Posiedzenie Biura
Politycznego KC PZPR

„Pogłębianie socjalistycznej odnowy

17 bm. Biuro Polityczne KC PZPR
rozpatrzyło propozycje działań doraź
nych i kierunkowych służących prze
łamaniu impasu oraz zdecydowanemu
zwiększeniu budownictwa mieszka
niowego.
Rozliczono wykonanie własnych
zaleceń dotyczących eliminowania
przejawów patologii gospodarczej.
Postanowiono, że VI Plenum Komi
tetu Centralnego odbędzie się w
dwóch terminach. Pierwsza część
obrad zwołana zostaje na 25 listopa
da, a druga — w pierwszej połowie
grudnia br. (PAP)

warunkiem przyspieszenia rozwoju Polski"
/

Na stronach 3-7 zamieszczamy pełny tekst referatu
Biura Politycznego Komitetu Centralnego
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na VI Plenum.

łączcie się!

Proletariusze wszystk
Kolejna runda rozmów
indyjsko-chińskich
W stolicy Indii rozpoczęła się kolejna, ósma
runda rozmów indyjsko-chińskich w sprawie sto
sunków dwustronnych i sytuacji politycznej w
Azji. Głównym tematem rozmów są sprawy, zwią
zane z sytuacją na granicy chińsko-indyjskiej.

Misja utworzenia nowego
gabinetu
Rzym (PAP). Prezydent Republiki Włoskiej
Francesco Cossiga powierzył we wtorek misję
utworzenia nowego rządu Giovanniemu Gorii,
przedstawicielowi Chrześcijańskiej Demokracji.
Goria stał na czele pięciopartyjnego, koalicyjnego
gabinetu włoskiego, który upadł przed czterema
dniami w związku z wycofaniem się liberałów.

18 konwój amerykański
przepłynął zatokę
18 konwój tankowców kuwejckich, płynący
pod eskortą okrętów amerykańskich, przepłynął
wody Zatoki Perskiej. Konwój, który wypłynął
z Kuwejtu w niedzielę, składa się z pięciu tankow
ców i siedmiu towarzyszących im okrętów wojen
nych.
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Zwiad „Głosu" po magazynach nawozowych

Wielkie zapasy cukru
Według specjalistów z giełdy londyńskiej, pro
ducenci cukru i w tym sezonie nie mają przed sobą
pomyślnych perspektyw. Na świecie bowiem utrzymują się zapasy równe.prawie rocznemu spo
życiu tego produktu, nie licząc oczywiście bieżą
cych zbiorów.

Klęska żywiołowa
Nad zachodnimi rejonami USA nadal szaleją
gwałtowne huragany. W stanach Teksas, Luizjana
i Missisippi zginęło już 11 osób, a 150 odniosło
różnego rodzaju obrażenia ciała.

mmmmi*.
„Animex" powołał własne
biuro podróży
„Animex", który od lat sprzedaje za granicę
zwierzęta hodowlane i przetwory mięsne, powołał
do życia własne biuro podróży, które obsługiwać
będzie zagranicznych gości pragnących spędzić w
naszym kraju „urlop w siodle" bądź przyjechać na
aukcję koni.

(Inf. wł.) Od listopada br. do stycznia przyszłego roku niektóre
nawozy mineralne można kupować po obniżonych cenach. Dotyczy
to saletry amonowej, siarczanu potasu, superfosfatu pylistego poje
dynczego, soli potasowej i kainitu. Obecnie są one najtańsze, potem
zniżka będzie coraz mniejsza. Wprowadzenie sezonowej bonifikaty
ma na celu zachęcenie nabywców do kupowania już teraz środków,
które będą potrzebne im dopiero wiosną. W ten sposób placówki
handlowe chcą się pozbyć towaru z magazynów.

W Gminnej Spółdzielni w Słup
sku można kupić siarczan amonu i
potasu, mocznik, fosforan amonu, sól
potasową oraz superfosfat pojedyn
czy.
— Saletra była do ubiegłego czwar
tku. Mieliśmy jej sporo, ponad sto
ton. Gdyby nie obniżka ceny, pewnie

zalegałaby magazyny aż do wiosny —
mówi Adam Milewski, wiceprezes
ds. obrotu rolnego. — W tym tygod
niu mamy otrzymać jej jeszcze
160—180 ton, a następna dostawa
będzie w grudniu. Oprócz tego w
przyszłym miesiącu dostaniemy polifoskę i superfosfat granulowany. 0-

becnie' zaopatrzenie w nawozy jest
lepsze niż rok temu, ale nadal nie
mamy ich tyle, ile potrzebują rolnicy.

W Gminnej Spółdzielni w Sła
wnie jest duży wybór nawozów, ta
kiego dawno nie było. W tej chwili w
sprzedaży są: mocznik, superfosfat
pylisty i granulowany, pojedynczy i
potrójny, także nawóz dwuskładniko
wy— fosforan amonu. Zapas saletry
amonowej wynosi 140 ton, a soli
potasowej jest tak dużo, że wystarczy
jej na całe pierwsze półrocze przyszłe
go roku. Brakuje tu chyba jedynie
polifoski.
(dokończenie na str. 2)

Znów spadek
kursu dolara

Spółki handlowe przeżywają w naszym kraju
swoją drugą młodość. Jest ich obecnie ponad
2800; tylko w ciągu ostatniego roku zarejestrowa
no ich ok. 1000. Jak dotąd najczęściej spotykana
jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Najwięcej nowo rejestrowanych spółek zajmuje
się nowymi dziedzinami usług.

Paryż (PAP). We wtorek na gieł
dach światowych znów odnotowano
spadek notowań amerykańskiego do
lara. Poniedziałkowy wzrost kursów
tej waluty okazał się więc bardzo
krótkotrwały.

Stocznia remontuje
narciarskie wyciągi

Po akcji „Posesja"
Stan sanitarny kraju w dalszym ciągu nie daje
powodów do zadowolenia. W II etapie akcji
„Posesja" (przełom października i listopada) w 60
proc. sprawdzanych obiektów stwierdzono za
niedbania. Brud i straty nim spowodowane kosz
towały nas w br. — jak ocenia resort zdrowia —
15 mld zł.

Za dużo drzew iglastych
90 proc. powierzchni lasów w Polsce to drze
wostany iglaste, głównie sosnowe. Nie jest to
sytuacja korzystna, bowiem drzewa iglaste są
znacznie mniej odporne na zanieczyszczenia prze
mysłowe. Wysiłek leśników skierowany jest na
przebudowę struktury drzewostanu. W br. prace
objęły blisko 4 tys. ha lasów.

Nie jest naszym przyjacielem ten, kto mówi nam
tylko same pochlebstwa.

(Magdalena Samozwaniec)

Imieniny — Anieli. Romana
1935 — Liga Narodów potępiła agresję faszy
stowskich Włoch na Etiopię.
1922 — zmarł Marcel Proust, pisarz francuski.
1905 — Japonia przekształciła Koreę w swoją
kolonię.

Bułgaria. „Coptaxi" to bułgarski eksperyment polegający na dzierżawie
taksówek osobom prywatnym, wykonującym inne zawody. Jeżdżą oni po
pracy lub w wolne soboty i traktują jazdę jako zajęcie dodatkowe. W ruchu
znajduje się już 300 takich taksówek i jak dotąd próba wypadła zadowalająco.

CAF-BTA

Sprzedaż sterowana

Towar „kłuje" w oczy
(Inf. wł). Na ogół w listopadzie sprzedawcy narzekali na zastój
w handlu. Tym razem jest inaczej. Zapowiedź przyszłorocznych
podwyżek skłoniła klientów do częstszego niż zwykle odwiedzania
sklepów. Ludzie chodzą, oglądają, a że nie wszystko, co wystawione,
mogą kupić, dzwonią z pretensjami do redakcji.
— Jak to jest? — pyta Czytelnik. —
Chciałem kupić sokowirówkę, a tu mi
mówią, że to dla instytucji. Dla jakiej
instytucji znowu? Dział zastawiony
towarem, ale dla przeciętnego śmier
telnika są tylko..-, żarówki. Jedne arty
kuły na kredyty MM, inne też zarezer
wowane. Przecież to granda!
Czytelnik był tak zdenerwowany,
że nie dokończył rozmowy. Nie do
wiedzieliśmy się więc, w jakim sklepie
w Koszalinie nie udało mu się zrobić

zakupów. O zasady i rozmiary sprze
daży sterowanej spytaliśmy więc dy
rektorkę Wydziału Handlu . Hannę
Fałdasz. Okaz-uje się, że w skali roku
1 proc. sprzętu zmechanizowanego
rezerwuje się na przypadki losowe,
np. pożar, powódź, 7 proc. — dla
inwalidów i 4 proc. — dla inwalidów
wojennych.
Ponadto
dyrektor
WPHW bądź pracownik przez niego
(dokończenie na str. 2)

Sri Lanka: skutki wojny etnicznej

Słońce wschodzi o 7.00, zachodzi o 15.41.

Ogromne straty w wyniku starć
Delhi (PAP). 4-letni konflikt et-

Nadal ciepło. Na Pomorzu Środkowym przewi
duje się dziś temperaturę od 7 do 10 stopni. Wiatr
słaby z kierunków południowo-zachodnich, za
chmurzenie umiarkowane z możliwością wystą
pienia opadów deszczu, (ho)

Fot. S. Kraszewski

Przedzwoń. Przyjdź. Spróbuj wysłuchać innych.

f Jestem za i sądzę,
że potrafię udowodnić
swoje racje"
Tak twierdzą po zapoznaniu się z pytaniami referendum Andrzej
Czajkowski — działacz RW PRON, wiceprzewodniczący Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego Pax w Koszalinie, z zawodu teolog, oraz
Ludwik Downar-Zapolski — wiceprzewodniczący RW PRON, szef
Koła Pierwszych Słupszczan, działacz rzemiosła.
Redakcja „Głosu" oraz RW PRON w Koszalinie i Słupsku uruchamiają
z dniem dzisiejszym punkty konsultacyjne
KOSZALIN — tel. 236-00 i 222-00 w siedzibie KMPiK „Ruch",,

ul. Zwycięstwa 106;
SŁUPSK —tel.226-71 i 252-01 w. 229 w biurach RW PRON. ul.
Bieruta 14,
czynne codziennie w godz. od 13 do 15.
Dzisiaj Andrzej Czajkowski, Ludwik Downar-Zapolski, eksperci oraz
dziennikarze „Głosu" oczekują na telefony i indywidualne kontakty
z Czytelnikami.
Przedzwoń. Przyjdź. Spróbuj wysłuchać innych.

2800 spółek handlowych

Stocznia Remontowa „Radunia" w Gdańsku
działa elastycznie. Kiedy zamówienia na remonty
statków poczęły nie wystarczać — rozejrzała się za
innymi zleceniami. Otrzymała już zamówienia na
remont wieży wiertniczej „Petrobalticu", na kon
serwację wyciągów i skoczni narciarskich, a także
na innę prace specjalistyczne.

Słupskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego jest jedynym w kraju
producentem spożywczych płatków ziemniaczanych, czyli znanego skądinąd
puree. Podczas kampanii skupuje się i przerabia 32 tys. ton ziemniaków,
uzyskując z nich 5 tys. ton płatków. Polskie ziemniaki w tej postaci są źródłem
sporej ilości dewiz. Połowę produkcji przeznacza się bowiem na eksport do
Holandii, Szwecji, Anglii, Hiszpanii, Włoch, Węgier i do Czechosłowacji.
Na zdjęciu: rozładunek ziemniaków w słupskich zakładach.

niczy w Sri Lance spowodował
straty materialne sięgające po
nad 2 mld dolarów — poinformo
wał w specjalnym raporcie Bank
Światowy. Dokument przygoto
wano w celu oszacowania potrzeb
Sri Lanki przed udzieleniem jej za

granicznej pomocy ekonomicznej.
Tymczasem minister finansów tego
kraju Ronald de Mel oświadczył w
telewizji lankijskiej, że Sri Lanka w
ciągu najbliższych 3 lat będzie po
trzebować około 3,3 mld dolarów na
odbudowę gospodarki i zatrudnie
nie młodzieży.

Półtora miliona złotych na szpital

Rzemieślnicze — tak

dla reformy i referendum
• (Inf. wł.) Wczoraj w koszalińskim „Feniksie" odbyło się spotkanie
rzemieślników z przedstawicielami władz wojewódzkich. Z upoważ
nienia środowiska rzemieślniczego starszy Cechu Rzemiosł Różnych
w Koszalinie Adam Owczarzak i przewodniczący Rady Spółdzielni
Rzemieślniczej w Szczecinku Zbigniew Pomorski przekazali przewo
dniczącemu Społecznego Komitetu Budowy Szpitala Wojewódzkie
go, I sekretarzowi KW PZPR Eugeniuszowi Jakubaszkowi meldunek
o wpłacie kwoty 1,5 min zł na konto budowy szpitala.
Spotkanie było okazją do wymiany
myśli i poglądów na temat drugiego
etapu reformy gospodarczej i referen
dum. Potwierdziło ono rzemieślnicze
— tak dla kierunków reformowania
naszego kraju. Zabierając głos I sekre
tarz KW PZPR, podkreślił duże zaan
gażowanie środowiska rzemieślni

Szansa małych masarni
Prawie połowę skupionego w woj.
leszczyńskim żywca trzeba przewozić
do różnych zakładów Okręgowego
Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsne
go we Wrocławiu, gdyż miejscowe
zakłady mięsne w Kościanie nie są w
stanie same przerobić surowca do
starczanego przez tamtejsze rolni
ctwo.

proc. skupionego w województwie
żywca.
O dużych możliwościach drobnych
przetwórni świadczy przykład masar
ni Gminnej Spółdzielni „SCh" w Ry
dzynie, która przetwarza rocznie
ponad 300 ton mięsa. Wyroby 10-osobowej załogi tej masarni cieszą się
znakomitą marką, kwalifikowane są
do pierwszej klasy. Rydzyńska ma

Ponieważ przerzuty te są bardzo
kosztowne, aktyw gospodarczy wo
jewództwa wystąpił ostatnio z inicja
tywą lepszego wykorzystania małych,
najczęściej GS-owskich masarni, któ
re przy dotychczasowym systemie
rozdziału surowca przerabiają tylko 8

sarnia jest więc najlepszym do
wodem, że nawet małe obiekty
mogą z powodzeniem konkuro
wać z gigantami, a ponadto po
magają rozwiązywać problemy
kosztownego transportu zwie
rząt. (PAP)

WwnnQnoooooooccvt.X*.
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Głosu
z Antonim
Niewińskim
— człon
kiem Woje
wódzkiego
Biura
ds.
Referendum
w Koszali
nie

— Zbliża się dzień 29 listopa
da, a więc dzień, gdy pójdziemy
do urn wyborczych. Tymczasem
nie wszyscy jeszcze orientują się,
gdzie i na jakich zasadach będą
mogli głosować. Spróbujmy za
tem udzielić odpowiedzi na naj
częściej powtarzające się pyta
nia. Na przykład: jest mi niezbęd
ne zaświadczenie o prawie do
głosowania, ale sam nie mogę go
odebrać. Czy wydane zostanie
innej osobie?
— Zaświadczenie powinno się od
bierać osobiście, to podstawowa za
sada. W praktyce dopuszcza się jed
nak, że osoby bliskie — np. rodzice
dla dziecka, żona dla męża — mogą,
gdy jest to uzasadnione, otrzymać taki
dokument.

— Bywa, że jesteśmy roztarg
nieni, akurat gdzieś się nam za

ków w realizację inicjatyw społecz
nych. Wchodząc w drugi etap reformy
— powiedział — rzemiosło może czuć
się pewniej, powinno patrzeć ufnie w
przyszłość. Wojewódzki program roz
woju małych miast zakłada rozwój
(dokończenie na str. 2)

Irak zbombardował
irańską elektrownię
nuklearną
Bagdad (PAP). Irackie samoloty zbom
bardowały nie wykończoną irańską elektro
wnię nuklearną położoną w odległości 60
km od portu Busher (w północnej części
Zatoki Perskiej).
Nie zawierający żadnych szczegółów
komunikat irańskiej agencji IRNA stwier
dza, iż wśród personelu elektrowni są zabi
ci i ranni. Zanotowano również „pewne
straty materialne". Jak podały agencje pra
sowe, nie wiadomo, czy w elektrowni znaj
dowało się paliwo jądrowe. Rzecznik
MAEA w Wiedniu H. Meyer oświadczył, że
w ubiegłym roku Iran informował o umie
szczeniu „materiału rozszczepialnego" w
elektrowni, która 4-krotnie była obiektem
bombardowań w okresie od marca 1984 do
lipca 1986 r.

gubił dowód osobisty. Czy bę
dziemy zatem mogli głosować
mając przy sobie inny dokument?
— Jeśli nazwisko jest umieszczone
w spisie wyborców, wystarczy taki
dokument, na podstawie którego mo
żna stwierdzić tożsamość danej oso
by. Może to być legitymacja szkolna,
książeczka wojskowa, paszport, pra
wo jazdy itp.

— Powiedzmy jednak, że do
szło do jakiejś nadzwyczajnej sy
tuacji i wyborca znalazł się w
lokalu wyborczym bez jakiego
kolwiek dokumentu...
— Sądzę, że rzeczywiście będą to
sytuacje zadzwyczajne. Jeśli jednak
tak się stanie, potrzebne będą dwie
osoby znane komisji, które potwier
dzą tożsamość danej osoby.

(dokończenie na str. 2)
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M. Orzechowski
w Phenianie
(dokończenie ze str. 1)

— A co mają robić najmłodsi
wyborcy, którzy skończą 18 lat
np. 26 listopada?
— Terenowe organa administracji
państwowej są zobowiązane do tego,
by wszystkie osoby, które przed 30
listopada ukończą 18 lat, otrzymały
dowody osobiste. Jeśli z jakichkol
wiek powodów tak się nie stanie,
mogą skorzystać, jak już powiedzia
łem, z innego dokumentu.

— A jak będą głosować uczniowie, którzy mieszkają w in
ternatach, studenci przebywają
cy w akademikach czy chociażby
mieszkańcy hoteli robotnicznych?
— Nie ma tu jednoznacznej odpo
wiedzi. Decyzja należy do osoby, któ
ra zameldowana jest na pobyt czaso
wy. Jeśli ktoś np. na stałe mieszka w
Koszalinie, a studiuje w Poznaniu, to
zostanie umieszczony w spisie dodat
kowym w miejscu pobytu czasowe
go, czyli — w tym przypadku — w
Poznaniu. W miejscu pobytu stałego,

czyli w Koszalinie, zostanie wtedy
skreślony z listy. Jeśli zatem decyduje
się głosować w Poznaniu, nie ma
żadnego problemu.

— Przypuśćmy jednak, że ta osoba 29 listopada chce być w
Koszalinie i nadal zamierza sko
rzystać z przysługującego mu
prawa wyborczego...
— Wtedy musi pobrać odpowied
nie zaświadczenie, które upoważni ją
do głosowania w miejscu pobytu sta
łego bądź w każdym, dowolnym ob
wodzie. Zaświadczenia wydają miej
skie, miejsko-gminne i gminne urzędy
do 28 listopada włącznie. Bez tego
zaświadczenia nie można głosować.

— Przypuśćmy jednak, że oby
watel w czasie sprawdzania listy
stwierdził, że jego nazwisko tam
nie figuruje, albo że, na przykład,
znalazł się tam ktoś, komu takie
prawo nie przysługuje. Co wów
czas?

Gdyby obywatel uznał, że jest ona
niewłaściwa, musi złożyć odpowied
ni wniosek do sądu.

— Dziękuję za rozmowę.

RozmawiahW. CWIĘKA
WZÓR
Referendum ogólnokrajowe
postanowione przez Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

KARTA DO GLOSOWANIA
w dniu 29 listopada 1987 r.

CZY J ESTES ZA PEI.NA KEALIZACJĄ
PRZEDSTAWIONEGO SE-IMOWI PROGRAMU
RADYKALNEGO UZDROWIENIA GOS 1*0DAHKI ZMIERZAJĄCEGO DO WYRAŹNEJ
POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA SPOŁE
CZEŃSTWA WIEDZĄC. ZE WYMAGA TO
PRZEJŚCIA PRZEZ TRUDNY DWU TRZYLETNI OKRES SZYBKICH ZMIAN'
i
Pytanie 2
. ■
CZY OPOWIADASZ SIĘ ZA POLSKIM M » *
HELEM GŁĘBOKIEJ DEMOKRATYZACJI
ŻYCIA POLITYCZNEGO KTÓRE' CELEM
JtST 1'MlK.NrtMt SAMOUZMINOAI, *>Z.
SZERZENIE PRAW OBYWATELI I ZWIĘK ,
SZENIŁ ICH UCZESTNICTWA W RZĄDZE
NIU KRAJEM’
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GLOSUJĄCY PRZY KAŻDYM 7. PYT AN SKREŚLA TE ODPOWIEDZ. ZA
KTÓRA S«E NIE OPOWIADA.

— Wówczas musi złożyć reklama
cję do naczelnika bądź prezydenta
właściwej jednostki administracyjnej.
Jego sprawa powinna być załatwiona
w ciągu trzech dni w formie decyzji.

ZSRR: Reforma Polsko-czechosłowackie
cen niezbędna sympozjum w „Tepro”
Moskwa (PAP). Ekonomiści radzieccy
przystąpili do przeglądu systemu cen w
kraju, w tym również detalicznych. Ta zło
żona praca powinna być ukończona do
1991 roku — poinformował w wywiadzie
dla TASS przewodniczący Państwowego
Komitetu ds. Cen Walentin Pawłów.
Na razie za wcześnie jest mówić o tym, ile
co będzie kosztować — stwierdził Walentin
Pawłów. Ważne jest, że przygotowywana
reforma nie jest traktowana jako środek
uzupełnienia budżetu państwa i atak na
poziom życiowy ludzi pracy. Kiedy propo
zycje dotyczące nowych cen będą gotowe,
staną się — jak oświadczono na najwyż
szym szczeblu — przedmiotem szerokiej
dyskusji.

(Inf. wl). W Zakładzie Techniki Próż
niowej „Tepro” rozpoczęło się wczoraj
polsko-czechosłowackie sympozjum po
święcone problemom techniki próżnio
wej. Na inauguracyjne spotkanie przy
byli: sekretarz KW PZPR w Koszalinie
Stanisław Bartoszewski i wicewojewo
da Stefan Marchewka.
Z Czechosłowacji przyjechali przed
stawiciele Federalnego Ministerstwa Elektroniki i delegacje ośmiu koncernów
zainteresowanych pogłębieniem współ
pracy. Szczególnie licznie reprezento
wana jest u nas „Tesla”. W obradach
oprócz przedstawicieli siedmiu polskich
przedsiębiorstw uczestniczą także spec
jaliści z ośrodków naukowo-badaw
czych, m.in. z Politechniki Warszaw-

Z PRAC WKKR

II Z Pomorza

Handel i gospodarka
komunalna przed zimą
(Inf wł.). Kontynuując działania profilaktyczno-wychowawcze zespół WKKR
w Koszalinie 16 listopada br. przeprowadził rozmowy kontrolno-inspirujące
z kierownictwami polityczno-administracyjnymi tych jednostek wojewódz
kich, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie handlu i gospodarki
komunalnej. Są to kierownictwa Wojewódzkiego Związku Gminnych Spół
dzielni „Samopomoc Chłopska", Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu
Wewnętrznego, Srodkowopomorskiego Związku Spółdzielni Rolniczo-Pszczelarskiej. Oddziału Wojewódzkiego ZSS „Społem". Wojewódzkiego Przedsię
biorstwa Energetyki Cieplnej, Wojewódzkjego Przedsiębiorstwa Komunikacji
Miejskiej i Okręgowej Dyrekcji Dróg Publicznych.

Rozmowy dotyczyły m.in. przygotowa
nia komunikacji miejskiej do zimy, zabez
pieczenia przejezdności dróg i ulic, przygo
towania sprzętu technicznego do odśnie
żania, ciągłości dostaw ciepła do mieszkań
oraz zapewnienia kotłowniom opału i częś
ci zamiennych. W oparciu o rozpoznanie
dokonane przez IRCh, Delegaturę NIK,
Urząd Wojewódzki i KW PZPR, wnioski z
poprzedniej zimy oraz po wysłuchaniu wy
jaśnień zainteresowanych, zespół nie
wniósł zasadniczych zastrzeżeń do przygo
towanych harmonogramów i ich realizacji.
Niemniej jednak uznał za konieczne podję
cie przez kierownictwo WPEC natychmias
towych działań mających na celu zgroma
dzenie zapasu opału na 45 dni oraz uzupeł
nienie zatrudnienia.
Rozmowy z handlowcami dotyczyły ryt

skiej, Polskiego Komitetu Techniki
Próżniowej i koszalińskiej WSInż.
Podczas obrad, które przez następne
trzy dni będą się toczyć w Kołobrzegu,
zostaną omowione problemy dalszej
współpracy technicznej i produkcyjnej
między przedsiębiorstwami Polski i
CSRS. Chodzi o to—to jeden z głównych
celów przyświecających uczestnikom
sympozjum — by nie tylko zwiększyć
współpracę i eksport, ale także dopro
wadzić w ramach RWPG do uzupełnia
nia produkcji, wyeliminowania przy
padków jej dublowania.
Oczekuje się, że na zakończenie obrad
zostaną podpisane dwustronne porozu
mienia między przedsiębiorstwami Pol
ski i Czechosłowacji, (ew)

miczności dostaw i zwiększenia asortymen
tu artykułów spożywczych (w tym wa
rzyw i owoców), jak również poprawy
zaopatrzenia w artykuły przemysłowe.
Zwrócono uwagę na potrzebę polepszenia
stanu technicznego placówek handlowych
i zaopatrzenia ludności w opał. W odniesie
niu do handlu zespół WKKR uznał, iż dotych
czasowe działania są niewystarczające,
szczególnie w gromadzeniu zapasów zie
mniaków i warzyw.
Obecnego na spotkaniu wicewojewodę
koszalińskiego Zygmunta Boczkowskiego zobowiązano do dokonania, do
końca listopada br., oceny realizacji przyję
tych wniosków i ustaleń.

LESŁAW BUDZISZ

Międzynarodowe
kontakty pisarzy
(Inf. wł.) Niedawno z Jugosławii powróciła
delegacja Zarządu Głównego Związku Litera
tów Polskich. W jej skład wchodził pisarz z
Koszalina Czesław Kuriata.
W zakończonym w niedzielę międzynarodo
wym festiwalu poetów w Poznaniu uczestni
czyło dwóch twórców z woj. koszalińskiego:
Lech M. Jakób i Czesław Kuriata.
W tym tygodniu do Neubrandenburga w
NRD wyjeżdża 3-osobowa delegacja literacka
pod przewodnictwem Józefa Narkowicza —
członka ZG ZLP i prezesa oddziału w Koszali
nie. W skład delegacji wchodzą Ludmiła Janusewicz i Lech M. Jakób. Literaci koszalińscy
wystąpią na międzynarodowym spotkaniu po
święconym roli pisarzy w utrzymaniu pokoju
na świecie. (jn)

Pozdrowienia z Kuby
od płetwonurków
— Serdeczne pozdrowienia z gorącej
Kuby — zasyła Czytelnikom „Głosu Pomo
rza" ekipa płetwonurków z klubu „Mares"
— widokówkę z taką treścią nadaną 11
listopada br. otrzymaliśmy bardzo szybko
bo już 17 bm.
Zbigniew Bobiński, znany żeglarz,
także entuzjasta nurkowania uzupełnił po
zdrowienia informacją, że ekipa przebywa-'
ła w miejscowości El Abra, gdzie miała
bardzo dobre warunki zakwaterowania. —
W przyszłym tygodniu — pisał — przenosi
my się na drugą stronę wyspy, od strony
Morza Karaibskiego. A więc w tych dniach
penetrują już inne, ale równie atrakcyjne
akweny, (wł)

Walki z contras

Rzemieślnicze — tak

dla reformy i referendum
(dokończenie ze str. 1)
usług rzemieślniczych. Zrównanie rze
miosła z pozostałymi gałęziami gos
podarki pozwoli poprawić zaopatrze
nie w sprzęt i materiały, pełniej wyko
rzystać jego potencjał twórczy, a tym
samym zasilić rynek dobrami użytecz
nymi, ręzwijać usługi. I sekretarz KW
podziękował rzemieślnikom za wpła
coną kwotę na szpital, dotychczaso
wą ofiarność i zaangażowanie.
Była to gospodarska rozmowa o
sprawach i problemach rzemiosła, o
tym co pomaga i przeszkadza, a także
o rzetelności i jakości pracy ludzi
rzemiosła. Uczestniczyli w niej rze
mieślnicy, a także przewodniczący
WK SD Zdzisław Barczak, przewo
dniczący Rady Izby Rzemieślniczej w
Słupsku Ryszard Kaczmarczyk,
prezes Izby Rzemieślniczej w Słupsku
Roman Dolata. Jest wiele krzyw
dzących uogólnień, mówiono, słowo
prywaciarz kojarzy się często w opinii
publicznej z malwersantem. Niesta
bilna polityka podatkowa państwa

powodowała, że nie zawsze opłacało
się inwestować. Drugi etap refor

my niesie istotne zmiany, stąd
też środowisko rzemieślnicze w
pełni go akceptuje i popiera. O
aktywności
rzemieślników
świadczą ich czyny, wpłaty fi
nansowe na szpital, koszalińską
oświatę. I nie powiedzieli oni jeszcze
ostatniego słowa. Stefan Zwierzchoniewski poinformował, że rze
mieślnicy już dziś deklarują prace w
zakresie robót wykończeniowych,
kładzenie glazury, montowania insta
lacji w obiekcie szpitala.
Popieramy kierunki reform, stwier
dził Ryszard Kaczmarczyk, zapowia
dane ułatwienia dla rzemieślników.
Sygnalizowane jednak udogodnie
nia, że każdy kto czuje się na siłach
może podjąć działalność na własny
rachunek, napawają nas obawą przed
napływem do rzemiosła „niebieskich
ptaków".
W zakończeniu spotkania Zdzisław
Barczak zaapelował do rzemieślni
ków i ich rodzin o powszechny udział
w referendum. (Ib)

W wyniku walk zbrojnych z oddziałami contras
w Nikaragui w departamentach Nueva Segovia i
Jinotega zginęło 7 kontrrewolucjonistów. Od
działy sandinowskie przejęły znaczne ilości broni,
amunicji i sprzętu wojskowego, w tym miny pro
dukcji amerykańskiej.

Phenian (PAP). Minister spraw
zagranicznych PRL, Marian Orzecho
wski przebywa z oficjalną wizytą
przyjaźni w Koreańskiej Republice
Ludowo-Demokratycznej.
We wtorek szef dyplomacji polskiej
złożył wieńce na Cmentarzu Rewolu
cjonistów Tesonsan oraz u stóp po
mników wzniesionych ku czci żołnie
rzy Armii Radzieckiej poległych w
walkach o wyzwolenie Korei spod
japońskiego jarzma kolonialnego w
sierpniu 1945 roku oraz ku czci chińs
kich ochotników ludowych.

Jubileusz

upoważniony decyduje, ile pralek, lo
dówek, odkurzaczy czy sokowirówek
przeznaczyć na zamówienia dla insty
tucji (nie więcej jednak niż 30 proc.).
A te instytucje, to żłobki, przedszkola,
stołówki, szpitale itp. Jest to w wa
runkach niedostatku towarów zrozu
miała praktyka, gdy jednak taki towar
stoi w sklepie z odpowiednią wywie
szką, może zdenerwować.
Zaczęłam więc wędrówkę po skle
pach prowadzących sprzedaż zme
chanizowanego sprzętu domowego.
Nie jest ich tak wiele. W placówce
przy ul. Wandy Wasilewskiej nie ma
ani żądnego z poszukiwanych artyku
łów, ani też wywieszek. To samo przy
ul. Zwycięstwa 7.
— Teraz rzadko mamy dostawy —
wyjaśnia zastępczyni kierowniczki

—
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W Genewie blisko porozumienia
Genewa (PAP). Szefowie dele
gacji ZSRR i USA na genewskie roko
wania w sprawie zbrojeń jądrowych i
kosmicznych — wiceminister spraw
zagranicznych Julij Woroncow i
Max Kampelman, przedłużyli swe
rozmowy o jeden dzień, dążąc do
usunięcia ostatnich przeszkód na
drodze do zredagowania ostateczne
go tekstu porozumienia w sprawie
likwidacji jądrowych rakiet średniego
i krótszego zasięgu.
'
J. Woroncow i M. Kampelman wy
powiadali się we wtorek optymistycz
nie na temat rychłego usunięcia roz
bieżności, dzielących obie strony w

kwestii porozumienia o rakietach śre
dniego i krótszego zasięgu. J. Wo

roncow — informuje TASS —
wyraził przekonanie, że układ ten
będzie gotów do podpisania w
niedługim czasie, to jest przed
terminem rozpoczęcia wizyty w
USA M. Gorbaczowa — 7 grud
nia. M. Kampelman powiedział —
informuje UPI —że obie strony są
„bardzo, bardzo bliskie porozumie
nia". Wiceminister Woroncow ujaw
nił w wywiadzie dla telewizji radziec
kiej, iż przygotowywany układ liczy
ok. 120 stron. Jego redakcja powinna
znaleźć się w fazie końcowej już 23
listopada.

RZECZNIK PRASOWY RZĄDU

„Interkosmosu"
W Warszawie rozpoczęła sję
dwudniowa jubileuszowa sesja
„Interkosmosu" poświęcona 20-leciu istnienia tego międzynaro
dowego programu badawczego.
Biorą w niej udział uczeni z 10 państw
socjalistycznych: uczestnicy badań
kosmicznych, w tym kosmonauci oraz
przedstawiciele organizacji między
narodowych zajmujących się proble
matyką kosmiczną.
Do uczestników sesji przesłał po
słanie Wojciech Jaruzelski, w którym
podkreślił, że polska myśl naukowo-techniczna, urządzenia skonstruo
wane w naszych laboratoriach oraz
pierwszy lot polskiego kosmonauty
stały się częścią dorobku, jakim po
szczycić się może „Interkosmos".
Sekretarz naukowy PAN prof.
Zdzisław Kaczmarek podkreślił w
swym wystąpieniu, że w ciągu ostat
niego dwudziestolecia znacznie roz
winęły się w Polsce badania kosmicz
ne. Zajmuje się nimi 500 uczonych,
inżynierów i techników z różnych
placówek naukowych na terenie ca
łego kraju.
W sesji uczestniczył członek Biura
Politycznego, sekretarz KC PZPR —
Tadeusz Porębski. (PAP)

Winni zaniedbań
zostaną ukarani
(Inf. wł.) Sekretariat KW PZPR w
Słupsku po zapoznaniu się z informa
cją Wydziału Rolnego KW o rażących
zaniedbaniach w gospodarowaniu
ziemią oraz marnotrawieniu płodów
rolnych w Zakładzie Rolnym Dominek, należącym do PGR Objazda, po
stanowił wycofać rekomendację Cze
sławowi Wąwoźniakowi na stanowisko
dyrektora PGR Objazda oraz skiero
wać sprawę do WKKR. Sekretariat
KW zalecił wojewodzie słupskiemu
odwołanie dyrektora PGR Objazda z
zajmowanego stanowiska oraz wy
ciągnięcie wniosków dyscyplinar
nych w stosunku do pozostałych osób
winnych zaniedbań i przekazanie
sprawy Prokuraturze Wojewódzkiej.

• Projektowali akty terroru
• Sondaże przed referendum
• Cenniki są falsyfikatami
Cotygodniową konferencję z
korespondentami zagranicznymi
i dziennikarzami krajowymi roz
począł rzecznik prasowy rządu
Jerzy Urban od informacji, że w
najbliższych dniach na zaprosze
nie prezydenta Grecji złoży wizy
tę w tym kraju przewodniczący
Rady Państwa Wojciech Jaruzel
ski. Wizyta ta będzie kontynuacją
dialogu na najwyższym szczeblu, za
początkowanego w trakcie wizyty
premiera Papandreu w Polsce. Należy
oczekiwać, że zostaną omówione za
gadnienia interesujące obie strony,
jak również społeczność międzynaro
dową.

Rzecznik nawiązał do wyni
ków śledztwa dotyczącego uja
wnionego w październiku kolej
nego transportu sprzętu m.in. o
przeznaczeniu terrorystycznym.
Powiedział, że tymczasowo areszto
wany w tej sprawie Krzysztof Szy
mański z Gdańska przyznał się, że
będąc w Szwecji w lutym br. osobi
ście przygotował ten ładunek do
przemytu. Ustalenia śledztwa wska
zują, że ładunek przeznaczony był
częściowo dla osób reprezentujących
tzw. „Solidarność Walę^ąpą" J łyyo-,
rzonej na terenie wybrzeża specjalnej
grupy terrorystycznej. Sprawa ta jest
wnikliwie wyjaśniana — powiedział
rzecznik — ponieważ grupa specjalna
projektowała akty terrorystyczne wo
bec siedzib różnych władz w Trójmieście.

W odpowiedzi na jedno.z pytań
dotyczące przewidywanej frek
wencji w referendum J. Urban
Prace wykończeniowe
na moście Poniatowskiego
Budowniczowie remontujący most Poniatow
skiego w Warszawie pracują nieprzerwanie mimo

powiedział, że rośnie liczba tych
osób, które deklarują obecnie
wzięcie udziału w referendum
oraz odpowiedzenie „tak" na
oba pytania. Według najnowszych
badań Ośrodka Badania Opinii Publi
cznej — 51 proc. ankietowanych za
deklarowało, że weźmie udział w re
ferendum, zaś 33 proc., że się jeszcze
zastanawia.
Zakładamy, że znaczna część tych,
którzy jeszcze zastanawiają się, osta
tecznie zdecyduje się wziąć udział w
referendum. Pragniemy — dodał rze
cznik — aby ponad 50 proc., a więc
kwalifikowana większość odpowie
działa twierdząco na pytania refe
rendum, wtedy bowiem jego wyniki
będą wiążące.

Jedno z pytań dotyczyło wia
rygodności krążących po kraju
cenników. Odpowiadając na nie; J.
Urban podtrzymał wyjaśnienia przed
stawicieli Ministerstwa Finansów, w
myśl których przekazywane z rąk do
rąk wszelkie cenniki są falsyfikatami,
gdyż prawdziwe cenniki nie istnieją.
Prace nad cenami — dodał rzecznik—
zostaną podjęte później.

Poproszony o skomentowanie
spotkania W. Jaruzelskiego z
J. GIółnpenrrzecznik powiedział,
że przedmiotem rozmów były
przede wszystkim tematy ogól
nonarodowe: program reform
gospodarczych, politycznych i
społecznych. Z komunikatu wynika
także, że strony położyły akcent na
zespoleniu wysiłku ogółu Polaków.
Tę potrzebę współdziałania podkreś
lał z mocą także komunikat ostatniej
konferencji Episkopatu. (PAP)

jesieni. Już bowiem w grudniu br. — zgodnie z
planem mają przejechać pierwsze samochody.
Budowlanym pozostało jeszcze ułożenie asfaltu
na moście (prace te rozpoczną się lada dzień) oraz
próby obciążeniowe.

Nie wszyscy mogą skorzystać z bonifikaty
(dokończenie ze str. 1)
Jak twierdzi wiceprezes ds. obrotu
rolnego Jan Jaskulski, pracownicy
geesu namawiają spółdzielnie produk
cyjne i rolników, aby już teraz kupo
wali nawozy. W towarze tym GS ma
bowiem „zamrożoną"sporą gotówkę.
Niestety, nie wszędzie nawozów
wystarcza. W GS w Darłowie zao
patrzenie jest marne. W ciągłej sprze
daży jest sól potasowa, superfosfat
pylisty pojedynczy oraz siarczan amo
nu. Tych nawozów, mimo bonifikaty,
zresztą niezbyt dużej, rolnicy raczej
nie kupują. Są one bez opakowań,
łatwo się zbrylają. Najwięcej klientów
pyta o saletrę i saletrzak, a tych braku
je. Mocznika jest już tylko resztka.
— Nie wiem, po co teraz wprowa

Towar „kłuje" w oczy
(dokończenie ze str. 1)

1987

Helena Pucuła. — Jeśli otrzymujemyjakiśtowardla instytucji czy inwa
lidów jest to zaznaczone na fakturze.
My nie decydujemy o tym, co komu
sprzedać. Faktycznie, przed laty wy
stawialiśmy wszystko z odpowiedni
mi wywieszkami, ale po kontroli PIH
otrzymaliśmy zalecenie, by artykuły
do sprzedaży sterowanej trzymać w
magazynie.
Kierowniczka podobnego sklepu
przy ul. Lechickiej Maria Cap stwier
dza to samo. Towaru mało, decyzje
odgórne, wszystko czeka w magazy
nie, by klient się nie denerwował.
Gdzie więc Czytelnik spostrzegł
owe wywieszki z napisem „na decyzje
dla insytucji"? Jadę do „Zodiaku"
i... wszystko staje się jasne. Faktycz
nie, półki zastawione towarem, ale nic
kupić nie można. Dlaczego to nie jest
w magazynie? Bo... „Zodiak" magazynu'nie ma. Próbuję w tej sprawie

dzono bonifikatę — mówi wiceprezes
ds. obrotu rolnego Walery Kowal
czyk. — Saletra, gdyby tylko była ,
rozeszła by się jak woda i po normal
nej cenie. Obecnie „idzie" każda ilość
polifoski, superfosfatu potrójnego
granulowanego i fosforanu amonu.
Rolnicy wiedzą przecież, że wiosną
mogą nie dostać tych dobrych nawo
zów. Może wkrótce sytuacja trochę
poprawi się, zaczynają nadchodzić
dostawy. Uważam, że są one po cza
sie, bo były potrzebne przed siewami
ozimin.
W Polanowie jest podobnie.
Siarczan amonu, sól potasowa i su
perfosfat pylisty, choć są w sprzeda
ży, nie cieszą się wzięciem. Rolnicy
szukają saletry. 160 ton, jakie gees
otrzymał, dawno sprzedano.
interweniować w dyrekcji, ale tam
okazuje się, że można rozmawiać je
dynie z kierownikiem działu organi
zacji i techniki handlu. Może to i
dobrze, bo przecież w opisanym przy
padku szwankuje organizacja, Ma
rian Mielniczuk usiłuje jednak prze
konać dziennikarza, że to nieprawda.
Kierownictwo „Zodiaku" jest upraw
nione do sprowadzania towaru na
własną rękę, dlatego też placówka
jest lepiej zaopatrzona niż inne. A
skoro szefostwo „Zodiaku" zdobyło
coś samodzielnie, to przecież nikomu
nie odstąpi towaru, bo załoga straci
prowizję. Towar został więc wysta
wiony na stoisku, gdzie około 14 dni
czeka na odbiór.
Cóż, nie chciałabym pozbawiać za
łogi i kierownictwa „Zodiaku" prowi
zji. Mogę być natomiast pełna uzna
nia dla operatywności ludzi, którzy
potrafią zdobyć towar trudno osiągał ny. Jednak — co tu dużo mówić —
zdenerwowany Czytelnik miał rację.
Ten towar stanowczo powinien stać
w magazynie. A w sklepie klient po
winien oglądać tylko to, co rzeczywi
ście kupić można.

WANDA KONARSKA

W Białogardzie jest jeszcze go
rzej. W tutejszym geesie nie ma żad
nych nawozów fosforowych, nie ma
też soli potasowej. Saletry pozostało
tylko 2,5 tony.
— Soli w tym kwartale nie dosta
niemy, zamiast niej jest kameks —
twierdzi Krystyna Kostrubiec. —
Jednak kameksu rolnicy nie chcą,
gdyż zawiera znacznie mniej potasu
niż sól i jest znacznie trudniej przy
swajalny. Superfosfatu brakuje od ty
godnia, ale na dniach powinniśmy
otrzymać awizowane 200 ton z Lubo
nia. W tym kwartale mamy też dostać
480 ton saletry.
Na razie jednak rolnicy z Białogar
du nie mają szans, aby—korzystając z
bonifikaty — zaopatrzyć się w nawo
zy po niższych cenach, (bog)

Z ostatniej
chwili
■ W OSTATNIEJ dekadzie listopada 1987 r.
w stolicy Socjalistycznej Republiki Rumunii
— Bukareszcie odbędzie się kolejne posie
dzenie Komitetu Ministrów Obrony państw-stron Układu Warszawskiego.
■ DO 10 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar
katastrofy kolejowej w Szwecji, która wyda
rzyła się w poniedziałek w pobliżu stacji
kolejowej Lerum.
■ 15 ŻOŁNIERZY i policjantów filipiń
skich poniosło śmierć w wypadku drogowym,
do którego doszło w pobliżu miejscowości
Santa Ana w prowincji Pampunga, w odleg
łości 60 km na północ od Manili.
■ 3-KILOMETROWA kolumna cięża
rówek i maszyn budowlanych zablokowała na
kilka godzin ruch w centrum Duesseldorfu
(RFN). W ten sposób wyrażali protest przeci
wko planowanej redukcji miejsc pracy robot
nicy zatrudnieni przy budowie dróg.
■ TA WIADOMOŚĆ zainteresuje miłośni
ków tańca i pieśni folklorystycznych. Pod
koniec listopada przyjeżdża do Polski zespół
folklorystyczny Polonii litewskiej „Wilia".
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Referat Biura Politycznego na VI Plenum KC PZPR
I. Socjalistyczna odnowa-

historyczna konieczność

i wielka szansa
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OSIĄGNIĘCIA I SŁABOŚCI
Realizację tej linii rozpoczynaliśmy w dramatycznie
trudnych warunkach załamania gospodarczego i głębo
kiego spadku zaufania do władzy, ostrej walki politycznej,
imperialistycznych restrykcji i prób międzynarodowej izo
lacji Polski. Mieliśmy też do pokonania konserwatywne,
oportunistyczne tendencje do hamowania i rezygnowania
z reform.

Nie zeszliśmy jednak z obranej drogi. Potwier
dziliśmy ją z całą mocą w początkach stanu wojen
nego na pamiętnym VII Plenum Komitetu Central
nego. Dowiedliśmy, że nie jest ona dla partii przej
ściową taktyką, koniunkturalnym wyborem, lecz
historyczną potrzebą i strategiczną perspektywą
socjalistycznej Polski, warunkiem realizacji fun
damentalnych zasad i pełnego wykorzystania wa
lorów naszego ustroju.
Oddalone zostały największe zagrożenia polityczne i
ekonomiczne, utrwalona świadomość, że reformy są Pol
sce niezbędne, zdobyte cenne doświadczenia, zaawanso
wane przemiany w ekonomice i w mechanizmach sprawo
wania władzy. Nie ulegą wątpliwości, iż inicjowane obec
nie przyspieszenie reform nie byłoby możliwe bez dotych
czasowego dorobku odnowy.
Praoą-milionów Połaków wydobywamy gospodarkę z
głębokiej zapaści. Mimo niezwykle trudnych uwarunko
wań wewnętrznych i zewnętrznych, od 5 lat zwiększa się
dochód narodowy, przekroczony został przedkryzysowy
poziom produkcji przemysłowej. Jak nigdy dotąd dobre
wyniki osiągają wszystkie sektory rolnictwa. Wzrosła wy
dajność pracy. Pierwszy etap reformy gospodarczej ode
grał w tych procesach istotną rolę. Generalną słuszność
jego założeń potwierdza długa lista przedsiębiorstw, które
i w obecnych warunkach potrafią dobrze funkcjonować i
dostosowują się do rygorów efektywnego gospodarowa
nia, stawiają na nowoczesność. Można do nich przykłado
wo zaliczyć Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne „Teofilów" w
Łodzi, Jelczańskie Zakłady Samochodowe, Kombinat
Przemysłu Narzędziowego „VIS", Krakowską Fabrykę
Aparatów Pomiarowych „MERA"-KFAP", Fabrykę Kabli
„Załom” w Szczecinie, Fabrykę Łożysk Tocznych w Kra
śniku, Kieleckie Zakłady Wyrobów Papierowych, Swarzędzkie Fabryki Mebli i wiele, wiele innych.

To, co w gospodarce i państwie zdaje egzamin, dobrze
służy społecznym celom socjalizmu — utrwalić i umocnić;
to, co zawodzi — gruntownie zmienić, zastąpić nowymi
rozwiązaniami. Tego dotyczy wybór, jakiego dokona spo
łeczeństwo 29 listopada. Rozstrzygnie ono o tempie
odnowy i o perspektywach rozwoju kraju, o możliwo
ściach poprawy warunków życia.
Głębokie przeobrażenia z natury rzeczy wiążą się z
ryzykiem, pociągają też za sobą określone koszty. Jeżeli
jednak dziś nie zdecydujemy się na daleko idące reformy
gospodarki i państwa, jutro zapłacimy za to znacznie
więcej.

znaliśmy na IX i z całą mocą potwier
dziliśmy na X Zjeździe, że podstawą socja
listycznej odnowy musi być rozwój de
mokracji i porozumienia narodowego.

U

Wykładnia stanowiska partii w tych kwestiach była sfor
mułowana na XVII Plenum oraz w wielu innych partyjnych
i państwowych oficjalnych oświadczeniach. Praktyka po
świadcza szczerość i owocność tej linii. Realizowaliśmy ją
jednak w warunkach ostrych zagrożeń gospodarczych
i utrzymującej się walki politycznej. To z natury rzeczy
utrudniało i ograniczało funkcjonowanie instytucji i me
chanizmów systemu demokratycznego. Obecna sytuacja
pozwala i wymaga, aby poddać analizie instrumenty
i sposoby sprawowania władzy, aby eliminować to, co
ogranicza społeczną aktywność, a umacniać to, co wy
zwala energię, wzbogaca więzi społeczne, rozszerza za
kres wolności politycznych, sprzyja poczuciu świadomej
dyscypliny. Musimy postawić mocniej na spójność praw
i obowiązków obywatela.
Nasze państwo to najszersza organizacja społeczeń
stwa, forma więzi wszystkich obywatefi, polityczny wyraz
sojuszu klasy robotniczej, chłopów i inteligencji. To zara-

„Pogłębień socjalistycznej
o o noirt/y
warunkien orzvsDieszenia
rozwoju Polski”
^ #1 M

II

1

1# 1 m w Vłf 1 VvBiVl 1 IM

ODRZUCIĆ WOLUNTARYZM
I DOKTRYNERSTWO
Nowa perspektywa wymaga nowego myślenia.
Przemiany, które inicjujemy, zobowiązują do
twórczego stosowania marksizmu-leninizmu, łą
czenia wierności jego zasadom z weryfikacją wielu
dotychczasowych wyobrażeń o drogach i meto
dach osiągania socjalistycznych celów, o motorycznych siłach rozwoju społecznego. Za uporczywe

trwanie przy tradycyjnych formach i środkach działania, za
brak odwagi kontynuowania podjętych przeobrażeń, gdy
wymagał tego rozwój społeczeństwa, nieraz płaciliśmy
wysoką cenę.
Doświadczenia Polski Ludowej dowiodły, że procesów
socjalistycznego rozwoju nie da się zamknąć w sztyw
nych, arbitralnie ustalonych schematach, w gorsecie po
nadczasowych tez i rozwiązań, w izolacji od praw po
przedniej formacji, a przede wszystkim od jej, jakże cięż
kiej, spuścizny. Nowe społeczeństwo „wyłania się" ze
starego w długotrwałym procesie historycznym, w którym
Zakres zmian dokonanych w ostatnich latach w
stopniowo tworzone są przesłanki rozwoju socjalizmu na
kierunku demokratyzacji i praworządności nie ma
własnej podstawie. W sterowaniu tym procesem musimy
równych sobie w dziejach Polski Ludowej. Liczne
łączyć pryncypialność z realizmem, odrzucać woluntaryzm
nowe, niekiedy pionierskie rozwiązania instytuc
i doktrynerstwo, nie dopuszczać do traktowania jako
jonalno-prawne tworzą szeroką konstrukcję jaw
normy obowiązującej dziś — tego, co jest dalekosiężnym
ności, ludowładztwa i samorządności.
celem, w porę wychodzić na spotkanie nowych proble
mów, rozwiązywać nowe zadania. Strategia odnowy łączy
d X Zjazdu partii mija półtora roku,
więc przestrzeganie trwałych zasad i wartości socjalizmu
uczyniono w tym czasie niemało. Można
ze śmiałymi odpowiedziami na współczesne warunki i po
jednak było więcej. Tempo i zakres
trzeby. Jest wyrazem zastosowania praw dialektyki mark
wprowadzania w życie zjazdowych decyzji sistowskiej
nie
w polskich warunkach. Zmierza do wykorzys
mogą zadowolić. W wielu dziedzinach brakuje realiza
tania i potwierdzenia wszystkich walorów naszego ustroju
cyjnej konsekwencji i sprawności. Niedostatek odwagi i
w praktyce społecznej.
determinacji oraz biurokratyczne i konserwatywne opory,
Tworzyć odpowiadającą aspiracjom człowieka, atrak
przy jednoczesnej obojętności części społeczeństwa, ha
cyjną codzienność socjalizmu — to zadanie rewolucyjne.
mowały wprowadzanie nowych rozwiązań. Zreformowa
Wymaga tyleż hartu, co wyobraźni, tyleż odwagi, co
ne struktury i mechanizmy życia społecznego i gospodarki
wierności zasadom.
nierzadko sąsiadują ze starymi, już nieskutecznymi. Po
wolność i nierównomierność przemian, zwłaszcza w sferze
gospodarczej, osłabiają ich społeczną efektywność, po
DROGA POLSKI DO SOCJALIZMU
wodują zniecierpliwienie i niezadowolenie. Poczęły słab
nąć pozytywne tendencje pierwszych pokryzysowych lat.
Nasze reformy są integralną, choć pod wieloma
Na poprzednim V Plenum KC oceniliśmy, że mimo
względami oryginalną częścią przemian progra
niewątpliwego postępu w produkcji nie przybliżyliśmy
mowych, politycznych i gospodarczych, jakie doperspektywy równowagi pieniężno-rynkowej, nie osiąg
konująsię obecnie w wielu bratnich partiach i pań
nęliśmy zasadniczej poprawy jakości towarów i usług.
stwach, w całym obszarze socjalizmu. Podejmując
Budownictwo mieszkaniowe nie wydobyło się z załama
wyzwania współczesności, wchodzi on dziś w nowy etap
nia. W gospodarce słabo zaawansowane są przeobrażenia
rozwoju. Idee przebudowy i przyspieszenia znalazły dobit
strukturalne, niezbędne, by dostosować profil wytwarza
ny wyraz w programie XXVII Zjazdu KPZR, zostały z mocą
nia do potrzeb społecznych, wymogów nowoczesności i
potwierdzone podczas doniosłych, ideowo i intelektualnie
konkurencji międzynarodowej. Zbyt powolne są zmiany w
twórczych obchodów 70-lecia Rewolucji Październiko
organizacji produkcji. Nie umocniły się dostatecznie moty
wej. Idee te wyrażają obiektywną prawidłowość obecnej
wacje pracy. Połowicznie działają proefektywnościowe
fazy naszej formacji. Poszerzają jej horyzonty, nadają nową
mechanizmy ekonomiczne. Oczekiwaniom związanym z II
dynamikę, zwiększają społeczną atrakcyjność.
etapem reformy towarzyszy silny krytycyzm wobec prakty
Socjalizm postawił przed sobą wielkie cele — często
ki gospodarowania oraz stosowanych metod pokonywa
kroć zbyt wielkie, aby mogły zostać w pełni urzeczywist
nia trudności.
nione za życia nawet kilku pokoleń. Nie ustrzegliśmy się
Pójść głębiej i dalej nakazuje również dotychczasowy
woluntaryzmu, magii wielkich skoków, pokusy marszu na
zakres zmian w obszarze demokracji i praworządności.
Przemiany polityczne staną się pełnowartościowym dorob skróty. Dziś jesteśmy mądrzejsi o wiele trudnych
kiem odnowy, gdy zwiększy się wydatnie identyfikacja doświadczeń. Nauczyły nas one, że pożądanej rze
społeczeństwa z wybranymi przez siebie organami przed czywistości nie da się z dnia na dzień zadekreto
stawicielskimi. Gdy klasa robotnicza, ludzie pracy będą wać, że jej tworzenie jest trudnym procesem, że na
drodze postępu nieraz zaznaje się niepowodzeń.
przekonani, że ich interesy są skutecznie reprezentowane
Ale podstawowe cele socjalizmu niezmiennie za
na co dzień przez rady narodowe, samorządy, związki
chowują swą fundamentalną wartość. Pozostają
zawodowe. Gdy w społeczeństwie upowszechni się po
ideałami, jasnymi punktami, które oświetlają nie
czucie rzeczywistego wpływu na działanie ogniw władzy i łatwą do przebycia drogę.
administracji państwowej, przeświadczenie o podmioto
Niosąc te uniwersalne treści, obecne przemiany w
wej roli we własnym państwie. Gdy wzrośnie ranga
Polsce wyrastają z naszego własnego dorobku i poszukiwań,
obywatelskiej aktywności, której towarzyszyć będzie odwołują się do narodowego dziedzictwa, wychodzą
l
wzrost autorytetu prawa, umocnienie dyscypliny społecz- naprzeciw uzasadnionym potrzebom i aspiracjom społe
* nej, gotowość do wypełniania obowiązków.
czeństwa. Stosując ogólne zasady i prawidłowości budo
wnictwa socjalistycznego, tworzymy własny, polski model
życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Polska
POTRZEBA PRZYSPIESZENIA ZMIAN jest
tym silniejsza, bardziej sprawiedliwa i suwerenna, im
wjęcej w niej socjalizmu. Socjalizm — tym pełniejszy,
Nowy etap odnowy stał się koniecznością eko bogatszy, im lepiej nawiązuje do polskich warunków, im
nomiczną, polityczną i psychospołeczną. Jest nie głębiej wyraża wolę i dążenia naszego społeczeństwa.
zbędny, aby pełniej uruchomić rozwojowe rezer
Fakt, że przeobrażenia, realizowane przez PZPR współ
wy, bogate, niedostatecznie jeszcze wykorzysty- brzmią z radziecką przebudową oraz z celami, do których
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gospodarczej, za umocnieniem wspólnego frontu walki
o pokojową przyszłość świata, za ściślejszą, skoncentro
waną wokół współczesnych problemów i wyzwań,
współpracą między naszymi partiami w sferze nadbudowy.

II. Socjalistyczne państwo — ciągłość i przebudowa

kraczamy w nowy etap socjalistycznej wane zasoby ludzkiej energii, wiedzy, inicjatywy.
odnowy. Jej dotychczasowy dorobek i Rozszerzyć możliwości uczestnictwa całego spo
zdobyte doświadczenia umożliwiają łeczeństwa w postępie ekonomicznym, cywiliza
dalsze, radykalne i konsekwentne cyjnym i kulturowym- Nowa perspektywa socjalizmu
otwiera szanse, aby nasz ustrój był systemem zarówno
działania. Polskich problemów nie da sięskutecznie rozwiązać metodą małych kroków ani połowi sprawiedliwym, demokratycznym, jak i wysoce sprawnym,
cznymi środkami. Dojrzały warunki do zasadnicze dobrze zorganizowanym, efektywnym.
Skala założonych zmian wymaga, by społeczeń
go przyspieszenia przemian. Poprzestanie na do
tychczasowych groziłoby zastojem, a nawet regre stwo uznało je za własny, świadomie przyjęty
program. Z tą myślą opowiedzieliśmy się za prze
sem.
Dojście do tych wniosków jest zgodne z ideologią, z prowadzeniem ogólnonarodowego referendum.
potwierdzonymi w praktyce inicjatywami naszej partii. To
bowiem partia jest promotorem reformy gospodarczej, idei
porozumienia narodowego, rozwoju demokracji i samo
rządności. Procesy te opieramy na niepodważalnym do
robku socjalistycznych przeobrażeń Polski. Na wszystkim,
co sprawdziło się w jej rozwoju. Poddaliśmy zarazem
surowej krytyce błędy i niepowodzenia, odstępstwa od
zasad socjalizmu. Z ich oceny wyciągnęliśmy trwałe wnio
ski.
Leżą one u podstaw linii wytyczonej na IX i rozwiniętej
na X Zjeździe PZPR. Nasz „Program" stwierdza: „Jest ona
trwała, wynika z istoty socjalistycznego rozwoju, wyraża
nie tylko dbałość o korygowanie błędów, lecz przede
wszystkim proces ciągłego adaptowania naszego socjalis
tycznego systemu do zmieniających się stosunków społe
cznych”.

zmierza wiele innych partii komunistycznych i robotni
czych, dodaje sił, wzmacnia przekonanie o perspektywie
sukcesu strategii socjalistycznych reform. Opowiadamy
się za przyspieszeniem procesów socjalistycznej integracji

zem system organów władzy, administracji, ochrony pra
wa, kontroli oraz treść i jakość ich codziennego funkcjono
wania.

Wobec nowych warunków i potrzeb musimy
nasze państwo umacniać i podnosić jego autory
tet, dokonując zarazem głębokiego przewartoś
ciowania wyobrażeń o roli i sposobie funkcjono
wania jego organów. Ranga ich zasadniczych funkcji
w podstawowych dziedzinach decydujących o rozwoju
ekonomiki i kultury narodowej, o bezpieczeństwie kraju
i jego pozycji w świecie nie maleje, lecz rośnie. Ale
właśnie po to, aby je efektywnie wypełniać trzeba zracjo
nalizować — istotnie ograniczyć — zakres zadań realizo
wanych bezpośrednio przez organa państwowe.
Doświadczenie dowiodło, że siła i sprawność państwa
nie wywodzą się z jego omnipotencji. Jeśli jego organy
próbują wszystko określać i szczegółowo regulować,
powoduje to faktyczne osłabienie strategicznej roli państ
wa. Równocześnie ogranicza ludzką aktywność i i przed
siębiorczość, tworzy i pogłębia poczucie podziału na
„rządzących" i „rządzonych”.
Centralizm socjalistycznego państwa musi być pełniej
demokratyczny, uwolniony od wszystkiego co ogranicza
ludowładztwo i samorządność, osłabia poczucie odpo
wiedzialności, co łączy się z nieufnością wobec pożytecz
nych inicjatyw oddolnych. Zjawiska takie są sprzeczne
z zasadami socjalizmu, deformują stosunki społeczne.
Potrzebą dnia staje się dziś likwidacja nadmiaru prawnych
ograniczeń i administracyjnych ingerencji, zawężających
pole politycznej, społecznej i gospodarczej aktywności
obywatelskiej. Dziś główna droga rzeczywistego umac
niania państwa to tworzenie warunków sprzyjających
wyzwalaniu społecznej energii.

NOWA ROLA CENTRUM
Przed miesiącem Sejm zatwierdził program uproszczenia struktury oraz zmiany funkcji naczel
nych i centralnych organów administracji państ
wowej. Są to zmiany głębokie, daleko idące. Spo
wodują nie tylko ograniczenie liczby resortów i aparatu
urzędniczego, lecz także jakościowe przeobrażenia. W no
wym układzie funkcjonalnym resorty uwolnione od co
dziennego, bezpośredniego zarządzania muszą skupić się
na zasadniczych kwestiach polityki państwa.
Jest to również skuteczna droga walki z biurokratyz
mem. Nie bierze się on z natury socjalizmu. Wynika przede
wszystkim z konkretnych uwarunkowań i form organizacji.
Sedno problemu nie tkwi bowiem w złych urzędnikach lub
nieobowiązkowych obywatelach. Naciski opinii, dzia

łalność edukacyjna, wzrost kwalifikacji pracowni
ków aparatu państwowego mają znaczenie wiejkie, ale nie decydujące. Biurokratyzm trzeba likwi
dować u podstaw. W praktyce czerpie on soki z nad
miernej centralizacji decyzji, z przerostu struktur i zadań
administracji, z chęci ingerowania we wszystkie przejawy
życia. Przede wszystkim stąd bierze się przewlekłość
procedur, wyrastanie ciał wykonawczych ponad przedsta
wicielskie organa władzy i różne formy samorządu, a zara
zem zamglenie i osłabienie osobistej, konkretnie adreso
wanej odpowiedzialności.

WYŻSZA RANGA SAMORZĄDNOŚCI
Zasadniczy nurt procesów demokratyzacji to
rozwój samorządności socjalistycznej. Powinna
ona rozwijać się i pogłębiać w całym bogactwie
form, a przede wszystkim na płaszczyznach maso
wych — w systemie przedstawicielskim, w samo
rządach pracowniczych i samorządach mieszkań
ców, w ruchu związkowym i młodzieżowym, w
spółdzielczości, w organach społecznej kontroli,
zwłaszcza Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej. Po
wodzenie zależy od zespolenia oddolnej aktywności, dą
żeń i postulatów działających samorządnie środowisk z
respektowaniem racji ogólnospołecznych i ogólnopaństwowych, ze społeczną dyscypliną i realizacyjną spraw
nością.

Samorządność musi być autentyczna, skutecznie chro
niona przed próbami dyrygowania ze strony administracji i
naciskami biurokratycznymi. Ale również nie może stwa
rzać osłony dla klikowości, prymatu interesów grupowych
nad dobrem ogólnym, przeciwstawności czy konkurencyj
ności wobec państwa. Odwrotnie, musi stać się czynni
kiem umacniającym państwo i wpływającym na skutecz
ność jego działań. Organy samorządu i administracji
państwowej muszą stanowić układ, który wzajemnie
wspiera się i uzupełnia, a w razie potrzeby — koryguje.
Słowem chodzi o to, by praktykę socjalizmu przepoić ideą
samorządności, a praktykę samorządności — celami i
wartościami socjalizmu.

Podstawowe ogniwo samorządu społecznego
to rady narodowe wszystkich szczebli. Zgodnie z
intencją wyrażoną dobitnie na X Zjeździe zmierza
my do istotnego rozszerzenia ich uprawnień.
Rozszerzenie ekonomicznych uprawnień rad można by
przeprowadzić w dwóch etapach. W pierwszym należało
by wzmocnić potencjał gospodarki terenowej poprzez
przekazanie radom narodowym części przedsiębiorstw, w
stosunku do których organami założycielskimi byli do
tychczas ministrowie. Wpływy z zysków tych przedsię
biorstw zasilałyby odtąd również budżety terenowe. Rów
nocześnie stworzone byłyby korzystniejsze warunki dla
powoływania przez rady narodowe nowych przedsię
biorstw, zwłaszcza w sferze drobnej wytwórczości i usług.
Zwiększonej samodzielności finansowej rad narodo
wych służyłyby stabilne zasady tworzenia ich budżetów
oraz długofalowo określone dotacje. Należałoby odcho
dzić od sztywnych norm budżetowych tak, aby zapewnić
elastyczne wydatkowanie środków zgodnie z lokalnymi
potrzebami.
W drugim etapie reformy trzeba będzie stworzyć usta
wowe ramy własności komunalnej. Mogłaby ona objąć
różne lokalne zakłady, placówki. Oczywiście byłoby nie
właściwe przekształcanie we własność komunalną tylko
tych instytucji, które trzeba dotować, gdyż z natury rzeczy
nie mogą być rentowne (szkoły, ośrodki zdrowia itp.).
Powstaje konieczność nadania radom narodowym osobo
wości prawnej, która stałaby się gwarancją podmiotowoś
ci ekonomicznej, rozszerzałaby pole dla inicjatyw gospo
darczych społeczności lokalnych. Przy tym zmiany w
ekonomicznych kompetencjach rad narodowych powinny
łączyć się z umacnianiem ich zwierzchniej pozycji wobec
administracji oraz zacieśnianiem więzi organów przedsta
wicielskich z wyborcami. Uważamy, że radni wszystkich
szczebli powinni otrzymywać immunitet na wzór posels
kiego. Nasuwa się celowość ujednolicania trybu obsadza
nia stanowisk terenowych organów administracji pań
stwowej na szczeblu wojewódzkim i podstawowym —
wojewodów, prezydentów, naczelników — w drodze ich
wyboru przez rady narodowe, a następnie powoływania
przez właściwe organy zwierzchnie. Jest też potrzebne
wzmocnienie oddziaływania rad na działalność wszyst
kich miejscowych form samorządu społecznego.
Wprowadzaniu rozszerzonych kompetencji rad narodo
wych powinny towarzyszyć zmiany w tych przepisach
prawnych, które pozbawiały organy przedstawicielskie
części ich dotychczasowych ustawowych uprawnień. Do
tyczy to niektórych ustaw i aktów wykonawczych, np.
szczegółowo określających sposób wykorzystania fundu
szu gminnego.

Partia przywiązuje wielką wagę do dalszej de
mokratyzacji systemu wyborczego. Uważamy, iż
zmiany w ordynacji do rad narodowych powinny
zostać wprowadzone jeszcze przed najbliższymi
wyborami. Nowelizacja ta powinna zmierzać do
zwiększenia wpływu obywateli na wszystkie fazy
procesu wyborczego. Sądzimy, że do wysuwania kan
dydatów na radnych należy uprawnić również zebrania
przedwyborcze. Kandydaci powinni otrzymać równe
szanse wyboru. W związku z tym należałoby zrezygnować
z dotychczasowej preferencji dla kandydatów zamiesz
czonych na pierwszych pozycjach list wyborczych.

ojrzały warunki, by zasadniczo rozszerzyć
uprawnienia rad narodowych stopnia pod
stawowego. Miastom i gminom należałoby
nadać pełną samodzielność, a ich rady przekształ
cić w aktywnie gospodarujące organa samorządu
terytorialnego, które łączą funkcje organu władzy
lokalnej z zadaniami natury ogólnopaństwowej.

D

Sądzimy, że można by również przekonsultować — m.in. z
radami narodowymi — propozycje nadania radom stopnia
podstawowego wraz z ich organem wykonawczo-zarzą
dzającym w pełni samorządowego charakteru. Wysuwane
są również propozycje, aby rozważyć możliwość wyboru
naczelników miast i gmin przez ogół wyborców.
Stoimy na stanowisku, że w konkretnych przypadkach, jeśli
przemawiają za tym lokalne względy społeczno-ekonomiczne
mogłyby, za zgodą mieszkańców, zostać zmodyfikowane
dotychczasowe granice ogniw szczebla podstawowego
tak, aby powstawały jednostki silniejsze pod względem
społeczno-gospodarczym i kadrowym, o lepiej rozwiniętej
infrastrukturze i większej zdolności do samorządnego
rozwoju. Należałoby także stworzyć warunki do łączenia
środków sąsiednich miast i gmin w formie związków
międzykomunalnych, służących rozwojowi ekonomiczne
mu społeczności lokalnych oraz zwiększaniu ich zdolności
do samodzielnego zaspokajania potrzeb mieszkańców.
Opowiadamy się za umacnianiem realnie istniejącego,
dwuszczeblowego układu w podziale terytorialnym kraju.
Podziały specjalne o charakterze rejonowym należy ogra
niczyć do niezbędnych rozmiarów oraz możliwie najpeł
niej skorelować z granicami województw, miast i gmin.
Rady narodowe powinny otrzymać uprawnienia, które
zwiększą ich wpływ na działalność instytucji rejonowych
świadczących usługi mieszkańcom danej jednostki teryto
rialnej.
Gospodarność społeczności gmin i małych miast ma w
Polsce Ludowej bogatą tradycję, potwierdzoną osiągnię
ciami wielu laureatów ogólnopolskiego konkursu o tytuł
„Mistrza Gospodarności”, Takie np. gminy jaK Krzemie
niewo i Krobia w województwie leszczyńskim, Żukowo w
gdańskim, takie miastaj jak Łańcut i Hajnówka dowiodły,
jak cenne efekty daje zespolenie inicjatyw i wkładu pracy
ze sprawnym działaniem miejscowych władz, jak wielką
wartość ma działanie społeczników. W ostatniej edycji
konkursu zwyciężyła gmina Krzemieniewo, choć dominu
ją tam słabe gleby V i VI klasy, bardzo wysoka jest
produkcja towarowa rolnictwa. Dobrze funkcjonują służ
by komunalne, buduje się gminną oczyszczalnię ścieków,
rozbudowano ujęcia wody, szybko postępuje gazyfikacja.
Gmina jest wzorem ładu i czystości. Sieć przedszkolną
rozwinięto w takim stopniu, że wszystkie dzieci mogą z niej
korzystać. Te sukcesy nie przyszły z odgórnego nadania.
Są wyrazem i rezultatem gospodarności. Dowodzą, jak
wielką szansę niesie zdecydowane rozszerzenie upraw
nień miast i gmin.

•
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POLE DLA OBYWATELSKIEJ
INICJATYWY
Demokratyzacja, poszerzanie samorządności —
to wielopłaszczyznowy proces, który realizuje się
także poprzez ruch różnorodnych inicjatyw oby
watelskich, poprzez bogactwo ich form wynikają
ce z ootrzeb środowiskowych-.Z. boaactwą ludzkicn zainteresowań i ambicji. W przeszłości część
ogniw władzy, a także instancji partyjnych przejawiało
wobec oddolnych form aktywności obojętność, a niejed
nokrotnie nawet rezerwę i nieufność. Tę postawę trzeba
zmienić.
Konstruktywne przejawy autentycznej inicjatywy społe
cznej wzmacniają i urealniają ludowładztwo, sprzyjają
formowaniu socjalistycznej kultury politycznej, rozwijają
lokalny patriotyzm, zwiększają poczucie podmiotowości.
Powinny one sprzyjać łączeniu sił obywateli i organów
państwa, zwłaszcza w tak ważnych dziedzinach, jak lokal
ny postęp społeczno-gospodarczy, ochrona środowiska
naturalnego, rozwój oświaty i kultury, pielęgnowanie
regionalnych tradycji itd. Otworzy to realną szansę zwięk
szania aktywności młodzieży, która częstokroć nieufna
wobec tradycyjnych form zorganizowanego działania, gar
nie się do form spontanicznych i niekonwencjonalnych.

Polska to kraj bogaty w organizacje społeczne —
jest ich prawie 70 tysięcy. Ponad 400 z nich ma zasięg
ogólnopolski. Wiele z nich posiada duży dorobek i autory
tet społeczny, wypełnia niezwykle pożyteczne zadania.
Jednakże struktura i funkcje części istniejących stowarzy
szeń częstokroć nie nadążają za biegiem czasu i nowymi
potrzebami. Świadczy o tym popularność i szybki rozwój
zrodzonych ostatnio ruchów społecznych — ochrony
środowiska, obrony praw konsumentów, walki z narko
manią. Nic nie powinno stać na przeszkodzie powstawa
niu różnorodnych stowarzyszeń, których cele będą zgodne
z Konstytucją, a działalność nie naruszy ustawowego
porządku prawnego. Jeśli nowo powstałe stowarzyszenie
wyjdzie naprzeciw realnym potrzebom społecznym, utrwali się. Jeśli nie, samo życie podda je naturalnej selekcji.
Należy możliwie szybko zakończyć prace nad nowym
prawem o stowarzyszeniach. Obecne pochodzi sprzed
pięćdziesięciu pięciu laty, choć kilkakrotnie nowelizowane
— nie odpowiada obecnym warunkom i potrzebom.
Przygotowywana ustawa powinna uprościć procedurę
powstawania stowarzyszeń, sprowadzić administracyjną
ingerencję przy ich tworzeniu do ustalania zgodności
celów z prawnopolitycznym porządkiem ustrojowym, a
kontrolę ich działalności — do oceny przestrzegania norm
prawa oraz własnego statutu. Decyzje o odmowie rejestra
cji, zawieszeniu lub rozwiązaniu stowarzyszeń powinny
być zaskarżalne do sądów. Zgodnie ze stanowiskiem X
Zjazdu nowe prawo o stowarzyszeniach powinno ułatwić
przekazywanie organizacjom społecznym niektórych za
dań aparatu państwa oraz sprecyzować tryb takich poczy
nań.

ROZWÓJ PRAW
I WOLNOŚCI OBYWATELSKICH
Jesteśmy zdecydowani iść drogą rozszerzania
praw obywatelskich. Bogaty dorobek Polski Ludo
wej w tworzeniu materialnych warunków i praw
nych gwarancji urzeczywistniania prawa do pracy,
wypoczynku, nauki, ochrony zdrowia, uczestnic
twa w kulturze itd., stwarza podstawy poczucia
bezpieczeństwa socjalnego i pewności jutra, świa
domości, że nikt nie zostanie rzucony na pastwę:
losu, warunki poszanowania ludzkiej godności',
szeroki system pomocy w potrzebie. Pod tym wzglę
dem możemy skutecznie konkurować nawet ze znacznie
bogatszymi społeczeństwami. Wartości te chronić i umac
niać — to ideowy cel, polityczny i społeczny obowiązek
naszej partii.
Praw człowieka i sposobów ich realizacji nie traktujemy
jednak statycznie jako określonych raz na zawsze. Huma
nistyczne cele ustroju socjalistycznego zobowiązują, by
coraz lepiej zaspokajać rosnące aspiracje, wśród których
wielką rolę odgrywa poczucie realnej sprawiedliwości
społecznej, demokracji politycznej i podmiotowości oby
watelskiej. Stoimy przed zadaniem pełniejszego określenia
konstytucyjnych praw ekonomicznych i socjalnych, kultu
ralnych i oświatowych, a zarazem rozwinięcia wykładni
swobód politycznych, jak wolność słowa, prawo do
zrzeszania się i wybierania swych przedstawicieli. Chcemy
tworzyć warunki coraz pełniejszej ich realizacji.
Nie wolno oczywiście bagatelizować prób wykorzysta
nia rozszerzających się swobód demokratycznych w ce
lach antyustrojowych. Przeciwstawiając się temu zdecy
dowanie, prowadząc walkę z przeciwnikami socjalizmu
przede wszystkim metodami politycznymi, nie możemy
dopuścić, aby obawy przed nadużywaniem praw i wolno
ści hamowały proces ich wzbogacania.
Uznajemy za interesującą i pożyteczną, zrodzoną^w śro
dowisku Zrzeszenia Prawników Polskich, koncepcję po
wołania społecznego komitetu praw człowieka złożonego
z osób cieszących się wysokim autorytetem obywatelskim
i moralnym. Komitet ten mógłby inicjować głębszą konkre
tyzację poszczególnych praw i wolności obywateli PRL.
Inspirować badania nad realizacją konstytucyjnych upraw
nień oraz nad ich związkami z wypełnianiem obowiązków
obywatelskich. Istotnym celem komitetu mógłby też
być wpływ na społeczną edukację w zakresie znajomości
praw i obowiązków człowieka, obywatela. Komitet powi
nien mieć możliwość reprezentowania opinii społecznej
na płaszczyźnie międzynarodowej, aby naświetlać tam
polskie doświadczenia. Powstanie i działalność komitetu
praw człowieka wzmocniłoby społeczne podstawy insty
tucji rzecznika praw obywatelskich i współbrzmiało z jego
ustawową rolą.

JAWNOŚĆ I PRAWORZĄDNOŚĆ —
FILARY SOCJALISTYCZNEJ
KULTURY POLITYCZNEJ
Gwarancjom praw obywatelskich służy, ugrun
towana w ostatnich latach, zasada jawności. Od
wrotu nie będzie, próbom jej ograniczania będzie
my przeciwstawiać się zdecydowanie. Dotyczy to
m.in. występujących w części władz państwowych, a tak
że w niektórych ogniwach partii oporów wobec krytycz
nych informacji prasowych, radiowych,j telewizyjnych
oraz odważnych i ostrych dyskusji. Bywa, iż zamiast
energicznych działać dla poprawy sytuacji lub rzeczowej
polemiki z krytyką nieuzasadnioną, niektórzy woleliby
zapewnić administracyjne wyciszenie lub zminimalizo
wanie sprawy.
Uważamy, że przygotowana w 1981 r. w trybie wszech
stronnych konsultacji Ustawa o kontroli publikacji i wido
wisk stanowi dobrą gwśrancję dla wolności słowa. Rzecz
w tym, by przeciwstawiać się wszelkim przypadkom jej
naruszania, zarówno, przez niewłaściwe stosowanie jej
przepisów, jak i brak odpowiedzialności za słowo.
Prasa, radio i telewizja jako instrumenty socjalistycznej

demokracji są nie tylko organami wyrażającymi stanowis
ko władz. Muszą być zarazem wyrazicielami zróżnicowa
nej opinii społecznej, krytyki i kontroli. Opowiadamy się za
dynamicznym wariantem jawności, za uwolnieniem poli
tyki informacyjnej od pozostałości schematyzmu, sztampy
i przerostów protokolarnych. Od dziennikarzy oczekujemy
rzetelności, wnikliwego stosunku do poruszanych proble
mów i troski o społeczne skutki publikacji.

Fundamentem ładu państwowego i swobód oby
watelskich jest praworządność. W ostatnich la
tach zrobiliśmy wiele, aby umocnić jej gwarancje.
Świadczy o tym m.in. działalność Trybunału Konstytucyj
nego, naczelnego sądu administracyjnego oraz innych
organów i instytucji, a także stworzenie ustawowej pod
stawy dla instytucji rzecznika praw obywatelskich. Czy
jednak obywatel PRL jest przekonany, że prawo skutecz
nie go chroni i traktuje na równi z innymi. Skargi napływa
jące do KC i KW PZPR, do centralnych i terenowych
instytucji państwowych, PRON, OPZZ, redakcji itp. świad
czą jak wiele faktów podważa jeszcze to poczucie.
Zdarza się jeszcze nierówne traktowanie ludzi w obliczu
prawa, stosowanie nieuzasadnionych prefererfcji, inter
pretowanie przepisów na niekorzyść obywatela, krzywdze
nie go, a nawet upokarzanie w zawiłościach urzędowych
procedur. Bywa, że sieć koteryjnych układów podważa
intencje prawa oraz organów stojących na jego straży. Są
też przypadki, że ich pracownicy sami dopuszczają się
naruszania prawa. Te patologiczne przejawy uwłaczają
roli, do jakiej powołane są ogniwa aparatu socjalistyczne
go państwa.
Z drugiej strony część obywateli przejawia brak posza
nowania ładu i dyscypliny, narusza lub omija zasady
prawa.
Przeciwdziałanie takim zjawiskom i faktom ze strony
władz, kierownictw wszystkich szczebli jest nadal nie dość
skuteczne. Również za słabo reaguje na te fakty środowis
kowa opinia. Trzeba o wiele skuteczniej upowszechniać
znajomość prawa, rozszerzać front potępienia i zdecydo
wanej walki przeciwko naruszaniu jego norm, wytrwale
krzewić poszanowanie reguł życia społecznego.

artia, która uważa za jedną ze swych
powinności stanie na straży powszechnego?
przestrzegania i stosowania prawa bez ja
kichkolwiek ograniczeń i wyjątków, zaostrzy
kę z bezdusznym biurokratyzmem i przejawamibezprawia, z wszelkim naruszaniem praworządno
ści, a także obywatelskiej dyscypliny. Konieczne jestf
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w tym celu rozszerzenie zakresu jawności, aktywizacja5
środków masowego przekazu, nasilenie kontroli społecz
nej. Pierwszym warunkiem powodzenia jest nieustępliwe5
egzekwowanie przestrzegania praworządności przez człon-ków partii.
Dla przyśpieszenia procesu umacniania praworządności
opowiadamy się za:
,
• uchwaleniem ustawy o zasadach tworzenia prawa,
która przyczniłaby się do hamowania inflacji aktów praw
nych, zapobiegałaby ich wewnętrznym sprzecznościom
oraz umacniała nadrzędność ustaw i uchwał organów
przedstawicielskich nad aktami wykonawczymi;
• rozszerzeniem kontroli sądowej decyzji" ad mi hi sta
cyjnych poprzez ograniczenie ilości spraw odrębnie i usta
wowo zastrzeżonych dla innego trybu postępowania;
# zniesieniem arbitrażu jako systemu rozstrzygania
sporów między jednostkami gospodarczymi i przekaza
niem jego kompetencji do sądownictwa powszechnego
lub wydzielonego systemu ^sądownictwa podlegającego
hierarchicznie Sądowi Najwyższemu;
• przyspieszeniem podjętych już prac nad, ujmującą
w nowoczesny sposób prawa i obowiązki obywatela socja
listycznego państwa, reformą prawa karnego, w tym za
przeanalizowaniem celowości utrzymywania kary śmierci.

KU POGŁĘBIENIU
NARODOWEGO POROZUMIENIA
W WARUNKACH PLURALIZMU
SOCJALISTYCZNEGO
Socjalistyczny system polityczny w Polsce działa
w warunkach wielorakiego zróżnicowania społe
czeństwa. Wiąże się to z czynnikami ekonomiczny
mi i wynikającymi stąd odrębnościami sytuacji
oraz interesów poszczególnych klas i warstw, grup
zawodowych i środowisk lokalnych. Wynika także
z ukształtowanych historycznie, często niezależnie od
podziałów klasowo-warstwowych, odmienności orienta
cji ideologicznych i politycznych/postaw światopoglądo
wych, wzorców kultury i konwencji obyczajowych, sto
sunku do tradycji. Zróżnicowanie to zostało pogłębione
przez przejawy i skutki ostrej walki politycznej na początku
lat osiemdziesiątych, a także urazy i wahania wyniesione
z kryzysowego wstrząsu.
Ignorowanie istniejących zróżnicowań, tworzenie po
zorów jednomyślności tam, gdzie jej nie ma prowadzi do
napięć i konfliktów w życiu społecznym.
Na X Zjeździe daliśmy zdecydowanie wyraz przekonaniu
naszej partii, iż w warunkach istniejącej w Polsce różnoro
dności trzeba dążyć do objęcia wspólnym mianownikiem
porozumienia spraw decydujących, najważniejszych dla
rozwoju ojczyzny, dla pomyślności narodu. Jest to nie
tylko możliwe, lecz i konieczne. Stwierdziliśmy w naszym
programie, iż PZPR jest otwarta na porozumienie „ze
wszystkimi, którzy akceptują zasady konstytucyjne nasze
go państwa i swoją pracą przyczyniają się do rozwoju
Polski. Łączy nas troska o rozwój ekonomiczny kraju, etykę
pracy i sprawiedliwość społeczną, poszerzanie demokra
cji, walka o pokój, bezpieczeństwo, suwerenność i silną
pozycję Polski na arenie międzynarodowej, poszanowanie
godności człowieka, tolerancja, troska o zdrowie moralne
i fizyczne narodu".
Istotą polskiego pluralizmu socjalistycznego jest posza
nowanie motywacji wynikających z różnych poglądów
i światopoglądów; ujawnianie i kojarzenie różnych intere
sów, zestawianie ich na płaszczyźnie dialogu, przekształ
canie w motoryczną siłę rozwoju i porozumienia dla dobra
narodu i socjalistycznej ojczyzny. Jego nieprzekraczalny
mi granicami są racja stanu PRL i konstytucyjny porządek
ustrojowy.
Pluralizm w kierowaniu państwem socjalistycznym wy
raża się w koalicyjnym sposobie sprawowania władzy.
Jest on oparty na współdziałaniu i współodpowiedzialno
ści sygnatariuszy Deklaracji PRON. Na wzajemnym posza
nowaniu ich programowej tożsamości i organizacyjnej
samodzielności. Podkreślamy cenny wkład naszych koali
cyjnych partnerów w kształtowanie koncepcji rozwiązy
wania problemów narodu i państwa.
Partia potwierdza wolę konsekwentnego umacniania
sojuszniczych więzi. Uznanie roli i poszanowanie stano
wiska bratnich stronnictw — Zjednoczonego Stronnictwa
Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego, polityczna
kultura wzajemnych stosunków, partnerska lojalność i po
czucie odpowiedzialności to czynniki, które w ostatnich
kilku latach nadały naszej współpracy nową, wyższą
jakość. Sprzyjamy także zwiększaniu społeczno-politycz
nej roli stowarzyszeń chrześcijan i katolików świeckich.

Opowiadamy się za rozszerzaniem różnorodnych
form wyrażania i obrony odmiennych interesów,
poglądów i opinii. Służy temu rozbudowany system

instytucji przedstawicielskich, samorządu terytorialnego
i pracowniczego, ruchu zawodowego, młodzieżowego
i kobiecego, stowarzyszeń i organizacji społecznych.
Tak rozumiane respektowanie autentyzmu zróżnicowań
nie może być jednak utożsamiane z „wolną grą" sił
politycznych, a więc z godzeniem w nadrzędne racje
państwa, z anarchią, z walką o władzę z antyustrojowych
pozycji.
Stoimy niezmiennie na stanowisku, iż w systemie socja
listycznego pluralizmu pierwszoplanowa rola powinna
przypadać robotniczym interesom i opinii. Przy tym wsłu
chując się w głos załóg, ze szczególną uwagą odnosimy się
do opinii przodujących, wysoko kwalifikowanych, najbar
dziej świadomych kadr robotniczych. To samo dotyczy
rolników i środowisk inteligencji. Klasowe treści XVI
Plenum KG obowiązują w pełni naszą partię. Ale też
jesteśmy świadomi występujących i w klasie robotniczej
zróżnicowań, a więc wynikającej stąd potrzeby uzgadnia
nia jej interesów i dążeń. Za właściwą płaszczyznę skute
cznej reprezentacji jej zawodowych i socjalnych interesów
partia uważa samodzielny i samorządny ruch związkowy
w jakościowo nowym, autentycznym kształcie. Wyłonił się
on z doświadczeń minionego czasu, które dowiodły, że
zarówno zbiurokratyzowanie, jak i rozbicie związków
zawodowych przynosi szkodę ludziom pracy, gospodarce
narodowej, socjalistycznemu państwu.
Jako sygnatariusz Patriotycznego Ruchu Odrodzenia
Narodowego partia uważa, że zachowując i umacniając
swe dotychczasowe funkcje, ruch ten mógłby stać się
obecnie bardziej aktywnym sojusznikiem samorządu tery
torialnego, organizacji i stowarzyszeń społecznych, forum
wymiany i wzbogacania ich doświadczeń, pełnić rolę
społecznego mediatora w sporach pojawiających się
w tych obszarach demokracji. Mógłby też silniej zaakcen
tować swą rolę jako strony — partnera działających poza
jego strukturą konstruktywnych nurtów myślenia obywa
telskiego dialogu społecznego, w tym klubów dyskusyj
nych o szerokiej formule programowej. Liczymy także na
aktywny udział ruchu w dyskusji na temat nowego prawa
o stowarzyszenich oraz nowych kompetencji i zasad
wyboru rad narodowych oraz Sejmu PRL. Z uznaniem
witamy przygotowanie, w ramach PRON, projektu jego
uprawnień i form działania w sferze polityki kadrowej,
zwłaszcza przy wysuwaniu kandydatur osób bezpartyj
nych na odpowiedzialne funkcje publiczne.

my krok na tej drodze. Wszyscy, którzy są świadomi
niezbędności reform, mogą i powinni uczestniczyć w ich
kształtowaniu i realizacji.

Nasza partia składa się z ludzi, którzy nie ugięli
się w ostrej walce, nie poddali trudnościom, wy
trzymali najcięższą próbę. Nie żywimy jednak urazy do
tych byłych członków PZPR, którzy uczciwie, w głębokim
przekonaniu, zaangażowali się w proces odnowy, ą potem
kierowani nieufnością czy rozgoryczeniem opuścili nasze
szeregi, nie rozumiejąc, iż stan wojenny to nie krok na rzecz
odbudowy starego porządku, lecz stworzenie elementar
nych przesłanek niezbędnych przemian. Aktywność i pra
ca takich ludzi są w dziele polskich reform potrzebne.
Niech przemyślą swą poprzednią decyzję. Powroty w
nasze szeregi tych, którzy nie sprzeniewierzyli się idei
socjalizmu, nikomu nie uwłaczają, istnieją ku temu polity
czne i statutowe warunki.
Uważamy też, że z naszej strony nic nie powinno stać na
przeszkodzie głębokim, szczerym rozmowom z tymi działa
czami byłej „Solidarności", którzy nie zasklepili się w krę
gu destrukcyjnej negacji i doceniają wagę socjalistycz
nych reform. Nigdy nie za dużo dialogu o tym, co mimo
różnic powinniśmy czynić wspólnie, by przybliżyć perspe
ktywę lepszego jutra Polski. Choć przeszłość wielu ludzi
podzieliła, przyszłość powinna ich połączyć. Tak nieraz
w dawnych i współczesnych dziejach naszego narodu
bywało.

W OBRONIE
NARODOWYCH INTERESÓW
Zdecydowanie opowiadając się za strategią po
rozumienia narodowego, partia nie traci wszakże
z pola widzenia różnych osób, grup i kręgów, które
uparcie kontynuują lub podejmują antysocjalisty
czną grę. Postęp procesu normalizacji, umacniający się

realizm postaw społecznych, nasze inicjatywy i działania
ograniczają pole ich wpływów. Mimo jednak, że zmieniają
akcenty, że usiłują pokrętnie reklamować swe intencje,
kierują się stale tymi samymi celami: krzewić nieufność do
wszystkiego co powstaje z socjalistycznej inspiracji, niwe
czyć nadzieję i wolę działania, aby dowieść, że „im” się nie
wal-5
uda. Na ofertę głębokich zmian odpowiadają jałową
nstytucjonalny kształt pluralizmu w Polsce to
negacją, wezwaniem do bojkotu, sprzeciwu. Bez względu
złożony, pod wieloma względami nowy prob
na subiektywne motywy, którymi kierują się ludzie popie
lem, wymagający dyskusji, podejmowania wielu
rający te hasła, obiektywnie utrudniają oni dzieło reform,
prób, gromadzenia doświadczeń. Jesteśmy gotowi szkodzą sprawie porozumienia.
do takich poszukiwań i tym samym skłonni rozważyć
Siły antysocjalistycznej opozycji same uwikłały się w ry
każdy konstruktywny projekt w tej dziedzinie. Zdajemy
tualną demagogię odmowy, za którą kryje się zarówno
sobie sprawę, że wiele osób, przejawiając krytycyzm
polityczne natchnienie oraz materialne zasilanie z ze
i nieufność do budownictwa socjalistycznego oraz pozo
wnątrz, jak i brak konstruktywnego programu, a także
stając w opozycji do konkretnych rozwiązań i sposobów
zanik obywatelskiego rozsądku i odpowiedzialności. Jed
działania, kieruje się patriotycznymi pobudkami. Prowa
nym z wymownych tego przykładów jest chociażby sięga
dząc z nimi dyskusję, gdy trzeba — polemikę, powinniśmy
nie po pozory pacyfizmu, próby wykorzystywania pokojo
znaleźć sposób takiego społeczno-politycznego umiej
wych intencji młodego pokolenia do tego, aby godzić
scowienia w naszym systemie owych sił i środowisk, aby
w patriotyczną tradycję wojskowej służby dla obrony
ich obywatelska troska i aktywność przyczyniały się do
granic ojczyzny.
rozwiązywania ważnych problemów narodowych.
v: u
Z takimi tendencjami i takimi ludźmi porozumienia nie
Pozytywnych doświadczeń dostarcza w tej mierze praca
będzie, gdyż z własnego Wyboru idą pod prąd żywotnych
Rady Konsultacyjnej prźy przewodniczącym Rady Pań
interesów narody.w^^ ^]r ^: 1 r ’. /' v
stwa, początek działalności konwentów obywatelskich
przy przewodniczącym WRN, dorobek działających w sze
Antysocjalistyczne hasła i usiłowania nie są zja
rokim i reprezentatywnym składzie zespołów i ciał dorad
wiskiem przejściowym ani wyjątkowym. Stanowią
czych Sejmu i rządu, pojawienie się na normalnym rynku
one konsekwencję podziałów klasowych i walki
prasowym nowych periodyków, przykłady nawiązywania
politycznej we współczesnym świecie. Mogą więc
dialogu między przedstawicielami racji partii oraz tych
jeszcze długo towarzyszyć nam w różnych posta
środowisk opozycyjnych, które szukają wyjścia z jałowego
ciach i formach. Stąd nakaz nieustannej walki
kręgu negacji i bojkotu. Te nowe zjawiska wzbogacają
ideologicznej i politycznej z antyustrojowymi, fak
praktykę pluralizmu, tworzą pożądaną wielopostaciowosć
tycznie destrukcyjnymi, tendencjami ograniczania
i wielobarwność życia publicznego.
przestrzeni działania i wpływów ich nosicieli,

I

Na dotychczasowych rozwiązaniach nie chcemy po
przestać. Dalekie od wyczerpania są bowiem możliwościrozszerzania składu różnych ciał społeczno-politycznychi gremiów doradczych o obywateli, którzy — niezależnieod orientacji światopoglądowej i politycznej — moglibywnieść konstruktywny wkład w rozwiązanie złożonychproblemów naszego kraju. Partnerów przybywa i będzier
przybywać. Wychodzimy im naprzeciw w poczuciu racjinaszej partii i państwa, a zarazem w przekonaniu, żei
ojczyźnie potrzebna jest każda nacechowana dobrą wolą.i
twórcza myśl.

Porozumienie narodowe wymaga przezwycięże
nia spuścizny konfliktów, które niosły dramatycz
ne wydarzenia początku lat osiemdziesiątych. Ist
nieją jeszcze niemałe pokłady nieufności i niechę
ci, dają znać o sobie podziały zrodzone z napięć i
uprzedzeń, z głębokiego kryzysu. Trzeba je konsek
wentnie usuwać, gdyż szkodzą narodowej sprawie. Na
drodze pojednania udało się już zrobić wiele. Konsekwen
tne stosowanie zasady, że „nie jest ważne, skąd kto
przychodzi, ważne, co czyni dziś i dokąd zmierza", stwo
rzyło możliwości włączenia się w życie publiczne milio
nom członków i wielu działaczom byłej „Solidarności".
W ruch społecznego protestu, który z taką siłą ujawnił
się latem 1980 roku, zaangażowały się, w najuczciwszych
intencjach, miliony Polaków. Kierowali się przekonaniem
„socjalizm tak — wypaczenia nie". „Solidarności" nie
sposób jednak sprowadzić do wspólnego mianownika. Na
XXI Plenum KC podkreślaliśmy, że skupiła ona miliony
ludzi, którzy ulokowali w niej nadzieje na oczyszczenie
życia z wynaturzeń, na niezbędne Polsce przemiany. Ale z
wielkim potencjałem socjalistycznej odnowy sąsiadował,
i z biegiem czasu zdobywał coraz większy wpływ poten
cjał antysocjalistycznej destrukcji.
Ten drugi kierunek wziął górę w kierowniczych gre
miach i w aparacie „Solidarności". Ale nie była to, i być nie
mogła, linia większości uczestników ruchu. Wielu odcho
dziło. Inni rezygnowali z aktywności, wzbraniali się przed
udziałem w niszczących kraj akcjach, z coraz większą
nieufnością odnosili się do poczynań ekstremy. W tym
miejscu warto przypomnieć, że członkowie naszej partii
jeszcze przed VIII Zjazdem krytycznie oceniali politykę
ówczesnego kierownictwa i domagali się zmian. Na IX
Nadzwyczajnym Zjeździe partia zdecydowanie odcięła się
od wynaturzeń i błędów przeszłości, proklamowała prog
ram socjalistycznej odnowy i opowiedziała się za porozu
mieniem na jej gruncie. Ale ówczesnym dramatem Polski
stało się to, że antysocjalistyczni gracze polityczni uparcie
pchali bieg wydarzeń w destrukcyjnym kierunku. Dla
opanowania wywołanej w ten sposób groźby rozkładu
państwa, ruiny gospodarki, konfliktu bratobójczego, trze
ba było sięgnąć po środki nadzwyczajne.
Rozumiemy szok wywołany stanem wojennym, emo
cjonalne motywy różnorodnych zachowań kontestacyj
nych. Zdajemy sobie sprawę z nieufności i obaw wywoła
nych pamięcią wielu rozczarowań. Ale dziś, po stworzeniu
tak wielu dowodów konsekwencji w dziele odnowy,
samokrytycyzmu w ocenie negatywnych doświadczeń i
gotowości do dalszych głębokich zmian, mamy moralne
prawo oczekiwać zrozumienia dla celów i motywów
działania naszej partii. Powtarzamy: sięgnęliśmy po nad
zwyczajne środki, aby zahamować niebezpieczny bieg
wydarzeń. Ale i po to, by stworzyć warunki przeprowadze
nia reform politycznych i gospodarczych, zbieżnych prze
cież z duchem porozumień sierpniowych, z dążeniami
milionów byłych członków „Solidarności". Dziś wydłuża

przede wszystkim poprzez społeczną atrakcyj
ność i efektywność naszej strategii, konsekwent
ne urzeczywistnianie linii reform i porozumienia.
Porozumieniu sprzyja dziś również proces pogłębiania
badań i ocen dotyczących naszej historii, eliminowania
białych plam, usuwania niedomówień, deformacji i upro
szczeń. Ich utrzymywanie szkodziło socjalistycznej kultu
rze, politycznej, otwierało też pole dla aktywności tych,
którzy pod hasłem „odkłamywania historii" usiłują zniek
ształcić jej obraz, posługując się nierzadko szowinistycz
nymi bądź wstecznymi kryteriami oceny dziejów narodu.
Zbliżają się doniosłe patriotyczne rocznice: 70-lecie
odzyskania niepodległości i 50-lecie napaści hitlerowskiej
na Polskę, wybuchu II wojny światowej. Nieokrojona,
pełna prawda o trudnych, złożonych dziejach naszego
narodu, sukcesach i porażkach, źródłach siły i przyczynach
słabości, uczy służby sprawie wolności i postępu, przema
wia za socjalistyczną perspektywą naszej ojczyzny.

RÓŻNE ŚWIATOPOGLĄDY,
JEDNA POLSKA
W problematyce światopoglądowej kierujemy
się zasadami, wynikającymi z humanistycznych
celów socjalizmu, z jedności podstawowych inte
resów świata pracy. Zasady te są wyrażone w
Konstytucji. Ich szerokie oświetlenie dała uchwała X
Zjazdu, program partii oraz inne partyjne dokumenty.
Za główny cel polityki wyznaniowej uznajemy tworze
nie warunków do zgodnego współdziałania dla dobra
ojczyzny jej wierzących i niewierzących obywateli. Pań
stwo polskie jest świeckie, ale nie antyrełigijne. Swobodę
zaspokajania religijnych potrzeb traktuje jako nienaruszal
ne prawo obywatelskie. Będąc wspólnym domem i do
brem narodu nasze państwo służy wszystkim, niezależnie
od różnic światopoglądowych.
Zgodnie z linią naszej partii dobitnie potwierdzoną w
dokumentach X Zjazdu w stosunkach z Kościołem rzyms
kokatolickim, z innymi kościołami i związkami wyznanio
wymi zachodzą, zwłaszcza w ostatnim okresie, korzystne
procesy. Będziemy nadal konsekwentnie kierować się
zasadą trwałości współistnienia Kościoła i socjalistyczne
go państwa, intencją współdziałania w rozwiązywaniu
narodowych problemów, prowadzeniem dialogu i sporu w
płaszczyźnie ideowo-filozoficznej.
Jedność dialogu i sporu zakłada konfrontowanie racji w
warunkach wzajemnego szacunku i tolerancji. Dobro
wzajemnych stosunków wymaga więc obustronnego po
szanowania: religijnej misji Kościoła oraz socjalistycznego
charakteru państwa, polskiej racji stanu. To zaś jest nie do
pogodzenia z faktami antysocjalistycznych zaangażowań,
z politycznym klerykalizmem.
Możliwości wspólnego służenia Polsce i jej obywate
lom są bardzo rozległe. Istnieje wszak bliskość wielu
nakazów i norm moralnych oraz szeregu aspektów współ
czesnej myśli i działań Kościoła z celami społecznymi
socjalizmu. Jednak idea wielkiego eksperymentu history
cznego w postaci twórczego dialogu i pozytywnego
współdziałania państwa socjalistycznego i Kościoła rzym
skokatolickiego dotychczas nie utorowała sobie drogi na
miarę rzeczywistych możliwości i potrzeb. Sprawą w tym
względzie kluczową powinna być bliższa współpraca w
rozwiązywaniu realnych problemów na gruncie humanis-
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tycznych założeń moralnych, oraz żywotnych, patriotycz
nych, społecznych wartości w imię nadrzędnego dobra
narodu i ojczyzny.
Jest jeszcze w Polsce wiele moralnego zła, a interesom
kraju szkodzi często lekceważenie pracy, brak poszanowa
nia wspólnego mienia, niska dyscyplina obywatelska. Z
tego niewątpliwie wynikają również dla Kościoła konkret
ne wnioski. Z tą myślą proponujemy, aby Komisja Wspólna
Przedstawicieli Rządu i Episkopatu podjęła sprawę istot
nego poszerzenia treści i form współdziałania czynników
państwowych i kościelnych równięż w takich dziedzinach,
jak krzewienie etyki pracy, kształtowanie postaw moral
nych i obywatelskich, pomoc socjalna, ochrona dóbr
kultury, zdrowia i środowiska naturalnego.

Będziemy rozszerzać poszukiwania teoretyczne i
dyskusje światopoglądowe, które wydobywają i
pogłębiają humanistyczne walory marksizmu, jego
orientacje na wszechstronny rozwój człowieka,
twórczego potencjału jednostki i społeczeństwa.

*

Cel socjalizmu to bowiem stałe ulepszanie materialnych
warunków ludzkiego życia, ale również sprawiedliwość
społeczna, równość praw i szans, możliwości samorealiza
cji a więc rozwoju intelektualnego i kulturalnego człowie
ka, spełnienie jego aspiracji, aby więcej wiedzieć i aktyw
niej działać. Cel ten zespala w dialektycznym związku
interesy i dążenia jednostki oraz społeczeństwa. Powinni
śmy głęboko oświetlić ową dialektykę jednostkowej pod
miotowości i społecznego charakteru ludzkich działań.
Socjalizm oznacza wyzwolenie i aktywizację klasy robo
tniczej, mas ludowych. Nie ma to jednak nic wspólnego z
koncepcją kolektywizmu uproszczonego, zwulgaryzowa
nego, oderwanego od problemów i potrzeb jednostki.
Teoria marksistowska, która wyrosła z dążeń do rozwiąza
nia podstawowych kwestii egzystencji i społeczeństwa i
człowieka, daje przesłanki dla głębokich odpowiedzi na
pytania, które niesie ludzki los. Zwrócona jest ku człowie
kowi jako cząstce społeczności i niepowtarzalnej jednost
ce. Stoimy przed zadaniem, by rozwinąć i upowszechniać
tak rozumiany socjalistyczny personalizm, tę warstwę
naszej filozofii, która niesie humanistyczną wizję godnego
życia, koncepcję aktywizmu, etos moralnej wrażliwości,
spolegliwości i uczciwości, etykę pracy — wszystko, co
tworzy pełnię człowieczeństwa w prawdziwej więzi z
innymi ludźmi, w społeczeństwie budującym socjalizm.
Musimy bardziej zdecydowanie sięgnąć ku tym wartoś
ciom, ku humanistycznemu przesłaniu marksizmu. Jest
to szczególnie ważne wobec rozbudzonych potrzeb po
znawczych i wrażliwości moralnej młodego pokolenia,
które chce uczestniczyć w racjonalnym rozstrzyganiu
problemów egzystencjalnych. Zadanie rozwinięcia pozy
tywnej aktywności światopoglądowej naszej partii adre
sujemy przede wszystkim do marksistowskich teoretyków,
publicystów i wychowawców.

KONSTYTUCJA NA MIARĘ
DZISIEJSZYCH WARUNKÓW
I PRZYSZŁYCH POTRŻEB
Kierując się potrzebą prawnego odzwierciedle
nia i potwierdzenia zmian w polskim systemie
społeczno-politycznym, partia opowiedziała sie na
X Zjeździe za przeobrażeniami Konstytucji. Dyskus
ja społeczna odpowie, czy wprowadzić tylko nie
zbędne zmiany, czy też podjąć prace nad nową
konstytucją.
Jest konieczne, aby w ustawie zasadniczej znalazły się
takie ujęcia, które umocnią jej rolę jako nadrzędnego
źródła podstawowych, a zarazem możliwie precyzyjnych
norm regulujących najważniejsze obszary życia społecz
nego. Uważamy, że Konstytucja powinna głębiej charakte
ryzować stosunki społeczno-gospodarcze i polityczne,
rozwinąć rozumienie praw i obowiązków obywatelskich,
jasno określać cele, zasięg i charakter działalności wszyst
kich głównych ogniw systemu politycznego, w tym wy
kładnię istoty samorządoości i jej perspektyw w państwie
socjalistycznym. Konstytucyjnego rozstrzygnięcia wymaga
kwestia struktury rad narodowych oraz Sejmu, czy ma być
jedno — czy dwuizbowa, czy też byłoby zasadne pojawie
nie się organu reprezentującego w naszym parlamencie
samorządy terytorialne. Doświadcźónia przemawiają także
za tym, aby rozważyć zharmonizowanie kadencji organów
przedstawicielskich wszystkich szczebli i skorelowanie ich
z okresami planowania społeczno-gospodarczego. To
tylko niektóre z kwestii, wymagających podjęcia w toku
przygotowywania wyjściowych, wstępnych założeń
zmian ustawy zasadniczej.

STAWIAĆ NA NAJLEPSZYCH
Czas dzisiejszy — reforma gospodarcza, demok
ratyzacja. proces porozumienia —- wszystko tó
wymaga o wiele śmielszej, a przede wszystkim
realizowanej z całą konsekwencją polityki kadro
wej. Jednym z ważnych aktów odnowy było przyjęcie na
XIII Plenum KC zasad, które nakazują preferować ludzi

wartościowych, zdolnych, zawodowo i moralnie przygo
towanych do wypełniania powierzonych im zadań. Doro
bek jest znaczny, występuje jednak zarazem wiele rażą
cych nieprawidłowości. W zbyt małym stopniu popierane
są jednostki szczególnie uzdolnione. Wiele organizacji i
instancji partyjnych nie stwarza pola aktywności ludziom
niespokojnym, odważnie poszukującym nowych sposo
bów działania. Za mało tu odwagi i odpowiedzialności za
przyszłość, za to wiele fałszywej troski o gnuśny spokój, o
„swoich". Przypadki stosowania w ocenach kadrowych
kryteriów pozamerytorycznych, preferowania osób nija
kich i układnych, ograniczanie się do obsadzania stano
wisk ludźmi z tego samego, zamkniętego kręgu, osłabiają
autorytet partii i podważają zaufanie do procesu odnowy.
Jednocześnie fakty takiego „negatywnego doboru" za
ciemniają obraz kadr w większości kompetentnych, praco
witych i ofiarnych, godnych szacunku i uznania.
Szczególnie słabą stroną naszej polityki kadrowej pozo
staje wciąż niedostatek konkretnie adresowanej i indywi
dualnie egzekwowanej odpowiedzialności za powierzone
zadania. Przynosi to duże szkody.
Na X Zjeździe przypomnieliśmy słowa Lenina, że przy
zachowaniu dla komunistów prawa niezbędnej kontroli i
nadawania kierunku... potrzebna jest również kontrola
bezpartyjnych nad komunistami... Proces ten hamują czę
sto obawy przed społeczną kontrolą i oceną decyzji
kadrowych. Leninowska teza, że „masy o wszystkim
powinny wiedzieć, o wszystkim wydawać sąd, na wszyst
ko wywierać wpływ" musi odnosić się również do polityki
personalnej. Partia jest zainteresowana, aby tak właśnie
było. Z tą też myśłą wita inicjatywy PRON. Organizacji
społecznych i ciał doradczych. To bowiem istotny czynnik
jej otwartego sposobu działania, rzetelności i wiarygodno
ści.

Uważamy za konieczne umacnianie roli organów
rzedstawicielskich i samorządów oraz kierowniów zakładów pracy w polityce kadrowej przy
ścisłym przestrzeganiu statutowych uprawnień
POP w tej dziedzinie.
Będziemy przeciwstawiać się sprzecznemu z uchwałami
partii powstawaniu różnych zakładowych czy lokalnych
„nomenklatur". Co więcej, czas obecny wymaga zasadni
czego przewartościowania tego pojęcia, związanych z nim
metod wyłaniania, oceny i awansowania kadr. Kraj nasz
potrzebuje ich doboru na szerokiej bazie społecznej i przy
zastosowaniu obiektywnych kryteriów. Potrzebuje zdecy
dowanego promowania efektywności i nowatorstwa, po
łączonych z ideowością i osobistą kulturą. Potrzebuje
rozszerzenia rezerwy kadrowej o młodych, wyróżniających
się ludzi, wzmożonej troski o podnoszenie kwalifikacji już
działających kierowników.
Opowiadamy się za powiększaniem liczby stanowisk
obsadzanych w drodze konkursów. Przydatność tej meto
dy potwierdziła już praktyka. Zdecydowana większość
spośród dwóch tysięcy powołanych tą drogą dyrektorów
dobrze zdaje egzamin.
Konkursy nie zapewniły jednak dotąd szerszych szans
awansu bezpartyjnym fachowcom, w tym ekonomistom
oraz specjalistom w dziedzinie teorii organizacji i zarządza
nia, a przede wszystkim ludziom młodym i kobietom.
Grupy te powinny być znacznie szerzej obejmowane
konkursami. Przy ich organizacji trzeba także bardziej
zdecydowanie sięgać do rezerwy kadrowej. Konkursy
trzeba szeroko stosować przy doborze na kierownicze
stanowiska w przedsiębiorstwach, departamentach minis
terstw, w urzędach administracji państwowej, w organiza
cjach spółdzielczych, uczelniach i jednostkach naukowobadawczych, a także innych jednostkach i instytucjach.
Konieczne jest zdecydowane wzmocnienie żałowanej
w ostatnich latach tendencji do szerszego sięgania w
doborze kadr kierowniczych po osoby bezpartyjne. W
1985 roku bezpartyjni stanowili 22 proc. osób rekomen
dowanych przez instancje partyjne na funkcje kierowni
cze. W 1986 r. już 30 proc. Trzeba jednak iść dalej,
okazywać ludziom więcej zaufania. Oddany Polsce Ludo
wej bezpartyjny musi mieć równe szanse zasłużonego
awansu.
Polityka kadrowa musi stawiać na młodych. Obecnie co
czwarta nominacja na stanowiska wymagające rekomen
dacji partyjnej obejmuje ludzi do 35 roku życia. Jednak w
administracji państwowej liczba nowo mianowanych
młodych kierowników maleje. W gospodarce tylko co
dwudziestypiąty wyłoniony drogą konkursową dyrektor
przedsiębiorstwa to człowiek młody. Aktywne sprzyjanie
rozwojowi młodych kadr, znajdowanie i kreowanie oraz
wprowadzanie do życia zawodowego uzdolnionych i
dynamicznych absolwentów, otwieranie przed nimi możli
wości awansu, promowanie kwalifikacji, odwagi, nowa
torstwa młodych — to jeden z warunków postępu, jedna z
najważniejszych powinności wszystkich ogniw partii.
Na jednym z najbliższych posiedzeń plenarnych KC
zostanie poddane ocenie praktyczne stosowanie uchwa
lonych na XI II Plenum zasad polityki kadrowej. Pozwoli to
pełniej ujawnić przyczyny występujących słabości oraz
ustalić kierunki niezbędnych posunięć i zmian w tej
niezwykle ważnej dziedzinie.

★ ★ ★
Oto projekt działań tworzących polski model głębokiej
demokratyzacji życia politycznego, zmierzających do jako
ściowego rozwoju samorządności, do rozszerzenia praw
obywateli, do umocnienia państwa, do kształtowania
socjalistycznego pluralizmu, do nowej fazy porozumienia
narodowego.

III. Reforma gospodarcza—stawką na pizedsiębiorczość,

efektywność i równowagę
Zadanie najważniejsze to wzrost efektywności. Od tego
GODNIE ze wskazaniami X Zjazdu V Plenum
zależy zdolność gospodarki do zaspokojenia potrzeb spo
KC PZPR podjęło merytorycznie i opowie
łecznych. W tym zadaniu splatają się klasowe i ogólnona
działo się zdecydowanie za drugim etapem
rodowe treści polityki partii. Nikt bardziej od klasy robotni
reformy gospodarczej. Widzimy w nim szanczej nie jest zainteresowany wzrostem efektywności
sę rozwiązania naszych złożonych problemów, tru
przedsiębiorstw i całej gospodarki, jej głęboką restruktury
dną, ale realną, drogę do społeczeństwa przedsię
zacją, ładem i racjonalnością w zakładzie pracy, poprawą
biorczego i gospodarczego, do przyspieszenia roz
zaopatrzenia produkcji i rynku, sprawiedliwym opłaca
woju kraju.

Z

Nowe przedsięwzięcia wykraczają daleko poza sferę
materialną, obejmują zasadnicze przemiany społeczno-polityczne, cywilizacyjne i kulturalne. Dążenie do efek
tywności, przedsiębiorczości, równowagi gospodarczej,
Uzerokie otwarcie na nowoczesność, na postęp naukowo-techniczny, zespalamy z ugruntowaniem zasad sprawie
dliwości, z uzdrowieniem stosunku do pracy. Zmiany
metod centralnego planowania i kierowania, wzbogacanie
form organizacyjnych i instrumentów ekonomicznych łą
czymy z przekształceniami modelu sprawowania władzy w
kierunku zwiększania udziału załóg robotniczych i ogółu
obywateli w procesach decyzyjnych, z poszerzeniem ludowładztwa i samorządności, z usprawnianiem i umacnia
niem socjalistycznego państwa.

niem trudu zespołów i ludzi.
Pogłębienie reformy gospodarczej będzie miało również
pozytywne skutki dla rolników, polepszy warunki realizacji
stabilnych zasad polityki rolnej państwa.
Kurs na nowoczesność, postęp naukowo-techniczny i
organizacyjny, inicjatywę i przedsiębiorczość, na humani
zację stosunków między ludźmi jest także najściślej zwią
zany z aspiracjami i dążeniami inteligencji.
Drugi etap reformy odpowiada więc na główny nurt
postulatów ludzi pracy. Otwiera perspektywę sprawiedli
wego podziału nie braków i niedostatków, lecz rosnącej
sumy dóbr i środków.

Nie ma dziś problemu, czy dalej reformować gospodar
kę. Pytanie realne to w jakim tempie dokonywać zmian,
Czy szybciej, podporządkowując gospodarkę surowym
rygorom efektywności i godząc się na związany z tym
wzrost wymagań, czy wolniej, mając świadomość, że
dłużej trwać będą dokuczliwe trudności, że oddali się
perspektywa przyspieszenia rozwoju kraju i poprawy wa
runków życia.

PUNKTEM WYJŚCIA
RÓWNOWAGA EKONOMICZNA
Niedostateczna sprawność gospodarowania wy
wołuje rozległe, ujemne następstwa. Do podsta
wowych należy brak równowagi ekonomicznej.
Skutki tego odczuwają wszyscy — producenci i
konsumenci, cała gospodarka i poszczególne
przedsiębiorstwa, każda rodzina.
Od zapewnienia równowagi zależy normalizacja rynku,
eliminowanie kolejek i uciążliwości przy zakupach, speku
lacji, waluciarstwa, różnego rodzaju zjawisk „czarnego
rynku”. Równowaga to zarazem konieczna przesłanka
ograniczenia rozdzielnictwa i innych form administracyj
nej ingerencji w funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Od jej osiągnięcia zależy by mechanizmy reformy nie
pozwalały na łatwiznę, zastój, marnotrawstwo, nie dzia
łały połowicznie, by wyzwalając inicjatywę i przedsiębior
czość przynosiły odczuwalne rezultaty.
Na V Plenum podkreśliliśmy, iż wśród instrumentów
równoważenia gospodarki nie traktujemy wzrostu cen
jako podstawowego. Na pierwszym planie stawiamy pod
niesienie efektywności gospodarowania i wzrost produk
cji. Możliwości szybkiego zwiększenia dostaw deficyto
wych wyrobów są jednak ograniczone. Istnieje też potrze
ba likwidacji nieuzasadnionych dotacji do wyrobów i
usług tak, aby cena wyrażała ich rzeczywistą wartość i nie
była, ani w sposób sztuczny obniżana dopłatami z budże
tu, ani podwyższana przez wysokie podatki i nierzetelne
kalkulacje. Wszystko to powoduje, że w 1988 r. niezbędne
staje się dokonanie istotnych podwyżek i zmiany struktury
cen, połączone z odpowiednią rekompensatą oraz rewalo
ryzacją wkładów oszczędnościowych ludności. Powinno
to przyczynić się do osiągania równowagi i wzmocnić
proefektywnościowe działanie mechanizmów reformy, w
rezultacie skrócić drogę do zdecydowanego obniżenia
inflacji oraz podniesienia poziomu życia. Wyrażamy prze
konanie, że w ogólnonarodowym referendum przeważy
zrozumienie tych konieczności, racjonalny do nich stosu
nek.

Życie dowiodło potrzeby większej różnorodności roz
wiązań dotyczących własności społecznej. Dotychczaso
wa tendencja do jej unifikacji nie sprzyjała rzeczywistemu
postępowi uspołecznienia, mierzonego rozwojem inicja
tyw i przedsiębiorczości załóg. Przebiegała też ze szkodą
dla rozwoju tak efektywnych form, jak małe państwowe
przedsiębiorstwa innowacyjne, spółdzielczość czy drobny
przemysł terenowy.
Wielkoprzemysłowa klasa robotnicza, wielkie socjalis
tyczne przedsiębiorstwa odgrywały i odgrywają ogromną
rolę w gospodarce oraz w życiu społecznym kraju. Ale
przekonaliśmy się też, że „wieikie", „państwowe" nie w
każdym przypadku musi oznaczać „lepsze", „bardziej
uspołecznione", „lepiej zaspokajające potrzeby". Rów
nież „państwowe", może nie być w swej istocie naprawdę
socjalistyczne, gdy pasożytuje na innych, lepiej pracują
cych, wytwarza produkcję niskiej jakości, marnotrawi
ludzką energię, materiały i maszyny, gdy brakuje troski
o sprawy socjalne, stosunki między ludźmi są zachwaszczo
ne, a ciała społeczne odgrywają znikomą rolę.

Reforma gospodarcza to stawka na współistnie
nie w polskich warunkach różnych typów i form
własności oraz na optymalne wykorzystanie eko
nomicznych walorów każdej z nich.
Jednakże poglądy, jakoby kluczem do pomyślności
gospodarczej była nieograniczona ekspansja prywatnego
kapitału, a nawet reprywatyzacja, są pozbawione rzeczo
wych podstaw, oderwane od realiów ekonomicznych i
społecznych, w istocie naiwne i złudne.
0 rozwoju kraju, poziomie życia ludzi pracy zdecyduje
przede wszystkim wzrost efektywności wykorzystania do
minującej przecież własności społecznej. Służą temu roz
wiązania II etapu reformy. Otwierają one drogę dla przed
siębiorczości załóg, rozszerzają pole działania ludziom z
inicjatywą, pobudzają dążenia do nowoczesności. Tworzą
warunki, aby przedsiębiorstwa państwowe wyróżniały się
innowacyjnością, zdolnością przystosowania do potrzeb
rynku i gospodarki, aby przez wysoką efektywność zapew
niały ludziom rzetelnie pracującym dobre zarobki. Aby
przynależność do załogi państwowego przedsiębiorstwa
umożliwiała spełnienie aspiracji zawodowych, dawała po
czucie samorządności, wpływu na podejmowane decyzje,
przynosiła satysfakcję. Aby funkcje produkcyjne zakładów
były łączone z troską o warunki pracy, o zaspokajanie
socjalnych i kulturalnych potrzeb pracownika i jego rodziny.
Partia popiera rządową propozycję ustanowienia włas
ności komunalnej. Pożądane jest sfinalizowanie prac nad
ustawowymi ramami dla tej formy własności społecznej.

Podzielamy też zamiar stworzenia możliwości swobod
nego obiegu środków między przedsiębiorstwami uspołe
cznionymi (np. w formie akcji) tak, aby czynniki wytwór
cze przepływały do jednostek działających najefektywniej.
Do aktywizacji uspołecznionego sektora gospodarki w
Na dłuższą metę o społeczno-gospodarczych znacznie większym stopniu mogą być wykorzystywane
szansach naszego kraju zadecyduje rozwój przed również środki finansowe będące w posiadaniu ludności.
siębiorczości. Opowiadamy się za kształtowaniem Istotne zalety społeczno-ekonomiczne miałyby obligacje,
mechanizmów skutecznego jej pobudzania. Przed służące realizacji programów w szczególnie ważnych dla
siębiorczość musi zdobyć wyższą jakościowo rangę w obywateli dziedzinach (np. telefonizacja, gazyfikacja,
gospodarce i Życiu społecznym, w socjalistycznej hierar przemysł motoryzacyjny). Forma ta miałaby również poli
chii wartości. Niezbędne jest do tego ugruntowanie samo tyczny walor związany z demokratyzacją procesu decyzji
dzielności i samofinansowania przedsiębiorstw, likwidac gospodarczych państwa.
ja zbędnych, krępujących aktywność przepisów, uelasty
Zdecydowanie opowiadamy się za ulepszeniem warun
cznienie form organizacji gospodarki i dysponowania
ków swobodnego rozwoju wszystkich form i postaci
własnością, sprawnie funkcjonujące systemy motywacyj
spółdzielczości. Ma ona w Polsce bogatą tradycję, wniosła
ne. Jesteśmy za tym, by ponadprzeciętne osiągnięcia
wielki wkład w rozwój gospodarki i życia społecznego,
upoważniały do ponadprzeciętnych dochodów.
wychowała zastępy ofiarnych działaczy. W ramach prawa
Przedsiębiorczość wymaga realnych parametrów eko
spółdzielczego będziemy działać na rzecz „odpaństwonomicznych, zwłaszcza płac odpowiadających jakości
wienia" i odbiurokratyzowania tego sektora, pełnego
pracy oraz cen odzwierciedlających koszty produkcji i
przywrócenia w nim zasad samorządności. Zgodnie z
realia rynkowe. W warunkach deficytu towarów i usług,
założeniami II etapu reformy zasadniczo zmienione zosta
zniekształconego rachunku ekonomicznego i uznanio
ną sposoby oddziaływania państwa na funkcjonowanie
wych dotacji, działalność przedsiębiorstw może stawać się
spółdzielczości. U ważamy, że powinna być wykorzeniona
— i w wielu wypadkach jest — karykaturą gospodarki,
praktyka „spółdzielni przy prezesie" a także sprowadzania
ulega wynaturzeniom, daje pole „małym ludziom wielkich
spółdzielni do roli wykonawcy mnóstwa odgórnych inst
interesów", sprzyja pasożytnictwu i spekulacji we wszyst
rukcji. Zasadniczemu uproszczeniu powinna ulec zarówno
kich sektorach.
procedura tworzenia nowych spółdzielni, jak i struktura
Przedsiębiorczość nie może być sposobem na groma
wieloszczeblowej nadbudowy nad jednostkami spółdziel
dzenie pieniędzy za wszelką cenę, na zdobywanie pozycji
czymi. Popieramy kierunki legislacyjnych inicjatyw rządu
przez bogacenie się aspołecznymi metodami. Jej zdrowy
zmierzających do zerwania z obligatoryjną przynależnoś
rozwój powinien otwierać drogę współzawodnictwu, kto
cią spółdzielni do zrzeszeń oraz obowiązkowego łożenia
lepiej, szybciej i taniej wyprodukuje poszukiwane towary i
na centralne fundusze.
usługi, przystosuje się do nowych warunków i wymagań
rynku. Takie współzawodnictwo nie przeczy zasadom
socjalistycznego gospodarowania. Rzetelna rywalizacja,
zdrowa konkurencja odpowiada prawom ekonomicznym,
ugruntowuje wśród załóg poczucie gospodarza, pozwala
CENTRALNE STEROWANIE
na obiektywną ocenę zespołów i ludzi. Kształtuje motywa
cje dobrej pracy, eliminuje bylejakość i cwaniactwo, w
— SAMODZIELNOŚĆ
miejsce równania „w dół", pobudza ambicje i zwiększa
PRZEDSIĘBIORSTW
możliwości ich spełniania. Zarazem racjonalizuje wiedzę o
gospodarce, oczyszcza ją ze złudzeń i stereotypów, z
Głębokie zmiany następują w modelu dyspono
jednostronnej orientacji roszczeniowej.
wania własnością społeczną. W działalności cen

WARUNKI
DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Rozlegają się głosy niepokoju, czy akcentowanie
przedsiębiorczości, rywalizacji ekonomicznej nie
osłabi sprawiedliwości społecznej, nie skaże sła
bych na przegraną. Można jednak zapytać, czy głosze
nie pierwszeństwa podziału przy zaniedbywaniu przedsię
biorczości i efektywności nie równałoby się perspektywie
równego dzielenia biedy i trudności? Treść socjalistycznej
zasady „od każdego według zdolności, każdemu według
pracy" nieuchronnie deformuje się i zaciera, gdy następuje
osłabienie motywacji, gdy osiąga się niedostateczne efekty.
Jesteśmy dalecy od pojmowania zasad gry ekonomicz
nej, współzawodnictwa jako tworzenia warunków do
wyrzucania kogokolwiek „za burtę", odradzania się kapi
talistycznej zasady, że silniejszy zawsze ma rację. Socjalis
tyczna rywalizacja ma zupełnie inny charakter. Osiągnięcie
sukcesu to nie awans zaradnej mniejszości kosztem ogółu,
lecz wyższy stopień zaspokojenia potrzeb całego społe
czeństwa. Konieczne do tego środki można jednak stwo
rzyć jedynie tylko poprzez wyraźne preferencje dla produk
cji i przedsiębiorczości.

O EFEKTYWNOŚĆ
SEKTORA SOCJALISTYCZNEGO
Nowych uogólnień teoretycznych wymagają do
świadczenia dotyczące stosunków własnościo
wych zarówno od strony typów i form własności,
jak i sposobów dysponowania nią.
W procesie kształtowania struktury własności będziemy
kierować się przede wszystkim dążeniem do tworzenia
korzystnych warunków rozwoju sił wytwórczych i lepsze
go, zgodnego z zasadą sprawiedliwości, zaspokajania
potrzeb ludzi pracy.
Podstawą socjalistycznych stosunków społecznych,
rozwoju kraju, bezpieczeństwa socjalnego i wzrostu stopy
życiowej ludzi pracy jest i pozostanie społeczna własność
środków produkcji. Rzecz w tym, by ta podstawowa
wartość klasowa socjalizmu urzeczywistniała się w for
mach coraz lepiej dostosowanych do konkretnych warun
ków, do nowoczesnych wymogów sprawności, efektyw
ności, chłonności na innowacje.

trum wzrośnie znaczenie prac planistyczno-programujących, które długofalowo określają warun
ki gospodarowania przedsiębiorstw, prognozują i
pozwalają wpływać na ich działalność. Centralne
sterowanie procesami gospodarczymi będzie koncentro
wać się na takich podstawowych obszarach i zadaniach,
jak właściwe proporcje podziału dochodu narodowego,
restrukturyzacja gospodarki mająca na celu szybszy wzrost
efektywności, postęp naukowo-techniczy, rozwój ekspor
tu, lepsze zaspokajanie potrzeb konsumpcyjnych; koordy
nacja polityki społecznej; tworzenie instrumentów ekono
micznych, w tym zasad polityki cenowo-dochodowej oraz
norm produkcji. Ukształtuje się kierowanie za pomocą
systemowych, parametrycznych mechanizmów, zostanie
zamknięty etap, w którym centralne sterowanie oznaczało
w praktyce bezpośrednie administrowanie procesami pro
dukcyjnymi.
Wraz z tym zdecydowanie umocni się rola załogi przed
siębiorstwa jako dysponenta części majątku narodowego,
a tym samym mandatariusza szerszego niż dotąd zakresu
władzy gospodarczej. Opowiadamy się również za zwięk
szeniem roli powiązań poziomych w układzie społeczno-gospodarczym. Wiele zagadnień rozstrzyganych dotych
czas przez organy państwa trzeba sukcesywnie przekazy
wać do rozwiązywania przez załogi, pomiędzy różnymi
przedsiębiorstwami i w systemie samorządności terytorial
nej.
Wartościową płaszczyzną więzi poziomych mogłyby
stać się stowarzyszenia dobrych, sprawnie działających
przedsiębiorstw dla wspierania inicjatyw gospodarczych,
promowania przedsiębiorczości wymiany i wzbogacania
doświadczeń. Byłby to liczący się krok na drodze podnoŁ
szenia nowoczesności, wydajności i konkurencyjności
przemysłu państwowego. Sądzimy, że zmierzająca vy tym
kierunku inicjatywa Rady Społeczno-Gospodarczej przy
Sejmie PRL spotka się z należytym zainteresowaniem
przedsiębiorstw. Dotyczy to również innych przedsię
wzięć, w tym stworzonego z inspiracji związków zawodo
wych Ogólnopolskiego Towarzystwa Inicjatyw Gospo
darczych „Promotor".

(ciąg dalszy na str. 6)

GLOS

Str.6

1987

POMORZA

—

11—18

Referat Biura Polityanego na VI Plenum KC PZPR
(ciąg dalszy ze str. 5)

ZWIĘKSZONA ROLA
SAMORZĄDNOŚCI
Programowy kierunek polityki partii, nasza soc
jalistyczna perspektywa to rozwój samorządnoś
ci. IMie może on opóźniać się w stosunku do rozszerza
nia samodzielności i samofinansowania przedsię
biorstw. Dyrekcje, kadry kierownicze muszą mieć jasne,
niezbędne uprawnienia oraz silne materialne i zawodoWo-moralne motywacje. Byłoby jednak krótkowzroczne i
zasadniczo sprzeczne z obowiązującym systemem praw
nym ograniczanie w praktyce roli samorządu do funkcji
organu pomocniczego dyrekcji. Pełne wykorzystanie spo
łecznych sił motorycznych reformy, osiągnięcie jej gospo
darczych i społecznych celów wymaga umocnienia wszy
stkich funkcji samorządu załóg. Wynika to z samej istoty
socjalistycznego sposobu gospodarowania. Reforma uda
się bowiem tylko wtedy, gdy wśród załóg wzrosną moty' wacje do wydajniejszej pracy, ściśle przecież związane z
poczuciem współgospodarzenia i współdecydowania,
właśnie z samorządnością.
Dążymy do umacniania samorządności zarówno w
formach przedstawicielskich, jak i poprzez pogłębienie jej
w formach bezpośrednich, zwłaszcza w grupach partner
skich. Uważamy, iż trzeba rozszerzyć zakres działania
organów samorządowych w strukturach ponadzakładowych. W niezbędnej nowelizacji prawa spółdzielczego
powinno znaleźć się miejsce dla stworzenia podstaw
samorządności pracowniczej nie tylko w poszczególnych
zakładach, lecz także na szczeblu całych spółdzielni.
Jesteśmy za niezawodnym funkcjonowaniem prawnej
ochrony członków samorządów pracowniczych.
Zasadnicze zmniejszenie liczby przedsiębiorstw uzna
wanych za posiadające podstawowe znaczenie dla gospo
darki narodowej, w których dyrektora powołuje organ
założycielski, wydatnie wzmocni pozycję samorządów w
dziewięciuset znaczących zakładach pracy.
Muszą być ograniczane i eliminowane przejawy niefor
malnej/nierzadko pozaprawnej ingerencji organów zało
życielskich w wewnętrzne sprawy przedsiębiorstwa. Jed
nocześnie pamiętać należy, że samodzielność i samorząd
ność przedsiębiorstw oznacza zarazem pełną ich odpo
wiedzialność za jakość pracy i rezultaty gospodarowania.
Nowy etap reformy podnosi znaczenie harmonijnego
współdziałania w układzie obejmującym dyrekcję, organi
zację zakładową PZPR, samorząd, związki zawodowe oraz
inne organizacje społeczne. Każdy z elementów tej kom
pozycji znajdzie w II etapie reformy nowe zadania, nowe
pola pracy i odpowiedzialności. Na wiele pytań odpowie
praktyka. Ale jasne jest, że zespalanie wszystkich sił i
społecznych czynników przedsiębiorstwa wokół głów
nych celów i zadań jest powinnością organizacji partyj
nych.

RÓWNE SZANSE, PRAWA
I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSZYSTKICH
JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH
Wiele kontrowersyjnych opinii wiąże się z dzia
łalnością pozarolniczego sektora prywatnego. Nie
jest słuszne przekonanie, że każda indywidualna działal
ność gospodarcza jest ze swej natury sprzeczna z socjaliz
mem, że prowadzi nieuchronnie do odtworzenia wyzysku
pracy. Stoimy na stanowisku, iż jeśli dobrze służy zaspoko
jeniu potrzeb społecznych, trzeba jej zagwarantować sta
bilne miejsce w naszym systemie ekonomicznym. Na
V Plenum partia opowiedziała się za takim właśnie rozwią
zaniem. Uważamy, iż należy poprzeć propozycje SD, aby w
ustawie zasadniczej określić miejsce sektora indywidual
nego w gospodarce narodowej. Konieczne też będzie
określenie racjonalnej granicy zatrudnienia w jednostkach
tego sektora. Jej przekroczenie mogłoby nastąpić pod
warunkiem wejścia w spółkę państwowo-prywatną. Or
gany państwowe powinny skutecznie egzekwować obo
wiązujące także ten sektor przepisy dotyczące warunków
pracy.
Tworząc warunki dla zdrowych poczynań prywatnej
własności nierolniczej, umacniając kooperację i integrację
różnych sektorów, należy dbać, aby sektor prywatny był
zorientowany przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb
ludności. Jego aktywność gospodarcza powinna rozwijać
się zwłaszcza w sferze rzemiosła, usług, drobnej wytwór
czości rynkowej, remontach i budownictwie mieszkanio
wym, a także w produkcji eksportowej. Trzeba też widzieć
pole jego działania w rozwijaniu nowych technologii, w
tym w informatyce, produkcji sprzętu medycznego itp.
Racjonalna, zróżnicowana polityka finansowa wobec pry
watnych producentów powinna sprzyjać rozwojowi pre
ferowanych dziedzin wytwórczości i usług. Zapewnić
równocześnie przestrzeganie prawa i zaostrzyć sankcje za
oszustwa finansowe. Nie może być miejsca dla drapieżne
go bogacenia się, zbijania fortun drogą spekulacji, omija
nia obowiązków podatkowych, operowania na „czarnym
rynku”, żerowania na trudnościach, jakie z powyższego
wynikają. Wykorzenienie głównych przyczyn tych wyna
turzeń i deformacji wymaga przede wszystkim zrównowa
żenia gospodarki, stworzenia rynku nabywcy, uzdrowienia
pieniądza.
Uważamy, iż należy zapewnić równoprawny, dyktowa
ny względami efektywności, dostęp prywatnych zakładów
do zaopatrzenia surowcowo-materiałowego oraz do kre
dytów bankowych, a zarazem zrównać sektor prywatny z
sektorem uspołecznionym pod względem obciążeń fiskal
nych oraz udziału w rozwoju infrastruktury społeczno-ekonomicznej.
Jesteśmy za odpowiednio zróżnicowanym opodatko
waniem prywatnych przedsiębiorstw: niższym wobec do
chodów kierowanych na rozwój produkcji i wyższym
wobec przeznaczonych na konsumpcję osobistą.

System podatkowy w całej gospodarce powinien
mieć charakter nie drenażowy lecz motywacyjny.
Wymaga to daleko idącej zmiany w kierunku dostosowa
nia jego zasad do proefektywnościowych założeń II etapu
reformy gospodarczej.
Jednocześnie jednostkom uspołecznionym, zwłaszcza
w drobnej wytwórczości, stwarzane będą warunki bardziej
elastycznego funkcjonowania. Odblokowanie dotychcza
sowych hamulców przedsiębiorczości i racjonalnego dzia
łania zwiększy ich siłę w naturalnej konkurancyjnej rywali
zacji rynkowej.
W rolnictwie, zgodnie ze wspólnym stanowiskiem
PZPR i ZSL, została już konstytucyjnie potwierdzona
równoprawność wszystkich trzech sektorów. Zakłada ona
współpracę poszczególnych gospodarstw i wzajemnie
korzystny podział zadań między nimi, a zarazem współza
wodnictwo o lepsze wykorzystanie czynników produkcji i
większy wkład w wyżywienie narodu.
W programie partii stwierdziliśmy, że koncentracja pro
dukcji i ziemi, w tym również jej scalanie, jest obiektywną
tendencją określającą przeobrażenia w rolnictwie. Także tu
o dalszych zmianach stosunków własności powinna de
cydować zarówno pełna dobrowolność, jak i efektyw
ność, zdolność zwiększania produkcji, możliwie najlep
szego spożytkowania sił i środków materialnych.

REGUŁY
I MECHANIZMY EKONOMICZNE

wzbogacania motywacji pracowniczych. Wiele mają tu też
do zrobienia zakładowe ośrodki kształcenia i informacji. .

W sterowaniu rozwojem gospodarczym, w miarę
pogłębiania reformy wzrośnie rola mechanizmów
rynkowych i rozszerzony będzie zakres ich wyko
rzystania. W praktyce oznacza to przede wszystkim

DLA CZŁOWIEKA,
DLA LEPSZEGO ŻYCIA

respektowanie obiektywnego charakteru ekonomicznych
praw gospodarki1 towarowo-pieniężnej, zwłaszcza prawa
wartości oraz prawa podaży i popytu. Prawa rynku mają
uniwersalny zasięg i działają w każdej gospodarce, w
której funkcjonuje pieniądz. W socjaliźmie powstały wa
runki, by mechanizmy rynkowe podporządkować plano
wemu zaspokajaniu potrzeb społecznych. Przeciwstawia
nie sobie narzędzi planowego lub rynkowego wpływania
na ekonomikę okazało się błędne, było wyrazem dogmatyzmu w teorii i woluntaryzmu w praktyce.

Reforma gospodarcza, dążenie do wzrostu efek
tywności to droga osiągania celów społecznych,
zapewnienia szeroko pojętej sprawiedliwości: za
równo wynagradzania wedle efektów pracy, jak i
powszechnej równości szans, dostępu do oświaty
i kultury, poczucia bezpieczeństwa socjalnego i
pewności jutra. W żadnych okolicznościach nie wolno

Istota problemu to zakres i sposób wykorzysta
nia rynku w planowym rozwoju gospodarczym.

Do głównych celów społecznych drugiego etapu
reformy — obok ograniczenia inflacji i poprawy zaopa
trzenia rynku — należy rozwiązanie problemu miesz
kaniowego. Nie może trwać obecna stagnacyjna, w

Konkretne rozwiązania polityki ekonomicznej muszą od
powiadać specyfice danego obszaru gospodarki. Są w niej
sfery, zwłaszcza te, które wywierają największy wpływ na
nowoczesność i wydajność, w których dominującą rolę
będzie pełnił mechanizm długookresowego planowania
państwowego. Są też sfery, w których struktura i asorty
ment produkcji będą kształtować się głównie pod wpły
wem sygnałów płynących z rynku. We wszystkich jednak
przypadkach musi obowiązywać rachunek ekonomiczny,
w tym cena odzwierciedlająca społecznie niezbędne na
kłady pracy oraz stosunek podaży i popytu.
„Więcej" lub „mniej" socjalizmu w gospodarce zależy
nie od zakresu, w jakim obowiązują reguły rynkowe, ale od
tego, czy cały system działa efektywnie, zgodnie z potrze
bami społeczeństwa.
W rozwoju naszej socjalistycznej gospodarki kryteria
społeczno-ideologiczne powinny rozstrzygać o celach
polityki gospodarczej i kształcie systemu ekonomicznego
oraz przy ocenie skutków jego działania. Natomiast o
sposobie osiągania celów, o metodach realizacji plano
wych zadań gospodarczych musi decydować rachunek
ekonomiczny, stosowany w warunkach samodzielności
przedsiębiorstw i samorządności załóg.

UREALNIANIE I WZBOGACANIE
SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ
Przeprowadzone zmiany prowadzą do silniejsze
go powiązania podziału zarówno z oceną indywi
dualnego wkładu pracy, jak i z rezultatami osiąga
nymi przez załogę i zespoły wchodzące w jej skład.
Wzbogaca to zasadę socjalistycznej sprawiedliwo
ści. Nasze stanowisko jest jednoznaczne: sprawiedliwie
oznacza płacić nie za obecność w pracy, lecz za jej
konkretne efekty, lepiej zarabiać w dobrym przedsiębior
stwie i gorzej w gospodarującym źle. Sprawiedliwie to
podcinać korzenie praktyk monopolistycznych, które pro
wadzą do niczym nie zasłużonych przywilejów. To rów
nież bezwzględnie respektować rygory ekonomiczne
zmierzające do eliminacji nieudolności i marnotrawstwa.
A więc także bardziej zdecydowanie stosować zasadę
upadłości niegospodarnych przedsiębiorstw i przekazy
wania ich majątku sprawnym i efektywnym, oraz tak
różnicować możliwości rozwojowe, aby środki nie prze
pływały do nieudolnych producentów.
Na tym obszarze silnie dają znać o sobie pozostałości
przyzwyczajeń systemu nakazowo-rozdzielczego. Trzeba
wyeliminować szkodliwą praktykę spełniania przez nie
które komitety partyjne funkcji „adwokackich" wobec
niegospodarnych przedsiębiorstw, znajdujących się z wła
snej winy na skraju bankructwa. Nie wolno godzić się, aby
kryterium oportunistycznej zgody na niegospodarność,
dążenie do pozornego spokoju i wygodnictwa dominowa
ły nad długofalowym myśleniem w kategoriach efektyw
ności. Obok innych kosztów, działania takie powodują
kształtowanie w świadomości społecznej stereotypu na
szej partii jako siły konserwatywnej.
Duża część społeczeństwa aprobuje perspektywę więk
szych niż dotychczas zróżnicowań dochodów w gospo
darce uspołecznionej pod warunkiem, że będą miały one
uzasadnienie w rzeczywistych rozpiętościach wkładu pra
cy, stworzą motywacje podnoszenia jej jakości, zwiększą
poczucie odpowiedzialności za osiągane wyniki. Opowia
damy się za znacznym zróżnicowaniem dochodów na
takich właśnie podstawach. Nie powinno razić, gdy dyrek
tor dobrze prosperującego, szybko rozwijającego się
przedsiębiorstwa, autor wybitnych osiągnięć naukowych,
inżynier-wynalazca, robotnik-racjonalizator, mistrz i bry
gadzista przewodzący przodującemu zespołowi oraz jego
członkowie osiągają dochody wielokrotnie wyższe od
przeciętnych. Dochody takie są uzasadnione, jeżeli zostały
uzyskane uczciwie, stanowią rezultat wyróżniających się
wyników pracy, talentu i przedsiębiorczości. Tę zasadę
powinny respektować tak systemy płacowe, jak i podatko
we.
Dziś jednak wiele zróżnicowań w dochodach osiąga
nych zarówno w sektorze uspołecznionym, jak i w prywat
nym nie wynika z wkładu pracy. Czasem jest wręcz
odwrotnie: lepiej zarabiający w rzeczywistości daje z siebie
mniej. Drogą do likwidacji takich anomalii jest osiągnięcie
— właśnie w ramach II etapu reformy gospodarczej —
równowagi ekonomicznej, wprowadzenie właściwych sy
stemów motywacyjnych, umocnienie złotówki, ograni
czenie inflacji, wzmocnienie rygorów efektywności. Obok
mechanizmów ekonomicznych będziemy nadal odwoły
wać się do narzędzi społeczno-prawnych, do rozszerzenia
społecznej kontroli i nadzoru, zwłaszcza Inspekcji Robot
niczo-Chłopskiej, do pobudzania nacisku opinii społecz
nej, m.in. poprzez ruch obrony praw konsumentów, do
publicznej krytyki, do instrumentów fiskalnych, a jeśli to
niezbędne — do środków karnych.
Wespół z zachętami materialnymi ważną rolę w naszym
systemie gospodarczym powinny odgrywać motywacje
społeczne — poczucie podmiotowości, ambicja, dążenie
do zasłużonego awansu. Socjalistyczne wartości to znacz
nie więcej niż tylko uzyskiwanie dochodów zgodnych z
wkładem pracy. Sięgają one szerzej i głębiej, dotyczą
zwłaszcza etosu pracy. Jego osłabienie jest szczególnie
groźnym zjawiskiem społecznym. Polsce niezbędne jest dziś
społeczne porozumienie, szeroki sojusz na rzecz dobrej
roboty i zawodowego mistrzostwa. Jest to szczególnie
ważne, rozległe pole działania dla partii, PRON, samorzą
dów pracowniczych i związków zawodowych, organizacji
młodzieżowych, dla NOT oraz innych stowarzyszeń zawo
dowych i twórczych. Szczególne znaczenie, co podkreśliło
XIX Plenum, ma pielęgnowanie i rozwijanie najlepszych
tradycji społecznej służby polskiej inteligencji. Oczekiwa
nia pod adresem zawodów, których rzetelhe i twórcze
wykonywanie decyduje o postępie naukowo-technicz
nym i rozwoju kultury, o powodzeniu odnowy życia
politycznego i gospodarczego łączymy z umacnianiem ich
społecznego prestiżu.
Podnoszenie moralnej rangi pracy wyznacza bardzo
ważne pole działań zakładowych organizacji partyjnych.
We współpracy z dyrekcjami zakładów, z organizacjami
społecznymi, z każdym, kto uznaje i ceni społeczną war
tość pracy, powinny one dążyć do umocnienia więzi i

zapominać, że socjalistyczna gospodarka jest dla człowie
ka, dla narodu, dla lepszego życia.

niektórych regionach kraju wręcz regresywna tendencja w
tej dziedzinie. To prawda, że budownictwo mieszkaniowe
jest bardzo obciążone kryzysowym dziedzictwem. Mniej
sza produkcja cementu i innych materiałów budowlanych,
mniejszy import zaopatrzeniowy, wzrost kosztów infra
struktury komunalnej, rosnące kłopoty z pozyskaniem
nowych terenów dla budownictwa itp. hamują i utrudniają
postęp. Ale istnieją obok tego inne strukturalne, a także
subiektywne przyczyny skrajnie złej sytuacji.
Krytycznie oceniając i weryfikując nadmiar priorytetów,
przełamanie impasu w kwestii mieszkaniowej uważamy za
priorytet o ustrojowym charakterze. Na jednym z posie
dzeń plenarnych KC w przyszłym roku rząd powinien
przedstawić skonkretyzowany program przyspieszenia
budownictwa mieszkaniowego, który zapewni — zgodnie
z programem PZPR — wybudowanie 4 min mieszkań do
2000 roku.
Dobre wyniki niektórych województw wskazują, jak
wiele zależy od inicjatyw i energii wszystkich uczestników
realizacji programu mieszkaniowego. W Sieradzkiem cykl
budowy domów oddanych do użytku w bieżącym roku
wynosi niecałe 14 miesięcy, przy średnim w kraju 21
miesięcy. Poziom budownictwa z poprzedniego roku
przekroczono tam o 31 proc. przy stosunkowo niskim,
wynoszącym 34,5 tys. złotych, koszcie 1 m kw. powierz
chni użytkowej. Zbliżone wyniki osiągnięto w wojewódz
twach radomskim, przemyskim i słupskim. Natomiast we
wrocławskim buduje się wciąż mało i drogo; do końca
października roczny plan zrealizowano zaledwie w 46,8
proc., rozmiary budownictwa są tam blisko o 1 /3 mniejsze
niż w ub. roku, przeciętny budynek wznosi się ponad 2,5
roku/przy rekordowo wysokich kosztach — 45,4 tys. zł za
1 m kw. powierzchni użytkowej. Niewiele lepsza jest
sytuacja w województwach kaliskim i jeleniogórskim.

Kryzys gospodarczy i społeczny odbił się dotkli
wie nę systemie oświaty. Dotyczy to nie tylko szczup
łości środków na rozwój bazy materialnej i niedoboru kadr
pedagogicznych. Zmalała społeczna atrakcyjność wy
kształcenia, od wielu lat zmniejsza się udział młodzieży
robotniczej i chłopskiej w szkołach średnich i uczelniach.
Dotychczasowe środki przeciwdziałania temu okazały się
niewystarczające. Konieczne jest zapewnienie pełnej reali
zacji uchwał XXIV Plenum KC w zakresie kształcenia kadr
pedagogicznych, unowocześnienia programów i metod
nauczania, modernizacji bazy materialnej, szybszego wy
równywania warunków i poziomu nauczania w miastach i
na wsi. Powinny ulec przyspieszeniu prace nad projektem
perspektywicznego modelu systemu edukacji narodowej
w Polsce.

książki. Są dziedziny, gdzie —■ jak w służbie zdrowia —
powinna zostać wprowadzona możliwość uzupełnienia
podstawowych usług świadczonych bezpłatnie przez
państwo usługami skomercjalizowanymi.
Często bywa, że środki przeznaczone na zabezpieczenie
społeczne wydatkowane są nieracjonalnie, a nawet roz
rzutnie. Należy wprowadzić finansową wycenę świadczo
nych usług socjalnych, kulturalnych czy edukacyjnych,
aby w ten sposób skłaniać do gospodarności w wykorzys
taniu wielkich nakładów na te cele. Oczekujemy na
konkretne propozycje rządu w tej sprawie.
Nierzadko zamiast docierać do tych, którzyVzeczywiście
znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, środki socjalne
są przechwytywane przez ludzi nieuczciwych — przedsta
wiających fałszywe zaświadczenia, zawierających fikcyjne
małżeństwa lub fikcyjnie rozwodzących się i innych ama
torów wygodnego życia na społeczny koszt a więc rów
nież na koszt rzeczywiście potrzebujących pomocy. Uwa
żamy za niezbędne zaostrzenie kontroli i zwiększenie
skuteczności przeciwdziałania takim zjawiskom. Przede
wszystkim jednak potrzeba ich społecznego potępienia.
Trzeba też uelastycznić formy realizacji polityki społecz
nej poprzez głębszą decentralizację decyzji, różnicowanie
nakładów i mechanizmów w zależności od warunków
lokalnych, a także pobudzać dbałość przedsiębiorstw o
załogi. Słuszna jest inicjatywa zawierania między samorzą
dem i dyrekcją a związkiem zawodowym przedsiębiorstwa
umów społecznych. Mogłyby one określać sposób spożyt
kowania kwot dodatkowo wypracowanych przez załogę z
myślą o lepszym zaspokojeniu jej potrzeb, np. rozszerzeniu
badań profilaktycznych, budowie lub zakupie nowego
ośrodka wypoczynkowego, rozwoju zakładowego budo-x
wnictwa mieszkaniowego itp.
Polityka społeczna państwa powinna być aktywnie
wzbogacana przez związki zawodowe. Opowiadamy się
za rozszerzeniem form i środków spełniania przez nie
funkcji socjalnych. Związki zawodowe powinny m.in.
uzyskać możliwość założenia własnego, uzupełniającego
działalność ZUS, zakładu ubezpieczeń społecznych. Ma
terialną bazę działalności związków zawodowych mogły
by też powiększyć udziały w majątku przedsiębiorstw
dające podstawy do uczestnictwa w ich zyskach, a nawet
całe przedsiębiorstwa stanowiące własność związkową.

Socjalistyczne państwo jest i pozostanie gwaran
tem konstytucyjnego prawa do pracy. Prawa tego
nie da się jednak sztucznie odrywać od przydatnoś
ci konkretnego pracownika na konkretnym stano
wisku. Nie jest ono przywilejem stałego zatrudnie
nia w danym miejscu i nie upoważnia do byle
jakiego wypełniania obowiązków. Jest to w istocie
prawo do pracy efektywnej, społecznie użytecznej. W
interesie społeczeństwa leży pożyteczna gospodarczo mo
bilność pracowników, niezbędne zmiany kwalifikacji za
wodowych, racjonalizacja zatrudnienia. Nie powinno to
budzić społecznych obaw. W Polsce Ludowej nie może
być miejsca dla bezrobocia, w tym również dla niemoral
nego bezrobocia „na etatach" i „posadach". Jest nato
miast gwarancja dla pracy rzetelnej, godziwej, przynoszą
cej efekt ekonomiczny i satysfakcję osobistą każdemu
człowiekowi. Jest też miejsce dla zdrowej, znacznie rozleglejszej niż obecnie rywalizacji o bardziej atrakcyjne i lepiej
płatne stanowiska pracy.

Dótyćhćżśsowy prżebifeg atśśtacji stanowisk pfdtiyy któ
ra powinna się do tego przyczynić, oceniamy bardzo
krytycznie. W większości przypadków atestacja była po
zorna, stała się próbą walki z biurokratyzmem za pomocą
biurokratycznej mistyfikacji. Oczekujemy do tej ważnej
sprawy jakościowo innego podejścia, energicznych i sku
tecznych działań. Wymaga to m.in. ściślejszego powiąza
nia jej z procesem wartościowania pracy, weryfikacji
obowiązujących norm techniczno-produkcyjnych oraz ra
dykalnego ograniczenia biurokratycznych obciążeń.
Jedną z centralnych kwestii polityki społecznej jest
podział funduszów spożycia na spożycie indywidualne i
zbiorowe. W tej sprawie zajęliśmy stanowisko na X ZjeźŁĘBOKIEJ analizy oraz istotnych zmian wy
dzie PZPR. Zachowuje ono w pełni aktualność. Chcemy
maga realizacja funkcji socjalnych państwa.
harmonijnie wiązać wzrost funduszu spożycia zbiorowego
Nie jesteśmy państwem ,,nadopiekuń
i dochodów osobistych. Dziś na czoło wysuwa się, powią
czym", nie chodzi o uszczuplanie dotychczaso
zany ze wzrostem wydajności pracy, wzrost płacy indywi
wych podstawowych zdobyczy w tej dziedzinie. Są
dualnej. Jest to konieczne, aby silniej pobudzać osobistą i
one nienaruszalne i wynikają z humanistycznej
zbiorową wydajność, efektywność i innowacyjność. One
istoty socjalizmu. Bezpłatna oświata, państwowa opie
to warunkują wzrost dochodu narodowego, a więc zwięk
ka zdrowotna, szeroki dostęp do kultury to osiągnięcia,
szenie środków na spożycie zbiorowe, oświatę, ochronę
których nie zaprzepaścimy. Przeciwnie, będziemy dążyć
zdrowia, kulturę, powszechne bezpieczeństwo socjalne.
do podniesienia często niezadowalającego poziomu za
„Taki jest — stwierdza program PZPR — wymóg harmo
spokajania potrzeb społecznych w tych dziedzinach. Musi
nijnego łączenia zasad sprawiedliwości społecznej z rygo
natomiast zmieniać się proporcja pomiędzy tym co prze
rami efektywnego gospodarowania".
chodzi poprzez budżet, co w potocznej świadomości
To nasza partia na IX Nadzwyczajnym Zjeździe opowie
działa się za reformą gospodarczą, a na X Zjeździe za jej II
organa państwa „dają", „dzielą" i „zapewniają", a tym co
poszczególni ludzie, kolektywy pracownicze i grupy za
etapem. Jego wdrożenie będzie trudnym sprawdzianem
wodowe osiągają dzięki wkładowi pracy, na podstawie
jakości partyjnego przewodzenia. Uważamy, że Komitet
reguł ekonomicznych. Te nader złożone kwestie podej
Centralny mógłby corocznie przedstawiać społeczeństwu
miemy kompleksowo na II Krajowej Konferencji Delega
informację o przebiegu i efektach reformowania gospodartów. Ale z całą stanowczością oświadczamy, że ludziom i
iki. Partia zobowiązała się przed narodem do konsekwent
nej walki o wprowadzenie reformy, do przezwyciężania na
grupom pozbawionym możliwości polepszenia swej sytu
acji materialnej poprzez zwiększenie wkładu pracy, musi
tej drodze przeciwności i barier. Zobowiązanie to ma
być i będzie zapewniona niezbędna pomoc, skuteczna
zasadnicze znaczenie. Mądrzejsi o gorzkie doświadczenia
osłona socjalna. Dotyczy to zwłaszcza rencistów i emery
wiemy, że nie może powtórzyć się — jak bywało w prze
tów, wszystkich, którzy oddali swe siły sprawie odbudowy
szłości — odstępowanie od niezbędnych zmian pod nacis
i rozwoju kraju.
kiem przeciwnych im sił bądź niekorzystnych warunków.

G

Nie zamierzamy komercjalizować wszystkich dziedzin
polityki społecznej. Jeśli np. w turystyce lub rozrywce w
większym stopniu powinny obowiązywać prawa rynku,
nie oznacza to, ze należy rozciągnąć je mechanicznie na
oświatę czy działanie teatrów. Konieczna jest większa
troska państwa o zwiększenie produkcji i dostępności

Konsekwentnie realizowana reforma — choć to
droga trudna, w niejednej kwestii obarczona ryzy
kiem — to dziś podstawowy warunek przyspiesze
nia marszu ku nowoczesności i dostatkowi, zwięk
szenia udziału Polski w międzynarodowym podzia
le pracy, zapewnienia godnej pozycji w świecie.

IV. Reforma to wielka inicjatywa
i zasadniczy obowiązek partii
A X Zjeździe stwierdziliśmy: „przywódz
Po to by reformy się powiodły, zostały uwieńczone
two partii to „zasada zasad" naszego usukcesem, muszą w nich aktywnie uczestniczyć wszystkie
stroju. Nie jest ono uzurpacją. Wywodzi
instancje i organizacje, cały aktyw i ogół członków PZPR.
się z niepodważalnych podstaw historycz
Być nie biernym obserwatorem czy recenzentem, lecz
nych i klasowych, ideowych i moralnych". Podkre
współtwórcą i uczestnikiem ruchu łamiącego trudności i
śliliśmy zarazem, że „dla partii marksistowskoprzeszkody, skutecznie ograniczającego koszta zmian i
powiększającego ich efekty.
-leninowskiej nie ma sprawy ważniejszej niż za
Toteż odpowiedź na pytanie o rolę partii w warunkach
ufanie klasy robotniczej, wiarygodność i autorytet
nowego etapu socjalistycznej odnowy łączy się ściśle z
w oczach ludzi pracy". Za zjazdem powtarzamy:
tym, jak każdy z nas będzie pracował, na ile sprosta
„To, co boli ludzi musi boleć partię". Oto zasadni
wymaganiom reformy.
czy warunek społecznego do nas zaufania".

N

NA CZELE PRZEMIAN
Wszystkie zadania związane z rolą PZPR, z jakoś
cią jej przywództwa i służby skupiają się dziś w
dziele socjalistycznej odnowy. Jesteśmy na jej cze
le — to nasza wielka idea i zasadnicza powinność.
Partia jest inicjatorem i promotorem tego procesu, wyzna
cza jego główne cele i kierunki, wciela w życie jego zasady
i egzekwuje wymagania.

Czy opowie się po stronie racjonalnych, nowoczesnych
i efektywnych rozwiązań i poparcie to potwierdzi swą
postawą?
Czy zgłosi wartościową inicjatywę lub przyczyni się do
tego, by cudza znalazła sprawną i szybką realizację?
Czy będzie wspierać ludzi uczciwych i odważnych,
efektywnie i nowatorsko działających?
Czy zdecyduje się na otwartą krytykę niesprawiedliwoś
ci, zła, którego wokół ciągle jeszcze niemało? Czy będzie
skutecznie usuwał różnego rodzaju nonsensy, zaniedbania,

(ciąg dalszy na str. 7)

1987

GLOS

11—18

-

/

POMORZA

Str.7

.Referat Biura Politycznego na VI Plenum KC PZPR
(dokończenie ze str. 6)
walczył z marnotrawstwem, przeciwstawiał się biuro
kratycznym praktykom i zachowawczym oporom?
Czy będzie efektywnie działał w demokratycznych in
stytucjach?
Czy wespół ze śwym kolektywem dołoży starań, by jego
własna POP stała się przykładem demokracji w życiu, w
codziennej praktyce, nie uszczuplając jednocześnie dys
cypliny i skuteczności swoich działań?
Czy potrafi rozmawiać z ludźmi, uważnie słuchać i
skutecznie przekonywać, potwierdzając swe racje argu
mentem rzetelnej wiedzy i własnego przykładu?
Odpowiedzi na takie pytania w istocie rozstrzygną, czy i
na ile w procesie reform wzrośnie rola naszej partii.
Mówiliśmy o tych kwestiach na XIII i XX oraz, pod kątem
działalności POP, na IV Plenum Komitetu Centralnego.
Oceny i uchwały wtedy przyjęte zachowują pełną aktual
ność. Co więcej czas obecny nadaje im nowy wymiar.
Umacniać ideowe i moraine wnętrze partii oraz rozsze
rzać front jej działania, to w istocie jedno zadanie. Im partia
czystsza, silniejsza, dojrzalsza, im lepiej wyposażona w
marksistowsko-leninowską wiedzę społeczną, im bardziej
politycznie zwarta i ideowo tożsama, tym bardziej stać ją
na dialog/na szersze sojusze, na przekonywanie i zjedny
wanie ludzi.

DZIAŁAĆ PRYNCYPIALNIE,
JEDNOLICIE, KONSEKWENTNIE
Być na czele przemian — to obowiązek, który
wymaga od całej partii zwiększonego wysiłku inte
lektualnego i organizatorskiego, po nowemu okre
śla jej funkcje programujące i kontrolne, inspiratorskie i kadrowe, zmienia warunki i pogłębia
treści urzeczywistniania jej przewodniej, kierow
niczej i służebnej roli.
Przewodzić
oznacza dziś przede wszystkim wytyczać
linię kontynuacji i pogłębiania socjalistycznej odnowy,
odpowiadać na pytania i rozwiązywać problemy niesione
przez współczesny czas, rozszerzać proces porozumienia
narodowego, być szeroko otwartym, zdobywać sojuszni
ków dla polityki reform. W urzeczywistnianiu tych zadań
umacniać swą twórczo rozumianą, marksistowsko-leni
nowską tożsamość.
Kierować — tó przede wszystkim dostosowywać treści
oraz struktury rządzenia i zarządzania do nowych wymo
gów społeczno-gospodarczych, to promować kadry zdol
ne do efektywnego, nowatorskiego działania, ucząc je
samodzielności, rzeczowości i skuteczności, to realizować
nasz partyjny program we wszystkich instytucjach państ
wa demokracji i samorządności.
Służyć —to dokumentować poczucie odpowiedzialno
ści przed klasą robotniczą, narodem, dbać o urzeczywist
nianie społecznej sprawiedliwości, zdecydowanie reago
wać na znieczulicę i zło, w wielkich i małych sprawach
dawać na co dzień świadectwo humanistycznej wrażliwo
ści i moralnej siły socjalizmu.
ObćcfiSj skali zadatTspröstapartmta sama ^'czerpiąca
ze swych ideowych źródeł i najlepszych tradycji; wierna
l zasadniczym interesom klasy robotniczej i dająca im pier
wszeństwo, partia, która jest robotnicza, a właśnie przez to
także ogólnonarodowa, głęboko patriotyczna. Jednocześ
nie w coraz większej mierze musimy stawać się partią nie
taką samą, coraz bardziej otwartą na nowe warunki i
potrzeby, poszukującą, niespokojną i twórczą w myśleniu,
nowatorską w praktyce. Działającą konsekwentnie i jed
nolicie na rzecz socjalistycznych reform, ich wysokie
wymogi odnoszącą i stosującą we własnych szeregach.
Widzimy w tym drogę urzeczywistniania wyrażonych w
programie PZPR fundamentalnych zaśad i wartości socja
lizmu.
To wszechstronny rozwój człowieka, zwiększenie i urze
czywistnienie jego praw oraz rzetelne spełnianie jego
obowiązków, przepojenie życia i stosunków społecznych
wartościami humanistycznymi.
To umacnianie czołowej roli klasy robotniczej i jej
sojuszu z innymi klasami i warstwami ludzi pracy.
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To umacnianie socjalistycznego państwa poprzez roz
wój demokracji i samorządności oraz zapewnienie prawo
rządności i dyscypliny.
To rzeczywiste uspołecznienie środków produkcji, spra
wiedliwy podział dóbr i powszechne bezpieczeństwo
socjalne.
To podnoszenie efektywności gospodarki planowej i
coraz lepsze zaspokajanie potrzeb społecznych.
To podnoszenie rangi pracy, twórczej myśli, skuteczne
go działania, zwiększenie roli nauki, oświaty i kultury w
rozwoju kraju.
To patriotyczna służby ojczyźnie i internacjonalistyczna
solidarność w walce o pokój, demokrację i socjalizm.
Z gruntu fałszywe są podziały w partii na takich, którzy
rzekomo bronią klasowych zasad i takich, którzy torują
drogę zmianom. Rzeczywista pryncypialność wymaga
realizmu, wierność zasadom — nowatorstwa, troska o
tożsamość partii — odwagi zmian. Czasem wyrażana jest
obawa, czy stawianie dziś znaku równości między wymo
gami partyjności a poparciem dla reform nie jest próbą
zamykania ust wątpiącym, którzy w przemianach widzą
więcej zagrożeń niż szans. Oceniamy, że są to poglądy
zdecydowanej mniejszości członków partii. Ale i ona
powinna mieć prawo wyrażania swego niepokoju. Wątpli
wości będziemy wyjaśniać w otwartej dyskusji, bez przyle
piania etykietek, bez sztucznego dzielenia partii na „kon
serwatystów" i „reformatorów". Natomiast musimy sta
nowczo przeciwstawiać się zarówno wszelkiemu hamo
waniu reform z pozycji sekciarskich, dogmatycznych, jak i
wypaczaniu ich charakteru przez otwieranie dróg ku
„wolnej grze" w stylu kapitalistycznym.

zować to, co słuszne, odrzucać i zwalczać to,.co obiektyw
nie interesom ludzi pracy nie służy. Nie bać się spraw
niepopularnych. Być za czymś — to zarazem być przeciw
czemuś".
W nowej sytuacji gospodarczej i politycznej wydatnie
rozszerza się pole i nasila potrzeba oddolnych inicjatyw
działaczy i ogniw partii. Różnorodności życia w okresie
przemian odpowiadać musi bogactwo ich samodzielnej
pomysłowości, a zarazem dyscyplina w urzeczywistnianiu
przyjętych postanowień.
Efektywna pomoc polityczna komitetów partyjnych dla
POP to nie mnogość uchwał i instrukcji, nawał narad i
odpraw, kancelaryjno-sprawozdawcza krzątanina, lecz in
spiracja, doradztwo i bezpośredni udział w pracy z ludźmi,
upowszechnianie dobrych doświadczeń, szybkie i skute
czne reagowanie na sygnały i wnioski.

PIERWSZEŃSTWO
METOD POLITYCZNYCH
Nowych treści i form przewodzenia w warun
kach reformy gospodarki i przebudowy społeczeń
stwa nie sposób zadekretować, wyprowadzić tyl
ko z podręcznikowej wiedzy lub dotychczasowych
doświadczeń. Zycie stawia bowiem zadania dotąd
nie rozwiązywane, przekształca uwarunkowania wpły
wające na sposoby sterowania rozwojem społecznym.
Zmieniający się model przewodzenia przez partię będzie
więc rodził się w jedności impulsów teorii i praktyki,
doświadczeń przeszłości i nowych zadań.

wypaczającym sens i styl partyjnego działania.
Zwłaszcza w samodzielnych przedsiębiorstwach nie
będzie miejsca na odgórne instrukcje w najdrobniejszych
sprawach. Za zakładową organizację partyjną nikt nie
zbędnych decyzji nie podejmie. To w największej mierze
właśnie do tych organizacji odnosi się postulat X Zjazdu,
że „...wsłuchując się w różnorodne opinie, biorąc je pod
uwagę, partia musi dokonywać wyboru. Wspierać i reali

Partia jako całość kieruje się linią socjalistycznej odno
wy. Ważnym elementem w pogłębianiu tej reformatorskiej
orientacji, w rozszerzaniu sojuszu sił opowiadających się
za odnową, będą, zapowiedziane przez X Zjazd, indywidu
alne rozmowy partyjne poprzedzające Krajową Konferen
cję Delegatów. Uważamy, że formuła tych rozmów powin
na być szersza niż zazwyczaj. Zespoły powoływane przez
POP powinny wysłuchać także opinii i ocen bezpartyjnych
działaczy samorządowych, związkowych, młodzieżo
wych, wszystkich, którzy mają nam coś do powiedzenia,
czegoś od partii oczekują, wiążą z naszą polityką swe
propozycje i nadzieje.

PATRIOTYZM TREŚCIĄ PRACY
IDEOWO-WYCHOWAWCZEJ
Działać metodami politycznymi to uczyć się od
ludzi pracy a zarazem mądrze, dojrzale, planowo
intensyfikować pracę ideowo-wychowawczą, umacniać jej rolę wśród instrumentów przewodze
nia. Niezbędna i w tym obszarze odnowa odnosi się
zarówno do treści, form i metod pracy ideowo-wychowawczej, jak i do jej podmiotu. Powinna stać się nim cała *
partia, ogół jej członków.
Podstawową wartością wokół której będziemy prowa-

OROWANIE drogi reformom to zapewnienie
dzić tę pracę, ideą, wyrażającą istotę społecznej służby
w pracy partii bezwzględnego pierwszeń
partii, jest socjalistyczny patriotyzm. W patriotycznych
stwa metod politycznych, a więc zdecydowa
wartościach zbiegają się różne kierunki konstruktywnego
ne eliminowanie starych, złych nawyków, niedo
myślenia społeczeństwa. Nierozerwalnie wiążą one uwa
statku pracy wśród ludzi, braku otwartego dialogu
runkowania i cele narodowe, odpowiedzialność za Polskę,
oraz śmiałego działania przy „odsłoniętej kurty
z klasowym podejściem do zjawisk i procesów społecz
nie". Nie da się ich zastąpić metodami nakazowonych. Zgodnie z najlepszymi, polskimi tradycjami nasz
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- biurokratycznym i, dublowaniem zadań, które powinna
wypełniać administracja państwowa i gospodarcza, zawę
żaniem polityki kadrowej do wąskiego, czasem zamknięte
go kręgu. Metody takie są sprzeczne z samą istotą przewo
dzenia, utrudniają przywracanie wiarygodności i zaufania
do partii, wywołują szkody polityczne i gospodarcze.
Najważniejsza jest obecność wśród ludzi, przezwycię
żanie ich codziennych trosk oraz kłopotów, uważne wsłu
chiwanie się w głosy krytyki i w różnorodne propozycje.
Wyjaśnianie celów i założeń polityki partii nie tyle na
służbowych naradach, poprzez „przekonywanie przeko
nanych", co w bezpośrednich kontaktach ze społeczeńst
wem. Działalność POP przenosić trzeba aktywniej także
poza zebrania, do grup zadaniowych, zespołów robo
czych, codziennych, nieformalnych kontaktów z bezpar
tyjnymi.
Oddziaływać politycznie to wpływać na bieg spraw nie
za pomocą nakazów, zaleceń i instrukcji dla ogniw wyko
nawczych państwa, lecz-, poprzez aktywność członków
partii, którzy w nich pracują, a przede wszystkim członków
partii działających w obieralnych organach, w samorzą
dach terytorialnych i pracowniczych, w związkach zawo
dowych i stowarzyszeniach. Zaostrza to obowiązek bez
względnego respektowania prawa, konkretyzacji zadań i
kontrolowania postaw członków partii, zwłaszcza na sta
nowiskach z partyjną rekomendacją. Konieczne jest znacz
ne rozszerzenie przynależności kadry administracji państ
wowej i gospodarczej do organizacji partyjnych w środo
wiskach robotniczych i chłopskich.
Jako partia musimy być coraz aktywniejszymi uczestni
kami procesu dochodzenia do decyzji podejmowanych w
strukturach socjalistycznego państwa, szczególnie dbać o
demokratyzm, kompleksowość i wszechstronną facho
wość najważniejszych procesów decyzyjnych. Głęboko
studiować w tym celu opinie, ekspertyzy i prognozy,
przewidywać społeczne skutki i koszty różnych postano
wień.
Trzeba coraz szerzej odwoływać się do ludzi będących
poza partią, umacniać naszą więź ze środowiskami, które
identyfikują się z perspektywą reform. Jest to przede
wszystkim większość dojrzałych klasowo, wykwalifiko
wanych kadr robotniczych oraz inteligencji — jej środo
wisk technicznych, ekonomicznych i humanistycznych.
To znaczna część młodzieży, która w reformie widzi
nadzieję na dotrzymanie kroku nowoczesności i własny
pokoleniowy awans. Ideę reformy popiera też idąca z
postępem duża część rolników. Nie przeczy temu fakt, że w
tych samych grupach utrzymuje się stosunkowo wysoki
krytycyzm wobec dzisiejszego stanu rzeczy, w tym też
wobec działań partii i państwa. Współistnienie krytycyzmu
i woli reform uważamy za normalne. Nasza polityka
wypływa z tego samego źródła — krytycznej oceny
doświadczeń, przekonania o konieczności głębokich prze
mian. Odrzucamy uproszczony schemat, że każdy kto
działalność partii krytykuje, to jej przeciwnik, afkażdy, kto
jest z nami w zgodzie to sojusznik. Wiemy, że bywa i
odwrotnie.
W szczególności dotyczy to młodzieży. Radykalny etap
reformy gospodarczej i głębokie przemiany demokratycz
ne to odpowiedź na uzasadniony, racjonalny nurt jej
krytycyzmu, a zarazem ząsadniczy argument przeciwko
obezwładniającemu pesymizmowi, poczuciu niemożnoś
ci, nastrojom wewnętrznej i zewnętrznej emigracji. Obec
na fala przemian daje do otwartej i szczerej rozmowy na te
tematy nie werbalne, lecz rzeczowe argumenty. Nie obie
cujemy, że będzie łatwo. Ale mówimy, że przez trudności,
których nie brakuje, wyraźniej widać teraz kształt realnych
nadziei. Będą one spełniane pod warunkiem, że młodzi
nowych możliwości nie przeoczą, że wiedzę i energię
włączą w pełne ich wykorzystanie. Od socjalistycznych
związków młodzieży oczekujemy, że właśnie na tym
skupią swe organizatorskie j wychowawcze działania
wśród pokolenia nie straconej lecz odzyskanej szansy.

by odnowę wygrać, musimy działać jednoli
cie, upowszechniać dobre doświadczenia,
których nie brakuje, a zarazem odblokować
skutecznie i konsekwentnie hamulce tkwiące jesz
cze w naszym myśleniu i mechanizmach partyjne-,
go działania. Za stagnację, bierność i oportunizm,
za zejście z drogi socjalistycznych reform najwięk
PO STRONIE NOWEGO
szy koszt ideowy i polityczny zapłaciłaby właśnie
partia.
Szczególnie ważnym wymogiem dla partii stoją
Nikt nie zastąpi partii jako motorycznej siły demokraty
cej na czele przemian jest dziś umiejętność do
cznych przemian, skupiającej społeczników i tworzącej
strzegania i rozwiązywania przeciwieństw między
wzorce wysokiej kultury politycznej. Tym bardziej musimy
zwolennikami pogłębiania socjalistycznych reform
dbać o pogłębianie demokracji wewnątrzpartyjnej, prze
a ich przeciwnikami; między orientacją na racjonal
strzegać leninowskich norm dyskusji i krytyki, wytwarzać
ne, nowatorskie rozwiązania a trwaniem przy sta
klimat, w którym towarzysze czują się nie tylko wykonaw
rych schematach; między potrzebą zwiększania
cami lecz i współtwórcami uchwał. Trzeba więc konsek
pola dla inicjatywy i przedsiębiorczości, samorzą
wentnie rozwijać praktykę konsultowania najważniej
dności i społecznej kontroli, umacniania praw oby
szych decyzji, przygotowywać je w sposób otwarty,
watelskich, autonomii i samodzielności poszczegól
• uwzględniający różne podejścia i koncepcje.
nych środowisk a utrzymującym się w niejednym
% Jest potrzebą czasu, by ogniwa partii były bardziej
ogniwie władzy asekuranctwem i formalizmem,
samodzielne, nie ulegały centralistycznej rutynie zwraca
biurokratycznym administrowaniem i ślamazarnia się ze wszystkim ku górze, asekuranckim nawykom
nością. Z drugiej strony zaś występującą w części spo
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poszukujący ideowych uzasadnień, jest bardzo niebezpie
czny. Konieczna jest uporczywa walka przeciw zastojowi i
wygodnictwu, przeciw wewnątrzustrojowemu oportuniz
mowi.

łeczeństwa biernością, lekceważeniem obywatelskich
obowiązków i norm.
Nie wszystkim odpowiada związany z reformą wzrost
wymogów. Część woli żyć i pracować po staremu niż
poddać się surowej weryfikacji, wynikającej z działania
nowych reguł ekonomicznych, pogłębienia demokracji i
jawności, umocnienia dyscypliny, praworządności i społe
cznej kontroli. Taki konserwatyzm, czasem zamaskowany,

patriotyzm jest nieodłączny od internacjonalistycznej soli
darności z postępowymi dążeniami innych narodów.
Współczesny patriotyzm to rozumienie polskiej racji
stanu. To przeciwdziałanie nihilizmowi, a zarazem nacjo
nalistycznemu zadufaniu i irracjonalnym mitom. To uzna
nie wspólnych celów całego społeczeństwa i dążeń po
szczególnych jego grup przeciw zaściankowemu partyku
laryzmowi i egoizmowi. To stawka na ład i dyscyplinę
przeciwko rozprzężeniu i egoizmowi. To etos dobrej,
rzetelnej pracy we własnym interesie przeciw cynicznemu
pytaniu: „Dla kogo pracujecie?".
Uważamy, że tak rozumiany patriotyzm powinien być
nadrzędnym celem wychowawczym szkoły i organizacji
społecznych, brygadzisty i dyrektora, rodziny i Kościoła.
A przede wszystkim obowiązkiem partii.

Tworzymy i będziemy ulepszać warunki nieskrę
powanego rozwoju nauk społecznych. Opowiadamy
się za swobodą poszukiwań naukowych i publikowania
ich wyników. W tym duchu powinny być interpretowane
przepisy o kontroli publikacji i widowisk w odniesieniu do
wydawnictw o charakterze naukowym. Odcinamy się od
praktyki organizowania kampanii przeciwko „nieprawomyślnym" — co dało o sobie znać zwłaszcza w drugiej
połowie lat sześćdziesiątych. Jednocześnie oczekujemy, iż
nauki społeczne, broniąc konsekwentnie pryncypiów, da
wać będą coraz skuteczniejszy, merytoryczny odpór inwa
zji wstecznych, w istocie burżuazyjnych teorii i naświetleń.
Uważamy, że ze środowisk naukowych powinny częściej
wychodzić inicjatywy wielkich, publicznych dyskusji o
sprawach podstawowych dziś dla narodu.
Mamy prawo oczekiwać, że swoboda poszukiwań i
publikacji badawczych zostanie wykorzystana w poczuciu
obywatelskiej odpowiedzialności. Uważamy jednocześ
nie, że sama partia, a także różne ogniwa władzy państwo
wej powinny bardziej wnikliwie określać perspektywiczne
zapotrzebowania na opracowania naukowe^w większym
stopniu wykorzystywać wartościowe rezultaty badawcze,
ekspertyzy i opinie, lepiej rozumieć krytyczne funkcje
nauki.
Uważamy, że III Ogólnopolska Partyjna Konferencja
Ideologiczno-Teoretyczna, w połowie przyszłego roku,
powinna poświęcić swe obrady tym właśnie węzłowym
problemom procesu socjalistycznej odnowy.
Wymaga wzmocnienia pozycja Akademii Nauk Społecz
nych. Główna instytucja teoretyczna partii mimo zwięk
szonej ostatnio aktywności i naukowych poszukiwań nie
ma jeszcze oczekiwanego dorobku i należnej pozycji.
Akademia musi aktywniej wypełniać integracyjną i inspi
racyjną rolę w badaniach nad węzłowymi problemami
socjalistycznych przemian, koordynować i skupiać w
rozwiązywaniu konkretnych problemów badawczych naj
lepsze marksistowskie kadry nauk społecznych. Uczelnia i
jej filie muszą podnieść wymagania wobec swoich pracow
ników, prowadzić ofensywną politykę kadrową, zatrud
niać, stwarzać możliwie najlepsze warunki rozwoju wy
różniającym się absolwentom wyższych uczelni, podjąć
kształcenie utalentowanych absolwentów szkół średnich,
zwłaszcza laureatów olimpiad wiedzy społeczno-politycz-/
nej. Oczekujemy też rozszerzenia udziału naszej placówki
partyjnej w otwartej dyskusji z reprezentantami innych niż
marksistowskie kierunków teoretycznych.
Do głównych zadań marksistowskich nauk społecznych
i wykorzystania ich dorobku w polityce partii powinna
Odnieść się l| Ogólnopolska Partyjna Narada Nauk Społe
cznych, przewidziana na początku 1989 roku. Proponuje
my poświęcić ją przede wszystkim gruntownej analizie
efektywności związków teorii i praktyki w budownictwie
socjalistycznym, doświadczeń, szans i hamulców w tej tak
ważnej dla Polski dziedzinie.

NOWE ZADANIA TEORII
Przemiany ogarniające Polskę, cały świat socja
lizmu wymagają głębokich teoretycznych badań,
rzetelnych uogólnień i propozycji. W wielu dziedzi
nach polskie nauki społeczne mają liczący się dorobek. W
wielu innych opóźniają się jednak za obecnymi potrzeba
mi. Niezbędne jest zwłaszcza przezwyciężenie pozostałoś
ci dogmatyzmu teoretycznego, tendencji uciekania od
analizy rzeczywistych problemów w kierunku abstrakcyj
nych pojęć lub poprzestawania na tematyce przyczynkarSkiej.
Dynamika przemian społecznych sprawia, że nowych
analiz i uogólnień wymagają dziś kwestie sił napędowych
i barier rozwojowych socjalizmu, w tym zwłaszcza różno
rodnych sprzeczności w procesie jego tworzenia.
Jak godzić efektywność, surowe kryteria rachunku
ekonomicznego, silne motywacje wydajnej pracy, nowa
torstwa i przedsiębiorczości z konsekwentną realizacją
zasady sprawiedliwości, bezpieczeństwa socjalnego? Jak
zapewnić, aby nasz system skutecznie od człowieka wy
magał i skutecznie o niego dbał? Jak uniknąć przeradzania
się silnego nacisku instrumentów ekonomicznych w bezli
tosny mechanizm utrącania słabych, a z kolei troski o ludzi
— w mechanizm hamowania ich energii i wysiłku? To
zasadnicze pytania, przed którymi stanęły państwa socjali
styczne. Oczekujemy, że uczeni polscy wniosą wartościo
wy wkład w rozwiązywanie tych problemów.
Marksistowscy badacze skoncentrować powinni uwa
gę na takich działaniach, jak teoria własności, zagadnienie
przedsiębiorczości i indywidualnej aktywności gospodar
czej w warunkach ustroju socjalistycznego, relacje plano
wania i rynku, problematyka zróżnicowania dochodów,
interpretacja motywacji do pracy i zabezpieczenia socjal
nego. Ważny obszar badań — to przemiany struktur
klasowo-warstwowej i społeczno-zawodowej, w tym po
zycja, rola i sojusze klasy robotniczej, to także jej wewnęt
rzne zróżnicowania i dalsze przeobrażenia pod wpływem
postępu naukowo-technicznego oraz zmian w strukturze
zatrudnienia i kwalifikacji zawodowych. Trzeba poddać
dociekliwszej analizie socjologicznej i psychologicznej
relacje między „odgórnymi" a „oddolnymi" czynnikami
budowy socjalizmu, dialektykę czynnika indywidualnego i
kolektywnego, wnikliwie badać dynamikę i kierunki prze
mian świadomości społecznej. Pogłębionej refleksji teore
tycznej wymagają funkcje państwa i rola jego organów w
warunkach rozwoju samorządności, procesy wyrażania i
uzgadniania odmiennych interesów społecznych, na tym
tle zagadnienia socjalistycznego pluralizmu i porozumie
nia narodowego, normy i warunki skutecznej polityki
kadrowej. Rozwinąć trzeba badania nad sposobami efektywnego spełniania funkcji partii w warunkach demokra
tyzacji systemu politycznego oraz reform gospodarki.

★ ★ ★

AŁE doświadczenie zebrane w procesie bu
downictwa socjalistycznego w Polsce, zwła
szcza nauki lat siedemdziesiątych i osiem
dziesiątych oraz płynące z nich wnioski dowodzą
niezbicie, że aby rozwijać się pomyślnie, aby urze
czywistniać swe fundamentalne zasady i wartości,
socjalizm musi wciąż wzbogacać własne formy
ustrojowe, dostosowywać je do zmieniających się
stosunków i aspiracji społecznych. Reform nie zainic

C

juje jednak i nie zapewni żaden automatyczny mechanizm
czy anonimowy „wyrok historii". Zgodnie z okolicznościa
mi miejsca i czasu musi to świadomie uczynić partia klasy
robotniczej.
Nieraz spóźnialiśmy się z przeobrażeniami. Bywało, że
sygnały o niezbędności głębokich reform, choć dojrzewały
w partii, znajdowały zdecydowany wyraz w formie robot
niczego protestu. Mądrzejsi gorzką pamięcią tych do
świadczeń jesteśmy przekonani, że przyszedł czas, by
reformy ekonomiczne i polityczne radykalizować i przy
spieszać. Inaczej staniemy w miejscu, zmarnotrawimy
wielki kapitał dotychczasowej normalizacji i odnowy,
pozwolimy nawarstwiać się sprzecznościom.
Droga głębokich reform nie jest i nie będzie trasą
bezkolizyjnego ruchu. Na wielu płaszczyznach i w wielu
miejscach skrzyżuje się z przeciwnościami, napotka sytua
cje konfliktowe. Aby osiągnąć powodzenie, trzeba „pod
wyższyć poprzeczkę", zwiększyć wysiłek. Jesteśmy do
tego gotowi. Jeśli bowiem nie przezwyciężymy bezużyte
cznych już schematów, starych przyzwyczajeń i stereoty
pów, jeśli nie przełamiemy połowiczności, jutro zapłacimy
z nawiązką koszty dzisiejszego zwlekania — w gospodarce
i w polityce, w perspektywach młodego pokolenia i w
międzynarodowej pozycji Polski.
Zmiany, które kontynuujemy i pogłębiamy, są wyrazem
dialektycznych praw procesu historycznego rozwoju, w
którym nowe jakości wyłaniają się i dojrzewają wraz z
rozwiązywaniem jego wewnętrznych sprzeczności, w dialektyce ciągłości i koniecznych zmian. Ze znajomości i woli
respektowania tych praw wyrasta strategia socjalistycznej
odnowy. Wychodzi ona naprzeciw potrzebom efektywne
go gospodarowania, umacniania sprawiedliwości społe
cznej, rozwoju ludowładztwa i podmiotowości człowieka.
Służy urzeczywistnianiu klasowych interesów ludzi pracy.
Wyraża istotę rozwoju socjalistycznych stosunków społe
cznych. Nie mieści się tylko w obrosłym dogmatyczną
skorupą, przeżytym stalinowskim modelu socjalizmu,
z którego pozostałościami musimy rozstać się raz na
zawsze.

KRACZAMY na drogę dalszych i bardziej radykalnych zmian w gos
podarce i funkcjonowaniu systemu politycznego. Od nauk społecz
nych, całego frontu ideologicznego, od wszystkich ogniw systemu
informacji i komunikowania społecznego, edukacji i wychowania, oczekujemy
zdecydowanego i efektywnego wsparcia tych procesów. Zmiany będą rzeczy
wiście skuteczne, jeśli okażą się głębokie i wszechstronne, a przede wszy
stkim konsekwentne. Tego wymaga rozwój kraju, to dyktują najlepiej pojęte
interesy naszego narodu i socjalistycznego państwa.

W

Kil temu z całym zdecydowaniem i konsekwencją będzie zmierzać wierna
swej patriotycznej misji i rewolucyjnemu powołaniu, Polska Zjednoczona
Partia Robotnicza. (PAP)
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Mirosław Szczegielniak, rolnik
z Gościna: — Nie tak dawno głównie
zajmowałem się produkcją mleka.
Miałem dużo dobrych krów, z których
każda dawała ponad 5 tys. litrów
mleka rocznie. Ponieważ jednak jego
ceny nie są zbyt wysokie, zmniejszy
łem ilość krów mlecznych do 9. Obok
nich trzymam 25 sztuk bydła opaso
wego. Oczywiście, zawsze trochę
cielaków do odchowu muszę doku
pić, ale finansowo wychodzę lepiej.
Tak naprawdę jeszcze nie zastana
wiałem się jak będzie przebiegać dru
gi etap reformy w rolnictwie, jakie
spowoduje zmiany. Uważam, że naj
bardziej odczuję zniesienie monopoli
w skupie i — co się z tym wiąże —
umów kontraktacyjnych. Przecież jak
się zawarło umowę, to nawet na siłę
wepchnęło się towar kontrahentowi.
Obawiam się, że kiedy człowiek nie
będzie miał w ręku odpowiedniego
świstka, może mieć kłopoty ze zbytem
tego, co wyprodukuje. Na pewno nie
będzie to dotyczyć mięsa czy zboża,
ale jak przyjdzie urodzajny rok na
ziemniaki, może być trudno je sprze
dać. '
________
Żadnych zmian w gospodarstwie z
powodu zapowiadanych reform nie
wprowadziłem. Nadal uprawiam, to,
co uprawiałem, to znaczy rośliny na
pasze dla bydła, buraki cukrowe, zie
mniaki i zboża. Jesieniąznowu posia
łem pszenicę wysokoglutenową. Myś
lę, że nadal będzie potrzebna. W tym
roku sprzedałem jej 35 ton. Jeżeli
miałbym kłopoty ze sprzedażą czego
kolwiek, będę siać inne rośliny, na
które będą nabywcy i za które będę
mógł dostać godziwe ceny.
Już teraz istnieje pewna konkuren
cja w skupie zwierząt. Odchowuję
opasy. Bierze je ode mnie przede
wszystkim Przedsiębiorstwo Obrotu
Zwierzętami Hodowlanymi, a to, cze
go oni nie chcą, sprzedaję zakładom

mięsnym. Dlaczego tak? Otóż POHZ
płaci o 7 — 10 zł więcej za każdy
kilogram, a więc współpracując z tą
firmą zyskuję po kilka tysięcy złotych
na każdej sztuce. Trzymam byki do
wagi 500 kg. Jeszcze rok temu nie
miałem możliwości wyboru. POHZ
kupowało jedynie byczki ważące nie
więcej niż 250 kg, musiałem więc
swoje sprzedawać Okręgowemu
Przedsiębiorstwu Przemysłu Mięsne
go. Teraz POHZ przyjmuje też sztuki
cięższe.
Może więc ze zbytem produktów
rolnych nie będzie źle? Może właśnie
po likwidacji monopoli powstanie
sporo firm zainteresowanych kup
nem?
____
Mam nadzieję, że w związku z za
powiadanymi ułatwieniami w two
rzeniu zakładów rzemieślniczych oraz
zakładaniu różnego rodzaju spółek,
spółdzielni itp., również na wsi po
wstanie więcej zakładów usługo
wych. Może wreszcie mniej rzeczy
będzie się „załatwiać". Obecnie, żeby
cokolwiek zdobyć, trzeba się dobrze
nachodzić,
najeździć,
naprosić.
Wszędzie, gdziekolwiek się człowiek
obróci, wypisują stosy papierków.
Np. aby kupić trochę materiałów bu
dowlanych należy iść do geesu, po
tem do naczelnika po przydział i cze
kać w kolejce.
Nie ma na wsi zbyt dużo punktów
usługowych. Co prawda w okolicy
jest kilku fachowców różnych specja
lności, ale wyboru nie ma żadnego.
Albo człowiek zdecyduje się na tego,
który jest na miejscu, albo musi sam
zakasać rękawy i być to murarzem, to
malarzem, to znów hydraulikiem,
elektrykiem itd. Może tu też będzie
jakaś konkurencja i rzemieślnik, aby
mieć pracę, aby w ogóle zarobić bę
dzie musiał zlecenia wykonywać szy
bko, dobrze i tanio? Czas pokaże.

13 listopada 1987 ro
ku, wykonując decyzje
wojewódzkiego sztabu
kontroli funkcjonowa
nia administracji do
mów mieszkalnych, na
czelnik m. Białogardu
powołał specjalną ko
misję, w skład której
weszli przedstawiciele
RUSW, ORMO, Straży
Pożarnej, Urzędu Miej
skiego, PRON, Miej
skiej Rady Narodowej i
samorządu mieszkań
ców. Jeden z punktów
przyjmowania skarg od
obywateli urządzono w
siedzibie ADM prźy ul.
Zamkowej. W sobotę
od godzin porannych w
punkcie tym skargi
przyjmowali:
Marian
Krawczyński — wice
przewodniczący
RM
PRON, Zbigniew Hałaburda — przedstawiciel
Straży Pożarnej oraz
Wacław Sieracki z sa
morządu mieszkańców.
Wraz z nimi: Zdzisław
Olszak — kierownik
ADM i pracownica tejże
placówki Krystyna Paduch. Korzystając z okazji
postanowiłem
wysłuchać opinii na te
mat
funkcjonowania
ADM.
— Zadaniem komisji jest oce
na sprawności funkcjonowania
ADM. Czy uważacie państwo, że
oceny negatywne wynikają tylko
ze złego funkcjonowania ADM,
czy też z innych przyczyn?
M. Krawczyński: Przeglądam
właśnie akta jednego z mieszkań i
czytam: „proszę uprzejmie o przysła
nie robotnika w celu zreperowania
rynny na dachu i zbadania stanu da
chu". Dalej jest pismo ADM, że w

POMORZA
wyniku badania stwierdzono, iż rynna
spustowa nie ma połączenia z rynną
główną. Był materiał i rynnę napra
wiono. Do mnie wpływające skargi
zwykle nie wynikają ze złego funkcjo
nowania ADM, ale z kłopotów zaopa
trzeniowych.
Z. Olszak: Nie zawsze. Problemy
wynikają też z małych możliwości
przerobowych w poszczególnych
branżach. Najgorsza sytuacja wystę
puje w dekarstwie, stolarstwie i robo-

1987
— Oceniacie więc państwo
zdecydowanie lepiej funkcjono
wanie MZBM?
K. Paduch: W tej branży pracuję
17 lat. Kiedyś ludzie nie przychodzili z
takimi drobiazgami jak dziś. Spłuczki
sami sobie naprawiali, piece też czyś
cili sami. Dziś z tym przychodzą do
nas. Liczyć się trzeba z tym, że substa
ncja mieszkaniowa jest zużyta.
Zb. Hałaburda: Jako przedstawi-

W czasach
MZBM

było lepiej
tach hydraulicznych.

M. Krawczyński: W Białogardzie
mamy bardzo dużo zaległych robót.
Wyeliminowanie zaległości wymaga
łoby 10—15 lat długotrwałych remo
ntów, o ile wydatnie nie zwiększą się
moce przerobowe.
Z. Olszak: Gdybym swoje moce
przerobowe przeznaczył na remonty
kapitalne i gruntowne, nie miałbym
kim wykonywać napraw bieżących.
M. Krawczyński: Kiedyś funk
cjonowały miejskie zarządy budyn
ków mieszkalnych, które były jednos
tkami samodzielnymi. W Białogardzie
MZBM zatrudniał stale powyżej 100
pracowników i zajmował się tylko
zarządzaniem budynkami. MZBM by
ły zdecydowanie operatywniejsze.
K. Paduch: W ramach MZBM było
5 ADM rozmieszczonych. Każda
ADM miała do swojej dyspozycji śred
nio 10 konserwatorów i oprócz tego
grupę remontowo-budowlaną liczą
cą około 40 osób. W tej chwili jesteś
my zakładem PGKiM. Mamy 4 ADM
bez pełnej obsady pracowników te
chnicznych, 14 konserwatorów i jed
ną grupę remontową liczącą 22 pra
cowników.

ciel straży pożarnej uważam, że ist
nieje niedowład w zakresie nadzoru
nad eksploatacją budynków. Stan in
stalacji, strychów, kominów w 45
proc. budynków stwarza zagrożenie
pożarowe. Winą w 90 proc., obciążył
bym jednak samych lokatorów.
Z. Olszak: Ja to wszystko wiem.
Co jednak z tego, skoro brakuje nam
środków. W III kwartale mam wyko
rzystany fundusz remontów na cały
rok.
M. Krawczyński: Całe zło tkwi
moim zdaniem w tym, że zlikwidowa
liśmy MZBM. MZBM miał swoją bazę
techniczną — stolarnię, warsztat itp.
ADM tego nie mają. To istnieje, ale w
PGKiM. Teraz pracownik ADM, gdy
dostaje zlecenie remontu, musi iść na
koniec miasta, do PGKiM i dopiero
potem może przystąpić do konkretnej
pracy. Zamiast godziny na załatwienie
sprawy, traci trzy.

Wynika z tego, że reorganiza
cja zarządzania budynkami mie
szkalnymi nie przyniosła pozy
tywnych rezultatów, a wręcz
przeciwnie. Dziękuję za rozmoW^‘
Rozmawiał art.

Notowała (bog.)

Myśli
niebezpieczne.
Przeciętnemu
najwygodniej
po staremu!

redukcji czołgów w zamian za zacho
jest konkretyzacją Planu Jaruzelskie
AINTERESOWANIE, z jakim
dnie bombowce. Wielokrotnie bo
go, idei zmniejszania zbrojeń i zwięk
na Zachodzie został przyjęty
wiem politycy i sztabowcy NATO
szania zaufania w Europie Środkowej.
wywiad Wojciecha Jaruzel
Plan ten powstał z myślą o uzupełnie stwierdzali, że największe ich obawy
skiego dla „Washington Post", świa
budzą siły pancerne Układu Warsza
niu rokowań, które prowadzą obyd
dczy o tym, jak duże jest zapotrzebo
wskiego jako broń ofensywna i mo
wa supermocarstwa w Genewie. Za
wanie na rozszerzenie zakresu roko
gąca służyć do niespodziewanej na
warty w planie projekt stopniowego
wań rozbrojeniowych. Porozumienie
paści. Podobnie za taką broń uważa
wycofywania broni konwencjonalnej
radziecko-amerykańskie, które 7 gru
ne jest lotnictwo uderzeniowe NATO,
z Europy Środkowej wyraźnie wycho
dnia podpiszą Michaił Gorbaczow i
które zgodnie z obowiązującą w tym
dzi na spotkanie zastrzeżeniom stolic
Ronald Reagan, może stać się począ
pakcie doktryną, szkolone jest do głę
zachodnich.
tkiem reakcji łańcuchowej. Wpraw
bokich ataków na kraje socjalistycz
dzie nie wiadomo, kiedy zawarte zos
RZEDMIOTEM rokowań było
ne. Cięcia w siłach zbrojnych obu
taną kolejne układy w sprawie reduk
by przede wszystkim ustalenie,
stron mogłyby objąć strefę bezpośre
cji zbrojeń, a każdy problem rozbroje
jakie bronie zostaną uznane za dniego ich styku o szerokości 100 do
niowy wymaga długich i żmudnych
szczególnie niebezpieczne i mogące
150 km, obejmując równocześnie ta
rokowań, ale i na Wschodzie, i na
służyć do nagłej napaści. Następnym
ktyczną broń nuklearną, np. pociski
Zachodzie powstała inna atmosfera
etapem byłoby ustalenie, w jakiej licz
artyleryjskie.
wokół tych spraw.
bie i w jaki sposób uzbrojenie byłoby
Pierwsze reakcje na tę inicjatywę
wycofywane z czynnego użycia, to
były pełne zainteresowania. Propozy
znaczy, czy byłoby niszczone, wyco
cja gen. Jaruzelskiego została do
Nowa era w stosunkach międzyna
fywane na terytorium innego państ
strzeżona w Waszyngtonie, choć były
rodowych, o której mówi w swoim
wa, czy też składowane pod kontrolą
i wątpliwości.
wywiadzie Wojciech Jaruzelski, nie
międzynarodowych inspektorów. Te
jest bynajmniej jakąś utopią, ale real
wszystkie kwestie są otwarte i musia
ną perspektywą. Zaczyna się bowiem
14LAT trwają już rokowania
łyby być wspólnie rozstrzygane. Pol
^na temat redukcji sił zbroj
zmieniać sposób myślenia polityków,
ski plan nie stawia więc żadnych
nych w Europie Środkowej.
a przeobrażenia zachodzące w kra
wstępnych
warunków
i
nie
pozosta
Ten prawdziwy maraton utknął na
jach socjalistycznych tworzą przesła
wia
żadnego
obszaru
zbrojeń
poza
różnicy zdań co do liczebności wojsk
nki dla pełnej inicjatyw polityki zagra
rokowaniami. Jest to najlepsza droga
po obu stronach, choć nie wydaje się,
nicznej, zwiększają zaufanie do niej
do rozproszenia wszelkich wątpliwo
aby tylko ta kwestia blokowała po
na Zachodzie. Jedną z takich inicja
ści, zwłaszcza jeśli równocześnie roz
stęp w rokowaniach. Po prostu nie
tyw jest koncepcja, którą przedstawił
pocznie się dyskusja nad zmianami
dojrzały wówczas warunki do poro
Wojciech Jaruzelski na łamach „Was
doktryn wojskowych, aby w oczach
zumienia. Teraz Wojciech Jaruzelski
hington Post": redukcji wojsk pance
drugiej
strony
każda
z
nich
nabrała
proponuje odejście od tej arytmetyki,
rnych Układu Warszawskiego w za
charakteru obronnego.
jako drugorzędnego problemu. Pro
mian za zmniejszenie liczby bombow
ponuje zajęcie się systemami broni.
ców NATO znajdujących się w Euro
pie Zachodniej. Ta koncepcja nie zro
Takie są ogólne ramy Planu Jaru
dziła się nagle i niespodziewanie, ale
ANDRZEJ ZYCHOWICZ
zelskiego, a z nich wynika myśl o

Z

★ ★ ★
Fakt to nie nowy:
zwykle szefowie
mają plecy wyżej głowy..

(Jaz)

P

Zadbać o stare
domy
Mieszkam w tzw. „tanim" bu
downictwie. Za mieszkanie płacę
miesięcznie ponad 700 zł. Trudno
mi jednak zrozumieć, za co właści
wie jest ten czynsz, skoro za każdą
naprawę w mieszkaniu muszę osobno płacić z mojej skromnej, 10
tys. zł wynoszącej renty. Tymcza
sem mieszkanie jest tak zniszczo
ne, że mogę policzyć wszystkie
pustaki w ścianach, sufit pęka, a
niedawno w kuchni tynk z sufitu
odpadł całkowicie. Przebywający
tam syn cudem uniknął śmierci.
Okna są tak zniszczone, że musia
łam zabić je gwoździami, żeby nie
wyleciały. Administracja domów
miała — zgodnie z protokołem
usterek — przestawić piec w moim

mieszkaniu. 10 bm. poszłam do
ZGM zapytać, czemu nie zrobiono
tego dotychczas. Pani, z którą tam
rozmawiałam, zamiast mnie wy
słuchać, zaczęła mnie łajać, że jej
przeszkadzam w urzędowaniu.
Droga Redakcjo — myślę, że
jeśli nawet w II etapie reformy
mieszkania podrożeją, to nie ma
żadnej pewności, że skończą się
kłopoty z ich naprawami. Czy do
prawdy nikt nie widzi, że nie wy
starczy otwierać nowe budowle i
przecinać wstęgi, ale trzeba zatro
szczyć się o stare budynki i w porę
je remontować?

Czesława J. Lębork
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na reformę
Jak ocenia pan założenia drugie
go etapu reformy gospodarczej w
Polsce i szanse ich powodzenia? —
to pytanie zadano publicystom ekono
micznym z państw zachodnich, którzy
uczestniczyli w seminarium zorganizo
wanym przez Polską Agencję Inter
press.
Barry Joel Newman z „Wall
Street Journal" (USA):
Ważnym elementem powodzenia
procesu reformowania polskiej gospo
darki będzie przełożenie założeń na
konkretny, jasny dla każdego cel, któ
rego osiągnięcie poprawi codzienną
egzystencję. Historia pokazała, że wiele
zabiegów reformatorskich w wielu kra
jach o różnych strukturach i systemach
ekonomicznych nie powiodło się przez
rozbieżność założeń strategicznych z
dążeniami i odczuciami jednostkowy
mi. Polska reforma, pozytywna w od
biorze rządów krajów zachodnich, w
tym zapewne i amerykańskiego, a także
funduszu walutowego i Banku Świa
towego powinna być w moim przeko
naniu taką właśnie w odczuciach Pola
ków, w ostatecznym rachunku kształ
tując ich postawy i efekty działań. Wy
siłki reformatorskie podjęte przez pol
skich ekonomistów i polski rząd zasłu
gują na uznanie.
Harald Doetze z „Ost-West
Commerz" (RFN):
— Kręgi biznesu na Zachodzie, rów
nież w Republice Federalnej, z którą
Polskę łączą liczne więzi gospodarcze
czekają na efekty reformy polskiej gos
podarki. Ustabilizowanie polskiej sy
tuacji gospodarczej, w tym również
normalizacja współpracy gospodarczej
i finansowej Polski ze światem, pozwo
li na wykorzystywanie elementów
komplementarności istniejących w
polskiej ekonomice wobec RFN,
państw EWG i innych krajów Zachodu.
Brak stabilizacji, a także stagnacja nie
służą nikomu. Rozwój zakładany refor
mą jest możliwy do osiągnięcia. W
najbliższych latach będzie on mierzony
efektywnością, nowoczesnością i ja
kością polskiej produkcji, co będzie
opłacalne dla wszystkich uczestników
wymiany
gospodarczej
między
Wschodem i Zachodem. Będzie on jed
nak, co najistotniejsze w obecnej sy
tuacji gospodarczej Polski, najbardziej
opłacalny i odczuwalny dla jej obywa
teli.
Hiroyasu Yamazaki z agencji
„Kyodo" (Japonia):
— Polska idzie w dobrym kierunku.
Założenia planu reformowania polskiej
gospodarki stawiające na pierwszym
miejscu wzmocnienie czynników eko
nomicznych, postawienie na wydaj
ność i jakość, muszą przynieść odczu
walne społecznie efekty. Tym co wzbu
dza mój szacunek to zakres posunięć
reformatorskich, jak również branie
pod rozwagę przez polski rząd konsek
wencji tych zabiegów w sferze społe
cznej i co ważne — politycznej. Ta
ostatnia sfera życia podlega, co mogę
zaobserwować, procesowi konsek
wentnej demokratyzacji i rozszerzaniu
współrządzenia Polską przez jej oby
wateli, a także współzarządzania
przedsiębiorstwami
produkcyjnymi
przez ich załogi celem osiągania lep
szych wyników i lepszej jakości pro
duktów.
Paschos Mandravelisz „Kedros
Leof" (Grecja)
— Dla mnie powodzenie reformy
gospodarczej w Polsce zależeć będzie
w pierwszym rzędzie od tego, na ile
Polacy sami, w codziennej praktyce w
zakładach przemysłowych, firmach usługowych itd. zaczną konsekwentnie
kierować się regułami ekonomicznymi,
uwierzą w nie i, co najważniejsze, rych
ło odczują ich efekty. Reformy propo
nowane przez rząd odgórnie, są tylko,
w moim przekonaniu, dyrektywą dzia
łań. Wszelkie zakłócenia, przeszkody,
przestarzałe, zbędne struktury w gos
podarce, hamujące inicjatywę i dążenie
do poprawy wydajności i jakości mu
szą być wyeliminowane bezpośrednio
przy stanowiskach pracy. Polaków stać
na szybkie usunięcie tych przeszkód.
Notował:

JACEK WĘDROWSKI
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W sobotę 14 bm. do gminy Ustronie Morskie przyjechała grupa
żołnierzy z Pomorskiego Okręgu Wojskowego i Północnej Grupy
Wojsk Armii Radzieckiej, aby naprawiać sprzęt tutejszym rolnikom.
Żołnierze pracowali w bazach Spółdzielni Usług Rolniczych w Sianożętach i Kukince. Wyremontowali kilkadziesiąt przyczep, rozrzutników, kombajnów, siewników i ciągników. Trzydziestu rolników

z gminy Ustronie Morskie skorzystało, nieodpłatnie, z pomocy
fachowców w mundurach wojskowych. A po pracy była grochówka.

(kar)
Fot. K. Ratajczyk

Czy jesteś za tym, by decydować o sobie?

Tegoroczna Olimpia
da Wiedzy Filozoficznej
jest już 10 edycją tej im
prezy. Jubileuszową.
Aladano jej szczególną
oprawę. Dla podniesie
nia poziomu przygo
towania uczestników
biorących w niej udział
zorganizowano cyklicz
ne Studium Światopo
glądowo-Filozoficzne
w Mielnie. Jego uczes
tnicy spotkają się 6 razy
w roku szkolnym. Inau
guracyjne wykłady od
były się 24—25.X. W roli
lektorów
wystąpili
m.in. dr Witkowska i
sekretarz KM PZPR w
Szczecinku HenryR^Sołtys.

Taka płaca

jakie wyniki pracy
MAŁGORZATA KRAWCZUK ANNA MIEDZIOCHA — uczennice Liceum Medycznego w Koszalinie:
M. K. — W lipcu skończyłyśmy 18
lat i po raz pierwszy weźmiemy udział
w głosowaniu. Na temat reformy od
dłuższego czasu rozmawiamy na lekcjach propedeutyki naukiospołeczeń- '
stwie i na spotkaniach w kole polito
logów. Młodzi pytają o gwarancje w
kwestii poprawy życia i efektywności
gospodarowania. Myślę, że takiej '
gwarancji nikt dać nie może. Najważ
niejsze jest, aby materialnie zaintere
sować każdego produkcją, uzależnić
wysokość jego zarobku od wielkości i
jakości produkcji.

A. M. — Niektórzy mówią, że refor
ma zagraża naszym dotychczasowym
pryncypiom. Ale tak chyba nie jest.
Sektor prywatny jest przecież częścią
gospodarki narodowej. Podstawowe
gałęzie gospodarki pozostają w rę
kach państwa, podobnie jak instru
menty finansowe. Nie ma więc groź
by reprywatyzacji, jest natomiast
współistnienie różnych form własno
ści. W sumie w reformie chodzi — tak
to rozumiem — o uruchomienie inic
jatywy i przedsiębiorczości wszędzie
tam, gdzie jest to możliwe i celowe.
M. K. — Myślę, że reforma centrum
przyniesie konkretne efekty. Mniej urzędników, mniej ministerstw. W ten
sposób przedsiębiorstwa uzyskują
większą samodzielność. Nowe resor
ty nie będą miały możliwości zajmo
wania się szczegółami.
A. M. — Młodych niepokoi plaga
pijaństwa. Myślę, że stabilizacja ryn-

U ZYKA młodzieżowa Kraju
Rad jest nam nieznana. Nie
nucimy rosyjskich szlagie
rów i nie wypisujemy setki razy, gdzie
się da, nazw ulubionych zespołów z
tego kraju. Ostatnio jednak jakby
drgnęło!

M

Oto na liście Przebojów Roz
głośni Harcerskiej rozgościł się
na dobre nadwołżański Cruise
śpiewający ,,Nie upadaj na du
chu”. Warto posłuchać. Być może
spodoba się wam. Ja go polubiłem.
Jest więc okazja do prezentacji do
brego rosyjskiego zespołu. Nie napi
szę o tym radiowym, lecz o znanym
bardziej z estrady „Autografie". Pa
miętamy go z tegorocznego Sopotu.
Zdobył tam 11 nagrodę i stał się gwiaz
dą festiwalu. A jak powstał i jaką

tworzy muzykę?

No to po kolei. W l y/a r. Alexan
der Sytkowiecki (leader, gitara,
śpiew) zwołał swoich przyjaciół, stu
dentów konserwatorium i szkół mu
zycznych: Leonida Makarewicza
(instr. klawiszowe), Leonida Gutkina
(gitara, bas), Wiktora Michalina
(perkusja) oraz Artura Bierkuta
(wokalista, saksofon) i stworzył gru
pę muzyczną. Ten skład istnieje do
dzisiaj. Postanowili grać hard rocka z
elementami klasyki, ale wyczuwalne
regae, fanki i nowa fala nie pozwalają
zaszufladkować ich dokonań. Jedni
określają ich dzieło mianem: progre

ku, pojawienie się na nim poszukiwa
nych towarów, sprzyjać będzie ogra
niczeniu wydatków na alkohol. Ale
nie wszyscy przestaną pić. Popieram
akcję Marka Kotańskiego, który z
uporem próbuje dotrzeć do młodzie
ży, uświadomić jej skutki narkoty
zowania się, picia. Cel jest szlachetny,
popieram go, gdyż zdaję sobie spra
wę, że pijaństwo jest przyczyną wielu
tragedii, nieszczęść w rodzinie. Jeste
śmy młode i nie chcemy mężów pija
ków. Chcemy mieć zgodne rodziny,
wychować zdrowe dzieci.

M. K. — Reforma likwiduje uraw
niłowkę. Następuje zróżnicowanie
płac, zależnie ód kwalifikacji i wyni
ków pracy. Ale są też zawody, w
których trudno uzależnić prace od
wypracowanych efektów. W oświa
cie, kulturze, służbie zdrowia, płace
powinny być tak ustawione, by ludzie
nie uciekali z tych zawodów. W służ
bie zdrowia nie jest łatwo pracować,
wymagane.jest poświęcenie, powin
no się zachęcać personel do pozosta
nia w tym resorcie. W czasie praktyki
w szpitalu w Koszalinie stwierdziłyś
my, że ludzie leżą na korytarzach, że
brakuje lekarstw, sprzętu, nawet nie
których typów łóżek. Dobrze, że pod
jęto decyzję budowy nowego szpita
la. Patrzymy jak rośnie, zaglądamy
czasem na budowę, marzymy o tym,
by pracować w nim.

M

ligioznawczych i etycznych.
Wspaniale przygotowani, opierając się na doświadczeniach, fak
tach nie zapominali o aktualnych za
gadnieniach, związanych z tematyką.
Młodzież mogła poznać bliżej znane
ogólnie filozofie: katolicką, egzysten
cjalną, niezależną i marksistowską,
dowiedzieć się o roli pracy w ujęciu
chrześcian i komunistów, przyjrzeć
się współczesnym odpowiednikom
Kaspra Hauzera czy zdziwić się nad
zasadami wyboru biskupów na Sy
nod. Było w związku z tym wiele
zawiłych, trudnych pytań, ale towa-

rzadko bestsellery filozoficznego ryn
ku wydawniczego. Ich wysiłki wspo
magały także projekcje filmowe. Or
ganizacja wykładów bez zarzutu.
Pewne wątpliwości budzi nato
miast dobór uczestników. Na
wstępie przytoczę wypowiedź anoni
mową (na życzenie rozmówcy):
„Propozycja przedstawiona przez
profesorkę (o udziale w studium)
spotkała się z moją odmową. Ale
pani kazała mljechać. Powiedziałem,
że jedynie z moim najlepszym kump 
lem. Zgodziła się i jestem. A co tutaj?
Nie spodziewałem się, że cały dzień
będę musiał siedzieć w ławce i słu
chać. Za bardzo mnie to nie interesu
je. I siedzenie i to o czym się mówi".
Tyle uczeń szkoły, w której chęt
nych na studium nie było. A oto inny
głos: „Olimpiada, jak zawsze cieszy
się dużym powodzeniem. Szeroko
propagowana przez profesora. Zain
teresowanie duże. Chętnych do u działu było 8 osób, wśród nich kilka

wykładzie niektórzy śpią. Głównie są
to uczniowie zawodówek. Według
mnie ich tego typu przedsięwzięcia
nie powinny dotyczyć, a jeżeli już to
w mniejszym zakresie”.

gumenty i sens życia". Dodał także
„...znaleźli się tu uczniowie najbar
dziej zaangażowani w życiu wew
nętrznym. Wyznający zasadę, że

Głos chyba słuszny, nie bez racji. I
jeszcze jeden, osobisty Tomka S. z ZS
Rolniczych w Szczecinku: „Uczę się
w szkole nie związanej głębiej z filozo
fią, jej propagowaniem. U mnie w
szkole liczy się rzeczywistość, to co
widać gołym okiem. Ja jednak jestem
bardzo zainteresowany nurtami filo
zoficznymi i ucieszyłem się, kiedy
wiadomość o olimpiadzie dotarła do
szkoły. Koledzy pukali się w czoło, a ja
byłem zadowolony. W studium ucze
stniczę oczywiście sam. Czuję się
świetnie na wykładach i czekam na
kolejne, równie atrakcyjne".

le mądrości. Dlatego też należy je
wprowadzić w życie, zrealizować. Ale
żeby do tego doszło organizatorzy
studium muszą zmienić metodę kwa
lifikacji uczestników. Najlepsza była
by według mnie taka, żeby przyjmo
wać uczniów chętnych, a tam gdzie
nie ma zainteresowania, nie robić
sztucznej frekwencji. Myślę, że

Zdanie potwierdzające tezę o ko
nieczności trafiania rzeczy nauko
wych pod przysłowiową strzechę. Nie
można jednak nie zastanowić się nad

to grupa niepowtarzalna. Nie ma po
dobnych do niej. Tymczasem w Euro
pie Zachodniej porównują ją do
„Ges" i „Genesis". Sami muzycy mó
wią o tym: Twórczość tych zespołów
zafascynowała nas. Jesteśmy im blis
cy w eksploatowanych tematach,
muzycznym materiale oraz w staran
ności jego opracowania".
Są szczerzy. Myślę jednak, że nie
dlatego zostali zaproszeni do udziału
w słynnym Live Aid. Ich twórczość
jest po prostu dobra. A do tego nowa,
nie wywodząca się z korzeni. To zre
sztą jej plusy. A. Bierkut: „Przede
wszystkim poświęcamy zaintereso
wanie melodii, która powinna wy
wrzeć wpływ na słuchaczu. Ciążąca
moda dla klasycznego rocka nas nie
dotyczy. U nas brak staromodnego
stylu grania. Nasza muzyka nie broni
tekstu, on jest interesujący sam w
sobie”.
To nie są przechwałki. Dowodem
na to mogą być wspaniałe recenzje po
koncertach z amerykańskimi gwiaz
dami na festiwalu „Rendes-vous" w
Montrealu w tym roku. Kanadyjczycy
zrozumieli angielskie wykonania ich
utworów. Zresztą jak mówi, A. Sytko
wiecki: „Nigdy nie staliśmy obok pro
blemów nurtujących ludzi, głównie
młodzież. Próbowaliśmy pisać lirycz
ne poematy, ale jak powiedzieliśmy
sobie w końcu, my przy tym nie pra
cujemy. To potwierdziło słuszność
naszego wyboru: patrzenie na co
dzienność, nieopuszczanie ludzkich
dusz".
O chyba jest źródłem sukcesu.
Obecnie program grupy oparty
jest na kompozycjach pocho
dzących z antywojennych pieśni
podstawie wierszy moskiewskiego
poety Nauma Oliewa. To tyle na temat
„Autografu". Czekamy na zespół roc
kowy z Połtawy. Niecierpliwie.

jak w I klasie szkoły podstawo
wej? Poza tym ogłosili, że ucznio
wie nie mają prawa robić sobie
żadnych trwałych ondulacji czy
innych fryzur. Tego już zupełnie
nie rozumiem, tym bardziej, że
chodzi o szkołę średnią.
Podano również do ogólnej
wiadomości, że (mówiąc niezbyt
ładnie) za „byle co" będą wyrzu
cać ze szkoły.
Kochana Redakcjo! Mój list
może wydać się zbyt pretensjonal
ny, ale proszę o wydrukowanie go,
gdyż dochodzę do wniosku, że
nowy Kodeks ucznia obrzydzi
nam życie w szkole — jak to okre
śliła
nasza
wychowawczyni.
Wszyscy myśleliśmy, że wreszcie
wszystko się unormuje, a tu „każ
dy sobie rzepkę skrobie"...

★ ★ ★
Ciekawie odbiła się reforma
programów na... geografii. Do
wiedziałem się bowiem od mojej
pani profesor, że: NRD powstała
w 1950 r., natomiast nie usłysza
łem nazw: Hiszpania i Portugalia
wśród członków EWG. Kochani
programiści/ zaskakujecie nas
wielokrotnie nowościami nauko
wymi, nie zapominajcie jednak o
detalach. To nie są ciekawostki
geograficzne, dodatki do przed
miotu. To są podstawy.

M.N.
ul. Robotnicza 1/9
75-016 Koszalin
na
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Gdy się chce, nie jest źle!
Koło ZSMP działające w Stu
dium Nauczycielskim w Lęborku
zajęło pierwsze miejsce w rywa
lizacji szkolnych kół tego miasta.
O źródła sukcesu pytam przewo
dniczącego Koła, słuchacza dru
giego roku Pracy-Techniki PIO
TRA ERNESTA:
— Kierunki działania wyznacza za
interesowanie członków. Współpra
cujemy z kołem ZSMP z Siemirowic.
Organizowaliśmy wspólnie m. in. dy
skoteki i imprezy sportowe. Kilkakrot
nie wyjeżdżaliśmy też do stadniny
koni w Nowęcinie, gdzie uczyliśmy
się jazdy konnej. W ubiegłym roku
szkolnym organizowaliśmy Olimpia
dy Wiedzy Społeczno-Politycznej i
Społeczno-Prawnej,
założyliśmy
„Klub Głosu Pomorza", współpracu
jemy z Młodzieżową Wszechnicą
Dziennikarską w Słupsku, no i w
ogóle jesteśmy obecni w życiu szkoły.

— Czyli wszystko się wam udaje...
— Tego powiedzieć nie można.
Planowaliśmy np. projekcję filmów,
które są ekranizacjami lektur szkol
nych. Nie doszło to do skutku, zresztą
nie z naszej winy. Problemem jest też,
że większość członków Koła to słu
chacze klas pomaturalnych. Po

Bańka

RYSZARD WIJAS
„Zdziwiło mnie to, że na każ
dym miejscu witano nas Chlebem
i solą. Taki panuje tam zwyczaj.
Myślę, że jest on bardzo sympa
tyczny".
Spędzili tam cztery wspaniałe dni,
których nie zapomną przez dłuższy
czas. Wyjechali jako przedstawiciele
Związku Harcerstwa Polskiego. Połtawa przywitała ich bardzo serdecz
nie. To sprawiło, że chcieli pokazać
się z jak najlepszej strony. Czy im się
to udało?

Mała, Cytryna, Dyzio, Paniena
i Żaba, uczniowie koszalińskich szkół
średnich, należą do harcerskiego ze
społu BAŃKA-BAND. W swoim re
pertuarze mają przeważnie poezję
śpiewaną. Znapi są jako odtwórcy
piosenek Edwarda Stachury. Współ
pracują z Miejskim Ośrodkiem Kultury
w Koszalinie. Można było też ich
zobaczyć na imprezach organizowa
nych przez Wojewódzki Dom Kultury

„Refleksja nad sobą samym jest
motorem życia". Duże słowa, wie

miejsc dla prawdziwych filozo
fów młodzieżowych nie zabrak
nie. I wszyscy będą mogli filozo
fować tak, jak przystało praw
dziwym myślicielom. Spokojnie,
w ciszy i twórczej zadumie. Bo
jak na razie właśnie tego brakuje
uczestnikom studium.

JERZY WAJDER

Zagrajmy
w ping-ponga!

Piszę do Was, aby poruszyć
problem nowego Kodeksu ucznia.
Otóż miał się zmienić na lepsze,
miał stanowić o większym uprzy
wilejowaniu ucznia. Natomiast w
mojej szkole wprowadza się już
zmiany w imieniu nowego Kodek
su. Na przykład ogłoszono, że uczniowie szkoły mają chodzić ubrani na granatowo lub czarno,
żadnych kolorowych swetrów. W
szkole średniej chodzić ubranym

nięty rock, o jakim marzyłem od
dawna”. W Związku Radzieckim jest

poprzednimi opiniami. Wiceprezes
ZW TKKŚ, które to towarzystwo zor
ganizowało studium i olimpiadę, pan
Adamczyk powiedział, że spot
kania w Mielnie mają wskazać, „ar-

Filozofia
i współczesność

Znów
ten
kodeks?

sywny rock, intelektualny rock, czy
też inni „Symgo-rock". Uznany kom
pozytor Jurij Saulski po festiwalu
„Wiosenne rytmy Tbilisi 80" stwier
dził „Usłyszałem mądry, rozwi

LUDAS MATYI /Węgry/

wybiera się na studia filozoficzne (ogólniak). Niestety szkole przypadły 2
miejsca. Przyjechałam do Mielna i
jestem rozczarowana. Młodzież ze
studium włóczy się po ośrodku, a na

LISTY DO IMAS...

(Ib)

T

ÓWILI o zagadnieniach re

rzyszyły im tworząc jasną całość kla
rowne, obiektywne, solidne odpo
wiedzi. W czasie dyskusji używano
konkretnych dzieł i autorów jako autorytery. Lektorzy zaprezentowali nie-

dwóch latach odchodzą i trzeba
wszystko zaczynać od nowa. Szuka
my więc „narybku" w klasach młod
szych.
i

Jakie macie plany na bieżą
cy rok?
— Współudział w organizowaniu
Dnia Studenta, dwie olimpiady,o któ
rych już mówiłem, uruchomienie ra
diowęzła, spotkania w „Klubie Głosu
Pomorza", zimą kulig, dyskoteki,
sport...

— Życzę
nów.

zrealizowania

pla

Rozmawiał i fotografował:

ROBERT MAŁOLEPSZY

Band

Szefem wyprawy był wicedyrektor
WDK — pan Iskrzycki. Towarzyszyły
mu dh Bańkowska, dwie przedsta
wicielki ZSMP i Robert z Kołobrze
gu, członek Teatru Lalek „Pinokio".
Zdziwiło ich to, że na każdym kroku
witano ich Chlebem i solą. Chlebem,
który przypomina naszą chałkę, i który
zachowuje swoją świeżość przez trzy
dni.
____
________ ____
Każdy dzień wypełniano im po
brzegi. Występy i spotkania, spotka
nia i występy nie miały końca. Jed
nym z ważniejszych spotkań była roz
mowa z przewodniczącym Komsomołu w Połtawie. Z wielkim entuzjaz
mem wspominają też swoje występy.
Na jednym z nich zostali obsypani
kwiatami i znaczkami dziecięcych i
młodzieżowych organizacji. Ich pio
senki bardzo spodobały się gospoda
rzom. Świadczyły o tym nie kończące
się brawa. Byli też mile zaskoczeni,

gdy zobaczyli się w jednym z młodzie
żowych czasopism.
Resztę czasu zajęło im zwiedzanie
Kijowa, Połtawy i Komsomołu (mias
ta zbudowanego przez młodzież zrze
szoną w tej organizacji).
Trzeciego dnia pobytu, wieczór
spędzili w dyskotece. I tu spotkało ich
wielkie zaskoczenie. Młodzież w
Związku Radzieckim bawi się przy
przygotowanym wcześniej poczęstu
nku. Dyskoteka ma wtedy kameralny
nastrój i młodzież z większą energią
zabawia się.
Cztery dni pobytu minęły jednak
bardzo szybko. Trudno było im roz
stać się z nowymi znajomymi, z który
mi zdążyli się już zaprzyjaźnić. Wypra
wę tę będą wspominali z wielką ser
decznością. Nie przypuszczali, że bę
dą tak spontanicznie witani. A co
najważniejsze, oczekują na rewizytę
swych znajomych z Połtawy.

MARTA ARON

Przeładowane
programy
(wbrew zapowiedziom nie
schudły) wymagają prawdzi
wego zaangażowania ucznia,
a także podręczników, z któ
rych uczeń też korzysta (miały
być wszystkie przed końcem
wakacji, nie ma niektórych po
kilkutysięcznym dzwonku).
Profesorowie robią jednak
wszystko co mogą, żeby uczniowie nie odczuli głodu
wiedzy. Sprawa nauczania
więc nie kuleje.
ANIEPOKOJENIE
budzi
natomiast realizacja innej
funkcji placówek dydak
tyczno-wychowawczych. Zanie
dbany jest sport i kultura fizyczna.
Chodzi głównie o to, że: więk

Z

szość szkół posiada sprzęt
sportowy, ale nie użytkuje go
poza lekcjami WF, ze względu
na brak nauczycieli chętnych aby
po zajęciach być z młodzieżą
(przepisy mówią bowiem, że ko
rzystanie uczniów ze sprzętu szko
lnego dozwolone jest tylko pod
okiem odpowiedzialnego nauczy
ciela). Mniejszą bolączką jest brak
przyrządów rekreacyjnych. Rzecz
dotyczy stołów do ping-ponga.
Sukcesy Grubby sprawiły, że za
tenisem stołowym przepada każdy
kałamarski sportsmen. Po lekcjach
mógłby z powodzeniem znaleźć
trochę „przestrzeni" na stół i roz
grywać mecze. Ale nie może.
Jak pomóc szkolnemu sporto
wi? Podsumowując w ciągu osta
tnich lat międzynarodowe imprezy
sportowe, przeważnie ubolewamy
nad naszymi zawodnikami i za
chwycamy się reprezentantami in
nych krajów (np. NRD). Warto
jednak zwrócić uwagę, że we
wspomnianej NRD tenis stołowy
uprawia się na kamiennych stoł
kach na powietrzu przy szkołach,
w każdym osiedlu. Jest tam więcej
boisk, normalne są relacje między
ilością basenów a liczbą chętnych
do pływania. Tam się stawia po
prostu na młodzież. Na jej
wszechstronny rozwój. Wiem, że
u nas sportową wizytówką szkół
są SKS, ale wiem także, że uczest
niczą w nich jedynie „uzdolnieni
sportowo" uczniowie. Co zatem
mają z sobą zrobić pozostali? Do
klubów nikt ich nie przyjmie, a
amatorskich, rekreacyjnych form
spędzania czasu jest niewiele (są
wydarzeniami „spotkania z maso
wym sportem propagowanym na
co dzień").
TYM roku rząd przyjął
program, w którym zna
lazł się m. in. pomysł or
ganizacji „ośrodków masowej
rozrywki młodzieży". Myślę, że na
Pomorzu Środkowym powinny
pojawić się one jak najwcześniej.

W

Stronę
redaguje
młodzież
szkół średnich
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GLOS

Sprzedaż
FIATA 126p rok 1985 (składak) sprzedam.
Koszalin, ul. Związku Walki Młodych 8C/27, po
szesnastej. Kania.
G-12581
FORDA capri II rok 1974 sprzedam lub za
mienię na fiata 126p. Aparatura wokalna regent
60 sprzedam. Koszalin, tel. 542-70.
G-12582
SAMOCHÓD polonez rok 1982 sprzedam.
Koszalin, tel. 249-14,
G-12583
MERCEDESA 813 61 pilnie sprzedam. Kosza
lin, tel. 309-13.
G-12584
MERCEDESA 306 D sprzedam. Ładowność
1200 + 5 osób. Słupsk tel. 234-40.
G-12585
ŻUKA skrzyniowca sprzedam. Słupsk tel.
324-93, po szesnastej.
G-12586
SKODĘ 105 1, grudzień 1982 tanio sprzedam.
Kołobrzeg ul. Walki Młodych 22/3.
Gp-12687
SKODA alka po remoncie sprzedam. Poznań
tel. 32-13-62.
K-255/B
SYRENĘ oraz wózek dziecięcy wiklinowy
głęboki tanio sprzedam. Wiadomość: Słupsk
tel. 212-64.
G-12688
NYSĘ 522 T oraz ciągnik C-355 sprzedam lub
zamienię na stara. Bielkowo 13 Andrzej Chomicz.
G-12689
MOTOCYKL ETZ-250 rok 1984 sprzedam.
Słupsk tel. 34-672.
G-12690
MOTOCYKL MZ 350, bokser oraz wózek
boczny do motocykla sprzedam. Kołobrzeg ul.
Jedn. Narodowej 5/2.
Gp-12691
DOM w Bydgoszczy sprzedam. Białogard tel.
21-92, po dziewiętnastej.
G-12479-0
KIOSK-kwiaciamię sprzedam. Słupsk ul.
Bogusława X 2A/32.
G-12692
DZIAŁKĘ warzywną sprzedam. Koszalin,
tel. 510-15
G-12693
TCHÓRZOFRETKI - komplet na kurtkę
sprzedam. Białogard tel. 32-45.
Gp-12694
SZTUĆCE melchiory komplet, akordeon 80
basowy sprzedam. Koszalin, tel. 505-16.
G-12695
KOŻUCH damski mały rozm. sprzedam. Ko
szalin, tel. 242-73
G-12696
KOMPUTER atari 800 XL, oprzyrządowanie,
programy sprzedam. Koszalin, tel. 513-35.
G-12697
ORYGINALNĄ pustaczarkę kroczącą na 3
pustaki tanio sprzedam. Białogard tel. 33-01, po
godz. 18.
Gp-12698
SPAWARKĘ i krąjzegę sprzedam. Koszalin,
tel. 826-76.
G-12699
MASZYNY stolarskie sprzedam. Ustka Ro
kossowskiego 12, tel. 145-492.
G-12700
KRĄJZEGĘ sprzedam. Koszalin tel. 541-20,
po szesnastej.
G-12701
BURAKI pastewne sprzedam. Bogdan Gra
barek, Wierciszewo gm. Sianów
G-12702
TELEWIZOR kolorowy JVC za bony PeKaO
sprzedam. Koszalin, tel. 501-47
G-12703
MEBLE koszalin sprzedam. Słupsk Nowotki
8/25.
G-12704
PIEC żeliwny c.o., segment, inne meble
sprzedam. Słupsk tel. 290-53.
G-12705
PUDLA czarnego
sześciomiesięcznego
sprzedam. Słupsk tel. 277-48.
G-12706
ENCYKLOPEDIĘ wojskową przedwojenną
O. Laskowskiego pierwszy tom i inne książki
kupię. Koszalin, tel. 265-96.
G-12707
ZAMRAŻARKĘ nową kupię. Konikowo
k/Koszalina, tel. 61-321.
G-12708
MIESZKANIE trzy, czteropokojowe, budow
nictwo obojętne kupię. Słupsk, tel. 259-93.
G-12710
GARAŻ w centrum Kołobrzegu kupię, tel.
23*-8§i_______________________
Gp-12711

Wyrazy serdecznego
współczucia
mgr

MIESZKANIE M-3 lub M-2 w Słupsku zdecy
dowanie kupię. Oferty pisemne Słupsk, „Głos
Pomorza” nr 12712.
G-12712
KAWALERKĘ w Słupsku kupię. Słupsk tel.
31-411.
G-12714
LISY na kurtkę kupię. Gdynia tel.
41-05-52.
G-12716

—

Prezydent Miasta Słupska

Nowe ceny na wykup surowca 8170

na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 lipca 1984 r.
o’planowaniu przestrzennym (Dz.U nr 35, poz. 185)

w akcji skupu 1988 rok

zawiadamia

Zamiany
MIESZKANIE kwaterunkowe dwupokojowe zamienę na większe., Słupsk tel. 259-93.
G-12709
M-3 spółdzielcze w Słupsku nowe budownic
two 50 m kw, I piętro, loggia zamienię na
podobne w Warszawie. Oferty pisemne Słupsk
„Głos Pomorza” nr 12717.
G-12717
MIESZKANIE spółdzielcze dwupokojowe (I
piętro) zamienię na trzypokojowe nowe budow
nictwo. Koszalin, Sucharskiego 3D/6.
G-12718
MIESZKANIE dwupokojowe zamienię (na
korzystnych warunkach) na dwa oddzielne jed
nopokojowe. Koszalin, tel. 516-97.
G-12719
DOM mieszkalny z działką 0,33 ha w Wyszewie zamienię na mieszkanie dwupokojowe
w Koszalinie. Wiadomość: Konikowo tel.
61-273.
G-12720
SŁUPSK garaż przy ul. Poniatowskiego za
mienię na okolicę ul. Nad Śluzami lub sprze
dam, kupię. Słupsk tel. 290-23, po piętnastej.
G-12721

Lokale
GARAŻ przy ul. Koszalińskiej wynajmę lub
kupię. Słupsk tel. 31-411.
G-12715

Wyrazy głębokiego
współczucia
Koleżance

wicewojewodzie słupskiemu
z powodu śmierci MATKI

Jolancie Rosik

składają

Projekt planu jest wyłożony w Urzędzie Miejskim w Słupsku w dniach
od 18 listopada do 8 grudnia 1987 r. w godz. 10—13, w pokoju nr 215.
Zainteresowane jednostki organizacyjne i osoby fizyczne
mogą zgłaszać wnioski i uwagi do wyłożonego projektu planu
w okresie jego wyłożenia.

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA
ROLNICTWA w WODĘ „WODROL”
w Koszalinie, ul. B. Bieruta 71 A,
tel. 279-41, telex 0533300

'

przyjmie do wykonania w 1988 roku
prace w zakresie:
★ dokumentacji hydrogeologicznej studni
★ wykonania odwiertów studni głębinowych
★ ekspertyz studni oraz pompowań sprawdzających

pracowników do serwisu technicznego
elektronicznych maszyn biurowych
w tym również mikrokomputerów.

Szczegółowe informacje

Wymagane wykształcenie wyższe lub średnie
techniczne.

„WODROL" Koszalin, ul. B. Bieruta 71A
Dział Gł. Geologa, tel. 279-41, wew. 307.

K-4555-0

PP POWSZECHNA AGENCJA HANDLOWA
Oddział Szczecin,
ul. Rewolucji Październikowej 1
tel. 220-116, 222-031
telex 0422394 pah pi, 0425651 pah pi

K-4526

SŁUPSKA FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH
„ZREMB"
w Jezierzycach

zatrudni natychmiast
następujących pracowników:
★
★
★
★
★
★
★
★
★

— pośredniczy w upłynnieniu nadmiernych zapasów to
warów rynkowych, materiałów i surowców ze wszy
stkich jednostek gospodarczych
— realizuje zlecenia na wyszukanie, organizacje zbytu
produkcji branż spożywczych i przemysłowych.
Ceny usług konkurencyjne.
Zapraszamy do współpracy.
K-251/B-0

tokarzy
spawaczy
malarzy
elektryków
elektronika
inż. technologów
inż. konstruktorów
inż. spawalnika
kierownika Działu Ekonomicznego
wykształcenie wyższe ekonomiczne

★ referenta technicznego
★ referenta zaopatrzenia

„ELEKTRO-METAL”
WOJEWÓDZKA USŁUGOWA
SPÓŁDZIELNIA PRACY
w Koszalinie

Warunki płacowe wg stawek dla I kategorii zakładu
do uzgodnienia na miejscu.

informuje Klientów, że

K-4529-0

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE PRZYBRDA
ZAKŁAD ROLNY TRZEBIELE
78-425 BIAŁY BÓR, TEL. 42 BIAŁY BÓR

z powodu śmierci MATKI
składają

ZLECENIA PRZYJMUJEMY: Koszalin, Zwycięstwa 107, pokój 51.
Informacji udzielamy tel. 220-71, wew. 280.

ogłasza

K-4567

Wyrazy głębokiego
współczucia
Koleżance

K-4554-0

LĘBORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
w Lęborku

z powodu śmierci MĘŻA
składają

z powodu zgonu OJCA
składają

- technika-1554

Przetarg odbędzie się 25 XI1987 r., o godz. 11 w świetlicy Zakładu
Rolnego Trzebiele.

KIEROWNICTWO i PRACOWNICY
ZAKŁADU „WARS" W KOSZALINIE

- specjalistą d/s socjalno-gospodarczych
" lub elektryka

- wykształcenie średnie, ukończony staż pracy + 3 la
DYREKCJA i WSPÓŁPRACOWNICY
PEITOR „ELTOR" KOSZALIN
K-453S

W dniu 11 listopada 1987 roku, zmarł

Jerzy Błaszczyk
były wieloletni pracownik Przedsiębiorstwa Transportowego
Handlu Wewnętrznego Oddział w Koszalinie
Szczere wyrazy współczucia ŻONIE i RODZINIE

ta pracy

- kierowcą z kat. II prawa jazdy
- ślusarza-spawacza z uprawnieniami na spawanie
gazowe i elektryczne

kombajn do zbioru zielonek Z 320
przyczepa samozbierająca T 010
przyczepa samozbierająca T 010
ciągnik z kab. ursus C-355
ładowacz cyklop T 214
ładowacz cyklop T 214
ciągnik z kab. ursus C-355
przyczepa wywrotka D 47B
przyczepa wywrotka D 47B

cena 120.285 zł
„
410.309 zł
„
133.650 zł
„
128.304 zł
404 811 zł
„
125.550 zł
„
137.700 zł
„
400.842 zł
„
160.380 zł
„
163.296 zł

- wykształcenie średnie, staż pracy 3 lata

zatrudni:
- od dnia 15 grudnia 1987 r.

Januszowi
Wasilewskiemu

I i II PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż niżej wymienionych maszyn:
— przyczepa samozbierająca T 010

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Wyrazy głębokiego
współczucia

Irenie Gruszka

K-4470-0

K-4549

ZAKŁAD TECHNIKI BIUROWEJ
„BIUROTECHNIKA” GDAŃSK
Oddział
w Koszalinie, u. Gnieźnieńska 19A, tel. 258-88

5.300,—
5.000,—
4.500,—
3.600,—
2.200,—
9.000,—
13.000,—
15.000,—

prowadzi działalność z zakresu wykonywania kopii
metodą kserograficzną.

KOLEŻANKI i KOLEDZY
III O/NBP W KOSZALINIE

K-4542

1) Słoma lniana roszona słana kl. 0
o zawart. włókna dl. powyżej 18 proc.
słoma lniana roszona słana ki. I
słoma lniana roszona słana kl. II
słoma lniana roszona słana kl. III
słoma lniana roszona słana kl. IV
2) cena nasion w słomie (3 proc. i wyżej)
cena nasion luzem bez atestu
cena nasion luzem z atestem
(czyst. 98 proc. i siła kiełkowania 84 proc.)

projektu miejscowego szczegółowego planu zagospodaro
wania przestrzennego osiedla domów jednorodzinnych
Gdańska II.

zatrudni natychmiast

ŚLUSARZY zatrudni Zakład Ślusarski.
Słupsk tel. 31-411. Gołębiowski.
G-12713
ZATRUDNIĘ
murarzy,
pomocników.
Słupsk, Władysława IV 1/90, po siedemnastej.
Jochemczak.
G-12530-0
ZATRUDNIĘ pracowników-siatkarzy z pra
ktyką do produkcji siatek ogrodzeniowych.
Możliwość zakwaterowania. Koszalin, tel. 243-55.
G-12528-0
ZATRUDNIĘ pracowników w warsztacie
ślusarsko-kotlarskim. Malinowski. Słupsk, Że
lazna 2, Malinowski.
G-12722
ZATRUDNIĘ pracownika do pracy w oborze
przy krowach oraz mechanika do maszyn rolni
czych. Mieszkanie i wyżywienie zapewnione.
Siemianice 18A Cembik.
G-12723
PRZEWIJANIE silników od pralek rumuńs
kich itp — szybko i tanio wykonuje Zakład
Elektromechanicznych Koszalin ul. Pancemiaków 17. Gawroński.
G-12724
CYKLINOWANIE, lakierowanie — szybko,
solidnie, Koszalin, tel. 319-71. Wątrucki.
G-11166-0
WESTA kojarzy małżeństwa. Szczecin, skry
tka 672.
Gp-10642-0
RENOMOWANE Biuro Martymonialne
EWA, Gdańsk 6, skrytka 237 — samotnym
wysyła oferty.
K-253/B-0
STUDIO ATARI-HOOZY oferuje programy
komputerowe. Sopot, Boh. Monte Cassino 21D.
Napisz! Zamównienia realizujemy szybko, ta
nio i pewnie!
K-254/B-0
ZSŚam. Koszalin zgłasza zgubienie legityma
cji szkolnej Katarzyny Kowerskiej.
G-12727
SIENKOWSKI Wiesław zam. Mokre zgubił
zaświadczenie do biletu miesięcznego PKS.
G-12728
NADLEŚNICTWO Osusznica zgłasza zgubie
nie i unieważnienie cechówki Straży Leśnej
nr 683
K-4544
SZKOŁA Podstawowa nr 7 w Kołobrzegu
zgłasza zgubienie legitymacji służbowej nr 1100
Dariusza Brodackiego.
Gp-12725

KIEROWNICTWO i PRACOWNICY
URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
w SŁUPSKU

Cena za 1 kwintal w zł

Rodzaj surowca

o wyłożeniu do publicznego wglądu

Różne

Kazimierzowi
Ślusarskiemu

K-4561

1987 11—18

POMORZA

Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy wpłacić do
kasy zakładu, najpóźniej do godz. 10, w dzień przetargu.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przy
czyn.
J
______

K-4541

WOJEWÓDZKI URZĄD SPRAW WEWNĘTRZNYCH
w KOSZALINIE

ogłasza

Płaca w/g Zakładowego Systemu Wynagradzania.
Pozostałe warunki do omówienia w siedzibie przedsiębiorstwa Lębork,
ul. Pionierów 16, tel. 232-43.
K-4558-0

I PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż pojazdów:

składają

K-4566

DYREKCJA, POP, NSZZ
oraz WSPÓŁPRACOWNICY PTHW O/KOSZALIN

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
dnia 13 listopada 1987 roku
odeszła od nas na zawsze nasza
NAJUKOCHAŃSZA ŻONA, MAMUSIA,
BABCIA, TEŚCIOWA, SIOSTRA

Wanda Smoła

ZAKŁAD TECHNIKI BIUROWEJ
BIUROTECHNIKA
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE
80-341 GDAŃSK, ul. BAŁTYCKA 5
oferuje

tanie, niezawodne,
o bogatych możliwościach zastosowań

MIKROKOMPUTERY ROBOTRON 1715

przeżywszy 58 lat
o czym zawiadamia pogrążona w smutku
RODZINA

Pogrzeb odbędzie się 18 listopada 1987 r. o godzinie 13.30,
na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie.

Cena w pełnej konfiguracji (jedn. centralna, 2 napędy
dysków elastycz. prod, japońskiej po 640 kB, monitor,
klawiatura, drukarka) — 1,5 min zł

G-12577

zapewniamy:
W dniu 14 listopada 1987 roku, zmarła
przeżywszy 75 lat

Stanisława Sieńko
o czym z głębokim żalem zawiadamiają pogrążeni w smutku

- kompleksowe wdrożenie systemów użytkowych
wg potrzeb klientów
- pełny, wieloletni serwis
Bliższych informacji udziela i zamówienia przyjmuje

MĄŻ i DZIECI z RODZINAMI

Pogrzeb odbędzie się dnia 18 listopada 1987 r.
o godz. 12, na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie.
G-12729

Dział Marketingu, Gdańsk, ul. Piastowska 108, tel. 53-17-18,
tlx 0512618.
Oddział w Koszalinie, ul. Gnieźnieńska 19A, tel. 258-88.

K-4550-0

ß

r

— nysa 522, nr podw. 180907, nr silnika 680789, rok prod. 1977, cena
wyw. 142.000 zł, nie na chodzie

— nysa 522, nr podw. 227566, nr silnika 784721, rok prod. 1979, cena
wyw. 143.000 zł, nie na chodzie

— nysa 522, nr podw. 250405, nr silnika TO-46682, rok prod. 1980,
cena wyw. 151.000 zł, nie na chodzie
— żuk A-ll, nr podwozia 268924, nr silnika 747444, rok prod. 1977,
cena wyw. 132.000 zł, nie na chodzie
— uaz 469B, nr podw. 063964, nr silnika 6014889, rok prod. 1974, cena
wyw. 184.000 zł, nie na chodzie
— gaz 51, nr podw. 12453, nr silnika 1156267, rok prod. 1956, cena
wyw. 100.000 zł, nie na chodzie
— star W-28-800, nr podw. 57521, nr silnika 56271, rok prod. 1975,
cena wyw. 394.000 zł, nie na chodzie
— star W-28-800, nr podw. 69163, nr silnika 107469, rok prod, 1975,
cena wyw. 366.000 zł, nie na chodzie
— jelcz 3W 317, nr podw. 0610, nr silnika 072001194, rok prod. 1973,
cena wyw. 517.000 zł, nie na chodzie
— jelcz 315 ciężarowy, nr podw. 023415, nr silnika 090783, rok prod.
1978, cena wyw. 468.000 zł, nie na chodzie
— MZ TS 250, nr podw. 3606569, nr silnika 4857536, rok prod. 1975,
cena wyw. 26.000 zł, nie na chodzie
— WSK -125, nr podw. 2150614, nr silnika 271515, rok prod. 1981,
cena wyw. 7.000 zł, nie na chodzie.

Przetarg odbędzie się 25 XI 1987 r., o godz. 9 przy ul. Szczeciń
skiej 21A w Koszalinie.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej, najpóźniej w przeddzień
przetargu do kasy WUSW w Koszalinie, ul. Słowackiego nr 11,
w godz. 10.30—13.30.

W przypadku niesprzedania pojazdów, II PRZETARG odbędzie
się 10 XII 1987 r., o godz. 9 w miejscu I przetargu.
Pojazdy można oglądać w dniach 23 i 24 XI1987 r. w godz. 9—14
w miejscu przetargu.
Zastrzega się prawo wycofania pojazdu lub unieważnienie przetar
gu bez podawania przyczyny.
K-4560

1987

—
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Kadra wyjechała
do Essen na MŚ

Olimpijski płomień opuścił Grecję
Z lotniska w Atenach wystartował kanadyjski samolot z trzema górniczymi
lampkami, w których płonął olimpijski ogień, zapalony w starożytnej Olimpii.
Samolot podąża do St. Johns w Nowej Funlandii.

Bill Pratt, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zimowej Olimpiady
w Calgary oświadczył, iż z najbardziej wysuniętego na wschód punktu Kanady
w Nowej Funlandii, wyruszy 88-dniowa sztafeta z ogniem olimpijskim.
Będzie to najdłuższa w historii olimpijska sztafeta" — stwierdził. Do Calgary
płomień olimpijski przeniesie 7 tys. biegaczy, będzie także przenoszony na
pokładzie samolotu, na nartach, śnieżnych pojazdach.

Eliminacje w Świdwinie

W poniedziałek udała się na mist
rzostwa świata do Essen reprezenta
cja polskich judoków. W reprezenta
cji znaleźli się — Anna Chodakow

ska, Joanna Majdan, Ernestyna
Matusiak, Bogusława Olechno
wicz, Jolanta Adamczyk, Stefa
nia Drzewiecka, Beata Maksymow oraz Emil Smalarz, Janusz
Pawłowski, Wiesław Błach, Wal
demar Legien, Andrzej Sądej, Ja
cek Beutler, Andrzej Basik i Rafał
Kubacki. Turniej rozpocznie się w
czwartek eliminacjami w czterech

Szansa dla wszystkich!
W najbliższą niedzielę (22 bm.) w
hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Świdwinie odbędą się eliminacje wo
jewódzkie ogólnopolskiego turnieju
o puchar „Przeglądu Sportowego".
Startować mogą dziewczęta i chłopcy
ze szkół podstawowych okręgu ko
szalińskiego.
Zawody zostaną przeprowadzone
w trzech kategoriach wiekowych: I —
rocznik 1974, II — rocznik 1975—76,
III — rocznik 1977 i młodsi. Turniej
rozegrany zostanie systemem pucha
rowym do wyłonienia najlepszej
ósemki. Ta grać będzie następnie tzw.

7?
W Bukownie odbył się ogólnopol
ski turniej klasyfikacyjny seniorów w
badmintonie. Walczyły w nim m.in.
zawodniczki Motusa Koszalin i MKS
Słupsk.
Znów bardzo dobrze spisała się
Wioletta Wilk z Motgsa, która swój
trzeci start w tego typu zawodach
zakończyła bez porażki. Zajęła jednak
znów siódme miejsce, bo wyżej nie
pozwala zajść... obecny regulamin. W
Bukownie koszalinianka pokonała
m.in. Z. Źółtańską (Technik Głub
czyce) , która jest tegoroczną brązową
medalistką mistrzostw Polski w singlu
kobiet!
W deblu W. Wilk występowała z
koleżanką klubową Dorotą Grzejdak. Zajęły one piąte miejsce. Poje
dynek o półfinał przegrały z parą nu
mer jeden w Polsce: B. Haracz — B.
Siemieniec (Technik Głubczyce).

★ ★ ★
Z udziałem reprezentantów klubów
makroregionu wielkopolskiego w Su
lęcinie rozegrano strefowy turniej kla
syfikacyjny juniorów w badmintonie.
W grze pojedynczej chłopców wy
grał D. Zięba, przed M. Dąbrow
skim (Motus Koszalin). Obaj badmintoniści zwyciężyli w grze podwój
nej. W singlu dziewcząt pierwsza była
M. Kozłowska, wyprzedzając B.
Kaczor i M. Hajdzik (wszystkie
Motus). W grze mieszanej triumfowa
li D. Zięba i M. Kozłowska z Kosza
lina, (wim)

ŚRODA

(ZQ Telewizja
W

(wim)

W gminie lepiej

Przeszkadza

V"

systemem radzieckim, czyli do dwóch
przegranych partii.
Ilość startujących nie jest ograni
czona, uczestnik zawodów musi mieć
aktualne zaświadczenie lekarskie oraz
własny sprzęt i ubiór sportowy.
Dla trójki najlepszych w każdej ka
tegorii wiekowej organizatorzy przy
gotowali okolicznościowe upominki i
dyplomy.
Zgłoszenia do 19 bm. włącznie
przyjmuje Ośrodek Sportu i Rekreacji
przy ul. 3 Marca 50 (tel. 28-14).
Chętnym radzimy się więc pośpieszyć!

PROGRAM I

Dzienniki: 10,16.10, 19.30 i 22.40
9.30,10.10 i 11.10: „Domator"
10.20 Dla II zmiany: „Sherlock
Holmes i doktor Watson" — ode.
filmu fab.
16.15 Losowanie Express i Super
Lotka
16.25 Dla dzieci: „Tik-tak"
17.15 Teleexpress
17.30 SPORT: 1/8 finału Pucharu
Polski w piłce nożnej
18.20 „Dawniej niż wczoraj" —
archiwum XX w.
18.50 Dla dzieci: dobranoc

19.00 Gra o milion
20.00 Zwierciadło czasu: „Por
tret żony artysty" — film fab.,
prod, radzieckiej, reż. A. Pankratow;
w rolach gł.: W. Tieliczkina, W. Szakurow i N. Michałków
21.25 Tv spotkania: przed referen
dum w Garwolinie
21.55 Przeboje telewizyjnego music-hallu

GtOSPOMORZA
„Głos Pomorza" Dziennik Pol
skiej Zjednoczonej Partii Robot
niczej.
Redaguje zespół.
Redaktor naczelny — Andrzej
Lewandowski

Do poniedziałkowej informacji „W
sporcie szkolnym są wyniki!" wkradła
się nieścisłość. Wśród wyróżnionych
znalazł się Zarząd Gminny Szkol

nego Związku Sportowego w
Białogardzie, a nie Zarząd Miejski
jak podaliśmy. Za pomyłkę przepra
szamy.

Porażka Evert
na inaugurację
turnieju Masters

16.55 J. rosyjski — I. 7
17.25 Program dnia
17.30 Magazyn „102"
18.00 KRONIKA (Szczecin, Ko
szalin, Śłupsk i Piła)
18.30 SPORT: magazyn
19.15 „Ludzie z fiołkiem": Broni
sław Fitak
19.30 I Ogólnopolski Konkurs
Muzyczny i Pieśni Ludowej w Jaśle
20.00 „Pocztówka z Aten" —
Dzień Grecki w TVP
21.00 SPORT
21.30 Panorama dnia
21.45 Studio Teatralne — Yannis
Ritsos: „Umarły dom", reż. K. Bogu
sławska; wyk.: M. Komorowska, L.
Łotocki i in.
22.30 Wiadomości

36 tys. marek
za sweter Lattka
Główną atrakcją sportowego festynu w Kolonii była aukcja, na której
wystawiono słynny już, bardzo szczęśliwy niebieski sweter menagera miejsco
wego klubu Udo Lattka. Sprzedano go za pokaźną sumę — 35 tys. marek
RFN, co jest rekordem za przeciętny wyrób przemysłu dziewiarskiego. Pienią
dze te nie trafiły jednak do kieszeni Lattka, ale przeznaczone zostały na pomoc
dzieciom chorym na raka.
Wiele emocji wzbudziły sportowe punkty festynu. Doszło m.in. do meczu
reprezentacji mistrzostw świata — RFN z 1974 r. i.Brazylii z 1970 r. Świetnymi
akcjami popisywali się m.in. Carlos Alberto, Paulo Cesar, F. Sepp Maier,
Rainer Bonhof, Paul Breitner i Wolfgang Overath. Wygrali gospodarze
7:5, a w dogrywce, czyli wieloboju gwiazd najlepszym okazał się duet Sepp
Maier — Tony Woodcock.

Hanika i Evert spotykały się już 15
razy i jest to pierwsze zwycięstwo
tenisistki RFN. Była ona lepsza we
wszystkich elementach gry.

Klub AZS WSP Słupsk zawiadamia,
że prowadzi zapisy dziewcząt i chłop
ców roczników 1977—79 do sekcji

cy z sekcją krzewienia kultury fizycz
nej przy WUSW i ogniskiem TKKF .
„Śródmieście" oraz Zarządem Miej
skim TKKF w Koszalinie. Wspólnie
zorganizowano cykliczne imprezy
sportowo-rekreacyjne. W uzyskaniu
niezbędnych funduszy na zakup
sprzętu sportowego i turystycznego
pomoc okazały: WKFiT UW, ZW
TKKF, RW LZS i ZM TKKF. Zaowoco
wało to m.in. wcale nie symbolicznym
udziałem podległych zrzeszeniu za
kładów pracy w wojewódzkim
współzawodnictwie „O zdrowie i
sprawność załogi". Czołowe miejsca
w konkursie zajęły: ZDZ w Szczecinku w ub. roku oraz WPKM w Koszali
nie w tegorocznej edycji.
Warto przypomnieć znaczące osią
gnięcia reprezentantów zrzeszenia w
imprezach ogólnopolskich, m.in. w
1984 roku piłkarze koszalińskiego
WPKM zdobyli w Kołobrzegu mist
rzostwo ZSiT „Ogniwo", a w tym
roku pracownik Wojewódzkiej Ko
mendy Straży Pożarnych Andrzej
Grodzki wywalczył szachowe mist
rzostwo kraju.
Trzeba jednak jeszcze intensywniej
upowszechniać kulturę fizyczną i pro

ZAPISY DO SEKCJI

filaktykę zdrowotną wśród pracowni
ków zakładów pracy. Stąd pilna po
trzeba bliskiej współpracy działaczy
zrzeszenia „Ogniwo" z przedstawi
cielami TKKF, LOK, PTTK, ZSMP i
WUSW, aby wspólnymi siłami prze
prowadzać atrakcyjne imprezy dla
młodszych i starszych amatorów spo
rtu. Myśli się też o współorganizowa
niu zawodów sportowo-rekreacyj
nych o charakterze międzywojewó
dzkim, wymaga to jednak uściślenia
kontaktów z sąsiednimi okręgami.
Dotychczas zrzeszenie mimo porozu
mienia z Zarządem Oddziału PTTK w
Koszalinie o przeprowadzeniu imprez
turystycznych nie doszły one do skut
ku. Może więc w przyszłości zloty
samochodowe, motorowe i rowero
we znajdą zwolenników wśród załóg
zakładów pracy?
Skuteczne upowszechnianie kultu
ry fizycznej zależy też od posiadania
własnych boisk i prostych urządzeń
sportowych. Oczywiście, nie wszyst
ko uda się zrealizować czynem społe
cznym, ale takie inicjatywy są pożą
dane. Pilną potrzebą jest też urucho
mienie zakładowych wypożyczalni
sprzętu sportowego.
Spraw do uregulowania jest zatem
wiele. Wszystko zależy od klimatu dla
sportu wśród załóg pracowniczych
oraz operatywności działaczy „Ogni
wa". (wim)

tenisa stołowego. Zgłaszać się można
w czwartki i piątki w godz. 17—19 w
małej sali gimnastycznej WSP przy ul.
Arciszewskiego 22. Termin zgłoszeń
upływa 30 bm. (wim)

Radio
PROGRAM I

'iii!

m

Wiadomości: 0.01, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00,
5.30.6.00.6.30, 7.00,8.00,9.00,10.00,12.05,14.05,
16.20,17.58, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00

liii

Komunikat energetyczny i gazownictwa:
7.55.13.00, 21.00

x

Z cyklu: „Zwierciadło czasu” obej
rzymy dzisiaj radziecki film por
tret żony artysty” (pr. I, g. 20)
nakręcony przez Aleksandra Pankratowa według opowiadania Ju
rija Nagibina. Główną rolę kobiecą
odtworzyła Walentina Tieliczkina
(na zdjęciu), znana u nas z filmów
„Pięć wieczorów” i ,JPierwsze zamążpójście”.
Fot. Archiwum

PROGRAM II (stereo)
Wiadomości: 6.00, 8.00,13.00, 17.00, 21.00

Po raz drugi w szachowym meczu o
mistrzostwo świata w Sewilli podob
nie jak w 10 partii, gra zakończyła się
szybko — po 21 posunięciach (w 10
partii po 20 ruchach) remisem.
Zaproponował go grający białymi
obrońca tytułu Garri Kasparow a
Anatolij Karpow (obaj ZSRR) zgo
dził się. Stan meczu 7,5:6,5 pkt.
Obaj arcymistrzowie nie grzeszą w
Sewilli zbytnią punktualnością, w po
niedziałek o minutę spóźniłsię Kaspa
row, a Karpow pojawił się w sali
teatru „Lope de Vega" trzy minuty
później. Grający białymi Kasparow
lojalnie jednak poczekał ze swym
pierwszym posunięciem na adwersa
rza, choć nie musiał.
Na pierwszy ruch pionem królew
skim o dwa pola białych czarne wy
brały obronę Caro Kann i gra potoczy
ła się jak we wspomnianej już 10
partii. Warto przypomnieć, że obrona
ta przyniosła Karpowowi sukcesy w
spotkaniu z pretendentem Andrie-

jem Sokołowem.
W 9 posunięciu czarne zagrały ina
czej niż kilka dni temu, raczej bardziej
pasywnie „pokojowo", arcymistrz ra
dziecki Eduard Gufeld powiedział
w tym momencie „Karpow może tyl
ko zremisować, wygrać może jeszcze
tylko Kasparow". Padł remis.

Aktorzy
Lewan Tadiaszwili, mistrz olim
pijski w zapasach i Omar Pchaka
dzę, mistrz świata w kolarstwie poza
zdrościli innym sportowym sławom
kariery filmowej i od miesiąca biorą
udział w realizacji dwóch historycz
nych gruzińskich filmów.

•

Więcej niż skromnie
wa Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży. Słupszczanie reprezentowani byli
jedynie w trzech (!) dyscyplinach: judo, lekkoatletyka i strzejectwie spprtowym.
Przyczyny takiego stanu rzeczy są dość proste. Praktycznie jedynymi klubami
prowadzącymi szkolenie po osiągnięciu przez zawodników wieku seniora są:
Gryf oraz Czarni Słupsk. Pozostałe kluby ze względów finansowych nie są
w stanie utrzymać na oczekiwanym poziomie szkolenia wyczynowego senio
rów. Za przykład mają tu posłużyć sekcje boksu i zapasów Startu Miastko.
Występują też olbrzymie luki w ciągłości szkolenia, jak to ma m.in. miejsce
w Pogoni Lębork (tenis stołowy).
Praktycznie prawie wszystkie punkty w młodzieżowych mistrzostwach
Polski zdobyli reprezentanci Gryfa — 178 (lekkoatleci — 66, strzelcy — 46,
judoczki — 45 i judocy — 21). Cały dorobek województwa uzupełnił
człuchowski Piast, dla którego 14 pkt. zdobyła Katarzyna Pliszka (aktualnie
studentka AWF w Gorzowie).
Złote medale wywalczyli przedstawiciele Gryfa: Krystyna Zgierska podopie
czna Ewy Greckiej i Mirosław Witek wychowanek Ryszarda Ksieniewicza.
Oboje w rzucie oszczepem.
Skromny był udział słupszczan w MMP. Wśród czołówki kfajowej zabrakło
przedstawicieli tak popularnych dyscyplin jak tenis stołowy, kolarstwo, łuczni
ctwo i zapasy.
Te problemy poddajemy pod rozwagę kierownictwu wojewódzkiemu spor
tu! (ebuar)

8.10 Poranna serenada 8.40 Archiwum pol
skiej piosenki 9.00 „Wysłannik” 9.20 Muzyka
9.50 „Czterdzieści osiem godzin” 10.00 Godzina
melomana 11.10 Muzyczny non stop 12.00 Fo
rum Chóralne 12.25 Nie tylko jazz 13.05 Z
malowanej skrzyni 13.30 Album operowy 14.00
Godzina w stylu country 15.10 XV Opolskie Dni
Oratoryjne 16.00 Dzieła, style, epoki 16.50
„Czterdzieści osiem godzin” 17.05 18.30 Prog
ram lokalny 18.30 Klub stereo 19.30 Wieczór w
filharmonii 21.10 Od ragtime’u do swinga
21.30 - 1.00 Wieczór literacko-muzyczny

Prognoza pogody dla rybaków: 0.58, 6.28,
13.00,
21.00
0.10 Muzyka nocą 5.30 8.00 Poranne sygnały
9.00- 11.00 Cztery pory roku 11.00 11.57 Kon
cert przed hejnałem 11.59 Sygnał czasu i hejnał
12.30 Kapela z Kołbieli 12.45 Rolniczy kwadrans
13.30 Muzyka wojskowa: Koncert o tematyce
ułańskiej 14.05- 16.00 Mag. „Rytm” 16.05 Mu
zyka i aktualności 17.00 Z koncertów i festiwali
17.50 Muzyka K. Komedy 18.20 Koncert dnia
19.30 Dla dzieci 20.10 Komunikaty Totka 20.15
Koncert życzeń 20.45 Literacka premiera mie
siąca 21.05 Kronika sportowa 21.30 Piosenka nie
jest mi obca 22.05 Religie i wierzenia 22.15
Encyklopedia wielkich głosów 23.10 Panorama
świata 23.30 Gitara, banjo i country - aud.

Szybki remis
w Sewilli

Pisaliśmy już o udziale słupskich sportowców w XIV Ogólnopolskiej
Spartakiadzie Młodzieży. Dziś, przeniesiemy się o szczebel wyżej. Informacja
dotyczy m.in. młodzieżowych mistrzostw Polski. Cykl tego typu zawodów
stanowi połączenie funkcjonującego systemu współzawodnictwa sportowego
dzieci i młodzieży z mistrzostwami kraju seniorów.
Regulamin MMP obejmował w 1987 r. następujące dyscypliny sportowe: judo
kobiet i mężczyzn, kajakarstwo, kolarstwo torowe i szosowe, lekką atletykę,
łucznictwo, podnoszenie ciężarów, szermierkę, strzelectwo sportowe, wioślar
stwo, zapasy i tenis stołowy. MMP w boksie są włączone do współzawodnict-

Skrócony test stereo: 8.40,14.00,18.30, 22.10

PROGRAMY OŚWIATOWE: 8.10
Historia — kl. VIII 9.35 Domowe
przedszkole 12.00 J. polski — kl. V
12.50 Muzyka powstaje — kl. I—IV
lic. 13.30—14: Tv Technikum Rolni
cze — Matematyka i J. polski — sem I
14.30 Tv kurs rolniczy 15.10 Powtór
ka przed maturą: Historia 15.40
NURT (Komputery w nauce) 23.05 J.
rosyjski — I. 7

PROGRAM II

Mistrzostwa w Essen — to także
eliminacja olimpijska. Jednakże o
tym, kto w MŚ-87 zdobędzie prawo
startu na IO-88 zadecyduje kongres
Międzynarodowej Federacji Judo. Ist
nieje propozycja, by w olimpijskim
turnieju judo startowało po 32 za
wodników w każdej kategorii, nato
miast w pokazowym turnieju kobiet
— po 8 w każdej wadze. Przy czym
medalistki z Essen automatycznie za
kwalifikowałyby się do tego turnieju,
a pozostałe zostałyby dokooptowa
ne...

W pierwszej rundzie tenisowego
turnieju „Masters" kobiet, który roz
począł się w nowojorskiej hali Madi
son Square Garden ogromną niespo
dziankę sprawiła Sylvia Hanika. Po
konała ona rozstawioną z nr 3 Chris
Evert 6:4, 6:4. W drugim singlowym
pojedynku Gabriela Sabatini zwy
ciężyła Bettinę Bunge 6:2, 7:6 (tie-break 7:2). W pierwszym meczu de
blowym Steffi Graf i Sabatini po
konały Swietłanę Parchomienko
i Larysę Sawczenko 6:1, 6:4.

„Ogniwo” szuka sojuszników
Minęły już ponad trzy lata, gdy
Rady Wojewódzka Zrzeszenia Spgrtu
i Turystyki „Ogniwo" w Koszalinie
rozpoczęła działalność w nowej stru
kturze. Swym zasięgiem objęła zakła
dy i instytucje gospodarki komunal
nej i mieszkaniowej, remontowo-budowlane i projektowo-geodezyjne budownictwa komunalnego,
terenowe organy administracji pań
stwowej, środowisko rzemieślnicze
oraz zakłady doskonalenia zawodo
wego. Niestety, nadal nie wszędzie
odczuwalne jest zrozumienie dla roli
sportu, rekreacji i turystyki jako formy
aktywnego wypoczynku, chociaż pe
wnym usprawiedliwieniem są trud
ności finansowe zakładów pracy i
niedostępność na rynku sprzętu spor
towego! Dodać trzeba, że zrzeszenie
obejmuje swym zasięgiem głównie
małe zakłady pracy o charakterze usługowym, które zatrudniają stosun
kowo niewielką liczbę osób, pracują
cych nierzadko w systemie zmiano
wym. Wyjaśnijmy jednak, że co roku
wzrasta liczba zrzeszonych zakładów
pracy w „Ogniwie" — od 28 w 1984
roku do 44 w br.
„Ogniwo" szuka sojuszników.
Zdała egzamin forma stałej współpra

najcięższych kategoriach wagowych,
w piątek — eliminacje w pozostałych
wagach. Sobota i niedziela—to walki
w repasażach i o medale.
Z jakimi szansami startują nasi re
prezentanci? Sekretarz generalny
PZ Judo, trener, Jan Sławski ocze
kuje jednego medalu judoków, choć
zastrzega się, że trenerzy reprezentacji
liczą na trzy medalowe trofea. Naj
więcej szans mają Błach, Legień i
Basik (na miejscu podjęta zostanie
decyzja, który z naszych zawodników
— Basik czy Kubacki — wystąpi w

kategorii open, a który w wadze po
nad 95 kg). Spośród zawodniczek
szanse medalowe mają Olechnowicz,
Maksymow, Majdan, lecz sytuacja
jest o tyle trudniejsza, iż nasze czoło
we judoczki miały ostatnio kłopoty ze
zdrowiem.

PROGRAM IV
Wiadomości: 5.05, 6.00, 7.30, 12.00, 17.00,
19.30, 23.30
5.00- 6.30 Muzyczny poranek 6.30 J. niemiec
ki 6.45 Piosenki znad Łaby 7.40 Przebojem
powitaj dzień 9.05 Muzyka kl. I—n 10.00 J.
polski VII 10.30 Muzyka ery komputerów —
aud. 12.05 Wspomnienia muzyczne - aud. 13.25
Antologia sonaty 14.00 -17.00 Popołudnie mło
dych 17.05 P. Domingo: moje życie na scenie
18.30 J. hiszpański 18.50 Studio ekspertów 19.45
Sztandary muzyki rozrywkowej 20.15—21.35
Wieczór muzyki i myśli: „Karykatury teatralne
Andrzeja Stopki” — aud. 23.05 Muzykoterapia

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 do Trójki 9.05 Gwiaz
da tygodnia 9.20 Mała muzyka 10.00 Herbatka
przy samowarze 10.30 Wokół muzyki latynos
kiej 11.00 Od dixielandu do swinga 11.40 Gwiaz
da tygodnia 11.50 „Dzieci Arbatu” 12.05 W
tonacji Trójki 13.00 „Ostatni dzień stworzenia”
13.10 Powtórka z rozrywki 14.00 Współcześni
wirtuozi klawesynu 15.05 Reggae, pieśni węd
rowców 16.00 -19.00 Zapraszamy do Trójki
19.00 „Cichy Don” 19.30 Złote lata swinga 20.00
Studio nagrań 20.45 Klub Trójki (I) 21.00 Trzy
kwadranse jazzu
aud. 21.45 Klub Trójki (II)
22.15 W kręgu ballady 23.00 Opera tygodnia
23.15 Czas relaksu

Koszalin
6.30 Studio Bałtyk 6.35 Koński interes — aud.
6.55 Muzyka i reklama 13.05 Wieś i rolnictwo —
Wł. Król 17.05 Przegląd aktualności 17.12 Szko
ła w więzieniu — J. Koprowska 17.30 Koncert
chopinowski 18.00 Rozmowy o kulturze — T.
Grzechowiak 18.07 Muzyka i reklama 18.27
Program na jutro

TV i PR zastrzegają sobie możliwość zmian
w programach!

Adres redakcji: ul. Zwycięstwa 137—139, 75-604 Koszalin, telex — 0532275. Centrala
telefoniczna — 279-21 (łączy ze wszystkimi dziennikarzami zespołu); telefony bez
pośrednie: sekretariat redaktora naczelnego — 226-93; z-ca redaktora naczelnego —
233-09; sekretarz redakcji — 245-59; z-ca sekretarza redakcji — 251-01;
Dział Społeczno-Ekonomiczny — 251-40; Dział Społeczno-Rolny — 242-08;
Dział Społeczno-Kulturalny-251-14; Dział Depeszowo-Zagraniczny -244-75; Dział
Wojewódzko-Miejski — 224-95; redaktor sportowy — 243-53 (w niedzielę — 246-51).
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w piątki od 15.00 do 17.00 — osobiście.
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Porady prawne udzielane są w poniedziałki środy i piątki od 13.00 do 15.00, oraz we
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Wojewódzka Rada Rynku We
wnętrznego w Słupsku zobligo
wała instytucje handlowe do roz
poczęcia przygotowań przedświą
tecznych. Przewodniczący obra
dom Rady Rynku wicewojewoda
Mariusz Roeder podkreślił, iż nie
tylko dobre zaopatrzenie wpływa
na świąteczną atmosferę, ale
przede wszystkim dobra organi
zacja sprzedaży, imprez handlo
wych oraz ciekawe, pomysłowe
dekoracje witryn i wnętrz placó
wek handlowych.
Rok temu w okresie przedświą
tecznym były zbyt długie kolejki po
ryby, a w wiejskich placówkach
handlowych zaopatrzenie w ryby
było niedostateczne. W tym roku
sytuacja taka nie może się powtó
rzyć, dlatego należy już wcześniej
zorganizować większą ilość stoisk z
rybami i sprzedaż obwoźną. Ryb
świeżych i solonych.—jak zapewni
ła Centrala Rybna — nie będzie
brakowało.
, Pełne ręce pracy będą wkrótce
mieli cukiernicy, piekarze oraz ma
sarze i gastronomicy, bowiem Po
wszechna Spółdzielnia Spożywców
„Społem” w Słupsku zapowiada
zorganizowanie w okresie przed
świątecznym sześciu kiermaszów
ciast oraz siedmiu kiermaszów wy
robów garmażeryjnych. Dwa tygo
dnie przed świętami zostanie uru
chomiona w czterech słupskich
sklepach sprzedaż „na telefon” i
można będzie zamawiać zakupy.
Restauracje: „Metro”, „Piracka” i
„Archangielsk” oraz karczmy:
„Karczma pod Kluką” i „Karczma
Słupska” a także słupskie kawiar
nie przygotowują różne atrakcje. W
restauracjach będą organizowane
pokazy nakrywania stołów wigilij
nych i świątecznych, kiermasze
tradycyjnych polskich potraw oraz
ciast i innych smakołyków. Nie za
pomniano o osobach samotnych i
przebywających w podróży, dla

SŁUPSK - WOJEWÓDZTWO

których w dniu 24 grudnia restau
racja „Archangielsk” przygotowu
je uroczystą kolację wigilijną. W
stołówkach
przyzakładowych
wszystkich większych zakładów
pracy także zorganizowane zostaną
kiermasze ciast i wyrobów garma
żeryjnych.

Z obrad
Wojewódzkiej
Rady Rynku
„Społem” zorganizuje kiermasze
również w Sławnie, Miastku, Lę
borku i Bytowie. Można będzie ku
pić między innymi tradycyjne uszka z grzybami lub kapustą, bigos
postny, ryby w różnych postaciach.
A w sklepach „Społem”, Przed
siębiorstwa Hurtu Spożywcze
go, Wojewódzkiego Przdsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego i
WSOP —jak zapewniają handlow
cy — nie zabraknie podstawowych
artykułów spożywczych i wszel
kich produktów niezbędnych do
wypieku ciast. „Społem” w Słup
sku przygotowała 55 ton słodyczy
dodatkowo, 75 tysięcy butelek „Pepsi-coli” a przy współpracy z Zakła
dami Mięsnymi przygotowuje wię
kszą ilość smacznych wędlin na
świąteczne-stoły. WPHW zapowia
da dostawę 25 ton słodyczy, 5 ton
kakao, 13 tysięcy butelek napojów
chłodzących i smaczne wędliny z
Suchorza.
Ponadto WPHW skieruje w okre
sie przedświątecznym do swoich
placówek w województwie słup
skim 9 tysięcy par obuwia balowe
go, 5 tysięcy par obuwia wizytowe
go męskiego, łyżwy, narty, buty z
łyżwami, sanki i zabawki. Przedsię

biorstwo Hurtu Spożywczego zapo
wiada dostawy cytryn, grapefrui
tów w ilości większej niż rok temu,
spodziewa się ponadto dostawy po
marańcz. PHS sygnalizuje kłopoty
z paczkowaniem towarów sypkich.
Przemysł dostarcza mąkę, cukier,
kaszę luzem, trzeba produkty roz
ważać i paczkować w Słupsku. Już
w magazynach PHS zatrudniono
dodatkowy personel, dostawiono
wszędzie, gdzie tylko było można,
stoły do ważenia i paczkowania to
warów. PHS zapewnia, że nie za
braknie mąki i cukru. WSOP syg
nalizuje możliwość zawarcia z Hisz
panią poprzez firmę „Amabi” inte
resującej transakcji, która będzie
polegała na wymianie czterech ki
logramów polskiej cebuli za każdy
kilogram hiszpańskich pomarańcz.
Ponadto WSOP, oprócz podstawo
wych przetworów i warzyw, skie
ruje do sklepów Słupska 1000 kg
orzechów włoskich, do sklepów Lę
borka i Człuchowa po 500 kg oraz
mak, miód i owoce.
Wojewódzki Związek Gminnych
Spółdzielni skieruje w okresie
przedświątecznym do wiejskich
sklepów 25 ton grapefruitów, 70 ton
pomarańcz, zwiększone dostawy
przypraw importowanych i win
gronowych, rodzynki. W gminnych
spółdzielniach prowadzony będzie
w
okresie
świąteczno-noworocznym konkurs na najładniej udekorowaną wystawę i sklep. W
końcu drugiej dekady grudnia do
sklepów GS kierowane będą dosta
wy ciast, słodyczy i wyrobów wędli-,
marskich.
Cykl handlowych imprez świąte
cznych rozpocznie się w Słupsku
już 6 grudnia, w dniu obchodzonym
jako tradycyjne święto Mikołaja. W
pasażu przy ul. Starzyńskiego w
centrum Słupska otwarty będzie
kiermasz „Słupska Gwiazdka”. Do
29 stoisk przygotowuje się już atra
kcyjne ozdoby choinkowe, słody
cze, pierniki i ciastka, zabawki dla
dzieci, paczki z upominkami dla
dorosłych, choinki. Dekoratorzy
już w listopadzie mają pełne ręce
pracy, bowiem trzeba przygotować
iluminację, plansze, kolorowe de
koracje na kiermasz i do sklepów.
20 grudnia będzie w całym woje
wództwie tradycyjną niedzielą ha
ndlową, a w dni przedświąteczne
sklepy będą czynne przynajmniej
godzinę, dwie lub dłużej, (ce)

„Lata 0HP 1987"

Słupskie dziewczęta i chłopcy do
rabiali sobie także (całkiem nieźle:
średnio po 9—10 tys. zł w dwutygo
dniowym turnusie) w 26 wojewódz
twach, zwłaszcza częstochowskim,
krakowskim, bielskim, opolskim,
jeleniogórskim, warszawskim, cie
chanowskim,
katowickim.
332
przodujących uczestników zeszło
rocznej akcji letniej wyjechało do
NRD, CSRS i na Węgry. Prawie
wszyscy — według oceny Mirosła
wy Taraszkiewicz, zastępcy ko
mendanta wojewódzkiego OHP ds.
hufców sezonowych — dali przy
kład wzorowej postawy.
Dotyczy to w szczególności podo
piecznych Krystyny Sochackiej,
Słupsk. Kolejarska organizacja
Ochotniczej Rezerwy Milicji Oby
watelskiej cieszy się w Miejskim
Społecznym Komitecie i Sztabie
opinią jednej z najprężniejszych
komórek zakładowych. Ma długą
i bogatą tradycję. Działa w od
miennych, niż gdzie indziej, wa
runkach pod szyldem specjalisty
cznej jednostki do spraw bezpie
czeństwa na Węźle PKP. Tę specy
ficzną działalność uznaliśmy za
wartą przybliżenia Czytelnikom.
Ułatwili nam zadanie: Eugeniusz
Litwin — pracownik Oddziału
Automatyki i Telekomunikacji
RPK, komendant jednostki, Ze
non Maraszkiewicz — zastępca
szefa rejonowego Służby Ochrony
Kolei, znany w środowisku akty
wista ORMO, Ludwik Kamiń
ski— wicedyrektor RPK ds. handlowo-przewozowych,
również
długoletni ormowiec. Oto ich wy
powiedzi.

E. Litwin: — Organizacja liczy
100 członków, w tym 5 kobiet i 20
seniorów legitymujących się człon
kostwem honorowym, ale wciąż
„czynnych” społecznie. Sprawuje
my pieczę nad 11 obiektami i 20
bocznicami kolejowymi, rozprosze

—

Żywa lekcja historii
Człuchów. Miniona sobota stanowiła prawdziwie świąteczny dzień

dla tutejszych młodzieżowców. I tych sprzed lat, i obecnych. Zjechali
z Ziemi Człuchowskiej byli działacze ZWM, ZMW RP „Wici”, OM TUR,
ZMP, PO „SP”, ZHP, ZMS i ZMW, aby razem z dzisiejszymi aktywista
mi socjalistycznych związków młodzieży uczcić trzydziestolecie po
przedniczek ZSMP, ZMW, OHP. Wśród zaproszonych gości znaleźli się:
kierownik wydziału ZG ZSMP, Krzysztof Strehl, członek Egzekutywy
KW PZPR, przewodniczący ZW ZSMP, Sławomir Miluski, przedstawi
ciele miejscowych władz.
To spotkanie pokoleń zainaugu
rowane zostało uroczystym otwar
ciem przy ul. Parkowej 2 pierwszej
w woj. słupskim młodzieżowej izby
tradycji. Powstała ona z inicjatywy
Rejonowej Komisji Historii Ruchu
Młodzieżowego przy Zarządzie
Miejskim ZSMP. Człuchowscy zetesempowcy przez dwa lata groma
dzili dokumenty obejmujące okres
1945—1987 i poświęcili wiele go
dzin, by sąsiadująca z siedzibą ZM
sala stała się — jak stwierdził S.
Miluski — wymownym symbolem
oddania młodego pokolenia Polsce
Ludowej.
Staraniem Komisji zorganizowa
no również sesję popularnonauko

wą, w trakcie której dr Stefan Żu
rawski z WSP oraz mgr Wiktor
Zybajło i mjr Jerzy Kasner z Człu
chowa wygłosili referaty: >,Udział
ZMS i ZMW w rozwoju społeczno-gospodarczym Pomorza Środko
wego”, „Powstanie i pierwsze lata
działalności ZMS i ZMW w Człuchowskiem”, „Działalność ideowo-wychowawcza w OHP im. Zdo
bywców Wału Pomorskiego w la
tach 1975—1987”. .
Wielu weteranów ruchu młodzie
żowego uhonorowano odznacze
niami państwowymi i organizacyj
nymi. M. in. Złoty Krzyż Zasługi
otrzymał
Janusz Jażdżewski,
współzałożyciel ZP ZMS. (bz)

Dzieci nazwały osiedlową cukiernię

Pod Łabędziem

//

Wandy BuerscheliMarii Werhun
z Zespołów Szkół: Obuwniczych,
Ekonomicznych i Gastronomicz
nych w Słupsku oraz Bolesława

Bykowskiego, Józefa Maliszew
skiego i Jerzego Walendowskiego
z Zespołów Szkół: Ogólnokształcą
cych w Lęborku, Słupsku (ZSO nr
2) i Sławnie, którym 14 bm. podczas
spotkania w KW PZPR wicekura
tor Henryk Zaręba i komendant
wojewódzki OHP Bogusław Wołocznik wręczyli pamiątkowe pucha
ry.
B. Wołocznik udekorował rów
nież złotymi odznakami „Za zasługi
dla OHP” Jadwigę Adamowicz
(ZSO-2 Słupsk), Elżbietę Kondrat
(ZSZ Słupsk), Janinę Tchórz (ZSO
Człuchów), Bożenę Wajcowicz i Jó
zefa Deskę (SN Lębork), Edwarda
Czomko (PBRol. Miastkp), Leona
Gawrona (ZSZ Bytów), Wacława
Kotłowskiego i Jana Przychodę
(ZSM Lębork), Bogdana Macholę
(ZSE Lębork), Grzegorza Szulca
(SPRB Słupsk). Kilkudziesięciu in
struktorów, wychowawców i u~ czniów otrzymało Srebrne i Brązo
we Odznaki OHP, odznaki „Wzoro
wy Junak” oraz nagrody rzeczowe.
W imieniu władz polityczno-administracyjnych serdeczne gra
tulacje złożył wyróżnionym sekre
tarz KW PZPR Borys Drobko. Od
niósł się on z dużym uznaniem do
dokonań członków Ochotniczych
Hufców Pracy, spełniających bar
dzo ważną rolę w realizacji plano
wych zadań gospodarczych i będą
cych istotnym elementem wycho
wania przez pracę, (bz)
ni po... 16 wyodrębionych zakła
dach. Pracę utrudnia otwarty, bar
dzo rozległy teren (cały Słupsk oraz
Kobylnica, Jezierzyce, nawet Ustka). Szczęściem ludzi mamy do
prawdy wspaniałych. Ot, choćby

Pretensje...
do siebie
Słupsk. Pod tytułem „Ależ rozpasanie...” opublikowaliśmy list
Czytelnika zamieszkałego w domu
nr 7 przy ul. Niemcewicza. Miesz
kaniec budynku nr 7 skarżył się na
zalewanie mieszkań nr 19 i nr 12.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko
munalnej i Mieszkaniowej w Słup
sku nadesłało wyjaśnienie, infor
mując, że z udziałem zastępcy kie
rownika ZGM nr 3 oraz przedstawi
ciela Komitetu Osiedlowego prze
prowadzono w budynku wizję lo
kalną. Komisja nie stwierdziła za
lewania mieszkań. Okazało się, że
w jednym z mieszkań rzeczywiście
jest zaciek spowodowany zalaniem
mieszkania, ale...sprzed dwóch lat.
Lokator mieszkania nie rości do
nikogo pretensji.
Jak. nadmienia PGKiM, liczne
skargi kierowane do różnych insty
tucji przez lokatora jednego z
mieszkań na temat zalewania czy
potrzeb remontowych są bezpod
stawne i nieuzasadnione, (ce)

Słupsk. Publikując artykuł o
pierwszym rzemieślniku — cukier
niku na osiedlu Budowniczych Pol
ski Ludowej Mieczysławie Ostro
wskim i jego współpracy ze Spół
dzielnią Uczniowską w Szkole Pod
stawowej nr 16 ogłosiliśmy wspól
nie konkurs na nazwę cukierni tak
chętńie odwiedzanej przez dzieci
osiedla i tak popularnej w Szkole
Podstawowej nr 16.
Kilka dni temu odbyło się podsu
mowanie osiedlowego konkursu
dla dzieci. Ogółem wpłynęło 121
propozycji. Wszystkie były tak cie
kawe, że jury konkursowe, które
mu przewodniczył Pan Mieczys
ław, miało „twardy orzech do zgry
zienia”.
— Mam 9 lat, chodzę do klasy III
„f ’ w Szkole Podstawowej nr 16 —
napisała Marta z ul. Kulczyńskie
go. — Chciałabym, żeby cukierenka nazywała się „Słodka Dziurka”,
bo jest miła, przytulna, słodka jak
ciasteczka w niej sprzedawane i...
można tu się schować przed rodzi
cami.

chwiadowicz,

Monika

Zdzisio Kalinowski, Marta NieNa zdjęciu: Wanda i Mieczysław Ostrowscy oraz pracownica cukierni
Wiesława Sadło wręczają tort laureatce konkursu Agnieszce Barcińskiej. W uroczystości uczestniczą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16.
(ce)

Kombatanci o reformie
Słupsk. Bieżącym i przyszłorocz
nym zadaniom organizacji komba
tanckich poświęciły zarządy woje
wódzkie Związku Bojowników o
Wolność i Demokrację oraz Związ
ku Inwalidów Wojennych wspólne
posiedzenie plenarne z udziałem
przedstawicieli kół terenowych.
Prowadzący obrady Ludwik Do-

wnar-Zapolski i płk w st. spocz.
Tadeusz Krupa omówili w swych

si nas wspomagać milicja i WSW...

wykroczeń. Szkatułę UM zasiliło
1341 tys. zł. Marna pociecha...
L. Kamiński: — Ormowskie
„bractwo” znajduje jeszcze czas na
inicjowanie różnych imprez sporto
wo-rekreacyjnych i kulturalno-

Z. Maraszkiewicz: — Do 1 bm.
urządziliśmy 52 tzw. blokady 3970
wagonów towarowych, sprawdza
jąc prawidłowość zabezpieczenia

wystąpieniach założenia zbliżającej
się kampanii sprawozdawczo-wy
borczej, przełomowy charakter II
etapu reformy, znaczenie ogólno
krajowego referendum w procesie
dalszej socjalistycznej odnowy.
Reprezentanci prawie dziewię-

ciotysięcznej rzeszy weteranó\
walki i pracy zadeklarowali pełne
poparcie dla wspomnianych inicja
tyw kierownictwa partii i PRON,
apelując o czynne uczestnictwo w
ich urzeczywistnianiu „każdego,
komu wiek, siły i stan zdrowia na to
pozwalają”, (bz)

-oświatowych, czynów społecz
nych (prace przygotowawcze zwią
zane z budową dworca), przedsięw
zięć ph.,,Ład, porządek, estetyka”.
Wyróżniło się aktywnością w wybo
rach do rad narodowych i Sejmu
PRL. 29 bm., tradycyjnym zwycza
jem, weźmie udział w ogólnokrajo
wym referendum. Razem, w mun
durach — dla zamanifestowania
swej obywatelskiej postawy. Tak
zdecydowaliśmy! (bar)

Tadeusz Sledziowski, Franciszek
przesyłek przed kradzieżami i po
Budnik (Lokomotywownia), Jan
tencjalnymi uszkodzeniami, a w przy
Dąbrowski (ZNTK), Zbigniew Ka
padkach spedycji towarów wartościo
niowski (SOK), Ryszard Krzos i
wych konwojując często wagony...
Jerzy Kuliński (Stacja Słupsk), < w zastępstwie beztroskich nadaw
Gotfryd Sawicki (Pozaklasowa
ców. Coraz mniej jest dzięki temu
Wagonownia). Przykłady mógł włamań i „wycieków”. Staramy się

bym mnożyć. Stąd tak dużo społe
cznikowskich „wacht”: tylko w
pierwszym półroczu br. — aż 769
służb samodzielnych oraz 672
wspólne z funkcjonariuszami MO i
SOK. „Codziennym Chlebem” kolejarzy-ormowców są patrole w po
ciągach osobowych z myślą o bez
pieczeństwie jazdy podróżnych.
Zwłaszcza podczas wzmożonych
przewozów (święta, sezon, pobory i
przysięgi wojskowe etc), kiedy mu-

ł

Zębala

przysłali bardzo ładne rysunki ilus
trujące pracę piekarza i cukiernika
oraz osiedlową cukiernię. Padły
między innymi takie propozycje
nazwania zakładu jak: „Pączuszek”, „Pod Grzybkiem”, „Balbinka”, „Delicja”, „Okruszek” „U
Mięcia”. Najwięcej, bo aż 32 dzieci
zaproponowało, by nazwać cukierenkę „Pod Łabędziem” i tę nazwę
jury przyjęło. Bo właśnie w cukier
ni przy ul. Rzymowskiego nąjwiększym powodzeniem cieszą się mis
ternie wykonane z ptysiowego cias
ta i białego kremu ciastka — łabę
dzie.
Spośród 32 kuponów konkurso
wych typujących nazwę „Pod Ła
będziem” wylosowano laureatkę
głównej nagrody — tortu czekola
dowego. Została nią Agnieszka
Barcińska, uczennica klasy V „b”
ze Szkoły Podstawowej nr 16. Po
zostali uczestnicy konkursu obecni
przy uroczystym nadaniu cukierni
nazwy „Pod Łabędziem” zostali po
częstowani oczywiście... łabędzia
mi prosto z blachy.

przeciwdziałać zmorze wandaliz
mu, chuligaństwa, wulgarności, ła
mania obowiązujących przepisów
porządkowych (zakłócanie spokoju
przez pijanych, wskakiwanie i ze
skakiwanie z jadących pociągów,
chodzenie po torach). W sankcjach
karnych upatrujemy ostateczność.
Od stycznia br. uzbierało się ich
jednak sporo — 1358 mandatów
plus 22 wnioski do kolegium ds.

11—18

Telefony
SŁUPSK: 991 — Pogotowie Energetyczne,
992 — Pogotowie Gazownicze, 993 Pogotowie
Ciepłownicze, 994
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne, 997 MO, 998 Straż Pożar
na, 999
Pogotowie Ratunkowe, podstacja
przy ul. Banacha, tel. 31-371, 913
Biuro
Numerów, 955
Automatyczna Informacja
Paszportowa, 280-35
Telefon Zaufania (g.
16- -20 codziennie i w sob. g. 9—13); Informacja
Kolejowa: 933 — Pociągi przyjeżdżające do
Słupska, 934
Pociągi odjeżdżające ze Słup
ska, Telefon zaufania „A” tel. 242-78, czynny w
środy i piątki — g. 16—20.

Dyżury
SŁUPSK — Apteka nr 77-001, ul. A. Zawadz
kiego 3, tel. 287-23;
LĘBORK — Apteka nr 77-007, ul. Czołgistów
33, tel. 21-705

Teatr
SŁUPSK — Słupski Teatr Dramatyczny: —
mała scena: „Ławeczka” A. Gelmana — g. 17.
Lalki „Tęcza”: „Alineczka i żołnierz” I. Kiczanowa i W. Lifszyca — g. 10 i 12; LĘBORK:
„Sługa dwóch panów” K. Goldoniego — g. 17 w
wykon. Słupskiego Teatru Dramatycznego

pUC]

Fot. Zbigniew Bielecl

Bilans
Słupsk. Komenda Wojewódzka
Ochotniczych Hufców Pracy patro
nuje od lat akcji pn. „Wakacje na
własny rachunek”. W tym roku z
oferty „podreperowania” uczniow
skich i studenckich kieszeni sko
rzystało 1850 młodych słupszczan
oraz ponad 2,7 tys. mieszkańców
innych rejonów kraju. W ramach
„Lata OHP 1987” gościło też w
Słupskiem 325 członków FDJ z okręgu Neubrandenburg (NRD).
Pracę zorganizowały im: WSOP,
PBRol. Miastko, Nadleśnictwo Sła
wno. Reszta znalazła zatrudnienie
w ośrodkach wczasowych i zakła
dach najrozmaitszych branż. Dzię
ki przeszkolonej przed sezonem ka
drze instruktorsko-wychowawczej
pracująca u nas młodzież miała za
pewniony bogaty program imprez
kulturalnych,
sportowo-rekrea
cyjnych i turystycznych.

1987

Kino

SŁUPSK
MILENIUM — sala „Pomorska”: Misja spec
jalna (komedia pol., 1. 15) — g. 15.30, 17.45 i 20;
sala „Mieszko”: Aleksander Newski (radź. hiśtor., ,1.15) — g. 17 i 19.30; sala „Anna” — pokazy
filmów fab. wideo
g. 16.15, 18 i 19.45
POLONIA — Obcy — decydujące starcie (fantast. USA, 1. 15) — g. 16 i 19; sala wideo — g. 14,
16, 18 i 20
MCK (ul. 3 Maja) — Gry wojenne (USA, 1.12)
— g. 16 i 18
DELTA (Rędzikowo) — Biały snok (pol.-USA, 1. 12)
BYTÓW — Cziczerin (radź., 1. 15)
CZARNE: PRZODOWNIK — dziś nieczynne;
WIARUS — Tu nie spotyka się obcych (radź., 1.
15)
CZŁUCHÓW — Między ustami a brzegiem
pucharu (pol., 1.15) — g. 16.30 i 19; sala video —
g. 17 i 18.45
DAMNICA — dziś nieczynne
DĘBNICA KASZUBSKA — dziś nieczynne
DEBRZNO: KLUBOWE — Tootsie (USA, 1.
15); PIONIER — dziś nieczynne
KĘPICE — dziś nieczynne
LĘBORK: FREGATA — Jelonek Bambi po
znaje świat (radź.) oraz: Jak to się robi w
Chicago (USA, 1. 18)
ŁEBA — dziś nieczynne
MIASTKO — Misja (ang., 1. 15)
PRZECHLEWO
dziś nieczynne
SIEMKOWICE — Nieśmiertelny (ang., 1. 15)
SŁAWNO (SDK) — dziś nieczynne
USTKA — Borys Godunow (radź., 1. 15)

W LKP — porady prawne
Słupsk. Dzisiaj, 18 bm. w siedzibie
Zarządu Miejskiego Ligi Kobiet Polskich
przy al. Wojska Polskiego 2/5 (II piętro)
bezpłatnych porad z zakresu prawa pra
cy, prawa administracyjnego, karnego,
cywilnego i rodzinnego — udzielać bę
dzie prawnik. Dyżur potrwa od godz.
15 do 16. (a)

Międzynarodowy

trójbój
siłowy
Lębork. Jak już informowaliśmy,
trójbój kulturystyczny o puchar
Ziemi Pomorskiej odbędzie się w
pierwszych dniach grudnia br.
(5—6 XII) w sali klubu „Sosenka”
przy ul. Żeromskiego. Do końca
tego tygodnia organizatorzy: Ogni
sko TKKF „Znicz” i Ośrodek Spor
tu i Rekreacji w Lęborku przyjmują
zapisy zawodników. Swój udział w
trójboju zapowiedziały ekipy z Cze
chosłowacji i NRD, a być może
przyjadą również kulturyści z
ZSRR.
Pomocy w organizacji imprezy
udzielili już lęborscy rzemieślnicy i
niektóre zakłady pracy. Za finanso
we wsparcie imprezy organizato
rzy składają serdeczne podzięko
wanie, licząc, że do grona ofiaroda
wców dołączą inne zakłady. Bez
lich bowiem impreza ąfe mogłąby
^ię odfcyć. (a)

tyil
n
Trener siatkarek! Czarnych Słups)*
mistrzyń kraju — Zbigniew Krzemiń
ski przyjął dość odważny program przy
gotowań do nowego sezonu. Jego podo
pieczne grają praktycznie bez wytchnie
nia. Brały udział w inauguracji I ligi,
później w półfinale Puchąru Polski i na
koniec w bardzo silnym turnieju w NRD.
Najważniejszym celem słupskiego ze
społu jest oczywiście awans do finału
Pucharu Klubowych Mistrzów Europy.
Przypomnijmy, że najpierw należy po
konać przeszkodę, czyli mistrza Włoch
— Teodora Rawenna.
Tymczasem trwają rozgrywki ekstra
klasy. W najbliższą sobotę i niedzielę
lider tabeli — Czarni podejmować będą
w hali przy ul. Grottgera czołowy zespół
naszej ligi — Wisłę Kraków. Kibicie liczą
oczywiście na komplet punktów i czyste
konto po stronie... straconych setów. My
również. Przedsprzedaż biletów prowa
dzi MZKS Czarni (nr telefonu 34-164 lub
34-165). (ebuar)

Piłkarska liga
zakładowa

/L
nf -r: "

Słupsk. Słupskie Fabryki Mebli orga- ^
nizują coraz więcej imprez sportowych
dla swoich pracowników. Obok turnie
jów szachowych i tenisa stołowego zor
ganizowano tu piłkarską ligę zakładową.
W lidze, którą rozgrywano systemem
wiosenno-jesiennym, uczestniczyły dru
żyny ze Słupska, Lęborka, Miastka, By
towa, Człuchowa. Mistrzem jesieni zos
tał zespół piłkarski Bytowa, wyprzedza
jąc Słupsk i Miastko, (a)
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