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powiedzi eli nam:
ELŻBIETA JEZIORNA — prze
wodnicząca Zarządu Miejsko-Gminnego ZSMP w Świdwinie:
— Jestem zadowolona, że „okrąg
ły stół" doszedł do skutku, że mogli
się spotkać Polacy różnych poglą
dów, postaw i orientacji, by rozma
wiać o uzdrowieniu gospodarki kraju,
przyspieszeniu wychodzenia z kryzy
su i demokratyzacji naszego życia. Z

„okrągłym stołem" młodzi wiążą duże
oczekiwania i nadzieje. Szczególnie
interesować nas będą rezultaty obrad
zespołów do spraw młodzieży i budo
wnictwa mieszkaniowego.
Przy „okrągłym stole" wiele mó
wiono o ciężkiej pracy rolnika i gór
nika — mniej o inteligencji. A przecież
to ona niesie postęp, jest siłą napędo
wą rozwoju poszczególnych gałęzi
gospodarki. Tymczasem płaca inży

nierów, lekarzy, nauczycieli nie różni
się od płacy niewykwalifikowanego
robotnika. Konstruktorzy, technolo
dzy są w jeszcze gorszej sytuacji.
Kierownik wydziału, działu, młody
mistrz czy brygadzista zarabia często
mniej niż robotnik. Czy w ten sposób
opłacana kadra techniczna jest w sta
nie wyzwolić inicjatywę i chęć do
pracy? (bel)
(dokończenie na str. 2)

Konferencja prasowa rzecznika rządu

• Wszystkie inicjatywy ze strony władz
idą w kierunku reformatorskim

Zapowiedź wizyty
K. Grosza w ZSRR
W Moskwie poinformowano, że sekretarz gene
ralny KC KPZR, przewodniczący Prezydium Rady
Najwyższej ZSRR Michail Gorbaczow spotka się z
sekretarzem generalnym WSPR Karoly'em Gro
szem w Moskwie w drugiej połowie marca.

OIMZ-owski samolot
z pomocą dla Kabulu
We wtorek uda się do Kabulu pierwszy
ONZ-owski samolot z darami, dostarczony przez
Egipt „Boeing 707" z'32 tonami leków i koców.
Premier Afganistanu Mohammad Hasan Szark w
liście do ONZ poinformował o trudnej sytuacji, w
jakiej znajduje się kraj i zwrócił się z prośbą o
pomoc. Odpowiedzią na ten apel jest przygotowa
nie darów dla Afganistanu.

Racjonowanie
Szwajcarii

wody

Posiedzenie
Biura Politycznego
KC PZPR
7 bm. Biuro Polityczne KC
PZPR przyjęło z zadowole
niem
rozpoczęcie
obrad
„okrągłego stołu".
Oceniono
ubiegłoroczne
dokonania polskiej polityki
zagranicznej oraz określono
zadania stojące przed nią do
końca br.
Zapoznano się z przebie
giem i wnioskami X ogólno
polskiej narady przedstawi
cieli samorządu załóg.
Biuro Polityczne wysłucha
ło informacji o przyjacielskiej,
roboczej wizycie Wojciecha
Jaruzelskiego w Czechosło
wacji. (PAP)

PR 110 1 — to symbol nowej generacji trolejbusów znacznie oszczędniej
szych w eksploatacji. Są one montowane w Komunalnym Przedsiębiorstwie
Naprawy Autobusów w Słupsku, popularnej „Kapenie". Zakład produkuje dwa
typy trolejbusów, z układem regulacyjnym stycznikowo-elektrycznym (ryzystorowym) oraz tyrystorowym, który pozwala zaoszczędzić około 20% energii
elektrycznej. W ciągu roku montuje się. w „Kapenie" 30—40 trolejbusów.
Otrzymują je: Trójmiasto, Lublin, Dębica i oczywiście Słupsk, w którym
komunikacja elektryczna bardzo dobrze się rozwija.
Na zdjęciu: montaż trolejbusów.
Fot. Stefan Kraszewski

• Naciski płacowe grożą wzrostem inflacji
Podczas wtorkowej konferencji
prasowej dla dziennikarzy krajowych i
zagranicznych rzecznik rządu Jerzy
Urban nawiązał do inauguracji
obrad „okrągłego stołu". Mówiąc
o wymowie niektórych publikacji pra
sowych podkreślił, że nie należy prze
sadzać z nadziejami związanymi z
„okrągłym stołem", oczekiwać, że
rozwiąże on problemy, przed którymi
stoi Polska, że jest jakimś magicznym
środkiem na nasze kłopoty. Rzecznik

zapewnił, że obrady „okrągłego sto
łu" nie spowodowały, iż w Polsce
stanęło życie polityczne. Organy pań
stwa pracują normalnie, rząd kieruje
do Sejmu projekty ustaw, toczy się
praca parlamentarna. Nie byłoby słu
szne czekanie na rezultaty „okrągłego
stołu", jako że wszystkie inicjatywy ze
strony władz idą w kierunku refor
matorskim, a więc nie są sprzeczne z
dążeniami sił zgromadzonych przy
„okrągłym stole".
(dokończenie na str. 2)
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Władze wielu miast południowej Szwajcarii
wprowadziły racjonowanie wody. Decyzja ta jest
następstwem niebywałej suszy, która pobiła do
tychczasowe rekordy i trwa już 65 dni. Brak
opadów jest także powodem wybuchu pożarów
lasów.

Powódź w Lusace
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W Zambii wystąpiły ostatnio najbardziej obfite
od 1978 roku opady deszczu. Wywołana przez nie
powódź stała się przyczyną wielu zniszczeń. Tylko
w stolicy kraju — Lusace zawaliły się setki lepia
nek, w wyniku czego około 20 tys. osób znajduje
się bez dachu nad głową.

Długie kolejki w przychodniach

Sroga zima
W Turcji sroży się zima. Burza śnieżna w połu
dniowo-zachodniej części kraju sparaliżowała koPliunikację drogową na znacznych obszarach.
Mnożą się kraksy samochodowe. Są ofiary śmier
telne śnieżnej zadymki. W prowincji Agri dwaj jej
mieszkańcy zabłądzili w czasie śnieżycy, weszli na
cienki lód na rzece Murat i zatonęli. 210 wsi jest
odciętych od świata.

Operacje partyzantów
w Salwadorze

Wojska radzieckie opuszczają Afganistan

W ciągu minionego tygodnia partyzanci salwadorscy wyeliminowali z walki 109 żołnierzy i
oficerów armii proamerykańskiego reżimu Duarte.
Jak podały radiostacje „Venceremos" i „Farabundo Martiego” w tym czasie partyzanci przeprowa
dzili 64 operacje bojowe, zorganizowali 37 zasa
dzek.
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Śląskie centrum
zdrowia dziecka
Tylko 20 miesięcy pozostało do zakończenia
budowy Instytutu Pediatrii w Katowicach — Ligo
cie, który stanie się śląskim centrum zdrowia
dziecka. Niezwykle potrzebna w regionie placów
ka dysponować będzie 500 łóżkami szpitalnymi.
Znajdą się w niej również specjalistyczne przychodie, laboratoria itp.

Prywatny import
samochodów
Na 4,4 min samochodów osobowych, jeżdżą
cych po naszych drogach, ponad 200 tys. jest
produkcji zachodnioeuropejskiej i japońskiej.
Zmniejszenie opłat celnych w ubr. spowodowało
lawinowy wzrost prywatnego importu samocho
dów. W ub.r. sprowadzono ich dziesięciokrotnie
więcej niż w 1987 r.

¥

Oddział radzieckich spadochroniarzy po przekroczeniu granicy afgańsko-radzieckiej w drodze powrotnej do kraju.
CAF-AP-telefoto

Ze Szczecina dla szkoły
w Rydze

Gen. B. Gromow ostatni
przekroczy most graniczny
Delhi. Moskwa (PAP). Dziennik
„Komsomolskaja prawda" poinformował we wtorek, że dowódca ograniczonego kontyngentu wojsk ra
dzieckich w Afganistanie gem Boris
Gromow 15 lutego o godzinie 10.00
jako ostatni żołnierz radziecki prze
kroczy granicę afgańsko-radziecką na
moście między miastami Termez i Hajratan.
Agencja Reutera informuje, powo
łując się na wypowiedzi zachodnich

Mieszkanie dla asystenta
W ostatnim okresie wyraźnie wzrosło tempo
budowy hoteli asystenckich, w których mogą
zamieszkać młodzi pracownicy naukowi wraz z
rodzinami. W latach 1985—87 liczba miejsc w
domach asystenckich zwiększyła się z ponad 9,5
tys. do 11,1 tys. W sumie na terenie całego kraju
jest ponad 70 takich obiektów, a następne są w
budowie. Wciąż jednak kolejka oczekujących na
miejsce w hotelu jest długa.

Oddziały mudżahedinów nadal ostrzeliwują stanowiska armii afgańskiej oraz miasta i wioski w całym
kraju. Ostrzelane zostały m. in. miasto
Chost oraz lotnisko w Kandaharze.

Sprawa zakazu broni chemicznej

Genewa (PAP). Po czteromiesięcznej przerwie wznowili we wtorek obrady w
Genewie przedstawiciele 40 państw, wchodzących w skład uczestników
(rozszerzonej) konferencji rozbrojeniowej, stałego organu ONZ. Przedmiotem
obrad w nowej rundzie rokowań jest przede wszystkim sprawa zakazu wszel
kiej broni cherńicznej.
Przygotowywany jest projekt układu w tej sprawie. Czy w tym roku zostanie on
wynegocjowany—trudno powiedzieć. Duże nadzieje powstały po paryskiej konferencji w
tej sprawie.
O obradach genewskiej konferencji rozbrojeniowej ONZ bierze m. in. udział delegacja
Polski.
Otwierając obrady specjalny przedstawiciel sekretarza generalnego ONZ Milan Komatina odczytał posłanie Pereza de Cuellar do uczestników konferencji.
Jesteśmy — pokreślił sekretarz generalny ONZ — świadkami historycznych zmian na
arenie międzynarodowej, u podłoża których leży pozytywny zwrot w stosunkach między
dwoma wielkimi mocarstwami. W tym kontekście początek 1989 roku stwarza podstawy
do tego, by liczyć na dalszy korzystny rozwój sytuacji międzynarodowej.
Perez de Cuellar zaapelował do uczestników konferencji o zintensyfikowanie wysiłków
w celu jak najszybszego zawarcia powszechnej konwencji o zakazie broni chemicznej.

1828 — urodził się Juliusz Verne, pisarz
francuski.
1725 — zmari Piotr Wielki, car Rosji.
Jeśli jacyś ludzie mówią źle o tobie, postępuj

Słońce wschodzi o 7.30. zachodzi o

Nie jest to jeszcze epidemia, jednak
wzrost liczby zachorowań jest wyraź
ny. Coraz mniej jest rodzin, w których
ktoś nie jest chory. Większość przy
chodni rejonowych nie nadąża z ob
sługą pacjentów. — Odwiedzają nas
tłumy ludzi — informuje Barbara
Hryniewicz, kierowniczka Przycho
dni Rejonowej nr 3 przy ul. Kolejowej
w Koszalinie. — Każdy z naszych
lekarzy przyjmuje o 20—30 pacjen
tów więcej niż normalnie. Oczywiś

cie, przeważają przypadki grypy i
przeziębienia.
Wirus, który właśnie nas atakuje,
jest dosyć dokuczliwy. Notujemy
przedłużony czas trwania choroby.
Jeśli normalna grypa trwa przeciętnie
3—4 dni, to obecna zmusza naszych
pacjentów do leżenia w łóżku od 7 do
10 dni. Na pocieszenie dodam, że
zdecydowanie mniej jest w tym roku
pogrypowych powikłań.
(dokończenie na str. 2)

Prezydium Sejmu postanowiło zwołać
43 posiedzenie Sejmu Polskiej Rzeczypos
politej Ludowej w dniu 15 lutego 1989 r.
Początek posiedzenia o godz. 9.00.
Porządek dzienny posiedzenia przewi
duje:
$ Sprawozdania Komisji Planu Gospo
darczego, Budżetu i Finansów o projek
tach:
1) ustawy budżetowej na 1989 r.,
2) uchwały w sprawie bilansu płatni
czego państwa na 1989 r.,
3) uchwały w sprawie bilansu pienięż
nych przychodów i wydatków ludności na
1989 r.
4) uchwały w sprawie planu kredytowe
go i założeń polityki pieniężno-kredytowej
na 1989 r„
(dokończenie na str. 2)
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Na stronach 3, 4 i 5 publikuje
my przemówienia wypowiedzi i
krótkie charakterystyki uczest
ników „okrągłego stołu".
Przepraszamy naszych najmłod
szych Czytelników — lecz „Głos
Dzieci" ukaże się w tym tygod
niu wviatkowo w piątek.

Wyniki podróży
E. Szewardnadze
do Chin i Pakistanu
Moskwa (PAP). Bez wątpienia, głów
nym wynikiem wizyty ministra spraw za
granicznych ZSRR Eduarda Szeward
nadze w ChRL jest ustalenie konkretnej
daty radziecko-chińskiego spotkania na
szczycie, które ma się odbyć 15—18 maja
br. — powiedział na konferencji prasowej
w Moskwie radziecki wiceminister spraw
zagranicznych Igor Rogaczow. Zdaniem
obydwu stroń spotkanie to będzie miało
historyczne znaczenie, gdyż oznacza cał
kowitą normalizację stosunków radziecko-chińskich.

Nowe przedszkole dla Główczyc
W Główczycach trwa budowa roz
poczętego w czynie społecznym
4-oddziałowego przedszkola, które
pomieści 120 dzieci. Jest to obiekt
niezwykle potrzebny tej gminnej wsi,
bowiem dotychczasowa placówka
przedszkola zaspokaja potrzeby zale
dwie w połowie.

są mocno zaawansowane. Ich wyko
nawcą jest specjalnie utworzona 5-osobowa brygada z Grupy Remonto
wo-Budowlanej miejscowego PGR,
która przed 4 miesiącami przekazała
do użytku remizę strażacką. Powie
rzone prace wykonuje solidnie i ter
minowo. (bz)

— Na budowę zebrano od społeczeństwa gminy ponad 20 min. złotych — powiedział nam naczelnik
Główczyc Tadeusz Kopij — Prace

Na zdjęciu: fragment budowy nowego przedszkola w Główczycach,

7 bm. odbyło się spotkanie kierow
nictwa Ministerstwa Kultury i Sztuki z
Prezydium Komitetu Wykonawczego
Federacji Związku Zawodowego Pra
cowników Kultury i Sztuki poświęco
ne sytuacji materialnej, ze szczegól
nym uwzględnieniem pracowników
upowszechniania.
Zapowiedziano
szybką poprawę tej sytuacji.

czno-organizacyjne instytucji artys
tycznych, a zwłaszcza prace nad tzw.
eksperymentem w teatrach, którego
celem jest przywiązanie wybitnych
artystów do teatrów oraz racjonaliza
cja życia teatralnego. Dokonano oce
ny możliwości wypoczynku pracow
ników kultury; resort zobowiązał się
do udzielenia pomocy w rozbudowie
ośrodków wypoczynkowych w Orawce i Sarbinowie w woj. koszaliń
skim. (PAP).

Fot. Zbigniew Bielecki

Mówiąc o rozmowach E. Szewardnadze
w Islamabadzie, Rogaczow stwierdził, że
zarówno strona radziecka jak i pakistańska
opowiedziały się za zakończeniem konflik
tu oraz ustanowieniem pokoju i porządku
na ziemi afgańskiej.

„Arabeski" podbiły serca
mieszkańców Flensburga

16.43.

tak, aby nikt w to nie uwierzy!.
(Platon)

sbfr

Imieniny — Jana, Piotra
1988 — w ZSRR opublikowano oświadcze

Utrzymuje się wiosenna pogoda. W woje

nie M. Gorbaczowa w sprawie wy

wództwach koszalińskim i słupskim przewi

cofania wojsk radzieckich z Afgani

dywane jest dziś zachmurzenie duże z przeja

stanu.

śnieniami, możliwość wystąpienia przelot

1909 — w Tatrach zginął zasypany lawiną
Mieczysław Karłowicz, kompozy
tor.
1904 — wybuchła wojna rosyjsko-japoń
ska.

niska.

Wznowienie rokowań 40 państw

Szczecin od lat współpracuje ze stolicą radziec
kiej Łotwy — Rygą- W ostatnich tygodniach
książnica szczecińska rozpoczęła społeczną zbiór
kę książek dla pierwszej polskiej szkoły w Rydze,
której powstaniu patronuje Towarzystwo Pola
ków na Łotwie. Zebrano już ponad pół tysiąca
podręczników, dzieł historycznych i beletrystycz
nych.

♦

dyplomatów w Islamabadzie, że ostatnie radzieckie samoloty wojskowe
opuściły w poniedziałek lotnisko w
Kabulu. Reuter pisze, że w Kabulu
pozostaje jeszcze tylko kilkuset ra
dzieckich żołnierzy strzegących lot

(Inf. wł.). Wystarczy wstąpić do pierwszej z brzegu apteki, by przekonać się,
że fala grypy, przesuwająca się z południa kraju, dotarła już na Pomorze
Środkowe. Przed aptecznymi okienkami ustawiają się długie kolejki, a z półek
najczęściej znikają wszelkie środki przeciwgrypowe i syropy. W wielu placów
kach wywiesza się coraz częściej kartkę z napisem: „nieczynne z powodu
choroby"...

15 bm. posiedzenie
Sejmu PRL

nych opadów deszczu. Temperatura w nocy
7, w ciągu dnia 10 stopni. Wiatr umiarkowa
ny, przejściowo dość silny, z kierunków połu
dniowo-zachodnich. (ho)

(Inf. wł.) Wczoraj z Flensburga w Re
publice Federalnej Niemiec powróciła do
Słupska delegacja władz miasta z Janem
Szumskim, przewodniczącym Miejskiej
Rady Narodowej na czele. Słupszczanie
przebywali we Flensburgu; mieście, z któ
rym Słupsk nawiązał współpracę, na za
proszenie nadburmistrza Olafa Dielewicza i
prezydenta Lothara Haya.
Celem wizyty było skonkretyzowanie
wcześniej zawartych umów, m. in. w za
kresie wymiany turystycznej, kulturalnej
oraz grup młodzieżowych. Pierwsze efekty
porozumienia władz obu miast będą od

czuwalne już w tym roku. Otwierają się
nowe możliwości nawiązywania bezpośre
dnich kontaktów, m. in. w ramach wyjaz
dów bezdewizowych.
W czasie ostatniego pobytu słupszczan
we Flensburgu znakomitym „ambasado
rem" polskiej kultury okazał się Słupski
Zespół Baletowy „Arabeska", przyjmowa
ny przez tamtejszą publiczność niezwykle
serdecznie. Miejscowa gazeta zamieściła
następnego dnia relacje z koncertu pod
tytułem: „Szesnaście młodych Polek sztur
mem zdobyło serca mieszkańców Flens
burga". (elg)

Omówiono także sprawy ekonomi 

m

Z prac Egzekutywy KW PZPR w Koszalinie

Problemy działalności partyjnej
Na wczorajszym posiedzeniu pod przewodnictwem I sekretarza
KW Eugeniusza Jakubaszka Egzekutywa Komitetu Wojewódzkiego
PZPR w Koszalinie rozpatrzyła kilka problemów działalności partyj
nej.
Omówiono i przyjęto projekt nowej
struktury Komitetu Wojewódzkiego,
który zostanie przedstawiony do za
twierdzenia najbliższemu plenarne
mu posiedzeniu KW. Rozpatrzono
także informację Wydziału Społeczno-Organizacyjnego o niektórych elementach efektywności pracy woje
wódzkiej organizacji partyjnej w la
tach 1986—1988. Zawiera ona m.in.
dane o stanie liczbowym partii w
województwie w tym okresie, o dzia
łalności wśród bezpartyjnych i skute
czności oddziaływania POP na swoje
środowiska, o realizacji zadań statu
towych przez członków partii i pod
stawowe organizacje, o szkoleniu i
samokształceniu politycznym, jak ró
wnież o inicjatywach i przedsięwzię
ciach tych organizacji w zakładach i
na wsi, a także o trudnościach i słabo
ściach w partyjnym działaniu. Kiero
wnictwo wojewódzkiej instancji par
tyjnej zleciło sporządzenie na pod
stawie tych informacji szczegółowej

mapy rozmieszczenia sił partii w wo
jewództwie i przedstawienie jej dele
gatom na zbliżającą się wojewódzką
konferencję sprawozdawczą.
Egzekutywa KW zatwierdziła także
zmiany w wykazie stanowisk wyma
gających poiitycznej akceptacji in
stancji partyjnych w województwie.
Liczba takich stanowisk została wy
datnie ograniczona w porównaniu ze
stanem dotychczasowym, a gestię w
dużej mierze przesunięto w dół — do
komitetów
rejonowych,
miejsko
-gminnych i gminnych, zgodnie z
nowymi zasadami polityki kadrowej
partii.
Egzekutywa KW udzieliła akcepta
cji politycznej na stanowisko redak
tora naczelnego „Głosu Pomorza” —
Andrzejowi Czechowiczowi, a na
stanowisko redaktora naczelnego
miesięcznika „Pobrzeże" — Józefo
wi Narkowiczowi.
A.Cz.

15 bm. posiedzenie Sejmu
(dokończenie ze str. 1)
5) uchwały w sprawie planu Cent
ralnego Funduszu Rozwoju Kultury
na 1989 r.,
6) uchwały w sprawie planu Pańs
twowego Funduszu Aktywizacji Za
wodowej na 1989 r„
*
7) uchwały w sprawie planu Cent
ralnego Funduszu Rozwoju Nauki i
Techniki na 1989 r.
• Sprawozdania

Komisji

Planu

Gospodarczego, Budżetu i Finansów,
Komisji Współpracy Gospodarczej z
Zagranicą oraz Komisji Prac Ustawo
dawczych o rządowych projektach
ustaw:
1) o funduszu obsługi zadłużenia
zagranicznego,
2) o funduszu rozwoju eksportu;
• Sprawozdanie komisji sejmo

7 bm„ był drugim dniem ofic
jalnej wizyty w naszym kraju mi
nistra spraw zagranicznych Kon
federacji Szwajcarskiej Rene Feibera.
Ze szwajcarskim gościem spotkał
się minister współpracy gospodarczej

Kolejny dzień wizyty
R, Feibera w Polsce
z zagranicą Dominik Jastrzębski.
Dokonano oceny całokształtu pols
ko-szwajcarskich stosunków handlo
wych, wskazując na znaczne moż
liwości ich rozwoju w latach przy
szłych. Wiele uwagi poświęcono
m.in. kwestiom wzrostu powiązań
kapitałowych firm polskich i szwaj
carskich w formie joint ventures w
oparciu o przepisy nowej ustawy o
działalności gospodarczej z udziałem
podmiotów zagranicznych.
Rene Felber spotkał się również z
prymasem Polski kardynałem Józe
fem Glempem.
Tego dnia, min. R. Felber zwiedził
zabytki warszawskiego Starego Mia
sta oraz Zamek Królewski. W godzi
nach popołudniowych, szwajcarski
gość, wspólnie z ministrem kultury i
sztuki Aleksandrem Krawczukiem,
otworzył w galerii SARP wystawę.
(PAP)
wych. o rządowym projekcie ustawy o
niektórych warunkach konsolidacji
gospodarki narodowej oraz o zmianie
niektórych ustaw;
% sprawozdanie komisji o rządo
wym projekcie ustawy prawo dewi
zowe;

® Sprawozdanie komisji o rządo
wym projekcie ustawy o ustanowie
niu narodowego Święta Niepodleg
łości;
$ Sprawozdanie komisji o posels
kim projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i finansowaniu
ubezpieczeń społecznych; (PAP)

Z Pomorza Grypa nie oszczędza nikogo
Wizyta konsula ZSRR
(Int. wł.). Przebywającego w województwie
koszalińkim

konsula

Konsulatu

Generalnego

ZSRR w Szczecinie Jewgienija Popowa przyjął
wczoraj I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego
PZPR Eugeniusz Jakubaszek. Wymieniono po
glądy na temat zachodzących w Polsce i Związku
Radzieckim przemian społeczno-gospodarczych.
I sekretarz KW poinformował gościa o realizacji w
województwie partyjnego eksperymentu oraz
tworzeniu strefy przyspieszonego rozwoju ekono
micznego. (bel)

(dokończenie ze str. 1)
Z moich obserwacji wynika, że obecnie dzieci chorują już rzadziej.
Wydaje się, że kulminacyjna fala dzie
cięcych zachorowań przeszła w ubie
głym tygodniu. Teraz naszymi pac
jentami są głównie dorośli.
Bardziej optymistyczne wiadomo
ści ma Zofia Kawecka, kierownik
Przychodni Rejonowej przy ul. Wła
dysława IV w Koszalinie: — Dorośli
chorują już mniej. Szczyt zachorowań
u nas minął w poprzednim tygodniu.
Obecnie notujemy nie masowe, lecz
pojedyńcze przypadki zachorowań...
Atak grypy dał się poważnie we
znaki także personelowi Przychodni
Rejonowej nr 9 przy ul. Bosmańskiej.

Rejestratorka Anna Krajewska tak
oto relacjonuje obecną sytuację: —
Nie jesteśmy w stanie obsłużyć wszy
stkich naszych pacjentów. Sam kiero
wnik przychodni zachorował na gry
pę. Właściwie wszystkie obowiązki
spadły na jednego tylko lekarza. Z
trudem jest on w stanie przyjąć dzien
nie aż do 60 pacjentów. Byłoby ich
znacznie więcej, gdybyśmy z konie
czności nie odmawiały przyjęcia wie
lu zgłoszeń na wizyty domowe.
Wczoraj mieliśmy aż 30 przypadków
grypy i przeziębień. Od kilku dni cho
ruje także jedna z naszych pielęg
niarek. Tak na dobrą sprawę, ja rów
nież nie nadaję się do pracy, Ale cóż
począć, skoro pacjenci oczekują od
nas pomocy, (js)
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Chwili
• TYGODNIOWĄ wizytę w naszym kraju za
kończył abp. Francesco Colasuonno. Powiedział
on, że w czasie rozmów poruszana była sprawa
stosunków dyplomatycznych pomiędzy Watyka
nem i Polską.
• PERSPEKTYWY zawarcia nowego porozu
mienia z USA w sprawie amerykańskich baz w
Grecji nie są obecnie jasne, jednak ani Grecja, ani
USA nie zamierzają odkładać rozmów w tej spra
wie — stwierdził minister spraw zagranicznych
Grecji Karolos Papuzlias w związku z rozpoczętą w
Atenach 14 rundą grecko-amerykańskich rozmów
w tej sprawie.
• RZĄD sudański przedłużył o następne 6
miesięcy stan wyjątkowy. Oznäcza to demonst
racyjne odrzucenie porozumienia o wstrzymaniu
ognia zawartego przez Osmana Myrghaniego,
przewodniczącego drugiej co do wielkości partii
sudańskiej z Johnem Garangiem, przywódcą po
wstania toczącego się na południu kraju.'
• RZĄD Ekwadoru zainicjował kampanię alfabetyzacji. Studenci, nauczyciele i żołnierze mają
uczyć pisania i czytania niemal milion analfabetów
w wieku powyżej 15 lat. Celem kampanii jest
zmniejszenie wskaźnika analfabetyzmu w społe
czeństwie z 16,1 do 3 proc.
• POLICJA lotniska Kastrup pod Kopenhagą
poinformowała, że Boeing-747 należący do taj
landzkich linił lotniczych Thai Airways, lecący z
Londynu przez Delhi do Bangkoku z 355 pasaże
rami na pokładzie, lądował awaryjnie w Kopen
hadze po otrzymaniu sygnału, że na pokładzie
znajduje się bomba. Duńscy eksperci natychmiast
przystąpili do przeszukiwania samolotu.
• REKORDOWĄ, jak na początek lutego, tem
peraturę zarejestrowano w stolicy norweskiej. W
niektórych dzielnicach miasta słupek rtęci docho
dził do plus 13,6 stopni Celsjusza. Taką tem
peraturę notuje się w Oslo zazwyczaj w końcu
kwietnia — stwierdzili meteorolodzy.
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Włamywacze czekali
już w mieszkaniu

Gdy 78-letnia emerytka Helena W. mie
szkająca samotnie w domku jednorodzin
nym przy ul. Gdańskiej w Szczecinku wró
ciła 6 bm. do swojego domu — zastała
wyłamane drzwi wejściowe. Po wejściu do
mieszkania zaatakowało ją trzech oczeku
jących już tam mężczyzn. Związali jej ręce i
nogi oraz zakneblowali usta. Następnie
wymusili na Helenie W. wydanie 10 tys. zł.
oraz dwóch złotych pierścionków o warto
ści około 200 tys. zł. Funkcjonariusze MO,
którzy dokonali oględzin mieszkania,
stwierdzili, że robójnicy spenetrowali
wszystkie pomieszczenia, a ponieważ nie
znaleźli niczego wartościowego — przy
kawie i alkoholu oczekiwali na powrót
właścicielki.

Po przerwie rozmów między dyrekcją
Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów" a
strajkującymi w warsztatach naprawczych
KWB przez całą noc z 6 na 7 bm., a także we
wtorek trwał strajk okupacyjny. Rano tego
dnia na 40 min. stanęły wszystkie układy
technologiczne, co spowodowało wstrzy
manie wydobycia węgla i nadkładu, ale nie
zagroziło jeszcze pracy elektrowni, która
dysponuje odpowiednim zapasem paliwa.
Dyrekcja i komitet strajkowy podjęły de
cyzję o uruchomieniu kopalni i podjęciu

dalszych rozmów. Niestety nie doprowa
dziły one do rozwiązania problemu; Straj
kujący zagrozili ponownym unieruchomie
niem zakładu, jeśli do końca wtorkowego
dnia nie zapadną decyzje uwzględniające
ich postulaty. Z wyjaśnień dyrektora KWB
Stanisława Drozdowskiego wynika, że nie
realny, bo przekraczający możliwości za
kładu, jest główny postulat, a mianowicie
podwyżki o 30 tys. zł „dla wszystkich"
(PAP).
■K»raBB68»ag ni»fwm wtihs i im ii—Mm in mi ■ n

Zaginął statek
Oslo (PAP). Samoloty, śmigłowce i
łodzie straży przybrzeżnej Norwegii, Danii i
W. Brytanii biorą udział w poszukiwaniu na
Morzu Północnym norweskiego drobnico-

wca „Stocksund", który opuścił port lon
dyński w ubiegły piątek i powinien zawinąć
do norweskiego portu Christiansen w nie
dzielę. W sobotę wieczorem po raz ostatni
łączono się ze statkiem drogą radiową i od
tego momentu znikł po nim wszelki siad,
„Stocksund" o stosunkowo niewielkiej
nośności (300 ton) wiózł cukier do Nor
wegii. W tym czasie na Morzu Północnym
szalał sztorm.

Trwa śledztwo w sprawie śmierci ks. St. Suchowoica
Trwa śledztwo w sprawie śmierci ks.(Stanisława
Suchowoica z parafii rzymskokatolickiej w biało
stockiej dzielnicy Dojlidy. O wypowiedź na temat
dotychczasowych ustaień, dotyczących przyczyn
zgonu księdza, dziennikarz PAP zwrócił się do
pełniącego obowiązki kierownika Zakładu Medy
cyny Sądowej AM w Białymstoku dra med. Jerze
go Janicy.

Zabezpieczajmy samochody

Przyczyną śmierci ks. Suchowoica — powie
dział J. Janica — stało się ostre zatrucie tlenkiem
węgla, którego źródłem był dym powstały w
wyniku pożaru w mieszkaniu księdza. Badanie
toksykologiczne wykazało m. in. obecność we
krwi zmarłego 58 proc. tlenku węgla (CO).
Prowadzone jest nadal badanie histopatologi
czne narządów wewnętrznych, aby wykluczyć
obecność schorzeń samoistnych. (PAP)

Operacja przeciwko
gangom przestępczym

Ostatnio w obu naszych województ
wach nasila się plaga kradzieży samocho
dowych. Każdego dnia wpływają do milicji
meldunki o kradzieżach dokonywanych
przeważnie w nocy. Najczęściej giną koła
do „maluchów". — Wiadomo — w skle
pach ich się nie uświadczy a na czarnym
rynku kosztują kilkadziesiąt tysięcy zł.
Rzecz więc łakoma dla złodzieja. Liczne są
też przypadki kradzieży radioodbiorników i
cenniejszych przedmiotów pozostawio
nych w pojeździe. Radzimy więc lepiej
zabezpieczać samochody przed kradzieżą.
Np. zastosowanie specjalnych nakrętek na
koła (nie taki to wielki wydatek) często
uchroni nas przed kradzieżą.
★

★

★

6 bm. około godz. 21.30 w Koszalinie
przy ul. Zwycięstwa wracającej do domu
Barbarze T. nieznany mężczyzna wyrwał z
ręki torebkę, w której znajdowyły się ręka
wiczki, wkładka na kartki mięsne i dowód
osobisty, po czym zbiegł, (par)

w

Los Angeles

Nowy Jork (PAP). Podczas ostatniego
weekendu w centralnych i południowych
dzielnicach Los Angeles co najmniej 3
osoby zostały zabite i 8 rannych w trakcie
walk między przestępczymi gangami. Do
tych krwawych porachunków doszło, mi
mo iż w piątek specjalny, 240-osobowy
oddział policji rozpoczął w tych dzielnicach
wielką operację przeciwko zorganizowanej
przestępczości. Aresztowano 118 przestę
pców i ich wspólników.
Agencja U PI informuje, że w ubiegłym
roku w wyniku operacji i akcji policyjnych
w Stanach Zjednoczonych aresztowano 24
tys. członków różnych klanów gangsters
kich i współpracujących z nimi osób. W
okresie tym ofiarami stosowanej przez
przestępców przemocy i zaciętych walk
między rywalizującymi o sfery wpływów
bandami, padły 452 osoby.

powiedzieli nam:
(dokończenie ze str. 1)
— Moje osobiste odczucie jest ta
kie — mówi CZESŁAW CZABANOWSKI, szef Rady Wojewódzkiej
Federacji ZZ Pracowników Gos
podarki Komunalnej i Mieszka
niowej w Koszalinie, że przy stole
obrad są przedstawiciele reprezentu
jący tylko działaczy „Solidarności".
Nie mają zaplecza w zakładach pracy.
Twierdzę tak na podstawie własnych
obserwacji, bo nie spotkałem się z
grupami „Solidarności" w naszych
zakładach. Ale, jak słyszałem, działają
one w dużych zakładach pracy w
kraju i mają zwolenników.
Zaznaczam, że chciałbym dzielić się
na ten temat tylko własnymi odczu
ciami i wątpliwościami. Zastanawiam
się czy dopuszczenie pluralizmu
związkowego nie jest związane z
nadziejami na odblokowanie restryk
cji?
Jako działacz związkowy mam je
szcze inne wątpliwości. Czy gdy doj
dzie do pluralizmu związki nie będą
rywalizować ze sobą, czy nie będą
pochłonięte wypracowywaniem do

brej pozycji, a tymczasem ceny będą
rosły w sposób nie kontrolowany.
Przyszłość ruchu związkowego to
poważna sprawa. Wiele mówią o niej
teraz ci, którzy budowali odrodzone
związki. Powtarzam, że najlepiej by
łoby, gdyby istniał tylko jeden zwią
zek. Gdyby jednak doszło do istnienia
dwóch, to koniecznie powinny mieć
wspólną reprezentację. My deklaruje
my, że jesteśmy otwarci dla wszyst
kich, którzy chcą bronić interesów
ludzi pracy. Jeżeli jednak ma dojść do
uznania „Solidarności", to chciałbym
zwrócić uwagę na ten fragment prze
mówienia Czesława Kiszczaka, w
którym stwierdził, że „sprawą najwa
żniejszą jest odpowiedź na pojawia
jące się często pytanie, czy „Solidar
ność" zamierza respektować konsty
tucyjne realia ustrojowe, czy skłonna
jest wpisać się w kształt polskiego
gruntownie reformowanego socjaliz
mu, a także — na ile uznaje się i chce
być traktowana wyłącznie jako zwią
zek zawodowy".
Chciałbym jeszcze powiedzieć o
dwóch wystąpieniach. Miodowicz
trafnie oddał odczucia ludzi pracy. Z
kolei Wałęsa umiejętnie przedstawił
nasze trudności, ale nie zgodzę się z
jego tezą, że najlepszym lekarstwem
na nasz kryzys gospodarczy ma być

Konferencje prasowe;
rzecznika
rządu
(dokończenie ze str. 1)
Jerzy Urban poinformował o
kilku akcjach strajkowych, które
rozpoczęły się w poniedziałek.
Najpoważniejszą z nich jest strajk w
Kop. Węgla Brunatnego „Bełcha
tów", gdzie przerwało pracę 2,5 tys.
pracowników warsztatów napraw
czych i wydziału transportu. Powo
dem strajku w Bełchatowie, podob
nie jak w zakładach „Sira" w Siera
dzu, czy jednym z zakładów Huty im.
Lenina, są żądania płacowe.
W styczniu br. miało miejsce 39
akcji strajkowych w Polsce,
Wzięło w nich udział 6 tys. osób.
Z reguły strajkowały załogi mniej
szych przedsiębiorstw. Odnotowano
też protesty w placówkach służby
zdrowia. Konfliktów płacowych od
notowano w styczniu 173, a więc
trzykrotnie więcej niż w grudniu ub.r.
Konflikty te — podkreślił rzecznik —
są niepokojące dla rządu, jako że
wskazują na istnienie fali nacisków
płacowych. Jeśli nieuzasadnione ekonomicznie naciski będą się wzma
gać i okażą się skuteczne, to grożą
wzrostem inflacji, utrudnią uzyskanie
równowagi rynkowej. Rząd konsek
wentnie nie stosuje żadnych ulg ani
dotacji dla zakładów pracy, w których
dochodzi do konfliktów płacowych.
Traktuje je jako spory między dyrekc
jami a pracownikami poszczególnych
przedsiębiorstw. Od tej polityki —
zaakcentował Jerzy Urban — nie od
stąpimy, bo oznaczałoby to klęskę
reformy. (PAP)

w NKZSL
ZSL jednoznacznie poparło ideę
zwołania „okrągłego stołu", aktywnie
włączyło się do tworzenia warunków,
by obrady te mogły dojść do skutku
oraz opowiedziało się za trwałym po
rozumieniem narodowym, gdyż tylko
ono stwarza warunki przezwycięże
nia obecnego kryzysu społeczno-po
litycznego i gospodarczego,— oświa dczył 7 bm. na konferencji w NK ZSL
rzecznik prasowy stronnictwa przy

obradach „okrągłego stołu'' — Ja
nusz Tarniewski.
Biorący udział w obradach okrąg
łego stołu prof. Mikołaj Kozakie
wicz stwierdził, iż podstawowy wa
runek osiągnięcia porozumienia na
rodowego został już w pewnym sen
sie spełniony: była nim wola porozu
mienia wyrażona podczas inaugura
cyjnego posiedzenia. Nie było posta
wy konfrontacyjnej, mimo że obie
strony miały do siebie nawzajem dużo
zastrzeżeń i pretensji, zwłaszcza o
przeszłość. Ale formułę, której użył
Wałęsa mówiąc, iż „przyjmujemy
wszystko to, co powiedział gen, Kisz
czak" można odczytać jako przyjęcie
zasadniczej platformy porozumienia
— powiedział prof. Kozakiewicz. Wa
runkiem sukcesu całego „okrągłego
stołu" jest, jak sądzę to, czy taka
postawa towarzyszyć będzie wszyst
kim uczestnikom do końca i czy po
drodze nie ujawnią się jakieś nieocze
kiwane zakłócenia.
— W jakim trybie będą zapadały
decyzje przy „okrągłym stole"? od
powiadając na to pytanie członek
Prezydium, sekretarz NK ZSL Bog
dan Królewski poinformował: na
zasadzie dochodzenia do consensu
su, a nie przez głosowanie.

J. Onyszkiewicza
Jesteśmy już po inauguracyjnej se
sji „okrągłego stołu". Droga do niego
była długa — tak 7 bm. rozpoczął
konferencję prasową z dziennikarza
mi krajowymi i zagranicznymi Ja
nusz Onyszkiewicz, rzecznik pra
sowy środowisk zgrupowanych przy
Komitecie Obywatelskim, który — jak
stwierdził — reprezentuje 25 osób
„wywodzących się ze środowisk
dzielących te same wartości i prze
konania oraz podobną filozofię co do
dróg wyjścia z obecnej sytuacji".
— Czy „okrągły stół" może zakoń
czyć się całkowitym sukcesem, cał
kowitym fiaskiem, czy też przewiduje
pan niepełne powodzenie?
— Uważam, że albo sukcesem, al
bo porażką! „Zgniły" kompromis oznaczalby porażkę, tzn. nie przełama
libyśmy w ten sposób apatii społecz
nej. Chodzi bowiem o to, by w kraju
zapanowało przekonanie, iż napraw
dę coś się stało, że wyruszyliśmy w
pewną drogę i to jednokierunkową.

Za granicą o obradach
Wtorkowa prasa światowa
przynosi obszerne relacje z inau
guracji polskiego „okrągłego
stołu” i pierwsze komentarze
własne.
Przeważa w nich opinia, że, jak to
ujął belgijski „Le Soir", „był to his
toryczny dzień dla Polaków".
„Washington Post” w korespo
ndencji własnej z Warszawy zwraca
uwagę, że w oświadczeniach otwie
rających obrady „okrągłego stołu"
przedstawiciel strony rządowej gen.
Czesław Kiszczak i przedstawiciel
„Solidarności" Lech Wałęsa nakreślili
szeroki program polityczny dla roz
mów. „Ich wystąpienia różniły się
zasadniczo w kwestii przyszłości Pol
ski, lecz wyrażały także obecny con
sensus między partią a opozycją w
sprawie kształtu rozwiązań politycz
nych".
A oto fragmenty komentarza redak
cyjnego, jaki ukazai się we wtorko
wym numerze londyńskiego dzienni
ka „Guardian”:
„Odprężenie w Polsce jest wyni
kiem własnych, polskich prób uwol
nienia się z pęt, jakie kraj ten sam
sobie nałożył. Proces ten ruszył w

zadziwiającym tempie. Dwa lata temu
Lech Wałęsa zakończył swoją auto
biografię ponurą refleksją, że Polska
„utknęła w impasie". Teraz Polska
ponownie ruszyła, nie dlatego, że
ktoś wygrał, lecz dlatego, że zarówno
rząd, jak i opozycja widzą wyraźnie,
jak wiele stracili.
Cała wtorkowa prasa radziecka za
mieszcza informacje o rozpoczęciu
obrad „okrągłego stołu". Dziennik
„Prawda” zamieszcza na ten temat
informację za agencją TASS, w której
podaje m. in. komunikat ogłoszony na
zakończenie spotkania.
W krótkiej korespondecji z Warsza
wy dziennik „Trud" pisze, że w po
niedziałek przed ekranami telewizo
rów zebrała się o godz, 14 niemal cała
Polska, aby obejrzeć relację telewizyj
ną z otwarcia rozmów „okrągłego
stołu". Dziennik informuje o składzie
uczestników posiedzenia i stwierdza,
że jego celem jest wspólne znalezie
nie drogi dla wyprowadzenia kraju z
trudnej sytuacji, w jakiej się znajduje.
„Trud, podkreśla, iż dialog za „okrąg
łym stołem" będzie długi i na pewno
trudny, choćby z tego powodu, iż
oficjalni przedstawiciele władzy i opozycji nie mają jeszcze doświadcze
nia w bezpośrednich kontaktach.

przywrócenie do życia „Solidarnoś
ci". (ew)
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— Czasu na dzielenie się wraże:
niami niewiele, bo mamy tu pilr«
robotę — mówi mistrz z Kotłowni
Rejonowej nr 2 WPEC w Słupsku
JERZY HAWRYŁOWICZ. — Mamy
awarię i natychmiast trzeba ją usunąć,
A co myślę o sytuacji w kraju? NLe ma
co dużo się rozwodzić! Obrady
krągłego stołu" obradami, ale każdy
Polak powinien przede wszystkim ostro zabrać się za konkretną robotę i
wtedy może do czegoś dojdziemy. Od
trzech lat słucham różnych zapowiedzi, obietnic, oglądam w gazetach
projekty, czytam programy reform. I
nie widzę zbyt wielu efektów...
Moim zdaniem „okrągły stół" po
winien być znacznie wcześniej zor
ganizowany. Teraz czas goni, wszyst
ko odbywa się na zasadzie „pogoto
wia ratunkowego", a przecież tak wa
żne wydarzenia polityczne i społecz
ne powinny rozgrywać się w atmo
sferze rozwagi i spokoju.
Bardzo podobała mi się wypowiedź
Mikołaja Kozakiewicza. Tak samo
bym mówił ja, gdyby przyszło mi
zabrać publicznie głos. Jeśli chodzi o
wypowiedzi innych uczestników „okrągłego stołu" uważam, że są jeszcze
zbyt oficjalne, (ce)
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Jeżeli tego nie będzie — to nie będzie
porozumienia.
Musimy jednak zdawać sobie spra
wę — dodał J. Onyszkiewicz odpo
wiadając na jedno z kolejnych pyfaitc
— że nawet „wszystkie otwarcia",
tzn. umożliwienie zrzeszania się róż
nych grup zawodowych, zakładania
stowarzyszeń itp. — nie wszystkich
interesują. Ludziom chodzi przede
wszystkim o kształtowanie ich co
dziennego bytu. Jednak nie możemy
liczyć na to, że sukces „okrągłego
stołu", na który czekamy, zapełni pół
ki sklepowe. Ale jest to pierwszy
krok...
Bardzo wiele pytań dotyczyło uży
tego przez Cz. Kiszczaka terminu
„niekonfrontacyjnych wyborów". —
Przez takie określenie — odpowie
dział J. Onyszkiewicz — rozumiemy
wybory, które nie będą okazją do
zaostrzania konfliktów, lecz do wy
pracowania rozmaitych alternatyw
nych programów i walki o mandat
wyborczy na tej podstawie. Termin
„niekonfrontacyjne" nie może jednaj
oznaczać „niekonkurencyjne . Ocr
1981 r. opowiadamy się za wolnymi
wyborami, jednak dopuszczamy mo
żliwość nie za długiego okresu przejś
ciowego. Nasz związek — podkreślił
— nie wyobraża sobie udziału w wy
borach jako „Solidarność". Nie pla
nujemy wystawiania własnych list
kandydatów i tym samym tworzenia
jakiegoś bloku w parlamencie. Nie
oznacza to jednak, że nie znajdą się
tam członkowie „Solidarności". Mo
gą oni występować jako kandydaci i
„Solidarność" może im udzielić po
parcia. Będą jednak działać w oparciu
o mandat wyborczy.

w ZK UChS
7 bm. w Warszawie odbyła się
konferencja prasowa rzecznika pra
sowego Zarządu Krajowego Unii
Chrześcijańsko-Społecznej łCrzysztofa Bieleckiego, który wyraził za
dowolenie w imieniu UChS z inaugu
racji obrad „okrągłego stołu" będą
cych świadectwem dobrej woli wszy
stkich stron.
Nawiązując do obrad „okrągłego
stołu" rzecznik stwierdził m.in., że
unia opowiada się za pluralizmem
rozumianym jako poszanowanie róż
nych tendencji i odmienności w życiu
społeczno-politycznym. Jest to zara
zem idea ochrony wszelkich mniej
szości w tym etnicznych, politycz
nych i religijnych przed monopolem
większości. Pluralizm powinien ozna
czać szeroki udział obywateli o róż
nych poglądach, w tym także chrześ
cijan i bezpartyjnych w życiu polity
cznym kraju.
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L. Wałęsa
w ITB w Warszawie
7 bm. Lech Wałęsa spotkał się z
grupą pracowników Instytutu Tech
niki Budowlanej w Warszawie. Pod
stawowym tematem rozmów były oczekiwania i nadzieje związane z „okrągłym stołem", kwestie pluralizmu
politycznego i związkowego, warunki
wyzwalania społecznej inicjatywy,
drogi przezwyciężania kryzysu gos
podarczego.
L. Wałęsa powiedział m.in., że gdy
juz zaistnieje pluralizm to organizacje
i związki będą mogły działać nie w
oparciu o negację władzy, ale na
zasadzie prezentacji konkretnych
programów.
Winą za bierność społeczeństwa
polskiego obciążył L. Wałęsa system.
Najważniejszą sprawą — powiedział
— jest dziś stworzenie warunków,
aby społeczeństwo mogło wykazać
się aktywnością i pokazało potem
możliwości swojej inicjatywy. Dodał
następnie, że brak pluralizmu, mono- 40
poi, spowodował wyobcowanie wła
dzy, to, że mówi się dziś „my" i „oni".
Pluralizm powinien zmienić tę sytua
cję, zatrzeć te podziały. Czekam —
stwierdził — na ten moment, kiedy
będzie pluralizm i będzie można po
wiedzieć „nasza kochana władza".
(PAP)
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Z inauguiracyjnego posiedicenią „okrągłejgo stołu"
Szanowni Państwo!

Czy dlatego, że działaliśmy samotnie,
nazywano nas monopolistami? Przecież to
był pomysł władzy, która nam potem na
dodatek zarzuciła postawę roszczeniową
— i to wtedy, kiedy broniliśmy ludzi przed
koncepcjami rządu, które dziś wszyscy uznają jako błędne.

ZLIŚMY do tego stołu długo. Toczył
się spór o „Solidarność". A czy tak
naprawdę nie wyrażały się w tym
obawy rządzących przed wspólnym fron Dzisiaj w Polsce wielka rzesza ludzi pra
tem ludzi pracy?
cy z trudem wiąże koniec z końcem. I
dlatego nadal twierdzę, że w zakładach
pracy stanowić powinniśmy jedność także
Oto jesteśmy wreszcie przy tym stole.
przy pluraliźmie i organizacyjnej różnorod
Ustawiono go w rządowym pałacu. Roz
ności — bo doskonale wszyscy wiemy jak
mawiamy w miejscu, gdzie tyle razy w
łatwo manipulować podzielonymi załoga
naszym imieniu podejmowano w przeszło
mi.
ści decyzje. Ponieważ czyniono to tak jak
czyniono, musieliśmy to potem naprawiać
W imię jedności poważnie traktujemy
w zakładach i, niestety, także na ulicy. I to
gdańskie oświadczenia. Także w gdyńs
tyle razy! To smutne i gorzkie.
kich i łódzkich dokumentach grup robo
czych „Solidarności" zawarto wiele słusz
Dziś tyle nadziei skupia się przy tym
nych, robotniczych postulatów. Mnie oso
stole. Oznacza to, że istniejące instytucje
biście jako członka partii boli pojawiający
sprawowania władzy w naszym kraju oka
się w tych dokumentach antykomunizrm
zały się nieskuteczne, niewystarczające dla
Rozumiem to jednak jako wynik niedostat-*
załatwienia najważniejszych spraw zwy
ku socjalizmu, jego braku, mimo pięknych
czajnych ludzi uczciwej pracy. Okazało się,
słów — a nie jako nadmiaru.
że rządzić bez nich naprawdę nie można, a
rządzenie przeciw nim oznacza katastrofę.
Dlatego w imię wspólnego interesu ludzi
pracy proponuję kolejny raz: spotykajmy
Wśród zasiadających przy tym stole jest
się, rozmawiajmy, spierajmy, stwórzmy tu i
nas ze stoczni, fabryk, kopalń, hut, szpitali,
teraz zalążek związkowej rady porozumie
szkół i roli — mniejszość. Cieszymy się, że
nia ludzi pracy. Niech to otwarte forum
razem z nami są ludzie twórczej myśli,
stanie się stroną do zawierania nowej umo
gotowi nam służyć, bo takie jest wielkie
wy społecznej z rządem. Oto nasza propo
posłannictwo intelektualistów.
zycja i alternatywa. Proszę pozwolić, że
powtórzę to co powiedziałem na X plenar
O cp właściwie przy tym stole chodzi?
nym posiedzeniu KC PZPR: „Demokracja
Czy nie o licytację słów, o ambicje, prestiż,
nam, ludziom pracy, najbardziej jest po
nowe posady, urzędy!
trzebna, ponieważ byliśmy jej do tej pory
najbardziej pozbawieni". Dlatego jesteśmy
To o Polskę właśnie chodzi. Żeby nasz
za tym, aby zbliżające się wybory do Sejmu
kraj był normalny. To znaczy taki, żeby
odbyły się demokratycznie. Nie mamy po
porządni iudzie mogli żyć godziwie, z pen
wodu grać znaczonymi kartami. Jesteśmy
sji, rent i emerytur. Godziwie to znaczy bez
za jawną, otwartą rywalizacją. Opowiada
strachu o następny dzień, miesiąc. Żeby
my się za uczciwą walką o mandaty między
mieli nadzieję, mogli uwierzyć, nabrać pe
przedstawicielami różnych interesów i ra
wności, że Polska nie jest macochą, wypę
cji. I, aby zapewnić swobodę wyrażania
dzającą swoje dzieci na obczyznę. Nie za
poglądów, opowiadamy się za zniesieniem
Chlebem, ale za lepszą perspektywą —
cenzury. A więc za swobodą słowa i jaw
europejskim standardem życia. Przecież to
nością.
musi być tu, nad Wisłą i Odrą, możliwe. I to
jest możliwe.
HYBA musimy się wszyscy zgodzić,
że brakuje wśród nas przedstawicieli
Naprawdę przy tym stole nie można się
samorządów robotniczych, spółdziel
skupiać na najbliższych wyborach do Sej
czych. Nie chcemy w nich widzieć
mu, na podziale mandatów i na nowych
strumentu pomocniczego dla administra
proporcjach sił politycznych. To ważne, ale
torów i zarządców. Samorządy są wyrazem
nie tylko po to tu przyszliśmy. Ciąży na nas
uspołecznienia gospodarki i składnikiem
wielka odpowiedzialność za to, czy i jak
społeczeństwa obywatelskiego. Samorzą
nasi następcy będą wolni i suwerenni tu, w
dy pracownicze i spółdzielcze powinny
tym miejscu Europy. Nie wolno ani na
wysuwać swoich kandydatów do Sejmu i
^hyyiję zapominać, że brak przed dwoma
utworzyć jego drugą izbę. Polsce potrzeb
wteKämr takiego odpowiedzialnego' myś
na jest izba wytwórców jako fundament
lenia i skutecznego działania doprowadził
Rzeczypospolitej samorządnej.
dó!rdżbioru. W'przyszłości nie grozić bę
dzie nam jednak problem granic, ale będzie
Przy okrągłym stole winniśmy kierować
sprawa naszej niezawisłości gospodarczej,
się racją stanu Polski. Tą racją jest dla mnie
a przez to politycznej i narodowej.
dobro ludzi z fabryk i z roli, ze szkół i
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O tym właśnie trzeba myśleć. Tego myś
lenia nie możemy oddać w ajencję uprzy
wilejowanym. Po siedmiu latach okazało
się bowiem, że jesteśmy wprawdzie inni i
chyba mądrzejsi, ale stoimy jakby w miejs
cu. Oznacza to, że bez liczenia się z po
trzebami ludzi pracy najemnej, rządzić w
naszym kraju nie można, choćby się tego
bardzo chciało. Bez względu na to, kto i co
deklaruje z różnych trybun.

szpitali, słowem — dobro ludzi pracy. I to
musi być najpierwsza zasada naszej pol
skiej konstytucji — fundament pokoju we
wnętrznego i rozwoju naszej Ojczyzny.

Korzystając z okazji zgłaszam uwagę
proceduralną. Mamy tu okazję omówić
najważniejsze problemy ludzi pracy. Tu też
będziemy dyskutować kwestię nowej umowy społecznej. Nie można tego zrobić
bez odwołania się do umów jastrzębskich,
gdzie kompleksowo podjęto kwestię gór
eklaracjami jesteśmy zmęczeni.
niczego trudu. Problemy zaś budownictwa
Już po raz trzeci — słyszymy, że
i usunięcie głodu mieszkaniowego zawarto
jeszcze tylko trzy lata, a będzie lepiej.
w porozumieniach sierpniowych, na Wy
Tymczasem jest nam ciężko. Tak dalej być
brzeżu. Jak zrozumiałem z wystąpienia
nie może. Nie ma i nie będzie na to naszego
tow. generała Kiszczaka wynika, iż będą
przyzwolenia. Ani kredyty, ani zaciskanie
trzy podstawowe stoły.
pasa nie zastąpią systemowych zmian spo
łecznych, ekonomicznych i politycznych.
Wnioskuję o powołanie dodatkowych
Muszą być one gwarancją społecznej kon
grup problemowych, które by przy osob
troli władzy, a także tego, że ludzka praca i
nych, może mniejszych stołach, ale równie
poświęcenie nie pójdą na marne. Tę lekcję
ważnych, rozpatrzyły problematykę
bowiem już wielokrotnie przerabialiśmy.

D

Dla ruchu związkowego od dnia 13
grudnia 1981 r. bardziej znamienna jest
data października 1982r„ kiedy rozwiąza
ne zostały wszystkie związki zawodowe.
Nastał wtedy czas dramatycznych wybo
rów. Jedni zeszli do podziemia, inni, nie
chcąc oddawać pola biurokracji, podjęli w
niezwykle trudnych warunkach trud od
rodzenia związków i bronienia wspólnych
interesów 12 min ludzi pracy. Stoczyliśmy
wiele bojów wygranych i przegranych. W
tym działaniu uformował się nasz program:
godziwa zapłata, solidne ceny, zabezpie
czenie rent i emerytur, zdobycze socjalne,
poszanowanie godności pracy, mieszkanie
dla każdej polskiej rodziny, opieka .zdrowo
tna, oświata, wypoczynek, uczestnictwo w
kulturze, a przecie wszystkim dostępność
towarów.

• budownictwa mieszkaniowego —
jego ilości, jakości i kosztów,
• górnictwa, w tym jego perspektyw,
systemów organizacyjnych i płacowych
oraz czasu pracy,
• ochrony zdrowia i środowiska,
• problematykę młodego pokolenia.
Trzeba raz jeszcze przypomnieć, że umo
wy sierpniowe z roku 1980 były podpisy
wane przez ludzi młodych, przedstawicieli
strajkujących załóg pracowniczych. Nie
wiele tych problemów zostało do dziś roz
wiązanych i z tej perspektywy trzeba pod
jąć raz jeszcze tak doniosłe sprawy młode
go pokolenia. (PAP).

odpowiedzialności za państwo. Ale to nie
oznacza bynajmniej przyjmowania współ
odpowiedzialności za rządzenie. Postulat
udziału opozycji we władzy wydaje mi się
co najmniej przedwczesny. Trudno sobie
wyobrazić współodpowiedzialność za rzą
dzenie w systemie „socjalizmu realnego",
którego społeczeństwo, czy też znaczna
jego część, nigdy nie zaakceptowała. Nato
miast współodpowiedzialność za państwo
jest uwarunkowana przez możliwość real
nej i skutecznej kontroli poczynań władzy,
a więc przez istnienie mechanizmów społe
cznych umożliwiających pełnienie tej kon
troli. Będzie to skutkiem poszerzenia za
kresu wolności obywatelskich.
Nawiasem mówiąc, na siedzibie rządzą
cej w naszym kraju partii czytaliśmy nieda
wno hasło: „Nie ma wolności bez odpo
wiedzialności". Sądzę, że to hasło zostało
błędnie sformułowane. Bardziej słuszna
byłaby formuła: „Nie ma odpowiedzialno
ści bez wolności".

I E przeczę, że w Polsce dokonują się
zmiany, że ma miejsce odchodzenie
od złych wzorów socjalizmu real
nego; ale wiemy, że to się nie dokona z dnia
na dzień. Jeśli ma się powieść próba od
budowy zaufania społeczeństwa do wła
dzy, to nie wystarczą zmiany instytucjonal
ne w strukturach prawnych państwa. Ko
nieczne są także gruntowne zmiany w
praktyce rządzenia, w sposobach sprawo
wania władzy.

N

Wskażę tu tylko na kilka spraw najistot
niejszych. A więc: rezygnacja z zasady
nomenklatury, preferowania ortodoksji po
litycznej i dyspozycyjności ludzi na kierow
niczych stanowiskach, przed kompetencją
i kwalifikacjami fachowymi; zasady, która
tak katastrofalne skutki przyniosła w życiu
gospodarczym. Ale nie tylko o gospodarkę
tu chodzi. Konieczna jest także rezygnacja z
zasady nomenklatury w dziedzinie oświaty,
wychowania, nauki i kultury, zasada pro
wadząca do uprzywilejowania ideologii
marksistowskiej w wymienionych dziedzi
nach. Otóż ideologia ta jest ideologią rzą
dzącej w Polsce Ludowej partii, ale nie jest
bynajmniej ideologią będącego przedmio
in
tem tych rządów społeczeństwa. Oczywiś
cie wielkie ideały socjalizmu, takie jak wol
ność, sprawiedliwość i braterstwo, są wy
znawane przez — można powiedzieć —
całe społeczeństwo; tylko że społeczeńst
wo to bynajmniej nie jest przekonane, że
„socjalizm realny" te ideały urzeczywistnia.
Państwo jest wspólnym dobrem wszyst
kich obywateli, toteż akceptacja zasady
pluralizmu, w tym także pluralizmu świato
poglądowego, musi pociągać w konsek
wencji odrzucenie uprzywilejowania jed
nej ideologii, a więc postulat ideowej neu
tralności państwa.
Dążenie do przywrócenia społeczeńst
wu jego podmiotowości, umożliwienia mu
pełnienia kontroli nad sposobem sprawo
wania władzy oraz akceptacja zasady plu
ralizmu społeczno-politycznego, uwarun
kowana jest istnieniem autentycznej opinii
publicznej. Wymaga to przełamania do
tychczasowego monopolu w dziedzinie
środków masowego przekazu. Oczywiście
wiadomo, że w tym monopolu istnieją
wyłomy; istnieją one jednak na zasadzie
arbitralnych koncesji i mają rozmiary jask
rawo dyskryminacyjne. Z zasady pluraliz
mu wynika, że różne orientacje społecz
no-polityczne czy światopoglądowe, win
ny mieć możność swobodnego dostępu do
środków masowego przekazu, możność
posiadania organów prasowych o wach
larzu i nakładach odpowiadających zapo
trzebowaniu społeczeństwa. Wymaga to
gruntownej zmiany całego systemu ze
zwoleń na wydawanie pism, limitowania
nakładów i gospodarki papierem oraz pod

dania tego systemu kontroli społecznej.
Nie taję, że dotyczy to w dużej mierze prasy
katolickiej, wyraźnie dyskryminowanej w
kraju, w którym ponad 90 proc. obywateli
stanowią członkowie kościoła katolickie
go.
Łączy się z tym sprawa cenzury środków
społecznego przekazu. Obawiam się, że w
istniejącej sytuacji, zwłaszcza sytuacji geo
politycznej, istnienie cenzury jest złem ko
niecznym. Chodzi natomiast o minimaliza
cję tego zła, a więc o ograniczenie funkcji
cenzury do ochrony autentycznej racji sta
nu i bezpieczeństwa państwa i rezygnację z
ochraniania—jak dotychczas — interesów
władzy czy partii, poprzez ograniczenie
informacji oraz eliminowanie poglądów,
które się komuś nie podobają.
Problem praworządności. W przeszło
40-letniej historii Polski Ludowej mamy
okres nazywany eufemistycznie okresem
„błędów i wypaczeń", a w istocie okres
brutalnego łamania podstawowych praw
człowieka, więcej — okres gwałtów i zbro
dni, w którym — rzekomo w imieniu prawa
— padały ofiarą dziesiątki tysięcy niewin
nych ludzi. Dzisiaj zaczyna się o tych spra
wach mówić. Ale to nie wystarcza, by
stworzyć klimat narodowego porozumie
nia. Trzeba wyraźnie wskazać na związek
między owym bezprawiem a stalinowskim
systemem politycznym, jego dziedzictwem
oraz ujawnić całą prawdę o owym okresie
„błędów i wypaczeń".
Jeśli dziś okres ten mamy za sobą, to nie
znaczy, by społeczeństwo było przeko
nane, że żyjemy w pełnej praworządności.
Przeczy temu szereg niedawnych proce
sów politycznych oraz oburzające nieraz
praktyki kolegiów ds. wykroczeń.
Wreszcie dziedziną, w której muszą się
dokonać gruntowne zmiany, jest sprawa
poszanowania i przestrzegania autonomii
kultury w stosunku do polityki. Kultura nie
może być traktowana instrumentalnie. Pi
sarz czy reżyser filmowy nie może być
dyskryminowany ze względu na swoje
przekonania polityczne czy też swój świa
topogląd. Tu są pewne krzywdy do wyrów
nania. Środowiska twórcze muszą mieć
płrawo do zrzeszania się w niezależne i
autonomiczne organizacje. Trzeba skoń
czyć z praktyką arbitralnych koncesji i zaka
zów uznając, że kultura stanowi dobro
nadrzędne. W pełnej ciągłości ze swoim,
1000-letnim dziedzictwem kultura polska
stanowi jedność. Zarówno ta, która ma dziś
możność legalnej obecności, jak i ta pozos
tająca w „drugim obiegu", czy też na
emigracji.

YMI wszystkimi problemami będą się
na pewno zajmować zespoły powsta
jące w wyniku naszych dzisiejszych
obrad. Moim zamiarem było tylko pod
kreślić, że bez realnych, głębokich zmian w
naszym systemie politycznym i w praktyce
jego funkcjonowania nie będzie porozu
mienia między władzą a społeczeństwem,
ani też brania przez to społeczeństwo
współodpowiedzialności za państwo.

T

Nie chciałbym, by to co powiedziałem
brzmiało pesymistycznie. Wiem, że z ustroju „socjalizmu realnego" nie przesko
czymy z dnia na dzień w pełną demokrację,
że zmiany mogą się dokonywać stopnio-,
wo, że konieczne będzie zawieranie roz
sądnych kompromisów. Chodzi o to, by
kierunek zmian został określony w sposób
społecznie wiarygodny. Chcę wierzyć, że
zostanie to dokonane w ramach procesu,
który tu dziś uruchamiamy. To jest nadzieja,
którą żywi społeczeństwo pragnące, by
życie było bardziej ludzkie i byśmy mogli
poczuć się gospodarzami we własnym kra
ju. (PAP)

żywnościowej, to znaczy szybkie przejście
na wolne ceny. Obecna sytuacja jest pod
tym względem nienormalna i szkodliwa.
Nie można bowiem ciągle „dusić" cen
żywności poprzez system urzędowych cen
skupu, a jednocześnie rozszerzać wolne
ceny na ciągniki, maszyny i inne środki
produkcji. Taka praktyka podnosi koszty
produkcji żywności i przy sztywnych ce
nach skupu czyni produkcję nieopłacalną.
„Duszenie" cen skupu produktów rolnych
jest w istocie „duszeniem" rolnictwa, a to
nas może doprowadzić do katastrofy żyw
nościowej. Już od 1987 r. pozytywny trend
rozwojowy produkcji rolnej załamuje się.
Zdajemy sobie sprawę z tego, iż pełne
urynkowienie całej gospodarki żywnościo
wej, wprowadzenie normalnego rynku żyw
nościowego, spowoduje znaczny wzrost
cen żywności. Aby chronić ludzi pracy
przed jego skutkami, trzeba wszystkim pracującycm zapewnić odpowiedni wzrost
dochodów, między innymi przez likwidację
ogromnych dotacji do cen żywności. Niech
państwo przestanie do każdego z nas do
płacać ogromne sumy, niech odda te pie
niądze do dyspozycji obywateli, a oni sami
zadecydują, na co je zechcą wydać. Ocze
kujemy, że w tej sprawie zostanie osiąg
nięte wiążące porozumienie.
Samo zadeklarowanie rolnictwa jako
priorytetu przez rząd, jak też zaakceptowa
nie zasady urynkowienia rolnictwa, nie
wystarcza. Za słowami premiera muszą
pójść czyny i to szybkie, jeśli chcemy unik
nąć narastania poważnych zagrożeń w rol
nictwie.
Kolejnym niebezpieczeństwem dla przy
szłości wsi i rolnictwa jest odpływ młodych
ludzi ze wsi, jak też wypadanie coraz więk
szej liczby hektarów z produkcji rolnej. Oba
te zjawiska można w skutkach porównać
do wykrwawiania się słabnącego organiz
mu. Żeby je powstrzymać, trzeba uczynić
produkcję opłacalną, dobrze zasilaną w
środki produkcji, a perspektywę życia na
wsi bardziej atrakcyjną. Odpływ młodych
ludzi ze wsi można ograniczyć tylko zape
wniając im podobne warunki życia jak w
mieście, a nawet lepsze niż w mieście
warunki bytu. Dla rozwiązania tego pro
blemu podstawowo ważne są sprawy soc
jalne mieszkańców wsi: równy dostęp do
oświaty i kultury, do urządzeń cywilizacyj
nych (jak telefony, samochód, gaz), równe
rozwiązanie problemu emerytur, urlopów
wypoczynkowych i macierzyńskich, opieki
lekarskiej itd. Dlatego też zgodnie z uchwałami X Kongresu ZSL uważamy, że
potrzebne jest pilne stworzenie odpowied
nich funduszów na rzecz wsi —jak fundusz
socjalny, fundusz telefonizacji i gazyfikacji
wsi — które by zapobiegały niesprawied
liwej sytuacji, w której mieszkańcy wsi,
tylko dlatego, że mieszkają na wsi, muszą
płacić z własnej kieszeni za wszystko to, co
mieszkańcy miast, tylko dlatego, że miesz
kają w mieście, otrzymują za darmo.
Jeśli przypomnieliśmy tutaj kilka trud
nych do rozwiązania, ale podstawowo wa
żnych problemów wsi i rolnictwa, to nie po
to, aby powiedzieć, że jest źle — lecz po to, '■
aby wskazać co i jak należy zmienić, aby
było lepiej. Dotychczasowe posunięcia re
formatorskie, podjęte po 1980 roku, dały
swoje pozytywne rezultaty, jednak one już
wyczerpały swoje możliwości. Niezaprze
czalnym faktem jest, że w latach osiem
dziesiątych rynek żywnościowy i rolnictwo
dzięki nowej polityce rolnej uzyskał w całej
gospodarce największy postęp zarówno w
wymiarze krajowym jak i handlu zagranicz
nym. Tego zaprzeczyć się nie da.
Zjednoczonemu Stronnictwu Ludowe
mu będzie przy tym „okrągłym stole" cho
dzić również o rzecz znacznie większą, o
zmianę miejsca i wagi rolnictwa w całej,
wielkiej strategii rozwoju kraju. Mówiliśmy
o tym na X Kongresie ZSL i na niedawnych
III i IV Plenum NK. Rolnictwo, które udo
wodniło już, że jest zdolne do szybkiego
wzrostu produkcji i opłacalnej współpracy
z zagranicą, które jest jedną z nielicznych
dziedzin, w których nie zaszedł proces
demoralizacji i upadku ethosu pracy, od
powiednio zaopatrzone i dofinansowane
może, naszym zdaniem, stać się jedną z
głównych dźwigni szybkiego rozwoju kra
ju, a zwłaszcza poprawy jego gospodarki.

Wobec wielkiego nagłośnienia proble
mów pluralizmu związkowego robotni
ków, jakby nieco w cieniu znalazł się dzisiaj
problem pluralizmu społeczno-zawodo
wego chłopów. A przecież porozumienie
zawarte z „Solidarnością Rolników Indy
widualnych" w Ustrzykach Dolnych, także
ze Związkiem Rolników, Kółek i Organiza
cji Rolniczych, wywarły nie mniejszy
wpływ na dalszy bieg spraw w Polsce od
porozumień gdańskich czy w Jastrzębiu.
Co więcej, były one zrealizowane—zresztą
nie bez naszego ważkiego udziału — w o
wiele pełniejszym zakresie. ZSL uważa, że
jest potrzeba i miejsce dla alternatywnych
organizacji społeczno-zawodowych na
wsi i uważa pluralizm w tej dziedzinie za
pożyteczny i pożądany. Rozwiązanie pro
blemu żywnościowego,kraju będzie bo
wiem niemożliwe bez integracji wysiłków
wszystkich mieszkańców wsi i pracowni
ków rolnictwa, niezależnie od ich orientacji
ideologicznych i politycznych. W tym dzie
le ZS L jest gotowe współdziałać ze wszyst
kimi organizacjami i instytucjami na wsi, w
tym także z Kościołem, tradycyjnie odgry
wającym w środowisku wiejskim wielką
rolę moralną i społeczno-kulturową.

Szanowni zebrani!
KO LEI kilka słów chcę poświęcić tym
warunkom, od spełnienia których za
leży powodzenie „okrągłego stołu",
który dzisiejszym posiedzeniem inauguru
jemy.

Z

Jak sądzimy, pierwszym warunkiem jest
prawidłowa ocena tego, kogo reprezen
tujemy i — co przy tym stole stanowić
powinno główny przedmiot naszych sta
rań. Pierwsza potrzebna nam wszystkim
cnota — to cnota skromności i uczciwości.
Nikt z nas jako jednostka, ani jako grupa
nie reprezentuje całego społeczeństwa, ani
całego narodu. Reprezentujemy jedynie
poszczególne odłamy tego społeczeństwa i
różne występujące w nim orientacje i spo
soby myślenia. Prawdę mówięc, polska
różnorodność jest znacznie bogatsza od
tej, która jest reprezentowana przy tym
„okrągłym stole".
Druga cnota, która będzie nam potrzeb
na — to zdolność wzniesienia się ponad
klasowe, grupowe i kastowe egoizmy i
szowinizmy. W ostatnich latach niemal
wszyscy myśleli o sobie, niewielu myślało o
Polsce. Niema! wszyscy myśleli o tym, jak
chronić swoje wpływy, znaczenie, lub —
choćby — swoją stopę życiową w kryzysie,
a niewielu myślało o tym, jak chronić kraj
przed skutkami kryzysu, jak chronić Polskę
przed dalszym upadkiem. Jeśli przy tym
„okrągłym stole" potrafimy przełamać na
wyki tęgo egęizmg, jeśli przedmiotąiji.ob
rad uczynimy dobro i interes kraju, a nie
dobro i interes poszczególnych partii,
zwią2kówv- organizacji, orientacji -czy
stytucji — wtedy mamy szansę na sukces
całego przedsięwzięcia.
Warunkiem powodzenia „okrągłego sto
łu" będzie ponadto zdolność nie tylko do
krytycznej, ale i do samokrytycznej oceny
przeszłości, skojarzonej z wolą współdzia
łania w imię przyszłości. Wreszcie powo
dzenie „okrągłego stołu" zależeć będzie
także od poszanowania partnera i uczciwej
gotowości do zrozumienia jego racji. Ro
zumieć czyjeś racje nie oznacza jeszcze
zgadzać się z nimi. Jest to jednak niezbęd
ny warunek najpierw dialogu, później do
chodzenia do consensusu, jak też warunek
uwolnienia się od deformującego myślenia
wpływu negatywnych emocji.

Wreszcie bardzo ważnym warunkiem
powodzenia „okrągłego stołu" jest — jak
sądzimy — uświadomienie sobie granic
postulowanych zmian i reform, które w
obecnej epoce i rzeczywistości należy uznać za nieprzekraczalne. Granice te wy
znaczają: ekonomiczna i polityczna sytua
cja kraju, stan świadomości społecznej,
finansowy i polityczny kontekst między
narodowy, w którym Polska się aktualnie
znajduje, wciąż obowiązujące układy i zo
bowiązania sojusznicze, jakie zaciągnęła i
wiele innych. To prawda, że granice te,
Panie przewodniczący, zwłaszcza w ostatnim dziesięcioleciu, sto
pniowo poszerzają się, tym niemniej one
szanowni zebrani!
ciągle istnieją. Chłopi myślą trzeźwo i cho
dzą po ziemi. Dlatego ZSL uważa, że jaka
kolwiek siła polityczna, która korzystając z
ŚRÓD różnych konsekwencji
trudności i z niezadowolenia społecznego
przyjęcia zasady pluralizmu mie
wywołanego głębokim kryzysem ekonomi
ści się również zasada pluralizmu
cznym próbowałaby w chwili obecnej do
związkowego. W ocenie ZSL pluralizm
konać zmiany ładu konstytucyjnego po
związkowy, przy całym docenianiu jego
przez przejęcie władzy w Polsce, naraziłaby
wagi, nie stanowi ani najważniejszego, ani
na śmiertelne niebezpieczeństwo cały pro
rozstrzygającego o przyszłości kraju skład
ces demokratycznych przemian, jak też sam
duktów
rolnych
stanowi
bowiem
podsta
nika
pluralizmu
i
znacznie
ustępuje
waż
Panie przewodniczący, wową przesłankę dobrego samopoczucia nością pluralizmowi ekonomicznemu, po odrębny byt państwowy z tym rodzajem
suwerenności, który go cechuje.
ludzi, a co za tym idzie i spokoju społecz
litycznemu, czy wreszcie światopoglądo
szanowni zebrani!
nego.
wemu. A mimo to przy tym „okrągłym
Rozumieją to dobrze nawet przedstawi
stole" właśnie pluralizm związkowy — za
ciele wielu państw zachodnich; tym dziw
To nie przypadek, że wszystkie wielkie
wężony zresztą do problemu restytucji
niejsze, żeznajdująsię Polacy (na szczęście
wstrząsy i przesilenia polityczne w Polsce
„Solidarności" — może stać się centralnym
JEDNOCZONE Stronnictwo Ludo
nieliczni), którzy tego nie rozumieją i chcą
wiązały się z brakiem żywności. Wtedy też
we, w którego imieniu tutaj przema
problemem. Stać się tak może dlatego, że
projektować przyszłość Polski, jej model
tylko, na okres przejściowy wychodzenia z
zarówno dla strony rządowej, dla związ
wiam, wyraża zadowolenie, że po
ustrojowy poza historycznym czasem i po
kryzysu, dostrzegano wagę wsi i rolnictwa,
kowców z OPZZ, jak i dla strony opozycyj
wieiu trudnościach i wahaniach zebraliśmy
za
geograficzną przestrzenią.
przeznaczano
doraźnie
więcej
środków,
nej, zwłaszcza zaś osobiście dla panów
się jednak przy „okrągłym stole". Szkoda,
wprowadzano
więcej
ulg.
Z
chwilą
jednak,
Alfreda Miodowicza i Lecha Wałęsy jak też
że tak późno, jednak lepiej teraz niż nigdy.
gdy sytuacja ulegała uspokojeniu, wszyst
ich najbliższych doradców, sprawa ta ma
Mamy zastanowić się wspólnie nad tym,
ko wracało do fatalnej dla rolnictwa „nor
również charakter prestiżowy i symbolicz
jak przeobrazić nasze państwo pod wzglę
Szanowni uczestnicy
my". Dlatego też w obradach „okrągłego
ny. Byłoby dla szans porozumienia i uzys
dem ekonomicznym, społecznym i polity
stołu" tematyka rolniczo-żywnościowa nie
„okrągłego stołu"!
kania rozumnego kompromisu rzeczą fatal
cznym, tak aby było ekonomicznie efek
powinna być traktowana w sposób mar
ną, gdyby prestiżowość isymboliczność tej
tywniejsze i zamożniejsze, społecznie —
ginesowy i izolowany od całego modelu i
problematyki sprawiła, iż wszystkie strony
sprawiedliwsze i politycznie — demokratystrategii
rozwoju
ekonomicznego
kraju,
będą przywiązywać większe znaczenie do
czniejsze.
lecz jako jego postawowo ważny, prioryte
JEDNOCZONE Stronnictwo Ludo
symboli niż do rzeczywistości, jak też wyżej
towy komponent.
we ma w swoich tradycjach głęboko
Każdy z dotychczasowych mówców w
stawiać ocalenie własnej twarzy od ocale
zapisane witosowskie przekonanie o
sposób oczywisty mówił nie tylko do
nia Polski.
Zapóźnienia w zasilaniu rolnictwa w śro
tym, że dla Polaków własne państwo sta
współuczestników tego „okrągłego stołu",
dki produkcji są nadal ogromne. Jeśli nie
Wydaje
nam
się,
że
nikt
nie
może
nego
nowić
winno dobro najwyższe. To w imię
nie tylko do całego społeczeństwa, lecz —
uznamy problemów rolnictwa rzeczywiście
wać historycznie pozytywnej roli, jaką ruch
dobra tego właśnie państwa zebraliśmy się
nierzadko — adresował swe słowa do wła
za problem numer jeden i nie zapewnimy
robotniczej „Solidarności" i „Solidarności
mimo dzielących nas różnic przy tym „osnej bazy, a zwłaszcza do jej najbardziej
narodowi obfitej i dostępnej dla wszystkich
krągłym stole". Jesteśmy tutaj, aby znaleźć
Rolników Indywidualnych" odgrywał w
krytycznej i niezadowolonej części. Sko
żywności stracą sens i przekreślona zo
odpowiedź na pytanie co i jak musi być
Polsce od sierpnia 1980 roku do pierw
rzystam z tego samego uprawnienia.
stanie skuteczność wszelkich innych,
zrobione i w jaki sposób zapewnić warunki
szych miesięcy 1981 roku. Wiele pozytyw
choćby najmądrzejszych, najdemokratyczW Polsce na wsi mieszka wciąż około 40
sprzyjające pełnej realizacji uzgodnionych
nych zmian, jakie w Polsce od tego czasu
niejszych
rozwiązań
politycznych.
„Wolni,
proc. ludności, a w rolnictwie pracuje 28
zaszły — a zaszły liczne — dokonało się
reformatorskich działań we wszystkich klu
godni, ale głodni" — to nie jest hasło, które
procent aktywnych zawodowo — stąd też
czowych dziedzinach życia społecznego.
wszak w rezultacie tego posiewu robot
mogłoby uzyskać poparcie większości na
dopóki sam fakt życia na wsi i pracy w
W naszym przekonaniu to właśnie powin
niczego i chłopskiego sprzeciwu i protestu.
rodu. Trzeba też twardo powiedzieć, iż nie
rolnictwie będzie oznaczał szereg material
Nikt obiektywny jednak nie może również
no stanowić główną treść nowej umowy
ma innej drogi do poprawy sytuacji wyży
nych, kulturowych i socjalnych upośledzeń
społecznej. Temu ma również służyć wiel
negować tej prawdy, że od marca 1981
wieniowej
społeczeństwa,
jak
zdecydowa
i braków — tak długo nie może być mowy o
roku ruch „Solidarności" szybko zmieniał
kie ogólnonarodowe porozumienie, które
ne przesunięcie środków z innych działów
zbudowaniu w Polsce systemu społecz
charakter ze związkowego na polityczny,
go powstanie zależy oczywiście od doko
gospodarki
na
rolnictwo.
Same
ręce
chłop
nego opartego na równości i sprawied
stopniowo wymykał się spod czyjejkolwiek
nania głębokich, systemowych reform, sta
skie, nie uzbrojone w nowoczesną tech
liwości, co jest wszak głównym założeniem
kontroli — także własnych przywódców —
nowiących główny przedmiot naszych
nikę, już więcej wyprodukować nie mogą
socjalizmu. To jest pierwsza prawda —
a uruchamiając opętańczą falę strajków
dyskusji. Zjednoczone Stronnictwo Ludo
nawet
jeśli
Pan
Bóg
da
najlepszą
pogodę.
nazwijmy ją społeczną — o wsi i rolnictwie.
zagroził bezpośrednio ekonomicznym i po
we nie będzie szczędziło wysiłków, aby to
Jest jednak nie mniej ważna prawda eko
litycznym podstawom egzystencji państ
wielkie dzieło reformowania Polski Ludo
nomiczna, że wbrew opiniom krótkowzro
wa. Czy można się dziwić, że ludzie od
wej, podejmowane dla wzrostu siły nasze
cznych entuzjastów przemysłu ciężkiego i
DANIEM ZSL, podstawowym wa
powiadający dzisiaj za los państwa boją się
go państwa, dla podniesienia pozycji Pol
innych kręgów, w tym również ekonomicz
runkiem dalszego rozwoju produkcji
powtórzenia tego doświadczenia, że szu
ski w świecie, dla dobra mieszkańców
nych, mimo malejącego udziału rolnictwa
żywności w Polsce, prócz wyżej
kają zabezpieczeń i gwarancji, że to samo
miast i wsi przyspieszać i pogłębiać. Oby
w tworzeniu dochodu narodowego jego
wspomnianej zmiany w żasilaniu rolnict
się nie powtórzy? Te same obawy nurtują
ten „okrągły stół" stał się ku temu pozyty
waga bynajmniej nie maleje. Dostatek prowa, jest urynkowienie całej gospodarki
również wiele odłamów społeczeństwa.
wnym i silnym bodźcem. (PAP)
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ESTEM świadom wielkiej wagi nasze
go dzisiejszego spotkania przy okrąg
łym stole. Po raz pierwszy od długiego
czasu, niemal od początku Polski Ludowej,
powstaje szansa otwarcia procesu zmierza
jącego do sytuacji, w której Polacy — jak
powiedział dzisiaj Lech Wałęsa — poczuli
by się gospodarzami we własnym kraju.

J

Jako cel naszego spotkania i dalszej
pracy postawiono porozumienie narodo
we. Cel bardzo trudny, jeśli nie odległy,
bowiem niełatwo będzie osiągnąć owo
porozumienie po przeszło 40 latach niepo
rozumienia między władzą i społeczeńst
wem.
Pierwszym zadaniem musi tu być próba
odbudowy zaufania między władzą a spo
łeczeństwem, bowiem tego zaufania nie
ma. Ilekroć w przeszłości społeczeństwo
dawało władzy pewien kredyt zaufania, za
każdym razem ten kredyt był nadużyty i
zmarnowany. Dzisiaj czyny a nie słowa
muszą uwiarygodnić intencje władzy zmia
ny i naprawy obecnej sytuacji.
Wolno sądzić, że przedstawiciele opozy
cji, którzy zasiedli do rozmów przy okrąg
łym stole, reprezentują bardzo znaczną

część społeczeństwa aktywnego i umieją
cego myśleć w sposób krytyczny i niezależ
ny. Natomiast jeśli opozycja stoi na gruncie
poszanowania Konstytucji PRL i porządku
prawnego oraz nie zamierza obalić ustroju,
to nie znaczy bynajmniej, że owa opozycja
nie domaga się bardzo gruntownej zmiany
tego ustroju. Zresztą dziś i przedstawiciele
władzy mówią o potrzebie zmian systemo
wych, łącznie ze zmianą konstytucji.
Owe zmiany ustrojowe, to w pierwszym
rzędzie sprawa roli i miejsca ciał przed
stawicielskich, zwłaszcza Sejmu, ewentua
lnie drugiej izby oraz ordynacji wyborczej
zapewniającej realne poszerzenie reprezen
tatywności społeczeństwa. Chodzi tu rów
nież o powstawanie na podstawie nowego
prawa o stowarzyszeniach samodzielnych,
niezależnych ugrupowań społecznych,
także o charakterze politycznym. Nie mó
wię tu o „Solidarności", bowiem prioryte
towy w obecnej sytuacji postulat jej legali
zacji jest więcej niż oczywisty.
Te zmiany ustrojowe, instytucjonalne —
to droga do odbudowy podmiotowości
społeczeństwa, co będzie oznaczać moż
ność przyjęcia przez społeczeństwo współ
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Z inauguracyjnego posiedzenia „okrągłego stołu"
istotny pluralizm, który wyraża i chroni
rodowego. Sejm jako najwyższa repre
odrębności rzeczywiste od pseudopluzentacja narodu musi być wybrany we
ralizmu, który wyraża jedynie przeciwdług nowej ordynacji, która powinna
Stronnictwo Demokratyczne opo
stawność interesów jednostek lub grup
łączyć odważną rywalizację przedwy
wiada się także za pluralizmem związ
wobec dobra wspólnego.
borczą z nienaruszalnością głównych
kowym. Szanujemy dorobek OPZZ ozasad bytu państwowego. Czeka nas
Aby to rozróżnienie dwóch pluralizdzkim w Warszawie 12 maja 1981 r„ a
raz związkowców skupionych poza
wypracowanie demokratycznego syste
Szanowni państwo !
mów mogło być w praktyce użyteczne,
następnie skazana od 13 grudnia tegoż
nim. Naszym celem nie jest jednak
mu zgłaszania i prezentowania kandy
trzeba jasno sformułować etyczne kry
roku na działalność podziemną i niele
obrona status quo. Uważamy, że ru
datów oraz przeprowadzenie kampanii
terium dobra wspólnego jako sumę
galną. Istnienia jej na wsi nikt nie
chowi „Solidarności” zawsze przyświe
wyborczej, która byłaby wolna od de
warunków społecznych, umożliwiają
OLIDARNOŚĆ rolnicza po raz
neguje. Domagamy się formalnego ucały dwa dążenia — do pluralizmu
magogii, ale pełna autentycznego zaan
cych
członkom
społeczeństwa
osiąga
Większość
postulatów
adresujemy
pierwszy od wielu lat może mó
znania Związku Zawodowego Rolni
politycznego i pluralizmu związkowe
gażowania szerokich kręgów społecz
nie własnej doskonałości. Kryterium
wić dziś wlasnyijn głosem.
do przyszłej konstytucji. Uważamy jed
ków Indywidualnych „Solidarność”.
go. Dla każdego z nich powinniśmy
nych. Zbliżająca się kampania wybor
dobra wspólnego ma zatem charakter
nak,
że
już
potrzebne
są
głębokie
zmia
Prawo rolników indywidualnych do
znaleźć właściwe ujście. Dla pierwszego
cza otworzy nowy rozdział przed pol
Głos ten mógłby ;być przepełniony
personalny i społeczny, chodzi bowiem
ny
obecnej.
Polsce
przydałoby
się
pew
tworzenia niezależnych samorządnych
w parlamencie, w radach narodowych i
ską
demokracją przedstawicielską
goryczą i uzasadnionymi pretensjami
o dojrzewanie osobowości nie tylko w
nego
rodzaju
prowizorium
konstytucy
związków zawodowych, służących onowo powstałych stowarzyszeniach;
stwarzając wielką szansę dla uspołecz
do różnych stron. Alp, skoro zasiadamy
ramach, ale i przez życie społeczne.
jne
—
uchwalenie
odrębnej
ustawy
lub
bronie swoich interesów zawodowych,
dla drugiego — w zakładach pracy,
nienia państwa na gruncie wolności
przy okrągłym stole,;odczytuję to jako
ustaw konstytucyjnych. Prawo najwyż
Dobro wspólne pozwala zatem de
ekonomicznych i społecznych uważa
pamiętając, że w demokratycznym pań
politycznej wszystkich obywateli.
początek drogi — do pdzyskania swojej
sze
nie
może
hamować
reform,
musi
im
maskować
pseudopluralistyczne
de
my jako prawo naturalne a nie wynika
stwie — nie te zakłady lecz organy
tożsamości. Rolnicy | stanowią najlicz
Rzeczpospolita, suwerenne państwo
sprzyjać.
wiacje, ponieważ nie można na drodze
jące z czyjegoś nadania.
przedstawicielskie są terenem sporów o
niejszą grupę społeczną. Na przestrzeni
wolnych obywateli, potrzebuje Sejmu,
egoizmu czy utylitaryzmu dochodzić
Pozwólcie szanowni zebrani na dwa
przyszłość kraju. Propozycja PZPR za
ostatnich 45 lat tej podmiotowości byli
który będzie promotorem „rządnej wo
do dobra osoby, które byłoby wówczas
Znajduje ono pełne potwierdzenie w
słowa o gospodarce. Stronnictwu od
warta w idei — wiele związków, jedna
śmy pozbawieni. Rojnik był i jest oby
lności”. LIfamy, iż nowy Sejm godnie
przeciwstawne
autentycznej
wspólno
nauczaniu społecznym Kościoła (szcze
powiadają kierunki obecnych reform.
reprezentacja wobec pracodawcy —
watelem drugiej kategorii. Dotykały go
będzie reprezentować dobre tradycje
cie. Taka jest bowiem natura życia
gólnie mocno jest akcentowane przez
Zawsze byliśmy za wyzwalaniem jedno
odpowiada intencjom Stronnictwa i
największe upokorzenia i zniewagi, pa
Sejmu Czteroletniego, a posłowie —
społecznego, że jego uczestnicy swoje
Jana
Pawła
II).
Prawo
to
jest
też
za
stkowej
i
zbiorowej
inicjatywy.
W
myśl
może
stać
się
punktem
wyjścia
do
dal
smo tej ciernistej drogi zostało na krót
jak głosiła Konstytucja 3 Maja — staną
dobra podmiotowe mogą osiągać tylko
gwarantowane
w
ratyfikowanym
przez
klasycznej
zasady
liberałów
—
bronić
szej
dyskusji.
Nałóżmy
na
nią
następu
ko przerwane w roku 1981. Był to
się „składem ufności powszechnej”.
służąc realizacji dobra wspólnego. To
PRL międzynarodowym pakcie praw
mniejszego przed większym, słabszego
jące pytanie o terminy realizacji. Dob
jednak okres za krótki, aby cokolwiek
Społeczeństwo domaga się skutecz
wspólnota wyznacza realny kształt plu
obywatelskich
i
politycznych.
Dla
nas
przed silniejszym — nawet w najtrud
rze to czy źle dla systemu prawa, że nie
na stałe zmienić na wsi.
nych i szybkich reform gospodarczych.
ralizmu, w którym ludzie dążą do sarolników uwiarygodnieniem deklaracji
niejszych latach staraliśmy się chronić
dostrzega on faktów widocznych gołym
Sądzę, że ostatnie miesiące przyniosły
mospełnienia, do pełnego człowieczeńs
W przeciągu ostatnich siedmiu lat
władz w ramach procesu porozumienia
pozarolniczy sektor prywatny, w tym
okiem przeciętnego obywatela?
pewne przyśpieszenie przemian i zmia
twa.
wieś zaczęła się wyludniać, a dziesiątki
narodowego jest prawo rolników do
również rzemiosło. Cieszy nas, że dziś
nę ich jakości. Głównym celem jest
Zasada dobra wspólnego pozwala
tysięcy ha ziemi zasilają PFZ będąc w
swobodnego tworzenia związków wed
Głębokim reformom systemu polity
ma on lepsze warunki rozwoju. Trzeba
maksymalizacja produkcji przy wyko
praktyce ziemią niczyją. Raptownie
nam nie tylko ograniczyć wpływy pseuług ich własnego wyboru. W interesie
cznego muszą towarzyszyć przekształ
utrzymywać ten kurs, trzeba zwielo
rzystaniu ludzkiej przedsiębiorczości i
dopluralizmu; ona umożliwia również
spadły stany pogłowia trzody i bydła
rolników, w interesie rolnictwa, z poży
cenia struktur państwa. Nie zgadzamy
krotnić jego udział w wytwarzaniu do
zasobów leżących odłogiem. Obserwu
budowanie
jedności
w
wielości,
czyli
powodując coraz bardziej tragiczne
tkiem dla wszystkich Polaków.
się na formułę — dziel i rządź! Dlatego
chodu narodowego.
jemy realną restrukturyzację produkcji,
ugruntowanie
wspólnoty
wielopodbraki żywności na rynku. Powinnością
proponujemy zerwanie z pojmowaniem
Skomplikowane problemy politycz
ożywienie polityki kredytowej, zmiany
Wszyscy rolnicy pragną się włączyć
rolników jest wyżywić naród i z tego
miotowej i wielogrupowej na relacji do
państwa, jako instrumentu panowania
ne nie mogą przysłonić nam spraw
propodażowe w polityce fiskalnej, ale
w
proces
przebudowy
życia
gospodar
zadania chcemy się dobrze wywiązać.
prawdy i dobra. Miarą dojrzałości ta
jednej klasy nad drugą i przejście na
inteligencji i sfery kulturowo-cywilizastale zalewa nas fala inflacji i nadmiar
czego i społecznego w naszej ojczyźnie,
kiej wspólnoty jest stopień uczestnict
Moja obecność dzisiaj przy tym stole
konstytucyjną zasadę suwerenności na
cyjnej. Inwestowanie w naukę, oświatę,
regulacji prawnych. Wola społeczeńst
pod jednym jednak warunkiem — po
wa obywateli w życiu publicznym. Tym
jest początkiem drogi, którą trzeba
rodu, bez dzielenia Polaków na mniej
kulturę, ochronę zdrowia i na ekologię
wa powinna się skupić na intensywnej
siadania autentycznego związku zawo
przejść, jest zarazem symbolem znaków
większa jest gotowość do ucżestnictwa
lub bardziej ważnych. Jesteśmy także
zawsze jest opłacalne. Stronnictwo
gospodarce zwolnionej z biurokratycz
dowego — „Solidarność.” Stoimy na
w życiu publicznym, im łatwiej ludzie w
czasów, które nieuchronnie następują,
za gruntowną reformą metod rządzenia
zwalcza odmienne poglądy funkcjonu
nych ograniczeń. To wieloraka włas
stanowisku współpracy ze wszystkimi
sprawach
społecznych
odnajdują
war
mam nadzieję, że na trwałe. Rolnicy
opartą na zasadzie trójpodziału władz
jące zarówno w kręgach rządowych jak
ność skojarzona z wolnością gospodar
którzy nas uznają. Formułę organiza
polscy potrzebują autentycznej organi
tości,
które
pobudzają
ich
myśl
i
wolę
— na idei wzajemnego hamowania się
i w społeczeństwie!
czą powinna ułatwić uruchomienie pod
cyjną działalności na wsi mają określić
do udziału we wspólnych przedsięwzię
zacji, która reprezentowałaby ich in
wykonawstwa, ustawodawstwa i sądo
kontrolą społeczeństwa mechanizmów
nie władza ani administracja, ale sami
teresy. Taka organizacja istniała i zo
ciach. Dobro wspólne jest więc swego
ESZCZE
końcowa
refleksja.
wnictwa. Nikt bowiem samodzielnie,
konkurencji na wszystkich możliwych
rolnicy. (PAP)
stała zarejestrowana w sądzie wojewórodzaju wartością nadrzędną, która
Wszyscy wiązaliśmy duże nadzieje
nawet parlament, nie powinien mieć
rynkach. Wówczas może uda się stop
charakteryzuje się większą pełnią war
z sierpniem 1980 r. Wtedy zawied
tyle władzy, aby zagrozić uprawnie
niowo zahamować spadek stopy życio
liśmy się. Nie roztrząsajmy przyczyn,tości w porównaniu z dobrem każdego
niom wszystkich lub każdemu z osob
wej społeczeństwa.
z uczestników wspólnoty. Za dobrem
nie powracajmy do wzajemnych oskar
na. Postulujemy wprowadzenie istytuIntegralną częścią systemu ekonomi
wspólnym
opowiada
się
jednoznacznie
żeń.
Analizy
zostawmy
historykom.
cji prezydenta o silnej pozycji, ale pod
czno-społecznego są związki zawodo
prawe sumienie, które ludzi naprowa
Dziś zróbmy wszystko, aby znowu nie
danej prawu. Gotowi jesteśmy dysku
we, które choć nie są powołane do
dza na wolne i odpowiedzialne działa
stało się aktualne hasło; „odwaga sta
tować o zróżnicowanej politycznie
walki o władzę, to jednak zobowiązane
nie dostosowane do obiektywnych
niała, rozum zdrożał”. Zróbmy wszyst
II-giej izbie parlamentu. Proponujemy
są zajmować się ochroną bytowych
norm moralnych.
ko, aby mądra wytrwałość połączona z
liczne instytucje umacniające niezawis
Szanowni państwo !
Szanowni zebrani !
interesów ludzi pracy, troszcząc się ró
umiejętnością uwolnienia się od uprze
łość sędziowską po to, aby w zapom
W wolnej służbie dobru wspólnemu
wnocześnie o dobro wspólne.
dzeń przyniosły owoce Polsce i Pola
nienie odeszło ironiczne stwierdzenie,
pluralizm się umacnia, ponieważ oby
kom. Dla takiego biegu sprawy, my —
Katolicka nauka społeczna wiąże
że sędziowie w Polsce są niezawiśli, lecz
watele w nieuniknionych koniecznośPrzy okrągłym stole zamierzamy
Polacy nie mamy już żadnej alternaty
O, co dziś zaprezentuję w imieniu
funkcjonowanie związków zawodo
nie wiadomo od kogo. Chcemy także
ciach życia kierują się wielkodusznie
zbliżyć poglądy na przyszły kształt pol
Stronnictwa Demokratycznego,
wy. (PAP)
likwidować istniejące jeszcze ciągle
wych z walką o sprawiedliwość społecz
wymaganiami sprawiedliwości i miło
skiego państwa, na model gospodarki i
nie ukształtowało się wczoraj, czy
ną, z walką o właściwe dobro, a nie z
ści. Aby zbudować jedność w sprawach
ruchu
związkowego.
Demokrata
za
przedwczoraj. Od dłuższego czasu twie
walką „przeciwko” innym. Zgodnie z
koniecznych dla prawdziwego rozwoju
wsze
myśli
kategoriami
praworządno
rdzimy publicznie: że dialog, a nie siła,
tą przesłanką związki zawodowe po
narodu musi nastąpić nie tylko demo
ści. Wynika z niej, że tak ważne decyzje
to droga do rozwiązywania polskich
winny być zawsze „konstruktywnym
kratyzacja struktur, ale i humanizacja
powinny podejmować konstytucyjne
problemów, że krajowi potrzebne są
czynnikiem ładu społecznego”, liczą
postaw. Potrzeba dużo pracy nad kul
instytucje i organy, a nie ad hoc zwoły
głębokie reformy polityczne, gdyż bez
cym się '„z ograniczeniami, jakie na
turą duchową i obyczajowością społe
wane gremia. Jestem demokratą, ale
nich trudno będzie uzdrowić sytuację
kłada ogólna sytuacja, ekonomiczna
czną, aby w sercach ludzkich zapano
jestem
także
realistą
i
wiem,
że
dziś
społeczną i gospodarczą, że polska me
kraju”. Ruch syndykalny, który po
wała jedność. Konieczne jest nieustan
sprzeczne z zasadami zdrowej gospoda
górnikiem,
pod
ziemią
ESTEM
wielu
Polaków
słusznie
odmawia
owym
ntalność wymaga pluralistycznej demo
wstał w. obronie słusznych uprawnień
ne oczyszczanie serc ludzkich z nieupo
rki. Zjednoczenia przemianowano na
pracuję 19 lat, jestem członkiem
konstytucyjnym instytucjom pełnej re
kracji, ale od zaraz jej nie osiągniemy,
ludzi pracy powinien korzystać z wol
rządkowanej miłości własnej, z pychy i
gwarectwa,
gwarectwa
na
przedsiębior
„Solidarności”
i
przez
cały
czas
prezentatywności,
że
dlatego
nie
mogą
że socjalizm to nie ponadnarodowe
ności zrzeszania się, dążąc do wypraco
pożądliwości. Pokój, braterstwo i poje
stwa — to tylko zmiana szyldu. Gór
one w pełni skutecznie wpływać na
mojej górniczej pracy tylko 2 razy czu
więzy, lecz idea, która może zrędzić
wania w każdym zawodzie własnych
dnanie tworzą się wpierw we wnętrzu
nicy nie widzą potrzeby funkcjonowa
nasze wspólne, narodowe sprawy.
łem się człowiekiem, którego godność
polski ustrój demokratyczny, efektyw
stowarzyszeń. Wielość związkowych
człowieka a stamtąd promieniują na
nia tych biurokratycznych gigantów
nie była pomiatana.
ny i nowoczesny, że w polityce zerwać
organizacji nie może jednak nigdy na
stosunki społeczne.
Traktujemy zatem okrągły stół nie
obciążających
nasze
kieszenie
i
prze
trzeba z myśleniem w kategoriach białe
ruszać głównej zasady łącznego repre
tyle jako miejsce załatwiania swoich
szkadzających
w
pracy.
Kopalnie
mu
Raz
w
czasie
szesnastu
miesięcy
lega
— czarne, wróg — przyjaciel, szukając
zentowania żywotnych interesów, któ
spraw, ale przede wszystkim, jako spo
Drodzy
państwo!
szą
być
przedsiębiorstwami
w
pełni
lnego działania naszego związku, drugi
w różnych orientacjach tego, co służyć
re są wspólne dla wszystkich. Stąd i w
sób przydania reprezentatywności i
samodzielnymi i odpowiedzialnymi.
raz podczas trzech tygodni strajku w
może Polsce.
sferze pluralizmu związkowego obo
skuteczności instytucjom państwa. Na
sierpniu 1988 roku. W jednym jedynym
wiązuje sformułowana przed chwilą za
O nie jest aprioryczny idealizm.
stępnymi etapami mogą i powinny być:
To, iż doszło wreszcie do naszego
Chce się nas skłócić z resztą kraju,
roku 1981 w naszej kopalni „Manifest
sada nadrzędności dobra wspólnego
To są prawdy historyczne, wyni
praca rady porozumienia narodowego,
spotkania świadczy, że można zrezyg
tworzy się mity o olbrzymich zarob
nad interesami grup czy klas społecz
Lipcowy” nikt nie stracił życia. Wów
kające z doświadczeń Kościoła
czy też komisji współdziałania sił onować z filozofii — „kto — kogo”.
kach górniczych, o naszym egoizmie;
Wierzymy głęboko, że nasze roz
czas też praca w kopalniach stawała się
katolickiego i wielu narodów. W tymnych.
i
krągłego stołu, wybory parlamentarne i
Dostarczmy więc teraz wspólnych kole
tymczasem prawda jest taka, że górnik,
mowy wykażą raz jeszcze, że nasi zwią
godna swojej nazwy, znikały podziały i
narodu polskiego. Na pluralizm jako
zmiana konstytucji. Przechodźmy z ejnych dowodów.
aby zarobić, musi pracować na okrągło
zkowcy kierują się cnotą sprawiedliwo
napięcia między górnikami a dozorem.
na siłę napędową można liczyć jeżeli się
tapu na etap naturalnie, z przekona
w soboty i niedziele.
ści, blisko spokrewnioną z bezintereso
będzie wychowywało ludzi ku odpo
Pamięć tych czasów nigdy nie zginęła
niem i na tyle szybko, aby nie zmarnot
Dostarczmy ich również w ocenie
wnością, przebaczeniem i pojednaniem.
wiedzialnej wolności i prawdziwej soli
rawić owoców, które już dziś wydał
wśród górników. Dobrze wiemy, że ten
przeszłości. Słuchając niektórych stwie
Zrobiliśmy strajk w sierpniu 1988
darności. Wówczas zabezpieczenie go
pomyślnie rozwijający się dialog.
Moje wystąpienie miało charakter
czas dał strajk roku 80-tego. Dlatego
rdzeń dotychczasowych wystąpień mo
roku. Nikt nie chciał z nami rozmawiać.
dności człowieka i jego praw zapocząt
osobisty, ale wypływało również z do
też walczyłem w obronie naszej „Soli
żna by odnieść takie wrażenie, że przez
Próbowano
nas
zniszczyć,
ale
ten
strajk
kuje ewolucję społeczną ku jedności w
świadczeń niektórych stowarzyszeń ka
ostatnie czterdzieści kilka lat nic pozy
darności” i aresztowanych kolegów w
owocuje dzisiejszym spotkaniem. Dla
sprawach podstawowych, przy szero
tolików świeckich oraz niełatwej drogi
tywnego nie dokonało się w naszym
Szanowni zebrani !
grudniu 1981 roku. Za to do nas strze
tego tu, z tego miejsca dziękuję wszyst
kim zachowaniu sfery należnej wolno
ruchu odrodzenia narodowego, w któ
kraju. A przecież choćby to my sami,
lano i zamykano w więzieniach. Będąc
kim moim przyjaciołom, którzy wy
ści w klimacie wzajemnego zaufania
rym uczestniczyłem od jego początku.
Polacy, odbudowaliśmy Polskę z kata
tu oddaję cześć i honor poległym gór
trwali do końca.
między rządzącymi i rządzonymi. ONasze obserwacje jednoznacznie wska
klizmu zniszczeń wojennych. Zbudo
nikom
kopalni
„Wujek”,
którzy
oddali
TRONNICTWO, od lat szcze
statecznie bowiem, pluralizm to nie
zują na potrzebę budowania ogólnona
waliśmy od nowa, lub prawie od nowa,
życie w obronie „Solidarności”. Próbo
gólny nacisk kładzie na demo
Na ten strajk przychodzili też ludzie z
tylko wielość, ale przede wszystkim
rodowego porozumienia wśród rozma
nowe gałęzie gospodarki i wiele za
wano nas przekupić, zmuszano do pra
krację metod rządzenia. Wierzy
OPZZ, ale jako przedstawiciele dyrek
wolność, prawem zaś wolności jest mi
itości i złożoności wszelkich postaw,
kładów przemysłowych. Zdobyliśmy
cy w nieludzkich warunkach. Produku
my, że okrągły stół przyczyni się do
cji. Strajki próbują organizować teraz,
łość, miłość społeczna. Już dawno temu
które są owocem wolności.
znaczące miejsce na drenie międzynaro
stworzenia solidnych politycznych
je się inwalidów, przeciętny rencista
gdy zagrożony jest ich monopol. W
hipponita rozróżniał miłość prywatną i
dowej, wykształciliśmy wiele pokoleń
My, katolicy, opowiadamy się za
podstaw, które umożliwią bezpieczne
górniczy ma 43 lata. Całotygodniowa
„Morcinku”, „Krupińskim”, „30-lemiłość społeczną, pisząc, że pierwsza
fachowców i specjalistów. Przecież wie
szerokim dowartościowaniem pluraliz
przejście od systemu opartego jeszcze
harówka doprowadziła do tego, że nie
ciu”,
„Jastrzębiu”
i
w
innych
kopal
dzieli
i
przeciwstawia
jednych
drugim,
lu z nas siedzących tutaj na tej sali,
mu, jako metody szukania i odkrywa
na monopolu władzy do demokracji
mamy normalnego życia rodzinnego.
niach takie próby miały miejsce. Rzu
podczas gdy druga jednoczy ludzi w
nasze życiorysy, są tego najlepszym
nia linii wspólnotowej, harmonii. Plu
żasadzającej się na pluralizmie, par
Mieszkamy nie w miastach, lecz w
cono hasło żądania pieniędzy i tego
sprawiedliwości i pokoju.
przykładem. Podejmując więc jak naj
ralizm niesie możliwość zwiększenia
lamentaryzmie i szerokim udziale oby
betonowych rezerwatach, w zniszczo
hasła górnicy nie podjęli. Apeluję do
bardziej słusznie krytykę błędów i wy
podziałów, napięć i konfliktów, ale te
wateli w bezpośrednim podejmowaniu
nym środowisku naturalnym. Jesteśmy
paczeń z poprzednich lat, oddajmy ró
dozoru górniczego wszystkich szczebli
siły rozbudzone w warunkach wolności
decyzji. Potrzebny jest zatem swego
Panie
i
panowie!
zmuszeni pracować ze świadomością,
— górnik to człowiek posiadający swo
wnież to, co należy się tym wszystkim
powinny być źródłem i motorem no
rodzaju „okres przejściowy”, który uże gospodarka węglem jest rabunkowa,
ją godność, pracujący ciężko w naraże
rodakom, którzy przez pracę całego
wych odkryć oraz powinny ułatwić
łatwi pełne urzeczywistnienie demokra
że zostawiamy pustynię dla przyszłych
Wszelkie oceny przeszłości są bardzo
niu życia, któremu należy się szacunek i
swojego życia, czują się współtwórcami
szczerą wymianę poglądów dla dobra
tycznych idei i wartości tkwiących w
pokoleń.
Chcemy
być
prawdziwymi
go
trudne.
Najłatwiej
jest
posługiwać
się
właściwe traktowanie.
dotychczasowego dorobku naszej oj
wszystkich i każdego. Napięcia musi
świadomości nas — Polaków.
spodarzami
kopalń,
mieć
wpyłw
na
to,
schematem czarno-białym, ale rzeczy
czyzny.
1
rozładowywać dialog; niechęć do nie
w jaki sposób i za ile wydobywa się
wistość jest szara, czasem przeważają
Myśląc o przyszłym polskim syste
Zwracam się też do naszych kontrktórych poglądów — szacunek dla oStronnictwo Demokratyczne zasia
chmury, czasem przebija słońce.
węgiel i za ile go się sprzedaje.
mie politycznym Stronnictwo stawia
partnerów, którzy zasiądą razem z na
sób; zaś wszelkie formy irytacji emoc
dając do okrągłego stołu, czuje się przy
dziś przede wszystkim na demokratyza
mi do pracy w zespole górniczym, zaró
Nasze powojenne 40-lecie nie może
jonalnej, wielka pani —- jak by powie
nim pełnoprawnym partnerem. Pragnę
cję istniejącej koalicji trójpartyjnej.
Chcemy też wiedzieć, czy później ten
wno dyrektorów, jak i przedstawicieli
dział Norwid — tolerancja. Pragniemy
być wykreślone z historii narodu. Dużo
to bardzo wyraźnie podkreślić, gdyż
Dlatego zaproponowaliśmy, aby w Sej
węgiel i nasz wysiłek nie jest marnowa
OPZZ — porzućcie wreszcie interesy
w okresie powojennym było spraw tru
jak najwięcej wolności. W tym zwłasz
dotąd nie zostało to przy tym „okrąg
mie X kadencji odejść od większości
ny. Dlatego też jednym z naszych pos
cza wolności religijnej, przysługującej
swego górniczego lobby. Wspólne dob
dnych, a nawet ciemnych, ale nikt nie
łym stole” zauważone. Tak samo dziś
bezwzględnej jednej partii, aby uzys
tulatów strajkowych z sierpnia 88 jest
człowiekowi z tytułu jego godności,
może pomijać wielkich przemian demo
ro wymaga kroków odważnych, zgod
pełnoprawnym partnerem czujemy się
kała ją cała trójpartyjna koalicja, dzie
likwidacja wszelkich struktur pośred
uważając jednocześnie, że ogranicze
graficznych, gospodarczych; nauko
nych z dobrem naszego kraju, Polski.
w trójpartyjnej koalicji. Łączy nas w
ląc się z opozycją parlamentarnym
niami tej wolności muszą być jedynie
wych, artystycznych. Naród polski stał
nich w górnictwie. Są one całkowicie
(PAP)
niej proreformatorska postawa, łączy
wpływem na rząd i kontrolą nad całym
obiektywna prawda i wzgląd na dobro
się społeczeństwem młodym i wykształ
nas przekonanie, że „będzie z tego
państwem. Zakładamy zatem, że naj
innych ludzi, na dobro wspólne narodu
conym posiadającym ambitne aspiracje
chleb” tylko wtedy gdy nie rozpalimy
bliższe wybory mogłyby być poprze
w państwie polskim. Dopuszczając ka
i wielkie nadzieje. Jest to bezcenny
do czerwoności polskiego politycznego
dzone uzgodnieniami politycznymi,
żdą uzasadnioną różnicę, proponujemy
walor duchowy, na który zawsze będzie
pieca. To co nas łączy pozwala także
dokonywanymi w bardziej reprezenta
przy okrągłym stole pełne wzajemne
można liczyć.
różnić się, czasem w bardzo ważnych
tywnym, niż dotychczas gronie. Wpro
uszanowanie wszystkich partnerów i
Polak jest człowiekiem otwartym.
sprawach. Myli się, wyrządza niedźwie
wadzałoby to pewne, na razie ograni
rozróżnienie w naszych wypowiedziach
Przypominam sobie, że kiedy byłem
dzią przysługę demokracji zarówno
czone, elementy gry politycznej, przy
tego, co jest wyrazem teoretycznych
wicepremierem
często
odwoływałem
się
ten, kto lekceważy te przyczółki plurali
wielości tworzyć jedność w sprawach
bliżając jednak oczekiwaną perspekty
Panie przewodniczący!
przekonań, od gotowości podejmowa
do
pomocy
ludzi
bliskich
mi
ideowo,
zmu, od dawna przecież istniejące w
podstawowych dla bytu i rozwoju na
wę. Jeśli uzgodnimy takie podejście, to
nia praktycznych przedsięwzięć.
którzy dzisiaj znajdują się w tak zwanej
Szanowni państwo!
polskim systemie trójpartyjnym, jak i
szej wspólnoty narodowej. Fakt, że
wspólnie poszukajmy sposobów dalszej
konstruktywnej
opozycji.
W
sprawach
ten kto świadomie zaciera istniejące
taką analizę podjęliśmy dzisiaj jest już
demokratyzacji prawa wyborczego. Da
ACZĘŁY się obrady. To już jest
konkretnych każdy z moich rozmów
różnice w imię wydumanej jedności.
się to zrobić. Nie ukrywajmy jednak
dużym krokiem w kierunku demokra
RZY tym stole zgromadziły nas
bardzo dużo. Nasza ojczyzna po
ców gotów był wówczas podjąć roz
przed społeczeństwem, że nie będzie to
tyzacji naszego życia politycznego, któ
dobre intencje służby narodowi i
mowę i nawiązać współpracę. Wielu
trzebuje jedności, której ten stół
Społeczeństwo polskie jest zróżnico
jeszcze demokratyzacja pełna.
re wreszcie zastosowało metodę: realiz
jest symbolem. Nasz Ojciec Święty jesz
państwu polskiemu, służby ojczy
kolegów z ówczesnej „Solidarności”
wane choć nie dwubiegunowo — tylko
mu,
krytycyzmu
i
tolerancji.
Człowiek
źnie i rodakom. Doskonale wiemy, że
na przeciwników ji zwolenników wła
wchodziło do licznych komisji rządocze podczas pracy arcypasterskiej w
Dla Stronnictwa droga do budowy
w społeczeństwie egzystuje wśród rze
przyjęta przez nas formuła pluralizmu
wo-społecznych, działających przy rzą
Krakowie nazwał Polskę „ziemią trud
dzy. W rzeczywistości funkcjonują inne
rozwiniętego pluralizmu politycznego
czywistości tak różnych i wielorakich,
politycznego i związkowego jest praw
nej jedności..., ziemią poprzez rozdar
dzie generała Wojciecha Jaruzelskiego.
nadrzędne kryteria: jak się chce służyć
wiedzie także poprzez powstawanie no
dą, na której można zbudować przez
że nie pozwalają się one ująć poznaw
cie zjednoczoną w sercach Polaków, jak
Rzeczypospohtej;|akie ma się szanse na
wych stowarzyszeń. Musi ułatwić to
Teraz czeka nas wiele trudnych tema
dialog — porozumienie. Cechami pra
czo w sposób prosty i przejrzysty. Co
żadna”.
bycie skutecznymi „sługą” i co o tym
przygotowywana ustawa. Nie przesą
tów, które już się zarysowują. Osobiście
wdy są jej komunikatywność i interwięcej, te różne rzeczywistości składają
wszystkim myślą; „obsługiwani” tzn.
dzimy tu dziś, jak będzie wyglądała
bardzo jestem przywiązany do długich
Może właśnie to, że mamy wszyscy
subiektywność.
całe polskie społeczeństwo. Zgódźmy
ce się na środowisko społeczne są często
przyszła polska scena polityczna. Jed
tradycji polskiego parlamentaryzmu i
serca polskie, doprowadzi przy tym
antagonistyczne, przy czym konflikty
się na te kryteria, jbo inaczej opowiada
nak z myślą o jutrze Stronnictwo pro
pragnę wyrazić nadzieję, że Sejm polski
stole do uzgodnienia tematyki i rytmiki
Dążąc więc do porozumienia, trzeba
są często niezwykle trudne do prze
nia o pluralizmie ihożemy sobie spokoj
ponuje uchwalenie również ustawy o
może odegrać przełomową rolę w ca
zagadnienie pluralizmu stale analizo
naszych prac, przynosząc narodowi
nie „między bajki włożyć”.
partiach. W przyszłości nie możemy
plon wielkiego porozumienia. (PAP)
wać, aby można było przy zachowaniu
zwyciężenia. Warto jednak rozróżnić
łym procesie odnowy i pojednania na
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więcej zastanawiać się co jest, a co niej
partią.

„kompleksy prawne” jakie obywatel
ma przed milicjantem czy prokurato
rem. Proponujemy inny niż dotychczas
system korzystania z wolności obywa
telskich. Trzeba odejść od zezwoleń
udzielanych dotąd przez administrację,
znieść prewencyjną cenzurę i przejść na
zastępczą, sądową kontrolę swobodnie
podejmowanych działań tak jednostek,
jak też ich grup.
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TOMASZ ADAMCZUK — 35 lat, magis
ter inżynier mechanizacji rolnictwa, prowa
dzi indywidualne gospodarstwo rolne,
działacz ZSL i ZMW, poseł na Sejm.
NORBERT ALEKSIEWICZ —40 lat, ma
gister inżynier rolnik, prowadzi indywidua
lne gospodarstwo rolne, członek PZPR,
przewodniczący Rady Głównej Krajowego
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Ro
lniczych, poseł na Sejm.
STEFAN BRATKOWSKI — 54 lata,
dziennikarz, prawnik. W latach 1980—82
prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Pol
skich.
ZBIGNIEW BUJAK — 34 lata, technik-energetyk, w latach 1980—81 przewo
dniczący Zarządu Regionu „Mazowsze"
NSZZ „Solidarność".
STANISŁAW CIOSEK—49 lat, magister
ekonomii, członek Biura Politycznego, sek
retarz KC PZPR, sekretarz generalny RK
PRON.
BRONISŁAW DEMBOWSKI — 61 lat,
ksiądz, docent historii filozofii, rektor koś
cioła św. Marcina w Warszawie.
WŁADYSŁAW FINDEISEN — 62 lata,
profesor automatyki, w latach 1981—85
rektor Politechniki Warszawskiej, od 1986
r. przewodniczący Społecznej Rady Pry
masowskiej.
WŁADYSŁAW FRASYNIUK — 34 lata,
technik samochodowy. W1981 r. przewo
dniczący Zarządu Regionu „Dolny Śląsk"
NSZZ „Solidarność".
BRONISŁAW GEREMEK — 56 lat, pro
fesor historii w latach 1980—81 ekspert
„Solidarności", doradca L. Wałęsy.
ALEKSANDER GIEYSZTOR — 72 lata,
profesor historii, w latach 1981—84 prezes
PAN, od 1980 r. dyrektor Zamku Królews
kiego w Warszawie, członek Rady Konsul
tacyjnej przy przewodniczącym Rady Pań
stwa.
MIECZYSŁAW GIL — 44 lata, technik-hutnik, w 1981 r. przewodniczący Ko
misji Robotniczej Hutników NSZZ „Soli
darność".
WIESŁAW GWIŻDŻ — 54 lata, absol
went uniwersytetu w Nuenster (RFN)„
przewodniczący PZKS, poseł na Sejm,
członek RW PRON w Katowicach.
ALEKSANDER HALL — 35 lat, dzien
nikarz, historyk, członek Społecznej Rady
Prymasowskiej, wiceprezes „Dziekanii”.
MAREK HOŁDAKOWSKI —51 lat, eko
nomista, działacz polityczny i gospodarczy,
od 1988 r. I sekretarz KW PZPR w Gdańs

ku, zastępca członka Biura Politycznego
KC PZPR.
JAN JANOWSKI — 60 lat, profesor,
specjalista w dziedzinie hutnictwa i metali
żelaza, rektor AGH w Krakowie, członek
prezydium CK SD, poseł na Sejm.
JANUSZ JARLIŃSKI — 37 lat, technik-elektryk, przewodniczący Zw. Zaw.
Pracowników KWK „Krupiński" w Suszcu,
CZESŁAW KISZCZAK—63 lata, generał
broni, minister spraw wewnętrznych, prze
wodniczący Komitetu Rady Ministrów ds.
Przestrzegania Prawa, Porządku Publicz
nego i Dyscypliny Społecznej, członek
Biura Politycznego KC PZPR, poseł na
Sejm.
x
ZENON KOMENDER — 66 lat, absol
went Politechniki Wrocławskiej, działacz
państwowy i społeczny, od 1982 r. prze
wodniczący ZG Stowarzyszenia PAX, od
1985 r. zastępca przewodniczącego Rady
Państwa.
JAN KAROL KOSTRZEWSKI — 73 lata,
profesor — epidemiolog, od 1984 r. prezes
PAN, członek Rady Konsultacyjnej przy
przewodniczącym Rady Państwa.
MIKOŁAJ KOZAKIEIWCZ—65 lat, profesor-socjoiog, członek Prezydium NK
ZSL, członek RK PRON, poseł na Sejm.
BOGDAN KRÓLEWSKI — 44 lata, dr
nauk rolniczych, od 1985 r. członek prezy
dium, sekretarz NK ZSL, poseł na Sejm.
JACEK KUROŃ — 54 lata, magister
historii, w latach 1980—81 ekspert „Soli
darności", doradca L. Wałęsy
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI — 35
lat, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego,
od 1987 r. przewodniczący Komitetu ds.
Młodzieży i Kultury Fizycznej, od 1988 r.
minister — członek Rady Ministrów, prze
wodniczący Komitetu Społeczno-Polity
cznego RM, prezes PKOI.
WŁADYSŁAW LIWAK — 46 lat, praw
nik, w latach 1980—81 członek Zarządu
Regionu „Ziemia Sandomierska" NSZZ
„Solidarność", w sierpniu 1988 r. — sek
retarz komitetu strajkowego w Hucie „Sta
lowa Wola".
MACIEJ MANICKI — 34 lata, mechanik
maszyn i urządzeń okrętowych, przewod
niczący federacji ZZ Przemysłu Stocznio
wego, członek Rady i Komitetu Wykonaw
czego OPZZ.
HARALD MATUSZEWSKI — 46 lat,
technik-technolog żywienia, od 1983 r.
przewodniczący NSZZ Pracowników WPK
w Bydgoszczy.
TADEUSZ MAZOWIECKI — 61 lat.

dziennikarz, wiceprezes warszawskiego
KIK, w 1980 r. doradca „Solidarności", w
1981 r. redaktor naczelny tygodnika „Soli
darność".
JACEK MERKEL — 34 lata, inżynier, w
latach 1980—81 działacz NSZZ „Solidar
ność", członek Komitetu Założycielskiego
„Solidarność" w Stoczni Gdańskiej.
ADAM MICHNIK — 42 lata, magister
historii, w latach 1980—81 ekspert NSZZ
„Solidarność" regionu „Mazowsze".
LESZEK MILLER — 43 lata, magister
nauk politycznych, sekretarz KC PZPR.
ALFRED MIODOWICZ — 59 lat, hutnik,
od 1984 r. przewodniczący OPZZ, od 1986
r. — członek Biura Politycznego KC PZPR,
poseł na Sejm.
KAZIMIERZ MORAWSKI — 59 lat,
dziennikarz, absolwent Akademii Nauk Po
litycznych w Warszawie i Uniwersytetu
Poznańskiego, prezes Unii Chrześcijańs
ko-Społecznej, od 1982 r. członek Rady
Państwa, poseł na Sejm.
JANUSZ NARZYŃSKI — 60 lat biskup
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, od
1986 r. wiceprezes Polskiej Rady Ekumeni
cznej.
ALOJZY ORSZULIK — 61 lat, ksiądz,
magister prawa kanonicznego, dyrektor
Biura Prasowego Episkopatu Polski, czło
nek komisji mieszanej przedstawicieli Sto
licy Apostolskiej i Episkopatu Polski ds.
publicznych Kościoła.
JERZY OZDOWSKI — 63 lata, profesor,
specjalista nauk ekonomicznych, od 1982
r. wicemarszałek Sejmu, wiceprzewodni
czący RK PRON.
ALOJZY PIETRZYK — 37 lat, ślusarz, w
latach 1980—81 działacz komisji zakłado
wej NSZZ „Solidarność" w KWK „Mani
fest Lipcowy", w sierpniu 1988 r. wice
przewodniczący MKS w Jastrzębiu.
ANNA PRZECŁAWSKA —59 lat, profe
sor pedagogiki społecznej, członkini Rady
Konsultacyjnej przy przewodniczącym Ra
dy Państwa, od 1986 r. członek Prezydium
KW RK PRON.
EDWARD RADZIEWICZ — 40 lat, ope
rator sprzętu zmechanizowanego, w sierp
niu 1988 r. przewodniczący Międzyzak
ładowego Komitetu Strajkowego w Szcze
cinie.
TADEUSZ RĄCZKIEWICZ — 35 lat, inżynier-zootechnik, przewodniczący NSZZ
Prac. Roln. PGR Manieczki, członek RK
Federacji ZZ Pracowników Rolnictwa.
JAN RYCHLEWSKI — 54 lata, profesor
mechaniki ośrodków ciągłych, od 1978 r.

Towarzystwp Przyjaźni Polsko-Ku
bańskiej działa od 1983 roku w osiemnastu województwach, również
w Koszalińskiem. Skupia 3500 człon
ków indywidualnych i ponad 100
członków zbiorowych: zakłady pracy,
szkoły, instytucje państwowe. Celem
organizacji jest zacieśnianie przyjaźni
pomiędzy odległymi od siebie kraja
mi, poznawanie historii, kultury, gos
podarki tej dalekiej wyspy.

Kubę, organizowanych przez „Gro
madę".

kursu ogłoszonego w minionym roku
przez „Kurier Szczeciński".

Zarząd Główny TPPK, wspólnie z
oddziałami wojewódzkimi, zainicjo
wał działania na rzecz nawiązania
bezpośrednich kontaktów pomiędzy
szkołami noszącymi imiona bohate
rów kubańskich, zakładami — człon
kami zbiorowymi towarzystwa. Naj
więcej jednak miejsca organizacja
poświęca spotkaniom kulturalnym na
terenie Polski. Od kilku lat we Wroc
ławiu odbywa się Ogólnopolski Prze-

Koszaliński Oddział Towarzystwa
Przyjaźni Polsko-Kubańskiej jest jed
nym z młodszych w Polsce. Istnieje
od dwóch lat i liczy 48 członków
indywidualnych i 3 członków zbioro
wych: Wojewódzka Szkoła Partyjna
w Mielnie, Klub Płetwonurków „Ma
res", działający przy PTTK w Koszali
nie oraz Świdwiński Ośrodek Kultury.
Przewodniczącym oddziału jest Wło
dzimierz Deluga, a siedzibą towarzys
twa — Wojewódzka Szkoła Partyjna
w Mielnie. Do tej pory grupa działa
czy koncentrowała swoje poczynania
głównie na popularyzacji wiedzy o
Kubie.

Działalność Towarzystwa wspiera
Ambasada Republiki Kuby w Polsce,

BI izej Kuby
Rada Towarzystw Przyjaźni między
Narodami i inne przedstawicielstwa
Kuby w Polsce. Nie zapomina się
więc w Poisce o ważnych datach vy
historii Kuby. Obchodzone są rocz
nice zwycięstwa rewolucji, zwycięst
wa na Playa Giron, ataku na koszary
Moncada, rocznice urodziny Che Guevary. Zawsze tym okolicznościowym
spotkaniom towarzyszą występy ze
społów artystycznych, wystawy, kon
certy, przeglądy filmów, konkursy.
Działacze towarzystwa z kilku miast
gościli u siebie w minionym roku
członków młodzieżowej brygady ku
bańskiej im. Roloffa Miałowskiego.
Podobna brygada z Polski odwiedziła
Kubę. Ten daleki kraj odwiedził też
zespół wokalno-muzyczny ze Szkoły
Podstawowej nr 92 im. Che Guevary
w Warszawie. Około 200 osób sko
rzystało z wyjazdów turystycznych na

gląd Piosenki i Muzyki Kubańskiej. W
wielu szkołach organizuje się konkur
sy plastyczne. W ubiegłym roku w
Szczecinie, Opolu, Katowicach, Go
rzowie Wielkopolskim i Białymstoku
prezentowano wystawy plakatu i gra
fiki kubańskiej. Ta druga ekspozycja
pochodziła ze zbiorów Muzeum Na
rodowego w Hawanie.
Konkursy o Kubie to stały punkt
programu działalności TPPK. W1988
roku odbył się III Ogólnopolski Kon
kurs Wiedzy o Kubie, zorganizowany
wspólnie z redakcją „Sztandaru Mło
dych" pod nazwą „Naród — Rewo
lucja — Zwycięstwo”. Nagrodą
główną był wyjazd na Kubę. „Czy
znasz Kubę?" to tytuł innego kon

W bibliotece Wojewódzkiej Szkoły
Partyjnej utworzono dział wydaw
nictw i przeźroczy poświęconych Ku
bie. Jeden z filmów nakręcony został
przez uczestników ubiegłorocznej
wycieczki na Kubę. Z oddziału kosza
lińskiego uczestniczyło w niej sześć
osób. Ponadto 28-osobowa grupa z
Klubu Płetwonurków „Mares" prze
bywała na wyspie przez sześć tygo
dni.
W planach koszalińskiego oddziału
Towarzystwa znalazło się także przy
gotowanie wystawy sztuki kubańs
kiej, spotkanie z przedstawicielami
Konsulatu w Szczecinie, prelekcje na
temat Kuby. Pojawiły się propozycje
utworzenia kół TPPK m.in. w Świd
winie i Białogardzie. Być może przy
sporzy to organizacji nowych człon
ków zbiorowych. Istnieje także po
mysł nadania imienia jednego z boha
terów kubańskich nowej koszalińs
kiej ulicy, może także szkole.
ANNA ROMANOWSKA

przewodniczący Komitetu Badań Kosmicz
nych PAN.
HENRYK SAMSONOWICZ — 58 lat,
profesor historyk, w latach 1980-82 rektor
Uniwersytetu Warszawskiego.
WŁADYSŁAW SIŁA-NOWICKI — 75
lat, prawnik, w latach 1981—85 członek
Naczelnej Rady Adwokackiej, w latach
1980—81 doradca NSZZ „Solidarność",
członek Rady Konsultacyjnej przy przewo
dniczącym Rady Państwa.
ZBIGNIEW SOBÓTKA —37 lat, technik,
pracownik Huty „Warszawa", społeczny
wiceprzewodniczący ZG ZSMP, zastępca
członka Biura Politycznego KC PZPR.
ROMUALD SOSNOWSKI — 58 lat, technik-ekonomista, wiceprzewodniczący
OPZZ, członek Prezydium Rady Społecz
no-Gospodarczej przy Sejmie.
ANDRZEJ STELMACHOWSKI — 63 la
ta. Profesor, specjalista prawa cywilnego i
rolnego, w 1980 r. doradca Komitetu Straj
kowego w Stoczni Gdańskiej, następnie
doradca „Solidarności", od 1975 r. członek
prymasowskiej rady budowy kościołów,
od 1987 r. prezes KIK w Warszawie.
STANISŁAW STOM MA — 80 lat, dzien
nikarz, prawnik, b. przewodniczący Pryma
sowskiej Rady Społecznej.
KLEMENS SZANIAWSKI — 63 lata,
profesor logiki, w latach 1980-81 przewo
dniczący Komitetu Porozumiewawczego
Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych.
JAN JÓZEF SZCZEPAŃSKI — 69 lat,
pisarz, absolwent Uniwersytetu Jagielloń
skiego, prezes byłego Związku Literatów
Polskich, członek Pen-Clubu.
EDWARD SZWAJ KIEWICZ — 35 lat,
technik-elektromonter, działacz „Solidar
ności" w Stoczni Gdańskiej.
JÓZEF ŚLISZ — 54 lata, rolnik, w latach
1980—81, działacz NSZZ rolników indy
widualnych „Solidarność", obecnie w
składzie Komitetu Obywatelskiego.
WITOLD TRZECIAKOWSKI — 62 lata,
profesor ekonomista, członek Społecznej
Rady Prymasowskiej.
JERZY TUROWICZ — 76 lat, filozof,
dziennikarz, redaktor naczelny „Tygodnika
Powszechnego", członek KIK, członek
Prymasowskiej Rady Społecznej.
LECH WAŁĘSA — 45 lat, elektryk w
Stoczni Gdańskiej, w latach 1980—81
przywódca „Solidarności", laureat Poko
jowej Nagrody Nobla.
ANDRZEJ WIELOWIEYSKI — 61 lat,
prawnik i ekonomista, w latach 1980—81
ekspert „Solidarności", działacz KIK.
STANISŁAW WIŚNIEWSKI — 54 lata,
rysownik-litograf, od 1986 r. przewodni
czący RK Zw. Zaw. Pracowników Przemy
słu Poligraficznego, przewodniczący Rady
Weteranów Pracy ÓPZZ.
JAN ZACIURA — 54 lata, dr nauk huma
nistycznych, wiceprezes ZNP.
EDWARD ZGŁOBICKI — 55 lat, absol
went Uniwersytetu Warszawskiego, od
1985 r. członek Prezydium i sekretarz CK
SD.

Z wystąpień
rzecznika
*

praw obywatelskich
Kodeks Postępowania Administracyjne
go zobowiązuje administrację państwową
do należytego i wyczerpującego informo
wania stron o wszystkich faktycznych i
prawnych okolicznościach mogących
wpłynąć na ustalenie praw i obowiązków
— stwierdził rzecznik praw obywatelskich
w wystąpieniu do ministra zdrowia i opieki
społecznej. Uczestnicy postępowania ad
ministracyjnego —- dodał — mają prawo
oczekiwać i żądać udzielania im pełnych i
wyczerpujących wyjaśnień.
Tym razem chodziło ó niewłaściwe, zda
niem rzecznika, praktyki podczas rekrutacji
na zagraniczne studia medyczne. Obywa
telom ubiegającym się o przyjęcie na takie
studia nie udzielono wyczerpujących i pra
widłowych informacji co do poziomu wy
magań stawianych kandydatom. Ponadto
żądano od nich pisemnych oświadczeń, że
w przypadku zdania egzaminu i niezakwalifikowania, mimo tego, na studia zagrani
czne, nie będą ubiegali się o przyjęcie na
studia medyczne w kraju.
W praworządnym państwie — stwierdził
rzecznik — organ administracji państwo
wej jest o tyle tylko uprawniony do in
gerencji w życie obywatela, o ile zezwala
mu na to ustawa, bądź wydany na jej
podstawie akt prawny. Również formy
działania administracji nie mogą być do
wolne; o ich rodzajach i stosowaniu decy
duje ustawodawca. Domaganie się od kan
dydatów na studia niby dobrowolnego
zrzeczenia się swych uprawnień do ubie
gania się o przyjęcie na uczelnię, jest — w
ocenie rzecznika — poszukiwaniem for
malnego „uprawomocnienia" niedozwo
lonych działań.

KOMUNIKAT WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

W KOSZALINIE O REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ
SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ZA 1988 ROK
W1988 roku, według wstępnych danych, sytuację społeczno-gospodarczą województ
wa koszalińskiego charakteryzowały następujące tendencje; — w przemyśle uspołecz
nionym nastąpił wzrost produkcji sprzedanej przy spadku zatrudnienia —
wyższa była wydajność pracy, — w rolnictwie nastąpił spadek pogłowia bydła,
owiec, kur i koni, a pogłowie trzody chlewnej wzrosło o 3,5 proc., — nastąpił
wzrost produkcji budowlano-montażowej w budownictwie przy spadku za
trudnienia.

Przemysł
Wartość produkcji sprzedanej przemysłu uspołecznionego w 1988 r. wyniosła 174,3 mld
zł i w stosunku do 1987 roku wzrosła w cenach stałych o 5,4 proc. Na 80 jednostek
przemysłowych w 10 przedsiębiorstwach i zakładach zanotowano spadek wartości
produkcji sprzedanej w porównaniu do 1987 roku (w cenach stałych). Przeciętne
wynagrodzenie miesięczne w 1988 r. wyniosło 50649 zi i wzrosło o 23642 zł, tj. o‘87,5
proc. w porównaniu z 1987 r.
Wydajność pracy na 1 zatrudnionego w 1988 r. wyniosła 5794 tys. zł i wzrosła w
porównaniu do 1987 r. o 6,2 proc.

Gospodarka morska
Przedsiębiorstwa połowowe państwowe i spółdzielcze w 1988 r. złowiły 38,2 tys. ton
ryb morskich, tj. o 8,6 proc. mniej niż w 1987 r. W portach w Kołobrzegu i w Darłowie
przeładowano 335 tys. ton towarów. W pórównaniu do 1987 r. przeładunki wzrosły o 13,2
proc. Polska Żegluga Bałtycka przewiozła 824,8 tys. ton ładunków tj. o 4,6 proc. więcej niż
w 1987 r. oraz 441,9 tys. pasażerów, o 20,3 proc. więcej.

Rolnictwo
Liczba gospodarstw indywidualnych w 1988 r., według czerwcowego spisu rolniczego,
wynosiła 18415. W porównaniu do 1987 r. zmniejszyła się o 747 gospodarstw.
Powierzchnia użytków rolnych w 1988 r„ według czerwcowego spisu rolniczego,
wynosiła 399.379 ha i w stosunku do 1987 r. zmniejszyła się o 1228 ha (0,3 proc.). Plon
zbóż ogółem wyniósł 31,2 dt/ha (wzrost o 1,3 proc.); — rzepaku — 27,3 dt/ha (wzrost o
17,7 proc.); — ziemniaków—201 dt/ha (wzrost o 3,1 proc.)—siana z łąk trwałych 56,8
dt/ha (spadek o 1,7 proc.). Spis czerwcowy 1988 r. wykazał, że w gospodarce całkowitej
wystąpił spadek pogłowia; bydła o'1,5 proc. w tym krów o 2,3 proc. Pogłowie trzody
chlewnej w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosło o 3,5 proc. Według wstępnych danych
w 1988 r. wystąpił spadek o 2,5 proc. skupu żywca rzeźnego w wadze żywej z gospodarki
całkowitej w porównaniu do roku 1987. Skupiono 62,9 tys. t żywca rzeźnego w
przeliczeniu na wagę mięsa, tj. o 1,4 proc. mniej niż w 1987 r. Skup zbóż podstawowych
(bez ziarna siewnego łącznie z pszenżytem) wyniósł 122,3 tys. t i był wyższy o 1,2. proc. od
skupu dokonanego w tym samym okresie 1987 r. Skup mleka wyniósł 194,6 min I i był

wyższy o 0,8 proc. od skupu w 1987. Zaopatrzenie rolnictwa w nawozy sztuczne było w
okresie VII—XII roku 1988 wyższe niż w tym samym okresie roku 1987. Ogółem w tym
okresie sprzedano 49,7 tys. ton nawozów, tj. o 10,9 proc. więcej. Nawozów wapniowych
rozprowadzono 17,6 tys. t, tj. o 20,2 proc. mniej.

Transport
W 1988 r. uspołecznione przedsiębiostwa transportu samochodowego (publicznego i
specjalizowanego) przewiozły łącznie 8200,5 tys. ton ładunków, tj. o 3,0 proc. więcej niż
w 1987 r. Przewozy pasażerów wyniosły 32169,5 tys. osób, tj. o 0,1 proc. mniej niż w
1987 r.

Ważniejsze efekty rzeczowe
W 1988 r. przekazano do użytku z działalności inwestycyjnej następujące ważniejsze
efekty: — 2670 ha zmeliorowanych użytków roinych, w tym 241 ha gruntów zmeliorowa
no pod deszczownie, — 18 wodociągów nowych i zmodernizowanych na terenach
wiejskich, —- 5 przedszkoli o 495 miejscach, — 61 pomieszczeń do nauki w szkołach
podstawowych, — 18 oczyszczalni ścieków o łącznej wydajności 51,3 tys. m sześc./d, —
zelektryfikowane linie kolejowe na odcinkach: Białogard — Sławno, Białogard —
Kołobrzeg i Koszalin — Kołobrzeg. W1988 r. oddano do użytku ogółem 3349 mieszkań o
14134 izbach i 245,4 tys. m kw. powierzchni użytkowej. Liczba mieszkań oddanych do
użytku wzrosła o 8,6 proc. w porównaniu z rokiem 1987.

Ludność
Według danych szacunkowych ludność województwa koszalińskiego w dniu 31 .XII.
1988 r. wyniosła 501,1 tys.. osób, z czego 310,8 tys. zamieszkiwało w miastach, a 190,3
tys. na wsi. W mieście Koszalinie zamieszkiwało na. koniec 1988 r. 105,6 tys. osób.

Sytuacja pieniężno-rynkowa
Przychody pieniężne ludności w 1988 r. w porównaniu z 1987 r. z tytułu wynagrodzeń
za pracę była wyższe o około 79,3 proc. Natomiast przyphody z tytułu skupu produktów
rolnych wzrosły o 91,3 proc. Wydatki ludności na opłaty za usługi wzrosły o 67,3 proc., zaś
wydatki na zakup towarów wzrosły o 62,9 proc. Stan wkładów oszczędnościowych na
koniec 1988 r. wyniósł 41,0 mld zł i w w porównaniu do 1987 r. wzrosło 35,6 proc., z tego
w PKO nastąpił wzrost o 32,3 proc., zaś w BS o 49,8 proc. Wartość dokonanej sprzedaży
detalicznej w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu rynkowego (ceny bieżące)
wyniosła w 1988 r. 156,1 mld zł i w porównaniu do 1987 r. była wyższa o 61,7 proc. W
porównaniu z 1987 r. zmianie uiegła struktura sprzedaży. Sprzedaż towarów żywnoś
ciowych spadła z 30,0 proc. w 1987 r. do 28,1 proc., w 1988, udział towarów
nieżywnościowych wzrósł odpowiednio z 56,3 proc. do 57,8 proc., zaś udział sprzedaży
napojów alkoholowych wzrósł z 13,7 proc. w 1987 do 14,1 proc, w 1988 roku.

Diabeł
siedzi
w drobiazgach
Zadźwięczały kajdanki, morderca został odpro
wadzony. Zadowolony zagłębiłem się w fotelu i
wypiłem resztę ginu. Potem przełączyłem aparat
na drugi program, gdzie za kilka minut rozpoczynał
się następny kryminał. Również w nim na pewno
przy końcu złapią przestępcę.
Mnie nie złapie nikt...
Mniej więcej przed tygodniem dokonałem za
bójstwa i nie ma najmniejszych obaw aby ktokol
wiek wpadł na mój ślad. Naturalnie były sprzyjają
ce warunki, ale wykonałem równocześnie czystą
robotę. Szkoda, że nie można tego pokazać w
telewizji.
Zamknąłem oczy, nogi położyłem na stoliku i
wyobraziłem sobie jakby to pokazywano w TV.
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Nie, lepiej nie. Nie chciałbym się afiszować, ja
nieszkodliwy rentier, zwariowany koniarz.
Wszystkiemu był również winien koń Black
Rosy. Zakochałem się w tej klaczy i chciałem ją
mieć. Mógłbym sprzedać samochód ale uzyskał
bym za niego nie więcej niż pięć tysięcy, a po
trzebowałem dwadzieścia. Mógłbym sprzedać Fa
kira. Ten wałach z ledwością zarabiał na wy
ścigach na swą paszę, ale lubiłem go bardzo.
Ponadto dostałbym za niego nie więcej niż piętna
ście tysięcy.
W tej sytuacji pozostawał mi tylko Johnny
Bohnensiek. Johnny był rzeźnikiem i miał wytwór
nię wędlin. Pływał w pieniądzach. Nie był drobiaz
gowy, również w sprawach finansowych. Przeko
nałem się o tym kiedy pożyczył mi dwadzieścia
tysięcy zadowalając się jedynie świstkiem pokwi
towania.
Prosił mnie tylko abym nikomu o tym nie mówił,
zwłaszcza jego żonie. Jasne, pomyślałem, nie
opędziłby się od naciągaczy. Dlaczego miała się o
tym nie dowiedzieć jego powabna małżonka stało
się dla mnie jasne dopiero później. Po prostu
kładła rękę na każdym fenigu, który przynosiła
wytwórnia. Mimo to pływał w pieniądzach, ponie
waż prowadził jakieś niejasne interesy na wy
ścigach.
Ktoś wpadł na to i zaczął go szantażować.
Johnny musiał płacić, poprosił mnie o zwrot
dwudziestu tysięcy. Natychmiast. Musiałbym
sprzedać „Black Rosy", a właśnie klacz wygrała
pierwszą gonitwę. Zaproponowałem mu na razie
trzy tysiące.
— Nie — powiedział — Wszystko i to natych
miast, inaczej zginę.
Wtedy właśnie wpadłem na pomysł w jaki
sposób mógłbym uratować klacz i nie mieć długu.
Postanowiłem zabić Johnny'ego,
Naturalnie mogłem spróbować szantażować go,
powiedział mi przecież dlaczego potrzebuje pie
niędzy. Ale szantaż nie leżał w mojej naturze, a
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ponadto był zbyt ryzykowny. Morderstwo to była
spraw a pewna i czysta.
Nie miałem skrupułów, uwalniałem Johnny'ego
od szantażu lub aresztowania, jego żona otrzyma
odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowe
go, wyścigi oczyszczone zostaną z jednego z
oszustów, szantażysta nie dostanie ani grosza.
Czyste sumienie jest bardzo ważne dia morder
cy, gdyż pozwala mu zachować silne nerwy.
Ponieważ nikt nie wiedział, że Johnny pożyczył mi
pieniądze, nie było więc motywu, który mógłby
uczynić mnie podejrzanym. Naturalnie, gdyby kto
kolwiek wpadł na pomysł, że Johnny został zamo
rdowany. Ale nikt na taki pomysł nie wpadnie.
Problemem dla mnie było tylko zainscenizowanie wypadku. Nie było to takie proste. Manipulo
wanie przy samochodzie mogło pozostawić pode
jrzane ślady. To samo ze spadającą niespodziewa
nie belką. Upadek z konia. Tu, jak przy wszystkich
tego rodzaju wypadkach powstawało ryzyko: nie
miałem pewności, że Johnny zabije się na miejscu.
Rozwiązanie nasunęło się samo, kiedy następ
nego dnia po ultimatum Johnny'ego znajdowałem!
się w stajni. Jeden z bardzo nerwowych koni,
„Firebikł", przestraszony czymś miotał się po
stajni i kopał nogami na wszystkie strony. Tu
znalazłem swą szansę. Ze skrzyni wyjąłem pod
kowę i niepostrzeżenie zaniosłem ją dc domu. Z
poddasza wyciągnąłem końskie kopyto, z którego
kiedyś chciałem zrobić popielniczkę oraz ciężki
młot drewniany. Przybiłem podkowę do kopyta,
które zamocowałem do młota.
Johnny był bardzo zadowolony, kiedy oświad
czyłem mu, że otrzymałem z banku pożyczkę pod
zastaw mych koni. Naturalnie natychmiast zgodził
się spotkać następnego dnia w stajni podczas
wyścigów.
Wszystko przebiegało jak po sznurku. Na godzi
nę przed rozpoczęciem wyścigów byłem w stajni i
schowałem młot do worka z owsem. Potem po
szedłem dc lokalu klubowego i zamówiłem po
dwójny gin. Zaraz po mnie przyszedł Johnny,
skinął na powitanie głową i zamówił piwo.
Kiedy ogłoszono główną gonitwę wszyscy po
biegli na tor. Nikt nie zauważył, że obaj z Johnnym
poszliśmy nie na tor, lecz do stajni. Stanąłem
blisko worka z owsem i zapytałem:
— Masz moje pokwitowanie?
Skinął głową i podał mi kartkę papieru. Wręczy
łem mu kopertę.
— Tu są pieniądze, przelicz.
Jak należało oczekiwać odwrócił się do mnie
tyłem, w stronę światła. Zanim otworzył kopertę
aby przekonać się, że są w niej kawałki gazet,
uderzyłem I to było wszystko.
Schowałem młotek i kopertę, błysnąłem „Firebirdowi" zapalniczkę przed ślepiami i koń zaczął
swój diabelski taniec Wpadł wtedy gospodarz
klubu i potem nikt nie wątpił, że byłem świadkiem
jak to dzikie bydle zabiło mego przyjaciela. Nawet
policja spisująca protokół.
Zadzwonił dzwonek przy drzwiach wejścio
wych. Zdjąłem nogi ze stolika i poszedłem ot
worzyć. Na zewnątrz stało dwóch mężcz‘yzn.
-— Policja kryminalna •— powiedział jeden z
nich — Aresztuję pana, panie Lohmann, pod
zarzutem zamordowania Johnny'ego Bohnensieka — ponieważ milczałem, ciągnął dalej —- Nie
oczekiwał pan tego, prawda? Kiedy doszliśmy do
wniosku, że było to morderstwo gospodarz klubu
zeznał,- że szantażował Bohnensieka Żona zmar
łego wręczyła nam jego notatnik. Zapisane tam
jest, że Bohnensiek pożyczył panu dwadzieścia
tysięcy. I tylko pan był w stajni, kiedy tamten padł
martwy.
Wziąłem się w karby. Młot, kopyto i pokwitowa
nie zostały spalone. Podkowa łjeży.w jeziorze.
— Przecież to był wypadek. Koń...
— Koń miał podkowy zabrudzone słomą i na
wozem zaś na ciele zabitego znaleźliśmy jedynie
odcisk podkowy. Bez śiadów słomy lub nawozu.
Poddałem się. Że też diabeł musi siedzieć w
drobiazgach.

-Wspaniały

Wideomikrobus
Specjaliści z firmy Moto Vision Inc. z Nowego
Orleanu w USA stworzyli prototyp samochodu
przeznaczonego do przekazywania komunikatów
ulicznych, w którym poza fonią wykorzystano
technikę wideo. Samochód ten jest wyposażony
w komputer, aparaturę wideo, zestaw telewizji
stereofonicznej i kamerę do wykonywania zdjęć
na żywo, które momentalnie mogą być wyświet
lane na 45-calowych ekranach umieszczonych na
bokach wehikułu. Wideobus może być używany
do reklamowania towarów w centrach handlo
wych, a także do przekazywania informacji pod
czas zawodów sportowych, na lotniskach craz
przy wszelkiego rodzaju uroczystościach i zgro
madzeniach politycznych.

Nuklearny symulator

Sos tatarski
3 jajka, 1 łyżka musztardy, 1 łyżka chrzanu, 1/2
szklanki oliwy lub oleju słonecznikowego, 2 ząbki
czosnku, sos z cytryny, 10 dkg grzybków maryno
wanych,, 2 łyżki szczypiorku (niekoniecznie), natka pietruszki, 3 małe korniszony, przyprawy.
, Jajka ugotować na twardo i pokroić w bardzo
małą kostkę. Czosnek rozetrzeć. Resztę składni
ków pokroić drobno i wymieszać z chrzanem,
musztardą, oliwką i przyprawami. Doprawić so
kiem z cytryny i natką pietruszki.

Sos cesarski

W Mannheim w RFN uruchomiono specjalny
blok energetyczny elektrowni jądrowej, który pra
cuje bez uranowych elementów paliwowych i jest
przeznaczony wyłącznie do symulowania niebez
piecznych sytuacji a nawet awarii, do jakich może
dojść w energetycznym obiekcie jądrowym. USA,
RFN i Japonia prowadzą wspólne prace nauko
wo-badawcze, których celem jest dokładne po
znanie sytuacji awaryjnych w energetyce jądro
wej, a blok w Mannheim jest pierwszym tego typu
poligonem doświadczalnym.

1 szklanka majonezu, kilka cebulek (dymka). 1
łyżka masła, 3—4 pieczarki, 1 białko gotowane, 4
łyżki białego, wytrawnego wina, 1 łyżka natki
pietruszki, sól, pieprz, cukier.

Kiedy kupić
komputer?
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Rodzice, którzy obawiają się czy kupno kom
putera nie zaszkodzi w prawidłowym rozwoju i
edukacji ich dzieci, mogą skorzystać ze specjal
nego poradnika wydanego w Wielkiej Brytanii i w
USA. Poradnik „Computersand Smali Fries" dzię
ki specjalnym testom odpowiada na pytanie czy
dziecko dojrzało już do tego, by mogło bawić się
komputerem, a także proponuje wybór najlep
szych programów i komputerów, jakie w danej
chwili odpowiadają poziomowi dziecka.

Obrane cebulki podsmażyć na maśle, posypując
cukrem i wystudzić. pieczarki oczyścić, opłukać,
pokroić w paseczki razem z białkiem. Połączyć z
majonezem, cebuiką, winem i natką pietruszki,
Doprawić do smaku.
Podawać jako dodatki do zimnych mięs, ryb,
serów oraz do wszystkich gatunków mięs z rusztu.
Sosy mają zastosowanie do zapiekanek

— Ależ Marian, co robisz? Zabrałeś nie |
nasze dziecko!
— Cicho, nic nie mów. Za to wózek jest

jj

dużo lepszy!
■k ,★ k
Nic nie mogę u pana znaleźć — mówi lekarz
do pacjenta po badaniu. — Myślę, że to
wszystko skutki alkoholu.
— Dobrze, to ja przyjdę kiedy indziej, jak |
pan doktor będzie trzeźwy.
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o naborze kandydatów na rok akademicki 1989/90
do Szkoły Głównej Służby Pożarnictwa w Warszawie
i Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
jest wyższą szkołą techniczną.
Studia trwają 5 lat.

Absolwenci uzyskują stopień podporucznika pożarnictwa i tytuł magist
ra inżyniera pożarnictwa.
Szkoła Chorążych Pożarnictwa jest dwuletnim policealnym studium
zawodowym dla absolwentów szkół średnich.
Absolwenci otrzymują tytuł technika pożarnictwa i stopień młodszego
chorążego pożarnictwa.
Studenci SGSP i SChP zaliczają w czasie studiów służbę wojskową.
WARUNKI PRZYJĘCIA:
do SChP
do SGSP
— nie przekroczony 25 rok
— nie przekroczony 25 rok
życia
życia
— świadectwo ukończenia
— świadectwo dojrzałości
szkoły średniej
— stan wolny
— niekaralność sądowa
— niekaralność sądowa
— stan wolny
—- stan zdrowia kat. A
— zdanie egzaminu z mate — stan zdrowia kat. A
matyki, fizyki, jednego z — zdanie pisemnego egzami
nu (test z fizyki i chemii)
języków obcych (rosyjski,
niemiecki, francuski, an — zaliczenie prób sprawnoś
ciowych
gielski)
— zaliczenie prób sprawnoś
/
ciowych
Szczegółowych informacji udzielają Komendy Wojewódzkich Straży
Pożarnych w Słupsku i Koszalinie oraz Komendy Rejonowe Straży
Pożarnych z terenu obu województw.
K-113-0
MIĘDZYWOJEWÓDZKA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW
USŁUG RÓŻNYCH W BIAŁOGARDZIE

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż samochodu marki nysa towos, rok produkcji 1974, cena
wywoławcza 594.000 zł.

Samochód niesprawny technicznie.
Przetarg odbędzie się 20 lutego 1989 r., o godz. 10 w sali konferencyjnej
Zarządu Spółdzielni, uł. Przejazdowa 1.

ZAKŁAD PRODUKCJI KONFEKCJI „FIRKON"
Słupsk, ul. Racławicka 21, tel 216-85

WOJEWÓDZKI ZAKŁAD WETERYNARII
w Koszalinie
Oddział w Szczecinku

KOMUNIKAT

zatrudni

zawiadamia, że

krawcowe na dobrych warunkach

obowiązkowe szczepienia psów przeciw wściekliźnie
przeprowadzano będą w miastach:

K-638

Szczecinek, Barwice, Biały Bór, Bobolice
w dniach 9, 10, 11 II 1989 roku
w godz. od 9 do 17.

Okręgowy Zespół Gospodarki Turystycznej PTTK
w Koszalinie, ul. Armii Czerwonej 5

Szczepieniu podlegają psy. które ukończyły 2 miesiące życia.
Do szczepienia psy nałoży doprowadzić do lecznicy na smyczy i
w kagańcach.

zatrudni natychmiast

K-632-0

WZGS „SCh" ZZR ODDZIAŁ HANDLU OPAŁEM
w Koszalinie

prowadzą skup zbóż paszoyvych
po atrakcyjnych cenach umownych.

zatrudni

Istnieje możliwość zawarcia umów kontraktacyjnych
na okresy wieloletnie.
Zainteresowanych prosimy o skontaktowanie się
z działem serwisu zootechnicznego naszego Przedsiębiorstwa
przy ul. Polanowskiej 41, pokój nr 8, tel. 30-04, 38-22.
K-247-0

podaje do publicznej wiadomości, że
od 15 lutego do 10 marca 1989 r.
w godzinach 7.30—15
w świetlicy Urzędu Gminy

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
w Czaplinku

zostanie wyłożony do publicznego wglądu
projekt zmiany do planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo

został wywieszony w biurze Spółdzielni przy ul. Wałeckiej 56
w Czaplinku projekt list przydziału i zamiany mieszkań

zawiadamia, że 6 11 1989 roku

na 1989/90 rok

zatwierdzony Uchwałą GRN XXVI/48/83.
W okresie wyłożenia projektu zmian zainteresowane jednostki
gospodarki uspołecznionej, organizacje społeczne, stowarzy
szenia zawodowe oraz poszczególni obywatele mogą zapoznać
się z projektem, uzyskać wyjaśnienia oraz zgłosić swoje uwagi.
Dyskusja nad projektem zmian do planu zagospodarowania przestrzen
nego gminy Manowo odbędzie się 15 marca 1989 r., o godz. 10 w
świetlicy Urzędu Gminy w Manowie.
K-643

FIATA 125p; rok 1977 sprzedani. Koszalin, tel.
328-93, po piętnastej.
G-1260
SAMOCHÓD fiat 125p, wersja eksportowa, sil
nik poloneza, skrzynia pięciobiegowa sprzedam.
Kołobrzeg, tel. 268-06, po piętnastej.
G-1280
FIATA 126p, rok 1988 nowy sprzedam. Ustka,
tel. 144-653.
G-1262
FIATA 125p, rok 1983 sprzedam. Złocieniec, tel.
716-93, po piętnastej.
Gp-1263
NOWEGO poloneza sprzedam. Koszalin, ul.
Chopina 30/1.
G-1264
GOLFA 1,6D, rok 1981, stan dobry sprzedam,
zamienię. Shipsk, tel. 317-57.
G-1265
DACIĘ rok 1974 sprzedam. Koszalin, tel. 340-93.
G-1266
SYRENĘ bosto 105 sprzedam. Karwice, 76-141
gm. Maiechowo, Nieradka.
G-1267
SYRENĘ 105 sprzedam. Słupsk, Rybacka 22/20,
tel. 265-32, po szesnastej.
G-1268
NYSĘ 522 rok 1979 do remontu pilnie sprzedam.
Raduszka 3 koło Koszalina.
G-1269
4 KOMPLETNE kola 165 x 15, stan bardzo do
bry oraz telewizor czarno-biały tesla sprzedam.
Shipsk, tel. 258-41.
G-1270
CIĄGNIK C-328 sprzedam. Koszalin, tel. 222-95,
godz. 17—19.
G-1271
WSZYSTKIE podzespoły do FSO 1500 sprze
dam. Uradź 5/4, 78-444 Jtfohie.
G-!272
DOM w stanie surowyiri zamkniętym w Rad uszce
k/Koszalina sprzedam. Oferty pisemne Koszalin
Biuro Ogłoszeń.
G-1273
PÓŁ domu z zabudowaniami gospodarczymi plus
3 ha ziemi pilnie sprzedam. Słupsk, Cienista 9/1,
Szulc.
G-1274
DOM jednorodzinny, 500 m kw. szklarni, bu
dynki gospodarcze, 2 ha ziemi w Kołobrzegu sprze
dam lub zamienię na dwa mieszkania w Kołobrzegu
Trzebiatowska 34.
Gp-1275
MIESZKANIE 45 m kw. sprzedam. Koszalin, tel.
275-79, po szesnastej.
G-1276
WIDEO marki S EG sprzedam. Wiadomość:
Koszalin, Bieruta 71/48.
G-1277
TELEWIZOR Sanyo 26 cali, wideo Panasonic
pzteroglowicowe na gwarancji sprzedam. Darlówko,
ul. Marynarska 14, Mariola Czesnowska.
Gp-1278-0
. TELEWIZOR czarno-biały sprzedam. Koszalin,
tel. 536-70.
G-1279
NEPTUN 5! 5 na gwarancji sprzedam. Koszalin,
tel. 306-84.
G-1281
TELEWIZOR czarno-biały sprzedam. Koszalin,
tel. 273-79.
G-1282
TELEWIZOR czarno-biały antares, WSK 125
sprzedam. Słupsk, tel. 392-32, po siedemnastej.
G-1283
NOWY telewizor kolorowy elektron sprzedam.
Kołobrzeg, tel. 224-41, wewn. 478.
Gp-1284-0
KOMPUTER commodore 64, kuchnię elektrycz
ną z piekarnikiem sprzedam. Słupsk, tel. 385-61.
G-1285
GRĘ telewizyjną kolor sprzedam. Słupsk, tel.
211-60.
G-1286
WYPOSAŻENIE stołówki sprzedam. Zgłoszenia
Ustka, tel. 145-801.
G-1287
KOR GA, ymahę DX-7, wzmacniacz 100 W, b-ass
gallan sprzedam. Kupię rolanda D-10, 20, 50 E-10,
E-20. Rzuszcze 51, tel. 116-533, Andrzej Makuch.
G-1288
PRALKĘ automatyczną wiatka sprzedam. Ko
szalin, ul. Orla 27/2.
G-1289
SZTUCER mauser 8 x 57S, atest luneta 4 x 32
sprzedam. Koszalin, Sanatoryjna 16.
G-129Ö
SPAWARKĘ sprzedam. Koszalin, tel. 18-26-76.
G-1195-0
NOWĄ rogalówkę, walce cukiernicze sprzedam.
Koszalin, tel. 315-24, po szesnastej.
G-1291
NOŚNIK narzędzi RS sprzedam. Strzelinko 18.
G-1292
GWOŹDZIARKĘ niemiecka duża wydajność
sprzedam. Tuchola, tel. 34-61.
Gp-1293

Kupno
SAMOCHÓD ciężarowy wywrotkę kupię. Wia
domość: Koszalin, tel. 336-95.
G-1299
STARY SAMOCHÓD, motocykl, części kupię.
Jan Krutnik, Łowinek, 86-181 Serock.
K-37/B
OPONY nowe 135 x 12 za bony PeKaO kupię.
Słupsk, tel. 303-43.
G-1300
MAŁY domek blisko Słupska lub małe miesz
kanie własnościowe w Stupsku kupię. Słupsk, tel.
334-46.
1
G-1301
MIESZKANIE trzypokojowe zdecydowanie ku
pię. Oferty pisemne Koszalin Biuro Ogłoszeń.
G-1298
MIESZKANIE własnościowe lub domek kupię.
Koszalin, Wydmowa 27.
G-1302
M-3 w Słupsku (Zatorze BPL) kupię. Ewentualnie
w rozliczeniu pół bliźniaka w Sławnie (telefon, garaż,
ogród). Wiadomość: Sławno, tel. 21-12.
G-1303
KAWALERKĘ w Szczecinku kupię lub wynajmę
na 3 lata. Płatne z góry. Oferty pisemne Koszalin
Biuro Ogłoszeń.
Gp-1304
DZIAŁKĘ budowlaną uzbrojoną Koszalin lub
okolice kupię. Komputer atari 800XL nowy sprze
dam, Koszalin tel. 319-87.
G-1305
OKOŁO 0,70 ha ziemi w okolicy Słupska kupię.
Słupsk, tel. 388-22.
G-1306
STARĄ bibliotekę-sekreterę, serwantkę, inne nie
bie kupię. UPT Sopot I skrytka 14.
G-34/B-0
OBRABIARKI do drewna dyma 8, jarmasz,
strugarkę grubościową, frezarkę, piłę taśmową, to
karkę profesjonalną, tarcicę bukową, brzozową se
zonowaną zdecydowanie kupię za złotówki lub bony
PeKaO. Białogard, te!. 29-64, godz. 16-19.
G-1307
PIANINO kupię. Koszalin, tel. 350-50.
G-1308
Skóry z nutrii kupię. Koszalin, tel. 351-18.
G-1309
Stary obraz, kupię. Oferty 814 z opisem Biuro
Ogłoszeń Olsztyn, Partyzantów 71.
G-19/B-0

Zamiany
WARTBURGA nowego zamienię na fiata 126p
lub tanio sprzedam. Koszalin, tel. 526-31, po osiem
nastej.
'
G-1261
SKODĘ 105L, rok 1981 zamienię na fiata 126p i
magnetowid. Złocieniec, tel. 717-59.
G-1310
TRZY pokoje zamienię na dwa oddzielne. Kosza
lin, tel. 338-05, po szesnastej.
G-1312
ŁÓDŹ — trzypokojowe, 70 m kw. zamienię na
podobne w Kołobrzegu. Kołobrzeg, tel. 258-71.
G-1313-0
ŁÓDŹ — dwa pokoje z kuchnią, (bloki) zamienię
na podobne w Kołobrzegu. Kołobrzeg, tel. 258-71.
G-1314-0
DWA mieszkania spółdzielcze typu M-4 komfor
towe w Knurowie zamienię na dwa takie same na
Pomorzu. Wiadmość: Ryszard Madej, Manowo
7 A/ll.
G-1315

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego Kolegi

Henryka Kasperskiego

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje kierownik Oddziału w Miastku
ul. Kaszubska 21, tel. 26-29.
K-648

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na kursie, w pierwszej kolejności
przyjmowane będą osoby posiadające kat. C prawa jazdy i nienaganną
opinię w dotychczasowym miejscu zatrudnienia.

Centrum Usług Handlowo-Technicznych
Budownictwa i Instalacji „Rolbud” Spółka z o.o.
w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 8
.

;

informuje, że z dniem 1 lutego 1989 r.
Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
— wiek od 21 do 40 lat
— stałe miejsce zamieszkania w Słupsku
— niekaralność sądowa
— uregulowany stosunek do służby wojskowej

nastąpiła zmiana adresu siedziby Spółki
na: Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10.

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Dział Spraw Pracowniczych
WPK w Słupsku, ul. Kopernika 18, tel. 240-65 wew. 216.
K-482-0
M-4 spółdzielcze w Tychach zamienię na równo
rzędne w Słupsku. Wiadomość: Słupsk, tel. 375-19.
G-1316
MIESZKANIE trzypokojowe, 86, m kw. stare
budownictwo zamienię na mniejsze. Słupsk, ul.
Szkolna 5Ą/1.
G-1317
KRAKÓW — mieszkanie dwupokojowe superkomfortowe 56 m kw. spółdzielcze zamienię na
Słupsk, Ustkę lub Koszalin. Oferty pisemne Słupsk
„Głos Pomorza”.
G-1318
SPÓŁDZIELCZE M-4 nowe budownictwo w
Karlinie, zamienię na Kołobrzeg. Wiadomość: Kołobrzeg-Zieleniewo 50.
G-1319

POSZUKUJĘ mieszkania dwa pokoje z kuch
nią w Koszalinie. Koszalin, tel. 236-25.
G-1321
POSZUKUJĘ mieszkania dwupokojowego z tele
fonem w Kołobrzegu. Tel, 225-64, godz. 11—13.
G-1322

Różne
EMETRYT kombatant samotny bez nałogów
pozna panią do lat 65 uczciwą gospodarną nie
korpulentną z mieszkaniem. Cel matrymonialny.
Tylko szczegółowe oferty Biuro Ogłoszeń Koszalin.
G-1323
NORWEG 56 lat pięknie położona posiadłość,
psy, zwierzęta — chciałbym poznać zwyczajną, wol
ną, uczciwą Polkę, wiek 35—45 lat niekonfliktową z
dobrym charakterem, werwą, która byłaby przyja
cielem i partnerem. Odpowiedź w języku angielskim
łub skandynawskim. Adres: Eidiarn Kothe-Ness
Post Box 42, 71-60 BJUGN Norwegia.
G-1324
BIORYTMY! Prześlij datę urodzenia. 37-500 Ja
rosław, skrytka 235.
K-17/B-0
AUTOPOŚREDNICTWO kupno-sprzedaż-zamiana. Powszechna Agencja Handlowa Stupsk, ul.
Garncarska 24, tel. 266-84. Zapraszamy codziennie
oprócz sobót, w godz. 9— 13.
G-641
Żaluzje drewniane drzwi harmonijkowe, tapicerki
drzwi. Koszalin, tel. 514-62.
G-1325-0
BIEŻNIKOWANIE opon 23 x 5 wydajemy druki
PZO tta zakup nowych opon. Koszalin, tel. 241-84,
Twarowski.
G-1326
MALOWANIE—Tapetowanie.
Słupsk,
tel.
225-03, Matuszewski.
G-1327
POSIADAM maszyny, technologię produkcji ar
tykułów spożywczych, poszukuję wspólnika z loka
lem 60 m kw. z Koszalina lub Słupska. Oferty z
opisem. Koszalin Biuro Ogłoszeń.
G-1328
ZODOK — SIMP ul. Jana z Kolna 38, tel. 272-36.
wew. 8 organizuje kursy: palaczy e.o., dozoru i
eksploatacji urządzeń energetycznych oprócz gr. 3 i
4, spawania, izolarzy, eksploatacji i konserwacji
urządzeń dźwigowych, obsługi sprzętu medycznego,
garażowych stacji paliw, kosiarek rotacyjnych, bhp
i innych zleconych kursów i praktyk zawodowych.
K-349-0

2ftlfonie uległy również numery telefonów
obowiązują:
— bezpośredni 303-89
— centrala
329-36, 329-37

Przedsiębiorstwo

K-450-0

Produkcyjno-Handlowe

„TECHEXPOL”
W SŁUPSKU, UL. TUWIMA 33A, TEL. 375-81
uprzejmie informuje Klientów

„Kogen" Spółka z o. o.
sprzeda

konstrukcją hali 12x30 m

Lokale

Koszalin, tel. 267-05 329-61

o przyjmowaniu zamówień
na cegłę wapienno-piaskową 1 NF
z dostawą na plac budowy.
Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Płatne gotówką.

G-1259

G-1258

ATRAKCYJNA praca w miejscu zamieszkania i
w okolicy do 100 km dla młodego inteligentnego, z
samochodem. Warszawa 42, skrytka 99. K-24/B-0
ZATRUDNIĘ chałupniczo do szycia. Koszalin,
tel. 535-94, Blejch.
G-1329
ZATRUDNIĘ malarzy-tapeciarzy. Koszalin,
Próchnika 8/6, godz. 17—20.
G-1336
ZATRUDNIĘ natychmiast murarzy-malarzy.
Koszalin, tel. 353-47, Biegniewski.
G-1330
ZAKŁAD Ślusarski Bydlino zatrudni spawaczy
do grzejników i ślusarza narzędziowego. Stanislaw
Skiba.
G-1331
ŚLUSARZA-spawacza zatrudnię. Słupsk, teł.
211-23, po godz. 17.

G-1332

Zguby
LICEUM Ogólnokształcące im. I Armii Wojska
Polskiego w Drawsku Pomorskim zgłasza zgubienie
legitymacji szkolnej ucznia Grzegorza Kaczorows
kiego.
Gp-1333
ZSO Białogard zgłasza zgubienie zaświadczenia
do biletu PKS Wandy Sawko.
G-1334
ZGUBIONO bilet miesięczny PKS Krzysztofa
Kłębek, zam. Przegonią.
G-1335
SZKOŁA Podstawowa Przechlewo zgłasza zgu
bienie legitymacji szkolnej Bartosza Bąk.
K-491
ZSB w Lęborku zgłasza zgubienie biletu rocznego
PKS Adama Kaczmarskiego zam. Wilkowo. K-492
ZAGINĘŁA suka chart rosyjski, duża, bialo-ruda, długowłosa. Za zwrot wysoka nagroda.
Prosimy o wszelkie informacje. Koszalin, tel. 224-62.
G-l 337-0

„HANDPOL" SPÓŁKA Z O.O.
ul. Główna 25, tel. 290-33
76-251 Kobylnica

poleca na rok 1989 r.
- wykonawstwo druków akcydensowych wg wzorów
- etykiety, metki cenowe
- opakowania kartonowe drukowane
- druki reklamowe
K-448-0

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w Słupsku
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
w Ustce
zatrudni pracowników
w związku z uruchomieniem nowej części
Ciepłowni Rejonowej w Ustce
w nw. zawodach:

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
w dniu 27 stycznia 1989 roku, zmarła

Alina Zawada
była wieloletnia starsza księgowa Nadleśnictwa Ustka.
W Zmarłej straciliśmy cenionego pracownika, prawego czło
wieka, dobrą koleżankę.
Wyrazy serdecznego współczucia RODZINIE

głównego inżyniera Spółki Wodno-Ściekowej
Sarbinowo Morskie.
Wyrazy współczucia RODZINIE
składają

składają
KIEROWNICTWO, POP, ZWIĄZEK ZAWODOWY
i WSPÓŁPRACOWNICY NADLEŚNICTWA USTKA

i? ^

WSPÓŁPRACOWNICY
K-645

DYREKCJA PRZEDSIĘBIORSTWA
SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWEGO
BUDOWNICTWA ROLNICZEGO
w Koszalinie
ODDZIAŁ TRANSPORTOWY
w Miastku

— pracownika ze średnim wykształceniem technicznym lub
zasadniczym zawodowym i odpowiednią praktyką na
stanowisko magazyniera.

Samochód można oglądać w Zakładzie Naprawy Samochodów naszej
Spółdzielni, ul. Połczyńska.

OBORNIK bydlęcy z transportem na miejsce
sprzedam Henryk Wereszczyński Korzystno 9 gm.
Kołobrzeg, tel. 227-92.
Gp-1294
BONY PeKaO sprzedam. Koszalin, tel. 354-79.
G-1295
OBRĄCZKI złote sprzedam. Sianów, Słowac
kiego 7A/7.
G-1202
ZŁOTE obrączki sprzedam. Słupsk, Gomułki
2/32.
G-1201
NOWE obrączki złote i kolczyki sprzedam. Zło
cieniec, tel. 716-65, po dziewiętnastej.
Gp-1200
OBRĄCZKI sprzedam. Słupsk, tel. 260-58, po
szesnastej.
G-1296
KOŻUCH damski 3/4 sprzedam. Wiadomość: w
maglu przy targowisku Słupsk, ul. Mickiewicza 29.
G-1297
SUKNIĘ ślubną sprzedam. Słupsk, tel. 327-09.
G-1199

Zastrzeżenia i uwagi do projektu list członkowie mogą składać do
Rady Nadzorczej Spółdzielni na piśmie, do 6 marca 1989 roku.
K-637

zatrudni

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE
w Słupsku

organizuje kurs kierowców kat. D (autobusowej)

Ira-« hr Sprzedaż

Informacji udziela Oddział Koszalin, tel. 226-78.
K-639

Przewidywany okres rozpoczęcia — marzec/kwiecień 1989 r.

K-602

- 2 sprzedawców w stoisku materiałów budowlanych
w Kołobrzegu, ul. Sienkiewicza 27.

Naczelnik Gminy w Manowie

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 10 proc.
ceny wywoławczej, najpóźniej do godz. 8 w dniu przetargu.

Zastrzega się prawo wycofania pojazdu z przetargu bez podania przyczyn.

specjalistę ds. turystyki

ZAKŁADY DROBIARSKIE
76-100 Sławno, ul. Polanowska 41

G-1267

—
—
—
—
—
—
—
—

operatorzy kotłów wysokoprężnych
palacza lub pomocnika palacza
elektromonter
elektromonter AKPiA
operator spychacza DT 75
operator ładowarki—spycharki białoruś
traktorzysta
monter

Informacji udziela ZEC — Ustka osiedle XX-lecia PRL 5, tel. 144-479.
K-582-0

ŚRODA

f Q1 Telewizja
PROGRAM I
Dzienniki: 10.00,15.50,19.30 i 22.55
8.25 „Domator" — Szkoła dla ro
dziców — Nasza poczta
8.40 „Dzień dobry przedszkola
ku"
9.00 „Teleferie na Pilsku"
9.35 Kino Teleferii: „Tajemnica
wygasłych wulkanów" (6)
10.10 „Spotkanie na lotnisku" (2)
— „Mayday" — serial obyczajowy
prod. NRD
11.15 „Domator" — Przyjemne z
pożytecznym — Bliżej siebie rodzino,
wiek jesieni
13.30 TTR — Chemia, sem. 2 —
Ogólna charakterystyka metali
14.00 TTR — Produkcja zwierzę
ca, sem. 2 — Typy użytkowe i rasy
bydła
14.30 Telewizyjny Kurs Rolniczy
— Zboża w żywieniu prosiąt i warch
laków
15.25 NURT — Edukacja kultural
na — Olimpiada drogą do sztuki
15.55 Losowanie Express i Super
Lotka
16.05 „Bariery"
16.25 Teleferie — Teatr dla dzieci:
— Maria Kann „Zaklęty kaczor"
17.15 Teleexpress
17.30 „Spojrzenia" — „ZSRR —
co się u was dzieje”
18.00 „Italo disco" — program
rozrywkowy
18.20 „Dawniej niż wczoraj" —
„Archiwum XX wieku"
18.50 Dobranoc „Miś Uszatek"
19.00 „10 minut"
19.10 „Sejmowe spotkania"
20.05 „Brawo mistrzu", film tele
wizyjny prod, polskiej, reż. Jacek
Strzemżalski, Występują: Tadeusz
Borowski, Anna Chodakowska, Bar
bara Horawianka
21.10 Wokół „okrągłego stołu"
21.40 „Klub międzynarodowy"
22.10 „Telefon zaufania" — recital
Hanny Banaszak
23.15 Język rosyjski

13.30 Wiadomości
13.40 „Portret współczesny,,—film dok.
14.05 Koncert Zespołu Pieśni i Tańca
„Asia-Kya"
14.45 Wiadomości
14.50 Film fab.
16.00 Nauka: teoria, eksperyment, prak
tyka
16.45 Dziś na świecie
17.00 Intersygnał
17.30 „Jan Sebastian Bach" — film tv
(ode. 4, ostatni)
19.00 Dziennik „Wriemia"
19.40 Przed wyborami
19.50 Kiub sportowy „Eksperyment w
rodzinie Maksimowów" — O wychowaniu
fizycznym dzieci
20.20 „To było... było..."
20.35 „Spojrzenie"
22.25 „Dni Turbinów" — film fab. prod,
radź. (ode. 3)
23.26 Wiadomości
23.31 „Piąta pora roku" — pr. muzyczny
na podstawie utworów I. Luczenki

PROGRAM II
16.55 Język rosyjski (15)
17.25 Program dnia
17.30 Teleturniej „A B C"
18.00 Telerama
18.30 „Ze wszystkich stron" —
mag. reporterów
19.00 „Rzeczpospolita nieznana"
(1) — Warszawa — film dok.
19.45 „Zza kulis festiwalu” —
Międzynarodowy Festiwal Chórów
Chłopięcych
"
•Ł
20.00 „Spotkanie z cieniem" —
Mieczysław Karłowicz
21.00 „Rynek sztuki" — program
publ.
21.30 Panorama dnia
21.45 „Telewizja nocą"
22.30 „07 zgłoś się" (6) — „Złoty
kielich z rubinami" — serial TP
23.30 Komentarz dnia

TE LE WIZJA
RADZIECKA
9 II
4.30 120 minut — pr. inf. — muz.
6.35 „Wschodnia Syberia" (kronika fil
mowa)
6.45 „Jan Sebastian Bach" film tv (ode.
2 i 3)
9.35 „Kocham burzę na początku maja"
film dok.
9.45 Wiadomości
9.55 Mistrzostwa świata w biathlonie.
Bieg na 20 km mężczyzn (transmisja z
Austrii)

★ ★ ★

13.30 Wiadomości
13.45 Koncert folkloru rosyjskiego
14.25 „Wiejskie horyzonty". „Czas pła
cić długi" — film dok.
14.55 Wiadomości
15.00 „... do lat 16 i więcej"
15.45 Filmy animowane
16.15 „Teleeko " —- magazyn tv o roli
organizacji społecznych w rozwiązywaniu
kwestii ekonomicznych
16.45 Dziś na świecie
17.00 Maieńki koncert
17.10 „Władza — dla rad" — o udziale
załogi Witebskiej Fabryki Telewizorów w
kampanii wyborczej deputowanych ludo
wych ZSRR
17.40 „Jan Sebastian Bach" — film tv,
(ode. 3)
19.00 Dziennik „Wriemia"
19.40 Reflektor przebudowy
19.50 „Muzyka i my"
20.50 Dziś na świecie
21.05 „Peter Brook. Moskiewskie spot
kania"
22.05 „Dni Turbinów" film fab. prod,
radź. (ode. 2)
23.09 Wiadomości
23.14 „Wszystkie bilety wyprzedane”
0.25 „Deszczowa muzyka" — pr. est
radowy

1011
4.30 120 minut — pr. inf. — muz.
6.35 „Jan Sebastian Bach" — film tv
(ode. 3 i 4)
9.25 Wiadomości
9.35 Godzina dla dzieci

★ ★ ★
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Radio
PROGRAM I
Wiadomości: 0.02, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00,
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.Ó0, 10.00,
12.05.14.00.16.00.18.00.19.00.20.00, 22.00,
23.00

Jutro w Stupsku

SPORT

Fina! Pucharu Polski

Tomba

w San
Marino?
Prasa włoska ma nową sensację.
Rozeszła się pogłoska, iż sławny nar
ciarz Aiberto Tomba zamierza zostać
obywatelem San Marino. Wzorem
Marka Girardeliego chce uniezale
żnić się od swego związku narciars
kiego i zmienić obywatelstwo.
Wprawdzie Tomba zaprzeczył tej
wiadomości, ale wiadomo iż w obozie
włoskim nie ma zgody. Prezes związ
ku Carlo Valentino oświadczył:
„Czekamy na zakończenie sezonu,
dopiero wówczas weźmiemy się za
robienie porządków".
Wiele mówi się o konflikcie między
Carlo Valentino, a jego zastępcą Eri
chem Demetzem i trenerem Seppem Messnerem.

Prognoza pogody dla rybaków: 0.58, 6.28,
13.00, 21.00

Halowy
turniej

0.10—3-45 Muzyka nocą 3.45 Żołnierski kwad
rans 4.05 Muzyka przed świtem 5.05 Poranne
rozmaitości rolnicze 5.30—8.00 Poranne sygnały
8.15—8.45 Muzyka poranna 9.00—11.00 Cztery
pory roku 11.00—11.57 Koncert przed hejnałem
12.30 Muzyka folklorom malowana 12.45 Rolni
czy kwadrans 13.05 Radio kierowców 13.30 Stara
i nowa muzyka wojskowa 14.05—16.00 Magazyn
muzyczny „Rytm" 16.05 Muzyka i aktualności
17.00 „Ja z podróży” — Maryla Rodowicz o sobie
17.50 Kto tak pięknie gra: Herb Alpert 18.20
Wspomnij mnie 19.30 Radio dzieciom: „My się
wilka nie boimy” (cz. II) 20.15 Koncert życzeń
20.45 Siergiej Jesin: „Imitator” 21.05 Kronika
sportowa 21.30 Relacja z obrad „okrągłego stołu”
22.15 Encyklopedia wielkich głosów 23.30 Gita
ra, banjo i... country

W Słupsku trwa IV Halowy Turniej Pił
karski Zakładów Pracy i Ognisk TKKF.
Futboliści rywalizują w hali ,,Gr/yfia".
Oto wyniki: 21—29 lat — Sezampr —
Oktan 6:3, Fala — Płomień 5:2, Feletron — Poligrafia 4:1, Stocznia — Ve
ritas 0:1; 30 i więcej lat — Veritas —
Budrol 2:1, Korab — Poligrafia 2:1.
17 bm. mecze się nie odbędą. Kolejne
spotkania wyznaczono na 20 bm. Wystą
pią: 30 i więcej lat — Budrol — Płomień
(godz. 16), Mechanizator — Poligrafia
(godz. 16.45), 21—29 lat — Alka — Taxi
(godz. 20,30), SPIB — Mechanizator
(godz. 21,15). (wim)

Komunikaty energetyczny
wa: 7.55, 13.00, 21.00

gązownict-

Bez Jabbara

W dniach 9—11 bm. hala „Gryfia"
w Słupsku będzie miejscem finało
wego turnieju siatkówki mężczyzn o
Puchar Polski. Wczoraj przybyły na
miejsce zawodów pierwsze zespoły.
Najwcześniej zameldowały się ekipy
AZS Olsztyn i Resovii.
Przypomnijmy, że przed rokiem w
Poznaniu główne trofeum zdobyli
siatkarze Hutnika Kraków, wyprze
dzając Stal Stocznię Szczecin, Czar
nych Radom i Legię Warszawa. Nato
miast dwa lata temu triumfowała Re
sovia.. przed Czarnymi.
Oto krótkie charakterystyki drużyn
startujących w Słupsku.
AZS Olsztyn — mistrz kraju w
latach 1973—76 i 1978, zdobywca
Pucharu Polski w latach 1970—72,
drugie miejsce w finale Pucharu Zdo
bywców Pucharów w 1978 r.
Stal Stocznia Szczecin — mistrz
kraju w latach 1985 i 1987.
Resovia — mistrz kraju w latach
1971—72 i 1974—75, czterokrotny

uczestnik finałów Pucharu Europy.
Czarni Radom — w tym gronie
najmniej utytułowany zespół, w ub.
sezonie czwarte miejsce w I lidze.
Protektorat nad przebiegiem fina
łowego turnieju sprawuje prezydent
Słupska, Maciej Kobyliński.
Oto terminarz spotkań: 9 bm. AZS
Olsztyn — Czarni (godz. 17) oraz
Resovia — Stal Stocznia, 10 bm.
Czarni — Stal Stocznia (godz. 17)
oraz AZS — Resovia i 11 bm. Reso
via — Czarni (godz. 10.30) oraz
Stal Stocznia — AZS Olsztyn. Bi
lety do nabycia w SOSiR.
Przypominamy, że dziś (8 bm.) upływa termin nadsyłania kart poczto
wych na konkurs zorganizowany
przez WKFSiT UM. Należy odgadnąć
ostateczną kolejność turnieju o Pu
char Polski. Odpowiedzi prosimy kie
rować pod adresem: WKFSiT UM, pl.
Zwycięstwa 3,76-200 Słupsk z dopi
skiem „Puchar Polski". Wśród auto
rów trafnych odpowiedzi rozlosowa
ne zostaną nagrody, (wim)
drugie — por. Marka Owczarczyka, a

Żołnierze

trzecie — por. Kazimierza Maksyma.
Sprawnie przeprowadzone zawody zor

pod siatką

ganizowali animatorzy sportowego życia w

W Koszalinie rozegrano turniej piłki siat
kowej o puchar przewodniczącego Rady
Młodzieżowej ZSMP przy Bałtyckiej Bry
gadzie WOP. O trofeum ubiegały się re
prezentacje wszystkich pododdziałów.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna z pod
oddziału kpt. Henryka Barancewicza,

Bałtyckiej Brygadzie WOP — mjr Mieczy
sław Wilczyński i por. Leszek Król.
Nie pierwsza to impreza piłki siatkowej,
którą dla żołnierzy przygotowali członko
wie Rady Młodzieżowej ZSMP. W styczniu
odbyły się mistrzostwa Bałtyckiej Brygady
WOP. Wygrali reprezentanci pododdziału
por. Mirosława Jażdzyka. (wim)

Po raz drugi w ciągu 20 lat zawo
dowej koszykarskiej kariery słynny
gracz Los Angeles Lakers Kareem
Abdul Jabbar nie znalazł się w ze
spole gwiazd „Western Division" na
mecz z najlepszymi koszykarzami
Wschodniego Wybrzeża. „To mój ostatni sezon i naprawdę nie zasłuży
łem na to, by znaleźć się w tej druży
nie" — powiedział słynny koszykarz.

Nagroda dla „Flo-Jo"
Amerykańskie pismo „Track and Field
lorence Griffith-Jo
News" wybrało Florence
Griffith-Joymistrzynią olimpijską
ner”, trzy------ -------------,
ti
(100 m, 200 m, 4*100 m ) lekkoatletką
___
1988_r. ______
„Flo-Jo" zgroma<idziła 318 pkt.
Dalsze miejsca zajęły Petra Felke (NRD)
249 pkt, i Bułgarka Jordanka Donkowa
217 pkt.
..........
Za najważniejsze wydarzenie w lekkiej
atletyce kobiecej w 1988 r. uznano rekord
świata Grłfflth-Joyner na 200 m —
21,34.

W skrócie
• NA NARCIARSKICH mistrzostwach
świata w Vail kolejna wielka niespodzian
ka, Zwycięzcą biegu zjazdowego mężczyzn
został reprezentant RFN Hans-Joerg
Tauscher, wyprzedzając Szwajcarów Pe
tera Muellera i Karla Alpigera.
• W TORONTO odbywają się pokazo
we mecze tenisowe. W pierwszych spotka
niach John McEnroe zwyciężył Jimmy
Connorsa 6:3, 2:6, 6:3, a Natalia Zwieriewa pokonała Tracy Austin 6:3, 6:4.
• 19 PAR uczestniczyło w brydżowym
turnieju otwarcia sezonu, który odbył się w
Koszalinie. Wygrali W. Kudelski i Zb.
Petlicki (NOT Koszalin), przed L. Piot
rowskim i W. Wochną (Ruch Koszalin
— MDK Sławno) oraz J. Achramowiczem i St. Markiewiczem (Iskra Biało
gard). (wim)

PROGRAM il (stereo)
Wiadomości: 8.00, 13.00, 21.10
Skrócony test stereo: 13.20, 18.30. 0.03
8.10 Poranna serenada 8.40 Archiwum polskiej
piosenki 9.00 Gore Vidal: „Stworzenie świata"
9.20 Muzyka, którą lubi Ewa Dałkowska 9.50
Helena Sekuła: „Siedem domów Kuny” 10.00
Godzina melomana 11.10 Muzyczny non stop (cz
I) 11.40 Z malowanej skrzyni 12.05 Muzyczny
non stop (cz. II) 12.40 II Canto da Camera 13-20
Godzina w stylu country 14.20 Folklor na mapie
świata: Europejskie instrumentarium 14.50 Pa
miętniki i wspomnienia: Edmund i Juliusz de
Goncourt -- Dziennik" 15.00 Album operowy
15.30 Muzyczna fiesta: Przeboje Ameryki Łacińs
kiej 17.15 Dzieła, style, epoki 18.15 Helena Seku
ła: „Siedem domów Kuny" 18.30 Klub stereo
Nowości płytowe j 9.30 Wieczór w filharmoni
21.20—1.00 Wieczór literacko-muzyczny .
j

PROGRAM III
Serwis Trójki : 7.00,8.00,9.00,12.00,15.00,
16.00,17.00,18.00
6.00—9.05 Zapraszamy doTrójki 9.05 „Winien i
ma" — mag. 10.30 Jazz lat osiemdziesiątych
11.10 Folk w pigułce 11.20 Ingmar Bergman —
„Laterna Magica" 11.30 Muzyka z przełomu wie
ków 12.05 W tonacji Trójki 13.00 Konstanty
Putrament: „Pięć milionów stopni” 13.10 Powtó 
rka z rozrywki 14.00 Symfoniczne koncerty solo
we XIX wieku 15.05 Rock pod prąd 15.40 Herbat
ka przy samowarze 16.00—19.00 Zapraszamy do
Trójki 19.00 Codziennie powieść w wydaniu
dźwiękowym: John Braine — „Wielka kariera"
19.30 Złote lata swinga 19.50 Ingmar Bergman —
„Laterna Magica" 20.00 Mini-max 20.45 Klub
Trójki 21.00 Trzy kwadranse jazzu 22.15 W kręgu
ballady: Rickie Lee Jones 22.45 Sztuka przekładu
23.00 Opera tygodnia. Gioachino Rossini: „Cyru
lik sewilski" 23.15—23.50 Miniatura poetycka.

Korespondencyjny kurs przygotowawczy z fizyki
czynnik załamania materiału soczewki dla światka czerwonego
n
- 1,6 a dla światła fioletowego n. - 1,63 7

Zeetan IV.

1. Długość fell świetlnej przy przejściu z próżni do wody zsmiej*
sza ais o k * 25%. Obliczyć współczynnik zalewania «ody wzglę
dem próżni.
2. światło o długości fali

\

pćda na płaską równoległą płytkę

szklaną pod kątom et . Obliczyć ezae biegu promienia we

płytki, jeżeli Joj grubość wynosi d. Długość fali światła

w szkle wynosi *\g> a prędkość; światła w próinśi, o.

Oaks powińna być minimalna średnica nieprzeźroczystego krążka
umieszczonego na powierzchni cieczy, aby światło emitowane
przez źródło nie przechodziło przez tę powierzchnię. Przyjąć,
że prosta przeprowadzona że źródła światło prostopadle do po

T

- gdy używa okularów.
7. Za pomocą soczewki skupiającej otrzymano w powietrzu obraz
świecącego przedmiotu pomniejszony 3 razy. Po zanurzeniu całe
go układu w wodzie, bez zmiany odległości przedmiotu od ooezewkl
powstaje obraz powiększony 3 razy. Oblicz bezwzględny współ
czynnik załamania światła w szkle soczewki. Bezwzględny współ
czynnik załamanie światła w wódzia n ■ 4/3.
8. Przedmiot ustawiono w odległości a od ooezewkl o ogniskowej f*
Otrzymano obraz rzeczywisty w pewnej odległośol od ooezawkl.

4. Obraz rzeczywisty wytworzony przez zwierciadło wklęałe Jeet
razy większy od przedmiotu. Dsżeli przesuniemy zwierciadło

Nie zmieniając odległośol przedmiotu od eoczawkl złożono ję
z drugę soczewkę. Rzeczywisty obraz uzyskany za pomocą togo
układu powstaje w Odległości dwa razy więkezoj niż w przy
padku pojedyńczej eoczawkl. Obliczyć ogniskową drugiej so

o odcinek d w kierunku przedmiotu to powstały obraz będzie

czewki i zbadać czy Jest ona zbierająca ozy rozpraszająca.

wierzchni cieczy przechodzi przez środek krążka.

rzeczywisty i pg rezy większy od przedmiotu. Obliczyć ognisko
Rozwiązania prosimy przesyłać do dnia 13 marca br, na adres:

wą zwierciadła.
5. 3aką aberrację chromatyczną /różnicę ogniskowych dla promieni
czerwonych i promieni fioletowych/ «a soczewka zbierająca
« 10 c«, jeżeli współ

Wiadomości: 5.05,6.00, 7.30,11.00,19.30,
23.30

5.30 Studio Bałtyk — Nowy dzień 6.00 Studio
Bałtyk — lokalne 6.35 Sprawy młodych — mag, A.
Rudnika 7.00 Wiadomości 7.05 Studio Bałtyk —
lokalne 7.30 Studio Bałtyk — wybrzeżowe z
Gdańska 13.05 Wieś i rolnictwo—aud. T. Tałandy
16.00 Przegląd aktualności 16.05 Ze sceny i
estrady—aud. B. Gołembiewskiej 16.45 Melodie
ze starej płyty 17,12 Program na jutro
TP i PR zastrzegają sbbie możliwość
zmian w programie!

•

3. Punktowa źródło światła umieszczono na głębokości h w przeźro
czystej jednorodnej' diaczy ’o wlpó^ozynifii^światła n.

PROGRAM IV

5.00—6.00 Muzyczny poranek 6.05 NURT: Fi
lozofia życia 6.30 Język niemiecki 6.45 Przebojem
powitaj dzień 7.15 Między nami 7.40 Wspomnie
nia muzyczne 8.10 Sygnały świata — mag. 8.30
Tydzień z Krzesimirem Dębowskim 9.05 „Trzymaj
się Kostka!”, cz. III pt. „Czary z dewizką" —
słuchów. 9.35 U przyjaciół: Ziemski horoskop”.
Poezja jugosłowiańska 10.00 Zagadki geograficz
ne 10.30 Muzyka błękitnych traw 11.05 Dom i
świat 11.55 Antologia sonaty 12.30 Radio Mosk
wa 13.00—16.20 Popołudnie młodych słuchaczy
16.20 Współczesne partytury 17.10 Rendezvous
pod reglami 17.40 W ludowych rytmach 17.50
Widnokrąg: Kraje i wydarzenia 18.20 Fiosenki
radzieckie 18.30 Język rosyjski 18.50 Studio eks
pertów 19.35 Lektury Czwórki: Alfred Manfred —
Rousseau, Mirabeau, Robiespierre” 19.45 Piose
nki, zwyczajne ludzkie sprawy 20.10 Gra o przy
szłość 20.25 Liryka nutami zapisana 20.50 Idee i
rzeczywistość: Nowe aspekty pokojowej polityki
państw socjalistycznych 21.10 Interpretacje cho
pinowskie 22.00—23.20 Wieczór muzyki i myśli
23.20 Z repertuaru orkiestr światowych 23.35
Słowik higieny psychicznej.

wnętrzu

CZ

6. Obliczyć zdolność zbierajęcą eoczawkl okularów dalekowldza,
który widzi dobrze przedmiot z odległości 1^ ■ 1/3 ■ - gdy
nie używa okularów i równie dobrze z odległośol lg ■ 1/4 m

(ode. 8)
— Ach... więc to tak?... ale jak to lecieć?
Samolotem, specjalnie w tym celu wyczarterowanym...
odlot pojutrze...
— Cooo???... Samolotem... tego jeszcze nie było! Bara
ny z nas robią... przecie to niebezpieczne. Marynarze i
samolotem? Spakowałem wór, zakupiłem jakieś drobiazgi i
resztę dnia postanowiłem poświęcić rodzinie. Żona do
obiadu wyciągnęła naiewkę na tarninie, dzieci przyniosły
dobre stopnie ze szkół... telewizor się nie psuł... wieczór był
naprawdę rodzinny! Nikt się w domu (poza mną) specjal
nie nie przejmował moim wyjazdem. Byli przyzwyczajeni
— a za 5 dni miałem być z powrotem w domu.
Rano pożegnałem się czule, wór na ramię. i tak roz
poczęła się moja pierwsza w życiu podróż samolotem na
trasie Goleniów-Genua Wszystkie miejsca w tym fruwają
cym statku były zajęte. Z trwogą w sercu oczekiwałem na
start i podróż tym jakże nietypowym dla typowego maryna
rza środkiem iokomocji. Usiadłem na fotelu bliżej przejścia,
tuż za drzwiami odgradzającymi kabinę pasażerską samo
lotu od jego sterówki.

Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wyżeza Szkoła Inżynierska,
ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, dołączając dodatkową
kopertę z własnym adresem i naklejonym znaczkiem ze 25 4.

Oddano cumy... to jest wyciągnięto spod kół trójkątne
podpory, wehikuł zaczął się trząść, maszyna nabierała
obrotów, by po chwili ruszyć „całą naprzód". Zamknąłem
oczy, strzeliłem dwie zdrowaśki i poleciłem się opatrzności.
Kątem oka dostrzegłem, że znaczna większość kolesiów
bała się nie mniej ode mnie. Po chwili byliśmy w powietrzu.
Ustala denerwująca trzęsionka. Łagodnie wznosiliśmy się
wyżej i wyżej. Rozmowy stawały się coraz głośniejsze.
Donośny warkot maszyny ścichł, zaczynało się robić znoś
nie, Ktoś puścił butelkę „żyta" — obiegiem dla kurażu, ktoś
zagrał na organkach — jednym słowem „zrobiło się miło".
W dole przesuwał się dziwny lilipuci bajkowy świat.
Bosman, obok którego siedziałem opowiedział dowcip, jak
to jeden z marynarzy będąc „na bańce" wyskoczył z
samolotu, bu mu się zdawało, że ma spadochron — a
biedak miał tylko spodnie na szelkach...
Otworzyły się drzwi od sterówki samolotowej i przystoj
niak w mundurze poinformował nas o wysokości lotu i
zewnętrznej temperaturze. Podano soki i Prince-Polo. Po 2
osoby zwiedzaliśmy kabinę pilotów udostępnioną nam
przez życzliwą załogę.
Wszystko tu było inne. Jakieś delikatne, lekkie, małe.
Jedynie duży telegraf maszynowy z mosiądzami wypolero
wanymi do białości, tkwiący między fotelami pilotów, był
teki sam jak na statku. Manetki tego urządzenia i strzałka
repetytora tkwiły w położeniu CAŁA NAPRZÓD. Przez
otwarte drzwi przyglądaliśmy się pracy pilotów. Krajobraz
zewnętrzny począł się zmieniać, zielone niziny ustępowały
coraz wyższym pagórkom — nieomylny znak zbliżania się
do Alp. Daleko przed dziobem samolotu lśniły w słonecz
nym blasku częściowo skryte w pióropuszach białych
obłoków ośnieżone szczyty wysokich... za wysokich gór.
Byliśmy bardzo wysoko. Groźne, wysokie szczyty stały
równo, pewne swego ogromu, swej mocy. Przełęcze były
wysoko i razem z niebotycznymi szczytami zdawały się
tworzyć skalisty, nie do pokonania mur. Byliśmy niżej,
należało rozpocząć wznoszenie. Przeciążony do granic
możliwości samolot zbyt wolno zyskiwał wysokość. Dob

rze widoczna z każdego miejsca strzałka wysokościomierza
nad kabiną pilotów w drgawkach ledwie dźwigała się do
góry. Szczyty rosły w oczach. Samolot zdobywał się na
największy wysiłek. Szczyty były jednak znacznie wyżej. Za
chwilę zderzymy się z nimi. Lądować nie było gdzie!
Zaległa cisza. Samolot drżał z wysiłku. Jeszcze chwila...
Zbliżał się nieubłaganie koniec. Z rufy pasażerskiego prze
działu docierało do moich uszu „Ojcze nasz, któryś jest w
niebie"... Skokiem pumy dopadłem telegrafu maszynowe
go. Manetki w mgnieniu oka przesunąłem na całą wstecz!
Zatrzęsło samolotem. Śmigła zapracowały w odwrotnym
kierunku, przegłębiła się rufa. Maszyna posłuszna mojej
woli zaczęła się cofać. Był już najwyższy czas. Przed
dziobem, szarpana górskimi wiatrami kurzyła śniegiem
strzępiasta ostra jak żyletka grań. Do krawędzi brakowało
40—50 metrów. Lewo na burtił ryknąłem do sparaliżowa
nego strachem pilota i w tym momencie przerewersowałem silniki telegrafem na pół naprzód. Samolot w ostrym
wirażu przemknął obok granic zewnętrznym skrzydłem
muskając zgromadzone na niej zwały kamieni, lodu i
śniegu. Modlitwa na słowach „Chleba naszego powsze
dniego daj nam"... zamarła w marynarskich ustach. Byliś
my uratowani... Samolot poszedł kursem równoległym do
górskiego masywu. Piloci po chwili znaleźli jakąś przełęcz,
którą przecisnęliśmy się na drugą stronę! Spokojnie usiad
łem na fotelu. Przyjmowałem w pełni zasłużone gratulacje,
a wieczorem już w Genui kumple wlali we mnie chyba z 70
litrów wina TINTO, na które jak sądzę rzetelnie zasłużyłem.
Tak więc widzicie sami, że nawet w najbardziej krytycz
nych sytuacjach otwarte oczy i głowa mogą ratować nas ze
wszystkich nieomal opresji. Kieruję te uwagi szczególnie
pod adresem młodszych marynarzy. Pomyślcie to jutro na
„trzeźwo", a teraz skocz no który tam do mojej kabiny po
butelkę.
— No... a ci z dyrekcji LOT-u... nie podziękowali nawet
— spytałem?...
(c.d.n.)

Adres redakcji: ul. Zwycięstwa 137—139, 75-604 Koszalin, telex
0532275. Centrala telefonicznie pod numerem 250-05 oraz w poniedziałki, środy i piątki w godz. 13.00 do 15.00
telefoniczna — 279-21 (łączy ze wszystkimi dziennikarzami zespołu); telefony bezpośrednie: tylko osobiście. Porady są bezpłatne.
Oddział Redakcji w Słupsku: al. Sienkiewicza 20, 76-201 Słupsk; telefony: sekretariat i dział
sekretariat redaktora naczelnego — 226 -93; z-ca redaktora naczelnego
233-09; sekretarz
redakcji — 245-59; z-ca sekretarza redakcji — 251-01; Dział Partyjny — 233-20; Dział ogłoszeń — 251 -95; reporterzy — 254-66 i 224-56.
Społeczno-Ekonomiczny— 251-40; Dział Społeczno-Rolny — 242-08; Dział Społeczno-Kul
Rękopisów nie zamówionych redakcja nie zwraca, Zastrzega sobie również prawo skracania
turalny -—251-14; Dział Depeszowo-Zagraniczny — 244-75; Dział Wojewódzko-Miejski —
„Głos Pomorza" — Dziennik
i
opracowania
redakcyjnego tekstów nie zamówionych.
Polskiej Zjednoczonej Partii Robot 224-95;redaktor sportowy — 243-53 (w niedzielę — 246-51).
niczej.
Wydawca: Koszalińskie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa-K*siążka-Ruch", ul. Pawła
Dział Łączności z Czytelnikami przyjmuje interesantów (z. obu województw) w godzinach
Findera
27a, 75-721 Koszalin, Centrala telefoniczna — 240-27, telex — 0532264.
Redaguje zespół.
9.30—16 w siedzibie redakcji (Ili piętro, pok. 313—314); także telefonicznie pod numerem
Biuro Ogłoszeń: ul. Pawła Findera 27a, 75-721 Koszalin, tel. 222-91. Redakcja nie odpowiada
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Rozmowa z zastępcą naczelnika UMiG PIOTREM ŻYLISEM
— Wzorem innych miast woje
wództwa słupskiego Sławno
„wzbogaciło" swój Urząd Mias
ta i Gminy o nowe przedsiębiors
twa...
— Do niedawna pod zarządem Urzędu Miasta i Gminy znajdowało się
jedynie Rejonowe Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszka
niowej. W trakcie przejmowania pod
zarząd miasta są „Sławodrzew", „Poldrob" oraz Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych i Chemizacyjnych. Sta
jemy się organem założycielskim tych

zakładów.
— Jaką korzyść będzie miało
miasto i jego mieszkańcy"
— Uważam, że przejęte pod nasz
zarząd przedsiębiorstwa wzbogacą
budżet miejski. Chcemy także przejąć
ZOZ i szkoły średnie. Tutaj już wpły
wów nie spodziewamy się, a raczej
wydatków. Ale jak to w gospodarce:
jedno musi równoważyć drugie dla
dobra ogółu. Uważam, że to przej
mowanie zakładów nie jest złym po
mysłem. Lepiej dzielić, niż prosić. Lo
kalne potrzeby są takie duże, że przy
da się przypływ świeżej gotówki. Fu
ndusz, jakim dysponował nasz Urząd,
nigdy nie był wystarczający w stosu
nku do potrzeb. A przedsiębiorstwa
też coś na tej „transakcji" zyskają.
Będą miały swój organ założycielski
na miejscu. Nikt nie będzie musiał
tracić czasu i paliwa na wyjazdy do
różnych central.
— Sławno liczy 12 tysięcy mie
szkańców, docelowo ma w nim
mieszkać 15 tysięcy osób. To już
nie miasteczko, ale... coraz więk
sze miasto...
— Zgadzam się z tym i wiem, że
padnie pytanie: gdzie tylu ludzi będzie
mieszkać, jeśli już teraz długo czeka
się na mieszkania...? Od niedawna, bo
od 1988 roku budownictwo wielo-

rodzinne w Sławnie ruszyło pełną
parą po latach zastoju. Pierwsze efek
ty były już widoczne w ubiegłym roku
na osiedlu „Północ". Oddano do uży
tku trzy budynki z 90 mieszkaniami. W
bieżącym roku budowa osiedla „Pół
noc" jest kontynuowana. Kolejne
dwa budynki zostaną przekazane do
użytku. Te wszystkie domy oddawane
na osiedlu „Północ" mieszczą się w I
etapie budowy większej inwestycji, a
należą do Spółdzielni Mieszkaniowej
„Wybrzeże". W II etapie będzie reali
zowane budownictwo zakładowe.

Trzeci etap obejmuje kontynuację bu
downictwa spółdzielczego. Osiedle
„Północ" nie zabezpieczy bowiem
wszystkich potrzeb mieszkaniowych
Sławna. Równocześnie z budownic
twem wielorodzinnym realizowane
jest w naszym mieście budownictwo
indywidualne na osiedlach: „Filtro
wa", „Kolejowa", Świerczewskiego".
W przygotowaniu znajduje się doku
mentacja dla osiedla „Pomiłowo",
która będzie gotowa w marcu bieżą
cego roku. Jest to obszar około 10
hektarów. W ubiegłym roku na tych
osiedlach 28 rodzin wprowadziło się
do własnych domków. W bieżącym
roku planuje się zakończenie bódowy
około 50 domków jednorodzinnych.
Budownictwo uzależnione jest od sy
tuacji materiałowej. Jeśli nie będzie
trudności rynkowych — wszystkie
plany powiodą się.
— Budownictwo mieszkanio
we rozwija się, ale infrastruktura
komunalna staje się niewystar
czająca...
— Już wcześniej wzięliśmy pod
uwagę potrzeby rozwijającego się
miasta. Osiedle „Północ" otrzymało
już nową oczyszczalnię ścieków.
Trwa budowa oczyszczalni dla połu
dniowych terenów Sławna. Prace
wykonuje Spółka Wodna „Łeba".

Pozostaje jednak do rozwiązania pro
blem oczyszczalni dla śródmieścia,
który hamuje rozwój budownictwa
plombowego.
— Od laf mieszkańcy Sławna
skarżą się, że z kranów płynie
brunatna zażelaziona woda, a
często nie ma jej wcale. Jak za
mierzacie poprawić zaopatrze
nie miasta w wodę?
— Zaopatrzenie Sławna w wodę to
zadanie włączone do planu wojewó
dzkiego. W 1988 roku wydatkowano
50 milionów złotych na realizację
prac przygotowawczych nowej stacji
uzdatniania wody. W bieżącym roku
roboty przygotowawcze będą konty
nuowane. Przeprowadzone będą pra
ce ziemne i drogowe na budowie. W
1991 roku mieszkańcy Sławna po
winni już zacząć odczuwać poprawę
jakości wody.
— Panuje opinia, że w Sławnie
otacza się szczególną troską
dzieci i młodzież.
— Podam kilka danych: dzieci uczą się na dwie zmiany, w klasach jest
średnio po 35 uczniów. Czynimy wy
siłki, by najmłodsi mieszkańcy Sław
na mieli lepsze warunki nauki. W
czynie społecznym od podstaw bu
dowana jest Szkoła Podstawowa nr 3.
Na placu budowy można zastać pra
cowników wszystkich sławieńskich
zakładów pracy. Jednym z głównych
budowniczych jest załoga SPPD
„Sławodrzew". Również Przedszkole
nr 4 musi być powiększone. Dokona
my tego wspólnym wysiłkiem w czy
nie społecznym. Przy Szkole Podsta
wowej nr 2 (również w czynie) budo
wana jest pełnowymiarowa hala spo
rtowa. Nasze miasto jest jednym z
nielicznych w regionie nie posiadają
cych żadnej hali rekreacyjno-sporto
wej. W nowym obiekcie będzie sau
na, szatnie, zaplecze OSiR no i piękna
duża hala sportowa. W miarę potrzeb
nowa sala będzie służyła nie tylko
uczniom ale także dorosłym sportow
com naszego miasta. Dotychczas tu
łali się oni po różnych obiektach, a
zajęcia odbywano nawet po godzinie
21. Uważam, że wspólnym wysiłkiem
wszystkich mieszkańców oblicze Sła
wna w najbliższych trzech latach ule
gnie znacznym zmianom.
— Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała:

EWACZINKE

Teatr „Tęcza" ma swój
znak muzyczny
Słupsk. Jest to zupełna nowość wśród
polskich teatrów lalkowych. Autorem po
mysłu, a jednocześnie słów i muzyki, jest
kierownjk muzyczny Państwowego Teatru
Lalki,,Tęcza"WSłupskuJerzy Stachurski.
Własny znak muzyczny „Tęczy" odtwa
rzany jest z taśmy magnetofonowej, na
której nagrano wykonanie Zespołu „CAN
TO", działającego przy Domu Harcerza i
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 89 w
Gdańsku, pod kierunkiem Macieja Grycendiera.
Pierwszy raz publiczność słupska poznaia znak muzyczny swego teatru 27 paż-

Śmiechu warte!

Ruch
w interesie

■

Administracji państwowej przypisuje się
obecnie poważną rolę w przebudowie gos
podarki i życia społecznego naszego kraju.
Sprzyjają temu stworzone nowe warunki i
instrumenty działania do sprawniejszej ob
sługi obywateli oraz do zaspokajania po
trzeb społeczeństwa. Wyrazem tego są fun
kcjonujące ustawy o działalności gospoda
rczej. Zasada wolności, równości i kon
kurencji adresowana jest do tych, którzy
potrafią skutecznie działać w gospodarce
narodowej. Że takich nie brakuje, świadczy
rejestr zgłoszeń działalności gospodarczej
w Wydziale Handlu, Drobnej Wytwórczo
ści i Usług Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Od początku roku zarejestrowano 320
„podmiotów gospodarczych" chcących
zgodnie z prawem i przepisami służyć spo
łeczeństwu. (Dla porównania: w ubiegłych
latach Wydział wydawał w ciągu miesiąca
15-—20 zezwoleń na działalność gospoda
rczą). W rejestrze Wydziału zdecydowanie
dominują różnorodne usługi budowlane,
od produkcji cegieł, dachówek i posadzek
do budownictwa mieszkań i domów. Na
stępnie, dużą popularnością cieszy się kra
wiectwo, zwłaszcza konfekcja damska i
męska. Poważną grupę zgłoszeń stanowią
usługi transportowe osobowe i towarowe,
łącznie z wynajmowaniem autobusów na
wycieczki oraz obsługę turystów i plażowi
czów w sezonie letnim. W branżach deficy
towych zgłosiło swą działalność wieiu sze
wców i zdunów, zarejestrowano także usługi motoryzacyjne i naprawy rowerów.
Zgłoszono działalność handlową spożyw
czą i przemysłową, w większości dotyczącą
handlu owocami i warzywami oraz artyku
łami pochodzenia zagranicznego. Wpisano
do rejestru pierwsze w Słupsku Biuro Usług Matrymonialnych oraz biura pośred
nictwa handlu i marketingu. Ustawa o
działalności gospodarczej przewiduje, że
organ ewidencyjny wyda zaświadczenie o
wpisie w ciągu 14 dni. W Urzędzie Miejs
kim w Słupsku, zabieg ten trwa do 3 dni.
Jak dotychczas, wszystkie zgłoszenia o
działalności gospodarczej zarejestrowano,
jest więc nadzieja na poprawę handlu i
usług oraz rzeczywistego rynku pracy. Po
winnością Urzędu Miejskiego jest tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju
każdej formy przedsiębiorczości i aktywno
ści gospodarczej. Czy jest to szansa dla
każdego? Czas to pokaże.
Bogdan Jankowski
rzecznik prasowy
prezydenta Słupska

Słupsk. W sklepie papierniczym
przy ul. Braci Gierymskich, działają
cym pod szyldem WPHW, kilka dni
temu odbywała się dostawa towaru.
Klienci znęceni widokiem worków ustawili się przed wystawą licząc na
kupno papieru toaletowego. Po ot
warciu sklepu można było kupić pa

Spotkanie
miłośników
Grodna i Wilna
Słupsk. Od grudnia ubiegłego
roku działa Towarzystwo Przyja
ciół Grodna i Wilna w Białyms
toku. Towarzytwa o tej samej na
zwie utworzono później w kilku
innych, polskich miastach, m. in.
w Gorzowie, Wrocławiu, Suwał
kach, Ełku, Zielonej Górze, War
szawie. Przed dwoma dniami za
wiązał się Tymczasowy Zarząd
Oddziału Towarzystwa Przyjaciół
Grodna i Wilna w Koszalinie.
Dzisiaj, 8 bm. spotkanie przyja
ciół Grodna i Wilna odbędzie się w
Słupskim Teatrze Dramatycznym.
Początek o godzinie 17. Artur Kowzan — delegat i członek Zarządu
Towarzystwa Przyjaciół Grodna i
Wilna w Białymstoku poinformuje
o celach i strukturze tej organiza
cji. Zaprasza się wszystkich zain
teresowanych. (ar)

SŁUPSK: 991 — Pogotowie Energetyczne, 992
— Pogotowie Gazownicze, 993 — Pogotowie
Ciepłownicze, 994 — Pogotowie Wodno-Kanali
zacyjne, 997 — MO, 998 — Straż Pożarna, 999 —
Pogotowie Ratunkowe, podstacja przy ul. Bana
cha, tel. 31-371, 913 — Biuro Numerów, 955 —
Automatyczna Informacja Paszportowa. Informa
cja Kolejowa, 933 — Pociągi przyjeżdżające do
Słupska, 934 — Pociągi odjeżdżające ze Słupska.
Telefon zaufania „A” tel. 242-78, czynny w środy i
piątki — g. 16—20; Informacja o komunikacji
miejskiej WPK w Słupsku — 278-67. Telefon
zaufania 280-35 czynny codziennie w godz.
15—20 (soboty 9—17).

5 Dyżury
Architektura nowych bloków mieszkalnych przy ul. Przemysłowej w Bytowie
znacznie odbiega od standardowych bloków jakie buduje się na wielu
osiedlach woj. słupskiego. Spadziste dachy i estetyczne jasne elewacje dodają
uroku. Może wzorem Bytowa i w innych miastach skończy się z budowlaną
sztampą... (bz)
Fot. Zbigniew Bielecki

Remiza
otwarta
dla wszystkich
Sławsko. Z niecierpliwością ocze
kują mieszkańcy Sławska i okolic
otwarcia nowej remizy strażackiej bu
dowanej społecznym wysiłkiem dru
hów z OSP, jak również aktywu wiej
skiego z Radą Sołecką na czele. Re
miza będzie otwarta już w bieżącym
roku. Korzystać z niej będą nie tylko
strażacy. Oprócz pomieszczeń dla
straży i garażu, w remizie mieścić się
będzie świetlica z prawdziwego zda
rzenia. Szkoła Podstawowa w Sławs
ku nie ma własnej sali gimnastycznej.
Dotąd, dopóki warunki w szkole nie
ulegną poprawie, uczniowie będą
odbywali zajęcia wychowania fizycz
nego w remizie. Dzięki dobrej współ
pracy wszystkich zainteresowanych
praca w obiekcie przebiega sprawnie,
co pozwala mieć nadzieję na szybkie
udostępnienie remizy społeczeństwu.
(ce)

Miejska olimpiada
młodzieży
Szkoły podstawowe Słupska zakończyły
rozgrywki w grach zespołowych dziewcząt
i chłopców. Oto zwycięzcy: siatkówka
dziewcząt: I m. SP-9,II m. SP-15, III m.
SP-8. Siatkówka chłopców: I m. SP-11, II
m. SP-3, lllm. SP-8. Koszykówka dziew
cząt: I m. SP-16, II m. SP-3, III m. SP-9.
Koszykówka chłopców: I m. SP-1, II m.
SP-6, III m. SP-9. Zakończono również
rozgrywki w szachach a kolejność była
następująca: I m. SP-11,11 m. SP-8, lllm.
SP-15. Na półmetku olimpiady w punktacji
ogólnej szkół prowadzi SP-14 przed SP-9 i
SP-8. (mar)

Dyżuruje prawnik
Słupsk. Dzisiaj, 8 bm. w siedzibie
Zarządu Miejskiego Ligi Kobiet Pol
skich przy al. Wojska Polskiego 2/5
(II piętro) bezpłatnych porad z za
kresu prawa pracy, prawa administ
racyjnego, karnego, cywilnego i ro
dzinnego udzielać będzie prawnik. Po
poradę zgłaszać się można w godz.
15—16. (a)

SŁUPSK —77002, ul. Wojska Polskiego 9, tel.
228-93,
LĘBORK — 77006, pl Pokoju, tel. 21-152

Kino
SŁUPSK
MILENIUM — sala Pomorska — „Pan Kleks w
Kosmosie" (pol., b.o.) — cz. I i II 13.30, „Cobra"
(USA, 1.15) — 16.30,18.30, 20.30, sala Mieszko
— „Pan Kleks w Kosmosie” (poi., b.o.) —cz. I i I!
—11.00, „Dawno temu w Ameryce" (USA, 1.18)
— 18.00, sala Anna — seanse wideo — 16.15,
18.15,20.15,
POLONIA—„Elektroniczny morderca" (USA, I.
15) — 11.30,13.45,16.00, „Łabędzi śpiew" (poi.,
I. 15) — 18.15, seanse wideo — 14.30, 16.15,
18.30, 20.15, wideorama — duża sala — 20.30,
wypożyczalnia kaset wideo — 15 30—19.00,
MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY —
„Obcy — decydujące starcia" (USA, I. 15) —
16.00.18.00,
BYTÓW — ALBATROS — „Klątwa doliny wę
ży" (pol., I. 12),
CZARNE — PRZODOWNIK — nieczynne,
CZARNE — WIARUS — „Świadek mimo woli"
(USA, I. 15),
CZŁUCHÓW — UCIECHA — „Dziewczynka z
hotelu Excelsior" (pol., I. 15),
DAMNICA — RELAKS — nieczynne,
DEBRZNO — PIONIER — „Dyskotekowa opo
wieść" (CSRS, I. 12), KLUBOWE — „Kamienny
wyrok" (kanad., I. 18),
DĘBNICA KASZUBSKA — JUTRZENKA —
nieczynne,
KĘPICE — PRZYJAŹŃ — nieczynne,
LĘBORK 4- FREGATA — „Gliniarz z Beverly
Hills II" (USA, I. 15),
ŁEBA — RYBAK — „Łabędzi śpiew" (pol. I.
15), „Skorumpowani" (fr. I. 15),
MIASTKO — GRAŻYNA — „Powrót do przy
szłości" (USA, I. 12)
PRZECHLEWO — JEDNOŚĆ — nieczynne,
RĘDZIKOWO — DELTA — „Uciekający po
ciąg" (USA, I. 18),
SIEMIROWICE — MUZA — „Orły Temidy"
(USA, I. 15),
SŁAWNO — SŁAWA — nieczynne,
USTKA — DELFIN — „Gliniarz z Beverly Hills
II" (USA, I. 15), „Mistrzyni Wu Dang" (chiń., I.
15), „Nie kończąca się opowieść" (RFN, b.o.).
(gm)

dziernika ub.r Odtąd zaczyna on każdy
spektakl „Tęczy”. Proponujemy, by dzieci
nauczyły się słów. Melodia, którą usłyszą
przed najbliższym przedstawieniem, jest
równie łatwa.
Dzień dobry!
Dzień dobry!
Światło, muzyka, barwy i słowa
I scena z lalkami czeka gotowa
Aktorzy znają pięknych bajek mowę
I zaraz „TĘCZA" zacznie z nimi rozmo
wę...
(mim)

pier śniadaniowy i papierowe pielu
szki. Papier toaletowy leżał w wor
kach ułożonych w zgrabną pryzmę.
Na pryzmie umocowano wywieszkę
informującą, że... jest to papier wyłą
cznie dla zakładów pracy zakupiony
w formie przedpłat.
Tylko czekać, jak znaczki pocztowe
i zapałki także będą osiągalne tylko na
przedpłaty. Śmiechu warte! (ce)
I miejsce półkolonie z SP-8
55pkt. II miejsce półkolonie z SP-14
— 41 pkt. III miejsce półkolonie z
SP-6 pkt. 40. Zwycięzcy otrzymali
puchar ufundowany przez prezesa
Wojewódzkiego Zrzeszenia Sporto
wego „Start" a pozostali uczestnicy
obdarowani zostali słodyczami.

Hala „Gryfii" była areną wielkiego
turnieju gier i zabaw sportowych. Ak
torami widowiska były dzieci i mło
dzież półkolonii z terenu m. Słupska.
Turniej punktowała specjalna komi
sja. O ile zwycięstwo półkolonii z
SP-8 nie podlegało dyskusji, to walka
o następne lokaty była bardzo zacięta.
Oto ostateczna kolejność:

W Telefony

Po atrakcyjnym turnieju odbyły się
zawody łyżwiarskie, oczywiście na
sztucznym lodowisku. Tym razem na
starcie stanęli najmłodsi łyżwiarze. W
poszczególnych kategoriach wieko
wych zwyciężyli: rocznik 1979—81
Anna Kopysa, Grzegorz Hubisz,
1976—78, Monika Stolarczyk, Adam
Wiła, 1974—-75, Beata Michaluk, Mi
chał Kowal, (mar)
Człuchów. Dobiegła końca kam
pania sprawozdawcza w 55 podsta
wowych organizacjach partyjnych
działających w miejscowych zakła
dach pracy. Okres radykalnych zmian
politycznych zainspirowany na ostat
nich plenarnych posiedzeniach KC
PZPR, jak i nadzieje wynikające z
ofensywnych poczynań gabinetu
premiera Rakowskiego znalazły swo
je odbicie w dyskusjach we wszyst
kich ogniwach podstawowych partii.
Zyskały one — szczególnie wśród
ludzi młodych — sporo zwolenników.
Nie wszyscy jednak są skłonni pod
pisać się pod nimi obiema rękami.
Niektóre decyzje budzą wiele wąt
pliwości, niepokoją, bywają kontro
wersyjne. Wynika to często z niezro
zumienia do końca tego co niesie ze
sobą reforma gospodarcza i polityka
centralnych władz Polskiej Zjedno
czonej Partii Robotniczej. Wielokrot
nie odzywały się głosy postulujące
wprowadzenie do codziennego życia
podstawowych organizacji partyj
nych skuteczniejszych i przejrzyst
szych form informacji. Wnioskowano
również o zaniechanie dotychczaso
wych, schematycznych szkoleń ideo
logicznych, których tematyka często
nie odzwierciedla faktycznych zainte
resowań członków partii, mija się z

W pomieszczeniach dawnej susza 
rni kazeiny w Pobłociu gm. Głów
czyce po gruntownej modernizacji obiektu uruchomiono produkcję sera
twarogowego tłustego. Dzienna pro
dukcja wynosi 1800 kg sera, a zatrud
nienie znalazło tu dodatkowo 12 osób. Produkcja przeznaczona jest na
zaopatrzenie rynku woj. słupskiego, a
często również gdańskiego, (bz)
Zdjęcia: Zbigniew Bielecki
ich oczekiwaniami. Twierdzono, że w
tym zakresie powinno się działać szy
bko i efektywnie.
Z przebiegu kampanii sprawozda
wczej w człuchowskich ogniwach
PZPR wynika także, że POP chciałyby
częściej niż to bywało do tej pory
opiniować i konsultować decyzje

swoich wyższych instancji. W dysku
sji dużo miejsca poświęcono również
nowemu modelowi sprawowania
władzy, mówiono o więzi ze środowi
skiem i konieczności odbiurokratyzo
wania pracy partyjnej. Zastanawiano
się nad rolą członków PZPR w życiu
gospodarczym i społecznym miasta.
Szukano.sposobów dotarcia do mło
dych człuchowian i pozyskania tych
najlepszych spośród nich do aktyw
nego udziału w zachodzących prze
mianach.
Nie zabrakło także otwartej i szcże-

rej dyskusji nad bieżącymi problema
mi miasta. Niepokój członków POP
budzi między innymi stan ochrony
środowiska naturalnego, zaopatrze
nie w leki, sytuacja w handlu, opóź
nienia w budowie nowej centrali tele
fonicznej.
Delegaci na Miejską Konferencję

Sprawozdawczą będą mieli niełatwe
zadanie. Na rozwiązanie czeka wiele
problemów i muszą one znaleźć swój
pozytywny finał szybko. Tym bardziej,
że oczekują tego nie tylko członkowie
partii, ale wszyscy mieszkańcy miasta.
„W Człuchowie instancja miejska
PZPR nie musi się niczego wstydzić.
Zawsze staraliśmy się być aktywni i
teraz też nie stoimy w miejscu. Szuka
my skuteczniejszych sposobów pracy
z podstawowymi organizacjami na
szej partii, interesujemy się tym co
dzieje się w zakładach pracy, tym co

nurtuje załogi. Staramy się działać
spokojnie i z rozwagą. Wysłuchiwać
głosów wszystkich tych, którzy mają
coś do powiedzenia — partyjnych i
pozostających poza partią. Chcemy
stworzyć tu jednolity front, znaleźć
właściwą drogę i kroczyć nią uparcie
do celu. Boję się tylko jednego, abyś
my tej szansy i tego czasu nie przega-

dali. Ale to zależy już tylko od nas
samych". — powiedział I sekretarz
KM PZPR w Człuchowie, Gunars
Kruminsz.
Miejska Konferencja Sprawozdaw
cza PZPR odbędzie się 11 lutego br., a
będą w niej uczestniczyć — obok
delegatów — dyrektorzy tutejszych
zakładów pracy, grupa bezpartyjnych
mieszkańców Człuchowa, pierwsi se
kretarze podstawowych organizacji
partyjnych oraz liczna reprezentacja
młodzieży.

GRZEGORZ JANOWCZYK

