględnym, obowiązkiem wsz:vczywistych, ale - jak to bezspor- Przewiduje on również możliwość
iest traktowanie oodeimu 1ąc decyzię teJ miary, me sprzed' i po sierpniu 1980 r.
st!: ich Polaków
wcześniejszej
aby nie wykazuje doświadczenie
Nowe związki zawodowe.
swiarzeczyw,ste.i
jako w pełni spÓJnych pojęć do- uwzględn•ać
0 5 lat eme.ryturv
1
bra społeczeństwa i państwa. Je- 1 domości szerokich kręgow sp0łe- mogly <łużyć obronie codziennych z gorzkimi dla kraju konsekwen- dla inwalidów I i II grupy ora'z
dyną ojczyzną Jaką mamy, jest so-1 czeństwa. „Solidarność" - w opinii interesów klasy robotniczej, powin- cjarni za,p ominanych. Idea 1'pra- dla kobiet 0 ponad 30-letnim stanadawać . żu pracy. Rozwiązania te stanowią
społecznej
na wiedliwości
cjalistyczna Polska. Stoimy dziś posła - stała s!ę w szerok im od- ny zrzeszać swych członków
przej h 'storycznym zadaniem, bo- czuciu społeczn.;rm symbolem po- zasadzie więzi zawodowej i zakla· musi kierunek wszelkim przeobra- pewne zawężenie dotychczasowvch ,
zasarl
obowiązujących
Znane jest dowej. Funkcje te najlepiej moi:e żeniom ekonomicznym i politycz.: czasowo
wiem musit:W podjąć decyzję, na , ;ierpniowej odnowy.
rozporzadzeniem
byc wprowadzonych
która oczekują miliony rodaków. również w te.i sprawie stanowisko spełniać tylko jedna organizacja w nym państwa. A nie może
z lipca Hl8l r.
reprezentująca pełnego j.ej wdrnżenia w prakty- Rady Ministr6w
pracy.
znajdujące I zakład~ie
Ko"cioła.
która ma polslłie,go
Decyzję ustawodawczą,
podkreślił J.
Uważamy jednak _
:iiworzyć nowy rozdział w historii 1 wyraz m. in. w komunikacie 187' : mająca poparcie całej za·łogi. In- kę życia bez uznania, że masy pra
polskiego ruchu związkowego. W Konferencji Ep'skopatu z 16 wrze-1 teres klasy robotniczej jest jeden cujące narodu są nie przedmiotem Obodowski - że modelowo rzecz
ruchu lecz podmiotem procesu historycz.- biorąr są to rozwiązania słu szne,
i niepodzieln:v. Tworzenie
państwie śnia br.
naszym socjalistycznym
, związkowego musi b ·ć dokonywar.e 1nego, świadomym, aktywnym twór- ~właszcza że wiele spraw ludzk'ch
.
związki zawodowe muszą odgrywać
Poseł zapowiedział. że .Koło Po- oddolnie. Trzeba uniknąć tworzen!a cą swego losu. To oznacza, że de- załatwiono już na mocy tego roznależną im rolę na miarę robotni-1
formą porządzeni:i..
jest naturalną
preten- mokracja
czych i pracowniczych potrzeb. Na- selskie PZKS składające się obec- się regionalnych struktur
w. za~ończen~u wicepremier zaczelnym. ich zadaniem ma być tro- nie z 4 pasłów, bę.dzie głosowało du.jących do zastępowania wlad7.Y ~truktury władzy, rządzen~a. i z.a.
do laski
wniesienie
w ustt"oju sociahstyc7.- pow1edz1ał
rząd~ania
ustawy o panstwowej.
proiektow i
ska - powiedział - 'o to wszystko, przeciw
nym. gdyż wynika to z samęj jeco dotyczy godności czlowieka pra- j związkach zawodowych. Przy usta(Dalszy ciąg na str. 4)
Polem izując z wystą'PiPniem ~- 1 go isi>oiy, z jego założeń ideowych
cy, jego codziennych pracowniczych w:e zaś o organizacjach sPołeczno-

W imieniu Komisji Prac UstaW'Odawczych oraz Komisji Rolni~
twa i Przemysłu Spożywczego po~.
Bole law Strużek wniósł 0 uchwalenie ustawy o spoleczno-zawod1>wych organizacjach rolników.
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od linii odnowy oznacz aloby
ziałanie wbrew woli narodu

Przemówienie prezesa Rady Ministrów PRL gen. arm11•• Wojciecha Jaruze skiego
OBYWATELU MARSZAŁKU!
WYSOKA IZBO!
Dobiega końca doniosłe posiedzenie Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Dokonany został następny krok na naszej wyboistej
i mozolnej drodze.
Wiele problemow, z jakiffi! borykać się dziś trzeba, ma swe zarówno współczesne, jak i zakorzenione w przeszłości przyczyny - ekonomiczne, społeczni:!, psycnolog1czne. Nie wszyscy jE :l.nak cncą i potrafią to rozumieć. Dochodzą do głosu emocje, na których nic trwałe
go zbudować się nie da. $ciga nas często nieufność i zacietrzewien.ie.
Bywa, że i potwarz. N·ie jest to w naszej historii zjawisko nowe. Wierzę jednak, że przyszłość przekona nieprzekonanych. Ze historia oceni nasze wysiłki sprawiedliwie.
Rzeczą rządu,_ bowiem nie jest szukanie poklasku. Rzeczą rządu jest
działać zgodnie z mandatem Sejmu, w myśl i.nteresów palistwa i narodu. $wiadomość tego obowiązku każe nieraz płynąć pod prąd nastrojów. Dobrze wiadomo, czym się skończyło płynięcie z prądem, chęć
dogodzenia wszystkim równocześnie.
Ponad dwa miesiące temu przedstawiłem Wysokdej Izbie zamierzenia rządu. Czas jednak biegnie szybko. Zachodzą nowe okoliczności.
Następują zmiany na sce!llie międzynarodowej. Pojawfa &ię więc potrzeba ponownego spojrzenia na niektóre bieżące i perspektywiczne
problemy kraju.
WYSOKI SEJMIE!
Partia, władza ludowa doko.nały głębokiej, samokrytycznej oceny
przeszłości. Nie. można. je.ctn:i-k ~tać w .nieskoń~zo!1ość z .gło~ą ~sypa
ną popiołem. Nikt na swłecie me czynił tego i nie czyni. Histor11 Polski Ludowej odwołać się nie da. Nie ma w niej okresów straconych.
żadnego z nich nie można w całości przyjąć jako wzoru. lecz żadnego
nie wolno w całości ootępić czy odrzucić. Były to przecież lata W·ielkiego narodowego wysiłlrn i dorobku. Nie mogą go przekreś1ić obecne
trudności. Trzeba było wyciągnąć z nich wnioski, aby uniemożliwić
nawrót zła. Uczynił to fX Z.iazd partii. Jego nowatorskd
p~ogram
przekształcany jest w praktykę spałeczną. To nie taktyczny .zab!eg. To
konieczność. Odejść dz.is od Lini.i odnowy znaczyłoby działac przeciw socjalizmowi. wbrew woli narodu.
Warunkdem pomyślnego kształtowania przyszłości Polski jest rozumny, twórczy, konsekwentny rozwój socjalistyczne; demokracjd. Może
go zapewnić tylko s.Une, sprawne, praworządne państwo. Mniemaruie,
że wolność obywateli polega na uszczuplaniu jego praw i interesów
- to niebezpieczne złudzenie. W przeszłości zapłaciliśmy za nlie cenę
najwyższą. „Złota wolność". przeciwstawiona interesom państwowości,
na blisko półtora stulecia złożyła Polskę do grobu. Kiedy państwo
słabnie demokracja wyradza się w anarchię. Kdedy z kolei pojawia się arogancja, sobiepaństwo, zadufanie władzy - siła państwa
staje się pozorna.
Minione lata potwierdziły to raz jeszcze. Przekreślony został nie
liczący s-ię z rzeczywistością
miraż łatwego sukcesu gospodarczego,
cywilizacyjnego -'- wizja „Polski malowanej". Leży ona u podłoża
obecnego kryzysu gospodarczego. Przyniosła dotkliwe skutki w postaci
przedwcześnie rozbudzonych oczekiwań bez realnego pokrycia. Doprowadziła do spadku aktywności społecznej. Stąd zrod:Z'lił s.ię robotniczy
prote$t 1980 roku.
Przegrała też demagogiczna wizja „Polski księżycowej".
Na gruzach gospodarki miał oowst.awać dobrobyt. Od państwa żądano wszystkiego, O tym, że trzeba mu również coś z siebie dawać, mało kto
wspominał. Opaci.nie pojmowana wolność i demokracja zatraciły klasowy charakter. Stały &ię swym zaprzeczeniem. Zagroziły w końcu
samym podstawom bytu Polski. Tej niszczycielskiej deformacji poło
żyło kres wprowadzenie stanu wojennego.
WYSOKI SEJMIE!
Zadaniem władzy jest tworzenie mocnej konstrukcji, w której demokracja socjalistyczna może gię rozwijać. Po tej drodze kroczymy śmie
lej i bardziej konsekwentniie ni:i! kiedykolwiek dotychczas. Zdajemy
sobie sprawę. że odbiór społeczny wprowadzanych obecnie reform nie
jest na razie proporcjonalny do ich rzeczywistego, perspektywicznego
znaczenia. Część społeczeństwa żywi jeszcze nieufność, ce.lowo podsycaną przez przeciwnika. Stan wojenn.y także tworzy baro1ery psychologiczne. Trzeba jednak patrzeć w ;utro.
Socjalistycznej odnowie ustawy sejmowe nadają moc prawa. Wzrosła
rola ludowego parlamentu, jego społeczny autorytet. Aktywność prawodawcza najwyższego organu władzy nie ma precedensu w dotychczasowej histol'ii Polski. Nie jest to już „Sejm pracujący". o który
tak często dopominała się opinia. lecz ostatnio Sejm wręcz zapracowany. Ilość projektów ustaw iest obecnie szczególnie wielka. Padają nawet glosy, że zbyt wielka. Potwierdza to jednak naszą zdecydowaną
wolę szybkiego i nieodwracalnego uzyskania dla procesu reform podstaw prawnych. Powstaje i rozgałęzia się system soc.ialistycznej samorząr'ności
Aktywnie
działa szereg
ciał
doradczo-konsultacyjnych.
Częstszą staje się praktyka konsultacji z załogamj zakładów przemysłowych W sumie oowstaje nowa .iakość społeczno-politycznego obrazu naszego kraju. Wymaga ona nowego stylu pracy. Korzystania z instvtllcji i narzędzi socjalistycznej demokracj'i wszyscy musimy się
uczyć.

WYSOKA IZBO!
W dniu wczorajszym Wysok,i Sejm przyjął ustawę o zw.iązkach zawodowych. Otwiera ona nowy. niezmiernie ważny etap w ruchu zawodowym Stanowi doniosły akt na drodze normalizacji życńa społecz
nego. wzbogacania iego demokratycznych form.
AlE' iu1. 'lrlnwaly 'ie kraioWE' i zagrani<'zne głosy - będzie ich niewątpliwie więcej - przedstawiające przyjętą wczoraj ustawę jako zła
manie zobowiązań, przekreślenie robotniczych nadziei. Jako próbę cofnięcia Polski do stanu sprzed sierpnia 1980 roku.
Jest to kłamstwo. O prawdziwych intencjach władzy wobec niezależnych. samorządnych związków zawodowych świadczą dobitnie fakty.
.
•
Czy możliwe było użycie siły w sierpniu 1980 roku? Tak. Było możliwe.

Czy możliwe było wcześnieisze wprowadzenie stanu wojennego? T.ak.
To również było możliwe. Władze dysp0nowały odpowiednimi środka
mi tak ~amo •ak dv,ponu ia 'lim i dzi~
Czy możliwe było rozwiązanie związków zawodowych już w momencie wprowadzenia stanu wojennego? Tak. Istniała taka możliwość.
Czy możliwe było nawet jeszcze wczoraj odmienne potraktowanie
różnych, istniejących dotychczas związków zawodowych? Tak. Było
to możliwe.
Oto niezbite dowody naszych szczerych intencji. rozwagi. stworzenia wszystkim związkowcom jednakowych szans.
Nie potrafią tego podważyć rzecznicy wielkiego kapitału, udający
dziś przyjaciół polskiego świata pracy. · Tylko ludzie bardzo naiwni
mogliby nie zrozumieć. że w kolejnej kampan.jj przeciwko Polsce n~e
chodzi o związki zawodowe. lecz o walkę z socjalizmem.
Sytuacja w polskim ruchu związkowym stała się niezwykle złożo
nym. splątanym węzłem problemów polityczno-społecznych. psychologicznych i moralnych. Wyjście z tego impasu stało się absolutnie konieczne.
Ruch związkowy nie może być i nie będzie ani przedłużeniem administracji, ani antysocjalistycznym zgrupowaniem politycznym. Nowe związki muszą być niezależne i w pełni samorządne. tstota porozumień społecznych sprzed dwóch lat pozostaje niezmienna na dziś i
na jutro.
Związki zawodowe powinny być jednocześnie czujnikiem napięć w
systemie wczesnego ostrzegania. Mówiąc otwarcie. korzystniej. jest
poddawać się kontroli mas robotniczych. niż czekać
aż nawarstwią
się błędy. aż doprowadzą do sytuacji konfliktowej.
Socjalistycznej
władzy potrzebny jest rzeczywisty partner - taki, który powie prawdę w oczy.· skrytykuje. nawet zaprotestuje, lecz i weźmie na siebie
ciężar współodpowiedzialności. kiedy wvmaga tego sytuacja
Sejm nadał zwią;z:kom zawodowym tylko ramy prawne. O ostateczn:vm kształcie odrorlzonego ruchu zwiazkowego zadecydują ludzie pracy i nikt ooza nimi. Bogatsi o tak wiele pauczających doświadcz.eń
osądzą oni i ocalą to co w każdym z nurtów związkowych było słu
szne i cenne. przed tym, co go sprowadzało 1a manowce. Aby to było możliwe trzeba oddzielić realia od emocji. Symbole są ważne. Ale
nie najważniejsze. Liczy się przede wszystkim
właściwe
miejsce
związków w życiu społecznym. Liczy się autentyczna funkcja strażni
ka interesów ludzi pracy.
Zrozumiała iest gorycz wielu związkowców. Rozumiemy przywiiąza
nie do nazwy „Solidarność". ludzką pamięć o młodzieńczej. emocjonalnej dynamice tego związku. Nigdv ten wielomil!onowy ruch nie
był potępiany w całości. Odróżniali~my zaw~7P masv członkowskie od
awanturniczej ekstremy. Szer~ zaklad<JW''<''i <'!!n;w Solidarno~ci"
działało zgodnie ze statutem . Mo?ło tak bv<" t\'szed?.'e. Al„ ied,...~ 1{ nie
bvło. Przywódcy „Solidarności" deptali prawo, rujnowali gospodarkę,

zwalczali nie tylko partię i rząd. Zniewaiali ~ Sejm. A Wtięc wszystkich posłów bez wyjątku. Także tych, którzy o tym zapomnieli.
Wiemy, że cięż.Jco jest członkom związków branżowych, mających
za sobą długą klasową tradycję. Nawet w najtrudniejszych warunkach umieli godzić obroni: 1)racowniczych praw z poczuciem odpowiedzialności.
Miały
swój dorobek związki autonomiczne. Godnie
przetrwał burzliwy okres zasłużony Związek Nauczycielstwa Polskiei:o i 1nne nie skonfederowane organizacje związkowe.
Ustawa stwarza wszystkim jednakowe szanse. Nie będzie u nas
obywateli drugiej kategor.U. Nie to jest waż.ne, skąd kto przychodzi,
lecz to, czy ooowiada stę za socjalistyc.znym, robotniczym charakterem związku, czy potwierdza to w działaniu. Nowe związki zawodowe rozpoczną działalność od najniższego, POdstawowego szczebla od zakładu pracy, gdzie każdy paznać może każdego. To najpewniejsza gwarancja przeciw manipulacji, zakulisowym rozgrywkom.
L.ywimy zaufanie do mądrości klasy robotniczej, do jej patriotyzmu. jej rozumu oolitycznego. Wierzymy, że ludzie pracy odrzucą rady fałszywych przyjaciół, że stworzą związki na miarę swych
rzeczywistych ootrzeb, na miari: potrzeb Polski Ludowej.
WYSOKI SEJMIE!
Mocna władza p_aństwowa, skutecznie działający rząd, sprawna
uczciwa administracja - to niezbędne warunki do tego, żeby
państwo polskie było rządne, demokratyczne, sprawiedliwe.
Władza musi na zaufanie społeczne zapracować.
Odłożyliśmy do lamusa wygodnll zasadę, że myli się tylko przeciwnik lub poprzednik. podczas gdy aktualna władza ma zawsze rację.
My również oopełniamy błędy. Nie popeŁnia ich tyliko ten, kto nie
robi nic lub tkwi w kręgu asekuranctwa i rutyny.
Rządowi na oewno można wiele zarzucić, ale nie to, że ukrywa
przed opinią prawdę. Na od\11'.rót: pracuje niejako przy otwartej
kurtynie. Wchodzi już w nJ1WYk systematyczne informowanie społeczeństwa o rządowych zamierzeniach i decyzjach, a następnie o stanie ich realizacji. Dotyczy to również urzędów wojewó<lzkich i wojewódzkich komitetów obrony.
Jawność życia publicznego objęła też w dopuszczalnym stopniu
nawet problematykę resortu spraw w~wnętrznych. Nie było poprzednio zwyczaju, by minister przedstawiał Sejmowi dokładne informacje o ważnych, aktualnych sprawach dotyczących stanu bezpieczeń
stwa i porządiku publicznego w kraju.
Myślę, że również inne organa śdgania i wymiaru sprawiedliwości będą mogły szerzej przed Sejmem oraz opinią publiczną zdawać
sprawę ze swej działalności.
Prawo trzeba ciągle doskonalić, ale także uczyć się je rozumieć,
prz~trzeg8:ć i. szanować. Gdy osąd.za s!ę czyny I wydaje wyroki,
Jedni mówią, ze są zbyt surowe, lnm - ze zbyt łagodne. Najważniej
sze. aby były z.godne z prawem, równym dla wszystkich obywateli.
Zwalczana iest choroba piurokratyzmu. Po rozległych żmudnych
p~a~ach uchylono ostatnio 750 przestarzałych uchwał i decyzji Rady
~m1~trów, Prezydium Rządu I b. Komitetu Ekonomicznego Rady Mimstrow. To znaczy około jednej trzeciej. Spośród resortowych aktów
p7a;vny~h uchylono także około 30 proc. W przybliżeniu prawie
p1ęc tysięcy aktów. Kolęjny cy'k:l tych działań przed nami.
Poprawie ulec musi kultura urzędowania_ funkcjonowanie służb
użyteczności publicznej. Rząd zobowiązał ministrów i wojewodów
do podjęcia kroków. które powl.nny ułatwić ludziom życie przyspieszyć załatwianie spraw w urzędach I Instytucjach. Żaden' obywatel,
przychodzący ze swoją 1prawą, nie może być skazany na łaska

i

wość urzędu.

Nie brak osób oraz instytucji, zajmujących się teorią organizacl!
pracy. Jest to jednak wciąż słaba strona naszej administracji. od
szczebla naczelnego zączynająe. Niektóre problemy pomoże usprawnić
ustawa o Radzie Ministrów. Nad jej projektem prowadzone są zaawansowane prace.
UehwalonA przez Wy o.kl .Sejm 1L~tawa o pracownikach urzędów
państwowych otwiera przed nimi nowe horyzonty stabilizacji zawodowej. pracowniczego awansu. Przyczyni się do odbudowy społecznej
rangi zawodu urzędnika. Podniesie oozlom administracji. Rada Ministrów rozpatrzy wkrótce akty wykonawcze do tej ustawy.
Efektem pragmatyki będzie m. In. rozwinięcie systemu kształcenia
i doskonalenia urzędników. Uruchamiane obecnie centrum podyplomowego kształcenia oracowników administracji państwowej odegra
w tym systemie pierwszorzędną rolę. Zakładamy. że stanie się kuźnią
szczególnie wartościowej, perspektywicznej kadry, która zdolna bę
dzi objąć w przyszłości kierownicz.e stanowiska państwowe.
WYSOKA IZBO!
Na temat sytuacji gospodarczej wypowiem się krótko. Najbliższe
X Plenum Komitetu Centralnego PZPR pozwoli
spojrzeć na nią
w sposób ooszerzony. Dziś oodkreślić należy jedynie. iż gospodarka
~asza ugina się nadal ood ciężarem wielu trudności. Ale pojawiają
się już pierwsze oznaki p0prawy.
Po dwóch latach nieustającego spadku produkcji przemysłowej już
drugi miesiąc z rzędu notujemy jej wzrost. We wrześniu nawet wyraźny. czteroprocentowy.
Stopniowo wzrasta wydajność pracy, a także eksport. W bieżą
cym roku po raz oierwszy od wielu lat zaczęliśmy uzyskiwać nadwyżkę w wymianie handlowej z ·krajami kapitalistycznymi. Nadal dobrze pracuje górnictwo i ene_rgetyka. Dzięki temu spodziewać się
można. /że w zimie eolskie miasta i wsie zostaną należycie ogrzane.
A przecież jeszcze rok temu z wielkim niepokojem liczyliśmy dni
dzielące od zimy. Wszystko to potwierdza naszą wspólną nadzieję,
że jesteśmy na właściwej drodu, że regres gospodarki został zahamowany.
Nie ulega ona załamaniu, rozpadowi, który nam wróżono. Mimo
restrykcji, mimo znacznego obniżenia importu z krajów zachodnich,
nie rzucono nas na kolana. Oto dowód, że własnymi siłami, rozwijając współpracę z bratnimi krajami korzystając z pomocy Związku
Radzieckiego. potrafimy przezwyciężyć przeogromne trudności, obronić gospadarkę kraju. Decyduje przede wszystkim patriotyczna postawa naszego narodu, wysiłek ludzi pracy. Jest on tym bardziej
godny uznania, że przebiega w warunkach poważnego spadku stopy życiowej i licznych dolegliwości życia codziennego.
Rząd będzie umacniał pozytywne oznaki i tendencje pojawiające się
w gospodarce narodowej.
Sprzyjać temu powinno konsekwentn~
urzeczywistnienie reformy gospodarczej, właściwe wykorzystanie jeJ
instrumentów. Dwa tygodnie temu Rada Ministrów oceniła przebi~g
jej wdrażania i społeczne skutki reformy. Zaleciła wprowadzeme
niezbędnych korekt. mających na celu bardziej skuteczne przeciwdziałanie tendencjom inflacyjnym oraz zwiększenie motywacji dla
lepszej, wydajniejszej pracy.
'
Pilnie skorygowane być muszą zasady kształtowania cen w przedsiębiorstwach. Rząd oolecił przygotowanie zmian, które skuteczniej
zapobiegać będą nieuzasadnionym cenowym podwyżkom. Do momentu
ich wprowadzenia użyjemy wszystkich możliwych środków. aby
ukrócić s:tkodliwe praktyki. Odbierane będzie prawo do samodzielnego stanowienia cen umownych tym przedsiębiorstwom, które samodzielności
nadużywają.
Wyciągnięte zostaną wnioski służoowe,
personalne. wobec kierownictw przedsiębiorstw lub zrzeszeń wchodzących w monopolistyczną Zlllowę. Takie przypadki oceniamy na
równi z działalnością spekulacyjną. W bieżącym kwartale przeprowadzona również zostanie weryfikacja handlowych marż. Zostaną
obniżone. a tam. gdzie to możliwe. marże oroce:itowe zostaną zastą
oione kwotowymi. co oowinno za.pobiegać skuteczniej nieuzasadnionemu wzrostowi cen.
W reformowanym systemie ołac musi obowiązyw:ić zasada wiąza
nia wzrostu wynae:rodzeń ze wzrostem orodukcii. z wydaino~cią pracy. Tej zasady nie wolno wypaczać. Tymczasem dochodzą sygnały,
że niekiedy ~rodki. wyprllcowane orzez załogę i orzeznaczone na pła
ce. dzieli się niewła~ciwie. Zdarza się w niektórych orzedsiębiorstwach
i spółdzielniach że nazbvt wysokie nodwyżki przyznawane są kierownictwom. pracownikom administracji. kosztem oracowników produkcvinych. w tym mistrzów I bry.gapzist6w, o których pozycję w zakładzie należy dbać szczególnie.
Płace. zgodnie z reformą gosoodarczą. ustalają same przedsiębior
stwa. Dlatego teź rząd zwraca się do samorządów pracowniczych,
do rad radzorczvch snółdzielni oraz ooleca ministrom i woiE'wodom.
aby zwalczali ostro takie niezgodne z ooczuciem sprawiedliwo4cl praktyki.
K!-eruiąc się sugestiami Biur11
Politycznego KC PZPR. rzad bedz1e ze szczególną troską kontynuował i Inicjował działania. mające
na celu łagodzenie ciężarów codziennego życia ludzi oracy.
Chodzi o zwiekszenie do~taw na rynek podstawowych towarów,
o sprawiPclliwl" zaopatrumie po~7czeg6lnvcli rl"gion"w kraju. snrawne funkcjonowanie handlu, ułatwianie zakupów. Przede wszystkim,

na miarę aktualnych możliwości, zapewmc musimy godziwe warunlci
życia i pracy robotnikom załogom kluczowych'. zakładów produkcyjnych, ludziom najcięższego trudu. Tym, których praca ma decy-

dujące znaczenie dla kraju, Im należy się pierwszeństwo w podziale
tego, co w rezultac te ich wysiłków jest do podzielenia.
Nie wystarcza jednak sprawiedliwie dzielić. O poprawie warunków
· życia rozstrzygnie przede wszystkim wzrost produkcji. Jeszc.ze nie
wszyst\_{ie rezerwy i możliwofoi są wykorzystywa.ne. Samod.zielność,
jaką dała reforma gospodarcza nie wszędzie wyzwala niezbędną
inicjatywę. Nierzadkie g przypadki ukrywania niewiedzy. nieudolności. oasywności za oarawanem orzyczyn obiektywnych i jałowych
utyskiwań.
.
Działacze gospodarczy, którzy w tym najtrudniejszym okresi-: wyk~
żą ini~jatywę. wyobraźnię ekonom:czna oraz odpowiedn.ie kierowmcze kwalifikacje - a takich przecież iest wielu - n_iaJą P.rzed sobą ogromne pole do działania. Większe niż kiedyk?l;v1ek. C~. którzy
zamierzają przeczekać, liczą na orzetrwanie. PoPełn1aJą powazny błąd.
Będą musieli ustąpić miejsca aktywniejszym, śmielszym. Refor~a
musi się udać. bez względu na orzeszkody i opory, jakie jeszcze nie
raz będzie napatykać.
.
.
Na szczególną uwagę zasługuje sytuacja w rolnictw1!!· Potwierdzamy trwałość polityki w stosunku do wsi. Dbać ~ędzie~y o dals~ą
poprawę warunków dla rozwoju produkcji rolneJ. Duze z;iaczenie
przywiązujemy do rychłego
uchwalęnia „Ust~v.;r o ubezpieczeniu
społecznym rolników indywidualnych i. ich. rodzm ·
!'kł
W bieżący.rn roku w produkcji zbozowei uzyskano dobre wyn •
Gorzej w okopowych. Natomiast niezbyt pomyślne są prognozy pr~y
szłorocznej svtuacji w hodowli. Również poziom skupu zbóż w niektórych województwach p0z<>staje. w stosunk? do u~yskan~ch plonów w wyraźnej dYsoroporcji Wyrażając podz1ękowame rolnikom za
ich tniwny trud. za sorawne · prowagienie prac jesienny~h, ~wraca•
mv się zarazem o zrozumienie dla ogólnospołeczn:;:ch po rze ·
Potwierdzamy również niezmienność P?lityki panstwah w~b~~ln;,zc~
miosła. oopiernnie jego rozwoju. tworze;i1~ ~ługof~lowy~~ ~; i roduwarunków pracy dla uczciwych rzemieslników. lj ~r~
~trony
centów, prawo do godziwego za'.obku. ~ drugie d)e Ś::~a~~ kraju,
będzie zdecydowanie zwalczane zerowam~ na tr? dno .
ml z tą
nieuczciwe bogacenie się kosztem społeczenstwa. Mię tzy. in~eryfika•
myślą jeszcze w bieżącym roku przeprowadzona zos ame
cja umów ajencyjnych.
Klasa robotnicza, wyczulona na krzywdę i 9P0łeczne zło, 1urowo.011,.
dza wyzyskiwaczy, tych, którzy zbijają fortuny na cudzym. m~dj:
statku. drwią z uczciwej pracy. Rząd pr?=ygotowuje i przedłozy re •
mowi projekty ustaw o zmianach w systemie podatkOWJ?1 oraz no~e iza
cji postanowień kodeksu karnego w zakresie zwalczama łapo"!nictwa.
Żaostrzone zostaną sankcje za oszustwa podatkowe. Wz.moc%~y syh
stem kontroli. Dla spekulantów i wszelkich amatorów mezas zonyc
zysków nadchodzą gorsze czasy.
.
. .
.
Kryzys. jaki przeżywamy. pobudzi~ ZJaw1s~a patologh, do kt6~ych
zwalczania w takiej skali nasze panstwo me
było wysta·rczaJą.co
przygotowane. Można się spodziewać, iż uchwalona dziś przez Seim
nowelizacja ustawy antyspekulacyjnej, a przed~ wszystki~
coraz
większy udział robotników w walce ze spekulacią. przyczymą a.IQ do
bardz·iej radykalnego ograniczania i elim.inowa~ia tej plagi.
Rząd przedłożył również Wysokiej Izbie pro3ekty ustaw dotyc.~
ce postępowania wobec osób uchylających się od pracy, .przec.iW•
działania alkoholizmowi oraz postępowania .w sprawach. meletmch.
Będą one _ jak się &pod~ewamy - przedmiotem dec;-:zj1 Sejmu na
następnym posiedzeniu. Niewątpliwie uszanowan11 zostame wola klasr
robotniczej która jednoznacznie osądza przejawy społecznych aD:omalli,
nieprawości I niesprawiedliwości. Co prawda, same ustawy nie rozwiążą trudnych społecznyc_ł1 proble'?ów •. ale st:"orzą po~tawy pr~w
ne dla bardziej skutecznych działan panstwa l społeczenstwa w ym
zakresie.
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/
życie Polaków zostało głęboko z.mącone konfliktami, nle_ufnością?

nietolerancją. Społeczeństwo obolałe. wielokr?.ć zwodzo.ne o?ietmcadi,

zmęczone anarchią, zniechęcone do frazeologn bez .IJ?k~ycia, po~ a
czasem w zwątpienie, czy w Połsce moż~ być le~1e3, maczeJ.
Y
w wielu rodzinach ledwo wiąże się komec z koncern._ g~y -kupno
pary butów staje się problemem - niełatwo jest myslec o przyszłości 0 wielkich polskich sprawach. A jednak trzeba. Naród. nas?'
przez~yc.iężał już trudpiejsze próby. Potrafił dźwigać się z ni.ed~ll.
My także musimy się na to zdobyć. Po to szukamy poroz1:1m1ema.
Jest taka szansa. W Polsce rodzi się wielka l~ea . - Patru;ity~ny
Ruch Odrodzenia Narodowego. Wyrasta spontamczpie ze zbioro"".'ej
mądrości narodu, z wewnętrznej potrzeby ludzi mysiącycJ: kategoriami ogólnóspołecznymi. To z i~h inicj~tywy jeszcze w grudn!U ub. roku
zawiązywały się obywatelskie komitety ocalenia narodowego.
Ruch odrodzenia narodowego nie organizuje się na zam~wl~nle.
Powstaje samorzutnie. Jest to w naszym życiu społecznym z3awwko
niezwykle cenne. Rośnie nie od elewacji. lecz od fu;idame;:tów. Daje
początek koalicji sił dobrej woli, opartej na gruncie racii nadrzędnych:
.
Socjalistycznego charakteru państwa, konstytucyjnego ładu, nienaruszalności sojuszów Polski.
.
Kto ten fundament uznaje, znajdzie dla siebie miejsce. Kto go
uznać nie chce niech sobie buduje zamk'i z pi-Isku na własny
rachunek.
Naiwna byłaby pogoń za mirażem sztucznej jedności. Nie wysuwamy hasła „kochajmy się". Mówimy inaczej: spróbujmy, dla dobra
narodu. porozumieć się wbrew wszystki"emu I mimo wszystko. Porozumieć się - to przede wszystkim chcieć zrozumieć Innych. Wyzbyć
się uproszczeń i unrzedzeń. arbitralności. ocen i rozstrzygnięć. Myśle~ po polsku o socjalistycznej Polsce. Innej bowiem nie ma 1 nie
będzie.

W socjalistycznym państwie porozumien,le musi mieć socjalistyczną
Rozstrzyga o niej uznanie nadrzędności interesów ludzi pracy,
przede wszystkim klasy robotniczej . Im więcej odstępstw od tej zasady,· tym dalej od soc,ializmu, tym bliżej do następnego konfliktu.
Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego może stać się cenną
dźwignią socjalistycznej demokracji. Kojarzyć różnorodne poglądy,
dążenia i aspiracje, odmienne punkty widzenia wielkich i małych
organizacii społecznych. ruchu młodzieżowego, środowisk zawodowych,
grup regionalhych, związków wyznaniowych. różnego rodzaju wspólnot i stowanvszeń. N~ tej płaszczyźnie oowinni wsoółdziałać bez10arty.ini z oartyjnymi. wierzący z niewierzacyml. społeczeństwo z wła
dzą. Zwłaszcza niecli to hędzie pole do aktywnego działania dla bezpartyjne.i wieknoś~i społeczeństwa. Forma samoorganizacji sił patri<J<tvczno-'")()Stepowych dla wspierania. ale też dla stosownej kontroU
władzy. soosobu jej sorawowania. Administracja państwa otrzyma
nolecenie wyiścia naorzedw inicjatywom terenowych komitetów ruchu <'drodzenia I ocalenia narodowego. żvczliwego rozpatrywania zgła
szanych przez nie wn'oskńw Przychylność- ai!ministracii nie moźe
jednak prz<>rodzić się w formali7m. zniszczyć samodzielność. Ruch
nowinien skupić rzeczywiście najlep-<zych społeczników nawet
trud'!lych. niE'potulnych, lecz cieszących się faktycznym autorytetem
w swvm ~rodowisku.
Założenia programowe ruchu powsta,lą w toku dyskusji. Już na
w'!Pnoie widać. iż zakładają one ambitne zadania I cele.
Liczy sie każda iniciatvwa. Komitety odrodzenia narodowego mo11lvhv "a nrzykład nowoływać na swoim ter?-nie mołec7nych me7ów
zaufania. Ruch winien też mieć możliwość oddziaływania na opinię
P""l'czną nonrzez własne nublika~je.
Z uznaniem ocenić trzeba dotychczasowe prace Komisji Inicjują
„„;. ~vt11acja doirzewa do utworzenia ogólnokraiowych ogniw ruchu.
V'.z1f'lv to M sif'hie. obok orzedstawicieli partii. stronnictw sojuszn•czvcli i stowanvs~efi lrntolikflw <wie~1tich. osobistości ogólnie szanow:-i·ne .. o uznanym dorobku i autorytecie. Napływają nowe zgło
SZ""'" l ·ll'7VTJ1Y na dalszv akces.
Jf'st nas7vni nra1.1nieniem. aby PRON uzyskał możliwie najszerszy
zasie!! Aby oblał ws7vstko. co w Polsce patriotyczne. autentvczne
ł t"."órcze z~odne z racją soclalistvcznego państwa. Tę mo:!:.Hwoś~
mo7.na wvkorzvstać lub stracić. Kto się od niej dystansule. ten wkr6tC"I! mać slP mme rudzoziE'mcem we własnym kraju. Mówię o tym
ntwa:r;e. Pozurnl~.,,v ro7terk'i ! wątpliwo~r.i Obv jednak znów nie
rnliw1<"'"'l. le1{ w nbiegłym roku. o „zaprzemaszczonych szansach".
treść.
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rol" w dziele budowv porozumienia narodowego mog~
wyznaniowe, prz<>de wszystkim Ko~clół rzymsko-
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stc<unk! państwa ! Ko~cioła wywołują w clą.Z Wl!ele
snekulacji. zwłaszcza za granicą. Ich cel jest ~al'ny:
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dyskredytacja socjal'il!rtyesnego pafistwa, wyolbrzymianie sprzecznośol
w imie niepolskich, i:lIIl!llowojennych celów.
W ciągu minionych dzdesięclu wiel<ów polskiej państwowości ~~ę
dzy Kościołem i państwem nie panowała nieust anna idylla. Miały
miejsce 1 konfil.ikty, okresam~ znacznie ostrzejsze niż w powojennym
okresie.
Rów•niei w Polsc,e Ludowej stosunki pańs twa i Kościoła układały
iii: różnie. Obecnie te stosunki nie są złe. Oczywiście, mogłyby b yć
lepsze. Ale mogłyby też być gorsze. Istnieją różnice zdań. Nie powinny one jednak prowadzdć do konfliktu. Straciłyby na n im obie
.ttrony, a przede wszystk•im - społeczeństwo polskie.
Dziś pragniemy wybierać z przeszłości i teraźniejszości to eo łączy.
Nie to, co mogłoby dz·ielić. Doceniamy Wkład chrześcijaństwa w naszą
narodow11 tm, samość i kulturę, w wartości
etyczne. Szanujemy patriotyczną w latach wojny ;postawę duchowieństwa polsk•iego. Swiadczy
o tym udział delegacjd pańsi7wowej w uroczystościach kanonizacji
Maksymiliana Kollbego.
I
Wdelkim doro<bkiem Po'lskl Ludowej jest odipolityoznlenie postaw
łwdatopoglądowych, wolność sumienia, zanik ostr.y ch niegdyś, antyhumanistyc:r.nych podziałów na wierzących i niewierzących. Przest rzegana jest konstytucyjnie zagwarantowana równość obywateli bez
~·zględu na ich wierzenia. Durżą wagę przywiązujemy do udziału
katolików świeckich w życiu pai1stwowyn:i i społecznym. Są coraz
liczniej reprezentowani w organach władzy paiistwowej. Uczestniczą
aktywnie w Komisji Inicjującej Patriotycmego Ruchu Odrodzenia
Narodqwego, wnosząc do jego tworzenia cenny, konstruktywny wkład.
Dla Kościoła jest poczesne miejsce w życiu społecznym socjalisty,cznej Polski. Wychod1limy naprzeciw jego prośbom i postulatom, które
wiążą się z pełnieniem duszpasterskiej musji. Zapewne nie ma w Europie innego kraju, gdzie wznószono by obecnie tyle kościołów, gdzie
kościół rzymskokatolicki miałby tak korzystne warunki do swej
działalności. Myślę, że warto to docenić.
Z ubolewaniem trze'ba jednak stwierdzić, że nie wszystk·im o-Opowiada perspektywa zgodnego współżycia wierzących i niewier.zących.
Rozlegają się głosy jątTzące, rodem z najciemniejszych kart kontrreformacji. Zdarzają się i sprreczne z prawem działania . Rzecznicy
upo1Ntycznienia Kościoła, o-powiadają<! się po stronie tendenc ji przekTeśl<>nych przez hisforię, nawiązują nie do pojednawczego du.cha
n &bor.u Watykańskoiego, lecz do złych tradycji politycznego kleryblizmu. Fanaty.zm nie ma w Polsce przyszłości.
Przeważająca część duchowieństwa katoil.ickiego, duchowieństwo lnn~h wy7mail, :test zaintere11owana w tnwałym, konstruktywnym uło
ż1miu ..toeuonków s władumi państwowymi. Rozumie wymogi narodowej racji stanu. To stanowi5ko znajduje i znaJdować będz;ie z nauej strony pełne zrozumiende. Wid'limy możliwość rozszerzenia dia'logu
i konstrukltywnej współpracy.
Z tą intencją Konsurtacyjna Rada
Gospodarcza pn:y Radzie Ministrów pod•kła n•i edawno dyskusję z
ctzłonkaml Rady S!>Olecznej pr.zy Prymasie Polski.
Żywe zaointeresowanie bud'li zapowiedziana powtó!'na wizyta Jego
SW'iętobliwoścl Jana Pawła II. Władz~ PRL, zajęły w tej sprawie
powszech'llie znane, jednoznacznie pozytywne stanowisko.
Termin
i warunki przygotowa•nia wizyty są przedmiotem roboczych, daleko
~awaru;owanych uzgodnień w ramach Komisji Ws,pólnej Rządu i
Episkopatu. Jesteśmy gotowi je sf.inalizować. Mogłoby to nastąpić
;>odcz11s ~"Potkania "Prymasa Falski z pre2lesem Rady M inistrów.

WYSOKA

JZBOł

. W interesie społeczeństwa nie leży zacieranie rzeczywistych podziałów politycznych. Nie leży też wystawianie pochopnych i przedwczesnych cenzurek. Nie uważamy za opozycjonistów ludzi zagubionych, zdezorientowanych lub po prostu otumanionych. Jest ich jeszeze niemało.
Z kolei miano „op<>zycjonistów" chętnie przyznają sobie i ci. którzy potrafią tyl'.ko zgłaszać pretensje i udzielać pouczeń. Środowis
kowe dąsanie gfę na władzę należy do aktualnej mody. Z reguły
jest to bardziej śmies:tne niż groźne. Kiedyś, przez kilka lat po wojnie. oczekiwano nadaremnie „jeźdźca na białym koniu". Nie nadjeohał. Tym Tazem też inaczej nie będzie.
Istnieje jednak :! inna opazycja - ta bez cudzysłowu. Zacietrzewiona. Inspirowana przez sieć obcych rozgłośni dywersyjnych. Gotowa prowokować nawet rozlew krwi. Działalność kontrrewolucyjnych grup !!prawi"a, że sto.sowan!e środków nadzwyczajnych trwa
dłużej niź zamierzaliśmy.
Nie okQpaliśmy się jedna'!!:

w stanie wojennym. Podtrzymujemy
Jlamiar jego zawieszenia, czy nawet zniesienia, jeśli spełnione będą
warunki, jakie sformułowałem z tej trybuny 21 lipca. Póżniejsze
:zajścia nadwerężyły realność tego :zamierzenia. Liczę jednak, że go
nie przekreślą.
Poszczególne ograniczenia stanu V.'Qjennego znosimy tak szybko, jak
to jest możliwe. Padają głosy, wcale nierzadkie, że zbyt szybko.
W ·społeczeństwie występują na ten temat zróżnicowane poglądy.
Obywatele przedstawiają je w licznych listach. Pragniemy jednak
konsekwentnie dążyć po drodze zapowiedzianej 13 grudnia.
Przychylając się do wniosku Komisji Inicjującej PRON, będziemy
w miarę poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku w kraju. ograniczać stosowanie internowania. Przewiduje się wkrótce dalsze, znaczne zwolnienia osób internowanych. Ukrywający się dotychczas
członkowie nielegalnych grup, są po dobrawolnym ujawnieniu się
zwalniani, otrzymują szansę powrotu do normalnego życia. Chcieliby.<my to kontynuować.
Minister spraw wewnętrznych przygotowuje nowelizację ustawy
o paszportach. Kształtowana na podstawie obowiązujących przepisów
praktyka zmierzać będzie do zawężenia ograniczeń i tworzenia dalszych ułatwień w realizacji prawa obywateli ,do wyjazdu za granicę.
Rząd przed wniesieniem projektu ustawy
szczegółowo
rozpatrzy
postulaty zgłaszane przez opywateli po s łów oraz opinię publiczną .
OBYWATELU ,MARSZALKU!
WYSOKI SEJMm!
Modlił się nasz poeta
żałoby wznosić modły,
atomową pożogą.

o „wielką wojnę l•1d:'iw". D z iś rdczej naleaby ojczyznę wolną zachować, ocalić przed

Polaków straszyć nie trzeba. Nie należą do bojaźliwych. Mimo 1io
iest niezbędne aby świadomość niekorzystnych zmian w sytuacji
międzynarodo\~ej stała się nieodłącznym składnikiem obywatelskiej,
patriotycznej refleksji. Konfrontacyjny kurs imperializmu bai•dziej niż
kiedykolwiek po zakończeniu II wojny światowej stwarza niebez;pieczeństwo wojny.
Pokojowi świata zagrażają przede wszystkim programy zbrojeń
NATO. Negatywne, nie liczące się z głosem narodów stanowisko
administracji amerykańskiej prowadzi do impasu we wszystkich najważniejszych rokowaniach
międzynarodowych.
Związek
Radziecki
oi\wiadczył, że jako pierwszy nie użyje broni jądrowej„ Stany Zjednoczone odmówiły złożenia podobnego zobowiązania. Waszyngton od-

Zakończenie•
(Dokończ enie

ze . st'f. 2)

ł

DZIENNIK ŁODZKI nr l64 l.IO~

wlącznie działania.

Polska zainteresowaina jest w pomJ'\ŚLnoścl, potędoze i bezipieczeń
stwie Zwiąrz.iku Radzieckiego. Raidz1ecki sojuszmik zainteil'esowa•ny jest
w silnej, ustabilda:owamej, be1L1Piecz,nej. Polsce. Darnymy sJę nawzaojem
szacunkiem i za.ufaniem. Ro21wiąz,ując suwerennie własne wewnętrz
ne problemy, P-0lSlk.a ziwięk.o;Q:a swą partinerską i sojuszniczą wiary-

godność.

Rad jestem stwierdzić wobec Wysokiiej Izby, że podczas spotkainia,
w sierl]:>ntiu br. odbyłem na Krymie z sekretanem generalnym KPZR, Leonidem Breżniewem, zbieiność interesów Polski i
Związku Radizieckicgo zmala.zła Wy>raz jednoznacziny. Wspólna była
tez troska o zapobieżenie grnżbie woj•ny.
Prawdziwe bezipieozeństwo Polski, 1nte.gralność jej nairodowego terytorium, ma.ją swą jedymą gwa•ralI!cję w systemie polJ,tycznym, jaki
t:.kS'z.tałtoiwał się w wyiniku II woj1ny światowej. Konstrukcja poikoju
w Euro,pie, wzmiesio,na na wa:ajem'!lie ndero?Jdzielnych porozumieniach
z Jałty i Poczdamu, opiera się dziś tak samo, jak opierała się przez
wszystkie la.t a p01Wojenne, na ścisłym sprzężeniu interesów wszystk,i ch
krajów socjalistycznych. Ka.żda próba nairuszenia tego systemu, ma11.ipulowanie jego elementami, musiałyby doprowadzić do bardzo mebezpiec7>nych nastę.pstw. Mamy w Polsce tego· świadomość.
WYSOKI SEJMIE!
Wrócę do pr.zewodniej myśli d'Zisriejs.zeg<> wystąpienia.
\Kładziemy jud: dziś pod11vaJ.liny pad rozwJąza1I1ia i porządki, które
roZJwiiną się w na1SZym kraju po T><>Wrocie pełnej normaJizac.ii. Chcemy, aby silne i spraw·ne państwo, korona żyoia zbiorowego, miaro
'!liewizruszone wsparcie w rorganiwwa.nym demokratyc2ll1ie społeczeń
stwie. Społeczeństwo uzyska zagwa'!'a•nltowainy wipływ na działalność
j·d~ie

Z uwagi na to, że życiorys obywatela Janusza Obodowskiego przed·
Wysokiej Izbie na posiedzeniu w dniu 21 lipca 1981 r„ a
obywatela Zbigniewa Szalajdy też w ub. roku w dniu 3 lipca
ograniczę się do przedstawienia obywatelom posłom tylko
nowych
kandydatur na stanowiska ministrów.
S1anisław Kukuryka urodzi! się w 1928 r. w Zemborzycach koło Lublina.
w rodzinie chłopskiej . Ukończył Technikum Szkoły Budownictwa w LU·
blinie, a następnie Wydział Prawa w Uniwersytecie Marii Curie-Skło
dowskiej, uzyskując tytuł magistra. Pracę zawodową rozpoczął w 1.947 r.,
do 1955 r. pracował w pionie Centrali Mięsnej w Lublmie jako kierownik Wydziału Inwestycji i Budownictwa. W Jatach 1955-1958 był. w
Lublinie kierownikiem zarządu Budownictwa Wiejskiego w Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej. później do 1965 r. prezesem Zarządu
Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. a następnie do 1966 r. dyrektorem
oddziału Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.
Od 1967 r. do 1972 r. pełni! funkcję zastępcy prezesa Zarządu centralnego
Związku Spółdzielni Budownictwa '\fies7kanlowego w warszawie. W 1972 r.
został wybrany prezesem
Zarządu
Centralnego
Zwlazku
Spółdzielnf
Budowll\•ctwa Mieszkanioweto. Po$eł 111a Sejm VTI i VIII kadencji, Czło
nek PZPR.
Edward Łukosz urodził się w 1929 r. w Czechowicach, w rodzinie robotniczej. Studia wyższe ukończył w Uralskim Instytucie Politechnicznym,
uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika. W 1956 r. podi'lł pracę
w Fabryce Urządzeń Mechanicznych w Porębie kolo Zawiercia, przccho·
dząc kolejno at do stanowiska· szefa produkcji. W latach 1961-1963 byl
głównym inżynierem w Andrychowskiej Fabryce Maszyn, póżniej 111J
1964 r. dyrektoqim naczelnym Biura Projektów Konstrukcji i Technologii Obrabiarek Zespołowych i Narzędzi w Warszawie. następnie do 1973
r. dyrektorem technicznym i dyrektorem naczelnym Zjednoczenia Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi w warszawie. w 1973 r. został przeniesiony
do pracy na stanowisko dyrektora Zespołu Przemysłu Masz)·nowego
w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. Członek PZPR.
Stanisław
Nieckarz urodził się w 1941 r. w Anówce, w Mołdawii,
w rodzinie chłopskiej.
Studia wyższe ukończył na Wydziale Finansowym w Szkole Główn~j
Planowania i statystyk! w Warszawie, uzyskując dyplom magistra ekonomii. Pracę zawodową rozpoczął w 1965 r. w Ministerstwie Finansów,
przechodząc
kolejne nczeble służbowe do dyrektora
Departamentu
Przemyslu i Budownictwa tego resortu włącznie. Od dnia 1
czerwca
1977 r. został przeniesiony do pracy w Komitecie Centralnym PZPR na
stanowisko zastępcy kierownika Wydziału Planowania i Analiz Gospodarczych. Od lutego 1980 r. pełnił funkcję zastępcy kierownika Zespolu
Doradców Ekonomicznych prezesa Rady 'Ministrów. W listopadzie 1980
r. powołany został na stanowisko wiceprezesa pierwszego zastępcy
prezesa Narodowego Banku Polski„go. C1Jonek PZPR.
Kazimierz żyguls\<li urodzll się w 1919 r. w Wolance kolo Borysławia,
w rodzinie inteligenckiej.
Studia wyższe odbywał w Jatach 1937-1941 na wydziale prawa Uniwersytetu Lwowskiego. W 1961 r. uzyskał stopień doktora. w 1973 r. tyful
profesora nadzwyczajnego.
W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu na terenie
województwa lwowskiego, Od 19ł4 r. przebywał w Związku Radzieckim.
Po powrocie do kraju w 1956 r. pracował do 1959 r. w Zakładzie Socjo·
logit i Historii Kultury Polskiej Akademii Nauk w Łodzi .iako adiunkt.
W 1959 r. przeszedł do Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie, w którym kieruje do obecnej chwili badaniami
socjologicznymi nad kulturą.
W Jatach 1970-'-19il pełnił funkcję pror•ktora Państwowe.I Wyż<ZP.l
Szkoły Filmowe.i I Teatralnej w Łodzi, później do 1972 r doradcy wiceprezesa Rady Ministrów.
'
Autor licznych prac pankowych I monografii z dziedziny socjologii
kultury. Jest członkiem Pre?:ydium Polskiego Komitetu
do
spraw
UNESCO, członkiem Polskiego Komitetu Międzynarodowe.i Rady Muzealnej oraz C?:łOnkiem 1Prezydium Komitetu Nagród Państwowych. Bezpar·
tyjny.
(PAP)
życiorys

Jest to ))!'OCE!<'! złooony I wyma.goa,jący czasu. Ale ,reformy to zaję
cie dla wyirwałyoh i cieT1PliJwych. Ocena ich owoców taikże .wymaga

cierpliwości.

Historia naszego 1118.todu składa się z wiieL"l{"ch i. cennyeh do.ko.nań,
lecz i ze zbyi wieLu zair1iechań, z dzieł nie dokończonych. Przed stu
laty jeden z największych hhstoryków polskich, Michał Bobrzyński
pisał: „Musimy odsłonić w cał e j grozie skutki lekkomyślności. na
chwilowym uczuci•u polegających porywów, ażeby zachowując za1pal,
wzbudzić w sobie zmysł polityczny, wyZyskanie wail'unków. męską
energię wytrwaonia i ,pracy". Niewiele można dziś do tych słów dodać .
Nie osiągniemy w.ie.le stojąc jedrn ą i!logą w epoce sask·iej. a drugą w końcu XX wieku. Nie uporamy się z wyzwaniem przyszłości, miotając się od uniesienia do des·p eracji.
Od nas wszystkich zależy jatkie będą losy ojcz~ny. Dzisiejsze troski. k,rzywdy i waśnie za jakiś czas pozostaną tylko we wspomnien iach. Do Po.Jaków należy odpowiedź, jak szybko to się stain'ie.
WYSOKA IZBO!
przedstawić

propozycje zmian w

składzie

współ

stawiałem

państwa.

z kolei

lepszej organizacji pracy, koordynacji i

Zdkładając akceptację przez Wysoki Sejm
powyższych
wniosków
kad.rowych, dziękuję wicepremierom. obywatelom Januszowi Ol1odowsk1em\! i Zbigniewowi Madejowi za pracę w dotychczasowych ukła
dach oraz życzę powodzenia na zmienionych posterunkach.
Wnoszę również o odwołanie ze stanowiska wiceprezesa Rady Ministrów obywdtela Andrzeja Jedynaka. Wysoki Sejm powołał go
na tę funkcję z chwilą, gdy urząd premiera powierzył mnie. Razem
działaliśmy aż do dz!siaj. Cenię jego pracę oraz współpracę w Prezydium Rządu. Rezygnuję z niej z powodu ważnej potrzeby mianowanfa ambasadora Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w brat.niej Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej. Obywatel Andrzej Jedynak,
który swego czasu w słuzbie dyplomatycznej już zdobył doświadcze
nie, propozycję tę przyjął. Ze swej strony w przeświadczeniu
aprobaty wniosku przez Wysoką Izbę - pragnę mu szczerze podzię
kować i zyczyć dalszych osiągnięć.
W t.ymżę przeświadczeniu przedstawiam propozycję powołania oby~
wat.eta Zb~gniewa Szałajdy na stanowisko wiceprezesa Rady Ministrów, z rownoczesnym odwołaniem ze stanowiska ministra lwlmct wa i przemysłu maszynowego. Myslę. że jego godny uznania wklad.
jaki do działalności rządu wnosi na dotychczasowej funkcji, jest dla
te.i propozycji dobrą rekomendacją.
·
·
Przechodząc teraz na szczebel mil\islerialny. wnoszę o odwołanie:
· - obywatela Mariana Krzaka ze stanowiska ministra finansów
z jednoczesnym zamiarem wykorzystanid jego wiedzy i doświadczenia
w innej odpowiedzialnej pracy państwowej.
- obywatela Tadeusza Opolskiego ze stanowiska ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych w związku z potrzebą
reorientacji resortu na zwiększenie budownictwa mieszkaniowego
i odpowiadającej temu zmiany na funkcji kierownika resortu. Pragnę przy tej okazji z uznaniem podkreślić przykładną postawę obywatela· Opolskiego. którą okazał przed rokiem w niezwykle trudne.i
sytuacji resortu, gdy zgodził się przyjąć urząd ministra i teraz, gdy
wobec zmienionych potrzeb zamierzam powierzyć mu inne, odpowiedzialne stanowisko w administracji państwo w ei;
- obywatela Antoniego Rajkiewicza ze stanowisl<a ministra pracy,
płac i spraw socjalnych, na jego prośbę,
w związku z zdmiarem
powrotu do pracy naukowo~dydaktycznej w Uniwersytecie Warsz.a"".skim. Obywatel Antoni Rajkiewicz, jako profesor, wybitny special1sta z dziedziny polityki społecznej, zgodził się jednocześnie na powołanie w skład Konsultdcyjnej Rady Gospodarczej, w której pracach służyć będzie swą wiedzą i doświadczeniem;
- obywatela Józefa Tejchmy ze stanowiska ministra .kultur;i:
i sztuki na jeg:o prośbę. Obywatel Józef Tejchma, jako wiel<?letm
działacz polityczny i państwowy, będzie wykorzystany w innei odpowied'Zialnej służbie państwowej.
,
·
Składam z tego miE!jsca serdeczne podziękowanie obywatelom: Marianowi Krzakowi, Tadeuszowi Opolskiemu, Antoniemu Ra)kiewiczowi i Józefowi Tejchmie za ich wszystkie dokonane podczas pracy
w rządzie wysiłki i wniesiony cenny wkład d-o prac Rady Ministrów.
Wnoszę o powołanie:
- obywatela Stanisława Kukurykę na stanowisko ministra budo,w nictwa i przemysłu materiałów budowldnych.
- obywatela Edwarda Łukosza na stanowisko ministra· hutnictwa
i przemysłu maszynowego,
- obywatela Stanisława Nieckarza na stalłOWisko ministra finansów,
_:, obywatela Kazimierza Żygulskiego na stanowisko ministra kultury i sztuki.
Kandydata na stanowisko ministra pracy. płac i spraw socjalnych
zaproponuję Wysokiej Izbie na jednym z najbliższych posiedzei1.

Rodzące się .zaufamlie łatwo ,poderwać, trudno naiprawić . Kruchy jes-t
.leszcze do.robek normalizacji, 111ie zabliźiniły się ra•ny przeszłości. Nacjonalistyczma prawica za Ła1bą. wskrzeszając wielkogermańskie as,piracje, zmierza raz jes zcze w ślepą uliczkę. W tym zwłaszcza ko•ntekście dla ka.żde.go Poaaka s.taje s·ię oczywista doniosłość sojuszu
i :przyja,f oi, jakie łąC'lą nas i: pierwszym socjaHstycznym ;państwem
niemieckim Ndem.ieaką Reą>u·blilką Demok!l'aotyczmą.
'w tych niebe:z;pie=nych !!Tasach sizczególnego dla Poł&kJ! l'lnaczenia
nabiera pooimcie ws;pólnoty !le Z'Wliązkiem Radzieck:im i irnnym1 krajami socjaHstyc'lnymi, przynal~mość do wielkiej koalicji obron.nej Układu
Wars-z;a•wskJego.

Pragnę

możliwości

Rady

Ministrów.
Zaczynając od Prezydium Rządu, wnoszę o odwołanie wiceprezesa
Rady Ministrów, obywatela Zbigniewa Madeja ze stanowiska przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i powoła
nie na to stanowisko, również z zachowaniem dotychczasowej funkcji,
wiceprezesa Rady Ministrów, obywatela Janusza Obodowskiego.
W wyniku tego przesunięcia, wicepremierowi Madejowi zamierzam
· powierzyć całościowo zagadnienie współpracy gospodarczej Polski z innymi państwami, w tym przewodniczenie delega.cjom PRL w powołanych dla takiej współpracy stałych komisjach
międzypaństwo
wych.
Natomiast wicepremier J. Obodowski, koordynując w rządzie całokształt problematyki gospodarczej, uzyska możność bezpośredniego
kojarzenia względów operatywnych decyzji ze strategią wychodzenia
z kryzysu gospodarczego i perspektywicznym planowaniem.
W tych warunkach rozwiązany będzie Komitet Gospodarczy Rady
Ministrów, z jednoczesnym przejęciem jego funkcji w znacznym stopniu przez Prezydium Rządu, a w części przez Komisję Planowania
przy Radzie Ministrów, w odpowiednio wzmocnionym składzie.
W sumie nastąpi usprawnienie w podziale obowiązków wewnątrz
Prezydium Rządu, przy czym bez zwiększania liczby jego członków
oraz zapewni - dla całej Rady Ministrów z Komisją Planowania

dwudniowego posiedzenia Sejmu PRL

misji Sejmowej
oraz
do Rady
Społeczno-Gospodarczej
p,rzy Sejprojektów dal- mie w celu zaopiniowania.
szych aktów prawnych z zakresu
Posłanka FELICJANNA LESiiil"polityki
społec:zmej
dotyczących SKĄ (ZSL, okr. wyb. Łódź-$r6dm.)
m. ·in. uprawinień rentowych in- w · imieniu sejmowych Komisji
walidów wojennych i wojskowych, Spraw Wewnętrz•nych i Wymiaru
górników i pracowników lrolejo- Sprawuedliwości oraz Prac Ustawych oraz reformy zasiłków ro- wodawczych przedłożyła sprawozdanie o rządowym projekcie ustadzl~nnych.
Pos. ZDZISŁAW WYDRZYŃSKI wy „O zmianie . ustaiwy o zwalczaprzemawiając
w imienilll Klubu niu spekulacji". Projekt ten obejPoselskiego PZPR podkJreślił, że muje występujące obecnie czyny,
realny program udoskonalenia sy- które powinny być uznane
za
stemu . emerytal·no-rentowego na- przestępstwa
lub
wyk>roczenia.
ktreśl.iila
uchwała
IX
Zjazdu Spekulacja jak &twierdziła PZPR. Poseł 911wierd2lił, iż rządowy ostatnio nasdliła się, przybierając
projekt ustawy o em&-Y'buirach pra- wręcz bardzo groźne
rozmiary.
oaw.n.iczyeh i rentach odpawiiada Braki towairów najbardziej
pow swoich głównych
zasadaoh i tr.zebnych i poszuk>iwanych poworiozwiązani•ach uzasadlnionym postu- dują, że mimo
trudnej sytuacji
la:tom społecznym
oo:oaz posta!llo- rod,zin pracowniczych niektóre towieniom
uchwały'
IX Zjazdu wary pierwszej potrzeby są kupoPZPR. Stwierd2ilł jednocześnie, że wane niemal za każdą cenę, bai!'uchwalenie ustawy nie może ozna- dzo obciążając budżety rodzinne i
czać za k ończen•ia
rozwoju prawa powodując sze,roki strumień dopły
emer.v talncgo. Omawiany proje~t wu środków dla
ludzi nieuczcinale7v " c cniać jako jeden z waz- wych, 2lajmujących się spekula c ją.
nych nh nów rałościowej kodyfi.- To uzasadniia pilną potrzebę dalszego doskonalenia systemu prawkarj! "'"" wa 11hezpieczeniowego.
Pro .icki ustawy poparli także w nego obowiązującego w tym zakresie,
zgodnie 7. aktua1ną
sytuacją.
!mieni u ' '''ci ch klubów poselskich
"POSłowif' CZF.SŁAW MĄDRY (ZSL)
Sejm uch.walił tę ustawę.
Z upoważnienia Komisji PrMy i
i BARBARA
KOZIEJ-ZUKOW A
oraz Komi~ji
(SD). Projekt skierowano d'O Ko- Spraw ·Socjalnych

marszałkowskiej

rzucił nawet wysuniętą przei grupę wybitnych polityków amerykailskich ideę zamrożenia potencjałów jądrowych USA i ZSRR. Wymowa tych faktów jest jednoznaczna.
Nie żyjemy w prózni. Nasze problemy wewnętrzne stały się w
obecnej sytuacji fragmentem globalnej rywalizacji między kapitalizmem l socjalizmem. Kto tego rozumieć nie chce, nie ma moralnego
prawa, aby wypowiadać się o przyszłości państwa i narodu. Polską
bawić się nie wolno. Żyjemy w świecie twardych realiów. Nie ma
w nim miejsca na dziecinne złudzenia.
/
Krytyczny w stosunkach mi ę dzynarodowycll okres wymaga szczegółowego poczucia realizmu. Wymaga rozumowania z wyprzedzeniem.
Wojskowo-polityczne cele Paktu Atlantyckiego nie ma]ą nic wspólnego z interesem Polaków. Zachowujemy suwerenne, niezbywalne
prawo do decydowania o polskich sprawach. Polska nie będzie bezwolnym narzędziem w rozgrywce o syberyjski gazociąg. Nie będzie
popychadłem w realizacji cudzych celów.
Z wielką uwaigą śledzimy zmiany zachodzące ostaitinio w Republice
FederaJnej N1€ffiliec. Dotychczasowy dorobek stosunków dwustwnnych, za.równo poHtyczmych, jak i gospo<farczych. zawierał wiele poz:rtyWlnych elementów. Prag•niemy, aby ni e ucierpiały oine na zmianie r·ządu w Bonn.
Dekla.i·ujemy nadal gotowość do oho.pólnie korzy~,tirJej wspó~prnc y
Musi ona respektować istniejący w Europie układ sił oraz nienarusza1'ność europejskich grainic. Za·warte między nas:zymi krajami porozumienia są w świetle prawa międzynarodowego nieodwracalne.
S\ a,nowi to dobry punkt wyjścia do konty1nuaci.i i poglęb'i enia stosunków dwustro.nhych. Sbwacza możli~vość, aby RF::\f rozszerzyła
wkład
w dzieło odprę,żenia.
Wszystko, co dzieje się na nii;mieckiej ziemi, budz.i w nas, zro.zumiale, czujne zaimteresmvanie. Dzis·iejsze i perspektywiczme i1nteresy
narodu s.ta•no,wić będą zawsze podstawę naszych ocen. Dotychczasowy
stosunek chrześcLjańskiej d'!mokracji do Polski, wojowmicze o świad
czenia niektórych polityków, ich iden1yfikowanie się z re-wamżyzmem
tzw. ziomkostw, nakazują zdwojoną przezorność. Do Polaków, czę.~to
już w drugim pokole•niu urodzonyoh na ziemiach zachodnich. l'lnów
r.apł:i-0 wają z.za Łaby listy ,przestrzegające" przed .nabywa.n iem nieruchomości,
w tym ziemi up.rawnej.

'przepisy i d,efinicje zostały precyzyjniej sformułowane, zaostrzono
wymagania
w stosunku do osób
kiierujących
pojazdami,
a także
stworzono warunki dla usprawnienia pracy organów adminiiGracyjnych w tej dziedzinie. J.lracowując ustawę uwzględniono w sierokim zakresie przepisy mięizynJ.
rodowe.
Projekt ustawy
skier,ow:rno do
lwmis.ii sejmowych.
Po przerwie przemówieniie wygłosił prezes Rady Ministrów, gen.
armid WOJCIECH
JARUZELSKI
(tekst wystll;:pienia
zamieszczamy
oddzielnie).
Następnie
Sejm przystąpił do
głosowania nad propozycjami zmian
w składzie Rady Ministrów przedstawionymi przez premie1"a Woj.
ciecha Jaruzelskiego.
Przy jednym głosie wstrzymu·
jącym się Sejm odwołał wJcepremiera Zbigniewa Madeja ze stanowiska przewodniczącego Komisji
Planowania przy Radzie Minis rów
Odwołał następnie Andrzeja Jedy.
naka - przy 2 głosach wstaymujących się ze stanowiska w'c8ustawę.
Premiera.
Minister komunikacji
JANUSZ
Ze stanowisk ministrów w głosoT-AMINSKT przedstawił
rządowy waniu odwalani zostali: finansów
projekt ustawy „'.Pl"awo
o ruchu Marian :crzak • {przy
7 głosach
drogowym", w której poszczególne vist~zymują,cych się); b~owniictwa
Prac Ustawodawczych pos. EUGENIA KEMPARA (PZPR) prze-dstawiła projekt ustawy o zmianie uslł,WY o funduszu alimentacyjnym.
Do najważniejszych zmian pr.zew.idywamych w tej nowelizacji należy podwyżs1lenie
górnej granicy
dochodu na osobę w rodzinie, warunkującej prawo do świadczeń z
funduszu al.imentacyjnego - do 4
tys. zł, a górnej gramicy samych
świadczeń do 2 tys. zł. Rozszerza się krąg ooób uprawnionych
do korzysta.inia z funduszu na te,
które poSl.iadają zarządzenie sądu
zabezpieczające roszczenia alimentacyjne, oczywiście w przypadku
bezskuteczności egzekucji. Wprowadza się mC>żliwość ~antynuowania
wypłaty
świadczen z funduszu
przez okres do sześciu miesięcy po
śmierci osoby zobowiązanej do alimentów, jeżeli uprawnionemu nie
przysługuje renta ro"'ziinna. Ustawa
zapewnia w sprawach o śwfadczenia z funduszu
alimentacyjnego
taką samą drogę odwoławczą jak
w innych sprawach z ubez!Jieczenia społecznego.
Sejm jednogłośnie uchwa l ił tę

matertlałów budowlaTadeusz Opolski (przy 4
głosach wstrzymujących się); pracy, płac [ spraw
socjalnych Antoni Rajk.iewicz (przy jednym
głosie przeciwnym i 16 wstrzymujących się); kultury
i sztuki Józef Tejchma
{przy 6 głosach
przeciwnych i 12 wstrzymujących

.i

przemysłu

nyt:h -

się).

Z kole<i Sejm pri:ystąpii do głOllO
wania nad propozycją powołan[a
Zbigniewa Szałajdy na stanowisko
wucep1·emiiera. Została ona przyję
ta przy 3 głosach wstrzymujących
się. Sejm powierzył ·następnie stanowisko przewodniczącego Korruisji
Planowania przy Radzde Ministrów
wicepremierowi Januszowd Obodowskdemu - przy 2 głosach wstrzymujących s,ię. Se.im powołał ministrów: budowlliictwa i przemysłu
materiałów budowlanych Sta:ąi
sława Kukurykę {przy 26 głosach
wstrzymujących
się); hutnictwa i
i przemysłu maszynowego - Edwarda Łukosza (jednogłośnie); finansów Stanisława
Nieckarza
(przy 3 głosach
wstrzymujących
się); kultury i sztuki Kazimlierza Żygulskiiego (przy 11 głosach
wstrzymujących się).

kolejnym punkcie Sejm wyodpowdedz.i na interpelacje
poselskie.
W

~łuchał

M. in. pos. BOŻE.NA HAGER-MAŁECKA (ibezp.) wskazała, że oboWliązujące przepisy
f.inansowe utrudruiają w niektórych
przypadkach polskiim naiuk'<YWcom udzi•ał w

zagranicznych zjazdach t sympozjach. Odpowiedzi
udzielił w.iceminister f.i.nansów WITOLD BIEN,
Znaczna część zag~andcz,nych wyjazdów naszych · naukowców f;Lnan•
sowana j~t - powiedział - m. 111,
ze środków państwowych, dotycz:)"
to wyjazdów służbowyc,h. .Jst.ruleje
też grupa tzw. wyjazdów i><>'t>lera...
nych. Dotychczas puy tych wyju.
dac~ prawo do :zakupu dewdor. przy,.
sług~wało naukowcom posiadającym
paszport prywatny, Uw.zględnia
jąc opindę P<>Błurltl, łe prz~pis tsii
stan'Owi PE!'Mle Ulilr<udlnien!e, mdni>ł
ster mnansów swróciił się do preze.sa NBP o smlanę tych zasad ł
umożliwieni•
sakupu
dewiz na
wyjazdy JlOipieraine ndezależ.nie od
rodzaju posiadanego przez pracownika naukli paszportu. W. Bień
poinformcwat też o innych możli
wościach :tLnansowania
wyjazdów
zagranicznych pracowników nauki
oraz obowdązujących w tym zakr~
sie przepisach.
Pr~ed godz.
l'T w, sobot,e Sejm
zajronczył d"W'Udnfowe obrady.
(PAP)

Omówienie ustawy ,o

związkach

organizacje
Zw~ą,z,k.i zaiwodowe mają prawo · tworzyć zrzeszenia
międzyzwiązk-0we.
zawodowych.
w
iązkó
w
z
obowiązk.i
i
prawa
Następny rozdział Związki zawodowe mają praw o opiniowania założeń lub p1·ojektów
aktów prawnych 1>raz decyzji doty czących praw i interesów ludzi
pracy i ich rodzin, w tym warunków życia emerytów i rencistów.
Dotyczy to m. in. projektów planów społ eczno-gos podarczych. · Opinia
związku zawodow e go wyrażona na pi śmie powinna być przedst awiona właściwemu organowi władzy lub administracji w terminie jednego miesiąca. W raz ie rozbieżności stanowisk organ władzy terenowej lub administracji obowiązany jest ustosunkować s:ę do postulatów lub opi.niJ związku zawodowego i zawiadomić zwią::ek na piś.

Rozdział pierwszy ustawy o związkach zawodowych oJ<,reśla podstawy działania i cele związków Związki zawodowe są samorządne.
Są niezależne od organów administracji państwowej i gospodarczej.
W swojej działalności statutowej nie podlegają nadzorowi i kontroli
ze strony organów administracji państwowej.
mają rów·ne
Ustawa podkreśla, że wszystkie związki zawodowe
prawa. Organy państwowe obowiązane są traktować na równi wszystkie związki zawodowe. Organy administLacji państwowej i gospodarczej obowiązane są do powstrzymywania się od wszelkich działań
prowadzących do ograniczenia niezależności związków zawodowych
lub ich działalności zgodnej z prawem.
czytamy dalej - działa na podstaw•ie statuZwiązek zawodowy tu, który powinien być zgodny z Konstytucją PRL oraz innymi ustastoją na gruncie zasad
zawodowe
związki
wami. W szczególności
społecznej własności środków produkcj i, będącej podstawą socjaUstycznego ustroju państwa, uznają określoną w Konstytucji PRL przewodnią rolę PZPR w budowie socjalizmu oraz konstytucyjne z;asady
:polityki zagranicznej PRL.
Przynależność do związku zawodowego jest dobrowolna. Nikt nie
może ponosić ujemnych nas tępstw z powodu przynależności d;:- związ
ku lub pozostawania poza związkiem.
Związ,ki zawodowe reprezentują interesy uwodowe swoich człon
ków wobec kierowni ctw zakładów pracy, organów adm~nistracji
państwowej i gospodarczej, organizacji społecznych, a także w stosunkach z organizac jami związkowymi innych krajów oraz współpra
cują z tymi organami i organizacjami.
Z w iązki zawodowe reprezentują i bronią praw i interesów pracowniczych w zakresie warunków pracy i płac oraz warunków socjalno-bytowych i kulturalnvch, m. in. w zakresie polityk.i racjonalnego
zatrudnienia oraz kształtowania praw i obowiązków wynikających Że
na
stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń
rzecz pracowników, bezpieczeństwa, higieny i kul tury pracy, świad
czeń socjalnych dla pracowników i ich rodzin, kształtowania się ren
i sytuacji rynkowej oraz kooztów utrzymania pracowników i ich rodzin.
Związkii zawodowe współuczestniczą w kształtowaniu i realizacji
zadań społeczno-gospodarczych rozwoju kraju, działają na rz~ pomnożenia dochodu narodowego i sprawiedliwego jego podzial:'ll.
Związki zawodowe prowadzą działalność wychowawczą na rzecz
kształtowania etykli zawodowej, a także przestrzeganfa zasad współży
cia społecznego.
W końcowym artykule tego rozdziału 1t11wierdzono, !e zwia.zki l!lawodowe mogą przystępować do międzynarodowych ocganfa,a cJt zw,i ąz
kowych.
Następny rozdział omawia zasady tworzenia 1JWią<Zlków zawodowycm.
Prawo ~o.rzenia i zrzesza,nia się w związkli 1!awodowe przysługuje
osobom sw1adczącym 9racę w ramach stosunku pra<"Y', 1'ez względu
na podstawę takiego stosunku i 1tt&nowisko. Związek zawodowy zrzesza pracownkJów zatrudnionych w danej gałęzi pracy, w da.nym
rodzaju zatrudnienia lub w zawod'7Jie.

Zw iązki zawodowe mają prawo iprowadzenia własnej działalnośc i
wydawniczej dl~ celó.W. pracy związkowej oraz prowadzenia działalno
ści oświatowej i kulturalnej. Mają także pra.wo prezentowania problematyki związkowej w ogóln ie dostępnych obywatelom i ich organizacjom środkach masowego przekazu, zgodnie z przep isami regulującymi działa.nie tych środków.
Kolejny .rozdział dotyczy . zakładowej orga.nizacji związkowej. Do
U •kresu działania tych organizacji zaliczono m. in. zajmowanie stanowisk.a we wsz,ystkich indywi<tualnych sprawach pracowniczych w zakre.s1e unormowanym w 1prrepisach prawa pracy; zajmowanie sta.noWI6ka wobec kierown ika zakładu ;pracy i organu samorządu załogi
w sprawach dotyczących praw i interesów załogi zakładów pracy
1a w 1zczególności przy ustalaniu ,r egulaminu pracy, regulaminu nagród i premiowania, r<nikła.du c~u pracy.

Usta"ha wymienia następnie g1·upy, którym nie przysługuje prawo
przynależności związkowej. Dotyczy . to m. in. żołnierzy w czynnej
służbie wojskowej, funkcjonariuszy MO i służby wi~ennej, praco-

Na wni08ek Z§kładowej organizacji związkowej kierownik zakładu
pracy obow:ązany jest udziel ić bezpłatnego urlopu pracownikowi powołane-mu do pełnienia funkcji z wybocu w zakładowej organizacji

wników zatrudnionych w jednostkach wojskowych i iJilnych jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi spraw wewnętrz.nych.
Osoby zamierzające założyć związek zawodowy wybierają komitet
założycielski i uchwalają statut. Liczba założycieli w dllliu złożenia
statutu do rejestracji nie może być mniejsza niż 30 Oflób.
Wszyscy członkowie związku mają czynne i bierne prawo wyborcze. Statut może określić, kiedy funkcje administracyjne i funkcje
z wyboru w związkach zawodowych nie mogą być łączone. Wybory
do władz związkowych odbywają się w głosowaniu tajnym.
Związek z.awodowy nabywa osobowość prawną oraz prawo do działania z dniem zarejestrowania. Sąd odmówi rejestracji, jeżeli treść
s t atutu wskazuje, że organizacja nie jest związkiem zawodowym w
rozumieniu ustawy albo postanowienia statutu są niezgodne :z: jej
przepisami. Sąd wykreśl: związek zawodowy z rejestru w raz.ie podo rozwiązaniu
w statucie uchwały
jęcia w sposób przewidziany
związku lub też jeżeli liczba członków związku utrzyma się poniżej
50 osób dłużej niż przez 3 miesiące. Od postanowienia sądu w tych
sprawach pt"Zysługuje środe-k odwoławczy, do Sądu Najwyź:sz,ego.
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mie o swym stanowisku wraz z jego uzasadnieniem.
W sprawaca \l'~por:tnia.r.:ych r;.1yzej związe~ za,,:odo\ ;y rra ;::::a;·{o
wyrażania swej opinii publicznie, a także na po iedzeniu v:łasciwej
komisji Sejllllll lub Rady Narodowej i jej organów.
Związkom zawodowym przysługuje prawo występowania z wniooka,mi w &prawie wydania lub zmiany aktu pra...,vnego dotyczącei;o
praw i Interesów ludZ'i pracy i ich rod:;in.
1

prawo z.awieraruia układów
pn~ysługuje
Związkom zawodowy m
zbiorowych pracy o zasięgu ogóln1>krajowym. Układy takie obejmują
bez względu na przypra,cy,
gałęzi
wszystkich pracowników danej
nie objętych u k ładami
należność do związku. W gałęziach pracy
zbiorowymi regulowanie warunków pracy i pła~y następuje po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.
Związki zawodowe mają prawo dokonywan:a ocen warunków pracy, płacy i bytu pracowników. W tym celu związkom zapewnia się
pełną informację o sytuacji społecz,nej i gospodarczej w skali kraju,
województwa oraz zakładu pracy, z zasirzeżeniem zachowania przez
związki tajemnicy państwowej, gospodarczej i służbowej.
Związki zawod-0we mają prawo prowadzenia we własnym zakresie
prac badawczych w dziedzinach objętych działalnością statut.ową, a
w szczególności badań statystycznych, analiz indeksu cen i płac m·az
innych elementów Waf1.\nków bytu i pracy.

związ,kowej.

Problematykę sporów zbiorowych I prawa do strajku zawarto w naW razi.ę zaistnienia sporu zbiorowego właściwe
stępnym roz,dz.iale.
organy związków zawodowych i administracji są obowiązane niezwło
cznie podjąć rokowania. Jeżeli rokowania n ie doprowadzą do rozwią
zania sporu, każda ze stron może żądać wszczęcia postępowania pojednawczego. Jeżeli .soór ponadzakładowy nie został rozwiązany w tym

trybie, strony obowiązane są poddać go rozstrzygnięc iu przez kolegium arbitrażu 1połecznego przy Sądzie N aj wyższym, zaś spór zakolegium arbitrażu społecznego przy okręgowym sądzie
kładowy pracy i ubezpieczeń społecznych.
Związkom zawodowym przysługuje prawo organizowania strajków.
Pojęcie strajku zdefiniowano w projekcie usta wy w sposób następu
powstrzymywaniu
jący: strajk polega na dobrowolnym zbioro wym
int eresów
się pracowników od wykonywania pracy w celu obrony
pracowniczej.
ekonomicznych i socjalnych danej grypy
Strajk j4!&t środkiem ostatecznym ;i nie moż e być ogłoszony bei
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Wysokie odznaczenia
dla zasłużonych
techników
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uprzedniego wyczerpania możliwości zal atwienia sporu. Przy podejmowaniu decyzji o ogłoszeniu strajku organ zwi ązkowy bierze P.od
uwagę współmieri1ość żądań do strat zw.ąz,rnych ze strajki em. '·edopuszczalny jest strajk o charak terze polityczny m .
Udział w strajku jest dobrowolny. Nikt n!e może by ć zmuszony
do udziału lub odmowy udziału W strajku. Strajk ogł asza się co
najmniej na 7 dni przed jego rozpoczqciem.
Wymieniono następnie grupy, którym nie przysługuje prawo Co
strajku. Chodzi tu m. in. o pracowników zatrudnionych w jednostkach podległym m:nistrom obrony narodow e j i spraw wewnęti:rnycn,
w zakładach przemyslu obronnego. w zakładach nracy produKuJącycJ~,
magazynujących i zaopatrujących w środki żywności, w zakladacn
służby zdrowia. Strajk jest zabron:ony w zakładach pracy . polozo_
nych na terenie, na którym ogłoszono stan ,klęski ży:viołoWeJ.
W o:uesie straj!{U zorganizowanego w mysi przep1sow usta wy P· „_
cownik zachQ.wuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecz~1ego
wyiątk1ein
z
pracy,
stosunku
ze
U'Prawnień
innych
oraz
prawa do wyn.agrodzenia. z"".:ązki za~odow~ 1 1c~ zrz.es~enia mogą
tworzyć fundusz strajkowy 1 decyduJą o Jego v. y!{ot Z) staniu.

.„

0
Kolejny rozdział formułuje zasady odpowiedzialnośc i za nari.1°zeni
lulJ
stano~1~k1en:
zajmowanym
.z
związku
w
Kt,o
przepisów ustawy.
pełnioną funkcją nie dopełnia obowiązku lub w mny spo,6 0 narw:za
przepisy ustawy. podlega karze grzywny do 50 t ys. 11.
wrganizowanym wbrew p o-tanowienion 1
Kto kieruje strajkiem
wolności do roku, ograniCZEma
ustawy podlega karze pozbawienia
wolnoś ci' albo grzywny do 50 tys. il.
Sąd Wojewódzki w Warszawie w razie stwierdzenia. że dany organ
związku zawodowego prowadzi działalność rażąco sprze:ZJ1ą z u•:awą ustala 3-miesięczny termin dost'°sowania działaln ości tego organu
na
do obowiązującego prawa. Postępowanie sądowe wszczyna się
wni·osek prokuratora generalnego PRL. W razie be7'1'kutcczneg o upł y 
wu tego terminu Sąd Wojewódzkj w Warszawie może m. in· zażą
dać przf'prowadzenia w określonym terminie nowych w yborów do
r.:i
organu związku. Jeżeli te środki okażą się b ezskuteczne. S ąd
wniosek prokura·t ora generalnego, orzeka o skreśleniu związku z rejestru.
W ostatnim r.oz,dzfale obejmującym przepisy przejściowe i końzawodowych dokonane
cowe s.twierd"ZJono, że rejestracje zwią21ków
przed dniem wejścia w życie ustawy tracą moc prawną.
Ro21poczynanie d.zialalności związkowej odbywać .się b<;dzie w · naprzez organi zacj e
stępujących terminad1: po 31 gr'udnia 1982 r. nie wcze.śniej niż po zarejestrowaniu
związkowe w za·kladach pracy prze?.
kh statutów p1-.Gez sądy wojewódzkie; po 31 grudnia 1983 r.
ogólnokrajowe organizacje związkowe; po 31 grudnia 1984 r. - pr?.ez
zrzeszenia i organizacje międzyzwiązkowe.
W okresie do 31 grudnia 1983 r. do organizacji związkowych w zakładach pracy nie stosuje się przepisów określających minimalną liczebność komitetu zalożycielskiego oraz członków związ,ku.
W okresie przejściowym do 31 grudnia 1984 r. w zakładzie pracy
działa jedna organizacja związkowa.
Rada Państwa w uzasadnionych przypadkach może skrócić termin
powołania ogólnokrajowych organ ;zacji związkowy c h , organizacji mię
także skrócie termin obowiązywania zasady, ż9
dzyzakładowych, a
w zak1adzie pracv działa jedna organizacja.
Po okresie 3 lat od dnia wejścia w życie u tawy Rada Pań
stwa, po konsultacji ze związkami zawodowymi. dokona OCC'ny przebiegu realizacji ustawy i w razie potrzeby wystąpi z inicjatywą j<>j
zmiany.

Tekst ustawy oglO'lZQny
Ustaw''.
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Maksymilian Kolbe

związkach

święfyrri

papi eż
kiedy
A
ze str. 1)
c hrześcijan in a.
dekretem
koncelebratt'ltów uroczymej krótkim. a uroczystym
dzi•iejszej mszy obok kardynałów ogłasza ojca Kolbego święty m, długo
i bisku,pów jest ksiądz Konrad Sz.we- n: e m i.tkn ą O<klas,k i.
W zebra ny tłum padają .-łowa .Tada. te>warzysz ojca Kolbego z obo'ZU w Ośw ięcimiu. jeden z tych. któ- na PaM•ła II: „Sw i ęty Ma1ksyrnilian
losu
Była
rzy szczęślin.vie n!e podzielili
K0<łbe oddał życie za brata.
l:>lisko 2 tys. pe>lskich k•lęży , of iar w tej śmie~i cała osta tecz.na wielh Ltlero-wskiej ekstermlnacjl
kolić ludzkiego czynu. ludz.kiego wy uroczy<>toścl
W l!turgu dzisiejszej
boru. ~wU!dectwo miłości„ ".
jest wiele słó w I momentów 110iwerNcezależnie od filozoficznych prnsa·l.nych Ka·rdynał Peaez i.ni kierując ko-n~l1 moO:ma powiedzieć że na plado papieża Jana Pa,wła II pr oś bę cu sw. Piotra wraz z w•·niesi en le m
o kanonizację przyipomina. że bło  na alt.cz e her oiczne.)?o oolskiego ka~osła.w'ony :\fa.ksvmiliatt'l ~la.ria KdldcikQlllał się akt uznania dla
płana
jest światu jako wzór Paiwvższyc h wartości ludzk'ch .
be znany

I

„Solidarności''.
Byłem działaczem
Chyba niesłusznie rozwiązano ten
związek. Należało przywrócić jego
struktury, a tylko odizolo•Nać lu-

dzi, którzy mieli wygórowane ambicje polityczne.
W pomieszczeniu ek~pedycji 11r
2 na pl. Barlickiego spol~aliśmv
kilku kierowców autobusów i pra·co';"ników MPK. Odb yła ~ię tam
krotka, zai:qiprowizowana dysku o;ja.
Oto kilka opini i:
jest i.a
wszvstkim
- Przede
o nowcześnie, aby coś mówić
poc7.ekać
Trzeba
wych związkach.
przynajmniej rok, żebv n rzc'.rnnaĆ'
się czy szlachetne założenia zawar te w u.;tawie sejmowej będ'l res. pektowane w praktyce.
. - ~yliśmy i;-;viadkam i już nie Jednei deklaracji. . 'ie pierw:<ry ra7.
słuchamy różnych obietnic. P'>tcm
życie pokazuje, że jest in1c";;~j .
- Niedobrze, że rozwia?.ano „S'.llidarność" . Był to au ten! ,~~znv rurh

(Dokończenie

Uroczystości kościelne

W><-~

w kraju

dn'u oglo"cnia przez ołtarzu polowym na te renie NiepoPawia li w Rzymie kalanowa. Józef Glemp wygloslł hopol,kleizo m!lię. Czcimy dziś - pow i edz ia ł l>l'Y·
Kolbe~o.
fr anc!s?:ka;nina kapłana. nmęczone mas - św. Maksymil iana i cieszyjako jeden z m'lionóiv - w my <ię je!(o chwał~ któ ra uobecni:<
E!-0 Au- się w na<Zych sercach i w nas1ei
oboo:ie zal(fa<iy
hitlerow~kim
Ko~~
c;cbw:tz-R;rkenau świetym w
w'nolnoc:e. Blo!( osławionv i św:etv
Wy·odbyły :\-taksvmili~n
niezwYkłym
był
c.'ele rzymskoka tolickim·
sic w kraju liczne nabo7.e1\:twa w hrańrem 'R ne;a Swoim t.vciem urzeintencji kanvnizowane~o zrtkonnika-. czywistni! to. o C'Zym m.Ó\\'ił Chr ys.
W uroczysto~ciach które odbyły się tu" w Pl'7.Yk;:Jzaniu. ab~· ludzie WZ(ł
w Niepokalanowie - klasztorze za- jemnie •ię miłowa li. Ojc'ec Kolbe.
łożonym przez o Maksymiliana Kol- który zginął męczeńska i\miercia w
bel(o - uczestniczvl prymas Pol ski, O<w i ęc 1m i u . oddajac życie za bliiarcvhiskup .Józef Glemp.
niego. łączy narody, loczv Je w · poW cz asi e mozy, odprawionej przy koju, w wielk ie.i m-odli~.wi„.
IO bm. -

napieża

w

Jana

~Iaksvmiliana

zawodowych

działać da lej , gdyby nie weszło? r!o
niego wielu ludzi mających inne,
polityczne, cele. Sądzę, że . m.~7.na
było zostac przy „Soliclarnosc1
odsunię ci a od
warunkiem
pod
związku działaczy politycznych. Notrze.ba sobie jes:w.ze
wą ust!lw.ę
przemyslec.
Pielęgniarki dyżurując!! w sobotę wieczorem w jednym z łódzkich
szpitali opowiedziały się za strukturą związkową sprzed stanu wojennego: - Zapisywałyśmy się do
„Solidarności" i na razie nie mamy zamia,r u przyątępować do innych związków . Za wczesnie jeszcze by wyrobić sobie pogląd na
temat nowych postanowień Sejmu.
MARIAN SWINOGA, maszynista
PKP Łódź-Olechów: - To, .co usłyszałem w Sejmie, brzmi bardzo
Ale kto nam ·zagwaobiecująco.
rantuje, że tak· będzie w praktyce?

Wśród

.
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na temat ustawy

okresie międzywojennej niepodo Stanów
emigrowało
Zjednoczonych Ameryki Północnej
w poszukiwaniu elementarnego pra(Dokończenie ze str. 1)
wa człowieka, prawa do pracy, któ·
rego nie mogli zrealizować we włas·
nym kraju, Wielu ludzi polskiego nej. Wykroczyła. więc poza ramy
dla ruchu
okreslone
pochodzenia, jak 1 Polaków przeby- działanda
Stanach Zjed- zwdązk·owego,
moim zdaktóre
wających czasowo w
noczonych w okresie II wojny świa niem można w upro.szczen~u ok1:etowej, odegrało istotną rolę w przej- ślić jako ochronę interesów oocjalściu Stanów Zjednoczonych od izolaRuch
cjonizmu do polityki koalicji anty- no-byt.owych pracowników.
hitlerowskiej: USA, Wielkiej Bryta· związkowy musi być jednak odn11 I Zwląz:k11 Ra,d'Zii>cklego. WystM- rodzQIJ.y, Nowa ustaJWa okireśla zarolę
wybitną
tu
czy przynomnieć
sady jego powstania. Czy będą to
śwttatowej lłaiwy polskiego ekon<>ml- związki takie, jakich oczekują lusty, Oskara Langego w walce wy- dzie czas pokaże. Wiele zależy
borczej F. D. Roosevelta, prowadzą
cej do utworzenia tej koalicji. Koali- od samych związkowców.
cji, której zwycięstwo określiło noPracownica kina „Wisła": - Nie
wy ład w świecie 1 Europie, ład po.
zaznałam nic dobrego w dawnych
rozumień z Jałty i Poczdamu, otwieramach CRZZ, ale
związkach w
rając droge dla utworzenia Organizacji NaTod6w Zjednoczonych. Koali- zawiodłam się równiei na „Solicji - od której niebawem po zbu- darności". Teraz trudno mi będzie
rzeniu hitlerowskiej Rzeszy państwa obdarzyć zaufaniem nowe związ
Zachodu przeszły do polityki zimnej ki. Nie zdążyłam jeszcze dokładn ie
wojny,
przeczytać ustawy. Jestem jednak
Pol.ska Agencja Pra6<>Wa stwi„rdza, pewna, że związki
są pobrzebne.
te. tak, Jak kiedyś po n wojnie Muszą jednak spełnić kilka wanie wjechał do Polski runków, a przede wszyst~im poświatowej
Anders na białym koniu, tak I dz!.
siaj nie nadjedzie do niej na żad zyskać zaufanie ludzi. Nie będzie
do świadcze
~i~c. koniu żaden kalifornijski Jet. to łatwe po ostatnich
niach .
Polska Agencja Prasowa chciałaby
\Vszystkim, którzy
uwagę
zwr~cić
- Związek powm1en bronić row medopuszczalny sposób chcą inge- botnika - stw[erdził BRO~ISŁAW
rować w wewnętrzne sprawy Polski
ZAWALSKI, ekspedytor na stacji
i w suwerenne decyzje Jej najwyż
O nowej
szych ustawodawczych władz parla- PKP Łódź-Kaliska.
tyl e, · co z,dążyłeni
mentarnych, że naruszają dobre zwy. ustawie wiem
Byłem
telewizji.
i
radia
z
usłyszeć
Narodów
czaje dyplomatyczne, Kartę
Zjednoczonych I obrażają uczucia członkiem „Solidai·ności" i wydanarodowe Polaków.
je mi się. że ten i:wiąze<k mógłby
I w

numerze „ Dziennika
(PAP)

najbliższym

w

OMOWIENIE US'l'A WY O SPOŁECZNO-ZA \'l'ODOWYCH
ORGANIZACJACH ROLNICZYCH ZAMIESCIMY
W NUMERZE JUTRZEJSZYM
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Kolejne sankcje Reagana

Tymowskiege (o
Prezydent Stanów Zjednoczonych,
i techni- Ronald Reagan, w czasie we<!kendu
ze swego rancho w Kaliforwygłosił
socjalistyczw
miejscu
ich
i
ków
Te~hi
Slowarzyszeniu lntynierów
nii przemówienie radiowe, w którym
Dekoracji nym społeczeństwie).
Komunikacji.
ników
wyr azi! zaniepokojenie uchwaleniem
(aobota) przez Sejm PRL ustawy o związkach
rugi dzień obrad
dosztandarów tych organizacji
był dniem bardzo pracowi- zawodowych.
Ratly
wiceprzewodniczący
konał
R. Reagan uważa, iż
godzin z dystansu wielu tysięcy kilometrów
tym, Do późnych
Państwa T. W. Młyńczak.
· wieczornych uczestnicy kon- lepiej- wie, nlt my, tutaj, w Polsce1
Następnie prezes NOT - A. Kotowarzystwie licznych jak się mamy rządzić I urzą<lzic
w
:Peć i przewodniczący Rady Głów- gresu
w swoim własnym kraju.
ne.i NOT - Janusz Szosland wrę- gości, a także wiceministrów zainPrezydent, który żelazną ręką przy
czyli 24 wybitnym działaczom wiel- teresowanych resortów, obradowali pomocy policji i policyjnych kajdanproblemo- ków złamal strajk kontrolerów ruceniony w środowisku techni- w siedmiu zeS1pOłach
ce
żywnościowej; chu lotniczego, obecnie poucza polcznym Medal im. B. Rumiń~kiego. wych: gospodarki
e-nergiJ, paliw i surowców; wyko- ski świat pracy i polski Sejm o tym,
Wśród nich są dwaj łodziame
mają być ukształtowane stosunFranciszek rzystania oolskiej myśli technicz- jak
i
,J~rzy Jabłkicwicz
ki pomiędzy związkami zawodowymi,
nej i kadr; do,skonalenia gospodar- a pa1'lstwem. Uznając, że ustawa o
.
Kacprzak.
W ccei:nars7'.ałek Seimu Z. Gertych ki i techniki oraz ich wzajemnego związkach zawodowych nie jest po
poclkresllł. ze uchwała kongresowa oddziaływania; warunków techni- jego myśl!, oświadcza, że Ameryka
będzie bodźcem . do P?wstania no- I cznych i społecznych odnowy bu- nie może temu przyglądać się spoDlatego też wyda! polecenie
w~ch aktó:n leg1~lacy1n:v.ch. co ~i:: downictwa; ochro.ny środowiska i kojnie.
kroków, zmierzających do
podjęcia
dz1e zadaniem Se1mu. Mi.n. B. Mt~ gospodarki wodnej; roli i zadań ru- zawieszenia tzw. klauzuli najwyższekiewicz mówił. o ootrzeb1e peł.mei~ I chu środowisk technicznych w okre- go uprzywilejowania dla eksportu
szego wlączel'l:1a NOT . do działan sie odnowy i wychodzenia z kry- polskieg>0 na rynek Stanów Zjednoresortu sz.kolmctwa w>:zszego sta- zysu gospodarczego. Obrady toczy- czonych, co zmierza do ograniczenia
ły się w reprezentacyjnych łódzkich eksportu polskiego lub pogorszenia
Istotę 01erwszego dnia obrad
znaczy odpły
progr~mowy prr fabrykach. Goście oodkreślali dos- jego opłacalności, to narodowego
nowił:v: referat
na
kongresu wu polskiego dochodu
A. Kopcia, refera Y konałe warunki pracy
zesa NOT rzecz Stanów Zjednoczonych Oświad
doc. W. Jurewicza (o problem~c~ dobrą organizację. Ożyw io.n e dysku~ cza również, iż podejmie takle d ziawe łania w stosunku do zachodnich so_
wdrażania r~f?rmy gosp<><;Jarczei fi sje znalazły swoje . odbicie
k ierunkach 1e1 doskonalenia). o.ro · wnioskach stanowiących integralną Juszników, które spe>wodowałyby podobne posun i ęcia z ich strony w stoJana Kacz1narka (o Poglądach sro- część uchwały kongresowej.
sunku do Polski.
dowiska t echo:cznego na poll~§'~ę · Także w drugim dniu obrad, po
Ronald Reaga.:1 stwierdza zarazem
) p.ołudniu, w gmachu Urzędu Mia- obłudnie, iż posunięcia te nie są
naukowo-techmczną w latach
sta przedstawiciele łódzkich władz skierowane przeciwko Polakom, lecz
próczłonka przechwiko po!!Slkieml\.I rząde>W>.
przewodnictwem
pod
B iura Politycznego, I sekretarza KŁ buje podyktować suwerennemu pa!lpa<'lamen•to•wi i jego rzą
- T. Czechowicza i prezydenta J. stwu. -jeg'°
nie po raz pierwszy - wadowi
Nie.wiadomskiego prz::yjęli organiza- runki, które według niego muszą
torow kongresu z przewodniczącym spełnić, jeśli chcą „zasłużyć" na ła
Rady Głównej NOT - J. Szoiilan- skawe potraktowanie przez odlegle,
A. w1elk1e mocarstwo, wśród których
dem i prezesem ZG NOT wymienia: zniesienie stanu wojenneKopciem na czele.
go J zwolnienie internowanych.
UPI pisze, że zarówno w Kongredniu sie, jak też poza ntm, wywierano nani edzielę, w trzecim
w pienvszym dniu <>br.ld XX Konobrad. w sali Teatru Wiel- ciski na Reagana, aby ogłosił on
KC 1
sekretar-z
Techn\ków
gresu
k iego gościł (już jako wice- Polskę krajem niewypłacalnym woP'ZPR _ z. Michałek 1 m cn1ster- B:
W bec Stanów Zjednoczonych. Jednakże
Z. Szałajda.
premier)
dekoraci1
aktu
Miśklewicz dokonali
I>!!<partamenw Stanu
podkreśLł rz&comlik
wystą'P i eniu
NOT. krótkim
wvróżni'l~cvcb ~'ę działaczv
1
na Speaks oświadczył, że administracja
PRACY . znaczen ie wzięcia przez NOT
ORDER SZTA!'<DARU
nie zamierza podejmować takiego
.
KLASY otr-zvmal'.: A. Kołakowsk1,
w Kuncewicz t A. Zielonko, KRZYŻ SWOJe barki cieżaru próby wypro- kroku. Sądz im y - pow iedzi ał - że
utrzymywać
1'ędzie
GWIAZDĄ wadzenia kraju z kryzysu poprzez najskuteczniej
z
KOMANnORSKI
miejsca nac1skl na Polskę, aby spłaciła swój
właściwego
POLSKI znalezienie
ODRODZENIA
ORDERU
dług.
otrz•,m1!i S. FarJasz•wski i J. Jabl- i nżyn i era i technika w naszej gosdzień był także
kit>wic7 ORDF.R S7TANnARU PRA- oodarce. Trzeci
Polska. Agencja Prasowa czuje się
CY II KLASY - W. Klopociński. dn iem plenarne.i dyskusji. Refero- w ol1owiązku przypomnieć. w związ
w ku z wypowiedzią prezydenta ReaORDERU wano również wnioski obrad
KRZYŻ KOMANDORSKI
ODR0Tl7.F.NTA POl-S'KI - M Gwiaz gana w sprawach polskich, iż Pol.
drcki. W. Obtułowir7. M. s7.ellński. zespolach. Omówiono liczne proble- ska Rzeczpospolita Ludowa nie jest
techiami
zadan
z
środowiska,
m:v
OFICERSKI
KRZYŻ
Rawluk,
.J.
!<rajem bananowym, w którym prenik : oolskiei na czele.
ORDERU OOROO'ZENIA l'OT .St<I zydenl Stanów Zird norzonych może
Przegłosowana po wielu p0praw- uważać 1ię za władnego do dykto9 osób w tvm łtYl7 ! anie: B. BachPolska
man. z. Lapot. K. Tesl3w•ki. KRZYŻ kach uchwała kongresu (a za dwa wania atnerykaliskirh µraw!
KAWALF.RSKJ ORPERU onRODZE- lata pla!luie się spotkanie w Łodzi. nie jest członkiem Paktu Atlantycw tvm:
NIA POLSKI - 20 osób
lecz członkiem Układu War kiego.
z. Bielawski. L. BoJ?n•l?wskl. z Ko- by oceniĆ' stopień jej wykonania) szawskiego I sojusznikiem Związku
procesu Radzieckiego, Jest krajem, którego
tnowska. w Pilarski. .J. Szvmański . podkreśla. że realizacja
z. Jurknwska Wier7.orek . S .t••kie- ndnowy będzie skuteczna tylko armia wraz z armią radziecką zatknę
wicz, ZŁOTY KR7Vż ZASł.UGT• - wówczas. jeżeli uwzględnione i do- ła na gruzach hitlerowski ej Rzeszy,
uwarunkowania, na gruzach Reichstagu swój biało.
~n o0 ót> w tv m : M. Kowalewski M. cenione zostan!ł
nie· rzerwony sztandar.
SRF.RRNY które dostrze•a i na które
Nowak.
.T.
Mamiński.
~
O'i-Ohv
~
Z~SLUGT
KRZYŻ
Polska Agencja Prasowa chciałaby
w tvm: '!'. 'F'ahiańsl<i, z. .Janis•ew· ustaiąco zwraca uwagę środo.wisko również prz ypomnieć. że w dotychsto<ki. s. Kosrnrek. w Wit;u7ek. Ł. techniczne. (Do omówienia uchwa- czuowej historii wzajemnych
sunków narodów polskiego I ameryZakr7.ewsl<a. D Żarvska M. l<ehliń- tv r>owróc'my),
premają
zakończył
Amerykanie
kongresu
raczej
Obrady
kańskiego,
ska. D. Plotro1nka M. KPesiak.
.od„nac7„nvm oo!!r•1U lo-wa l w im!e - zes NOT zapewnieniem. i:e Polscy powody do tego. aby święcić pamięć
i:en, technicy chcą być krajowi użyte Pułaskiego I Kościuszki.
n:.u . R1ura P0<lityczn.e~o ~<C
Polacy mają wystarczajaco wiele
~!1r;;.1;t~::· K~ar~?:~sk~~~~ał~k.'''~s~~~ cz~1i. Poś'l'.'.ięcił \Viele cŻasu na po- powodów, aby żywić uczucia przy.
dobrą
z.a
2<?sood::i-r~m
dz1ęk:owai:1e
jaźni i sympatii do narodu ameryczvstoścl uc7.estn·iczyli T. Czechowicz
organ:zacJę tei waznei ogolnokra- kańskiego. Setki tysięcy naszych ro1 J . N1ewiadoms!G.
(AP) daków w okresie rozblo-rów
Polski
jowej imprezy.
(p)
(Dokończenie

·

zawodowych

związkow~'.
przecież

raz

A

błędy· zdar7.ają

Trzeba pr-·znrr. ŻP mamy t.e"' gło· ie.

duży z;1,--~L

„

•
I

się

każ~f'mu.

O wypowiedzi 11ro3i li śn1·' Judzi ,
którzv pracow2li uot!cza · snho'nio-niedzielnego weekendu. Opi nie formułowaue były na i:o r;>ro.
Nie wszyscy zdążyli jeszcze zausta wv o
się z treścią
poznać
Więk
zawodowych.
:rwiązkach
szość wypowiedzi oparla b•J!a na
znanych z · r:i.tiia.
wiadomościarh
! telewizji. Wiele o•ób pn;„, na~
wrecz ormówiło
mdal:'owanvrh
o"~owiedzi na 11vlani:\.
opinii potwierdziła.
Wi•kszość
dośt' POWSZPr.hną tezę , Iż na uk&ztiiłtowanie się sio~ <lll~u pols·
kiej kla<.v robotulcze.i do nowe.i
1wl1z!, owym
s:vtuadi w ruchu
rotr7.eba czasu, ch<>ci:\i w<:r.yscy
są zgodni co do tego, że zv'.'in;kl
muszą istnieć.
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BIURO PODR0%Y,
TURYSTYKI I WYPOCZYNKU

mgr tur. Wojciecha Mal'zyńs.kiego
ŁOD.Z, ul. JULIANOWSKA 4,
tel. 55-26-06

Z A P RA S Z A
NA ZIMOV/Y WYPOCZYNEK

+ 9-dniowe

~1
~

~

~~

>~
$•

~~

pobyty świąteczno- ~~
noworoczne (23 grudnia - 2 ~~
stycznia);
w okresie ferii szkolnych (28
~
stycznia - 6 lutego);
~
5-, 7-, 10-dniowe od stycznia
do kwietnia 1983 r.
~ Pensjonaty - pokoje z łazienka
~ mi lub umywalkami oraz pokoje
gościnne KARKONOSZE, TATRY,
~
·
BESKID, BIESZCZADY.
~
35344-g
~
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GŁOWNO plac zalesiony. bud-OWlany 14-00 m sprzedam.
Oferty z ceną
„34424"
Blluro
Ogłoszeń,
Piotrkowska Sil.

DZIAŁK~

SPRZEDAM
nowy dom.
bud V'!lek gospodaTczy
1()00 m c.o I 30 ha ziemi
Ofe-rtv
3468'7" Bluro Ogło
szeń,
Piotrkowska 96

s d<>!?liklem let-

nl.Skowym I M-4 własnoś
eJowe zamienię na
domek.
segment
Oferty
„37046"
Biuro
Ogłoszeń
Piotrkowska 96

WEZMĘ ·v da;le.rża~vę plac
z pamieszczenlem
l(ospodarczym, Tel. 657-64.
34352 g

DZIAŁKĘ 2000 m budynek
letniskowy
t iios.podarczy
w Ke>lunm.\e •przedam Oferty .. 37048" Biuro Ogło
szeń, Piotrkowska 96

DZIAŁKĘ budo'W'lan11
na
SLkawle - s.przedam.
Oferty .,34606" Biuro Ogło
s-zeń,
Piotrkowska 96.

DOMEK 1ednorod~lnny
t
guatem, duży ogród
wolny - sprzedam
t.ódt
- Ruda. Tel 111-60-25
:M262 g
KUPI~
dom fednorodz·ln·
ny w Zgierzu W rozliczeniu M-3 o~. Stefana. Tel

55-ao-in.

34623 Jl!

DOM plętrowy wszystlde wygody, garaże, pornleszcze.n ia
rzem!eśLn !cze
spn:edam.
Ksawerów.
Wschodnia 1~.
:W614 g
SPRZEDAM
termę kurzą
Barbara Kubicz wieś Mośc'•ka
1<,Yn
Teżowa
Skierniewickie.

""""""ltu"i"i'"v~--~1~

+ gastronomiczne („duża"
„mała

+ bukieciarstwa

:~
~

L

tzw.

~

~

gastronomia")

(

i kwiaciarstwa,

ORGANIZUJE
od października br. w Zd. Woli
WOJEWODZKI
UNIWERSYTET ROBOTNICZY
ZSMP W SIERADZU,
ul. Kościuszki 6, tel. 46-36 i 37-72.
2120-k
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PRZEDSIĘBIORSTWO

~

~

ROBOT MONT AZOWYCH

>
~

w Pionkach, ul. Przemysłowa 2,
woj. radomskie·

,

utrudni natychmiast

~

„CHEMOMONTA%"

~

pracownlk6w w za~odzle1
~

•

~

•

~

Przedsiębiorstwo prowadzi budowy w zakładach przemysłu chemicznego na terenie kraju m. in.
w Ta.r chominie oraz produkuJ'e
aparaturę chemiczną i konstrukcje stalowe. Prowad7imy również
budowy za ~ranicą: NRD, WRL,
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MONTER
KONSTRUKCJI
METALOWEJ
SPAWACZ.

Czechosłowacja.
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wynagrodzenie
wg
układu
zbiorowego pracy .w budownictwie,
zamiejsrowy.m
pracownikom
bezpłatne zakwaterowanie w
hotelu robotniczym,
wyżywienie

w

kładow_ej
tnością.

częściową odpła-

stołówce

I

~

ZAPEWNIA SIĘ:

za
·

~

$

za-

W sprawie omówienia warunków
pracy 1 płacy nalPży się zgłaszać
u kierownictwa ~rupy robót nr
5 PRM C'hPmomontaż" na terenie Z::i k 1::1 rińw Przemysłu Barwnikńw
Roruta" w Zgierzu, ul.
Struga ~O
2336-k
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DZIENNIK

ŁODZKI

nr 164 (10158)

KUPIĘ

Tel.

wiertarkę

stołową.

774-18.

646i7 g
------1 zgrzeWTRYSKARKĘ
warkę do PCV kupię. Tel
53-18-53
34708 g

1

I

DZIEWIARZY rencistów - f
zatrudnię:
Killńskiego
H

I

m. 10 a

I

P 0 SIAD AM samochód osobowy !paliwo bez ograniczeń)
wolny czas
oczekuję
propozycji. Oferty ,34782" Biuro Ogłoszeń,
Piotrkowska 96.

g

34745 g

MPK INf O RM UJE,

---------

że

w

zw1ą,zku

z robotami torowo-si>eciowymi na węźle ulic:
Zachodnia - al. Kościuszki - Zielona
od dnia 11 paż::lz1erni-ka br. nastąpi
zamknięci-e
ruchu kołowe.go na tym

PRZYJMĘ pracę chałupni
czą. Oferty „34781"
B\u ro
Ogłoszeń, Piotrkowska 96.

węźle

OBJAZD ULICAMI:

Mł,ODY solidny
podejmie
Więckowskiego. Wó'czańska. 22 Lipca,
M-3 w Rudzie pracę w sektorze prywatP1otrkowska zgodn!e z oznakowaniem.
nym, chętnie na wtryskarpokoje) na po· ce łub inne. Oferty „34784"
W związku z tym autobusy li1t1ii: „A",
„SYRENĘ R-io" (lS75)
dobne w Lodzi.
Telefon Biuro Ogłoszeń, Plotrkow·
„C", „K", „151", „154„, „155", kursoMIKROAMPEROMIERZE - ' sprzedam. Ktlonowa 3 m. 5l-04-36.
34245 g ska 96.
wać będą następująco:
Jtu,plę. Tel. 728-40.
25 Bałuty,
KUPIĘ
W roz-,
Z POŁUDNIA do zbiegu ulic al. Ko341.58 g
34818 g liczeniu mieszkanie,
„Fiat 126 p". Tel. POSIADAM
wtryskarkę.
ściuszki 22 Lipca normalnie na- - - - - - - - - - 757-23 lub 448-40.
Przyjmę pracę. Tel. 782-53.
stępnie od ul. 22 Lipca, Piotrkowską,
KUPI~
dywan wełniany SPRZEDAM
„Ta.un.usa 12
34532 g
34634 g
3X4. Tel. 5:ł-3'2-53.
m" 1005 rok po rem0«1cle.
Więckowskiego, Zachodnią i dalej
U-333 g T<!-1. 52-99-37. po 18-tej
POSZUKUJĘ
mieszkania. LAKIERNIKA samochodowłaściwymi tra~ami. Przystanek na
- - --- --- - - · __________m_12s g Tel. 418-°9"8.
34637 g wego zatrudnię. Kilińskie
objeździe na ul. Piótrkowskiej, przy
!!PRZEDAM
białą 51lknlę
go 165.
34639 g
ślubną
(WZ<rost 168 cm).
SPRZEDAM
.. Fiata 125p LOKAL handlowy w cenHandlnw:vm Domu Dziecka.
_..,.
deskę kTeślarską kulma·n n Picit-u.p"
Łódź, ul. Sre-1 trum Strykowa do wynaję- PRZYJMĘ ucznia w zawoZ
POLNOCY
do
zb'egu
ulic
ZachoMlarkil. 7 m. 20. po 15
dzie
lakiernika
brzyńska 47 m. I.
samochodocia. Oferty „34448"
Biuro
dnia - Więckowfkieiro normalnie,
25372 g
34526 g Ogłoszeń. Piotrkowska 95. wego. Przestrzenna 63 Kin.
następnie
ul. ul. Wi«:ckowskiego,
34374 g
„TRABANTA
SW'
rok .
•
Wó 1 czańską. 22 Lipca, al. Kościu
1.9711. !>tan idealny sprze-1 SPRZEDAM
MASZYNĘ kratWlecką męs
M-4,
50 m SOLIDNY pilnie podejmie
szki i dalej właściw,•mi trasami.
kw. z telefonem wl~s- pracę chałupniczą. Oferty
ką,
telewizor czarne>-biały dam. Tel. 1~-99-69.
34l~ g nościowe,
I p„ dzielnica ,.34500"
„Elektron"
sprzedam.
Przystanek na ot-jeździe na ul.
Bi urn
Ogłoszeń,
51-18-79.
Oferty z
ceną Piotrkowska 98.
36498 g - - - - - - - - - - - - żubardź.
Wólczańskiej nr 21.
„34135"
Biuro
Ogłoszeli.,
„FIATA l~ 1300" Na ulicach, po których odbywać ~ię
Piotrko..wska 96.
.JUBILERSKIE
kamienie 1975
61PTZedam
Tel. -~-------~~
będzie objazd, wiprowadza si.ę ruch jePOSZUKUJĘ dobrych szwa
syntetyczne produkcj~ au- 55-52-90.
114449 g PRACOWNICA
•z pi ta la czek
dnoki.erunko0wy.
do szyela d.robneJ
2375-k
stria.ok>iej - sJ)rzedam. o.
~
-poszukuje
pokoju
w
śród·
Oferty „34434"
terty „34'258" Bi11uo Ogło ZAPORO ... CA (l971!) apn~- mieściu, Oferty „34197" Siu galanterii.
Biuro
Ogłoszeń,
Piotrszeń. Ple>trk~a 96
dam. Jarzynowa 42 po lo
ń
k
· ™85
~~ Ogłosze , Plotrkows a kowska 96
g
34199
VW 1302L. opony Syreny,
FORD
Trainzlt
sprzedam.
ANNA
żurek
zgubiła
grzejnik e>lejowo-elektrycz- zamrlenlę, inne
propozy- P<?SZUKUJĘ 2-pokojowego
wkładkę zaopatrzeniową W
ny - h<>lenderskl
termę
cje.
Lokału na ste>larnię m1:szkanla na rok.
1 el. ZATRUDNIĘ blacharza sa- 502542.
34671 g
IO L tele·wlzor ko.torowy poszuk>Uję. KubarskJ.. Mo· i· 52-a4-16.
34333 g _ mochodowego
rencistę.
japoński sprzedam. Tel. tylowa
(Rados_e_m_a_25 a_: _ _ _ _
341_a_1_g WANDA Witczak
zgubiła
9 m, 17
758-08
34259 g
wkładkę zaopatrzeniową Y
34621 g CUDZOZIEMIEC
goszcz),
ROZWIEDZIONYM,
małkawal 05986.
34667 g l erom
wdowcom
poleca
SPRZEDAM
samochód żeństwo poszukuje M·3 ~ ZATRUDNIĘ szwaczkę do
TIUL
amerykański i;przesię
Biuro
Matrymonlatne
" (-'••••a•omo~-so~o- telefonem, tel. 55-13·32.
szycia koszul męskich. Tel. ZOFIA Poborska
dam
Oferty
z
ceną
zgubna .Happy end" Koszalin 1,
Muscel
..,..,. • " ~ •u
34347 g
34•'l 3 g 55-23-49.
.. 34788"
Biuro
Ogłoszeń.
wkładkę zaopatrzeniowa W
wy) z częściami z.amiennyskrytka 102.
303 p
Pie>trkowska 96.
34681 g
ml łub zamien~ę na osoWYKONAM
tynki
wew- 289749.
bowy. Miarki 7 m. 20. po POSZUKUJĘ m!.eszkania z nętrzne. Najchętniej
dom
ANTENY TV - Instalacje,
MZ ES-250. płaszcz skórza. Hl
wygodami
na
rok-dwa.
35958 g
piętrowy. Gr:r.egorz zauder, STANISŁAW
Szczepaniak tel. 322-95 Palpuchowskl.
Płatne z góry. Oferty z cenY męslki - i;przedam. Tel.
95-005 Wiskitno 48.
zgubił wkładkę zaopatrzeną „34275" Biuro Ogłoszeń,
55-59-40.
34138
g
niową
W
540735.
a~ g
KUPIĘ
opony do Zasta- Piotrkowska 96.
ANTYKOROZYJNE
zabez- - - - - - - - - - - wy 1100 nowe. tel. ~3-51
pieczanie
samochodów
przyjmie MARII Boglel
34241 g OBCOKRAJOWIEC skradziono „VALVOLINE" stu· MŁODA solidna
rachunSPRZEDAM czyllllly
zadent medycyny poszukuje pracę w sektorze prywat- wkładkę zaopatrzeniową Y ki, gwarancja. Mycie sU·
kład
ślusarsktl.
Oferty SPRZEDAM karoserię ,Sy- M-2. M-3 najchętniej
34706 g nlków, podwozi,
z nym (chałupnictwo) szycie 313240.
nadkola.
„34730"
Biuro
Ogłoszeń.
reny 104". Tel. 272-62.
telefonem. Płatne z góry. wykluczone. Oferty „34439"
Beskidzka
81 (Brzezlńsk.ą,
Piotrkowska 96
Biuro
Ogłoszeń,
Piotrkow-1
34752 g Oferty .. 34327" Biuro Ogło- ska 96
-------f- - - - - ZGUBIONO wkładki zaopa- Okrętową) Klimkowski.
sze1\, Piotrkowska i16.
NOWĄ
.Prakblcę
Super
- - · - - - - - - - - - - tr?.enlowe: Maria Go<
W
- TL" sprzedam. Oferty NOWĄ kabinę do „żuka"
łHJKIECIARKĘ samodzlel-. 4143'11. Marusz w 414310 g
SA~OTNI! Atrakcyjne o·
lub po wypadku - kupię M-3 własno~clowe z
peł·
--„34219"
ferty w Biurze MatrymoBiuro
Ogłoszeń.
kwlaclarn 1a.
-- nialnym „Jantar", Ustka,
Tel. 657-64
nym wyposażeniem pil- ną zatrudni
Piotrkowska Sil.
Lódź, Armil Ludowe.1 40.
JERZY
Materka
zgubił skrytka 48.
H353 g nie sprzedam. Oferty
··-----„34590" Biuro Ogłoszeń, Pio34468 g wkładkę zaopatrzeniową W - - - - - - - - - BOAZERIĘ
SO nową.
roz·
„nata !25p" trkowska 96.
A_K_W_I_Z_Y_T_O_R__
d_o_z_b-le_r_a_n_\a 071885·
34678 g ODCHUDZANIE
rząd .. Lady" sprzedam. NADWOZIE
z gwaran--- - ---Oferty
.3423~"
Bluro O- - sprzedam. Mosiężna 5
cją
kosmetyka
.. SABA".
34573 g POSIADAM lokal 30
m. zamówień do zakładu prygłoszeń. Plotrkowska 96.
Piotrkowska
l
(w
podwóSTANISŁAWOWI
Kłosowi
watnego
potrzebny.
O------.--- „
podpiwnlczo1~y śródmlerzu)
33903 g
„SILNIK.
..
Fiata
1500
ście nadający się na pra· ferty „34134" Biuro
Ogło skradziono wkładkę zaopaMEBLE, pralkę. tmne
sprzedam.
Tel.
52-77-52 cownię lub sklep - spr.ze· szeń. Piotrkowska 98.
trzeniową W
126614.
sprzedam. 350-11
DYSKRETNE
nawiązanie
wiecoZorem.
dam
lub
Inne
propozycje.
· - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _3_44_4_6-'-g Starzyński, Astronautów 7 POTRZEBNY kucharz i
znajomości
zapewnia Biu·
SPRZEDAM
ma.i;:lel-praso.,Nepnnmo<' kuchni. Próchnika WIECZOREK Czesław zgu- ro Matrymonialne
34779
waln1ę. Gnieźnieńska 25 od SPRZEDAM
Uoikl, tuleje ~:__
____
g 19 .. Jadłodajnia"
tun", Gdańsk 5<1. sk.ry<tka
bił
wkh<dkę
zaopatrzenia10-17
7.
2155 k
Tel SA~IODZIF.LNEGO
mlesz·--wą W 500796-798.
34672 g serwo-Moskwtcz 412
53-61-45.
kania poszukuję,
T<~lef0<1
ZGUBIONO wkładki
zao- SAMOTNI! W
zalotenlu
lt-41711
g
352-23.
36380
g
SKŁADANĄ ł6dt żaglowopatrzeniowe
Przemysław rodziny dyskretnie pomoże
wlosłową
„Mewa 2"
Stroiński w 868010-5312/RT
wam Biuro Matrymonialne
VW - 1300. blacha'I'k·a P<>
sprzedam. Tel 53-91-14
Lucjan
W
868012-5314/RT.
Rodzina" skrytka pocztoperkusję
34758 g remoncie . oraz
wa 55, 71-141 Szczecin 6.
&zpadersk\ego - sprzedam
RYSZARDOWI Adamczew·
Edwarda
23
m.
8
po
~<>dz
MSH 101. Daniela WS-503
TOMASZ i Andrzej Grze- skiemu skradziono wkładkę
16
34-206 g
NOWO otwarty sklep brankolumny łO W - sprzedam
szczak zgubili wkładki za- zaopatrzeniową W 537555
ży
galanteryjno-odzleżowo
Teł
51-19-32, po 18
opatrzeniowe
W 607208 W
po.szukuje
:M705 g ZAMIENIĘ 5 Opo<l 5&0X13
36726 g ZOFII Klop,
skradziono dzie-wlarSlkleJ z det!<am; na 165 SR 13 PRZYJMĘ kowaM-spawac~y 607209.
dostawców.
Opole, Wrocwkładkę zaopatrzeniOWq W
KIJOW - automatlc Zenit oraz na suchy akumulator warunki bardzo dobre oZGUBIONO wkładki zaopa- 946252.
34503 g ławska 6. tel. 42-774.
(nowe) sor7.edam
Ha- 6SC45 na SSE60 Tel 33-91-14 ferty .,37121" Biuro
Ogło
trzeniowe Bogusław
Barle>ge.ny 1aleko·siętne - no szeń.
Piotrkowska 96
INSTALOWANIE
lamp
tos
WZ
135611,
Urszula
WZ
JAN
Grzelak
zgubił
wkład
we kuplę. Tel, 51-24--02
4 OPONY 145/13 - sprze- - - - - - - ·--- - - 135613, Justyna WZ 135612, kę zaopatrzeniową W 560467 oświetleniowych, gnlazaek,
34763 g dam Oferty
34674" Biuro NIEMIECKI Llnke. 290-11. Dorota WZ 111043.
naprawy instalacji elektryOgł·05Zeń. Piotrkowska 98
34187 g
34437 g MIECZYSŁAWOWI
Ba· cznych 657-70 Kronenberg.
SPRZEDAM gr,zeJnlki te-------. rylskiemu
skradzlono
ll wne I powiększa Lntk to- GARAŻU poszukuję.
Tel
z~ub1l wkładkę zaopatrzeniową W
(ko· WACŁAW Hatias
to.~ a flczny
Piotrkowska 51-18-79.
malowa36497 g WPISY na zaoczne
zaopatrze.n:ową 909028
34135 g TAPETOWANIE,
respondencyjne) kursy kre· wkładkę
sg m. 62. I
niP mieszltań, tapety wlas·
w
556540.
34431
g
34620 g
śleń technicznych oraz kone lub powierzone. BezpyGARAŻ
Bałuty
Sródmle- sztorysowania
.
--.
KRZYSZTOF
Miliński
zguprzyjmuje,
łowe cyklinowanie podłóg,
informacji J ADWIGA Księżak zgubiła bił wkładkę zaopatrzenio· gwarancja Mistrz
DYWAN wełniany 3X4 no- śmie wynajmę_ kupię. Tel szczegółowych
Kisfel.
wkładkę
zaopatrzeniową wą D 498210.
wy
sprzedam.
Oferty f>l-07-74
pisemnych udziela „Oświa· 307678,
Jacek 307579.
_ _ __
- - - - - - Tel. 51-07-74.
3'4700 g ta" 31-139
34428"
Kraków,
Biuro
ul.
Ogłoszeń.
.
34450 g SKRADZIONO wkładki za·
Spasowskiego s.
Plotrkowska 91!
opatrzenlowe, Elżbieta Na- AUTONAPRAWA .,Syrena",
GARAŻU poszukuję w
O2142 k
ZGINĄŁ czarny niemiecki sielska w 199414, Jerzy W .. F !at 126" przeglądy, smakolicy
FranclS'l•kańska.
BySPRZEDAM
kocioł
co
na
Dąbrowie. 200018.
34655 g rowanie. Jachowicza 9. DoWoJ, ka Polskie- KELNERKA-kelner, pomoc owczarek
Ka.mil.no 2 m sześc. i barw- tomskiej
(Chojny),
proszę o kontakt.
- - - - - - - - - - - - - 1azd: Leczniczą
do kuchni. bufetu po· Znalazcę
nlk oralTiż kwaśny i kon- go. Tel. 55-57-84,
Tel. 241-10,
34579 g
SKRADZIONO wkładki za· Spychalski.
34504 g trzeb ni. Możliwość zam ie·
str-ukc .f-e
v.1.-aty
teJ.efon
4
__________
s _2_6_6_g opatrzeniowe: Piotr Sokół
4&i-76 od 15.
sz•kanla.
Bar
„Pod Dz.1.
SZCZĘSLIWIE kojarzy mal
GRAŻYNA Tłuczek zgubi- W 914383. Stefania W 914882. żeństwa Biuro
M444 g GARAŻU poszukuję,
M-3 k1em''. Smardzew.
Matrymola wkładkę zaopatrzeniową ZGUBIONO wkładki zao- nialne ,Mazury",
kwaterunkowe 35 m
zaOlsztyn
SPRZEDAM
barakowóz. mlen ię na w~ększe. Oferty ·PRZYJMĘ pracę chałupnl· 319121.
2344 k
M451 g patrzeniowe: Antoni Piór- 2, skrytka 335.
Jan
Zdm~ski,
Szczerców .. 34269"
Biuro
Ogłoszeń czą.
Tel. 55-36-09 wieczo·
- - - - - - - - - · - - kowski s 347050 Marla Ja97-420, ul. Praga 55.
Piotrkowska 96
rem.
34613 g UNIEWAŻNIAM
zagublo- nowska s 3470Ś4.
MYCIE okien, pranie dy34143 g
ną pieczątkę: Zakład Elek. wanów , sprzątanie wnętrz
OPIEKUNKA do staruszki tromechanlkl Leszek Ogło- JAN Kaszewski zgubił do- , 264-43 Miguła
OVERLOCK
- sprzedam.
natychmiast potr~ebna. Wy- za, Antoniew 29 A.
kumenty i wkładkę zaopa- ·------Oferty 34602" Blruro Ogło
żywienie, noclegi, wyna&_ro34445 g trzeniową 925696.
GLAZURĘ
te.rakotę. ukłaszeń
Piotrkowska 96
dzenie. Tel. 254-52.
----------dam. Pęczek. Tel 56·59-58.
34608 g JANUSZ
Lubek
zgubl! ELEONORA Czupryn zguPIERSCIONKI złote
18 k
~or"Zed am
Tel 51-96-95 po SKIERNIEWICE
spół - - - - - - - - - - - wkładkę zaopatrzeniową W biła wkładkę zaopatr.zenio- INTERESUJĄCE oferty _mapracę kra,
34441 g wą W 267709.
3__477~ g
18,
34515 g dzielcze M-5 zarn!ffii.ę na PODEJMĘ
trymonialne posiada
„Vewlectwo lub inne. 52-66-74 840037
--L.:
podobne w Lodzi 652-22 do (17-21).
34719
g
OBCOKRAJOWIEC
przeby- nus" Koszalin CzarnieckieSIATKĘ ogrodzeniową
16
34714 g
URSZULA Gozdek zgubigo
7.
311 p
wający w Polsce
zgubił
sprzedam. Zło·ta 8. Perltlńktóra TELENAPRAWA 830-92 Be105„ la wkładkę zaopatrzeniową dokumenty Osoba,
skl
34172 g KUPIĘ M-2 Bah1ty, Tel. POSIADAM .,Skodę
Skoczylas,
ul.
w
555530.
34430
g
znalazła
proszona
jest
o dnarek.
wolny czas
55-20-51.
35073 g
SPRZEDAM
ma·~netofon
kontakt. Tel. 16-44-33. WyTraktorowa 74 a m. 28.
stereofon Lewy
M 2405 S
34727 g ZDZISI.A W Piotrowskł zgu- soka nagroda.
GRACO! Ochrona antyka·
ne>wv . !l'Zpu.lowy.
Oferty SANOK bił
wkładkę
zaopatrzenioM-3 zamienię
samochodów
34337"
Biuro
Ogłoszeń.
n.a t.ćdt Lub okolice Wia- PRZEDSIĘBIORSTWO
34425 g IZBA Rzemieślnicza w LO· rozyjna
po- wą W 144788.
Plotrkowska__9_8_ _ _ __
gwarancJa.
Mycie silników
dom<>ść:
Wieś
Góra 22 lonijna-zagraniczne zatrud·
dzl
uniew~żnla
zagubione
woj. Skierniewice.
98-134 ni w systemie pracy na- ZDZISI.A W Kudllk zgubił świadectwo czeladnicze
\ nodwozi nadkola Zakłado
SPRZEDAM futro „skalne Jeżów.
wa
13
(koniec
Przybyszew·
34~3 g kładczej
osoby biegle ro- wkładkę zaopatrzeniową D legltymac.1ę czeladniczą na
wydrv chińskie" duh roz
sklego> Koliński.
34795 g nazwlsko Lucjan Zatoń.
biące na drutach 1 szydeł· 091995.
miar ora'I! nowy botter @·
M·ł,
k.omfortowe s tele- ku. Oferty .,34792" Biuro
lektrvczny
80 I.
Tel
lakleroPlaczyński AURELIA Garbacz zgubiła CYKLINOWANIE,
fonem własnośctowe - pil· Ogło~zeń, Ple>trkowska 96. KRZYSZTOF
51-22-20
3łl36 g
telefon
zgubił wkładkę zaopatrze- wkładkę zaopatrzeniową W
nie kuplę Kazimierz Gład
wanie parkietów.
996016.
kowski,
36767 g 53-49-67, Żyłowski.
Grab\en lec 20-65 , PRZEDSIĘBIORSTWO
po- niową w 467051.
SPRZEDAM relllkw1a.rz t:v
lonljno-zagraniczne
zatru·
14641 g
dowskl
Oferty
„34137" Łódt, tel. ~2-68-21.
34292' dni: &zeta produkcji, konsBiuro Oi;:ioszet\. Plotrkowtruktora odzieży, wykwall· MIROSŁA w Janosik
9ka 98
zguabsol· bił wkładkę :r:aopatrzenio·
MŁODE bezd0letne małteń tikowane szwaczki,
K<>LEDZB
KOMPLET stołowy atyl0- stiw~ poszukuje sam'>dz!elwentki szkoły odzietowej, Włł Y 185871,
wy
•Przed-am.
Tel
pracowników
ne.go mieszkania na 2 la- repasaczki.
14890'
887-80
36269 g ta - ewentualnie umeblo- do prac pomocniczych na
.,34794"
wane, Tel, 53-89-84. po 18 ! /2 etatu. Oferty
klerownlkO'W'I bi<11ra
ILONA Wiewiórka agublla
JEANS sprzedam.
W-wa
3'4226 g Biuro Ogłoszeń, Plotrkow• wk!adk• aaopatrzenlową
w
32-14-53.
ska 98.
056899.
H70ł g
wt1p6łczucla
loikalu
na
pow<idu
nczerer:o
FUTRO damskie s nutrd.1 POSZUKUJĘ
pracown.!ę krawiecką
na POTRZEBNA u:waczka do
łmlercl
sprzedam. T.ralktorowa 202
szycia
koszul
męskich.
oEUGENIUSZ
Milcars
zguPoszukuję mie&4725 g Bałutach
szkania na 2 lata. Sprze- ferty „34215" Biuro Ogło· bił wkladkłł aaopatrzenio·
TB!ICIA
szeń, Piotrkowska 9ł.
Włł W 939722.
SPRZEDAM S..te11114ego psa dam jean1, Teol, J1-49-86.
14658
g
14810
g
skladaJłłl
do«a czunego 11 rodowoPLASTYCZKA
podejmie
ZARZĄD
I
PRACOWNlCY CECHU
dem z J>OllVOdtU
wyjazdu
zaotka- ZGUBIONO wkładkł
w LODZI
RZEMIOSL SKORZANYCH
Ba 1"10<ka 119 m. l i b. blok ZAMIENIĘ I pokoje bloki pracę - malowani•
patrzeniowe: Kurzyp Zbignin. Ttł. łl9-9ł po l'f.
na M·Z 1 M·3 tel. 764-16.
464, Po COda. Jl
niew 725922. Tomasz 100534 •
H294
14244 '

I

~~

ZAMIENIĘ
Sląskiej (2

I

g

I
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I
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1

I
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I
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JULIUSZOWI KRYASKIEMU

wyiras„

)~

~~:~.:':.:':~~~~~:::~~~~::~~~~~~~~~~:~:~~~~~~:~

I

BRYLANT
kUtJ>lę. Oferty
.34790"
Biuro
Ogłoszeń.
Piotrkowska 98.
--

SPRZEDAM ne>we
futro KUPIĘ mlemkanie w noszare ła•Pki
kaTail<ułowe. wyni
budOIWlllictwle M-2.
Tel 56-.21-14 po 17
W rO'Zolliczeniu „Fiat L2&p"
34284 g nowy. Ted. 53-5S-96 po godz.
--------1.7.
34768 g
SPRZEDAM ztoty syg>ne<t
- - - - ---.
19 g i brano;.o.letę M g O- ; LOKAL w Konstanty~ow1e
terty
.3~~15" Biuro Ogło- ' wyna3mę
rzemieślmkow1.
szeń. Piotrk~ka 96
Tel. 51-73-39.
-34737 g
COCKER spaniele kole>ro·we rodowodowe _ s~rze-. KAWAL.ER lat 27 kupi lub
dam Pl Kościelmy 4 m
wynajmie lj)tlkój z kuch·
65 ·
·
34330
nią w starym budownlc·
twie z wygodami. Oferty
.. 34546"
Biuro
Ogłoszeń,
i!fj~
Piotrkowska 95.

t-

•

Cł:J:il!Dl.ll J•J:1:i~3il[:Ci:l:ii~
1

„Cza•
GWAltDIA
USA od lat 18
Apokallpay"
godz. Ił 13, U, li
MUZA - .. Wielka podróż Bolka
16,
i Lolka" pol. b.o. godz.
„Łańcuch" czes. od lat !8, 1odz.

Mł.01'.A

li

MAIA - .• znachor" ez. I l II
pol. od lat 12 godz, 16, 19
POKÓJ - .,Cyrk w cyrku" czes.
b.o. godz. 15.30. „Anna i wampir" po!. od lat 18 godz. 17.30,

SZvVAJCARSKIE RAJSTOPY <> AUSTRIACKA BIELIZNA
S\VETRY 0 HOLENDERSKA HERBATA <> RADZIECKIE
DO ŁÓDZKICH SKLEPÓ\V
ZEGARKI
W

ubiegły

świad

byliśmy

piątek

kami bardzo milej uroczystości. Uczeń
Podstawowej ur 7 w Łodzi
Szkoły
- 11-letni LECHOSŁAW ZARYCHTA
otrzymał przyznany mu uchwałą Rady Państwa medal „Za ofiarność
I odwagę". To zaszczytne 0<1znacze11ie, przyznawane za zasługi w ratowaniu życia Judzkiego, wręczył cl1łop.
cu przewodniczący Komisji Nauki,
Oświaty

i

Wychowania

Naro-

Rady

dowej m. ł.o<izi - płk doc. dr HIERO~IM BARTEL.
O wydarzeniu tym informowaliśmy
kilka miesięcy temu. Po południu,
5-miesięcznego
matka
czerwca
5
Bartka M, nakarmiła i uśpiła . niemowlaka, Korzystając ze słonecznej
pogody, ułożyła malca na bal!tonie
Poleciła
I piętra w koszu wózka.
kilkuletOpiekę nad niemowlęciem
niemu

siostrzeńcowi,

a

sam'.a

zajęła

domowymi porządkami. w pew.
nej chwil niemowlak wysunął się
z kosza, przetoczył pod poręczą balkonu i zawisł na krawędzi.

się

.N z: moment

wręclenia

medalu

W tym czasie mieszkający w tym
samym bloku Leszek Zarychta trzepa! dywanik. !liajpierw usłyszał krzyki przerażonych sąsiadów, a zaraz
pntrm zobaczył osuwające się z balkonu dziecko. Chłopiec natychmiast
niemal
i
balkon
pod
podl>iegł
w ostatniej chwili chwycił spadają
cego niemowlaka. Malutki Bartek
został uratowany i nie poniósł źad.
nych obrażeń. Jego wybawca, inter-

Ha11del załatwił
(INFORMACJA WLASNA)
działanie

Każde

zmierzające

do zdobycia atrakcyjnych i poszukiwanych artykułów na tak
ubogi łódzki rynek zasługuje na
szczególne uznanie. Rzecz jasna,
w obecnej sytuacji towary te
błyskawicznie znikają z półek,
niemniej nawet niewielkie ich
dostawy w jakimś stopniu zaspokajają potrzeby przynajmniej
części łodzian.

Od

czasu łódzkie
Handlu Ubiorami
prowadzi wymianę kom-

dłuższego

już

Przedsiębiorstwo

„Otex"

11 -lelniemu

bo ha terowi.
Foto: A. Wach

JESIENIĄ

o

Nie

pęknięcia

doznał

kości

przedramienia.
W uznaniu dla tego bohaterskiego
czynu, Rada Narodowa m. Łodzi wyprzyznanie
o
wniosek
~t oso wała

W

racjonalnej

ciepłem,

gospodaiflki

elektryczną

energią

nia skutków zimy. Do 20 paźd.ztier
nika ma być zakończony przegląd
stanu przygotowania budynków do
zimy. Zostanie również dokonany
przegląd stanu oświetlenia budynk6w, skrzyżowań, ulic i dróg wylotowych w całym województwie.
Pod uwagę będą brane w czasie
przeglądów

oszczędza

możliwości

nia energii i paliw.
Wzorem lat ubiegłych, w ZakłaŁódź-Miasto
dz,ie Energetycznym

W 70 rocznicę przyjazdu

Lenina do Polski

i

Licząca już sobie 35 lat ~wiatowa
Federacja Głuchych (mająca siedzibę w Rzymie) przedstawiła oRtatnio
bardzo smutną statystykę. Wynika
z niej, że 80 proc. Inwalidów słuchu
świata
żyje w różnych regionach
warunkach.
trudnych
bardzo
w
jest
zarejestrowanych
Polsce
W
45 tys. ludzi dotkniętych wadą slujest
otoczona
nich
z
Większość
chu.
troskliwą opieką, któreJ głównym ce.
Iem jest zawodowa i społeczna rehabilitacja ludzi żyjących w świecie
ciszy W oddziale wejewódzkim Polskiego Związku Głuchych w bodz!
zarejestrowanych jest 3.800 !nwalidów słuchu. Mają oni zazwyczaj zarehabilitacyjną
opiekę
pewnioną
i socjalno-bytową, Czynnie uczestniw przedsięwzięciach kultura!czą
nych, turystycznych ! sportowych.
Muzyka K. Szymanowskiego, J.
spotkania
sobotniego
Podczas
v.:ypełni
Schuberta
F.
i
Brahmsa
w Klubie PZG wyróżniono zaslużozwiązpracowników
i
działaczy
nych
pierwszy w tym sezonie poniedziałku. Odznakę „Zasłużonego działacza
kowy koncert w Akademii Muzycz- kultury fizyczne.1" otrzymali: Stan inej. Co tydzień bowiem o godz. slaw Mizers1"1, Adam Pławczyk i Jan
Złota Odznakę Honorową
18.15 w gmachu uczelni przy ul. stawicki.
Polskiego Zwiiizku Emerytów, RenGdańskiej 32 (wstęp wolny) wystę cistów i Inwalidów wręczono Marii
Graczyk i Alinie Plawczyk. Odznakę
pować będą pedagodzy, studenci i
Teresie
Honorową PZG przyznano:
Gawrońskiej, Henrykowi Jóżwiakozaproszeni goście.
Jerzemu
Olczykowi,
Janowi
W czasie dzisiejszego koncertu wi,
Orczrkowsk!emu i Jerzemu Pusz.
.
.
1nauguruiącego cykl wy s tąpią pe- czyiiskiemu.

Federacja
światowa
która zrzesza ponad 70 mln
inwalidów słuchu z 54 krajów świa
ta. ustanowiła ~1iędzyna rodowy Dzień
Głuchego. z tej okazji Odby!a się
w ubiegłą sobotę uroczysta akademia
w Klubie Polskiego Związku Głu
chych w Łodzi przy ul. Piramowicza 12. W spotkaniu tym uczestniczyli działaeze i pracownicy PZG.
25 lat temu

Głuchych,

1

Jak >uż informowaliśmy, z oka-.
'
ro~nicy przyjazdu W. I. LeKom1tet Łódzki
nina do Polskoi,
Łódzki TPPR i
PZPR, Zarząd

z.ii 70

Zespół

oraz w

Zakład.tle

Sieci Cieplnej

oraz zwalcza- przygotowane i uaktualnione zosta-

Elektrociepłowni

im. W. L

ną

tzw. programy awaryjne.
zalecenia przekazane zostały wszystkim przedsiębior
odpowiedzialinstytucjom
i
stwom
przygotowanie miasta i
nym za
(sk)
województwa do zimy.
Szczegółowe

Chrońmv zwierzvne!
Myśliwi,

polujący

w lasach w po-

bliżu Wl;i Domaradzyn (gm. Głowno)
znaleźli niedawno kilkanaście stalo-

wych pętli - sideł, założonych przez
na grubą zwierzynę.
kłusowników
W jedn'ł z takich pułapek dostał się
młody daniel. Stalowy drut zacisnął
się na szyi 1 nogach zwierzęcia MY0

usłysz,ełi za!osny ryk da nlela,
ale :maletlt go już martwego,
Zawiadomiono o tym służbę leśną
I najbliższe posterunki milicji. Rozposzukiwania 1 obserwację
poczęto
terenu. lltyśl!wi zdołali zlikwidować
nie znaale
24
leziono
Zbliża się zima - trudny okres
Osłaleśnej.
zrwierzyny
dła
uf.ność.
ich
t
rwiero:ąit
bienle
z Jaką podchodzą do dostarczajacych
karmy ludzi, wykorzystują wi'aśnie
kłusownicy. Nie wolno pozwolić, by
czuli 1!ę bezkarni.
(Sk)
śliw!

sidła,

kłusowników

Lenina w piątek zorganizowały w
EC-IV ogólnopolską sesję naukową. Wzięli w nieJ· udz>iał działacze
ruchu robotniczego, aktyw TPPR,
przedstawiciele łódzkich zakładów
pracy oraz młodz,ież sl!kolna.
Sekretarz KŁ PZPR - Andrzej
ogólnopolską
.Hampel, otwierając
.
.
.
Wspólnie • 14 współorganizatora
sesJę naukową, stw~erdz1ł m. i·n., mi wielkimi zakładami pracy
iż odbywa S'ię ona w naszym mieście w 100-lecie obchodów pobkiego ruchu robotnicze-go, w przededniu 65-lecia W•ielkliej SocjalistyczPaździernikowej i
nej Rewolucji
60-lecia powstania państwa radzieckiego. Idea postępu i sprawiedlie Akademia s okazji „Miesiąca
niepo<llewośoi społecznej, nasza
z przeglądem
połączona
Seniora",
głość związana trwałym sojuszem zespołów
seniorów,
artystycznych
14 w DDK (Ul. Nize Związkiem Radz,ieckim jest c:ią- dziś o godz.
1/3).
na
mia
cia
gle aktualna W polskim ruchu 1'0·
botniczym
W cŻasi~ sesJI wygłoszono rete- w:Ch,w;~~~~~iz~..!'aJa ro:~~~z akw'tftl~b
powszednie w
raty: „Lenin w Polsce" (dr Roman Akwarystów, w dnl
·
· t ernacio·
S zyma n' s kl) • " L en.un
godz. 15-19, w soboty i niedziele w
m
(ul.
nalizmie" (doc. dr Tamara Łojko), godz. 11-19 w DK „Rondo"
Uroczystości ! imprezy z okazjl .,Lenin o wychowaniu" (doc. dr Limanowskiego 166).
TomalakMałgorzata
dagodzy:
• Zapisy na kursy języków: nle„Lenin o
Dnia Głuchego hab. Czesław Banach),
Wierzba - skrzypce, Anna Weso-1 :\Jtędzynarodowego
we W<Zystkich kołach związkach zawodowych" (prof. dr mteckiego ! angielskiego oraz robółowska-Firlej - .fortepian Tadeusz ~rlbywają sięzakładowych
L
n n ktor ) oraz " e- tek na drutach I szydełkowania
h b K · ·
1 szkolnych
,erenowycl1.
'
azimierz
a ·
Chmielewski - fortepian, Stanisław Polskiego Zwiąl')ku Głuchych.
nin o kulturze" (doc. dT hab. Wła- przyjmuje SDK „Lokator" (ul. Noj.kr.) wopolska lZ/14. tel. 757-ll).
dyslaw Grabski).
(sk)
(rs)
wiolonczela.
Firley .......-._-..y~- ~cCP\aY.:••:Jfłl..-••„-..~fllł·
~fit;~
telegramów. Jak go poinformowanieszczęście
miał
ne redakcji).
Kiedy zdenerwowany już mocno
no w VPT l.ódt-1, w pierwszym
ivyslać dwa feleąramv do l..odzi
tvmi u:yjaśnłeniami Czytelnik powupadku osoba doręczająca spopier 1L·s.,zy 4 września (nr 195
że o qodz. 16.35
rządzi/a notatkę
LX) z .Tasła q rfrugt 6 września

Giełda

I

Poniedziałkolve

„Bom.is u":

koncerty

I

„Postęp"
.1eden

z

•

na poczcie

naszych

.s tałych

Cz.u-

telegram

8.7

pamiętau„.
Nic wiec

dziwnego,

że

czące1

u•

oddala

u1·ocz11stoścł

1>0nleważ

mloduch
że ich
ślub Wt/Znaczono na
w domu nie bylo
czvwl.~cie.

drugim

wupadku

/

ttczestnltmiselnej.

nie bvłó. Onie było. bo
qodz. 17, u:ięc
w
nikogol
natomiast

o-

świadczono. te wobec n1eobecno-

łączył

-...xwu>WWlWWWWU

się

telefonicznie z osobq
tej mater!.! (tel.
kompetentną w
309-36). ta na wszitstkie zarzuty

oświadczyła mu. że na {akim zalatwianiu sprawy polega (cytuJcmt/ dosłownie) „postęp na poczcie/"
Dziękujemy za

fri domowników te1egram wlożo-

potem

~~~';;e:'~u:~.:.~d:.'.'~ _o~y:__h_ ~o_d'.:_ skr~nld~
WWW..

osobie

Jłl-11

UZ-91

taki postęp!
(s.)

_ _ _ _ _

MW UMWWL

lt

TATRY Zi5-9'

747-21

t3
115-11

677-22, 292-!2
253-11

Pogotowie ciepłownicze
Pogotowie drogowe

ł09-H

„Polmozbyt"

Pogotowie energetyczne:
Rejon Łódź-Północ lflt-32, 31(·31
nł-:tł
Rejon f,ódź-Poll1dnie
15-13-19
Rejon Pa bian!ce
lł-Jł-d
Rejon Zgierz
311-lł
Rejon oświetlenia ulic
315-35
Pogotowie gazowe
t7
Pogotowie MO
t9
Pogotowie Ratunkowe
Pomoc drogowa PZMot.
705-17
661-11
633-11
337-$7
TELEFON ZAUFANIA
czynny w godz. 15-7 rano. W
5'2-81-lł,

w

dni wolne od pracy cal"' dob~.
ciążą pr&blemow"'
i spr a wy rodzinne 741-33
w dni pow•zednie &d god.,I. l i
do 22.

Dla kobiet z

17, l i
ENERGETYK - n!eciynne
HALKA - „Porwany pr•ei: Ind!.an" NRD od lat 12 godz. 17
„Ostatni etBp" po!. od lat 15:
godz. 19
PIONIER - „M 1topnl" ang. od
lat 12 godz. l'I', 1t
„Siedmiogrodzianie
POLESI,E na Dzikim Zachodzie" rum. ed
lat 1%, godz. 17; „Kobra" jap.
od lat 18. &odz. 19.15
,,Sledm1ogrodrlan11!
JlEltORD na Dzikim Zaehodzie" rum. od
lat 12, god:>. 14.30, 15.45, 19
APTEKI
Miclclewicza 20, Niclarniarui 15.
Piotrkowska f7. D;ibrowskiego S9,
Lutomierska 1'5, Olimpijska 7 a.

• • •
Pablal'lice - ArmU Czerwonej 7,
Ko1111tantynów - "Sadowa 10; Ozorków - p~. Armii Czerwonej 17;
Ł&Wiclta 38; Al.eksanGł„wne <1rów - Ko,cluS'Zkl lł; Zgierz Stko1'9kle&e lł.
•Y2:URY SZPITALI

TEATRY

j

TEATR 71 księżniczka
Pozostałe

!(odz. 19
Burgunda"

„Iwona

teatry niec?ynne

MUZEA
HISTORII RUCHU REWOLUCTl(ul. Gdańska 13j
NEGO
godz. 11-17
Pozostałe

muzea nieet:ynna

~Konstantynow
LUNAPARK czynny codziennie
ska 3/5) w godz. od 13 do 29 dla gr up
zorganizowanych od codz. lt.
niedziele 1 święta
W soboty
w godz. od 10 do. M. W po-nieczynny.
niedziałki ezynOGROD BOTANICZNY ny codziennie od godz. I do
zmroku.
codziennie od S•!HH.
ZOO
9 do 17 (kasa do 16).
eodzlenni.e
PALMIARNIA
(oprócz poniedziałków) od gO<lz.
11 do 18.
JUNA
mi.ok•"
„Wejście
BAŁTYK prod. Hongkong-USA od lat li,
godz. !O 12. Ił 18 18. IO;
IWANOWO - .. Tff&" fr . .od l.t
15, godz. 15, 18.30
.. Konop!elka" )t()l.
POLONIA od lat. 15. goctz. 10. lt. 14. 15.
18 20
PRZEDWIOSNIB - .. Sprawa Kramerów·· USA od lat 15 1od1.
10, 12.15, 15, 17.15. 19.38
WLOKNJARZ - nieczynne
,Sprawa KrameWOLNOSC USA od lat 15. godr;.
rów"
17 15 19.311:
12 15. 15
„Dolina I)!sy" pol. ocl
WISŁA lat 18 godz. 10. 12.15, 15, 17.15,
19.30
„Zemsta po lataell"
ZACHĘTA kanad. od lat 15, godz. 10, 12.11,
15, 17.15, 19.30
„Goriiezka eoootnlej
STUDIO nocy"' USA od lat 15. IOdE. l'f,
19.15
Kh.o film6w polSTYLOWY skich - „Zal)ach paiej aie.rśe~"
15, Mistrzowie
godz.
15,
od lat
kina światowego „Lot nad kukułczym gniazdem" USA ed lat
18 godz. 17, 19.30
DKM - Iluzjon - Ulubione :ftl1'1,
my publiczności - 111d1.

C:h}rursta ocólna - Bałuty Szpital im. w. Biegańskiego codziennie dla Przychodni Rej'.lnowych 11r nr: ł. 5, s, t. 10;
Szpital ~liniczny Im. N. Barlickiego - codziennie dla Przyehod,nl Rejonowej nr 7; Szpital im.
coM. Skłodowskiej-Curie
dziennie dla Przychodni Rejonowyelt l'l.r nr: 1. 2. 3, s w Zgierzu
ul, Parzcczewllka lli; Szplt&l ;m.
codzienn;e
J'. Marcł)lewaide.110 Z&lerz. ul. Dubois l'f oraz miasto
I gmina Zgierz. miasto 1 gmina
gmina
i
miasto
Ozorków,
Aleksandrów, gmina Parzęczew,
G6rna ~ S11pltaJ im. Brudzinsktego (Kosynierów Gdyńskich 61);
Polesie - Szpl!tal lm. Kop·ernika
(Pabiaftioka f2); Sródmleście Szpital ~ Sonenberga (Pieniny
SZ'pltal lm. So:Ił); WM:tzew nenberga (P!enmy 311).
Chirurgia urazowa - S:q~ital Im.
tpamamcka 611.)•
b'ft.
Szpital
Neurolo1la
l!larllckiego (Kopclnskiego 22)
Laryngologia - Szpital Im. 1'larlicklego (Kopclńsk.iego 22)
Okulistyka - Szpital im. Barlickiego IKopclńskiego 22)
Chlruriia I laryngologia d2ieKorczaka
Szpital Im.
e!.ęea (Armii Czerwonej 15) - laryngologia; Szpital l:m. Biernackiego
tpabianice) - chirurgia.
ozczękowo-twarzowa
Chirurgia
- Szpital Im. Barlickiego ('Kop-

KQ!Pem!ka

cińskiego iii)

TokSykoloJia - Instytut Medyeyny Pracy (Teresy 8).
Przychodnia
Wenerololl:ia
!lermatolo*icHa (Zake,tna 44)
AM'RULATOJUUM

DORAŻNEI PÓMOCY

111. Słe•kliiwieza 137

tel. 191-lt wewn. 31
C:hlrur.giczny ceynny
- ~abb1et
eał~ dob4t
- Gabinet Interntstyezny czynny
w &od:r:. 11-T, w dnl wolne
od -p~aey - e11~ dobę

·111. Anrtil es-Oli.I>:! u.

t„1. 457-51 do H wewn. 78

C:hlrur111
- 8abi11et
czynny uł~ dobę

19.30
OKA -

„Przez rn,ry i!llt,_Uate"
USA godz. 11, 13, „Kontrakt"
pal. od i.t 15 l!ódZ. 1.30, 15.
od
GDYNIA - Kino no11-1top
godz. 10-22 ,.Droga nk!elet6w"
rum. od lat 15

FPP

o u

„Ga-ng 01$ena wpads
od lat 12 godz. 15,

szał" duń.

tłi,

Straż Pożarna
Inżynier województwa

'P?Jtś

91.

Kepei1181tłego

hl. IH-13
-

Dziecięcej

n,

Stomatologlezny (ul.
czynny
~2)
w lod:r:. 19-'f. w dni wolne
od 19raey - eał~ dobę.
Chhinet

Kopeiń11kiego

·pppp··;;c·; Sii

PS

Oferta wartości 21 mln zł
naszego okręgu - w dniach 12-lł w ł•dain~ell. ł-H. Wartość prey„Bomis" 11r1aniz11je gotowanei o!erty przekracza 200
łódzki
bm.
giełdę materiałowo-maszyn&wą,. Od- mln zł. Obok takich zakładów, jak
bywać się ona będzie w rmach• „F•niea", „Ema-Elester", „Madr&",
„Elty" przy ul. Aleksandrowskiej „Pierwsza'', Przedsiębiorstwo Robót
In1talacyjnyeh - ze swoimi propozycjami wystąp,ią także delegatury
„B11misu" w Sklerniewicaoh i Tomanewi• Maz.

W kilku zdaniach w Teatrze Nowym
Dla dorosłych
•
I dla dzieci

°

LX) z Ustrzy/( Dolnych.
Ob•1rl1cn telearam u nie dotarły do
nrlresatów. choć poczta twierdzi.
Ponieważ dotyczył)/
ze dotarł .I/.
nadawca
one żuczeń we.•<'lnvch.
pn prz11ieidzle •11otkal się z za··zntem ze .~tronu młodożeńców.
i! o ni cit nie pamięta. A przecił':i
(nr

T.t:LEFONY

Informacja o usługach
Informacja turystyezna
Informacja PKS:
Dworzec Centralny
Dworzec Północny
Informacja telefoniczna
Informacja slużby zdrowia
Komenda Wojewódzka MO

ilości

dać się zaskoczyć!

;(
,•
•
"
SeSJ& naukowa
sw1ec1e
CISZY
--------· w 'IJllodz1·

w

I

bawełnianej
holenderskiej
bielizny damskie) ocaz filmów fotograficznych.
Czytającemu te słowa nasunie się
z pewnością pytanie: za co te
wszystkie atrakcje, jakie towary
wysyłamy w zamian, czy nie ponaszezubożenia
to
woduje
go rynku? Jak nas zapewnił dyrektor łódzkiego „Otexu" - Bogdan Ryciak, są to kontrakty bardzo korzystne i w żaden sposób
nie wpływające na uszczuplenie
krajowym rynku.
na
towarów
I tak np. do.stawa szwajcarskich
rajstop odbywa się za przerób usłu
gowy przędzy dostarozonej przez
do
kontrahenta
zagranicznego
ŁZPB im. Obrońców Pokoju. Do
Szwajcarii i Austrii dostarczamy
nie cieszące się zbytnim powodzeniem w naszym kraju ubrania z
tropiku. Są one tam kupowane
niewykluczone iż w
i
chębnie
przyszłym roku otrzymamy za nie
m. in. koszule. Spółdzielczość: na
zlecenie „Otexu" wytwarza np. z
holenderskiej dzianiny i na tamtejszy rynek atrakcyjne damskie
szlafroczki, za które kontrahent
płaci dzianiną. Z tej z kolei robi
W najbliższyclt dniach w skle- się te same szlafroczki, ale już na
pach „Otexu" powinna się rów- nasz rynek.
nież znaleźć holender~ka herbata,
Tak więc - jak z powyższego
której sprowadzono ok. 40 ton.
wynika - nie ma obaw, że wyPrawdopodobnie wkrótce sprzedakompensacyjna w jakimś
miana
wane będzie też austriackie kakao
stopniu zubaża nasz rynek. Prze„Instant", którego zamówiono ok.
ciwnie, trochę go wzbogaca i choć
20-30 ton.
nie dla wszystkich wystarczy tych
Wszystkie te dootawy mają być
atrakcji, starania o nie kwitujezrealizowane jeszc12:e w tym roku.
my uznaniem.
W roku przyszłym przygotowuje
(M. St.)
się sl)rowadzenie do Łodzi dużych

pensacyjną z zagranicznymi handlowcami, czego efektem są właś
nie doqatkowe dostawy tych airtykułów rynkowych, których deficyt
szczególnie nam doskwiera. Wystarczy powiedzieć, że w tym roku wartość sprowadzonych w ten
sposób towarów do łódzkich sklepów wyniesie ok. 400 mln zł.
Dzięki korzystnemu kontraktowi
z firmą szwajcarską, do łó(l.zkich
sklepów „Otexu" trafiło już 300
tys. par rajstop. a do połowy listopada znajdzie się jeszcze 475 tys.
W najbliższym czasie łodzianki bę
dą mogły kupić równie deficytową
austriacką bieliznę bawełnianą głównie figi, których sprowadzono
55 , tys. par. W Austrii zakupiono
4 tys. damskich swetrów
także
szetlandzkich.
Zawarto też umowę z handlowcami radvieckimi na dostawę do
Łodzi 80 tys. zegarków (45 tys. na
rękę, 35 tys. ściennych z kukułką
oraz budziki). Będą one sprzedawane zarówno w sklepach „Otexu",
jak i „Arpisu". Pierwsza parhla 27
tys. zegarków radzieckich jest już
w łódzkich magazynach.

WAŻNE

kupimy

ZIMIE

związku ze zbliżającym i.ię
trudnym okresem jesiennozimowym prezydent Łodzi
Józef Niewiadomski wydał
decyzje w sprawie racjonalnej gourzniowi inedalu ,,Za spodarki energią elektryczną i cielJ-Jetnie1nu
oliarność i odwagę", W piątkowym
zwalczania
płem oraz w sprawie
spotkaniu ul'zcs~niczyli rodzice Lesz„ .kutków zimy na ulicach
miasta
ka - państwo TERESA i BOGDAN
Decyzje
ZARYCHTOWIE, jego szkolni kole- i drogach województwa.
prozatwierdzają
jednocześnie
te
dzy oraz wychowawczyni V klasy
Podstawowej nr 7 przy ul. gram przygotowań do zimy, który
Szkoły
Wiosennej - JADWIGA PRYCZEK. opracowano w oparciu o prognoGratulacje I podziękowania przeka- zy gospodarcze oraz doświadCYZenia
>:ał Leszkowi Zarychcie wicekurator
z ubiegłych lat.
oświaty i wychowania w Łodzi
ROCH KOPACKI.
wszystkie
Do 15 pażdziernika
Dodajmy jeszcze, ie Lechosław Za- jednostki gospodarcze działające na
nauw
wyniki
dol>re
osiąga
r)•Chta
terenie naszego województwa zobocr, naltży do szkolnej drużyny har- wiązane są do ODracowania włas- ·
r~nkieJ l odznacza się duża skromnych programów działania w okre·
noscią.
sie jesienno-zimowym w zakresie
(sk)
weniując,

chętnie

my

19.38

USA
ROMA - „Maratonczylc"
~ lat 18, godz. 9.30, 17. 19.30,
„Kochaj albo rzuć" pal. b.o.
godz. 12, H.30
STOKI - „Trawnik! wujka PolIii" węg. b.o. godz. 16, „Bitwa
12,
o Midway" USA od lat
•
iOdL li
Mechagodztili"
„Powrót
SWIT jap. od lat lł godz. 10, 15, 17,

W repertuarze Teatru NoweJO cl!.eena
zwrócić szczególną uwagę

my

wznowioną

właśnie

in1ceniiaeję

„Miarki za miarkę" W. ' Szek1piTa.
Spektakl polecamy szczeg6lnh tym,
którzy chcieliby zobaczyć na seen.ie
kalli·
w roli Eskalusa - laureat..
kirh •potkań teatralnych - DYMITRA HOLOWKO.
W Malej Sali ciekawą kreuję w
„Drewnianej n1isce'' l\iorriRa pre1.en-

tuje LUDWIK BENOIT. z fnscenlzaPl·
cją te.l sztuki (w reżyserii W.
I ARSK!EGO, ze scenografią I. ZAjpdzie
BOROWSKIEJ) Te:ltr Nowy
n.a goś.clnne
(w dniach 19-21 bm.)
występy do Rzeszowa.
propozycje dorosłym wł·
dzom. chcemy także zaprosit dzied.
(na
W każdą niedzielę o god'I:. Il
clużej srenie) prrzentnwana .1ut ltalka E. SZELBURG-ZAREMBINY
„ZA SIEDMIOMA GORAMI".
Składając

Li.gty ofet"OWłd!Yth materiałów to
rłównie z branż elektry~nej, elektrotechndcz.nej i metal~ej. W sprzedaży zinajdą się więc
111. 111. transformatory, armatura, od'Dad:r blachy. przewody elektryczne,
śruby, łożyska, półfabrykaty budowlane, ezęści iastalacji wod.-kan.
mu:zyn będą między innymi k.rosn11. mechaniczne oraz maszyny 7.abędą
Zaint.eresowani
kardowe.
mogli zakupie różne częsci zamienne do „Syren" (np. sprzęgła i tarcze hamulcowe !)rzednie) oraz do
samo<;f oo6w ciężarowych „Żuk" i
„Star .

setki pozycji,

z

Łódzki „Bomjs" wysłał „w Pol-

skę" ponad 3.000 zaproszeń do więk
szyoh zakładó"' pracy, izb rzemieśl
niczych. wydziAłów handlu, spół
dziel~z~śc~. Wszyscy chętni, m. in.

rzenueslnicy praanący dokonać zakupów, będą mile widziani. Innowacją bedzie Sprzedaż dla Indywidualnych n11.byWców (ma,isterkowiczów) rozmahvch ar~kulów techitiC%-nyeh sprzedawanyeh na wagę.
(k)

W) dawnlrtwo Pra,owe. Udt ul. Pletrl.owska 96
.DZlt "li NIK LOll.lKI" - dziennik Robotnluej Spóldziel ni Wydawniczej "Prasa· Kslątka· Ruch" Wydawca: Lód i kie
96. <\dtl"s pol'Ytowy: „OL" ł.edź. skr p 11 rzt 89 T• leflln~"
")ruk Pntsowe Zakłady Graficzne w Lodzi Redaguje kolegium Redakda: kod 90· 103 Lódt. ul. Piotrkowska
r'1tral11 2!1'.ł OO - łączy z wszy~tkimi działami Redaktor nattelny: 645 83. zastępcy redaktora naczelnego: 406·15 I 307-26, sekretars- oc!powiecfslahtJ f łJ iekretan: 2114·75
;rra \'l'V mia„ta :ł4 I· IO I 337 · 47. społemno ekonomirzne 228-32. :U0-38 I 378·97 kultu re I oświata 621-60. sport 208-95. dz ląctnoticl 1 HJłełnłk,ml. loterweneje I Nan
Redakcja nocna: 869·68 I 868-78. Ogłoszenia 1 nekrolori - Blore R.elllam ł Ogłoszeil t.ódi
"elefon {l«łneowy 303-04 (rękopisów nie zam6wlonycb redakcja nie zwraca)
'
'
PUPiK RSW "Prasa· Kslą.łka· Ro<'h"
·1l Piri< drnwc;l1a 96. tel 311-50 (za treś~ ogłoszeń redakcja nie odpowiada). Warunki prenumeraty podają oddziały
J"-5

I
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IGLOOPOL 14:6

GWARDIA

w

wygrywali
[1] Mistrzowie
lZJ Nikła ora'ka ie s
ale byli w

POLSKA 2:1 (1:0)

EL. ME

opałach

InteresuJąco wypadła Inauguracja Ugowego sezonu w Łodzi. Plęłclarze
GwardiJ podejmowali na własnym ringu zesp6ł Igloopolu Dębica, w
Anbarwach kt61·ei:o wal~zy dwóch byłych >awodników Widzewa drzej Krysiak (mistrz Polski w kategorii lekkośredniej) oraz C-zesław
.Jagiełło (waga półrię ź ka). Tym razem wystąpili oni o wagę wytej, Mecz
gospodarzy 14:8,
zwycięstwem
się
ukończył

Oto WY'flikl walk (od muszel do
mlej~cu
- na pierwszym
cłę:bklej
pl~śc!arze Gwardid): Pielesla.k wyg,ra!
z Nawrotem. Pit;trzyjednogłośnie
kowskl wygrał z Mytychem P1leckl

pokonał Mądro w l r.
Kac.,,marek
Sławomir

Przez nokaut

wypunktował

Turski wy11;rał z TęLeski pokonał J Janowskiego
Jerzy Kac1marek wvgrał z Ty,kslń·
•ldm. Cieciera przegrał z Krvslarsc
przez
przegrał
Kubis
klem.
Leśniak
l
w Il r z Sobańskim
przegrał z Ja41;lełłą.
Nadlkomplet publlc2noścl. niewiele
trzech
walk.
dobrych
sumie
w
ak>tua·lnych mistrzów PoLsk1 w rLngu t k·llka niespe>dzlanek - oto relnaul!,'Uracyjnego
pierwszego
zulta.t
ekstra,klasy
pięściarskiej
mecz·u
w Łodzi. Nie wldzJałem ponadto
by
jeszcze bokse,rsklel(o spotkania,
któraś z wa.J.k nie wywołała kontronle-zrmumialyz
razem
wersji. Tym
spotkał
m! protestami pubticzn,.,ścl
91e pojedynek w wadze średniej poPolski
mlędzy aktualinym mistrzem
w kateg-oTU lekkośrednle1 - Andrze·
Jem Krysiakiem l Maciejem Cieclerą.
już
sensację
wietrzyli
Wrayscy
wldzfa,no w J(azetach tytuły: - Mlstrz
pokona.ny na ringu w Lod-zl - gdy
tymczasem sędziowie lak I oblektywnl obserwatorzy musJeli stwlerże.romlńsklego ,
czą.

dz,!ć. t-e walikę wygrał. mllnlma,lin!e.
bo molnLmalnle. ale zawsze mlstrz.
Ciecie•ra wyszedł do tego pojedynku
widać
wYJa11koowo ske>ncl"ntrowany.
było. że ba.rd'Zo chce odnieść zwyz,właS'Zcza
Ki!Lka.k>rotin,Je.
clestwo
w III rundz!e zaskakiwał Krysiaka
KlLka razy umleśctl na szczE:ce rywala be-zpośredinle proste Te closy
apla1Uz puwywoływały zrozumiały
b!Lcznoścl która lubi. kiedy „mistrz
obry·wa". Krys:ak jednak. który po
dłuższej przerwie znów pojawił się
w ringu, wie. na czym polega pięśclusbwo 1 jak przede wszystkim wyprzec~wnLka.
grywa się na rLngu
Każda udana a.keja Cieciery spotykała się z na.tY'Chmtastowtt odpow!eon
Miał
dzlą pięścla.rza !gilooooliu.
przez cały czas minimalną pr'Zewagę.
którą zwła.s-zcza udokumentował pod
koniec n rundy Pubtlczność gwtzdata ale zgód~my sJę te o ten jeden
„symbolLcmy cios" lepszy był Krysiak . któremu z kolei naJeżą się słowa uznania za ambicję, Otóż przystąpił on do walk1 po tygodniowej
przerwie w treningach t po zdję
c!u gipsu z prawej ręki.
Ta·kJe same słowa uznania naletą
równdet Jerzemu Ka<:zmarkowJ
się
z Gwa>rdli. walczącemu w kategor:LI
W rewantcwym melek,kośredniej
czu z USA d.oznał kO'!ltuzjl prawej

łódzka

Anilana
współliderem rozgrywek
Pllkane ręczni Anilany wystąpllł Forysiak I 8iels:łer1kl po ł. W Tli•·
tym razem w Poznaniu i:dz!e zmie- dailelę naitomiast
Anllan& pokonał.a
rzyli się z beniaminkiem rozi:rywek swoich rywali 24.20 (12:14) Najwięcej
Zl!spOr trenowany przez bramek dla AnUany strzel!ł Fiszer
Posnanlą.
Zygfryda Kuchtę przywozi do Lodzi - 7 oraz Kordowleekł I Kosma po I,
trzy punkty W •obotę padł rezultat dla gospodarzy - Stefańczyk ł I ZdaNajwięcej
remisowy 26:Z6 (14:14)
nowicz - ł,
Nie ulega wątpllwołci, te najrówbramek dla Anilany zdobył Kosma
I Kordowleckl po ?. dla gospodarzy niej grającym zespołem w lidze jest
zespól Anllany. ŁódZklch klbic6w
musi ponadto cieszyć fakt te i:

w

skrócie

td'ud1t1".'J!Ch wYjarzdowych 8J)O'tkań Ani-

Prze·
przywiozła trzy punkty
łamana została niejako tradycja po·
wyjazdowych
punktów w
działu

lana

sootkanlach Anilany. Po meczach
w Poznaniu łódzka al6demka współ·
lideruje z mistrzem Polski wroeław·
!kim St11!!kiem a mec.:e z t11 drutyn11 rO?Jstrzygną chyba kwestl4 kto
zostanie mistrzem półmetka,
WYNIKI: Korona Klelee - Po·
Zabrze 1'7:2ł i 18:19, Poma·
n!a PO'Znań - AnUan« Ł6dł ie:28
AZS
l 20:2ł SląSk Wtocław Warszawa 28:21 I 2'7:21. Stal Mle·
lee - Wybrzeże Gdańsk 30:34 l
Grul\•
30:34, Hutnik Kraków wald Pozna!\ U:23 l !9:28.
goń

TABELA

t.
a. A91~-LANA

tł:ł
lł:ł

3 Wybrzete
4. Grunwald

14:8
14:8

s

12:8
10:10
5:15
4:18

5. Pogoń
8 Hutnik
7. Posnanla

Korona

9. Stal
10. AZS

8 I 3ł
I LOSOWANIE:
17 - 20 - 21 - SO
U LOSOW~NIE:

„KUKUł.ECZKA"

•„

24

15 -

11 -

8 dod. - 29.

"KUKUŁECZKA"

1 -

18 -

a.

dQd, -

81.

ł:lS
ł:lł

11 -

H -

ltl'7-42e
171-243

298-288
2?1-248
:117-218
240--riO
23S-254
MIJ-288
253-%84
1911-238

1' -

8 z SO

„...

Za

• poWI04\u

łmlenl

składają.

DYREKCJA, KOLEŻAN1U ł KOLEDZY • ŁODZK.:nmo
WYDAWNICTWA PRASOWEGO RSW ,.PRASA - KSIĄŻKA
- RUCH"

Po długlcb I clętklch cierpieniach zmarł w dniu 7 paźdzlPr
nlka 19R2 roku w w~eku lat 83
Ojciec
najukochańszy
nasz
I l>ziadzluś

W dniu t patdztern.łka 198! r.
po 18-letnim pra<:imrltym, "lełnym
?:nękane ciężką
po!wlęceń tyciu
przestało bi~ naJleps?:e
chorobą,
serce naszej Mamual I BabunJ

ł. ł

P.

P.

KAROL
KRZYW AKOWSKI

JANINY
STANIKOWSKIEJ

pogrzebowe odbę
Uroczystości
da się w dn!U u października br
o ~odz , 13.30 w kaplłcv cmenta
rza ~w. Józefa nny ul OJ!'rndo
weJ o czvm pnwl•"'mlafa on
w glehokiP,I hiobie:
i:rątent
CORKI I SY'N'JWIE z RO·
DZINAMI

s domu KOPERTOWSKIEJ.
dnia
si•
odbędzie
Pogrzeb
U patd7lernlka 1982 roku o codz
św.
c.mentarza
15.30 z kaplicy
Rzgow·
uL
przy
Franciszka
•l<l@j 151.
Zrozpa C7enł:
JUTA, SABA, ANIA, !lLA,
GOSI.A. PAWEŁ z RODZINAMI

Z

głębokim

zawiadamiamy, te

talem

w

dnł11

1982 r. zmarł zasłużony Dzlałan Kultury l'lt:YCZl!leJ

STANISŁAW

f

patdzternlka

NAJDER

WojewCld.:klej Federacji llport11 w Łod.S.
lir•y~em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Hołod7J, Medalem „zasłużony dla Sportu Łódz
norową Od1naką
kiego" or"' wlel~ma bnnn1owyml od7naczenlaml iwiązk6w 1por·
długoletni

pracownilr

odznar1ony

°'

to.vyrb, W'lornwv nracownlk, serdeczny Kolega,

Wyruy

współczucia

<?lęboltleitn

Rodzinie

KOLEŻANKI

1kła4aj-1

I KOLEDZY z WOJEWODZ·
ZAR71\D
KIE; FEDERACJI SPORTU w 1.0DZJ i WYDZIAł. KUL·
FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI URZĘDU
l''l \'
MIASTA ŁODZI
W~S

strzałów

•

DZIENNIK

ł.ODZKI

okonani

t.._.

• • •

l'AZDZIBRNIKA

--

kantami. 13.40 Komponujący plosen·
karze - Zblgntew Wodecki. 13.55 Studio Relaks 14.00 Wlad 14.05 Gw\.azdy
jazzu i ich nagrania - Koncert dnia.
14.50 Wiersze Stanisława Czye:za. 15.00
Wlad. 15.10 Studio młodych 15.55 Ra·
d!o kierowców 18.00 Wiad. 16.05 Mu·
zyka l aktualności. 16,40 Polscy ar·
tyści w światowym repertuarze 17.00
Dziennik, komunikaty I radio kierowców. 1'1.10 Panorama &wiata. 17.20
propozycje do Usty
Kamertol\
przebojów. IS.OO Wlad. 18.05 Reflek·
sje 18:30 ABC plosenkl - przeboje
lat 80. 18.50 „Katedra" - fr. !>OW·
I. Grekowe,. 19 OO Dziennik wleczor·
ny. 19.25 Radio kierowców. 19.30 Z
naszej fonoteki !O.OO Wiad. 20.05 Kon-

dzieła.
21.10 Wielkie
Komunikaty
wielcy wykonawcy - Muzyka ka·
meralna Prokofiewa. ~.oo Dziennik
reporterów. wiadomoścl sportowe 1
radio kierowców. 2Z.30 Jutro w mono i w stereo . 2.2.40 Rozmowy o Trzecim Swlecd.e - aud. J. Mazu·ra. 23.00
Wiad. dnia. ~.10 Panorama świata.
23.30 Zbliżeni.a - progr. publi.cy.stycz.
ny. 2.S.5D J'az,zowa dobranocka,

PROGRAM II
11.30 Wlad. 11.lltl Komentare między·
narodowy. 11.4-0 Polskie . pleśni historyczne, 12.05 Od A do Z polskiej
piosenki. - kompoz. Marek AłaS'Zew
skd. 12.30 Gospodarcza mapa Polski
reformy
świata. 12.45 Vademecumsłuch
13.25
13.00 „Splący rycerz" 5 minut o nauce. 13.30 Wiad. 13.35
ze wsi 1 o wsi. 13.50 Więcej, lepiej
nowocześniej. 14.00 Z twórczości operowej km.pozytorów baroku. 14.30
.,Moje dzieci" - rep. M. Karpiń
sk1ej 14.50 NajplękniejSUI jest muzyka polska. 15.30 Wiad 15.40 Ludzie
l Ich pasje. 16.00 Tematy z rezonansem. 16.20 ~auka - praktyce. 16.45
Prawo na co dzień - Nowe przepisy
stypendialne dla studentów. 17.00
Nasz de>m I my. 17.40 Radiowy przeglad µubllcy~tyczny. 19.00 KompozyFryderyk Chopin:
tor tygodnia la-ta warszawsklf!. 19.35 Program na
dobra.noc dla dzieci: .,Złota gąska"
- słuch L. Szancerowej 20 OO Wielcy
1azzu - Duke Ellington. 20 .45 Język
rosyjski. 21.-24 oo Wieczorna antena
muzyc:imo-llteracka: 21.05 Nagranie
wieczorne. 21.15 .Grzech Chama" fr. pw. T. Parnickiego 21.30 Echa

•••••••••••••••„Pli
Dnia I patdztern1ka 1981 roku
w wieku 88 la.t, opatrzo·
1akramentam1. nasza koSiostra, Babcia
Mama,
chana
Prababcia
zmarła
na św.

LEONTYNA
SOSIASKA
'I domu TUCZYIQ'SKA,
dnia
się
odbędzie
Pogrnb
U patdziernlka br. o godz. 15.30
WMW1111tlem
pod
na cmentarzu
PranclHka przy ul. Rzgow
św .
sklej 1581158, o czym zawiadamia·
Ją po1trątone w głębokim smutku:

DZIECI, WNUKI, PRAWNUKI.
POZOSTAŁA
I
SIOSTRA
llODZINA

Dnia T pałddernłka 19112 roku
po elężkieJ chorobie zmaTł

z
my,

rłębokfm

1982 r.

zmarła,

ł. ł

P.
STANISŁAW PACAK
LAT T1

S.

WNUKI
DZIECI,
ŻONA,
I NAJBLIZSZA RODZINA

października

przetywszy lat 86

ł

,P.

domu

SMOLE~SKA

pogrzebowa odbę
d•ie sle dnia li patd7lernlka br
o godz. 15.30 z kaplicy cmentarza na Dołach . o smutnym tym
obrzędzie powiadamia
Uroczysto§~

Gluzińskiego.

czyli poważ
nie o muzyce niepoważnej. 23.45
Wlad. i:l.50 „Baśnie z tysiąca 1 jednej nocy",

·-

PROGRAM III

nr 164 (10158)

•

~

ró:l:nycn narodów - Indie. 12.00 Wiad.
12.05 Od Bacha do Bartoka. 13.00 serwis Informacyjny (Ł.) 13.05 „Po Konw
gresie Techników Polskich" opr. A. Beruta I M. Mamosa (Ł),
14.00 Stereofoniczne archiwum pol·
sklej piosenki. 14.30 z kompozytor·
sklej teki - Piotr Moss. 15.00 Wlad.
15.05 „Opowiadania" - fr. prozy B.
Jagielskiego. 15.30 Popołudnie melo·
mana 17.00 Wlad. 17.05 Muzyka (Ł),
17.10 Aktualności dnia (Ł), 17.30 Gra·
my w trójkę (Ł), 18.30 Poezja 1 muzyka - Z głową na karabinie. 19.00
Dziennik. 19.05 Klasycy muzyki roz·
rywkowej. 19.30 Wieczór w Filharmonii. 21.00 Klub stereo. 22.30 Fakty
dnia. 22.40 Nocne divertimento. 23.30
Głosy, Instrumenty, nastroje, m. !in.
kompozycje F. Lal.

JO.OO Kiermasz płyt wytw6rn1 Pa:nton. 10.30 Solo i w duetach - Olivia
Newton J'ohn. 11.00 Klasycy dixie·
landu - K1d Ory. 11.łO Prosto z kraju, 12.00 W tonacji Trójki. 13.00 „Po·
odc. pow. A.
żegnania i powroty" Srogi. 13.10 Powtórka z rozrywk.i.
14.00 Koncerty klarnetowe. 15.00 Ser·
wl~ Trójki. 15.05 Przypominamy zespół Offenbach. 15.30 Złote lata swingu 16.00 Zapraszamy do 'Drójkl. 19.00
TELEWIZJA
Codzienie powieść w wydaniu dźwię
PROGRAJl.I I
kowym - Irw!n Shaw: .. Pe>goda dla
13.SO 'RTSS TTR. 15.25 NURT. 18.0łl
bogaczy", 19.30 Sceny zespołowe ·z
Zwierzyniec I nie tv1ko. 17.00 Dzienoper Mozarta 19.50 Ken Follett odc. pow. 20.00 Studio na- n·ik. !'7.20 „Ucieczka z k.rainy złota"
„Igła" ~tatnl). 18.20 Echa stagrań. 20.40 Klub samouków (cz. I). (ode. '7 Ul OO D'.ag21.00 Ble1'zy odc ień bluesa. 21.30 Klub dionów 11 SO Dobra'"oc
samouków (cz. II). 21.45 Godzina jaz- noza - problemy światowej I polzu. 22.45 „24 godziny w 10 minut" I skiej medycyny 19 30 Dz \e<1nik W.IS
Informacje sportowe. 23.00 Zaprasza_ Teatr Telew\zjl - Zygmunt Kraslń
my do Trójki 23.55 Wiersze Tymo- •kl - Nie Br>.«ka komerlia 22. 15 Rolteusza Karpow1cza.
nicze rozmowv. 22 30 Dziennik, 22.50
Swlat 1 my,
PROGRAM IV
PROGRAM l l
17.30 Przeglad tygodnia (Ł). 18.0'l
9.00 Wlad. 9.05 „Kobiety z ogłosze Doświ~dczenla 1e<lne~o zaltładu 18.30
nia" - fr pow. E. K. Grandplerre'a Zesoół Exorlu~
oro.1?ra-m rozr,1w9.25 Quod llbet - ezyll co kto lubi
19.:l<l
kowv 19.00 Wiadomości (Ł).
!O.OO Daniel Auber - „Fra Dlavol9" Dziennik . 20 OO Bliżej sąsiadów. 21.40
opera komiczna w S aktach. !0.30 SPOt.kanie w końcu z:my - biało
z muzycznych nagrań bratnich ra- ruski film,

W dniu 9 patdzlernika 198! r.
w w·lekn lat 83 nasza najMatka i Babcia

zmarła

ukochańsza żona,

S.

SABINA SA WICKA
•

Pogrzeb odbędzie llfę dnia 11
pażdziernlka br. o godz. 15 na
cmentarzu łw. Anny na Zar7.e
wie, o czym z głębokim smut
klem zawiadamiają

talem zawiadamia

te w dniu 7

higiena" - aud. M. Ballod. 22.30 Ka·
rol Szymanowski na płytach świata.

23.00 Wiersze Tomasza
23.05 Mał.a PoUhymnla -

ł

P.

ZENOBIA KOSU~SKA
z domu OLEJNIK.
Mtza łwlęta za duszę zmarłej
wstanie ndnra wiona 11 paździer
n i ka 1982 r . o i:odz. 14 w kościP
le NMP w Pabian icach po C7Ym
nastani wyprowadzenie zwłok na
katolicki
cmentarz
mie,lsrowy
~ s~~~ 'Zawiadamia pogrążona

RODZINA
RODZINA

I

RAKÓ\V 1:0

J. GIEREK WWIDZEWIE

l

ł

celnych

PROGBA.11 I

06CA

S.

mało

WŁÓKNIARZ PAB.

18, PONIEDZLU.BK, •

Koleżance ELŻBIECIE JASIASKIEJ
wsp6łcsucla

..„ .......

.
U LOSOWAJIRBt
H.00 Wiad. 11.• Koncert przed hej•
ff, nałem.
I - 'T - 11 - 12 - n
12.05 z kraju I ze liwlata.
dod. - 111.
12.45 Kwadra.n. rolnl.clly. 13.00 Komu·
KOlllCóWKA
:BANDEROLIi
„Matysiakowie"
n.oo
n1katy oru wiadomości 13.10 Radio cert tyczeń. 20.3& Gra zespół Alex dnia. 21.40 Tematy wiecznie młode diofonu.
odc. 1349 pow. radiowej. 11.30 Muzyka
kierowców. 13.20 Rozmowy z muzy· Band. 20.45 Kronika :;portowa. 21.00 - „Blrdland". 22.00 „Nowe słowo '1745.

83,

J LOSOWANIE:

wyrazy s•r ·• "'"ego

N1e.

d'llO w tym ._gllęda:te nie można.
Piłkarska reprezenta.cla Polski rozegrała drugł ellmlnaeyJny mees ml•
ukryWa•JmY. te w kraju !)O'Zostalo
11trzostw Europy, Tym ra7.em w drugiej sesji wyjazdowej , Jedenastka bia·
wle-l"u dobrych plłk.a.rzy, którzy po.
przeJ!'rała z Portugallą 1:2 (0:1). Bramki dla zespołu g 0 •
M!mo ogromnego b6lu, wystąpll to-czerwonych
tratiliby na bo!.sku w Lizbonie wyw ringu 1 walcząc pornlżej ""'olch spodarzy stn.ellll: Nene (2 mln.) I Gomez (84 min), dla Polski - Kr61
walmyć ba•rd'l:iej konys1my rezultat
naatępu
w
meczu
tym
w
wystąpiła
Polski
praktycwie jedną ręką (90 mln spotkania). Drużyna
mot11woścl
dJ.a naszego zespołu. Mam na myśll
BunMa.1ewski. Kr61, Janas, Jałocha
wyg~al pojedynek. znów gwizdy na Jącym składzie: Kazimierski przoe<cte wszystkim Romkeigo z W!·
Maz,ur (od łł min
sali. tym razem pod adresem łod-zla- col, Wó.irlcki, Adamiec, Boniek - Inle.kanowsI<ll,
d!Zewa., a J)O!ltu:l:ę sl.ę jes-zcze takimi
n\.na. A mo.że w tym momencie wy- Dziuba), Żółtą kartkę otrzymał Janas.
na'Z'Wlskaml. jak chocdażby Mił06'Ze·
Przyz·wyczaillśmy sl.ę w ostatnim rywale mloe-11 itwleżo w paml.ęcl Je- wJ,c:z z Legli, czy mający Je.den &pe•
sta.rczyloby kHka słów spikeTa zaw-odów l było-by po spra:wle? A tak o'k.resie do !>tl'kcesów narodowego go występy na mls~zostwach świa cy licz.ny v,ryste'P w reprezen tacj1, sy.
Jerzy Kaczmarek. pechow lec ml- teamu. w myśl znanego powiedze- ta 1 stanowiłby o.n psychk:we W"Lmoc- ~alW\lją.ey nle'Złą formę
Tło.k!l..ńsild
byłby
1
jak
d <rużyiny.
strzostw PoLskJ. zootał odsądzony od n la szlachectwo zobowiązuje. musimy nlenle
Wldo:ewa.
Następnie z N\e
pr2eclet stawiać duże wymagania ostr-ze,żen lem dla rywai11.
C"llCI l wiary„
wieszać ~w na tr&co
ma
PoL~kl p<Xl ad,resem trzec !ej drużyny świa- sełekcjO'!ler 7,decydoiwał idę na de- ne.rze. Jak i p9lkalf'Zach, b-o /k.ledy•
mistrzów
aktualnych
Z
jeszcze ta. l nikogo nie może w te,j sytua- fensyvJny system gTy, Bardrzo słusz trzeba przeclet pon1eść por-alt.kę.. alt
o.orócz Krys'.aik.a. w~taplt!I
dwaj łodzianie - Bogusław Pietn:y- c.1i dzl\\~!ć że polski k'rlc żąda od nie. 7JWażywszy, że najmocnle~ą chyba zbyt zakochany w wielu na.
bronlą Polaików jest kontra:taik. Ale zwiskach
kowski <złoty medalista w muszel) s , 7 ch piłkarzy zwycię.<tw.
n ie
trener P1edl.nlczek,
przed,pola wykorzystał do końca szansy 01PtYwłasnego
Ostrzeżenie wobec Polaków nade- każda obrona
I Sławomir Kaczmarek (w p\órkoPortugal- bramkowego musi być zapla.nowana. malne11;0 zestawie.nla dirutyny ~ po.
wej) Obaj walczyli o kategorię wy- szło już dużo wcześniej
Finlandią no l przede wszystkim elastycwa. walczenia o ba,rdz1ej korzystny r~
z
2:0
wyg·ral1
Pietrzykow~kl ma! przez cały czycy
Żf!j
czas kłopoty ze skrócen•o;,m dystansu w HeLs!nkach i w ten soosób dali Tymczasem na placu grv u.1rzeLiśmy zuitat.
l „dobrania sle" do skóry Mytycho- do zrozumienia. że o•ni również bę- at„. pięciu stoperów. którzy potenobowlą'Zld
połączyć
Znakomitymi końc6w'lrnm1 PO- dą chcieli liczyć się w tej rywaliza- cja.Lnie mieli
wl.
TABELA
ru:nd za,pe~\ł sob~f! cJi, Trudno oosądzać trenera Anto- obTońców 1 pomocnLków. N ikt pro:e- 1.. P~lla
szczesióLnych
:!;e 2. Polska
o niedocenianie cle-i: n:!e mo,że nam wmówić.
SłM,·omk niego Piechniczka
zdecydowa.ne zwycięstwo.
pr1Zede 3. Finland4o
a
Kaczma.reat. ch-oć miał ba,rd1Zo trud- przeciwnLka. Nle ukrywał w wielu Majewski, Kxól, Janas.
ne.iio rywala. potra!Jł się z n:Lm upo- pnedmeczowych wypowll.edziach. że wszystldm Adamiec I Wójcicki mo.gą
ate
ZSRR
pomocy.
w
role
„ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• „ ........ ....
rać żeromińsk·I należy do czołówki będrzJe to dla reprezentacji bardzo spełniać elastyczne
oolsl<k:h b<>'kserów w kategorU leit- , cleilka próba. Wiemy również. że 1 Nic więc dzliwnego. że grając prakpomocntklem
Jednym
PORA:tK:A M~ODZIEżOWJU'"
z
k!e'J. nic wlec dzdlwnego. że można · nie dyspo!W'Wał on takimi plłkana- tycz,nle
by tę walkę umać za Jedlną z J..ep- mi, których od dawna Wlxlzi w pe>d- (Bunco·l) I w zasadzie na•pas1m.lklem
meczu p1łk-.
W ellmlnacyjlnym
stamo\vym Składzie d·ru.t:vny, a więc (Be>nlek). n!e mogliśmy llcrzyć na Jaszych w tym in>e>tkaniu.
l!:Ull'opy drutya
Bohaterem meczu był nat<>m.!ast przede wszystkim brak było k001tu- klkolwle'k sukces zespołu. WladonH>, 9k!ch m:!stTzo:stw
Portugalia wyg1:'ala
Odiniózł bły- zjowa1nego Smolarka, Jak 1 stopera że we współczesnym futbolu kaMy młoda:·leżowych
Pilecki w pi<kkowej
ska·wlczne .:wyclęstwo '1lż w I run- żmudy. Nie byliśmy bezpośrednimi p.iłka·rz musi być uni1wersa1ny P.rzy w Faro z Polską 1:0 (0:-0). Bramkę
dz.ie. po celnym praiwym sler]'.>Owym, obserwawrami potyczki w Lizb001 ie, a..1<tua~nym wys:zk<l'lenlu polskich pił w " mLn. .:dobyt Diw. W\!dzów llS
Był to ciężki nokaut, PleJ.~ak n.a- ale wydaje się . że już w samym za- karzy, na taki luksus n.le możemy tys.
Bvł ~ trU<:1 mece młodych polte>mtast musiał się soUdinie nR,„raco- łożeniu ko.ncepc,11 gry, Jak l pnede sobie pozwe>lić. Antoni Piechniczek
wać. !>Odobnle Jak Turskl. by wy- wszystk,lm składu personalnego. PO- ma prawo mieć przy~viązanle do po- skich plłkany w eJ.!mtnacjach ME.
wystą'Plł nczególnych zawodnikó.w I na'Zwisk. Po ras pierwny nud piłka,rze
Nie
błędy.
on
oełnil
v~ć ~woją walkę
Natomiast przestaniemy Ju:t ebyba w bramce Młynarczvk. nte wlado- bo przedeż w sumie on jest rozliczany szl'i z boiska pokonani. Po dwu re- .
Pozytywnie pisać o Pawle Kubbie. mo, z Jaki.eh powodów. Ostatecwle z efektów. Przesadzać jednak .:a baif- misach - w wyjaizdowych meczach
Pewnle.. tf! w bolksle liczy sl.ę mocz ZSRR 1 Fimlam.d~a - tym raa:em
ny etos. ale bokser 1 taltl:n doPolacy pn:eg.rall s ·P<Jlrtugalf4,
posiadający niezłe
l
~wladczM!em
]'.>Otrafl gio
umlejetnoścl teclm1cme,
'rA·BELA
Tymcusem Kubie
przeel~ unikać.
prze<?rywa jlu.t drug! pod rząd ]'.>Oje1. PorWgw.!ło
M
d yneik przoe<d eut1em. Zamiast czynić
1:2
W remlso~ meczu s nowotar- maeje, W Wfed,niu w to<w.airzy&'klm I 1'.!nll.andla
stałe postępy, cofa się w spor~m •k1tn Podhalem hokelśol ŁKS zade- meczu
l:ł
miejscowy GSV przegrał 1 S, POLSK:A.
rozW>Oju To samo d~v Lemilaka monstrowali już przyzwoitą plerwszo- włoską Cortlbą 2:8. At: cztery bram- ł. ZSRR
1:<1.
w lt'a~orl! ed.ę~lej. kitóry jf!dnaik l!gową formę. Wprawdzie nie był to ki dla Włochów zdobył L. KokoszNastęipny mee%: Poil*a w odTóżnienl.u od Kub!«& wYkuuje jeszcze pojedynek jak przed dwo- ka.
(w)
d!a i'7 bm.
Pf'%Yllla.jlmJn.1ej RTee do watlrl. Chele- ma, trzema laty z „Szarotkami", ale
ldiby6my o Kubl!!ie Jllhć poeytyw. podoipiecznl trener6w L, Lejczyka 1
n!e. ale to tylko ul..ty od samego J. Stefaniaka Jut zademonstrowali
zllfW'Odn1ka ! „.
nie zawsze
Wif!le azybldch, choć
ANDBZU llZYllA'A'SKJ
Nie
skTadnych akcji ofensywnych.
przeprowadzonych
wszystkich
ze
WYNIKI (I GRUPA)! Legi. - Olim- akcji padły wówczas bramki, ale
pia Poznań tli:!, Gwardia Wrocław kibice hokeja łódzkiego sądzili, :l:e
Stal Rzeuów 10:10, Górnilc Knui;_ęspół ŁKS zademonstruje już dorów - Oza,rnl SłuJ)!k 11:9.
w
strzelecką
dyspozycję
- skonałą
Ł6dł
Gwardia
II:
GRUPA
Najlepszym
Płłkane pablanlc'klegoo Włóknlaftla 1 d'\V\lltromle ltukileła.
Igl-oopd Dębica 14:4, Zawilza. Byd- piątkowym meczu z GKS Katowice.
(a
dobrej
dość
po
ŁKS
Niestety,
własnym zawodnikiem w drużynie Włókniarza
na.
niepokonani
nadal
go11zcz - Stoczniowiec Gdańsk 13:f,
GKS J'astni:ębie - Gwardia WU'llZll• momentami nawet dobrej) grze, uległ stadionie, W niedzielę zn6w w me- był w tym spoitka.niu bramlkarz Stektóry m. In. w 88 In.in.
3:4 (l:Z, 2:1, czu „na szczycie" zwyciężyli zespół faflczyk.
katowickim górnikom
wa 1!:'7.
0:1). Nie pomogło nawet na ?5 se- Rakowa Częstochowa, r6wn.ieź benla· 11pe>tkan!a w ka,plitalny sposób obro11apastnLkó•
jednego s
str-zal
nił
Bramkę
kund przed ko:ńcowYm gwizdkiem 1t1łnka rozgrywek 1:0 (O:O),
wycofanie z bramki Kosyla 1 wpro· dla gospodany strzelił w 6Z mln. RakO'Wa,
wadzenie szóstego zawodnika w po- Witold Nowak, Drużyna Włókniara:a
Gómlk K.nUWYNIKI: RHOVl.a
lu. Katowiczanie, muPUjąc w tym wystąpiła w na<;tepującym skład'Z ie:
BKS
Kukieła. Komorowski rów 2:1, Stal Stalowa Wola •ła~ną bramkę i mając Stefańczvk fragmencie
zawodnik li.dera ta bell, po swojej monie
Czołow:r
- Hutnik
Radom
Broń
2:3,
Bielsko
Klocek (od s mln. Skibiński) szczęście. sukce- drugoligowego Radomiaka - J'acek
K<l'I'ona
Swidnlk
Avia
2:0,
Kraków
Sowiński
Rutkowski.
Sotyn,
Ja.nisz,
występ na
Gierek na bronić bal!'W mtatrza Pol· llem zakońc.:y11 J)lą11kow:v
Kielce 0:0, Polonia Warszawa - RaBtamk! dla ŁKS - Witold N&Wak, Piotr Nowak.
llk1 - Widzewa. Zawodnik ten ucho. łódzkim lodzie.
Ma•ją powody d.o radości sympaty- domiak 1:1. Włókniarz Pab!anlce dz11c:r w oplntl fachowców za jed· zdobyli: Stopczyk, Ku$mlder I Pla- cy pablan1ck!ego Włólmliarza.
l:O. Błękitt_ll
Dru- Raków Częstochowa
seclcl.
nego s najbardi:!ej utalentowanych,
We wtorek. l i bm„ łodzianie wal- żyna tre<nowana i>rzez Czesława Fu- Kielce - Motor Lublin 1:0, Lubll•
ma e.:yć
pomocnlków
drugol!aow:vch
2:0.
Bytom
Polonia
nlanka
bo!siku
własnym
na
odnosi
dalela.
będą o lti;owe punkty na to·
i>rzejść do łódzkiego plerwszollgow·
orwyc\ęstwa. Co prawdo& mMe
ca po zakończenlu sezonu jesiennych dowts'ku w Tychach. Natomiast ko· same
'rABELA
:l:e
to.
kogoś nie satysfa:kcjooować
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