


p ODSUMOWANIEM kilkudniowych narad jakie toczyły
A się na wszystkich szczecińskich wyższych uczelniach by

ła sobotnia międzyuczelniana narada na temat wytycznych
do Planu 5-letniegOo

ZA STOŁEM prezydialnym za
siedli przedstawiciel Minister 

stwa Szkolnictwa Wyższego — wi
ceminister ACHMATOWICZ, se
kretarz KW PZPR — KRASUCKI, 
poseł SPYCHALSKI, przedstawi
ciel Woj. RN—wiceprzew. WKPG 
— MYŚLENICKI i rektorzy szcze
cińskich uczelni prof. prof.: JA
REMA, LITYŃSKI 1 ROZNER. 
Obradom przewodniczył rektor 
WSR — prof. LITYŃSKI. Następ
nie po zreferowaniu perspektyw 
rozwojowych uczelni w Planie 5- 
letnim — Politechniki przez rek
tora ROZNERA i Wyższej Szkoły 
Rolniczej przez prorektora KOW- 
NASA wywiązała się ożywiona 
dyskusja.

DIORĄCY w niej udział 
przedstaw‘c:ele szczeciń

skiego świata naukowego i stu

denckiego dyskutowali nad 5 
zasadniczymi problemami: 
nauki i życia naukowego, dy
daktycznymi, wychowawczy
mi, Domów Studenckich i wa
runków pracy studenta oraz 
sprawami socjalno - bytowy
mi pracowników szczeciń
skich uczelni.

W WIĘKSZOŚCI wypowiedzi u- 
czestniczących w dyskusji dała 
się wyczuć jak gdyby nuta „bia
dolenia**  nad istniejącym stanem 
i ciągłe żądania „DAJ**  wysuwa
ne pod adresem Min. Szkół Wyż
szych 1 władz terenowych. Nato
miast zbyt mało było wypowie
dzi, z których moglibyśmy się do 
wiedzieć, co szczecińskie środo
wisko akademickie własnymi si
łami wniesie do Planu 5-letniego.

SEKRETARZ KW PZPR — 
KRASUCKI wskazał, iż 
mimo niewątpliwej słuszności, 

wiele postulatów wysuwanych 
na naradzie jest nierealnych. 
Po odrzuceniu, ich pozostanie 
jednak wiele spraw, które 
trzeba będzie zrealizować. Po 
nadto podkreślił on zbyt słabą 
współpracę poszczególnych 
uczelni, jak i też współpracę 
uczelni z zakładami pracy, co 
szczególnie odnosi się do Po
litechniki

PRZEDSTAWICIEL Woj. RN - 
MYŚLENICKI, odpowiadając na 
sarzuty skierowane pod adresem 
wftsds tmaewyeha wskmł m*  

zem na bardzo nikły wkład śro-! 
dowiska naukowego do rozwoju 
życia umysłowego woj. szczeciń
skiego, spowodowany odizolowa
niem się szczecińskich uczelni cd 
całego społeczeństwa.

]V ARADĘ podsumował wi- 
1 ceminister ACHMATO- 

WIOZ, który przyznał, iż Mi-| 
nisterstwo Szkół Wyższych w 
swej dotychczasowej działalno 
ści popełniło wiele błędów, po 
zostawiając Szczecin, a szcze
gólnie Politechnikę w cieniu 
swych zainteresowań.

PRZYRZEKŁ jednak, iż ten 
stan rzeczy ulegnie radykalnej 
zmianie, czego wyrazem mogą 
być ustępstwa, jakie poczyniło 
MSW na korzyść szczecińskich 
wyższych uczelni w stosunku do 
poprzednich wytycznych. Pozwo
lą one niewątpliwie na większy 
rozwój szczecińskich uczelni w 
nianie 5-letnlm. (ski)

Kurier Szczeciński nr 2,0.2,.



u studentów:
ciężka sesja 
piany kulturalne 

@ lokalowe kłopoty
A RAZIE odbywa się ogól 
ne „obcieranie potu” po 

ostatniej sesji egzaminacyjnej. 
Dla wszystkich studentów by
ła to pracowita sesja, dla nie
których skończyła się smut
no.

W FO12OR3KIEJ AKADEMII 
MEDYCZNEJ przerwa semestralna 
wczoraj zakończyła się 1 dzisiaj 
rozpoczynają sfę wykłady.

STUDENCI POLITECHNI
KI i częściowo WYŻSZEJ 
SZKOŁY ROLNICZEJ myślą 
już o swoich „kłopotach kul
turalnych”. Szczecińskie śro
dowisko studenckie ma w tej 
dziedzinie ambicje dorówna
nia swą pracą kulturalną ta- 
kun ośrodkom studenckim jak 
Gdańsk, Łódź, a nawet War
szawa. W PAM-ie uruchomio
no kino dla studentów, w któ
rym wyświetlano już filmy. W 
organizacji jest Studencki 
Teatr Dramatyczny, który roz 
począł próby nad „Czarującą 
szewcową" (Garcia Lorca). Szli 
fują swą formę chóry Pomor
skiej Akademii Medycznej i 
Politechniki Szczecińskiej. Sto 
sunkowo najsłabiej w tej dzie 
dżinie pracuje beniaminek 
szczecińskich uczelni — Wyż
sza Szkoła Rolnicza.

Siłami studentów szcrectńskich 
rodzi się trochę w boleściach 

I Studencki Teatr Satyryczny. By- 
.Hśmy na pierwszym „posdedze- 
rriu" garstki zapaleńców. Czytano 
cudze i własne teksty, które'mają 
wejść do pierwszego programu, 

i Byflby to niezły program — o ile 
oczywiście dopfszą artyści.

stępach słynny już w Polsce 
gdański studencki Teatr Saty
ryczny „Bim — bom”. Plany 
są więc bardzo ładne. Na prze 
szkodzie stoją tylko sprawy 
bardzo prozaiczne. Gdzie te 
wszystkie imprezy będą się od. 
bywały? Politechnika ma w 
tej chwili dwie aule nie wyko 
rzystane w pełni. Władze jed
nak nie mogą się zdecydować 
na oddanie jednej z tych sal 
do użytku zespołów studen
ckich.

To samo
studentom 3

tyczy się obiecanej 
osiedla KAWIARNI,

itóra miała już w tym miesiącu 
rozpocząć swój żywot.

Jak dotychczas na osiedlu 
czynny jest KLUB powstały na 
miejscu dawnej biblioteki i pokój 
dla posiedzeń studenckiego KOL
KA LITERACKIEGO. Ale o tym 
przy Innej okazji, (jn)

zobaczymy na gościnnych wy
Prawdopodobnie przedtem

Kur. Sxcz. nr. HO



zaproszony do NRD
D YŁO TO 5 SIERPNIA 1955 r. Uczestniczący w V Swia*  

towym Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie 
zespół taneczny b. szczecińskiej Wyższej Szkoły Ekonomicz
nej występował na estradzie Parku Kultury na Powiślu, 
Tańce w wykonaniu szczecińskiego zespołu (szczególnie ma
zur) spotkały się z wielkim aplauzem zebranej publiczno® 
ścL
A wiecie kto bił najmocniej 

brawa? Młodzi Niemcy — 
członkowie reprezentacyjnego 
zespołu tanecznego z Cottbus 
(NRD) i ich instruktorka GER 
TRUDA KUSTER. Po wystę
pie goście z NRD spotkali się 
ze szczenńskL ii studentami. 
Potoczył} się rozmowy, a 
wkrótce na murawie studen
ci poczęli uczyć swych nie
mieckich kolegów — kroków 
mazura.

KIEDY nazajutrz w miasteczku złoto 
wym na Rakowcu odbyło się spotkanie 
delegacji niemieckie] i polskiej człon 
kowie zespołów z Cottbus i Szczecina 
spotkali się już jak starzy przyjaciele. 
Do końca pobytu na Festiwalu obie 
ekipy często się spotykały, zacieśnia
jąc coraz bardziej między sobą więzy 
przyjaźni. A potem...

Kur. S»c,i. 
z ołn. W. H.

POTEM kiedy dzieliła Ich odległość 
wielu kilometrów „warszawscy przyja
ciele" nie zapomnieli o sobie. Rozpo
częła się wymiana listów. Ale obie 
strony (co dało się wyczuć w korespon 
dencji) nurtowała myśl: „gdyby się 
tak znowu spotkać"?

I wreszcie do Szczecina nadeszło pi
smo z „Rat des Bezlrkes Cottbus — 
Land Brandenburg — Abt. Kultur" 
(wydz. kultury Rady Miejskiej}:

„Drodzy przyjaciele! Przyjedźcie do 
nas na kilka dni. Zapraszamy Was go
rąco!".

Radości szczecińskich studentów z 
tego powodu nie dałoby się chyba opi
sać.
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brawa? Młodzi Niemcy — 
członkowie reprezentacyjnego 
zespołu tanecznego z Cottbus 
(NRD) i ich instruktorka GER 
TRUDA KOSTER; Po wystę
pie geście z NRD sootkali się i 
ze szczecińskimi studentami. 
Potoczyły się rozmowy, a 
wkrótce na murawie studen
ci poczęli uczyć swych nie
mieckich kolegów — kroków 
mazura.

KIEDY nazajutrz w miasteczku złoto 
wym na Rakowcu odbyło się spotkani? 
delegacji niemieckiej i polskiej człon
kowie zespołów z Cottbus i Szczecina 
spotkali się Już Jak starzy przyjaciele. 
Do końca pobytu na Festiwalu obie 
ekipy często się spotykały, zacieśnia
jąc coraz bardziej między sobą więzy 
przyjaźni. A potem...

POTEM kiedy dzieliła ich odległość 
wielu kilometrów „warszawscy przyja
ciele" nie zapomnieli o sobie. Rozpo
częła się wymiana listów. Ale obie 
strony (co dało sie wyczuć w korespon 
dencji) nurtowała myśl: „ gdyby się 
tak znowu spotkać"?

I wreszcie do Szczecina nadeszło pi
smo z „Rat des Bezirkes Cottbus — 
Land Brandenburg — Abt. Kultur" 
(wydz. kultury Rady Miejskiej):

„Drodzy przyjaciele 1 Przyjedźcle do 
nas na kilka dni. Zapraszamy Was go
rąco!".

Radości szczecińskich studentów z 
teqo powodu nie dałoby się chyba opi
sać.

A DZIŚ, kiedy załatwianie 
formalności związanych z wy 
jazdem jest w toku zespół ta
neczny, sekcja wokalna i ryt
miczna Politechniki pilnie u- 
częszcza na próby, aby jak naj 
lepiej przygotować się do wy
stępów w NRD. (ski)



Wycinek z czasopisma

, . JK&wawa
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SZCZECIN — Nad zagadnienia
mi. poruszonymi na XX Zjeździć 
KPZR, żywo dyskutuje szeroki krąg 
pracowników naukowych i studen
tów szczecińskich wyższych uczelni. 
W gabinecie marksizmu - leniniz- 
mu Politechniki Szczecińskiej stu
denci zwracają się do asystentów 
z wieloma pytaniami. M. in. na 
ćwiczeniach IV grupy 2 roku wy
działu elektrycznego omawiano

• problem przejścia od kapitalizmu do 
socjalizmu w drodze parlamentarz 
nej.

Niektóre załogi wysyłają listy do 
zakładów pracy w ZSRR, z którymi 
utrzymują stałą korespondencję. 
M. in. kolejarze ze stacji Odra- 
Port, którzy od lat korespondują z 
kolejarzami radzeck mi ze stacji 
Równo na Ukrainie, wysłali do nich 
list z okazji obrad XX Zjazdu KPZR. 
W liście do swoich przyjaciół pi- 
szą m. in.:

„Cieszą nas niezmiernie wszyst
kie sukcesy, jakie uzyskał naród 
radziecki, a jeszcze bardziej im
ponujące perspektywy nowej pię
ciolatki, bo — jak wśród praw
dziwek przyjaciół — uważamy, 
że Wasze sukcesy są także na
szymi."



Wgciuek z czasopisma

Problemy
tematem ożywionej dyskusji

WŚRÓD NAUKOWCÓW I STUDENTÓW
Nad zagadnieniami, poruszonymi na XX Zjeździć KPZR, żywo dyskutuje 

szeroki krąg pracowników naukowych i studentów szczecińskich wyższych 
uczelni. W gabinecie marksizmu- Jeninizmu Politechniki Szczecińskiej studenci 
zwracają się do asystentów z wieloma pytaniami.

M. in. na ćwiczeniach IV grupy 2-go roku wydziału elektrycznego omawiano 
problem przejścia od kapitalizmu do socjalizmu w drodze parlamentarnej.

Naukowców Politechniki interesuje szczególnie poruszony na Zjeźdzre pro
blem rozwoju nauk ekonomicznych i technicznych w szóstej pięciolatce*
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Nie zawsze trzeba
czekać na Warszawę

T)RZED KILKOMA DNIAMI (o czym już pisaliśmy),
x odbyła się w Szczecinie międzyuczelniana narada w 

Sprawie wytycznych rozwoju szczecińskich wyższych uczel- 
ni w planie 5-leinim, poprzedzona naradami przeprowadzo
nymi v poszczególnych uczelniach. Przysłuchując się wy
powiedziom poszczególnych dyskutantów, mogliśmy zano-» 
tować szereg słusznie wysuwanych postulatów.

Żądania należytego wy p osa- 
żenią laboratoriów w apara
turę (doc. GORZELANY — 
Pol.), przekazania uczelni pew~ 
ttyeh obiektów niezbędnych do 
prac naukowych (dziekan 
Linke — wsr), budowa 
przedszkola i żłobka dla dzieci 
oraz domu wypoczynkowego 
na skraju Puszczy Bukowej 
dla pracowników nauki (ŁO- 
BlNŚKI — WSR), podniesienia 
wysokości stypendiów, bez
względnej poprawy wyżywie
nia w stołówkach akademic
kich, częstszych wyjazdów 
pracowników nauki za grani
cę i dostarczania Szczecinowi 
zagranicznych wydawnictw 
naukowych (dziekan ZAJĄ
CZEK — RAM), umożliwienia 
absolwentom studiów za gra
nicą 1 zorganizowania w Szcze 
cinie Wydawnictwa Naukowe 
go (student WSR — SKRA- 
BUCKI), wybudowania pły
walni i stadionu sportowego 
dla studentów (student Pol. 
— MACIOSZEK), odpowied
niego pomieszczenia do maga
zynowania książek w bibliote
ce Politechniki (SIEMINA — 
bibl. Pol.) — to tylko część 
z obfitej „litanii” wniosków’, 
jakie wysunięto na naradzie.

WNIOSKI te są niewątpli
wie słuszne. Ale ich pełna re
alizacja wymagałaby zbytwiel 
kich nakładów pieniężnych. I 
dlatego, mimo słuszności wiele 
z tych wniosków jest na razie 
nierealnych.

Tak np. na pewno nie docze 
ka się szybkiej realizacji pro 
jekt studentów — budowy no 
wej krytej pływalni. Dlacze
go? — Przecież istniejąca pły
walnia jest zbyt małą, aby za 
spekoić potrzeby mieszkań-, 
ców Szczecina? To prawda, 
ale budowa nowego krytego 
basenu pociągnęłaby za sobą 
zbyt duże koszty. Z drugiej 
strony wiemy też, że właśnie 
nie kto inny, a tylko studenci 
(Pomorska Akademia Medycz 
na) najsłabiej wykorzystują 
pływalnię i w godzinach przy 
znanych PAM, basen bardzo 
często świeci pustkami.

niczne wydawnictwa nauko
we, a dla biblioteki Politech
niki znajdzie się odpowiednie 
pomieszczenie.

JESZCZE jeden głos w 
dyskusji (KLIMCZYK, 
MACIOSZEK — Pol.) zaslugu 

je na większą uwagę. Studen 
ci wysuwając postulat budo
wy w Szczecinie Studenckiego 
Domu Kultury, zobowiązali 
się do przepracowania 60 tys. 
roboczo-godzin. Zdaje się, ze 
ta forma zobowiązania (nie 
tylko czekanie na pieniądze z 
Warszawy i skomlenie „DAJ”) 
znacznie obniży koszty budo
wy Studenckiego Domu Kul
tury. A gdyby tak jeszcze 
szczecińscy naukowcy pomo
gli wykonać dokumentację ] 
techniczną... |

Dlatego wiceminister ACH-I 
MATOWICZ i pozostali człon | 
kowie delegacji Ministerstwa 
Szkolnictwa Wyższego obieca 
li, iż przedłożą w Warszawie 
wniosek o wybudowanie w 
Szczecinie SDK i gorąco go 
poprą. A jeśli wniosek ten nie 
zostanie zatwierdzony, to po
starają się, aby szczecińskim 
studentem przekazano przy-1 
najmniej odpowiednią salę wi 
dowiskową, dzięki przebudo-ij 
wie jednej z auli byłej WSE.

Cała uwaga Partii i Rządu 
w toczącej się dyskusji nad I 
planem 5-letnim skupia się! 
na inicjatywie społeczeństwa. I 
Chodzi o skuteczniejsze wykol 
rzystanie istniejących obecnie] 
możliwości. W wyższych uczel | 
niach® Szczecina też są takie I 
rezerwy. Tak np. przy wyż-J 
szych uczelniach istnieją gos- I 
podarstwa pomocnicze. 401 
proc, dochodów tych gospo-I 
darstw może być wykorzysta- I 
ne na pokrycie wyposażenia I 
katedr. Czy to już wszystko? | 
Na pewno nie. Gdybyśmy się 
jeszcze bardziej po gospodar- 
sku rozejrzeli wokół siebie, 
moglibyśmy zrealizować wiele

SZEREG postulatów wysu
niętych na naradzie zostanie 
jednak zrealizowanych. W 
podsumowaniu dyskusji wi
ceminister Achmatowicz obie
cał, iż ulegnie poprawie za
opatrzenie laboratoriów w a- 
paraturę, uczelni — w zagra- 

słusznych planów bez bezpo
średniej pomocy państwa, a 
wykorzystując inicjatywę nau 
kowców i studentów wprowa
dzić je w życie.

Lesław SKINDER -



AMIERZENIA na
kreślone w planie 

5-letnim dla szczeciń
skich wyższych uczelni 
przewidują pokaźny roz 
wój naszego środowis
ka naukowego w ciągu 
najbliższych pięciu lat.

W wywiadzie udzielo
nym przedstawicielowi 
„Kuriera Szczecińskie- 
go“, rektor Tadeusz 
Rosner podał głów- 

perspektyw 
Szczeciń-

ne zarysy 
Politechirki 
sklej.

wyższych latach wykłady 
będą monograficzne. Pod
stawą nauki będzie s a- 
modzielna pra
ca. Student będzie musiat 
sam znaleźć odpowiedni 
materiał naukowy, co zmu 
si go do poszukiwania i 
rzeczywistego „przestudza 
Wania" zagadnienia.

Innym błędem, do
tychczasowej metody naucza
nia było zbyt słabe zaintereso 
wanie nauką języków 
obcych. Nie znając co naj
mniej dobrze chociażby

Wyjątek stanowiły tu jedy 
nie Szczecińskie Zakłady W tu 
kien Sztucznych z którymi sta 
le współpracuje jedna z ka
tedr uczelni. Każdego roku 
część studentów w swych pra
cach dyplomowych czy magi
sterskich rozwiązuje ważne 
dla tego zakładu problemy.

o perspektywach Szczecińskiej 
Politechniki w Pięciolatce

c y c h, nie można przecież 
śledzić samodzielnie rozwoju 
techniki. Toteż obecnie kłaść 
będziemy duży nacisk na lek
toraty obowiązkowych języ
ków obcych, do których należy 
rosyjski i do wyboru, jeden z 
zachodnio - europejskich.

Współpracę naukow
ców z przemysłem 
uregulują zresztą niebawem 
przepisy, które określą rów
nież zasadę współdziałania 
naukowców z przedsiębior
stwami przemysłowymi. Spra
wa ta jest bowiem tematem 
narad na najwyższym szczeb
lu.

A PROGU Pięciolatki 
zostały wreszcie sprecy

zowane przez resort zadania 
naszej Politechniki. Ustalono 
kierunek specjalizacji, a w 
związku z tym katedry, zakła
dy naukowe. Określono wyraź 
nie dydaktyczne i naukowe za 
dania uczelni, — stwierdza 
rektor Rosner.

PRZEWIDUJE się również 
większe zacieśnienie związku 
teorii z praktyką, poprzez in
tensywniejszą współpracę Po
litechniki ze szczecińskimi za 
kładami przemysłowymi. Ist
niejącą dotąd izolację spowodo 
wały trudności w umożliwie
niu wejścia na teren zakładów 
i udostępnieniu danych tech
nicznych naszym naukowcom.

OSTATNIO kilka szczeciń
skich zakładów pracy nadesła 
ło do Politechniki listy z za
gadnieniami, które 
mogłyby stać się przedmiotem 
prac naszych naukowców. Nie 
bawem odbędzie się spotkanie 
pracowników nauki i przemy
słu na którym określi się za
kres pomocy i ustali proble
my, które opracowane zostaną 
przez naukowców uczelni — 
kończy rektor Rosner.

— Politechnika zostanie roz 
budowana. Na Wzgórzu Het
mańskim, w hali zaadoptowa
nej na potrzeby uczelni pow
stanie szereg zakładów nauko 
wych*).  Kredyty obiecane na 
rozwój naszych zakładów nau 
kowych wynoszą 11 milionów 
złotych.

W PIĘCIOLATCE Pólitech- 
nika otrzyma łącznie około 20 
milionów zł kredytów inwesty 
cyjnych. Kosztem około 3 mil. 
zł zbudowane zostanie osiedle 
dla pracowników naukowych 
przy ul. Mieszka. Przewiduje 
się również rozbudowę Osiedla 
Akademickiego Politechniki 
przez wybudowanie jednego I /
domu studenta i zakończenie 
prac nad utworzeniem Domu 
Młodego Naukowca przy ul.
Wielkopolskiej.

Rozmowę przeprowadziła

Zwiększy się import 
aparatury naukowej i książek. 
W najbliższym czasie utworzą 
ne zostanie Szczecińskie Towa 
rzystwo Naukowe, przy któ
rym powstanie bogata bibliote 
ka środowiskowa, wskutek za 
mierzonego przejęcia bibliote 
ki naukowej miejskiej, do dziś 
nie skatalogowanej.

Uczelnia powzięła zobowią
zania intensyfikacji

Przyjęto postanowienie, że w 
ciągu najbliższych pięciu lat o- 
koło 30 pracoicników nauko
wych zdoła uzyskać stopnie 
kandydata nauk.

Nie zapomniano też o spor 
c ie. Zamierzone jest pokaźne f 
ożywienie działalności sporto
wej i wychowania fizycznego. 
Utworzone zostaną sekcje ka
jakarstwa i żeglarstwa. Nale
żące do Politechniki boiska 
sportowe zostaną odnowione,

*7 ALOZENIA planu 5-let- 
niego wnoszą poważne 

zmiany do obecnego systemu 
nauczania — oznajmia rektor 
szczecińskiej Politechniki.

— Dotychczasowy przebieg 
studiów niedostatecznie przy
gotowywał absolwenta do sa
modzielnej pracy naukowej. 
Wynikało to zresztą z wielkie 
go zapotrzebowania na kadry 
techniczne, które spowodowa
ło skrócenie czasu nauki.

Wycinek z czasopisma
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♦) Jak naf Informuje ZBM, w hall 
tej (dawnej motorowozown:) zamierza 
on urządzić xak'ad prefabrykacji ele
mentów budowlanych. (RED.)

— W związku z przedłu 
żeniem studiów skoń
czy się „prowadzę 
n;e za rączkę", podawanie 
studentom pomocy nauko
wych. Zarzucimy

Na
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ak burza przetoczyła się w prasie 
szczecińskiej dyskusja o naszej mło
dzieży studenckiej, jedna z najżyw
szych dyskusji z ostatniego okresu 
tak pod względem ilość? nadesłanych 
listów, jak i oddźwięku, z jakim spot

kała się wśród społeczeństwa, Ód tego czasu 
upłynęły trzy miesiące i można już postawić 
sobie pytanie: co się zmieniło w Politechnice 
Szczecińskiej i na Osiedlu Akademickim? Bo
wiem trzeba jasno stwierdzić, że właśnie zaini
cjowana przez „Glos Szczeciński*'  polemika 
zwróciła uwagę władz uczelnianych i aktywu 
studenckiego na szereg niepokojących zjawisk 
w środowisku młodzieży studenckiej i skłoniła 
do poszukiwania środków zaradczych. Stwier
dzali to niejednokrotnie w rozmowie ze mną 
koledzy z Zarządu Uczelnianego ZMP, z ZSP 
i Rady Mieszkańców Osiedla.

Znaczne osiągnięcia mają zespoły artystycz
ne Politechniki zespół taneczny, sekcja rytmicz
na I kwartet męski. Najlepszym tego dowodem 
fakt, iż wkrótce studenci - artyści wyjeżdżają 
na występy gościnne do NRD. Ambitny Mię
dzyuczelniany Zespół Dramatyczny wystawia 
sztukę Garcia Lorki pt, „Czarująca szewcowa". 
W najbliższych tygodniach również zostanie o- 
twarty Studencki Teatr Satyryków, jak dotych
czas bezdomny, bowiem kawiarnia, gdzie mógł 
by występować, wbrew zapowiedziom Rektora
tu nie została dotąd otwarta. Jak informują 
kol. kol. Macioszek, Szczypa i Demidowtez * 
Rektorat połowę ze 100 tys. zł, które Rada O- 
kręgowa ZSP przekazała na potrzeby Osiedla, 
wydał na inne cele, a nie jak było przewidzia
ne, na meble do kawiarni i naprawę pianina.

Atakowaliśmy bezideowość, konsumcyjny sto
sunek do życia, niezrozumiałą obojętność wo
bec bogactwa problemów, jakie w naszym kra
ju przynosi każdy dzień. Dziś możemy zasygna
lizować próby, nieśmiałe na razie, przełamania 
tej atmosfery, . •

Pierwsza — to klub dyskusyjny „Sine silenti" 
(„Bez milczenia") przy II roku Wydz. Budownic
twa Lądowego, którym kieruje Piotr Nowak. 
Studenci na cotygodniowych zebraniach tego 
klubu dyskutują m. in. o polskiej literaturze po
wojennej, o realizmie socjalistycznym w archi
tekturze, na temat powieści kryminalnych, o 
pracach konstruktorskich. Uczestniczy niestety 
w dyskusjach zaledwie 9—14 osób (na kilka ty
sięcy studentów). Inicjatywa ta wymaga spopu
laryzowania tak, aby na każdym roku wszyst
kich kierunków studiów zbierali się młodzi o 
wspólnych zainteresowaniach i wymieniali zda
nia na temat problemów światopoglądowych, 
kłócili się o kwestie etyczne, poszerzali swą 
wiedzę o życiu, na pewno jeszcze nie wystar
czającą.

Druga próba - dwutygodnik studentów Po
litechniki „Razem młodzi przyjaciele". Pierwszy 
jego numer ukazał się w lutym br. i przynosi 
informacje z życia tutejszego środowiska stu
denckiego, rozmowę z profesorami na temat 
wyników ostatniej sesji egzaminacyjnej, nowo
ści naukowe, wiadomości sportowe itp. Pismo 
to, odpowiednio redagowane (nie „informator" 
tylko „trybuna dyskusyjna") może walnie przy
czynić się do ożywienia aktywności młodzieży 
studenckiej.

Dalej. Wskazywaliśmy na nieudolność a czę
stokroć złą wolę władz uczelni przyjścia z po
mocą młodzieży w zakresie pożytecznego wy
korzystania czasu wolnego od nauki. Z tym już
dzisiaj lepiej. Otwarty został niedawno este
tycznie urządzony klub (50*60  miejsc) z czy
telnią i dużą biblioteką (2600 tomów, 100 wy
pożyczeń dziennie). Codziennie może w nim 
kilkudziesięciu studentów spędzić przyjemnie 
wieczór. Rada mieszkańców zorganizowała 
zbiorowe pójście na filmy „Cud zdarza się 
raz", „Upadek Emiratu" i „Przed potopem", a 
Rada Uczelniana ZSP zakupiła dla studentów 
przedstawienie „Domu kobiet", Jednakże nie 
sporadyczne wypady lecz umożliwienie młodzie
ży stałego nabywania biletów kinowych i tea

Wskazywaliśmy także na brak twórczych dy
skusji naukowych i skostnienie kół naukowych. 
Z radością więc notujemy znaczne ożywienie 
na tym odcinku. Tak studentom jak i młodym 
pracownikom naukowym dużo dały dyskusja 
poszczególnych kół przy Wydziale Chemii, na 
tematy: zastosowanie fluorku bromu do syntez 
organicznych, polepszenie wydajności fluoro
krzemianów (co ma duże znaczenie dla szcze
cińskiego Superfosfatu), rozpuszczalność róż
nych substancji' w różnych rozpuszczalnikach 
organicznych.

Także przy innych katedrach koła naukowe 
podjęły ciekawe zagadnienia. Wymieńmy choćby 
Koło przy kat inżynierii chemicznej, które pra
cuje nad budową aparatu do rozwiązywania 
równań różniczkowych, czy też Kolo przy kat. 
żelazo-betonu, gdzie dyskutuje się nad zasto
sowaniem nowych konstrukcji i materiałów w 
naszym budownictwie. Przygotowana na maj 
konferencja teoretyczna podsumuje osiągnięcia 
kół naukowych.

Wreszcie sprawa najboleśniejsza, sprawa po
stawy studenta i jego stosunku do nauki. Zacy
tujmy fragmenty wywiadów dotyczących sesji 
egzaminacyjnej, zamieszczonych w nr 1 „Ra
zem młodzi przyjaciele".

Prof. dr Władysław Górnicki: „W większości 
wypadków brak jest samodzielności, obserwu
jemy tylko skryptowe wykucie... Były próby prze
mycania się,*np.  kol. Grzywacz z III roku przy
słał na egzamin kol. Murzyna, kol. Gajda przy
szedł na egzamin ze sfałszowaną kartką, kol. 
Skrzypiec został przyłapany na ściąganiu". 
Prof. mgr Stefan Kula: „Największą bolączką 
jest brak samodzielnego myślenia wśród stu
dentów... Ocen niedostatecznych z matematyki 
jest około 25 procent" (przeciętna wynosi 10 
proc, przyp. mój).

Jeszcze jeden cytat z tego samego pisma: 
„Bal przodowników nauki i pracy społecznej w 
auli WSE. Rozbawione twarze, wspaniałe hu
mory... i dużo, dużo wina. Około północy 
pierwsze „nieporozumienia", następstwem któ
rych było kilka rozbitych nosów, mnóstwo bu
telek i doniczek z kwiatami, nie mówiąc już o 
sprzęcie bardziej trwałym niż nosy, butelki, do
niczki. Późniejszy bilans personalny wykazał, 
że prowodyrami niemal wszystkich „nieporozu
mień" byli studenci Politechniki Szczecińskiej".

Jak z powyższego wynika i w zakresie po
tralnych, w dostatecznej ilości 1 po cenach 
zniżkowych — rozwiąźe kwestię.

Obok tego sama młodzież wystąpiła z cen
ną inicjatywą zorganizowania Koła Literackiego 
i Koła Plastyków. Pierwszym będzie kierował 
Ireneusz Szmidt, członek Koła Młodych przy 
Szczec. Oddz, ZLP, a drugim utalentowany pla- 
styk-amator Ryszard Rekhert. Dyskusje nad 
pracami członków, wystawy, dostarczanie tek
stów dla radiowęzła osiedla, redagowanie 
wspomnianego wyżej dwutygodnika — oto pro
gram działalności tych kół. Jaką ona okaże się 
iv praktyce i czy nie skończy się na słomianym 
ogniu * pokaże przyszłość. W programie: Klub 
Filmowy z własną aparaturą, który będzie ^krę
cił" krótkometrażówki,

stępów w nauce jak również kształtowania po
stawy godnej studenta Polski Ludowej, wiele 
jest jeszcze do zrobienia wśród młodzieży Po
litechniki. Zgadzamy się jak najbardziej z fak
tem, że olbrzymia większość mieszkańców Q- 
siedla Akademickiego i studentów Politechniki
w ogóle - to młodzież wartościowa, Z tym 
większym więc potępieniem winny spotkać się 
wszelkie chuligańskie wybryki, cynnm i bezide
owość. Opinia studencka ma obecnie w rękach
potężny oręż - własne pismo i radiowęzeł, 
które niewątpliwie przyczynią się w perspekty
wie najbliższego roku do odizolowania jedno*  
stek niegodnych miana studenta i stworzeni 
atmosfery potępienia wokół tych, którzy sźko 
dzą dobrej opinii szczecińskich studentów.

I. G. KAMIŃSKI
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V/ toku, dyskusji na V Woje
wódzkiej Konferencji PZPR w 
Szczecinie padło sporo głosów 
omawiających potrzeby i możk 
wości udzielenia o wiele 
szerszej niż dotąd pomocy po
szczególnym gałęziom prze
mysłu — ze strony naukow
ców.

Wyciągając wnioski z tych 
słusznych uwag Politechnika 
Szczecińska zorganizowała przy 
współudziale Wydziału Ekono
micznego KW PZPR Wojewódz 
klej Rady Związków Zawodo
wych i oddziału NOT — naradę 
przedstawicieli nauki z przed- 
stawi''i el cmi przemysłu. Tema
tem narady, której przewodni
czył rektor proi. doc.' Rozner 
było ustalenie najbardziej pala 
cych problemów techniczno- 
produkcyjnych, których rozwig 
zanie, można znacznie przyspie 
szyć poprzez pomoc naukow
ców. Omówiono również formy 
współpracy i nawiązano pier
wsze kontakty między zainte
resowanymi gałęziami przemys 
łu, a poszczególnymi katedra
mi.

Stel

Domoc
nie-ce nad rozwiązaniem 

których problemów produkcji 
kwasu siarkowego. 1

Ponadto uzgodniono współ
pracę przy rozwiązywaniu za
gadnień wysuniętych przez 
Papiernię Skolwin i Spółdziel
nię Przemysłu Chemiczno-Gumo

W toku dyskusji nad wysu
niętymi przez przedstawicieli 
przemysłu problemami postano 
wiono, że 12 dyplomantów Po
litechniki rozpocznie z dńiem ,wefl0' 
1. III, 56 r. studia do prac dy
plomowych w Szczecińskich Za 
kładach Włókien Sztucznych, 
co pomoże w rozpracowywaniu 
ważnych zagadnień zakładu. 
Obok tego pracownicy politech 
niki zobowiązali się pomóc w 
doborze i przetłumaczeniu fa
chowej literatur}'1 i czasopism 

dotyczących technologii włók
na sztuc nego.

' Dla potrzeb Szczecińskich Za 
kładów Nawozów Fosforowych 
politechnika przeprowadzi pra

Na marginesie tej cennej 
inicjatywy trzeba stwierdzić, 
że sporo zakładów które nieraz 
zresztą dopominały się o po
moc naukowców dla praktyków 
(jak np. Stocznia, Pluta, Fabry
ka Farb i Lakierów) — nie 
przysłały swych przedstawicieli 
na naradę.

Należy mieć nadzieję, że za
kłady te nie zlekceważą następ 
nych — jak wykazuje doświad 
czenie owocnych — tego rodzą 
ju spotkań.
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W. Źukfowski 
i J. Przymanowski I 
tu Szczecinie I

0.000

Katedra marksizmu-leniniz , .] 
mu Politechniki Saazeciń- 
skiej wystąpiło z cenną Ini- i, ’ 
cjatywą. Aby powiększyć za I- 
sób wiadomości studentów | 
o świecie i poszerzyć krąg ■ 
zainteresowań kulturalnych I 
młodzieży studiującej, za- I 
proszono do Szczecina Woj- F 
decha Zukrowskiego, autora

I popularnych „Dni klęski" % 
| „Domu bez ścian" oraz Ja- 
{ nusza Przymanow ski eg o, kie '■ 
| równika działu literatury I 
I pięknej tygodnika „Żołnierz ’ 
1 Polski", autora licznych \ 

utworów o tematyce wojsko 
wej.

W czwartek spotkali 
się oni z księgarzami 
szczecińskimi w Księgarni 
nr 5 a w godzinach wieczór 
nych w sali Filharmonii W. 
Zukrowski mówił do 400 
słuchaczy o swej podróży 
do Chin 1 Tybetu. W tym 
samym czasie J. Przymanow 
ski w Klubie Garnizonowym 
odpowiadał na liczne pyta- 
nia żołnierzy i oficerów, do 
tyczące tego samego zagad
nienia.

Niemniej pracowicie spę
dzili nasi goście dzień 
wczorajszy. W auli Politech 
niki spotkali się z naukow
cami wyższych uczelni, od
wiedzili Osiedle Akademic
kie i jednostkę wojskową. 
Dzisiaj wyjeżdżają do Świno 
ujścia, aby opowiedzieć ma 
rynarzom i rybakom pery
petie swej podróży przez 
Daleki Wschód na irasie po 
nad 2 tys. km.



O przełom w budownictwie

Napisał
arch. STANISŁAW WANDERSTOK 

prac. ZBM - Szczecin
f

............................................................... ..................... .

PANIE REDAKTORZE!
A'1 DY$MY przed kilku dnia- 

mi rozmawiali o... podró
żach na księżyc (że o tym księ 
życu pisze prasa może zbyt czę 
sto, podczas gdy czytelnicy ma 
ją na ogół bardziej ziemskie, 
W zawsze zaspokojone zainte 
resowania) nie sądziłem, że 
będę musiał porównać do 
tych symbolicznych nieco po
dróży spraw postępu technicz
nego w budownictwie mieszka 
niowym, — spraw, które zda
wałoby się, szczególnie teraz, 
przed Wojewódzką i Krajową
Naradą Budownictwa powin
ny być wśród naszej braci bu 
dowlanej ośrodkiem aktual
nych zainteresowań technicz
nych..

Trzeba jednak przyznać ,źe 
tak inżynierowie, technicy jak 
i robotnicy zatrudnieni na nd 
szych budowach, żyjąc bieżą
cymi zadaniami, ziealczając 
bieżące trudności, najczęściej 
nie przewidują nawet jak rcal 
ny i bliski jest olbrzymi prze
łom pojęć w budownictwie. 
Wszelkie odgłosy o mających 
nastąpić zmianach w technclo 
gii budownictwa są przyjmo
wane, mimo niewątpliwie ist
niejącego zainteresowania teo
retycznego, jak wiadomości o 
podróżach na księżyc — tzn. 
jako sprawy > być może i real
ne ale... nie w Szczecinie.

A 1>RZECIEZ Właśnie w Sżćżfc 
chiie tuż rok 1J>57 ma być w źa- 
sadz’e ostatnim rokiem odbudo
wy i już w drugim półroczu te 
go przełomowego roku (między 
innymi na Starym Mieście w 
Szczecinie) czeka nas wielki po
ligon budownictwa nowego — 
nowego, bo od fundamentu, lecz 
przede wszystkim nowego nowy, 
mi, uprzemysłowionymi metoda
mi wykonawstwa.

TAK, musimy jednak zrazu 
mieć, że sprawa jest bl;ż- 

sza niż ją sobie wyobrażaliś
my.

Wycinek z czasopisma

Przecież już u' tym roku roz 
poezniemy w Podjiichach bu
dowę, a raczej montaż obiek
tów mieszkalnych według naj
nowszych metod. Gotowe, o- 
fakturowane (t. zn. otynkowa
ne) bloki ścienne, stropowe, 
prefabrykowane elementy kia 
tek schodowych, dachów i ko
minów, ścianki działowe wraz 
z wtopionymi w nie węzłami 
instalacji sanitarnej, będą wy
konywane poza placem budo
wy, w zmechanizowanej wy
twórni wielkich elementów — 
wielkiej fabryce budynków.

Na samej budowie zobaczy
my tylko kilku wykwalifiko
wanych montażystów i wyrę
czające człowieka w najcięż
szych, najbardziej pracochłon 
nyeh czynnościach mechaniz
my — koparki, spychacze, 
dźwigi} samochody, ciągniki.

Precyzyjna, sheordynowa na 
praca, tego niewielkiego, lecz 
zgranego zespołu ludzi i ma
szyn. to właśnie budowa uprże 
mysłowicna — tó, ccśmy do
tychczas nazywali budo \ 
przyszłości.

W ciągu planu 5-letniego 
musimy wznieść aż 2/3 całości 
nowego budownictwa mieszka 
nidWego właśnie z prefabryka 
tów. Mówię musimy", bo zmu 
szają nas do tego nie tylko 
przęsłank i ekonomiki oudow- 
nictwa, nie tylko entuzja
styczny stosunek do nowego, 
lecz przede wszystkim realny 
i dotkliwie przez nas już obec 
nie odczuwany brak siły robo
czej do wykonania silnie (2 —3 
krotnie) wzrastających zadań 
b udownici wa mieszka ni owego, 
socjalnego, kulturalnego i u- 
sługowego.

WŁAŚNIE ten fakt niedoboru 
siły roboczej i przewidywane 
znacznie jeszcze większo zaostrzę 
nie się tego niedoboru dosłownie 
zmusza nas do bardziej konsek
wentnego szukania rezerw — trze 
ha to przyznać — w dość zaniedba 
ńej dawniej dziedzinie, w postę
pie technicznym.

Tak oto zbliża sic do nas milo
wymi krokami, największy chy
ba w naszej historii sztuki budów 
nlrtwa, przełom techniczny.

t ZY szczecińskie środowi*-  
ko budowlane jest już do

statecznie przygotowane do 
przejścia na nowe metody pra 
cy. Raczej niedostatecznie — 
istnieje bowiem . szereg bra
ków, których przezwyciężenie 
jest konieczne i to przedtem, 
jeszcze nim staną przed nami 
konkretne zadania planowe. 

mniejszych braków i trudności 
jest mcńm zdaniem błędna oce 
na sytuacji, pokutująca tak w 
środowisku budowlanym, jak 
i wśród części działaczy tere
nowych.

Wyraża się to niewiarą by 
budown ic two uprze mysie wio
nę istotne już bezpośrednio 
nam „groziło". Wynikające 
stąd opinie i decyzje sp^ ma
ją nas dc prymitywizmu w wy 
konawslwie i oczywiście nie 
stwarzają, koniecznych przęsła 
nek i warunków do radykal
nych zmian w technice budo
wlanej.
B

TAK SIĘ patrza nasi inwesto
rzy i władze terenowe decydując 
się na odbudowę dzielnic zabyt 
kowych w Szczecinie, Stargardzie 
i Pyrzycach, nie myśląc jedno
cześnie. by planowane budownic 
two można było wznosić metoda 
mi uprzemysłowionymi. Tak jest 
również w wypadku dotychcza
sowych decyzji w sprawie przy
dzielenia Zjednoczeniu Budowni
ctwa Miejskiego w ^Szczecinie od 
powiedniej hali na zakłady pre- 
fabrykacyjr»e. Tak jest z decy
zja przeniesieni na naslepnc do 
plero lata budowy centralnych 
baz prefabrykacji podległych Cen 
tralnemu Zarządowi Produkcji 
Eleineniów Budowlanych w 
Szczecinie. tak jest z Większością 
innych, decyzji. A przecież rżoź- 
na by wicie z tych spraw załat
wić kompromisowo i tym samym 
spełniając na przykład konieczne 
warunki, jakie stawia uprzemy
słowienie budownictwa. zadowo
lić główne żadanla architektów 
co do charakteru nowego budów 
nictwa w dzielnicach etaromiej- 
iśkich. zaspokoić potrzeby Poli
techniki Szczecińskiej, która prze 
cięż wcale niekoniecznie musi 
mieć warsztaty w nieodpowied
nim zresztą na ten cel obiekcie, 
mogącym w dużym stopniu roz
wiązać zagadnienia prefabryka. 
cii w Budownictwie miejskim, 
ftd. itd.

Jest w tym również i wnią wy 
kónaweów, gdyż dn niedawna 
niezbyt nalegano, by zostały do 
pełnione wszystkie warunki nie 
zbędne do otwarcia szerokiego 
frontu nowej technologii budów 
nictwa.

TAK WIĘC Redaktorze wy 
gląda podróż nie na księżyc 
wprawdzie, lecz w najbliższą 
przyszłość naszego budownic
twa.

Nie znaczy to oczywiście, że 
robiąc „zieloną drogę'' dla, no-

*

wej, przełomowej technologii, 
możemy pozwolić sobie na za
niedbanie postępu w tzw. bu
downictwie tradycyjnym i re
montowym. Obawiam się bo
wiem, iż w pewnym momencie 
w tej dziedzinie może nas-ąpić 
tak częste u nas „przegięcie 
pałki" A pi'zedeż niewątpli
wym jest, że nawet w najbar
dziej sprzyjających warunkach 
budownictwo uprzemysłowio
ne przez długi jeszcze czas nie 
będzie w stanie podołać całoś-

Glóumym brakiem, który ze 
swej strony wpływa decydują 
co na istnienie szeregu po

ci kolosalnych zadań czekają
cych nas tak w bliższej, jak i 
dalszej perspektywie.
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Rada naukowo-ekonomiczna 
powstała w Koszalinie

Przy Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego w Koszalinie 
rozpoczęła działalność rada naukowo-ekonormczna. w której skład weszli 
naukowcy Wyzszej Szkoły Rolniczej i Politechniki w Szczecinie. Prze
wodniczącym rady został zastępca profesora Politechniki Szczecińskiej 
Przemysław Małek.

Pierwsze plenarne posiedzenie rady poświęcone było zaznajomieniu jej 
członków z sytuacją ekonomiczną ziemi koszalińskiej ze szczególnym 
uwzględnieniem problematyki rolnej.

W wyniku posiedzenia rada utworzyła sekcje: rolnictwa, budownictwa, 
transportu i finansów, które przystąpiły do opracowania planu pracy 
na rok bieżący.

• Powołanie do życia rady naukowo-ekonomicznej w Koszalinie ma do
niosłe znaczenie dla tego pozbawionego własnego ośrodka naukowego 
i wyższych uczelni województwa. Rada dopomoże bowiem aktywowi 
gospodarczemu ziemi koszalińskiej w rozwiązywaniu wielu trudnych 
problemów ekonomicznych, przyczyniając się do rozwoju gospodarki na 
tym terenie.
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Mgr ZBm/W MIKOŁAJSKI 
kierownik katedry marksizmu - leninizmu 

Politechniki Szczecińskiej

one wiążą ze sobą. Wszystkie 
mają swój udział w kształto
waniu się sytuacji naukowej 
w wyższych uczelniach.

Te jednak, które wymieni
łem można — jak sądzę — w 
krótkim stosunkowo czasie u- 
sunąć.

V SZTAŁCENIE młodych 
“•kadr to rzecz kosztowna. 

O tym wiemy. Wiemy jednak 
równocześnie, że dużo, bardzo 
dużo środków finansowych 
jest marnowanych- Dużo zbęd 
nego przepychu w budownic
twie (znane powszechnie ele- 
waetwo), tworzenie na wyrost 
wg zasady „zastaw się, a po
kaz się**  rozmaitych zespo
łów reprezentacyjnych (np. o- 
statnio silnie krytykowany ze 
spół „Warszawa* *'),  lekko myśl 
ne dysponowanie funduszami 
na budownictwo przemysłowe 
w ciągu ostatnich kilku lat 
(wskazywało na to szereg arty 
kułów w „Trybunie Ludu"), to 
tylko kilka momentów god
nych podkreślenia.

A Z DO ZNUDZENIA po- 
wtarzamy: absolwenci wyż 

szych uczelni nie są na ogół 
przygotowani do spełniania 
tych zadań, które są przed ni 
mi stawiane.

Apele wielkich zakładów, 
do których kierowani są ab
solwenci politechnik, uniwer
sytetów, szkół rolniczych, eko 
nomicznych, wskazujące na 
braki młodych inżynierów, 
technologów, agronomów, eko 
nomistów — aż nadto słusz 
ności tych narzekań dowodzą* 
Te same zresztą ,.niedomaga
nia*' wielu młodych absolwen 
tów wyższych uczelni dotyczą 
lekarzy, filologów, nauczycie
li i innych.
★ JAKIE są przyczyny takiego 

stanu rzeczy?

★ CO NALEŻAŁOBY moim zda 
ulem zmienić, aby lepiej przygo
tować sfe do spełnienia zadań, któ 
re niesie ze sobą Pięciolatka?

★ CO ROBIĆ, aby usunąć to za 
cofanie, które — bądźmy szczerzy 
— w wielu dziedzinach techniki 
dzieli pas od wielu krajów przo
dującej techniki?

Jeśli mówimy o socjalizmie 
— jako o ustroju charaktery
zującym się wysoką techniką, 
wyższą od techniki krajów 
kapitalistycznych, to budując 
socjalizm musimy 0 tym właś 
nie pamiętać.

Wśród w i el u przyczyn czę 
ściowej produkcji absolwen
tów II i III gatunku, pragnę 
wymienić dwie, które uwa
żam za zasadnicze-
4 X NIEDOSTATECZNE zaopatry-
1 'wanie katedr, zakładów, labo
ratoriów w wyposażenie, llteratu 
rę fachową.

BŁĘDNY system egzekwowa- 
"/ nia wiadomości.

Jest oczywiście tych przy
czyn znacznie więcej — sła
bość kadry nauczającej, niedo 
stateczne przygotowanie stu* 
dentów przez szkolę średnią, 
wadliwy system płac pracęw- 
nikćw nauki. Wzajemnie • się

Szereg błędów należy do 
przeszłości. To prawda. Ale 
czy w wyniku tych zmian na
stąpiła jakaś bardziej zasadni
cza zmiana w stosunku do za 
opatrzenia wyższych uczelni?

Zaopatrzenie to było i jest 
w dalszym ciągu (powiedzmy 
sobie szczerze) słabe, jeśli nie 
bardzo słabe. Nie jćst to spra 
wa tylko szczecińska. W ostat 
nim numerze „Nowej Kultu
ry*'  Paweł Jasienica notując 
uwagi z Politechniki Gdań
skiej pisze: Budżety naszych 
katedr politechnicznych „są 
nędzarskie"-

A więc nie tylko u nas w 
Szczecinie. Jeśli zaś sprawa ta 
dotyczy całej Polski, to nale
ży bić na alarm.

Nauka rozwija się. Zachód 
nie będzie czekał, aż ich 
dogonimy. Nauka w krajach 
kapitrlistycznych (prawdą —

służąca bardzo często militar
nym kołom, służąca często zni 
szczeniu i śmierci) ma jednak 
bardzo poważne osiągnięcia. 
Nie wolno dopuścić do tego, 
aby naszym specjalistom, tym 
ludziom, Od których pracy 
rzeczywiście bardzo, bardzo 
wiele zależy, byli pozbawieni, 
tych środków, które są dla 
nich niezbędne, aby utrudnia 
no im dogonienie i prześcig
nięcie nauki Zachodu. To spra 
u a 0 znaczeniu ogólnona
rodowym. Ważniejsza od 
wielu innych spraw dotyczą
cych bieżącego rozwoju rolnic 
twa, przemysłu. To nasza 
Przyszłość.

IM SZYBCIEJ tę prawdę Po 
trafimy zrozumieć, tym lepiej 
dla nas. Technika rozwija się 
w tempie oszałamiającym. 
Trzeba wszystko uczynić, aby 
możliwości jakie stwarza na
sza rewolucja — w pełni wy
korzystać.

Być może trzeba będzie do 
konać pewnych rewizji, prze
sunąć środki. Jest to jednak 
konieczne.

Posiadajmy chociażby na nrzv- 
cveh dyrelctorów dysponują 

eh luksusowymi limuzynami, 
a w zamian za to zakupujmy wie 
Cej przyrządów", odczynników, ma 
?zyn* książek. Te ostatnie wydać 
towa?y I)0W11° ^ińej będą procen-

Profesor Stanisław Łukaszewicz 
z Politechniki Gdańskiej wyrąbał 
~ *fak  pisze Jasienica: oMy stu- 
nentowi romantycznymi perspek
tywami głowy nie zawracajmy. 
My go uczmy, co trzeba robić, że 
nysmy z tei naszej odwiecznej ne 
dzy nareszcie wyfeźli".

Ale uczyć, to znaczy posiadać 
środki. Warsztaty, laboratoria, in 
sfrumenty, literaturę, środki dla 
finansowania badań. Tego wszyst 
kiego mamy stanowczo za mało.

Ą TERAZ druga sprawa:
Kwestia e g z e k w o w a 

nia wiadomości.
Chińskie przysłowie mówi: 

„Choćby nic wiedzieć ile razy po 
wtarzał: cukier, cukier, cukier — 
s?odvczy v. ustach nie przybę
dzie".

Podobnie przedstawia się z sy
stemem nauczania na wyższych 
uczr’-’ach.

Szereg lat mówi się o ko 
nieczności zmiany sy
stemu, który nie stwarza 
dogodnych warunków dla sa
modzielnej pracy studenta. 
Cóż z tego, kiedy tylko się 
mówi. Od samego mówię

ustachnia słodyczy 
przybędzie — 
sposobie studiowania nie 
dzie.

Sztywne normy regulujące 
studia znajdują swoje ukoro
nowanie w sposobie egzamino
wania. Jest on zresztą tylko 
logicznym następstwem całego 
toku studiów.

H

JEŚLI przez cały rok 
akademicki obowiązuje obecnosc 
na wszystkich zajęciach, to 
nież obowiązkowe musi byc zer
wanie egzaminu grupowo, w or
dynku bojowym. Rezultat? O d- 
walanie - i to jeszcze jakie 
_ co 3 — co 4 dni — egzaminów. 
Bez przygotowania, bez 
ślenia, bez głębszego utrwalenia 
materiału. Zdać egzamin, znrem 
niOĆ O (•)» Uoyyv sięSastepn^o O. Praktyka ta Jes 
powszechna. Uczyć się. zapom 
nieć, znowu uczyć sfe — I Uk uo 
końca sesji.

Przygotowanie więc do eg
zaminu jest karykatu
ralne. W zamian rozszerze
nia wiadomości, u t r w a 1 e- 
nia zdobytej już w czasie roku 
akademickiego wiedzy, mamy 
mechaniczne wkuwanie. 
Dodajmy przy tym, ze bardzo 
często i egzaminujący osaczo
ny w ciągu dnia grupą 20 i 
więcej studentów, zdając so
bie sprawę z niesłuszności ca
łego systemu, obniża wymaga
nie egzaminacyjne.

Czy można ten stan rzeczy 
zmienić? Na pewno tak. Przy
wróćmy w pełni zasadę stu
diowania. Traktujmy mło
dzież poważniej.

poza pierwszym rokiem stu
diów, na którym pewne for
my dyscypliny winny być u- 
trzymane. panować powinna 
zasada świadomego, poważne
go, solidnego studiowania. Ten 
świadomy 
sprawy 
zastąpić 
którego student często nie ro
zumie 
buntuje. Rzecz jasna obecność 
na ćwiczeniach, zajęciach la
boratoryjnych, seminariach, 
winna być obowiązkową.

Czy rozluźnienie dyscypliny 
studiów przyniosłoby ze sobą 
zmniejszenie frekwencji na 
wykładach? Na tych, które 
sprowadzają się do odczyty
wania skryptu czy kshźki — 
na pewno tak. Na takich, 
które rozszerzają wiadomości 
zdobyte w drodze studiowania

stosunek co 
studiowania winien 
system dyscypliny,

przeciw któremu się

nie podręcznika, 
w 

bę-

które ciekawią 
studenta, dają mu realne ko
rzyści, na pewno n i e.

ANEGD. TA profesorska głosi 
o cyklu szesnastoletnim — wystę 
pnjącym w procesie nauczania na 
wyższych uczelniach. Przez pierw 
sze 4 lata wykładowca uczy 
s i ę. następne 4 lata uczy i n. 
nych, późnie i znowu 4 lata 
d z i się. w końcu 4 lata i I 
końca życia nudzi innych. 
Czy jest tak w rzeczywistości?

W każdej anegdocie jest doza 
prawdy. Są rzeczywiście tacy wy 
kładów cy, którzy jeszcze przed 
upływem 12 lat nauczania — nu
dzą studentów.

Jeśli zniesiemy dyscyplinę stu
diów, a okazu się kto prowadzi 
dobrze zaiecia wykładowe, na 
czyje wykłady opłaca się cno 
dzić. które sa ciekawe.

Wiemy dobrze, że są już 
dzisiaj tacy wykładowcy, któ
rzy nie obawiają się zniesie
nia dyscypliny. Są również ta
cy, którzy będą musieli znacz
nie polepszyć poziom swoich 
zajęć.

Wykład, laboratorium, ćwi 
czenia — winny przygotowy
wać do egzaminu, oczywiście 
nie zdawanego grupowo, lecz 
indywidualnie. Egzamin 
winien być dłuższa, poważną 
rozmowa, sprawdzianem nie 
tylko stounia przyswojenia 
wiadomości, które mogą być 
mechanicznie wykute. Egzami
nowany winien wykazać zdol
ność samodzielnego rozumo
wania, łączenia wiadomości.

NIE WYKAZY, sprawozda
nia, cyferki i obliczenia z dy
scypliny studiów, a rzeczywista i 
zdolność absolwenta do pracy 
w przemyśle czy zakładzie na
ukowym — decydować będą 
o naszym postępie technicz
nym.

MOIM ZDANIEM obowią
zujący system, wyznacza
jący szczególną rolę sztywnej 

dyscyplinie studiów, system, w 
którym odpowiedzialność za 
rzetelne przygotowanie się do 
życia została ze studenta zdję
ta, jest niesłuszny. Za nie
słuszną uważam zasadę przy
musowego 
na egzamin, 
różnorodność zainteresowań i 
zdolności.

Ten system egzaminów nie 
zdaje egzaminu.

Czas najwżyszy zmienić go!
Zbyszko MIKOŁAJSKI

meldowania się**  
zasadę negującą
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1F cztery miesiące po dyskusji o „wdechówcach“

P
amiętacie jak wy
glądała sytuacja w 
Politechnice, kiedy 
„Głos Szczeciński” 
wszczynał dyskusję 
o „wdechowcach”, 

która tak głośnym echem od
biła się w naszym mieście. Z 
grubsza biorąc mieliśmy wów
czas na jednym biegunie gru
pę studentów Politechniki, dla 
których najważniejszym życio 
wym problemem była nie nau 
ka a uprawianie „ars arnan- 
di”, pojmowanej zresztą w 
sposób bardzo prostacki. Na 
drugim biegunie znaidowało 
się kierownictwo Politechniki, 
które chciało zreformować 
uczelnię na wzór nazwijmy to 
klasztorny.

Dziś można z pełnym prze
konaniem stwierdzić, że ta
ka konfiguracja stosunków 
sprzed czterech miesięcy nale
ży już w Politechnice Szcze
cińskiej do przeszłości. Rzecz 
jasna naiwnością byłoby ocze
kiwać. że w tak krótkim cza
sie nastąpiła całkowita i osta
teczna zmiana, że już nie ma 
nic do zrobienia.

A więc przede wszystkim kie 
rownictwo uczelni —

(określenie to rozumieć nale
ży bardzo szeroko, nie jako 
synonim rektoratu wyłącznie) 
odeszło cd „klasztornej” kon
cepcji uczelni. Świadomość te 
go, że studentowi poza nauką 
— nie naruszając w niczym 
jej priorytetu, pozostaje jesz
cze pewien margines czasowy, 
dotarła do wszystkich tzw. 
czynników na uczelni. Co wię 
cej. zrozumiano, że w warun
kach kiedy przeciętny poziom 
kulturalny studenta jest sto
sunkowo niski, margines o któ 
rym mowa musi być umiejęt
nie organizowany. To znaczy 
organizowany tak, aby przy
czyniał się do rozwoju osobo 
wości słuchacza szkoły wyż
szej, do kształtowania w nim 
nawyków kulturowych jak 
np. chodzenia do teatru czy ki 
na, czytania książek i w ogó
le interesowania się sprawa
mi, które nie koniecznie roz
grywają się w kręgu mu naj
bliższym.

W wyniku zrozumienia te
go faktu ruszyło szerokim 
frontem natarcie. W akademi

kach urządzono dużym nakła
dem finansów i inwencji klu
by. Zorganizowano kawiarnię 
studencką, gdzie młodzi ludzie 
w kulturalnych warunkach 
mogą napić się kawy czy her
baty i zjeść ciastko. Urucho
miono kącik brydżowy, w któ 
rym entuzjaści tej gry mogą 
dawać upust swojej namięt
ności, nie przeszkadzając 
swym współlokatorcm pragną 
cym akurat uczyć się. W ka
wiarni grywa sekstet muzycz
ny Politechniki. Ożywiono ze 
społy artystyczne. Niezadługo 
odbędzie się pierwsze przed
stawienie Studenckiego Tea
tru Satyryków, sekcja drama
tyczna przygotowuje premie
rę „Czarującej Szewcowej”. 
Powstało już Koło Literackie, 
w przygotowaniu jest utworze 
nie Koła Plastyków i Klubu 
Filmowego. Poczęła wycho
dzić gazetka Politechniki. 
Zaktywizowano AZS, powsta- 
ją ligi wydziałowe, z wiosną 
każdy wydział otrzyma boisko 
do siatkówki a sprzęt będzie 
u portierów w każdej chwili 
do dyspozycji. Opracowuje się 
plan turystyki. Organizowane 
są ciekawe spotkania studen
tów z literatami — miały już 
miejsce takowe z Osmańczy- 
kiem. Żukrcwskim i Przyma- 
nowskim, niedługo będzie z 
Brandysem. Towarzysze w Po 
litechnice z uznaniem podkre
ślają obywatelską postawę ze 
spotów teatralnych Szczecina, 
które włączyły się w pełni w 
akcję zmierzającą do podnie
sienia poziomu kulturalnego 
studentów. Niestety nie mogą 
tego samego powiedzieć o 
„prześwietnej kinofikacji”, któ 
rej troska o studentów wyra
ża się w propozycjach organi
zowania seansów zamkniętych 
w niedzielę o 8 rano, ani też 
o „Estradzie”.

P esynBści mówią oczywi- 
ście: to wszystko bardzo 

pięknie ale ogromna więk
szość studentów nie korzysta 
jeszcze z tych wszystkich moż 
liwości kulturalnego spędza
nia wolnego od nauki czasu. 
Tak, to prawda. Na razie jesz 
cze nie zdołano zainteresować 
masy studenckiej. Ale prze
cież nie mą w tym nic dziwne 
go — to są doniero początki, 
a jak głosi przysłowie „nie od 

razu Kraków zbudowano”. 
Nauka, że wódka czy wino nie 
są jedynymi i najlepszymi spo 
sobami rozrywki, nie jest pro
cesem ani krótkotrwałym, ani 
łatwym. Musi on trwać. Waż
ne jest natomiast, że proces 
ten już się zaczął, że — wska
zują na to ambitne plany na 
pięciolatkę — będzie się nasi
lał i poszerzał.

A co się stało ze zwolenni
kami studiowania nie matema 
tyki czy zasad budownictwa, 
lecz „ars amandi”. czyli Kry
sią W. i jej podobnymi słucha 
czarni Politechniki? Oczekiwa 
nie, że na całkowite uzdrowie
nie stosunków wystarczy kil
ka pociągnięć administracyj
nych, jedna dyskusia na ła
mach prasy i zbawienny 
wpływ czterech miesięcg' — 
byłoby naiwnością. Faktem 
jest. natom;ast. że przeciwko 
totalnvm zdobywcom serc nie 
wieścich czy męskich, ludziom 
znanym z ekscesów w tej dzie 
dżinie, zwróciła sie po wszech 
na opinia studencka. Dziś — 
wszyscy stwierdzają to zgod
nie — aczkolwiek nie jest tu 
jeszcze wszystko w porządku, 
sprawy te przestały być pcwo 
dem dumy i Chojnackiej chwa 
ły. Towarzysze z Politechniki 
wymieniają nawet po nazwis
ku takich studentów jak np. 
Czajka z wydz. budowy ma
szyn. u których proces reedu
kacji jest zaawansowany.

TV/f noźą się także przykłady 
•^•■“■normalizacji życia młodzie 
ży i stosunków między przed
stawicielami obojga płci. Oto 
dziś typowvmi staia się narze 
czeństwa dwojga kochających 
się młodych ludzi. Oczywiście 
nie oznacza to, że wszystkie te 
związki w perspektywie tra
fią przed urzędnika Stanu Cy
wilnego. W każdym razie są 
one pierwszymi jaskółkami te 
go nowego, co rodzi sie od 
pewne ero czasu wśród studen
tów Politechniki.

Tak — nie wdając się w 
szczegóły — wygląda sytuacja 
w Politechnice Szczecińskiej 
w cztery miesiące po dyskusji 
o „wdechowcach”.

K. Męski
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Spotkania autorskie występujących nie
dawno na naszym terenie pisarzy — 
Przymanowskiego i Żukrowskiego wy- 

raźnie wyodrębniają się swoją specyfiką 
od przyjętych u nas spotkań pisarzy z czy
telnikami. Specyfika spotkań autorskich 
Przymanowskiego i Żukrowskiego leży 
przede wszystkim w gatunku literackim, 
jaki ci autorzy reprezentują i nowej, egzo
tycznej, niezwyczajnej jeszcze dla nasze ■ 
go kraju i szerokości geograficznej tema
tyce. Na pierwszy rzut oka Przymanowskl 
i Zukrowski w swoich spotkaniach dzielą 
się wrażeniami z podróży po Chinach, Zu- 
krowski jeszcze, jak to było na jego spot
kaniu z rybakami w Warszowic — lubi po
wracać do swoich przygód wietnamskich. 
Ale gdy uważniej zastanowimy się nad kon 
strukcją wystąpień Przymanowskiego 
i Żukrowskiego to zauważymy, że nie jest 
to przypadkowe nagromadzanie widzia
nych rzeczy i przeżytych wrażeń, a szereg 
mówionych, samodzielnych opowiadań o 
swoistej kompozycji i koncepcji. Na przy
kład niezwykle sugestywne i wyraziste, 
pełne ironii i dobrego humoru opowiada
nie Przymanowskiego „Czerwony Świę

ty^, czy opowiadania Żukrowskiegoo chiń 
skich komunistach, którzy delegowani przez 
partię do pracy wychowawczej nad prze
stępcami pracują w kamieniołomach na 
równi z więźniami.

Wstrzymując się od komentowania wa
lorów literackich książek związanych z po
dróżą do Chin Przymanowskiego i Zukrow 
skiego i z podróży do Wietnamu Żukrow
skiego tematyka i gatunek literacki jaki 
reprezentują owi pisarze, rozwija się w na 

szej literaturze coraz pomyślniej i coraz 
szerzej. Rozwój tego rodzaju twórczości 
związany jest przede wszystkim z rolą ja
ką Polska zaczyna odgrywać w obozie po
koju i coraz żywszymi kontaktami ekono
micznymi, naszego kraju z odległymi pań
stwami i narodami. W ślad za polskim in
żynierem do dalekich krajów, które często 
trudno przeciętnemu obywatelowi. umiej
scowić na mapie, wyjeżdża dziennikarz 
i pisarz. Oni swoimi reportażami i twór
czością literacką zbliżają nam. bezpośrednio 
życie, kulturę, problemy narodów, których 
nie znaliśmy jeszcze wczoraj i tematycznie 
r:ewątpliwie wzbogacają naszą literaturę 
raczej skromną i zwężoną w granicach sze. 
rckości geograficznej. Jest to tym bardziej 
ważne, że w związku z naszą odwieczną 
ekonomiką, jeszcze zupełnie niedawno na
wet tematyka morska i tematyka związana 
z morzem uchodziła u nas za tematykę 
egzotyczną. Byłem na trzech wieczorach 
autorskich Żukrowskiego i Przymanowskie 
go. Każdy z nich odbywał się w innej 
atmosferze. Na Politechnice Szczecińskiej 
wieczór przechodził raczej z pewną rezer
wą. Rzucone pytania przez audytorium by
ły nieciekawe, raczej o charakterze infor
macyjnym. Spotkanie autorskie na Osiedlu 
Studenckim przeszło w lekkiej towarzy
skiej atmosferze z beczkami śmiechu. Tyl
ko dla dobrej całości niepotrzebne były te 
momenty, w których sami autorzy ześlizgi
wali się na tanie efekty robione pod i tak 
już w miarę uweselone audytorium. Może 
najładniej i najciekawiej wyszło spotkanie 
Żukrowskiego z rybakami w Warszowic.

JERZY PACHLOWSKI
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Sacwciisa
i

„Czarującą Szewcową" grała naprawdę urocza Cyryla Luchcińska, 
studentka III roku Politechniki, Jej starym, liczącym już pięćdziesiątkę 
mężem, choć na tyle lat nie wyglądał, był Kazimierz Kusiak, absol

went Politechniki,

LA ZAPATERA 
PRODIGIOSA 

p o polsku te słowa ozna 
czają ,,Czarująca szew

cowa^ i służą za tytuł sztu
ki Federica Garda Lorca, 
hiszpańskiego poety, który 
zginął w walce z frankista- 
mi. Tę ludową komedię 
Lorci grało ostatnio wiele 
polskich teatrów zawodo

Oto jeden z „ciężko przystojnych’* 
zalotników Szewcowej — Maran
Kędzierski, student III roku Poli

techniki Szczecińskiej,

wych. W naszym mieście 
pokusił się ją wystawić 
Akademicki Teatr Satyry
ków przy Politechnice 
Szczecińskiej. Zespól Stu
dentów Politechniki nie jest 
pozbawiony dorobku teatral 
nego. W ubiegłym roku wy 
siąpił z kilkoma sztukami. 
Ale tradycje artystyczne, a 
z nimi łączący się wysoki 
poziom, nie powstają z ro
ku na rok. Dlatego też nie 
wolna przykładać do mło
dych amatorów takiej mia
ry, jak do otrzaskanych z 
wieloma konwencjami tea
tralnymi członków zespo
łów ochotniczych rozwija
jących działalność od wielu 
lat. Więc choć nie zawsze, 
zwłaszcza w pierw&ym ak
cie, grę studentów cecho
wała lekkość i naturalność, 
to jednak w całości spek
takl zasługuje na uznanie. 
I to nie tylko za wkład nie
małego wysiłku włożonego 
w przygotowanie komedii 
Lord, ale i niewątpliwie za 
przyjemną dwugodzinną 
rozrywkę sprawioną akade 
mlckiej publiczności. Przed 
stawienie reżyserował Mi
chał Rajski, artysta Szcze
cińskich Teatrów Drama
tycznych. (s)



wy

Nr

Potrzebne są 
radykalna środki

Nasze artykuły w spra 3 
wie niedostatecznego | 
przygotowania absolwen- 5 

tów szkół średnich i sła- | 
bych wyników nauczania g 
na wyższych uczelniach wy j 
wołały żywą reakcję czy- I 
telników. Oto jedna z nade | 
słanych wypowiedzi — list | 
kierownika Katedry Matę- *'  
matyki Politechniki Szcze- i 
cińskiej — pref. Mieczysła- J 
wa Pud elewi cza. j

,.Do toczącej się dyskusji | 
w sprawie słabych wyni
ków nauczania na naszych 
wyższych uczelniach chciał 
bym dorzuc ę kilka słów. W 
rejestrze przyczyn mamy | 
już zanotowane nie tylko l 
gromy na szkołę średnią, na ? 
przestarzałe metody pracy | 
wyższej uczelni, ale i kryty | 
kę rekrutacji, opieki nad | 
studentem, metod pracy ze « 
spełowej. Prof. Zbyszko [ 
Mikołajski wskazał na bra
ki w wyposażeniu labora
toriów i Katedr, na błędy 
systemu egzaminacyjnego, 
na sprawy dyscypliny. Kry 
tyka dyscypliny spotkała 
się z entuzjastyczną reak
cją studentów Politechniki. 
Na I roku Wydziału Budo
wnictwa Lądowego studen
ci przestali w ogóle przy
chodzić na niektóre zajęcia. 
Czy były one może źle pro
wadzone, albo nieciekawe? 
Nic podobnego. Po prostu 
odbywały się w ^orze cbiado 
wej, więc grupa postanowi 
ła pójść wcześniej do do
mu, jako że przymusowa 0- 
becncść na zajęciach ^go
dzi w autorytet wyższej u- 
czelni". (dane z ankiety stu 
dentów). 1

Oczywiście przepisy dy
scypliny i system egzamino 
wania nie są najlepsze. W 
czerwcu np. każdy student 
Politechniki będzie miał 
przeciętnie po 5 egzaminów 
do zdania. Praktycznie bio- 
rąc, możliwość pomyślnego 
zdania tej ilości egzaminów 
jest właściwie uzależni ona 
od utrzymania dyscypliny. 
Student musi uczyć się bie
żąco, wtedy w ciągu trzech 
dni przed egzaminem wy
starczy notatki prze werto
wać i egzamin można, zda
wać. Na naukę już wtedy 

1 jest za późno. Można by zła 
I godzić nieco przepisy i 
I zwalniać z egzaminów stu

denta, który ma bieżące oce 
ny zadowalające. Student 
pracowity zyskiwałby mie
siąc wolny dla własnej pra
cy, czy choćby dla przedłu
żenia wakacji. Ale ilu jest- 
takich studentów z bieżący 
mi "ocenami zadowalający
mi?

Zebrałem dane 7 ostatnich dwóch 
tygodni marca br. na I roku Od
działu Budownictwa Lądowego 
P.S. — z matematyki, fizyki 1 me 
chaniki. Okazało się, że mamy za
ledwie 6 proc, studentów bez ocen 
niedostatecznych. A więc 94 proc 

i studentów ma już obecnie duże za- 
| ległości, w tym 70 proc, dwie al

bo wszystkie oceny niedostatecz
ne. Po prostu ręce opadają!

Wniosek jest całkiem ja
sny: studenci 1 roku w ogó 
le się nie uczą bieżąco, nie 
rozumieją po co przyszli do 
wyższej uczelni, studia wyż 
sze traktują jako przedłu
żenie niefrasobliwego dzie
ciństwa. Woźmy II rok te
goż Oddzia1*'  Budownictwa 

:~wego. Z przyjętych na 
studia w 19.) 4 r. uchowało 
się do obecnej chwili 36 
proc, studentów, a i z tych 
— jak złośliwi twierdzą — 
co najmniej połowa jest 
jeszcze wątpliwej jakości.

To jest stan faktyczny. 
Bardzo wątpię czy zmiana 
regulaminu, przepisów dy- 
s^ynUny czy wyżywienia, 
stołówkowego wiele tutaj 
pomoże. Potrzebne są środ
ki bardziej radykalne.

Jednym z nich byłoby 
przerzucenie części kosz
tów takiego „studiowania" 
na rodzinę studenta. Nie ce 
ni się teoo. co przychodzi 
darmo. Jeżeli ojciec podpi
sze weksel że za niezaliczo- 
ny przez syna czy córkę se
mestr zwód do skarbu pań 

I ęfwa określoną sumę kosz- 
I tów, jeżeli stypendysta bę- 
! dzie zobowiązany do zwro- 
! tu stypendium za niezali- 
I czony semestr niezależnie 
| cd innych kosztów nauki 
! (z pierwszych poborów po 
\ opuszczeniu uczelni), stosu

nek do studiów będzie z pe 
Wnością poważniejszy i na 
tej drodze będzie można 
chyba oczekiwać dość szyb 
kieł zmiany na lepsze".

W woski prof. Pudelewi- 
cza są rzeczywiście bardzo 
radykalne. Poddajemy je 
pod dyskusję naszym czy
telnikom.
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Z
BLIŻA się ku koń
cowi rok szkolny. 
Przed tymi, którzy 
już niedługo opusz
czą mury szkolne 

ze świadectwem dojrzałości, I 
staje poważny problem. Co j 
robić dalej? W jakim kie
runku <uę kształcić? !

Doś w i a d c~enia ub i egły ch 
lat wykazały, .iż najwięcej 
młodzieży starało się dostać- 
na studia medyczne. Dzia
ło się tak dlatego, iż są
dzono, że zawód lekarza 
jest szczególnie intratny, a 
wychowawcy nie bardzo po 
trafili zachęcić młodzież do 
obrania innego kierunku 
studiów, do zainteresowania 
jej np. zawodem agronoma, 
zootechnika, czy też mży
li i er a-m ec h a n i za lora roln i- 
ctwa. A fachowców z dzie
dziny rolnictwa nie mieliś
my za dużo i nie mamy na
rt rd. Szczególnie brak sił 
fachowych z tej dziedziny, 
odczuwało nasze wojewódz
two.

W tym roku z cenną i 
godna poparcia inicjatywą, 
wystąpiła dyrekcja szkoły 
ogólnokształcącej TPD przy 
ul. Jedności w Koszalinie. Zoi 
ganizowała ona wycieczkf 
przyszłych absolwentów d( 
Wyższej Szkoły Rolniczej w 
Szczecinie. Młodzież wzię- I 
ła udział w wykładach z 
dziedziny7 rolnictwa oraz 
przeprowadziła rozmowy ze 
studentami tej uczelni. Urno 
żliwiło to kandydatom 
zorientować się w wymaga
niach stawianych na uczel
ni. Warto, aby o podobnych 
wycieczkach pomyślały i in
ne szkoły 'w naszym woje
wództwie.

Oczywiście i rodzice mo
gą poważnie wpłynąć na wy 
bór przez dzieci dalszego 
kierunku studiów. Pomogą 
im w tym niewątpliwie wy 
chowawcy.

A oto o jakich kierunkach 
studiów myśli młodzież ze 
szkoły ogólnokształcącej przy 
ul. Stalingradzkiej. Na p5 
maturzystów, tylko 3 .osoby 
wyraziły chęć studiowania 
medycyny, pozostali nato
miast są mocno zaintereso
wani studiami związanymi 
z nauką biologii. Tutaj rów 
nież była zdrowa i rozsąd
na decyzja ze strony dy
rekcji. gdyż przy typowaniu 
na studia, brano pod uwagę 
stan zdrowia jak i zamiło
wania kandydata. Zorgani
zowano naradę środowisko
wą, w której wzięli udział*  
rektor Politechniki Szczeciń

skiej i rektor Akademii Me- 
dv^nej.

(Cez.) |
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Wśród młodzieży klasy XI 
gorączkowy nastrój. Nic dziw
nego. Terminy składania egza 
minów dojrzałości zbliżają się 
wielkimi krokami. Młodzież u- 
zupełnia wiadomości w kół
kach przedmiotowych samopo 
mocy koleżeńskiej, na konsul
tacjach indywidualnych i ze
społowych.

Nauka w klasach XI trwać 
będzie do 18 maja, a 21 maja 
481 uczmów i uczennic naszego 
województwa przystąpi do pi
semnego egzaminu z języka 
polskiego, a w dniu następ
nym do egzaminu z matematy 
ki. Uzyskane wyniki będą de
cydowały o dopuszczeniu do e- 
gzaminów ustnych, które 
trwać będą od 1 do 10 czerw
ca.

W tym roku wymagania e- 
gzaminacyjne będą ostrzejsze 
aniżeli w latach ubiegłych. U- 
czeń będzie musiał zdać w je
dnym dniu egzamin ustny z 
wszystkich przedmiotów. Inno 
wacją będzie obecność przed
stawicieli szkół wyższych na 
egzaminach dojrzałości, a nau
czycieli szkół średnich przy 
egzaminach wstępnych na wyż 
sze uczelnie.

90 proc, maturzystów, nasze
go województwa zgłosiło chęć 
pójścia na studia wyższe. Wy
sypuje tutaj ciekawe i niezbyt 
zdrowe zjawisko: — o przyję
cie na Politechnikę ubiega się 

około 111 osób, na FAM około 
90 osób, a na WSR tylko 50 ma 
turzystów.

W skali krajowej występuje 
nadmiar zgłoszeń na niektóre 
kierunki studiów wyższych. 
I tak np. na 1 miejsce na wy
dziale dziennikarskim U. W. 
przypada 8 kandydatów. Na 
biologii, leśnictwie i ogrodnic 
iwie, architekturze i handlu za
granicznym na 1 miejsce są trzy 
zgłoszenia, podobnie jest na 
studiach medycznych. Brak 
jest natomiast kandydatów, na 
takie kierunki jak: agronomia, 
zootechnika, mechanizacja roi 
nictwa, budownictwo, inżynie
ryjno - ekonomiczne, matema
tyczno - fizyczne i pedagogicz 
ne. Mało jest chętnych na stu
dium nauczycielskie w Szcze
cinie.

Wybór kierunków studiów 
wyższych na pewno w wielu 
wypadkach nie był przemyśla
ny i przy jego wyborze decydo 
wały urojone koniunkturalne 
pobudki. Skutki lekkomyślne
go podejmowania decyzji w 
tak poważnych sprawach jaką 
są studia wyższe, będą dla wie 
lu maturzystów na pewno nie 
zbyt przyjemne, gdy z braku 
miejsc, trzeba będzie zrezygno 
wać z wybranego kierunku 
studiów.

Nad wyborem''zawodu warto 
się zastanowić — jeszcze nie 
jest za późno. S. M.
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Udowodnione Karny
W Komendzie Głównej MO 

odbyła się konferencja praso
wa podczas której poinformo
wano przedstawicieli prasy sto
łecznej o wynikach działalnoś
ci Milicji w walce ze spekula
cją i nadużyciami gospodarczy
mi.

W ubiegłym roku 1 w okre
sie ostatnich miesięcy milicja 
wykryła wiele wypadków prze
kupywania pracowników han
dlu uspołecznionego. W wyni
ku różnego rodzaju nielegal
nych machinacji handlowych 
— czysty zysk spekulantów w 
tym czasie wyniósł... 250 min. 
złotych. Tyle im udowodnio
no... Z tej sumy 30 min. zł. zu
żytych zostało na łapówki. A- 
resztowano ponad 400 osób, a 
drugie tyle odpowiadać będzie 
przed sądem z wolnej stopy.

Jedną z największych afer w 
tej dziedzinie była masowa speku
lacja materiałem samodziałowym i 
włosianką. Tzw. chałupnicy z te- 

i renu Lubelszczyzny, Podhala i woj 
warszawskiego większość surowca 
na te materiały otrzymywali nie
legalną drogą z różnych państwo
wych fabn k tekstylnych. Speku
lanci skupowali samodział za po
średnictwem swych „agentów4*,  
płacąc za 1 metr 90 zł. Następnie 

. sprzedawali go do handlu uspo
łecznionego w cenie do 250 zł za 
metr. Oczywiście transakcje te o- 
parte były na łapówkach, które 
/"bierali zarówno pracownicy za- 

r W, dostarczających surowiec, 
'/wnleź placówek handlowych, 

>0vWi*towar  zakupywały. W spra

wę tę zamieszanych jest m. in. i 
wiele sklepów Gminnych Spółdziel- 
ni Samopomocy Chłopskiej, MHD i 
spółdzielni pomocniczych.

W Krakowie Dyrekcja Okręgo
wa Kolei Państwowych zakupiła 
20 tys. mioteł brzozowych po 4 zł 
za sztukę. Rzeczywisty ich koszt 
wynosił i,20 gr. Kilkadziesiąt ty
sięcy złotych łapówki, którą o- 
trzymaii pracownicy PKP umożli
wiło sprj tnemu spekulantowi prze j 
prowadzenie tej sprzedaży.

Również w Krakowie — „Cen- 
trogai“ zakupił wyroby galante
ryjne z prywatnych zakładów rze
mieślniczych za sumę około 1 min 
zł. io proc, od obrotu „otrzymali0 
pracownicy „Centrogalu". w re
zultacie np. torby plażowe, wartoś
ci 40 zł sprzedawane były po... 160 
zł. (

Ujawniono również wykorzysty
wanie spółdzielni produkcyjnych 
przez spekulantów, jako pośredni
ka między warsztatami prywatny
mi a handlem państwowym. Tak 
np. poprzez spółdzielnie w pow. 
wadowickim (wfoj. krakowskie) 
sprzedawano zapinki nylonowe, 
kłódki, szczotki itp. Charaktery
styczny jest fakt, że 10 proc, od 
obrotu z tego nielegalnego handlu 

| otrzymywały spółdzielnie a 4 proc.
— prezes.

Ostatnio w "woj. krakowskim a- 
resztowano grupę 13 kombinatorów
— właścicieli warsztatów' rzemieśl
niczych 1 sklepów' oraz pracowni
ków rad narodowych, kierowników 
zaopatrzenia i produkcji. Udowod
niono im kradzież drutu z zakła
dów państwowych. Produkowali z 
niego siatkę i zarobili na tym ok. 
10 min zł.

Przedmiotem spekulacji były też 
produkty rolne. Tak np. w Pozna
niu przekupiona dyrekcja MHD 
zakupiła 5 ton grochu po 10 zł za 
kg. ponieważ oficjalna cena gro
chu wyitósi G zł, towar ten pole- 

żał dłuższy czas w magazynie a 
następnie sprzedano go ze stratą 
2o tys. zł.

Wykryto również w’ielką aferę w 
Tatrzańskiej spółdzielni Pracy w 
Zakopanem. Zamieszani są w nią 
zaopatrzeniowcy i kierownicy fa
bryk w Lodzi, skąd nielegalną dro 
gą przekazywano spółdzielni przę
dzę wełnianą i bawełnianą. Cen
tralny Związek Spółdzielni pracy 
doskonale wiedział o bezprawnym 
zakupie tej przędzy i nawet dosto
sowywał do niego plany produk
cyjne.

W końcu ub. miesiąca areszto
wany został Stefan Bergandy, in
spektor wydziału inwestycyjnego 
Zjednoczenia PGR w Szczecinie. 
Wspólnie z pracownikami Politech 
niki Szczecińskiej Aleksandrem - 
Zawiszą i Tadeuszem Zaborowskim 
narazili oni skarb państwa na 1.700 
tys. zł strat. Wykonywali oni do
kumentację techniczną na inwe
stycje PGR-ów pobierając za nią 
kolosalne sumy.

Wiele jeszcze podobnych 
przykładów spekulacji i nadu
żyć gospodarczych podawali 
przedstawiciele Komendy Głów ! 
nej. Nie ulega jednak wątpli- ś 
wości, że aby zapobiec tym 
przestępstwom, nie wystarczy 
polegać wyłącznie na repre
sjach karnych. Wymagają m. in. 
zmiany i uregulowania różne
go rodzaju obowiązujące o- 
becnie przepisy, na podstawie 
których przeprowadzane są 
transakcje handlowe między 
sektorem państwowym i spół
dzielniami pracy, a zwłaszcza 
spółdzielniami pomocniczymi.

(au)
f
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Wzmożenie walki z nadużyciami w aparacie ńandlu, 
spółdzielczości pracy i przemyśle

(Z konferencji prasowej w Komendzie Głównej MO)

18 bm. w siedzibie Komen
dy Głównej Milicji Obywatel
skiej w Warszawie zwołana zo
stała konferencja prasowa, na 
której poinformowano dzienni
karzy o wynikach wzmożonej 
walki ze zdarzającymi się nad
użyciami w aparacie handlu, 
przemyśle i spółdzielczości pra
cy. W ostatnim czasie w wy
niku energicznych akcji funk
cjonariusze MO ujawnili w 
różnego rodzaju placówkach 
handlowych, w przedsiębior
stwach spółdzielczych, jak rów
nież i w niektórych państwo
wych — przestępstwa, przyno
szące poważne straty Skarbo
wi Państwa i obywatelom, a 
sięgające dziesiątków milionów 
złotych. Na konferencji przyta
czano przykłady metod stoso
wanych przez spekulantów, 
mówiono również o groźnym 
zjawisku inflacji przepisów 
prawnych, które stwarza po
datny grunt dla malwersacji i 
nadużyć.

Tak np. organa MO ujawniły w cią 
gu ub. rokif i I kwartaiu br. szereg 
wypadków spekulacji samodziała
mi i wlosianką. Zyski zamiesza
nych w te afery spekulantów się
gają 250 milionów złotych, a ła
pówki, jakie otrzymali współdzia
łający z nimi pracownicy niektó
rych placówek 51 HI), PSS i GS 
— sumy 20 milionów złotych. 
Przestępstwa te polegały na sku
pywaniu od chałupników samo
działów i włosianki, produkowa
nych w dużej części z przędzy 
kradzionej w zakładach państwo
wych, Spekulanci po przekupie
niu szeregu pracowników gmin
nych spółdzielni i handlu uspo
łecznionego dostarczali materiały 
te na rynek. O zasięgu tego ro
dzaju nadużyć mówi liczba ok. 
400 osób powiązanych z tymi ma- 
chinacjaml przebywających w a- 
resztach śledczych.

W orbitę swych przestęp
czych machinacji kombinatorzy 
wciągnęli również wielu pra
cowników Gminnych Kas 
Spółdzielczych. Kontrola GKS

W marcu br. wykryto i are
sztowano głównych sprawców 
nadużyć dokonanych na szkodę 
Zjednoczenia PGR w Szczeci- 

; nie. Afera ta jest przykładem

w Toruniu ujawniła m. in. I 
fakt, wypłacenia spekulantom i 
z wielobranżowych spółdzielń 
pomocniczych ok. 18 min zł. 
Wyszło też na jaw, że pracow
nicy tejże GKS nie tylko brali 
łapówki od spekulantów, ale i 
wypłacali sobie i niektórym 
pra co w n i kom P rezy d i um W oj. 
RN w Bydgoszczy, czasem na
wet na podstawie fikcyjnych, 
zgłoszeń pożyczki na skrypty 
dłużne, które nigdy nie były 
zwracane.

Organa MO wykryły również 
, szajkę spekulantów — właści
cieli prywatnych przedsię-I 
biorstw i zaopatrzeniowców i 
niektórych przedsiębiorstw 
państwowych, którzy, skupu
jąc kradzione w hutach wal
ców kę i drut, przerabiali je na 
siatkę. a następnie sprzeda
wali. Zyski szajki sięgają 10 
milionów zł. j

Szczególnie niepokojącym zja
wiskiem, na które zwrócili uwagę i 
przedstawiciele MO, jest „cicha 
zgoda4* np. Centralnego Zarządu 
Spółdzielczości Pracy na zaopatry
wanie się spółdzielni pracy w 
przędzę pochodzącą ze źródeł nie- 
;egalnyojh. Wyrazem tego jest o- 
kólnik CZSP zalecający „penetra
cję terenu44 w celu wyszukania 
dodatkowych, poza normalnymi, 
źródeł przędzy, a także wysokie 
premie za ich wynalezienie.

Nadużycia tego rodzaju omówili 
przedstawiciele KG MO na przy
kładzie Tatrzańskiej Spółdzielni 
Pracy. Stwierdzili oni, że w 
styczniu i lutym br. tzw, prze
ciek przędzy wysokogatunkowej do 
Tatrzańskiej Spółdzielni Pracy osia 
gnał wartość 350 tys. zł. Należy 
podkreślić, że w myśl zarządze
nia PKPG produkcją tego rodzaju 
spółdzielni opiera się na przędzy 
odpadkowej. W skali całego kraju 
straty wynoszą setki ton cennej 
przędzy.

szczególnej perfidii przestęp
czej. Kombinatorzy postanowili 
wykonać „prywatnie" dla te
go zjednoczenia dokumentację 
techniczną 16 obiektów budow
lanych. Aby zabezpieczyć się 
przed konkurencją Wojewódz
kiego Biura Projektów, kierow
nik Działu Inwestycji Zjedno
czenia PGR — główny motor 
afery — zażądał wykonania 
dokumentacji w WrBP w niere
alnym terminie. Po otrzymaniu 
odmowy Woj. Biura Projektów 
wystosowano wniosek do Mini
sterstwa PGR o zezwolenie na 
zlecenie tych prac osobom 
prywatnym, m. in. dwu pra
cownikom Politechniki Szcze
cińskiej. Po zatwierdzeniu
wniosku przez Ministerstwo
PGR „prywatna" umowa zo
stała zawarta. Efekt jej to 1.700 | 
tys. zł strat.

Na konferencji podkreślano, 
że przytoczone przykłady mó
wią dobitnie o konieczności 
podjęcia jeszcze energiczniej-1 
szej walki z korupcją, łapow
nictwem i nadużyciami. W wal
ce tej — zwracano uwagę — 
obok milicji i organów kon
troli winno wziąć udział całe 
społeczeństwo. Mówiono rów
nież o potrzebie uporządkowa
nia przepisów prawnych, któ
re z uwagi na ich liczbę i róż
norodność stwarzają chaos, u- 
trudniając merytoryczną kon
trolę pracy przedsiębiorstw za
równo państwowych jak i spół
dzielczych.

Przedstawiciele Komendy 
Głównej MO odpowiadali rów
nież na zadawane przez dzien
nikarzy pytania. Wyjaśnili oni 
m. in., że śledztwo w sprawie 
Mazurkiewicza trwa i należy 
spodziewać się, że ukończone 
ono będzie w okresie najbliź- 

, szych miesięcy.
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Na konferencji podkreśla
no, że przytoczone przykła
dy mówią dobitnie o ko
nieczności podjęcia jeszcze 
energiczniejszej walki z ko
rupcją, łapownictwem j nad 
użyciami. W walce tej 
zwracano uwagę — obok mi 
licji i organów kontroli win 
no wziąć udział całe spo
łeczeństwo

18 bm w siedzibie Komen spekulantów, mówiono rów 
dy Głównei Milicji Obywa- nież o groźnym zjawisku 
telskiei w Warszawie zwo- inflancji przepisów praw- 
>ana została konferencja nych, które stwarza podat- 
orasowa, na której poinfor- ny grunt dla malwersacji i 
mowano dziennikarzy o wy- nadużyć.
nikach wzmożonej walki ze Tak np organa MO u ja w 
zdarzającymi sie nadużycia mły w ciągu ub. roku i I 
mi w aparacie handlu, prze kwartału br. szereg wypad- 
myśle i spółdzielczości pra- ków spekulacji samodziała- 
cy. W ostatnim czasie w wy mi i włosianką. Zyski żarnie 
niku energicznych akcji szanych w te afery speku- 
funkcjonariusze MO ujaw- tentów sięgają 250 milionów 
nili — w różnego rodzaju złotych, a łapówki, jakie 
placówkach handlowych, w otrzymali współdziałający z 
przedsiębiorstwach spółdziel nimi pracownicy niektórych 
czych, jak również 1 w nie- placówek MHD, PSS 1 GS —- 
których państwowych — sumy 20 milionów złotych, 
przestępstwa, przynoszące Przestępstwa te polegały na 
poważne straty skarbowi skupywaniu od chałupników 
państwa i obywatelom, a samodziałów i włosianki, 
sięgające dziesiątków milio- produkowanych w dużej częś 
nów złotych Na konferen- ci z przędzy kradzionej w 
cji przytaczano przykłady zakładach państwowych, 
metod stosowanych przez Organa MQ wykryły rów- 

________________ _________  nież szajkę spekulantów —•
1 właścicieli prywatnych przed 
siębiorstw i zaopatrzeniow
ców niektórych przedsię
biorstw państwowych, któ
rzy, skupując kradzione w 
hutach walcówkę i drut, 
przerabiali je na siatkę, a 
następnie sprzedawali. Zys
ki szajki sięgają 10 milio
nów zł.

W marcu br. wykryto 1 
aresztowano głównych spraw 
ców nadużyć dokonanych na 
szkodę Zjednoczenia PGR w 
Szczecinie. Afera ta jest 
przykładem szczególnej per
fidii przestępczej. Kombina
torzy postanowili wykonać 
.prywatnie'*  dla tego zjed
noczenia dokumentację tech 
niczną 16 obiektów budowla 
nych Aby zabezpieczyć się 
przed konkurencją Woje
wódzkiego Biura Projektów, 
kierownik działu inwestycji 
Zjednoczenia PGR — głów
ny motor afery — zażądał 
wykonania dokumentacji w 
WBP w nierealnym termi
nie. Po otrzymaniu odmowy 
Woj Biura Projektów wy
stosowano wniosek do Mi
nisterstwa PGR o zezwole
nie na zlecenie tych prac 
osobom prywatnym, m. in. 
dwu pracownikom Politech
niki Szczecińskiej. Po za
twierdzeniu wniosku przez 
Ministerstwo PGR „prywat
na" umowa została zawar
ta. Efekt jej to 1.700 tys. zł 
strat.
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K*  kroniki
KULTURALNA

Szczeciński teatr studencki
Ostatnio studenci Szczeciń

skiej Politechniki zorganizował- 
zespół artystyczny, który przy- 
gotował przedstawienie sztuki 
Garcia Lorki „czarująca szew
cowa". Po występach w uczelni 
zespół grał te sztukę na scenie 
Teatru Polskiego, zdobywając 
duże powodzenie. Czynione są 
również starania o zorganizowa
nie w Szczecin^ studenckiego 
teatru satyry. Wyższe uczelnie 
szczecińskie zaprosiły na wystę
py do Szczecina gdański zespół 
studencki „Bim - Bom",
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Sprostowanie
jV A OSTATNIEJ stronie wczorajszego numeru „Kuriera" ukazofat 

się informacja o śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę 
Wojewódzką w Szczecinie w sprawie dokumentacji technicznej na 
inwestycje dla Zjednoczenia PGR Szczecin*

Redakcja stwierdza, że informacja ta częściowo jest nieścisła# 
a w poważnej części w ogóle niezgodna z prawdą — a mianoeri® 
cie:
1. Prokuratura Wojewódzka po

informowała wczoraj Redakcję, 
że w związku ze sprawą dokumen 
facji został zatrzymany w charak
terze podejrzanego ob. Stefan 

ergandy lecz śledztwo nie zo
stało zakończone, a materiały 
sprawy są badane przez wezwa
nych z Warszawy ekspertów. Wo
bec tego — zdaniem Redakcji — 
wczorajsza wiadomość o mają
cym się wkrótce odbyć pro
cesie jest co najmniej nieścisła.

2. Prokuratura Wojewódzka po
informowała wczoraj Redakcję, że 
obywatelom: prof. Aleksandrowi 
Zawiszy i Tadeuszowi Gaworow- 
skiemu (we wczorajszej informacji 
mylnie podano nazwisko Zabo
rowski) w ogóle Prokuratura nie 
postawiła zarzutów i obywatele ci 
nie byli w sprawie dokumentacji 
przesłuchiwani w charakterze po
dejrzanych.

Postępowanie dyscyplinarne w 
związku z tą sprawą zostanie 
przeprowadzone w ramach upraw 
nień kierownictwa Redakcji i prze 
pisów Dziennikarskiego Kodeksu 
Obyczajowego z 15 grudnia 
1945 r.

Sprawa ukazania się w „Kurie*  
rre Szczecińskim" informacji nie
słusznie krzywdzącej poszczególne 
osoby, wprowadzającej w błąd 
czytelników i podważającej zau
fanie czytelników do gazety — 
jest dotkliwą nauką tak dla ca
łego zespołu redakcyjnego jak i 
przede wszystkim dla kierownic
twa Redakcji i zmusza nas do 
wyciągnięcia jak najpoważniej
szych wniosków na przyszłość, by 
podobny wypadek w „Kurierze" 
nie mógł się zdarzyć.

Redaktor Naczelny 
BOLESŁAW RAJKOWSKI

3. Przedstawiciele Rektoratu 
Politechniki Szczecińskiej oświad
czyli Redakcji, że I

a) prof. Aleksander Zawisza ja
ko obywatel, jako specjalista i po 
dagcg cieszy się jak najlepszą 
opinią i zaufaniem Rektoratu i 
słuchaczy Politechniki Szczecin- 
stóej,

b) prof. Aleksander Zawisza i 
ob. Tadeusz Gaworowski wykony
wali dokumentację dla Zjednoczę 
nia PGR Szczecin na zamówienie 
tegoż Zjednoczenia, sporządzając 
ją w ramach swoich obowiązków 
pracowników Zakładu Elektrycz
nych Urządzeń Przemysłowych 
przy Politechnice Szczecińskiej, do 
którego złożono zamówienie, a 
nie jako osoby prywat- 
n e.

Redakcja „Kuriera Szczecin-j 
skiego" wyraża najgłębsze ubo
lewanie tym wszystkim, którzy zo
stali niesłusznie skrzywdzeni wczo 
rajszą nieścisłą, niezgodną z 
prawdą, niesprawdzoną informa
cją. i

informacji agencji PAP,

AUTOR wczorajszej informacji, 
red. Józef Kruszona, zredago 

wał ją na podstawie błędnej pu
blikacji w „Życiu Warszawy", o- 
partej na relacji przedstawiciela 
Komendy Głównej MO i na pod
stawie 
pochodzącej z tego samego źró
dła. Przez zaniedbanie podsta
wowego dziennikarskiego obowiąz 
ku sprawdzenia tych informacji 
na miejscu, w Szczecinie, autor 
dopuścił się nieumyślnego wpraw 
dzie, lecz niemniej bez pod-, 
stawnego pomówienia wy- 
mienionych w informacji osób o 
czyny karalne. Informacja została 
zakwalifikowana przez kierowni
ka; działu miejskiego, red. Wło
dzimierza Piotrowskiego, 
innym? materiałami 
przeznaczonymi na ostatnią stro
nę numeru, następnie przez se-' 
kretarza redakcji, red. Edwarda 
Kmiecika, wraz z materiałem pra
sowym przeznaczonym do całego 
numeru „Kuriera" - mimo, że za
wierała sformułowania, co do 
których miarodajnym może być 
jedynie prawomocny wyrok sądo
wy (np. zwrot: „udowodnione 
kanty", np. konkretna suma strat, 
np. określenie podejrzanego co 
najmniej jak oskarżonego — itp.).

wraz z 
prasowymi
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NA ZDJĘCIU: chór Politechniki 
piISKO 3 GODZINY trwał 

wiosenny przegląd studenc 
kich zespołów artystycznych. 
A oto nasze obserwacje:

DUŻE postępy w porównaniu z 
rokiem ubiegłym poczynił 100-oso 
bewy chór Politechnik; pctl kier. 
J. SZYROCK1EGO. Nastąpiło zna 
czne wyrównanie głosów, nie razi 
już ucha dysproporcja głosów mę 
skich i żeńskich. Kwartet wokal
ny Politechniki. który ma już wy 
robioną markę i tym razem nie 
zawiódł. Z 4 dobrych piosenek w 
jego wykonaniu — najlepsze były 
„Piosenka poranna" — sulliwana 
i „Piosenka żołnierza" — Lemar- 
<Xue’a, Z trzech recytacji A. Ber- 
naczyk (Studium Naucz.) najbar 
dziej wiernie był oddany wyjątek 
z „Eugeniusza Onegina" — Pusz 
kina — List Tatiany. 10-osobowy 
zespół orkiestralny PAM pod dyr. 
M. DUDARENKI grał nieco nie
czysto. Ale od swego ostatniego 
występu w Filharmonii w grud 
niu uh. roku zespól znacznie się 
podciągnął, co dało się m. in. zau 
ważyć w dobrym wykonaniu „Se 
renady" — Tosellego i Czarda- 

zdobył 120..osobowy chór dziecięcy 
Pałacu, a wśród zespołów drama
tycznych również Pałac za pan 
tarninę „O Janku co psom szył 
buty" — Juliusza Słowackiego. 
Drugie miejsce wśród zespołów 
Gramatycznych zajęta szkoła pod. 
stawowa w Choszcznie za insceni
zację wiersza Lenartowicza „O 
Baśce co jej krowę zajęli". 
I miejsce w grupie chórów mło
dzieżowych zdobyło Ł ceum l’eda 
gogiczne.

Wymienione zespoły pojadą na 
eliminacje ogólnopolskie.

( Zespoły taneczne Politechniki 
\ zaprezentowały 4 widziane już 
<■ tańce ukł. J. MICHAŁOWSKIEJ 
(. (krakowiak, oberek, lubelski i 
? mazur — najlepszy ten ostatni) 
) oraz IV cześć Rapsod;i Wcgler- 

1V skiej w ukł. H. ZEMLER. (B. ład 
no stroje, ale wykonanie pozosta 
wia jeczcze dużo do życzenia). Na 
szczególne podkreślenie zasługuje 
występ młodego zespołu WSR 
(istnieje dopiero od stycznia br.) 
Co prawda wykonanie tematycz
nego tańca „Przy studni" nie by- 

ł ło najlepsze, ale bardzo podobał 
( sle oryginalny układ J. MICIIA- 
/ ŁOW SKIEJ, który jest przejawem 
? nowej myśli w tematyce tańca u 

szczecińskich instruktorów. (ski)
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PRZEGLĄD STUDENCKICH 
ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH

ubiegłą niedzielą w sali
VY Teatru Współczesnego sraki. 500.000. 
odbył się doroczny przegląd
studenckich zespołów orty- 
stycznych. Wzięło w nim u- 
dział 10 zespołów z czterech 
szczecińskich uczelni - Poli
techniki , PAM-u, WSR I Stu
dium Nauczycielskiego. W trzy 
godzinnym programie ogląda
liśmy tańce, chóry, zespoły 
wokalne, sekcje rytmiczne o- 
raz recytacje. Poziom wystę
pów był dość różny: — obok 
zespołów doświadczonych, nie 
ledvde Już zrutynizowanych, \ 

. mających poza sobą kMkulet- 4 
y nią działalność artystyczną, ? 

i Jak np. czwórka rewelersów z ?
Politechniki, wystąpiły również <
zespoły w powijakach, istnie- \
jące zaledwie niecały miesiąc. S
Do takich należy np. zespół ?
wokalny WSR, który należy o- ?
toczyć specjalną opieką, aby <
ten start - rokujący nadzieje S
na przyszłość - nie został >
zmarnowany. * ?

Omawiając ogólnie występy Z
studenckich zespołów arty- (
stycznych, należy podkreślić S
duży zapał, Jaki wkładają ;
młodzi w przygotowanie swych /
występów. Niestety, zapał nie <
zawsze ujawnia się na scenie \
r dosyć często produkcje arty- ?
styczne wypadają blado, ane- )
micznie, śpiąco, bez młodzień $
czej werwy i temperamentu. ;
Właściwie tylko jeden młody z
zespół w tańcu „Przy studni'* <
pokusił się o jakieś odmień- J
ne od dotychczasowych, oprą- J
cowanie tańca. — Zupełnym 2
nieporozumieniem wydoje się (
w wykonaniu studentów Poli- <
techniki „Rapsodia węgier- J
ska" do muzyki Liszta. W tym- ;
że wykonaniu najwięcej braw z
zebrały oberek i mazur oraz 4
„Polonez" Ogińskiego odtań- S
czony przez zespół PAM-u. J
Dwa chóry, które usłyszeliśmy J
z Politechniki i PAM przy dal- <
szej, wytężonej pracy i od- 4
powiednim doborze repertua- 4
ru (bez tych zawodzących cho ;
rałów nie leżących zupełnie w '
możliwościach głosowych mło- 4
dego chóru) — niewątpliwie 5
będą mogły się pochwalić /
ładnymi osiągnięciami. (

Największą rozwojową przy
szłość przed sobą - zwłaszcza 
w środowisku studenckim, ma
ją zespoły małych form. Do 
nich należy, wspomniany Już 
wyżej, zespół wokalny WSR, 
Politechniki i sekcja rytmiczna* • • 
PAM, w wykonaniu której u- 
słyszełiśmy m. ową śpiącą 
sambę, która mogła zarazić 
ziewaniem słuchających. Tym 
niemniej istniejące braki tych 
zespołów są do usunięcia i 
właśnie tego rodzaju małe• • • 
formy najlepiej podobają się 
publiczności i mają duże pole 
do popisu,

• • » • . •

(mor.) /
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nzaminy
na Politechniką 1.500.

TEGOROCZNE egzaminy wstępne na
I rok studiów Politechniki odbędą 

się od 2-15 Ilpca.

EGZAMIN w kierunków studiów tech
nicznych obejmuje - matematykę, fi
zykę i NOK, w kierunku ekonomicz
nym — literaturę polską, geografię i 
NOK.

Zgłoszenia absolwentów z lat ubie
głych przyjmuje Uczelniano Komisja Re
krutacyjna - aL Piastów 17, tel. 64-35^
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studenci Politechniki, Śpiewali, wznosili okrzy*
Nikt tak beztrosko i swobodnie nie szedł w pacho*  

dzie jak studenci Politechniki, Śpiewali, wznosili okrzy*  
ki, śmiali się, zupełnie nie zauważyli, że niebo jest po*  
chmurne. Obok nich szli poważni i szanowni profesora*  
wie. Podobnie maszerowali studenci i profesorowie Po*  
morskiej Akademii Medycznej, a studenci Wyższej Szko*  
ty Rolniczej wpięli sobie do klap duże kłosy pszenicy —* 
symbol urodzajów i dostatku.
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Co pilniejsze: budownictwo czy komunikacja?

Sp®F © IBtffiWSZOWHIt

Prefabrykacja elementów budowlanych
w Szczecinie zagrożona

H

H

Ił

T)RZED kilku dniami podaliśmy, że uchwałą Prezydiu: 
•Ł MRN wielką halę na Wzgórzu Hetmańskim (po byłej 

motowozowni) przeznaczono ZBM-owi na prefabrykację ele
mentów budowlanych. Podjęcie decyzji nie było łatwe, bo 
równocześnie zabiegały o ten „bezpański" obiekt Politechni
ka Szczecińska i Państwowa Komunikacja Samochodowa.

PREZYDIUM MRN wyszło z 
założenia, że dla dobra go 

spodarki miasta halę należy 
przyznać budownictwu.

Uchwała, choć nie zatwierdzo 
na dotychczas przez Prezydium 
Woj.RN miała położyć kres kłót 
niom i interwencjom. Stało się 
jednak inaczej. Spór rozgorzał na 
nowo. Przyłączył się do niego 
czwarty poważny reflektant — 
DOKP, która przed niespełna ro 
kiem zrezygnowała z praw do 
obiektu na Pomorzanach. Podsta 
wą roszczeń DOKP jest zapowiedź 
Ministerstwa Komunikacji, że w 
latach 1958—1959 Szczecin otrzy
ma wozy motorowe z Węgier dla 
obsługi komunikacji podmiejskiej. 
Ale cała sprawa jest dość odle
gła. Wozy te mają być fabryko 
wane na podstawie projektów, kto 
Te jeszcze nie zostały opracowa
ne w Ministerstwie Komunika 
cjit.

wać — i to ostatecznie — co 
pilniejsze — budownictwo, czy 
komunikacja? Jeśli komunika
cja — konieczna jest budowa 
dla ZBM-u nowych pomiesz
czeń na prefabrykację.

J. BOLEWSKI

W DOTYCHCZASOWYM bi
gosie, jaki wytworzył się 

wokół b. motowozowni jest 
coś niezdrowego. Jakie będą * 
skutki gdy Prezydium MRN J 
zmieni swą decyzję? (

WYKONANIE zadań Pięcio- J 
łatki w budownictwie zależy < 
od lepszej i bardziej nowoczes < 
nej bazy produkcyjnej. <

Trzeba już teraz zadecydo- J
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zachwycony jest gościnnością 
swoich niemieckich przyjaciół 

(Telefonem z Cottbus w NRD)

HALLO, czy
— tak

„Dzień dobry! Tu
bus. Przy telefonie członkowie 
zespołu tanecznego, kwartetu 
i sekcji rytmicznej Politechni
ki Szczecińskiej. Chcieliśmy 

I się podzielić z wami wrażenia- 
] mi z naszego pobytu w NRD‘\ 
i—, Chwileczkę, wezmę tylko 
ołówek, kartkę papieru i... słu
cham.

słucham — 
mówi Cott-

Kurier’ ? bukietami kwiatów delegacja z 
__ Cottbus lóedy w południe zawi 

taliśmy do Cottbus na dworcu po 
witał nas cały zespół taneczny 
Wyższej Szkoły Budownictwa (na 
którego to zaproszenie gościmy 
w NRD), przedstawiciele wydziału
kultury Rady Miejskiej 1 miesz
kańcy miasta, którzy znowu obda 
rowali nas bukietami kwiatów. 
Hotel „Zum Schwann" (Pod ha. 
będzlem), w którym zamieszka
liśmy przystrojono polskimi fla
gami narodowymi.

PONIEDZIAŁEK przeszedł 
nam na zwiedzaniu parku, 
Muzeum, mieszczącego się w 

starym zamku i innych zabyt
ków tego miasta. Cottbus li-

„A WIĘC może chronologicznie 
od chwhli naszego przyjazdu. 
Już wkrótce po przekroczeniu 
granicy na stacji we Frankfurcie 
czekała nas miła niespodzianka. 
Mimo, że była to dopiero godzi, czące 85 tvs. mieszkańców bar 
na 6 rano oczekiwała nas tam z , d&} pr2.ypadfo nam do gustu.

Robi wrażenie dużego miasta, 
jest tu bardzo dużo zieleni i w 
ogóle bardzo nam przypomina 
Szczecin. Wieczorem mieliśmy 
wspólną próbę z zespołem ta
necznym W.S.B. na której my 
uczyliśmy się tańców niemiec 
kich, a z kolei nasze koleżan
ki i kolegów z Cottbus uczy
liśmy poloneza.

w teatrze, a we wtorek spotyka, 
my się z młodzieżą i pracownika 
mi naukowymi Wyższej Szkoły 
Budownictwa, 
rem

Szkoły 
czym wieezo. 

zaproszeni jesteśmy na ban 
urządzany przez Radę Miel 

Według początkowych żarnie 
mieliśmy we środę wracać 
Szczecina, tymczasem nasi 

którzy zamierzają

ska. 
rżeń 
do 
opiekunowie, którzy zamierzają 
nam jeszcze pokazać Berlin chcą 
nas zatrzymać do końca przyszłe 
go tygodnia.

W ogóle chcieliśmy podkreślić 
niezwykłą serdeczność, z jaką tu 
wszędzie jesteśmy przyjmowani. 
Szczególnie młodzi Niemcy trak 
tują nas jak swoje siostry i bra
ci. Najbardziej zżyliśmy się z na 
szymi przewodnikami — IRM 
GARD — kierowniczką wydziału 
kultury Rady Miejskiej i PAU
LEM — studentem HI roku Wyż 
szej Szkoły Budownictwa.0

OSOBY przy słuchawce zmie 
niają się. Mówi kierownik eki
py -— Bolek KLIMCZYK, Ha
nia CZECHÓWNA, Kazik SŁO 
WIKOWSKI, Ludwik ZDZUJ z 
czwórki wokalnej.

„Proszę pozdrowić zespół 
redakcyjny „Kuriera", naszych 
krewnych, znajomych, wszyst
kich czytelników „Kuriera" i 
w ogóle wszystkich mieszkań
ców Szczecina.

— Dziękujemy za pozdro
wienia. Pozdrawiamy Was rów 
nież i życzymy jak najwięk
szych sukcesów w NRD! Do 
widzenia!

8 msja jest w NRD bardzo uro 
czyście obchodzony jako Dzień 
Zwycięstwa. W oczekiwaniu na 
przyjazd kolarzy, uczestniczą
cych w Wyścigu Pokoju daliśmy 
przed gmachem teatru pierwszy 
nasz występ, entuzjastycznie przy 
jęty przez mieszkańców Cottbus. 
A wkrótce potem sami przeżywa 
liśmy niezapomniane emocje, kie 
dy jako pierwszy linię lotnego 
finiszu minął nasz rodak — Sta. 
szek KRÓLAK. Wieczór ponownie 
spędziliśmy bardzo miło na współ 
nej zabawie członków wszystkich 
zespołów tanecznych z Cottbus 
(ok. 300 osób), która odbyła się w 
Domu Kultury. Liczne brawa o- 
trzymała tam nasza czwórka wo 
kalna. szczególnie za piosenkę 
„Nicolo” wykonana w 
mieckim.

języku ni*?

Rozmawiał:
LESŁAW SKINDER

OBECNIE w NRD 
ny jest uroczyście 
Kultury Ludowej".

obchodzo
f> * 1 **«-***-*  

Uczestni
cząc w tych uroczystościach 
daliśmy we czwartek występ 
po raz pierwszy w pełnym na
szym programie w miejscowoś 
ci letniskowej MUSKAU, po
łożonej nad granicą, nad rze
ką Nysą, naprzeciw polskiej 
miejscowości Łęknicy. Od ra
na lał deszcz, ale tuż przed na 
szym występem wypogodziło*  
się i przed estradą w pięknym 
parku zebrało się wiele pu-parku zebrało się wiele 
bliczności".

— Jakie macie plany 
przyszłość?

na

nie„Dziś wspólnie z zespołami 
mieckimi dajemy występ w Cott
bus. W niedzielę jedżierity zwie, 
dzać malownicza miejscowość 
tzw. „małą Wenecję* 1, w ponie. : 
działek dajemy „galowy” występ I
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 Po raz pierwszy w historii j 
uczelni szczecińskich można za 
notować fakt o dużym dla stu
dentów znaczeniu. Jest nim 
I studencka konferencja nau
kowa wydziału chemicznego, 
Uroczyste otwarcie odbyło się 
w ubiegłą środę — 16 maja 5 
w gmachu wydziału chemicz
nego Politechniki Szczecin- 8 
skiej, a zakończenie nastąpi 
dziś w godzinach wieczornych. | 
W konferencji udział wzięli, t 
oprócz referujących studentów, F 
licznie zaproszeni goście —pro 
fesorowie uczelni, nauczyciele 
szkół szczecińskich, personel 
techniczny z zakładów pracy 
jak np. z Fabryki Włókien 
Sztucznych, Farb i Lakierów, 
czy też Zakładów Nawozów 
Fosforowych oraz dużo mło
dzieży. W dniu otwarcia kon- ;• 
ferencji wygłoszono dwa refe
raty—J. Straszko omówił „Me- • 
tody fizyko - chemiczne bada
nia budowy związków organicz 
nych", a L. Parus „Chemiczne 
środki rakotwórcze".

W następnych dniach stu
denci IV lat studiów, kursu 
magisterskiego i dyplomanci 
wygłosili ponad 15 referatów, 
z których część stanowi ich | 
prace dyplomowe, lub prace : 
kółek naukowych z poszczegól | 
nych katedr. |

Pierwsza tego rodzaju nau
kowa konferencja zgromadziła j 
około 300 osób z różnych śro
dowisk, interesujących się za>- 
gadnieniami chemii.
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Rozpoczęta na lawach „Po 
prostu**  dyskusja o organlza- 
cji ZMP w środowisku studenc

kim zatacza coraz większe krę
gi v/ kraju, a także i w Szcze
cinie. Artykuł niniejszy poświę
cony jest ©mówieniu przebiegu 
dyskusji w Politechnice Szcze
cińskiej. Nie dziwcie się, że w 
głównej mierze będzie relacjo
nowaniem tego co się dzieje. 
Dotychczas około 30 proc. kół 
przeprowadziło swe zebrania 
dyskusyjne i dlatego nie chce- 
my jeszcze zajmować żadnego 
stanowiska w tej sprawie w 
obawie przed możliwością suge
rowania się studentów wyrażo
nym przez nas zdaniom. Zresz
tą postępowanie to dyktuje 
doświadczenie z błędnie zrozu
mianego artykułu „Co robić'*  

i zamieszczonego w „Po prostu**
j i wynikłych z tego skutków,
8 choć bezsprzecznie już dziś
h możemy się sprzeciwić głosom
’i negującym jakikolwiek dorobek
t ruchu młodzieżowego — cho-
| ciażby walki o demokratyzację
I wyższych uczelni,
K zmierzającym
B organizacji.

czy głosom 
rozwiązania

obecnej w 
o pracy ZMP

Szczecińskiej 
chaos i roz-

XV CHWILI
* ’ dyskusji 

w Politechnice 
istnieje wielki
gardiasz i na ogół da je się za
uważyć brak ściśle sprecyzo
wanych wniosków. Ogół odby 
wających się zebrań można by 
podzielić na trzy grupy.
A „GORZKIE 2ALE" — uczcsthi 

cy tych zebrań ograniczają się 
jedynie do wykazania dotychcza*  
sowych błędów w organizacji ni® 
wysuwając żadnych wniosków co 
do pracy na przyszłość. Brak 
konstruktywnych schematów. (Hx 
— rok wydz. ląd. III rok wydz. 
wodny).9 ZEBRANIA najmniej warte, a 

właściwie godne potępienia, na 
których dokonuje się rozwiązywa 
nia kół i masowego występowania 
z organizacji ZMP.owskich (II rok 
wydz. ląd. i II rok wydz. wodny 
gdzie nawet jeden z członków za 
rządu Uczelnianego ZMP swoim 
wystąpieniem na zebraniu wytwo 
rzył psychozę ucieczki z organi-

ZEBRANIA konstruktywne,
7 gdzie dyskutanci układają plan 

pracy, podają usystematyzowane 
i wnioski, gdzie daje się zauważyć 

dążność do oczyszczenia organiza 
. cji z .elementów przypadkowych" -------~j ----- .. —— .
i i zwartego zorganizowania kół (H sjl l przekonywających argumen
ii BI rok wydz. chemii, ‘ ..............................
I wydz, bud.

dej chcq organizacji
dyskusji

w środowisku studenckim

J STOTNYM jest jednak, 
~*-źe  w tych głosach, doma

gających się przeobrażenia do 
tychczasowej organizacji i 
stworzenia nowej, chodzi nie 
tyle o zmianę nazwy, ile o 
zmianę założeń statutowych i 
metod działania. Nowa organi
zacja winna wyjść do pracy na 
zewnątrz, tak politycznej, spo
łecznej jak i gospodarczej, a 
nie „dusić się w sobie”. Organi 
zacja nowa winna również tro 
szczyć się o warunki bytowe 
swoich członków (stąd wnio
sek o połączeniu ze Zrzesze
niem Studentów Polskich).

Zbyt mało głosów poświę
conych jest sprawie nauki. 
W zasadzie tylko na jednym 
zebraniu stawiano jako kry
terium członkostwa w organi
zacji — przodownictwo w 
nauce. Na pozostałych zebra
niach dyskutanci ograniczają 
się zaledwie do krytyki istnie 
jącej dyscypliny studiów.

WIELE głosów krytycznych 
skierowano pod adresem akty 
wu, kładąc na jego karb przy 
czynę zła w pracy organizacji 
Jak wykazali dyskutanci orga 
nizacja ZMP-owska na Poli
technice w ogóle pozbawiona 
była kierownictwa. Jedynym 
wartościowym członkiem akty 
wu — wg opinii dyskutantów 
był przewodniczący — Szyro 

Kot (« sji i pneKonywającycn aruunwH. r.} mimo wielkieao noII rok tów kształtowała wspólny śwlato. / 7 wy wielkiego po
W «wn

— tym 
zabierali

SZCZEGÓLNIE godnym pod
kreślenia jest zebranie II roku 
Wydziału Chemii. Gorąca, po
nad 5-godzinna dyskusja była 
nacechowana troską o prawi
dłowy rozwój przyszłej organi 
zacji. Nawet ci członkowie 
koła, którzy na wszystkich do 
tychczasowych zebraniach ja
koby „nabrali wody w usta”, 
nigdy nie dyskutowali 
razem najczęściej 
głos.

Bardzo ciekawy przebieg 
miało również zebranie koła 
III roku Chemii, gdzie po oży
wionej dyskusji i przyjęciu do 
organizacji nowych członków 
— przewodniczącym nowego 
zarządu obrano... właśnie jed
nego z tych nowoprzyjętych 
—- studenta Janusza Suchorzew 
skiego.

Cóż można by więcej powie
dzieć o przebiegu dyskusji na 
Politechnice.

— Ze właściwie ciężko 
byłoby w tej chw i li okreś
lić charakter przyszłej organi
zacji. V/ toku dyskusji padło 
kilkanaście, a może i kilka
dziesiąt różnych koncepcji, z 
których najwięcej zwolenni
ków mają dwie:
j STWORZENIE autonomicznej, 
1 ideowej, awangardowej organi 

zacji studenckiej, odrębnej od 
ogólnego charakteru ZMP —* orga 
nizacji w duchu markslstowskoje 
nlnowskim.
2 stworzenie organizacji ma. 

sowej dla wszystkich chęt- 
nych o różnych światopoglądach, 
która by dopiero w drodze dysku

Były też wnioski utworzenia or
ganizacji coś jakby na wzór daw
nego ZAMP (Związek Akademie*  
klej Młodzieży Polskiej) czy te*  
YMCA i szeregu innych.

zdziałać, nie znajdując pomocy 
u pozostałych członków Za
rządu Uczelnianego ZMP z 
Maciaszkiem i Aszkiełowiczem 
na czele.

NAJWIĘKSZĄ żywotność i 
aktywność w walce o nową 
organizację wykazują dziś ci 
„szarzy członkowie”, którzy 
dotychczas stali na uboczu. Na 
tomiast dotychczasowy aktyw 
bądź śpi, bądź też jako pier
wszy z przewodniczącymi kół 
na czele występuje z organi
zacji (I rok wydz. Ekonom., 
Inż. — Ekonom., II rok wydz. 
Ląd. Wodnego), a zdarzają się 
jeszcze i inne wypadki godne 
napiętnowania. Tak np. jeden 
z członków ZU ZMP podczas 
przerwy pomiędzy wykładami 
potrafił agitować grupę studen 
tów wydz. Elektrycznego taki
mi okrzykami; „koledzy, skła 
dajmy legitymacje ZMP-ow- 
skie. Dajcie czapkę,złożymy je 
zaraz i będzie spokój”. Wystą 
pienie to spotkało się z suro
wą odprawą zgromadzonych.

0 O ZAKOŃCZENIA dy
skusji o pracy ZMP na 

wyższych uczelniach dzieli nas 
jeszcze dużo czasu. Ostatecz
ne wnioski sprecyzuje III 
Krajowa Narada Aktywu Stu
denckiego (jesień br.) i wyty
czy kierunek działania przysz
łej organizacji na wyższych 
uczelniach. Narada ta dopiero 
przekaże konkretne propozycje 
ZG ZMP, Życzyć sobie tylko 
należy, by żaden słuszny głos 
nie uszedł uwadze, a twórcza 
inicjatywa dyskutantów zosta 
ła we właściwy sposób wyko
rzystana.

’ Lesław 4K1NJM&



Wycinek z czasopisma

wydani

Nasi wrócili z NRD

BYŁ WCZESNY ranek. Z 
przybyłego przed chwilą 
pociągu wysiadali podróżni, 

przechodzą ze zdziwieniem o- 
bok 30-osobowej grupki mło
dzieży, która śpiewała jakąś 
skoczną piosenkę w języku 
niemieckim. Przecież tymi ,,de 
monsti%ntami‘ byli członko
wie zespołu artystycznego po
litechniki Szczecińskiej, którzy 
po dwutygodniowym pobycie 
w NRD powrócili do Polski, a 
teraz piosenką (której niedaw 
no się nauczyli) witali Szcze
cin.

Nie trzeba się było nawet py 
tać o wrażenia z podróży.

Kazik SŁOWIKOWSKI pokazy
wał piękny metalowy talerz z na 
pisem „800 Jahre — Cottbus 1156 
— 1356**  i herbem Cottbusu, jak1 
dostali wszyscy członkowie zespo 
łu z okazji sOO-Iecia istnienia te
go miasta na bankiecie w Radzm 
Wojewódzkiej.

Hania MICKIEWICZÓWNA jak 
kokoszka z pisklęciem nosiła się 
z pięknym czepcem od łużyckiego 
stroju, jaki otrzymał w darze ze
spół taneczny od mieszkających 
nieopodal Cottbusu Łużyczan.

Członkowie czwórki wokalnej z 
dumą pokazywali na jakiś paktu 
nek.

„Tu mamy taśmę, na której na 
grany jest 20-minutowy występ — 
śpiewane przez nas piosenki z za 
powiedziani! w języku niemiec

kim. Otrzymaliśmy to na pamiątkę 
od dziennikarzy Niemieckiego Ra
dia. Fantastycznie nagrane!

A propos radia: to Rozgłośnia 
DDR nadała we środę o godz. 18 
w programie ogólnoniemiecklra 
półgodzinną audycję poświęconą 
występom naszych zespołów w 
NRD1*.

PRZEKRZYKUJĄC się na
wzajem opowiadali o otrzy 
manych podarkach, że było mi 

ło, p??zyjemnie, wesoło, o wra 
żeniąch z pobytu w Berlinie i 
spotkaniu z Państwowym Zes
połem Pieśni i Tańca NRD.

A czy koledzy z NRD przy ja 
dą tu z rewizytą — rzuciłem 
na zakończenie.

— , Naturalnie. Zaprosiliśmy do 
Szczecina zespół Wyższej Szkoły 
Budownictwa z Cottbusu. Teraz 
zbliżają się egzaminy więc nie m° 
gą przyjechać, ale obiecali 15 
września. Przyjmiemy ich równie 
gościnnie**.

Lesław SKINDEk
— . _ _ ---------- ,----------- - ----- J
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„SZCZECIN pozdrawia Pra dzą port, stocznię, Bazę Ry
gę! Praha pozdravi Sztetin!” backą w Świnoujściu, a jach’ 
Takimi okrzykami witali się tami — jezioro Dębskie i spot 
wczoraj rano na Dworcu Głów kają się na wspólnej zabawie 
nym studenci Szczecińskiej z© studentami Szczecina. 
Politechniki ze swymi kolega- /
mi z Czechosłowacji, ------------- ------------------- **

Do Szczecina przybyła eki
pa 10 studentek i 29 studen
tów czwartego roku wydziału 
handlu zagranicznego Wyż
szej Szkoły Ekonomicznej w 
Pradze. Wraz z nimi przyje
chali prorektor — docent inż. 
Jarcsłav NYKRYN, docent Jo 
sef HORSKY i 5 asystentów 
tej uczelni.

O godzinie 11 w auli Poli
techniki odbyło się oficjalne 
powitanie ekipy czeskiej, któ 
rego dokonał rektor profc 
ROSNER, a w imieniu mło
dzieży studenckiej członek ZU 
ZMP — ŁANGOWSKI,

Burzliwymi oklaskami przyjęli 
polscy studenci wystąpienie pro
rektora NYKRYNA. Następnie 
zebrani wysłuchali wykładu do
centa dr. Wielopolskiego o „Hu '
storii miasta Szczecina**.

Po południu studenci czescy 
zwiedzali autokarem Szczecin i 
jego okolice (Jezioro Szmaragdo
we).

GOŚCIE czescy przebywać 
będą w Szczecinie do soboty 
włącznie. W tym czasie zwie-
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Przedstawiciele 
praski 
uczelni 

w Szczecinie
Podróżnych i służbę kolejo

wą na szczecińskim dworcu 
intrygowała wczoraj rano du

D.

ża gromadka wesołej młodzie 
ży oraz kilku starszych panów 
oczekujących w hallu.

Sytuacja wyjaśniła się o 
godz. 8.10, po nadejściu war
szawskiego pociągu. Okazało 
się, że tym właśnie pociągiem 
przyjechali do Szczecina pro
fesorowie, asystenci i studen-

I
 ci Wyższej Szkoły Ekonomicz

nej z Pragi, a oczekującymi 
byli ich koledzy z Politechniki 
Szczecińskiej.

Na peronie obie grupy usta 
wiły się półkolami. Zabrzmiał 
donośny okrzyk: „Szczecin po- | 
zdrowia Pragę I". Odpowie- I 
dział mu drugi: „Próba po- I 
zdravi Szczecin!" Tak rozpo- | 
częło się pierwsze zetknięcie I 
gości i gospodarzy. Obeszło I 
się bez oficjalnych mów i już I 
po chwili obie grupy przemie- | 
szały się, nasi chłopcy szar- I 
mancko chwycili walizki stu- I 
dentek ż Pragi i wszyscy ra- I 
zem opuścili dworzec. I

Politechnika Szczecińska po- I 
dejmować będzie przez cały I 
bieżący tydzień swych czecho- I 
słowackich gości. Grupa ich i 
liczy 93 osób, z prorektorem I 
uczelni dr Nykrynem na czele. I 
Uczestnicy wycieczki rekrutują | 
się spośród personelu nau- I 
czającego i studentów wydzia- | 
łu handlu zagranicznego cze- I 
skiej szkoły ekonomicznej. I 
Wśród przybyłej młodzieży o- | 
prócz Czechów i Słowaków I 
jest także dwóch Chińczyków I 
studiujących w Pradze. ' |

Program pobytu został dro
biazgowo opracowany i ty
dzień wypełniony jest - jak to 
się mówi - po brzegi. Wczoraj 
oprócz oficjalnego powitania 
w auli Politechniki i wysłucha
nia odczytu docenta A. Wie
lopolskiego o historii Szczeci
na, goście autokarem zwie
dzali miasto i byli nad Jezio
rem Szmaragdowym.

Pierwszy dzień pobytu upły
nął v/ bardzo miłej atmosfe
rze. Szybko nawiązywały się 
znajomości. Pod sklepieniem 
auli Politechniki długo grzmia- 
ły oklaski jakie otrzymał pro
rektor dr Nykryn, gdy dzięku
jąc za serdeczne przyjęcie 
wzniósł po polsku okrzyk: 
„Niech żyje przyjaźń polsko- 
czechosłowacka, niech żyje 
przyjaźń między naszymi uczel 
niami".
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Do naszej notatki ,.Obrady mło
dych naukowców" („Głos" nr 118) za- 
kradł się błąd. Zdanie, w którym pi- 
szemy o I-ej konferencji naukowej 
wydziału chemii powinno brzmieć: 
była to pierwsza w dziejach Politech
niki Szczecińskiej.

Poza tym ilość uczestników bvła o 
połowę mniejsza niż podawaliśmy.
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OKAZUJE się że nawet du- J 

źa różnica wzrostu nie prze- < 
szkadza partnerom w tańcu. 1 
Dowiódł tego wysoki profesor' 
WSE z Pragi — p. docent Jo- ■ 
sef HORSKY tańczac z filigra 
nową Krysią SOKOŁOWSKĄ 
z zespołu tanecznego Politech- 

i niki.
Kiedy po skończonym tańcu 

spytałem p. Horsky(ego jak 
— mc n.e od

powiedział tylko... ponownie 
ruszył w tany ze swą nartner 
ką.

Rozumiecie?

Taaaka zabawa
u studentów

F TJASŁO na jednej ze
• -ŁJ-ścIan auli Politechniki 
F Szczecińskiej głosiło „Zdra- 
«vime ceskosiovenske pzate- 
S le". A na parkiecie auli 
9 studenci i pracownicy nau- 
S kowi z Wyższej Szkoły Eko- 

nomicznej w Pradze i Po- 
w litechniki Szczecińskiej we- 
2 sofo i radośnie bawili się. 

atmosfera 
wspólnej zabawy była nieco 
oficjalna. Ale po występach 

chóru, zespołu tanecznego i 
czwóriti wokalnej Politech
niki, kiedy wszyscy ponow
nie „ruszyli vi tany" atmo
sfera rozładowała się. Do
cent Josef HORSKY popro
sił do d/.iarskiej polki małą 
Krysię SOKOŁOWSKĄ z ze
społu tanecznego, asystent 
Leo MOTKA tańczył z Irka 
SZOSTAKOWSKĄ, a za 
chwilę w nastrojowym tangu 
ujrzeliśmy profesora Poli

techniki Z. MIKOŁAJSKIEGO 
z uroczą czeską studentką 
Emilią MADELICZKOVĄ.

PO „FESTIWALOWEJ" 
grze „wybierz, wybiera mnie 
do tańca" polscy studenci 
zaczęli uczyć swych cze
skich kolegów „Kukułeczki", 
ci natomiast zrewanżowali 
się piosenką „Tańcuj, tań
cu’". Owacyjnie przyjęte zo
stały piosenki grupki Cze
chów „Kdyź jsem ja k ram 
chodivoval“ i „Vstavej Jo 
Honzo horę" i piosenki Ko
reańczyka KIM-B1EN-JENA 
studiującego w Pradze — 
„Wiosna", „Pieśń o wscho
dzie słońca" wykonane w

języku koreańskim. Prawdzi- | 
wą burzą oklasków nagro- < 
dzona została piosenka r; 
„Mazowsza" - „Hej prze- ■ 
leciał ptaszek", którą cze- ' 
skie studentki odśpiewały c 
po polsku. Praskim koleźan- J 
kom i kolegom zrewanzowa- i 
la się szczecińska czwórka 
wokalna, wykonując czeską < 
piosenkę „Hutba a smich". J 

' < 
WESOŁO i radośnie ba- J 

wili się wszyscy. Kiedy o ę 
godzinie 23.30 skończyła się { 
wieczornica, żal było opusz- i 
czać aulę Politechniki. < 

Bo naprawdę rzadko zda- < 
rza się tak przyjemny wie- l< 
czórl (ski) ;
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Bawiąca w gościnie n stu
dentów Politechniki Szczeciń
skiej 46-osobowa grupa stu
dentów 1 profesorów Wyższej 
Szkoły Ekonomicznej w Pra
dze, w ubiegły wtorek bawiła 
się wesoło na Wieczorze Przy 
jaźni w auli Politechniki.

Podczas występów artystycznych 
polskie piosenki bardzo się podo
bały czechosłowackim gościom i 
na odwrót. Najwięcej jednak braw 
otrzymały studentki czechosłowac
kie za odśpiewanie „Hej przeleciał 
ptaszek kalinowy lasek...". Nieste 
ty szczeciński zespół artystyczny 
nie był w stanie odśpiewać ani 
jednej piosenki czechosłowackiej.

ONA — Daria Wagnerova jest 
studentką WSE w Pradze. ON — 
Janusz Kruszewski studiuje w Po 
Utechnire Szczecińskiej. Rozmawia 
li przeważnie no rosyjsku... a zresz 
tą to nie ważne. Ważne, że tań
czyło im się świetnie, zabawa by 
ła wesoła, a atmosfera serdeczna.

Tekst 1 zdjęcia
Z. Dmochowski

9
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Yysoka Skola Ekonomicka
w Szczecinie

p odczas radosnef chwili po
* witania dwaj profesorowie, 

podając sobie ręce wymienili 
nazwiska:

— Horsky!
— Górski!
Mile ich zaskoczyła idenfycz 

ność brzmienia nazwisk. Hor
sky znaczy bowiem po polsku 
Górski i odwrotnie — Górski 
po czesku to Horsky.

— No, skoro okazuje się, że 
stanowimy rodzinę, to po zwal
cie kolego profesorze, że bę
dziecie moim gościom — po*  
wiedział profesor Górski.

I prof. Horsky zamieszkał u 
prof. Górskiego.

• * •

ĄĄf Senackiej Politech-
’ ’ niki Szczecińskiej zebra 

li się na przyjacielskiej poga
wędce przy kawie i winie 
prascy i szczecińscy profesoro
wie. Oto fragmenty ich rozmo 
wy:

— Czy wiecie, że zanim wy 
jechaliśmy do Szczecina mu*  
sieliśmy uzyskać masę papier
ków, podpisanych przez kilku 
ministrów? — mówili żartobli
wie goście.

— O, to jeszcze nic. U nas 
akceptację na nasz wyjazd do 
Pragi musiałoby podpisać nie 
kilku, ale może nawet kilkunas 
tu ministrów — i to nie wlado 
mo, czy byśmy wyjechali — 
odpowiedzieli nasi profesoro
wie. — Czy i Wy mieliście 
plan „przerobienia" w toku stu 
diów PO proc, absolwentów.

— Ba, u nas w Pradze mie
liśmy nawet lepsze rzeczy, mia 
nowicie „dziedziczne" funkcje 
dziekanów i rektorów.

W toku rozmowy stwierdzo
no iż w wielu wypadkach pro
blemy nurtujące wyższe szko
ły CSR i Polski są identyczne. 
Na zakończenie spotkania 
wzniesiono więc toast za poste 
pującą demokratyzację wyż
szych uczelni obu krajów.

X le im się podobał port 
szczeciński! Każdy statek 

nawet najmniejsza „łajba" — 
przykuwała ich uwagę. Studen 
ci naszej politechniki ^gry
wali" prawdziwych wilków j 
morskich, choć wielu z nich 
widziało port z bliska... po raz 
pierwszy,

— Gdy byłem pierwszy raz 
na morzu — mówi jeden z 
„wilków" — to czułem s'ę 
tak... nieswojo, ale teraz — 
macha ręką.

Anna Vychodilova patrzy z 
podziwem na swego rozmówcę- 
który doda je:

— A pani nie boi się morza?
Słowaczka odpowiada, że 

bać to się nie boi, jest tylko 
bardzo ciekawa jak wygląda 

morze, znane tej tylko z ilu*  
stracji i filmów.

Wszyscy nasi goście czekają 
z niecierpliwością na piątek, 
kiedy to odbędą wycieczkę na 
morze.

„ .....
męczeni tańcem, usiedliś

my wespół z gośćmi przy stoli 
ku. Uwagę naszego „kółka" 
zwróciła jedna z tańczących 
ciągle par. Czesi poinfnrmowa 
li nas, że on to Ladyslav 
Lipka, a ona... (prosiła żeby me 
podawać nazwiska — zrozumia 
łe!) to studentka „Poltbudy". 
Uśmiechają się do siebie 
i tańczą, tańcza — ani jedne*  
go „kawałka" jeszcze nie prze
puścili.

Jeden z kolegów — nie wia 
domo czy z zazdrości, czy z 
wrodzonego poczucia humoru, 
żartuje:

— Po konwencji turystycz
nej między CSR a Polską — 
przydałaby się jakaś kon
wencja... matrymonialna.
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A to dopiero spotkanie! pziekan Wydziału Transportu Lodowego Poli
techniki Szczecińskiej prof. Władysław Górski w przyjaznej rozmowie ze 
swoim wychowankiem, absolwentem b. szczecińskiej WSE. a obecnie asy
stentem katedry handłu zagranicznego WSE w Pradze Leo Metka (na i-dją 
ciu u góry z prawej).
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* Młodzież akademicka 
Szczecina nawiązuje coraz 
szersze kontakty ze studen- 3. Nakł. 500.000. 
tami innych państw. M. in. 
21 bm. studenci Politechni
ki uroczyście witali w sta
rym piastowskim mieście 
93-dsobowa grupę studentów 
ę Pragi. Goście czechosło
waccy przebywali w Szcze
cinie cały tydzień i wyje
chali dopiero wczoraj. W 
czasie wizyty zwiedzili mia
sto, port, byli nad morzem 
i Jeziorem Szmaragdowym, 
wysłuchali kilku wykładów

na Politechnice i zapoznali 
się z życiem i nauką tamtej
szych studentów.

W 'tych dniach powróciła 
także do Szczecina grupa 
młodzieży akademickiej po 
2-tygodniowym pobycie w 
gościnie u studentów NRD.

wyde

Nr • •

W iii
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na wyższych uczelniach
W POLITECHNICE Szcze- 

I cińskiej odbyła się nara 
da uczelnianego aktywu zMP. 
Zebrani dyskutowali nad pro
gramem i bieżącymi zadania- ’ 
mi organizacji ZMP’-owskiej 
na wyższej uczelni oraz doko
nali krytyczne.] oceny dotych
czasowej pracy Zarządu Uczel 
nianego ZMP. Wybrano rów
nież sześciu delegatów na Kra 
jową Naradę Aktywu ZMp — 
studentów:

ASZKIEŁOWICZA, ŁĘTOW 
SKIEGO, ŁÓDKĘ, SUCHA- 
SZEWSKIEGO, SZEROKIE
GO i ŻÓŁKIEWSKIEGO.

A OTO wnioski jakie zosta
ły sprecyzowane na naradzie:
j Kryterium przynależności do J- ZMP jest konkretna praca. Na 
leży wprowadzić zasadę „kto nie 
pracuje w organizacji, ten nie nw 
że do niej należeć".9 Autonomia w ramach ZMP dla 
—' organizacji ZMP-skich na wyż 
szych uczelniach:

a) kierownictwo krajowe odpo_ 
wiedzialne przed ZG ZMP,

b) zarządy uczelniane odpowie
dzialne bezpośrednio politycz
nie i organizacyjnie przed kie 
rownictwem krajowym,

c) stworzyć sekretariaty środo
wiskowe dla uczelni celem 
kierowania wyłącznie pracą 
administracyjną.

-*  Zbudować mocną dyscyplinę 
' ZMP-ską równolegle z wprowa ‘ 

dzeniem do końca zasad demokra 
cji organizacyjnej 1 równolegle z 
rozwijaniem dyskusji. I
4ZMP-cy — członkowie PZPR 1 

zrobią wszystko, by organiza
cja ZMP na wyższych uczelniach 
stała się rzeczywiście bojową i 
spełniła pokładane w niej nadzie. 
3e’ Korespondent: ,

JAN ŚLIWKA
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W miesiącu maju osiągnęła rekordowe 
nasilenie wymiana wycieczek zagra 
nicznych ze Szczecinem. Najpierw kilku

dziesięcioosobowy zespół artystyczny Po
litechniki Szczecińskiej wyjechał do COTT 
BUSU (NRD)r wkrótce potem do Szczeci
na przybyła liczna wycieczka profeso
rów i studentów WSE z Pragi, w 
drugiej zaś połowie maja wyjechała do 
Frankfurtu nad Menem grupa szczeciń
skich artystów i działaczy politycznych. 
W dniach 6, 7 i 8 czerwca gościć będzie
my w Szczecinie reprezentacyjny Zespół 
Pieśni i Tańca NRD oraz delegację nie
mieckich działaczy i artystów z okazji 
<»Tygodnia Przyjaźni Polsko-Niemieckiej”.
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Szczecińskim Urzęt 
kien Sztucznych. O 
wicie swq wiedzę i 
dych inżynierów. V 
goqa ; wychowawc 
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7. przedwojennej liczby studen
tów w wyższych szkołach eko
nomicznych (przeważnie typu 
handlowego), wynoszącej w 1938 
roku 6 910, ilość studiujących nau
ki ekonomiczne wzrosła już w 
1946 roku do 13 028, w dalszym 
ciągu wzrastając aż do roku 1951 
(15 637 studentów). Od tego czasu 
liczba studentów wyższych szkół 
ekonomicznych stopniowo malała 
i w roku 1955 zmniejszyła się do 
10 651 (włącznie ze studentami 
kierunków ekonomicznych przy 
Politechnice Szczecińskiej). Naj
więcej studentów liczy kierunek 
ekonomiki przemysłu (4 149); inne 
kierunki studiów są znacznie 
mniej liczebne: ekonomika han
dlu wewnętrznego — 1 639 stu
dentów, ekonomika transportu — 
1407 studentów, finanse i kredyt — 
554 studentów, ekonomika budow
nictwa — 409 studentów, ekonomi
ka handlu zagranicznego — 362 stu
dentów, ekonomika rolnictwa — 
273 studentów. Pozostałe kierunki 
studiów cieszą się mniejszym 
powodzeniem. Jest to o tyle zro
zumiałe, że największe zapotrze
bowanie na wykwalifikowane 
kadry ekonomiczne zgłaszał prze
mysł. 4 577 studentów wyższych 
szkół ekonomicznych — to ko
biety.

Obecnie istnieje w Polsce 10 
wyższych szkół ekonomicznych, 
w tej liczbie w Warszawie: 
Szkoła Główna Planowania i 
Statystyki (2 699 studentów) 
i Szkoła Główna Służby Zagra
nicznej (437 studentów): poza 
tym mamy 7 wyższych szkół eko- 
n nńcznych w Poznaniu, Lodzi, 
S' pecie, Wrocławiu, Stalinogro- 
dzie, Częstochowie, Krakowie 

oraz Studium Ekonomiczne przy 
Politechnice Szczecińskiej. We 
wszystkich tych szkołach pracuje 
ogółem 948 profesorów, wykła
dowców i asystentów, w tej 
liczbie 229 samodzielnych pra
cowników nauki.

Niezależnie od tego, niemal 
przy wszystkich wyższych szko
łach ekonomicznych zorganizo
wane są studia zaoczne, na któ
rych uczy się obecnie 4 188 osób, 
w tym i 713 kobiet.

Poza tym, przy różnych innych 
uczelniach istnieją wydziały eko
nomiczne, a mianowicie: na Uni
wersytecie Warszawskim wydział 
ekonomii politycznej (247 studen*  
tów), na Politechnice Szczeciń
skiej wydział inżynieryjno-eko- 
nórniczny transportu drogowego 
(801 studentów) i w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskie
go w Warszawie wydział inżynie- 
ryjno-ckonom:czny w zakresie 
rolnictwa (435 studentów). Istnie
ją także przy różnych wydziałach 
niektórych politechnik jednolite 
studia inżynieryjno-ekonomiczne z 
ogólną liczbą 763 studentów na stu
diach I stopnia i 777 studentów na 
studiach II stopnia.

W 1955 roku wyższe szkoły 
ekonomiczne ukończyło 3 217 
studentów, w tej liczbie 1 151 ko
biet. Studia zaoczne dały 213 
absolwentów (40 kobiet). Ponadto 
57 osób (na 170 studiujących) 
ukończyło w 1955 roku studia 
ekonomiczne za granicą.

9 481 studentów wyższych 
szkół ekonomicznych, czyli blisko 
90 "o ogółu studiujących, otrzy
muje w roku akademickim 
1955 56 stypendia,

• ii. ó ' • .
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Wspomnienie pośmiertne
Dnia 6 czerwca 1956 r. zmarł profesor Politechniki Szcze

cińskiej mgr inż. Roman Sawa długoletni samodzielny pra
cownik naukowy uczelni.

Zmarły byt wychowankiem Politechniki Lwowskiej. Pracę 
pedagogiczną rozpoczął jako asystent w latach 1921-1926 
w Katedrze Pomiarów Maszynowych. W 1946 roku przybywa 
do Szczecina i pracuje w Morskich Zakładach Rybnych, w 
Szczecińskim Urzędzie Morskim i w Biurze Projektów Włó
kien Sztucznych. Od 1948 roku poświęca prof. Sowo całko
wicie swą wiedzę i zdolności pedagogiczne ksrtołconłu mło
dych inżynierów. W Zmarłym uczelnia troci peda
goga i wychowawcę młodzieży.

Cześć Jego pamięci I
REKTORAT

i GRONO PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH 
POLITECHNIKI SZCZECIŃSKIEJ
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Przestępstwo poił mikroskopem
. • f • . *•  •

czyli
Sherlock Holmes

tu lekarskim kitlu
Przestępca został schwytany. W komunikatach praso

wych często wymienia się nazwisko milicjanta, który ujął 
zbrodniarza. Pisze się również o prokuraturze. Ale czy tylko 
ioK jcm wykrycie przestępstwa, udowodnienie winy
oskarżonemu?
LEKARZ - DETEKTYW

każdorazowych sukcesach 
milicji i prokuratury czy

tają również trzej lekarze 
szczecińscy: prof. dr Walczyń
ski i jego sztabowcy”: dr Świ 
derski i dr Eysymontt. Leka
rze - kryminolodzy podnoszą 
wówczas oczy znad płachty 
gazety i ściskają sobie ręce. 
I mało kto z wielotysięcznej 
rzeszy czytelników naszych ga 
zet wie, że ci trzej mężczyźni 
święcą właśnie, na równi z 
prokuratorem i milicjantem, 
swój wielki sukces. Ńie kto 
inny bowiem, a oni właśnie; 
pracownicy Zakładu Medycy
ny Sądowej Pomorskiej Aka
demii Medycznej są tymi, któ 
rzy często wyciągają przysło
wiowy początek nitki z za

gmatwanego kłębka zbrodni 1 
przestępstwa, dostarczają go 
prokuraturze, ściśle z nią 
współpracują. Bez ich pomo
cy organa śledcze byłyby nie
kiedy bezradne.

Jakże często się zdarza, że 
ci, których czynów nie sławią 
gazety: lekarze medycyny są 
dowej, mają cięższą pracę od 
funkcjonariuszy MO czy pro
kuratury.

Myliłby się bowiem ten (jak 
i my się myliliśmy), kto są
dzi, że zadanie Zakładu Me
dycyny Sądowej ogranicza się 
tylko do dokładnych oglę
dzin lekarskich znalezio
nych zwłok. Nie wystar
czy ustalić czy nastąpi
ła śmierć naturalna, zabój
stwo czy samobójstwo — choć 
wydanie takiej diagnozy wy-

Samobójstwo upozorowane czy prawdziwe? Na pytanie 
to odpowie... mikroskop, którym laborant • Pracowni 
Histologicznej Ludwik Hubkiewicz bada, wycinki płuc,

> i . Fot, Al. Hapek

Wszystko to, co się robi w 
w Zakładzie jest nomiesza- 
niem na i rozmaitszych gałęzi 
nauki, z których w sumie pow 
stała nowa nauka, niezwykle

tynuuje swe badania nad dzia 
łamem gazów — powstałych 
podczas procesów produkcyj
nych na organizm pracującego 
robotnika.

Pamiętacie notatką prasow ą, do
noszącą o śmierci marynarza fiń
skiego w porcie Świnoujście? Mgr, 
Wiktoria Wojciechowska do konuje 
właśnie analizy chemicznej wódki, 
którą ów marynarz wypił. Pro kur a tura 
otrzyma wynik analizy: Napój za
wiera 20 proc, trucizny — alk ohołu

maga często wielu 
wysiłków. Chodzi 
o to, aby stwier
dzić (przy ustala
niu faktu zabój
stwa) od jakiej 
broni człowiek 
zginął, z jakiej od 
ległości go uderzo 
no, czy doń strze
lano, jaki był kali 
ber broni, gdzie 
stał zabójca i jego 
ofiara, kiedy nastą 
piła śmierć (tutaj 
trzeba określić 
miesiąc, dzień, go
dzinę. a czasem 
nawet i minutę).

Na podstawie oglę 
dżin zwłok i tego 
wszystkiego co wo 
kół miejsca wy
padku się znajdu
je — trzeba odtwo 
rzyć wierny obraz 
okoliczności, jakie 
towarzyszyły zbro

trudna: kryminologia.
Naukową specjalnością zakładu szcze 

cińskiego jest badanie nowoczesnej 
broni palnej. Prof. dr Walczyński i 
dr Eysymontt niszą pracę naukową na 
temat zagadnienia wyrzutu łuski Ich 
prace są pierwszymi w świecie w tej 
dziedzinie i dlatego wzbudzają zrozu
miałe zainteresowanie kryminologów w 
kraju i w świecie. Na podstawie upad 
ku łuski kryminolodzy szczecińscy u- 
stalają miejsce skąd strzelano, kieru
nek strzału, położenie celu, rodzaj bro 
ni itn.

*

Dla zorientowania czytelników jak 
to mniej więcej wygląda reprodukuje
my tablice (zdjęcie, u dołuj, pokazują 
ca w sposób popularny jeden spośród 
kilkudziesięciu przypadków, jakie oprą 
cowali- nasi lekarze dla wszystkich ist 
niejacych na świecie rodzajów broni 
palnej krótkiej, samopowtarzalnej. Z 
każdej z tych broni howiem łuska wy 
pada pod innym kątem.

Zastrzegamy jeszcze raz, iż tablica 
pokazuje rze^z w sposób bardzo popu 
lamy. Skrypty pracy naukowej z tej 
dziedziny aż roją się od skomplikowa 
nvch obliczeń. Ich autorami są profe 
sorowie Politechniki Szczecińskiej, 
współpracujący z lekarzami.

„Przestępstwo dziejp się 
nie tylko wtedy, gdy czło
wiek ginie od kuli, lecz rów 
nież wtedv, gdy traci zdro
wie i życie wskutek złych 

warunków pracy” — mówi 
prof. Walczyński.

____ __ ___ _____ te — • t —W IMIĘ
SPRAWIEDLIWOŚCI...

metylowego dni.
STUDIA NAD ŁUSKĄ

* 5

P raca zakładu przekracza 
funkcje czysto lekarskie i 

często wkracza na pole pra

wa, psychologii, chemii, fizy
ki nawet matematyki i geo
metrii, nie mówiąc już o fo
tografice, doprowadzonej do 
perfekcji. 8

Jeśli już mówimy o nauko
wych specjalnościach Zakła
du Medycyny Sądowej PAM 
— to nie możemy nie wspom
nieć również o pracach z za
kresu toksykologii przemysło
wej. Prof. Walczyński jest au- 
toręm książek traktujących o 
tej dziedzinie. Obecnie kon-

przysiędze, którą składa- 
’ ją eksperci lekarze - kry

minolodzy powtarzają się wie 
le razy dwa słowa: prawo i 
sprawiedliwość. Są to dwie 
święte maksymy, które kontro 
luja i kierują pracą profesora 
i jego współpracowników. Pra 
ktycznie bowiem rzecz biorąc, 
od diagnoz - wyroków, jakie 
cni wydają nie ma odwołania. 
Są to bezsporne fakty wykrv_ 
te przez mikroskop, lancet 
czy odczynniki chemiczne. Sąd 
przyjmuje dostarczone przez 
zakład diagnozy jako pewniki 
i na ich podstawie wydaje wy 
rok. Ogromna odpowiedzial
ność spoczywa więc na leka
rzach - kryminologach. Jest 
to zawód, w którym nie moż
na się mylić. i

Zdarzało się już, Iż nawet po wyro
ku sąd wypuszczał człowieka z wię
zienia na interwencję lekarzy mecfycy 
ny sądowej, którzy udowodnili, że po 
mimo obciążających go podejrzeń — 
jest niewinny. Do prof. Walczyńskie
go przyszedł na przykład ob. M. i ze 
łzami w oczach dziękował za umożli
wienie mu wyjścia z więzienia, gdzie 
przebywał niesłusznie posądzony o za
bicie swego dziadka. Wbrew wszelkim 
pozorom zabójstwa lekarze stwierdzi
li, że zaszło tutaj samobójstwo.

„Nie dziękujcie nam — od
powiedział profesor — stało 
się tylko zadość spraWiędli-ł 
wości. Spełniliśmy nasz obo
wiązek”.

Wit.

Czy na podstawie 
miejsca upadku

DKRESlfNIE’. • Samejsce stosajaceck
4K1ERUNEK strzału ” 

WxZNA)OlVOSCr. i RODZAJ BRONI
„r,. , 2 MIEJSCE UPADKU tUSKt

♦ •*  :5POtOłENlE CELU

łuski można wy< 
kryć przestępcą i 
udowodnić mu wl 
nę? Prof, dr Wal
czyński i jego 
asystenci potrafią 

to zrobić.
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w starszym pokoleniu utrwaliło się 
A mniemanie, że nasza młodzież jest znieczulona na spra

wy polityki, gospodarki, literatury. Rzekomy brak wszelkich 
pryncypialnych zainteresowań wyrażał się choćby w nudzie 
panującej wszchwładnie na zebraniach ZMP-owskich.

Dziś wiemy już, że taka oce 
na młodzieży była powierz
chowna, a tym samym błędna. 
Samodzielna myśl, która jest 
przecież warunkiem osobistego 
stosunku do spraw zasadni
czych, krępowana była naj
różniejszymi środkami: pro
gramem studiów, podręcznika 
mi, polityką wydawniczą, re
pertuarem kin i teatrów, pu
blicystyką prasową. Nie dziw
my się więc, że młodzież albo 
powtarzała mechanicznie za ar 
tykulami wstępnymi gazet cu
dze myśli, często wyśmiewa
jąc je cynicznie we włas
nym grenie, albo milczała, 
sprawiając owe fałszywe wra- 
Zenie, że nic ją w gruncie rze
czy to wszytko nie obchodzi.

Y STARCZYŁO jednak,
’ * że myśleniu przywróco

no w naszym kraju prawo o- 
bywatelslwa, aby młodzież 
przemówiła własnym głosem 
i to w sposób przekreślający 
sądy marksizujących ciotek z 
Ministerstwu Szkolnictwa Wyż 
szego. Okazało się, że istotne 
sprawy naszego życia nie są 
tej młodzieży obojętne, że ma 
ona o nich swoje zdanie i że 
bardzo wiele ma starszemu po 
koleniu do zarzucenia. Młodzi 
nie chcą dzielić się ze. starszy 
mi odpowiedzialnością za ule
ganie kultowi jednostki, za la 
manie praworządności i 
rze krzywd na. tym tle 
kłych, za schematyzm i 
wgść w sztuce.

Przeciwnie, mają do 
szych wiele żalu o to, że
użyli ich zaufania, że kazali im 
wierzyć w rzeczy, które dziś 
odwołują, że wreszcie 
na młode pokolenie 
choć sami w dużej 
stworzyli warunki dla
ju chuligaństwa, cynizmu i in 
nych wad. szerzących się wśród 
młodzieży.

„Ludzie 
ta młodość ma dopiero jedenaście

ona nie jest pijana 
chociaż ma chwiejny 
i spuszczoną głowę 
Ludzie 
dlaczego trzymacie 

czy nie widzicie ran 
... celnie rzucacie. 
W żwierciadle krwi 
słońce zawsze jest czerwone".

Oto w jaki sposób porusza 
te bolesne sprawy młodego po 
kolenia Akademicki Teatrzyk 
Satyryczny „Skrzat" w prolo
gu. do składanki „Karuzela", 
której premiera odbyła się 3 
bm. w auli Politechniki Szcze 
cińskiej.

Wychodziłem z tego amator 
skiego przedstawienia wstrzą
śnięty (co nie zdarzyło mi się 
dotąd na żadnym spektaklu w 
szczecińskich teatrach drama
tycznych). Wstrząśnięty wiel
ką odwagą i żarliwością w a- 
ta kowani‘u najbardziej boles
nych spraw naszego życia. Dra 
pieżność satyry w takich nume 
rach programu jak „Czerwone 
i czarne0... (pomysł Michała 
Rajskiego) lub „Godzina sumie 
nla.(< (pióra Ireneusza Szmid
ta) dalece prześciga to, co czy 
tamy w „Szpilkach" lub oglą
damy w zawodowych teatrach 
satyrycznych.

za mo
wyni- 

jało-

star- 
nad-

rzucali 
gromy, 
mierze 
rozwo-

krok

lat

w rękach 
kamienie 

na jej ciele-

J lami literacko słaby, a do
bór programu nierówny, że ak 
torsko (najlepsi — K, Kusiak, 
i Z. Nowakowski) i reżyser
sko całość jest niedoszli] owa- 
na, plastycznie i technicznie 
uboga. To jest przecież de
biut studenckiego teatrzyku, 
a w dodatku debiutantom nikt 
nie pomógł (to kamyk w ogró 
dek szczecińskiego świata 
teatralnego) poza reżyserem 
całości — aktorom M. Raj
skim, który zaraził się ideą 
„Skrzata0 i zda je się zachoro- ■ 
wał na to nieuleczalnie.

Jego zapał i zapal kolekty
wu studenckiego, a zwłaszcza 
kolegów: J. Janikowskiego, 1. 
Szmidta, T. Klimowskiego, R. 
Reicherta i A. Androchowicza 
spowodował, że widzom na nie 
dzielnej premierze podczas cel 
niejszych puent aż mrówki 
chodziły po grzbiecie.

A po przedstawieniu w klu 
bie na Osiedlu Akademickim 
do rana prawie trwała gorąca 
dyskusja, jak ulepszyć pro
gram, jakimi drogami pójść da 
lej. Z zespołem „Skrzata" dzie 
liii się przy tym doświadcze
niami ich koledzy ze słynnego 
już dziś w całym kraju teatrzy 
ku studenckiego „Bim—Bom" i 
z Gdańska i łódzkiego „Pstrą
ga".

wiasnym 
głosem

WYDAJE się, że premiera 
„Skrzata" jest wydarze

niem, którego nie wolno prze
oczyć. Trzeba przedstawienie 
to pokazać szerokiej publicz
ności w Szczecinie. Łączy się 
to z zapewnieniem kolektywno 
wi „Skrzata" pomocy, z udo
stępnieniem mu raz w tygo
dniu którejś z sal teatralnych. 
Według ostatnich wiadomości 
współpracę ze „Skrzatem" za
deklarowali aktorka Ewa. Ko- 
łogórska i artysta — malarz 
Guido Reok. Kto dalej? Kto 
następny? By nie roztrwonić 
kapitału twórczej pasji, nagra 
madzonego przez szczecińskich 
studentów. >

Władysław ORŁOWSKI

Wycinek z czasop

Studen< 
szczeci 
utworzyli 
pierwsze b 
zimo
STUDENCI wy 

ni szczeciński 
się już do brygac 

które pomagać bc 
stwom rolnym w 
skiego przy sprzęt

W CIĄGU kilku d 
200 studentów Politei 
Szkoły Rolniczej, Por 
mii Medycznej oraz S 
cielsklego wyraziło c 
tegorocznych tniwacl 
woj. szczecińskiego,



Wycinek z czasopis u

:Ł 500.000.

Studencki teatr 
satyryczny powstał

K

w Szczecinie
(Kor. wł.) W auli politech

niki Szczecińskiej odbyt się 
pierwszy ujstep nowtpows a- 
łegn a kadr buckiego teatrzyku 
satyrycznego „SKizat* 4. Stu
denci szczecińscy wystąpili ze 
składanką zatytułowaną: „Ka
ruzela4'. Reżyserem całości 
jest aktor Rujski. Debiut mło
dego zespołu wy pad ł bardzo 
pomyślnie. Teksty, mimo d u
żym literackich, są świeże, 
odważne i c ekawe,

„Skrzatowi44 oprócz uznania 
potrzebna jest jednak kon
kretna pomoc i to nie tylko 
studentów.

Dobrze by było, aby zade
klarowali swa współpracę z 
teatrzykiem szczecińscy pla
stycy. Bo z dekoracja jest w 
„Skrzacie4* nienajlepiej. Trze
ba także pomyśleć o udostęp
nieniu studentom chociaż raz 
w tygodniu którejś ze szcze
cińskich sal teatralnych. W ten 
Sposób program „Skrzata* 4 bę
dą mogH obejrzeć mieszkańcy 
Szczecina.
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(Jak nawodnić
„szczecińską, Saharę” ?

Chroniczny brak wody pilnej 
w Szczecinie stanowi obecnie 
jedną z największych bolączek 
naszego codziennego życia. 
Ta, pogarszająca się ciągle sy
tuacja spowodowała zwołanie 
konferencji w Komitecie Miej
skim PZPR.

Nad sposobami nawodnienia 
„szczecińskiej Sahary” zastana 
wiali się wspólnie przedstawi
ciele Prezydium MRN, inżynie 
rowie z NOT oraz profesoro
wie Politechniki Szczecińskiej. 
Obradom przewodniczył sekre
tarz KW PZPR — to w. Szymań
ski.

W toku dyskusji stwierdzono, że
glownym powodem braku wody jest 
jej marnotrawstwo w domach mieszkał 
nych. Setki i tysiące nieszczelnych 
kranów czy spłuczek klozetowych po 
wodują spadek ciśnienia wody w sieci 
miejskiej. Uczestnicy narady doszli do 
wniosku, że zanim zacznie sie karać 
obywateli za owe marnotrawstwo — 
trzeba umożliwić im dokonanie napra
wy nieszczelnej instalacji. Są to czy
sto bardzo drobne 1 nieskomplikowane 
renerarje, k*  'tych jednak olbrzymia 
większość mieszkańców nie potrafi do 
konać we własnwn zakresie Posfenn- 
wlono wiec zwrócić sią do Frezv<1fum 
MRN o utworzenie na terenie ^t3<fa 
’”r«rea»t drobnrrh. jedno l«h kilkuóso 
howvrh warsztatów hvdraulic7nvch, 
wyposażonych w odpowiednie materia 
ły.

Dobrze bvłoby również, odyhy korni 
tety blokowe przy nomory swych 
rzłonków-fachowców dokoneły nrzeolą 
du insfalaci1’ i dorćd?;,v mieszkańcom 
w iaki snosób, najfaniei można doko
nać ewentualnych napraw.

• d a

Marnotrawstwo wody powo
duje także nieszczelność tzw. 
pionów wodnych, których na
prawa należy do MZRM, nie 
mogą one jednak dokonać re
montów wskutek braku rur. Po

nieważ niedobór materiałów hy 
draulicznych występuje w ca
łym kraju, jedynym skutecznym 
rozwiązaniem sprawy jest za
stosowanie materiałów zastęp 
czych. Przed Politechniką 
Szczecińską i naszymi naukow
cami postawiono więc w for
mie „zamówienia społecznego” 
wyprodukowanie odpowiednich 
tworzyw.

Wiele uwagi poświęcili uczę 
stnicy narady zagadnieniu zu
żywania wody pitnej przez za
kłady przemysłowe. Powołano 
specjalną komisję inżynierów, 
członków NOT-ti, która prze
analizuje możliwości uruchomię 
nia w zakładach często istnie
jących a niewykorzystanych, 
ujęć wodnych.

W jednym z kolejnych wnios 
ków postanowiono za pomocą 
prasy propagować oszczędność 
wody i imiennie piętnować 
tych, którzy dopuszczają się 
jaskrawego jej marnotrawstwa.

Tyle pokrótce o tej ważnej 
dla nas wszystkich naradzie. 
Teraz chodzi tylko o to, aby 
wszystkie postulaty narady zo 
stały szybko zrealizowane. 
Środki poprawy zła, na jakie 
wskazali uczestnicy konfe
rencji, nie są bowiem wcale 
odkrywcze. Powtórzono prawie 
to samo, co mówiło się na 
wielu poprzednich naradach w 
MRN, Mamy jednak nadzieję, 
że ta ostatnia konferencja bę
dzie wręszcie owocna — spo
woduje nawodnienie ,,szczecin 
skiej Sahary'\

Wit. /
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obrad. Czy zjazd ministracyjnych, a poprzez od-
by, aby dostać się do przepeł- ekonomisty a przemówieniem te zadania spełnił? Moim zda- powiednią politykę cen. Wiąże 
nionej olbrzymiej sali pod ko- ministra, które niewiele wnios- niem, _/ . , _
pułą w gmachu PKPG. Celowa- }o do jSfOty zagadnienia. Po- niu. Spróbuję to uzasadnić. Ce przedsiębiorstwom tzw.

niem, tylko w pewnym stop- się z tym sprawa przyznania
£• rr SWO'

li w tym szczególnie studenci nieważ nieobecność kierowni- neralnie pozytywną stroną ob- body wyboru , to znaczy moż
warszawskich uczelni, którzy nas2ej gospodarki na ob 
na * .ttwypożyczone zaproszenia radach jest wyrazem ogólniej

41 rad było uświadomienie sobie liwości podejmowania decyzji
przez wszystkich ekonomistów oparciu o kalkulację ekono-

potrafili wprowadzić po kilka- szego zjawiska oderwania się że w naszej gospodarce jest miczną oraz pełne stosowanie
naście osób, powodując kom- L _ __
pletną dezorientację portierów, jako problem zasadniczy
O obradach mówiono na ulicy, 
w kawiarniach, 
wo spotkany w 
fesor Politechniki Szczecińskiej 
powiedział nawet jednemu z 
delegatów: „Na Wasze obrady 
patrzy dziś cała Polska". I nic 
w tym dziwnego. O ile odbyte 
niedawno krajowe narady ar- zjazdu

od nauki, fakt ten traktuje się i że istnieje konieczność pod- zasady materialnego zaintere- 
wa- jęcia natychmiastowych śród- sow^ania. Kierowanie produk 

runku jacy realność wniosków ków. Uważam to za osiągnię- cją odbywałoby się poprzez
wa- jęcia natychmiastowych śród- sow^ąnia. Kierowanie produk

a przypadko- j postulatów Zjazdu i wrócę cie
rr

r ponieważ na skutek oder- dźwignie ekonomiczne. Plany
Orbisie pro- dolj w dalszej części artykułu, wania od praktyki, zamknięte- centralne byłyby oczywiście

NIE MA
„CUDOWNEJ BRONI”

Rozczarują 
i ci,

go dostępu do materiału, wie- nadal sporządzane — ale mu 
lu 
utraciło związek z życiem. Pew koniunktury rynkowej — 
ne

4

teoretyków gospodarczych siałyby się opierać na analizie
a o- 

wskaźników planom 
wych dokonywano by nie 

w pierwszym referacie czo drodze narzucania
i naszego i ‘

akcenty nieuzasadnionego sięgnięcia 
wynikami optymizmu znalazły nawet wy

raz ■
V *■*  _»się

którzy przypusz-
t 

szczegół o- 
ekonomisty wych zadań, a przy pomocychitektów, budowniczych doty- czali, że w wyniku obrad wy- łowego

szego życia gospodarczego i derwaffe
1— — — - --------— —’ - jy — f-------- - ---- ” JL ~ --

mistów obejmowały wszystkie nieść' stopę życiową. Żadnej nież
Jego strony. Stąd na dnie za- takiej „cudownej broni" na przęz prof. Lange lekceważo- sowania przejawiałyby się rów 
interesowania, które było jed- zjeździe ... ■ jjj*
nocześnie postulatem w stosun nie leży w mocy ekonomistów społeczny

I 1

nam wybrnąć z naszych niedo- zmieniać :
magań gospodarczych, ze śle- Przypomnę w tym miejscu, że 
pego zaułka błędnych metod historia rozwoju gospodarcze- 
gospodarowania, pomóżcie nam znała takie próby, które 
polepszyć warunki : _ . i _ .
bytu, to należy do Waszego krachem całej gospodarki. Cho

czyły tylko pewnych stron na- naleziona zostanie jakaś „Wun prof. Lange, który od pewnego środków ekonomicznych, któ*  
szego życia gospodarczego i derwaffe", która z miejsca poz czasu zajmuje się gospodarką re 
społecznego, to obrady ekono- woli po kilku tygodniach pod- Indii. Osiągnięciem było rów- do

interesowania, które było jed- zjeździe

II

F która z miejsca poz czasu zajmuje się gospodarką re

nieść stopę życiową, 
„cudownej broni 44 na

wyraźne

przedsiębiorstwaskłonią
odpowiedniej produkcji*  

sprecyzowanie Bodźce materialnego zaintere*

nie wynaleziono, bo nej często w życiu prawdy, że nież, poza odpowiednim pozio- 
_ [ ;m uzasadnieniem

ku do ekonomistów: pomóżcie j ludzi w ogóle błyskawicznie downictwa socjalizmu jest pod ków w zysku przedsiębiorstwa.
U uzasadnienie

4*

bu- mem płac, w udziale pracowni

stany gospodarcze, niesienie stopy życiowej.
pego zaułka błędnych metod historia rozwoju gospodarcze PRAWO WARTOŚCI 

OBOWIĄZUJE
polepszyć warunki

Niektórym ujemnym skutkom 
decentralizacji gospodarki ju
gosłowiańskiej miałyby w tym 
modelu przeciwdziałać: system

naszego, kończyły się bankructwem i
obowiązku! A ciażby eksperyment szkockie- 

go ekonomisty Johna Lauv‘a 
stulaty w pełni uzasadnione, we Francji z nadmierną emis- 
Nie wiem natomiast w jakim ją pieniądza papierowego. Zja- 
stopnlu śledzili przebieg obrad wiska gospodarcze ze względu 
kierownicy naszego państwa, na swe wszechstronne powią- 
Być ^może pilnie czytali spra- zania zbyt opornie poddają się 

.-  *"  » * «. WW H 3 S t jeZCll
radiowych ku temu dojrzewają warunki, 

dzienników. Ku zdumieniu u- 
czestników^ trzydniowych *ob-  becnego poziomu stopy życio 

go oficjalnego przedstawiciela wień błędów w polityce gospo 
partii czy rządu. darczej, aby przy pomocy na

wet najbardziej l!_
Na sejmie polskich ekono- wskazań i to nawet od

zawodowego
więc zainteresowanie jak i po- go ekonomisty Johna Lauv'a

Nie wiem natomiast w jakim ją pieniądza papierowego. Zja-

kierownicy naszego państwa, na swe wszechstronne powią- 

wozdania prasowe 1 z napiętą przeobrażeniom 
uwagą słuchali 
dzienników. Ku zdumieniu u-

słuchali
nawet jeżeli

Zbyt głębokie są przyczyny o-
. ________ _

rad nie było na sali ani jedne- wej, zbyt dużo jest' ńawarst-
> . ł

partii czy rządu.
najbardziej

H

słusznych
razu

obradujących w prze- przyjętych przez kompetentne
kl 1 nauk! ekonomicznej okre- było

J — — '1L . __  W _'W • a * » t*_______ ’ na-
gospodarczej, w dwa tygodnie po nim żyje-

tomowym dla naszej gospodar- władze _

odpowiednioustalany
przez państwo, ustalenie przez 

za- 
, centralne określa- 

Literaci nazwali to nie proporcji podziału docho- 
kosztami własnymi narodu. Je
żeli ta prawda stanie się co
dzienną wytyczną w pracy na-

źeWydaje mi się, że wzrost cen 
stopy życiowej to coś w ro
dzaju miernika »ekonomicznej państwo wysokości plac
efektywności budownictwa soc sadniczych,
jalizmu. nazwali

du narodowego i głównego kie
runku inwestycji oraz monopol 
handlu zagranicznego. Koncep*

szych władz gospodarczych, je c.ia ta niezupełnie pozba*
żeli będzie brana pod uwagę
i w polityce inwestycvjnej —

wion.3 słabych stron — jednak 
że, moim zdaniem, w swej myś

to droga poprawy będzie łat- H przewodniej i metodach
___ _ £ __ ______t__ , bardzo przekonywająca. Szero 

wet najbardziej słuszne i nie ka dyskusja mogłaby pomóc 

jeżelf nieodpowied- wać. Poważnym brakiem zjaz- 
metody ich wykorzy- du było to, że nie podjęto 

stywania. Potrzebny jest zatem gruntownej merytoryczne] dys

wiejsza. Ale jak wiadomo, na- bardzo przekonywająca. Szero

kwestionowane prawdy nie wy wiele jej elementów sprecyzo-
- «e • i _____ ♦__ 5 ittyi l^ralri^Tn

metody ich wykorzy- du było to, 2
starczają 
nie są podjętoniezez miejsca można 

poprawić sytuację. A 
więc pretensje do zjazdu, żesie, zabrakło kierowników 

szej polityki i
-▼ M T ^-4 XX AAIJAk Y 1 ~

2 ° ~°ść symptomatyczne my tak jak przed nim, byłyby 
bezpodstawne. Nato- 

minio miast zadaniem zjazdu było — 
przemyśle-

polityki

dla związku nowej praktyki chyba 
w

bezpodstawne.gospodarczej z nauką
nym okresie. Czyżby było moim
• . . _________ .

łość? Obecny na obradach mi- wskazań i spowodowanie przy- 
n ster finansów dr Dietrich Jęcia ich przez władze gospo- 
zas rzegł się,, że zabiera głos darcze celem poprawy sytua- 

jako minister ale jako eko cji w najbliższej przyszłości.

okresie. zdaniem
P™P*J™ atyczne i na przysz- nie jak najbardziej słusznych
nister finansów spowodowanie przy-
zastrzegł się, że zabiera głos darcze celem 
nie jako minister ale jako eko cji w r
nomista. Niestety, wygłoszone To jest chybai" główne "kryte-

cji w

generalny konstruktywny próg kusji nad przedstawionymi kon 
ram uzdrowienia naszej gos-» cencjami jako całością, 
podarki, uczynienia jej socja- trakcie dyskusji wniesiono

a z
treści. Taki program na zjeż-

ram uzdrowienia naszej gos-» cencjami

listyczną nie z nazwy,

jako całością. W. 
sze

reg cennych i ciekawych da
nych o stanie naszej gospo- 

jący problem bezrobocia. Ale
dzie nie został wypracowany, darki, wskazano m.in. na 

szczegół- uczestnicy obrad nie wyszli ze- 
zakresie inwestycji prof. wanym programem zmian.

”, „. , w . \. ... .. . .
zasadzie jedność poglądów co badań konkretnych, a tym na- 
do tego, że zasadniczą sprawą 1-- ---- .
jest oparcie zasad gospodaro- nionym okresie poszczycić się

jakkolwiek czyniono próby 
tym kierunku, a w :

w

ności prof. prof. Brus i Minc, zjazdu z gotowym, 
a w :
Kalecki. Uzyskana została w

do tego, że zasadniczą sprawą

sprecyzo- 
. To 

zresztą wymaga grunlowjjych

sza nauka ekonomiczna w mi-

wania o rachunek ekonomicz- niestety nie może. Ze sprawą 
wszelkie tą wiąże się dyskutowane na

I

ustalenie czysto ekono- tu ekonomii politycznej, przed 
_____ j efektywności tego stawione w referacie profesora 
przedsięwzięcia, nawet wtedy, Lipińskiego. W jakim kierunku 
gdy sam rachunek ekonomicz- potoczy się obecnie rozwoj 
ny nie może być wyłącznie nauki ekonomicznej, w jakim 
podstawą decyzji gospodar- stopniu intensywne badania 
czych ze wzglądu na koniecz- dadza konkretne podstawy dla 
ność uwzględnienia

potocznych, Sioispodarki?

ny. Znaczy tor 
przedsięwzięcia 
winno 
micznej efektywności

że __ _ 4
poprzedzać zjeździe zagadnienie przedmio-

t

tego stawione w referacie profesora
- ■ - ■ ------------------------------------------------------------------------- ---------- ------------------------------------1 -

obecnie rozwójgdy sam rachunek ekonomicz- potoczy się

podstawą decyzji gospodar- stopniu intensywne badania

innych szybkiej poprawy stanu naszej
1 “ - • n   , r 1 •  

politycznych, obronnych itp. które odpowiedzi dostarczy jiaj 
Jest to niezmiernie^ ważne za- _
gadnienie, nazywane w burżua były już ważne oznaki postępu 

w -
darowania, uwzględniane przez dziej niepokojący jest wspom
b w a ” _ "      — f .ś. 1 .a A a*  Z m. tl— aa -aa rs ir-> *4'  1 1

uwzględnienia 
czynników, np. snp. oto pytania na

Jest to niezmiernie ważne za- bliższa przyszłość. Na zjeździe

tym zakresie. Ale najbar- 

; fakt nieobecności na 
zjeździe kierowników naszej 

mu i w praktyce gospodarczej gospodarki narodowej.
w ramach dość rachitycznego 
rozrachunku

zyjnej ekonomii zasadą gospo-

Marksa, a zepchnięte na dal
szy plan w ekonomii socjałiz-

gospodarczego.

w

many juz

Cóż z tego, że marksistów-
Stwierdzono również zgodnie, ska ekonomia wskaże środki
że przeobrażenia w gospodar
ce i jej usprawnienia nie mo- słusznego rozwiązania, jeżeli
gą się odbyć w drodze łatani- nie weźmie się ich pod uwagę 
ny poszczególnych odcinków, i postępować się będzie wbrew 
a konieczne są zmiany rady- prawom nauki. To jest druga
kalne, sięgające do korzeni zła
Podkreślał to mocno zr . . .

_ __ iu końcowym prof. Lan kreślą kierunek rozwoju naszej
ge. Jakkolwiek podzielone są nauki 
zdania co do metod osiągnię- uwzględnienie głównego postu

Podkreślał to mocno 
mówieniu

w prze-‘ strona zagadnienia, która za-

ekonomicznej. Nie

cia tego celu —- moim zdaniem 
wyjścia uzdrowie- 

i może
latu zjazdu, który ogólnie moż 
na wyrazić „

być jako najbardziej konstruk- bez ekonomistów", a konkret- 
tywna, koncepcja modelu gos- nie przyjął formę wniosku po

wołania Rady Ekonomicznej 
przy prezesie Rady Ministrów 

warto zastanowić

punktem wyjścia uzdrowię 
nia sytuac/i gospodarczej

podarczego referowana przez 
prof. Brusa. Trudno ją przed
stawić ze względu na ograni
czoność miejsca

nic o gospodarce

w niniejszym (tu dodam:
artvkule. Sens tej koncepcji się nad taką instytucją i przy
sprowadza się do pełniejszej w}adzach terenowych)
wykorzvstania prawa 
w sterowaniu 
gospodarką narodową, 
zastąpienie metod , 
cyjnych w kierowaniu

zacią
żyłoby w najwyższym stopniu 

wiec ujemnie i na usprawnieniu gos 
administra- podarki i na rozwoju ekono

mii. Należy . przypuszczać,

wartości 
socjalistyczną 

a

gospo-

r

żedarką. środkami ekonomiczny- . , . . ’ . .
imi. Planowanie gospodarczo Postulat ten zostame. przez
musiałoby w naszym zakresie nasze władze w pełni uwzględ 
uwzględnić wymogi prawa war niony. Bo w swej przytłacza

jącej większości zjazd uznał, 
że program uzdrowienia gos*  

rynkowych przekazywa- podarki musi być progra

tości. Struktura produkcji do
stosowywałaby się do potrzeb 
konsumpcji w wyniku impul
sów
nych nie drogą nakazów ad- socjalistycznym* M

ri
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„gwoździem” programu
Akademickich Mistrzostw Polski

7 ainteresowanie naszych czytelników Akademickimi 
Mistrzostwami Polski coraz bardziej wzrasta. Prawie 

codziennie otrzymujemy szereg telefonów i listów z py
taniami dotyczącymi tej największej w historii szczeciń
skiego sportu imprezy. Ażeby zadość uczynić naszym 
czytelnikom złożyliśmy wizytę przewodniczącemu Za
rządu Okręgowego AZS, a zarazem członkowi prezy
dium komitetu organizacyj nego mistrzostw tow. Indul- 
skiemu. Celem naszej wizyty są oczywiście szczegóły 
dotyczące AMP,

7 godnie z zapowiedzią tego 
roczne Akademickie Mi

strzostwa Polski odbędą się w 
Szczecinie w dniach od 27 
czerwca do 1 lipoa. Rozgrywa
ne one będą w czterech dyscy 
plinach: siatkówka, koszyków 
ka, piłka ręczna i lekkoatlety
ka. Przy czym rozgrywki siat
karzy i koszykarzy odbywać 
sie będą na kortach Sparty, 
piłki ręcznej na boisku AZS 
przy ul. Kordeckiego, lekko
atleci natomiast wystąpią na 
stadionie Kolejarza. Tam rów 
nież odbędą się główne uroczy 
stości związane z otwarciem i 
zamknięciem mistrzostw.

Naiwieksze zainteresowanie 
wzbudzają oczywiście zawody 
lekkoatletyczne. Co prawda 
ZG AZS zaprosił na mistrzo
stwa studentów Francji. Ju
gosławii (siatkówka) 
NRD, Bułgarii, Rumunii i 
iów skandynawskich (la),

oraz 
kra 
ale

na

nie wiadomo jednak, czy 
wszyscy zaproszeni staną na 
starcie. Dotychczas udział 
swój potwierdzili jedynie re
prezentanci NRD. W wypad
ku nie przybycia gości z zagra 
nicy impreza straciłaby wiele 

wartości. Nie mniej jednak 
występ takich 
zawodników i 
zawodniczek 
jak Figwer, Ku 
sion, Lerczak, 
Kopyto, Potrze 
bowski. Dzie- 
wolski, Ważny, 
Skupny, Ho
la jn, Szyszko i 

Matyjek powinien dostarczyć 
szczecińskim miłośnikom ,.kró 
lowej sportu” niezatartych 
wrażeń. Możliwe, że poza kon 
kursem startować będzie rów
nież Sidło i Chromik. A wte
dy pojedynek Sidło — Kopyto 
byłby prawdziwym przeży-

— ciem dla szczecinian. Nie 
mniej ciekawie zapowiadają 
się rozgrywki w pozostałych 
dyscyplinach. Już dziś wiele 
można sobie obiecywać po me 
czu koszykówki Warszawy i 
Torunia czy siatkówki męż" 
czyzn Warszawa — Kraków.

Kibice piłki ręcznej będą 
mieli okazję ogladać mistrza 
Polski — AZS Stalinogród. a 
miłośnicy siatkówki żeńskiej 
zobaczą aktualne mistrzynie 
Polski — AZS AWF Warsza
wa. Spotkania w grach zespo
łowych będą o tyle ciekawe, 
że wszystkie zespoły przyjeż- 
dżaią w najsilniejszych skła
dach.

Ogółem w mistrzostwach 
weźmie udział ponad 800 za
wodniczek i zawodników re~ 
prezentujących 16 okręgów. 
Najliczniejszą ekipę przysyła

rektor 
rektor

Warszawa — 160 osób, Kra
ków 120 osób, a Poznań 110.

Reprezentacja Szczecina li
czyć będzie około 40 zawod
ników. W skład reprezentacji 
wejdą lekkoatleci z Potrzebow 
skim, Tymosiewiczem, Pacho
łem i poprawiającą się z dnia 
na dzień Rewolińską na czele. 
W tak silnej konkurencji na
si reprezentanci staną przed 
bardzo trudnym zadaniem. Zda 
niem towarzysza Indulskiego 
szczecinianie największe szan
se mają w sztafetach. Indywi
dualnie duże szanse wiązać 
można ze startem Potrzebow
skiego, Pachoła i Rewolińskiej.

Przygotowania . do mist
rzostw przebiegają bardzo in*  
tensywnie. Komitet Organiza
cyjny pracuje pod kierownic
twem rektora Politechniki T. 
Rosnera. Poza tym do Prezy
dium Komitetu weszli: 
PAM Michał Jarema, 
WSR Marian Lityński, 
sor Dobrzycki, profesor Miko
łajski, poseł Witold Spychal
ski oraz przewodniczący 
WKKF E. Szczęsny.

Główna działalność Komite
tu Organizacyjnego koncentru
je się w chwili obecnej na 
pracach poszczególnych ko
misji, które wywiązują się ze 
swych obowiązków bez zarzu
tu. Jak zapewniał tow. Indul- 
ski na kilka dni przed rozno- 
czgciem mistrzostw, wszystkie 
prace organizacyjne ,, zapięte 
będą na ostatni guzik” i nasi 
noście nie beda mieli powo
dów do narzekań.

Dla zapewnienia zawodni
kom uzyskania dobrych wyni
ków, Komitet Organizacyjny 
postanowił sprowadzić do 
Szczecina jednego z najlep
szych polskich konserwatorów 
od urządzeń sportowych — 
Szyszkę, który dopilnuje właś
ciwego przygotowania wszyst
kich obiektów do tej imprezy.

Wszyscy zawodnicy i zawód 
niczki zamieszkają w osiedlu 
akademickim.

W przyszłych naszych in
formacjach, dotyczących Aka
demickich Mistrzostw Polski, 
podamy dalsze szczegóły.
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Adam Radzikowski (Politechnika Szczecińska)

połączy Morza Północne i Czarne
I ESLI spojrzymy na mapę Europy, 

stwierdzimy, że jej środek ciężko
ści będzie leżał na przekątnej, łączą
cej Wielką Brytanię i Morze Północne 
z Bosforem i Morzem Czarnym. Prze
kątną tę tworzą dwie rzeki, z któ
rych jedna — Ren — grawituje ku 
Morzu Północnemu, a tym samym ku 
zapleczu gospodarczemu Francji, Bel
gii Holandii. Wielkiej Brytanii i kra
jów skandynawskich; zaś druga — 
Dunaj — ku zespołowi państw bał
kańskich, Turcji i Bliskiemu Wscho
dowi.

Zaplecza te mają charakter zupełnie 
odmienny, lecz wzajemnie się uzupełnia
jący. Zmasowaniu złóż węgla i rudy 
oraz kopalnictwa i ciężkiego przemysłu 
w dolnym biegu Renu wraz z towarzy
szącą temu silną urbanizacją i nieodzow
nym deficytem rolniczym, odpowiadają 
w basenie Dunaju bogate zasoby rolni
cze i mało wykorzystane bogactwa natu
ralne, przy nikłym uprzemysłowieniu i 
dużej chłonności rynku dla artykułów 
przemysłowych. Nadtpiar tych artykułów 
w basenie reńskim i chłonność basenu 
dunajskiego oraz niepokojący fakt kon
troli drogi morskiej w Gibraltarze i Bos
forze — skierowały już dawno wzrok eko
nomistów na drogę wodną Ren — Men 
— Dunaj.
Na paryskiej konferencji ministrów 

komunikacji krajów Europy (paździer
nik 1954 r.) ustalono konieczność bu 
do wy bezpośredniej drogi wodnej, łą
czącej Morze Północne z Morzem 
Czarnym, przypisując tej drodze zna
czenie międzynarodowe. Konsorcja 
międzynarodowe z udziałem rządów 
NRF i Austrii zabrały się bez rozgłosu 
do kanalizacji Menu i Dunaju oraz 
budowy kanału, łączącego Men z Du
najem na trasie Furth — Regensburg 
W krótkich odstępach czasu oddawa 
ne są do eksploatacji coraz to nowe 
stopnie kanalizacyjne na Dunaju i na 
Menie oraz nowe odcinki i węzły 
sztucznej drogi wodnej Men — Dunaj. 
Wkrótce już popłyną z zagłębia Ruhry 
wprost do Konstancy, Warny czy Ga- 
łaezu barki 1.200 — 1.500-tonowę z 
koksem czy węglem.

Gra warta jest świeczki, wszak że
gluga na Renie przekroczyła pułap 
40.000.000 ton przewozów rocznie, a 
przykład rzeki Missisipi — rocznie 
80.000.000 ton — nęci. Sprawę uła
twia budowa kanału Sih.stria — Kon
stanca, umożliwiającego ominięcie 
bardzo uciążliwego odcinka — rozle
wisk delty Dunaju, a skracającego 
znakomicie trasę Silistria — Morze 
Czarne. „Wąskim gardłem" pozosta
łaby tak zwana Żelazna Brama, od
powiednik katarakt nilowych czy 
dnieprowych. Żegluga jest tu mimo 
budowy kanału lateralnego bardzo 
utrudniona.

OWY klimat polityczny i wspólny 
interes Jugosławii, Węgier, Rumu

nii, Bułgarii, Czechosłowacji, Austrii 
i NRF, narzuciły myśl budowy zapory 
poniżej Żelaznej Bramy (odcinek Or- 
sova— Turnu Severin), która spiętrzy 
łaby masy wód Dunaju, zatapiając ska
liste progi i szypoty Żelaznej Bra
my. Umożliwi to wygodną i masową 
żeglugę, dostarczy taniej energii ciek-

Droga wodna Morze Północne — Morze Czarne,
trycznej oraz wody dla celów prze
mysłowych, komunalnych czy rolni
czych, zapewni wreszcie ochronę przed 
katastrofalnymi wodami powodziowy
mi.

Wymiary tej zapory przekraczały
by wymiary projektowanej giganty
cznej zapory na Nilu (pod Assuanem) 
i wszystkich istniejących w Europie 
zapór. Zbiornik utworzony przez tę 
zaporę mieć będzie pojemność około 
150 miliardów m sześć, wody, to zna
czy prawie tysiąc razy tyle, co zbiór-? 
nik utworzony przez najnowszą pol
ską zaporę w Goczałkowicach.

Planowana tu elektrownia będzie 
jedną z czterech, projektowanych 
przez Jugosławię potężnych siłowni 
wodnych o łącznej mocy 4.300 milio
nów kWh. Dadzą one podstawę dla 
rozwoju nowej gospodarki energety
cznej basenu dunajskiego. Na bazie 
tych siłowni i ich taniego prądu pla
nują rządy ZSRR, NRD i Jugosławii 
wspólną budowę kombinatu o rocznej 
produkcji 100.000 ton aluminium. Ju
gosławia da surowiec (boksyt) i tamą 
moc z siłowni wodnej, ZSRR i NRD 
długoterminowe kredyty towarowe i 
urządzenia hutnicze oraz pomoc tech
niczną.

Jugosławia planuje nadto eksport 
energii elektrycznej do NRF, Austrii 
i Włoch. Na konferencji w Genewie 
(s’ęrpień br.) zawarto w tym wzglę
dzie układ między tymi państwami.

W chwili obecnej Jugosławia wy
korzystuje zaledwie 3 proc, swych 
zasobów hydroenergetycznych, które 
oceniane są na 60 miliardów kWh ro
cznie. Projektowane siłownie wodne 
będą mogły dać ogromne ilości ener
gii, szczególnie przydatne właśnie w 
zimie, w okresie szczytowego zapo
trzebowania mocv w NRF. we Wło-

Centralne położenie Jugosławii umoż
liwi np. przesyłkę mocy kablem pod
wodnym do najuboższej pod wzglę
dem energetycznym południowej czę

ści Włoch. Wpłynie to zapewne ns 
rozwój potencjału gospodarczego Al
banii i innych sąsiadów Jugosławii.

ROLĘ Dunaju, jako pierwszorzęd« 
nego znaczenia drogi wodnej, do

cenia Jugosławia w pełni. Niedawno, 
w maju br., parlament Jugosławii 
zrewidował plan inwestycyjny na la
ta 1956—1960, wstawiając do realiza-l 
cji projekt nowego portu rzecznego 
na Dunaju w Belgradzie. Na prawym 
brzegu Dunaju przewiduje się budo
wę (kosztem 5,8 miliarda dinarów) 
portu o linii nabrzeży długości 3 km, 
z 29 nabrzeżami wyładunkowymi 
i załadunkowymi, 24 dźwigami lą
dowymi i pływającymi. Oprócz budo
wy portu przewidują budowę
rzeźni eksportowej o przerobie 500 
wagonów bydła dziennie, a także "bu
dowę wielkich młynów i magazynów.

Realizacja tego planu pozwoli 
zwiększyć obrót portu belgradzkiego z 
1,2 milionów do 2,2 milionów ton ro
cznie. Belgrad stanie się portem dwu 
mórz, dostępnym dla statków o znacz
nym zanurzeniu. W porcie tym — 
warto dodać — przewidziane jest u- 
tworzenie strefy wolnocłowej z eks
pozyturami i siedzibami agencji za
granicznych. Obrót tej strefy wolno
cłowej oblicza się na kilkaset tysięcy 
ton rocznie.

Koordynacji interesów wszystkich 
użytkowników Dunaju i sygnatariu
szy Konwencji Dunajskiej dokonuje 
tzw stała Komisja Dunajska, która 
na corocznym posiedzeniu porządku
je sprawy regulacji Dunaju, zagad
nienia służby hydrograficznej i me
teorologicznej basenu dunajskiego, za
gadnienia powodziowe, znakowania 
trasy żeglownej itd.

Nowe prądy w stosunkach między-4 
narodowych sprawiły, że np. latem 

----  ♦vans- 
port holowniczy raaziecki z Rumunii 
do portów dunajskich NRF, a zapo
wiedziane są dalsze planowe rejsy 
Morze Czarne — NRF.
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Pierwsze studenckie 
brygady żniwne

Studenci wyższych uczel
ni szczecińskich zgłaszają 
się już do brygad żniwnych, 
które pomagać będą pań
stwowym gospodarstwom 
rolnym woj, szczecińskiego 
przy sprzęcie zboża. W cią
gu kilku dni czerwca około 
200 studentów Politechniki, 
Wyższej Szkoły Rolniczej, 
Pomorskiej Akademii Me
dycznej oraz Studium Na
uczycielskiego wyraziło chęć 
pracy w tegorocznych żni
wach.
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Studium Zaoczne
Politechniki Szczecińskiej Nakł. 500.000.

p OLITECHNIKA Szczecińska 
otwiera w roku akademickim 

1956/57 I rok Studium Zaocznego 
— Budownictwa Lądowego Nauka 
trwa 6 lat i daje dyplom mag:-' 
stra inżynierii.

INFORMACJI udziela zaintereso 
wanym sekretariat Studium Poli
techniki Szczecińskiej (al. Piastów 
17, pok. 15, tel. 88_92).
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Czy Szczecin jest miastem morskim?

Postawione w tytule pytanie brzmi 
paradoksalnie. No bo jak to? Cha
rakter miasta lub jakiegoś regionu 
określają przecież położenie geogra

ficzne i warunki gospodarcze. A te odnoś
nie Szczecina powinny stwarzać sytuację, w 
której nie byłoby miejsca na taką wątpli
wość.

Wprawdzie z Wałów Chrobrego nie rozcią
ga się widok na „bezkresną morską dal'', 
a „pieniste grżywacze fal" nie rozbijają się 
o betonowe nabrzeża u ich stóp (jak .to pi
sują niektórzy warszawscy literaci i publi
cyści) — Szczecin rzeczywiście leży nad mo
rzem. Fakt, że od otwartego morza dzieli 
co kilkadziesiąt kilometrów kanałów odrzań
skich i zalewu nie ma tu znaczenia. Podob
nie jak nie ma znaczenia w przypadku Bre
my, Hamburga czy Londynu.

Szczecin jest jednym z większych portów 
bałtyckich. U kei „Starówki", „Ewy" czy 
„Basenu Górniczego" cumują statki pływa
jące pod banderami niemal całego świata. 
Kilkanaście stałych linii żeglugowych łączy 
Szczecin z portami Europy, Azji i Afryki. 
Przez Szczecin przechodzi tranzytem poważ
na część obrotów zagranicznych Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej, Czechosłowacji i 
Węgier. W Szczecinie pracują cztery stocznie, 
a statki, które spłynęły z nich na wodę prują 
morskie odmęty nie tylko pod polską ban
derą. Pływają pod flagą Związku Radziec
kiego i Chin Ludowych, a w przyszłości 
prawdopodobnie także Burmy oraz Cejlonu.

Po co te truizmy, mógłby ktoś zapytać. 
Po to, aby tym mocniej uwydatnił się sygna
lizowany na wstępie paradoks. Szczecin bo
wiem jako miasto, wbrew wszystkim obiek
tywnym przesłankom, morskiego charakteru 
nie ma. Tego charakteru, który niezmiernie 
silnie odczuwa każdy przybysz w Leningra
dzie, Odessie, Hamburgu, Amsterdamie czy 
nawet w naszej Gdyni. I choć przykry to 
fakt, niemniej prawdziwy: gość z „innej pla
nety", nie oglądnąwszy sobie wprzód mapy, 
mógłby przypuszczalnie i parę tygodni prze- 
mieszkać w zielonym, piastowskim grodzie 
i nie zorientować się, gdzie przebywa istot
nie.

Wędrujemy oto ulicami tego miasta, tal< 
pięknego o tej porze roku. Na murach gma
chów widzimy czerwone tabliczki głoszące, 
że tu mieści się taka to a taka szkoła czy 
uczelnia. Ale czyż nie na kiepski żart wy
gląda fakt, że aczkolwiek w portowym Szcze
cinie są rozmaite zawodowe szkoły rolnicze, 
melioracyjne i finansowe - zakładów kształ
cących fachowców z dziedziny portowo-mor- 
skiej nie napotkamy? Czyż normalną jest 

sytuacja, że np. Politechnika Szczecińska 
kształci chemików, elektryków, specjalistów 
budownictwa lądowego, transportu drogowe

go I kolejowego - nie szkoli natomiast 
budowniczych okrętów, czy specjalistów od 
transportów morskich?

Z szyldów uderzy w nas jeszcze i fakt, że 
ogromna większość instytucji morskich w 
Szczecinie, to tylko ekspozytury czy delega
tury central mieszczących się gdzie indziej. 
To nie jest tylko sprawa prestiżu czy konku
rencji z Gdynią i Gdańskiem. To jest kwe
stia tego, że Szczecin pozbawiony jest 
ośrodków dyspozycyjnych, co w efekcie bije 
w stan naszej gospodarki morskiej.

Morski charakter jakiegoś miasta wyraża 
się także w słownictwie jego ulic i placów. 
Jana z Kolna, Krzysztofa Kolumoa, Vasco da 
Gamy, Wilków Morskich... nie wiem czy na
liczylibyśmy więcej niż pół tuzina nazw tego 
rodzaju w Szczecinie. I to nazw, które na 
dobrą sprawę mogłyby określać ulice każ
dego innego miasta w kraju. I to nazw 
nadanych nie pryncypialnym arteriom, a na 
ogół skromniejszym uliczkom. Szczytem 
wszystkiego jest chyba to, że Stocznia Szcze
cińska położona jest przy ulicy... Hutniczej, 
choć żaden racjonalny wzgląd za tą nazwą 
nie przemawia.

Na morski charakter miasta składają się 
także elementy dekoracyjne. W Szczecinie 
poza dorocznymi Dniami Morza, z której to 
okazji gmachy PŻM, ZPS i CZRM stroją się 
kolorowymi chorągiewkami kodu — jedynym 
elementem tego rodzaju pozostaje kotwica 
na pomnikowym cokole na placu Tobruckim, 
ustawiona tam dopiero przed paru miesiąca
mi z iniciatywy redakcji „Kuriera Szczeciń
skiego". O tym, że Szczecin jest miastem 
portowym nie świadczą ani hasła propagan
dowe tak licznie rozwieszane na mieście, ani 
wystawy sklepowe, ani tym podobne rzeczy.

Zapanowała ostatnio moda obwiniania o 
wszystko zło minionych lat — góry czyli War
szawy. Punktem honoru każdego krytykujące
go jest „naskoczyć" co najmniej na mini
stra. Każdy niemal krytykowany miejscowy 
bonza swoje błędy usprawiedliwia wyższymi 
rozporządzeniami. W tej sytuacji „Warszawa" 
urosła do symbolu jakiegoś mitycznego „zła", 
staje się fetyszem wszystko tłumaczącym.

Niewątpliwie spora jest odpowiedzialność 
„Warszawy" za opisaną w tym artykule sy
tuację. Ministerstwo Żeglugi zlikwidowało 
istniejące w Szczecinie szkoły kształcące spe
cjalistów morskich. To samo ministerstwo 
ogołacało w latach minionych Szczecin ze 
środków dyspozycyjnych gospodarki morskiej. 
Ministerstwo Żeglugi patronowało głęboko 
niesłusznej praktyce, która sprawiła, że 
Szczecin jest młodszym i uboższym krewnym 
Trójmiasta. Negatywne skutki tej polityki są 
jasne — opóźniono w ten sposób procę# 
zrastania się Ziemi Szćrećiń^kiój T- Macrerz^-

na niektórych odcinkach nastąpiło w tej 
dziedzinie nawet cofnięcie w porównaniu z 
sytuacją sprzed lat pięciu lub sześciu. Gło
szone co rok v/ Dniach Morza hasta o 
powrocie Polski nu 500 km wybrzeże są cią
gle jeszcze w istocie wekslami be-' pokrycia.

Ale nie usiłujmy wszystkiego tłumaczyć 
działalnością „Warszawy". To nie Przewod
niczący Rady Państwa nakazał rozwiązanie 
komisji morskich naszych rad narodowych. Na 
pewno Biuro Polityczne KC PZPR nie zaka
zywało Komitetowi Wojewódzkiemu w Szcze
cinie i komitetom nadmorskich powiatów 
organizowania plenów poświęconych zagad
nieniom gospodarki morskiej. Nikt w War
szawie nie mógłby się przeciwstawić np. 
projektowi wzniesienia w Szczecinie pomnika 
Jana z Kolna z funduszów SFOS-u, gdyby 
Szczecin z nim wystąpił.

Trzeba, żeby i ludzie pióra Szczecina ude
rzyli się we własne pierś5. Jakże często ze 
szczecińskich gazet dowiedzieć się można o 
wszystkim, tylko nie o tym, co dzieje się w 
porcie czy na morzu. Takie problemy, wyni
kające ze specyfiki położenia naszego mia
sta jak żegluga, handel zagraniczny, rybo
łówstwo, przeładunki portowe, życie innych 
państw z basenu Morza Bałtyckiego znajdują 
w miejscowej prasie i radiu oświetlenie zde
cydowanie niedostateczne.

To prawda, że naród nasz w istocie nie 
ma morskich tradycji, jeśli nie liczyć efemeryd 
w rodzaju Jana z Ko'na czy Władysławów- 
skich kaprów. Wielosetletrra poiityka klas 
rządzących, zainteresowanych w ukraińskiej 
pszenicy i białoruskich borach, przekształciła 
Polaków w plemię hreczkosiejów, których kon
takty z morzem ograniczały się do spożycia 
w poście solonego śledzia. Międzywojenne 
dwudziestolecie nic tu nie zmieniło. Co gor
sza niezmiernie nikłe są wyniki morskiej 
edukacji naszego narodu w ciągu minionego 
dziesięciolecia.

Dziś, w Dniach Morza wydoje sie, że 
czas jest specjalnie odpowiedni, aby z tego 
problemu zdać sobie sprawę. I nie tylko 
zdać sprawę, ale i opracować konkretny plan 
działania. Bo inaczej może się tak zdarzyć, 
że jeszcze i za lat dziesięć na pytanie po
stawione w tytule tego artykułu nie będzie 
można dać odpowiedzi: tak, Szczecin jest 
miastem naprawdę morskim.

JAN BABIŃSKI

ZflEilM
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Pierwszy realny krok

powstał

WCZORAJ ukonstytuował 
się z inicjatywy Woj. Ko . 

mitetu Frontu Narodowego i
Prez. Woj. RN — KornikŁ Bu

Telewizja
W skład Komitetu Budowy 

Telewizji w Szczecinie weszli 
przedstawiciele KW — PZPR, 
Woj. RN-, MRN. Politechniki, 
Zarządu Łączności. Zarządu Por 
tu, PZM, Kuriera”, Radia.- 
.Ziemi i Morza”.

Postanowiono powołać tea 
'o komitetu rrir^ra 7'g’ugi 

— Popiela i posła O s m a ń * 
c zyka. Przewodniczącym ko 
mitetu został rektor Politech*  
niki — ROSNER. (jnj

dowy Telewizji w Szczecinie. ) 
Przedstawicielom życia spo- \ 
łecznego Szczecina inż CZAR- Z 
NECKI zreferował aktualny / 
stan i możliwości rozbudowy * 
telewizji w Szczecinie. K

W planie rozwoju polskiej telewizji & 
umieszczeni jesteśmy stosunkowo dale- . 
ko (1960 r.). Tymczasem bieżące zapo-4 
trzefeowanie społeczne na telewizją w ' 
naszym mieście jest tak duże, że nie- 
sposób czekać z założonymi rękami. > 
Już teraz kilkadziesiąt telewizorów od- • 
biera w Szczecinie program berliński. I 
Trzeba temu zapotrzebowaniu wyjść na 
przeciw. Oczywiście trudności są duże. ' 
Prezydia Wojewódzkiej i Miejskiej Ra- . 
dy Narodowej wyasygnowały na ten l 
cel 500 tys. zl, które wystarczą na przy- , 
stosowanie lokalu (górna część gmachu \ 
Muzeum na Wałach Chrobrego) I mon- / 
taż pierwszej części urządzeń telewi- V 
zyjnych - TELEKINA (do transmłtowa- / 
nia filmów). V

Jeżeli chodzi o aparaturę telewizyjną, / 
istnieją dwie możliwości. Albo wystarać Ą 
się o tę z warszawskiej telewizji, z Z 
ośrodka doświadczalnego na pl. Wa- \ 
reckim (o tę samą stara się Gdańsk), / 
albo z wygospodarowanych przez szcze- 
cińskie przedsiębiorstwa morskie dewiz / 
zakupić aparaturę we Francji (ok. 100 j 
tys, dolarów). / /

(Dokończenie na sir. 2 /
pod: „TELEWIZJA") )
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500.000.

szczecińskich 
studentów

Wczoraj studenci wydziałów ekó i ■ * • < •
nomicznych Politechniki Szczeciń
skiej przebywający na wojsko.

•

wym obozie wyszkoleniowym prze 
żyli uroczysty dzień. Dzień złoże
nia żołnierskiej przysięgi.

Na komendę „Baczność. Do 
przysięgi" — obnażyły się gło
wy, zastygły w bezruchu zie
lone czworoboki kompanii. Po 
chylił się stary sztandar puł
kowy, spoczęły na nim wy
ciągnięte prawice delegatów 
poszczególnych pododdziałów. 
Po śródleśnej polanie jak echo 
niosły się słowa roty: „Ja, o- 
bywatel Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej, stając w szę-

*• I ' • z ■

regach Wojska Polskiego przy 
sięgam narodowi polskiemu...".

Po przysiędze i okolicznościo
wych przemówieniach odbyła $ię 
defilada. Kompanie szczecińskich 
akademików wyróżniały się spo
śród innych sw| iście marsowy po 
stawą i wyszkoleniem. Nic też 
dziwnego, że otrzymały pochwąię 
od dowództwa, a oklaski • od wi
dzów.

Popołudnie spędzili studenci 
z rodzinami, którę przybyły od 

. wiedzie ich w tym uroczystym 
’ dniu. Radosny nastrój dnią 
psuł im jedynie fakt nieobec- 

. ności wśród nich w tak uro
czystym dniu rektora czy też 
przedstawiciela senatu, Studęn 
ci ze słusznym żalem mówili: 
„Jeżeli do kolegów z Warsza
wy mógł przybyć prorektor 
UW prof. Świderski, to dlacze 

1 9

go nie pofatygował się nikt z 
kierownictwa naszej uczelni? 

ł • •

Przecież chyba łatwiej było 
przyjechać z pobliskiego Szcze 
cina, niż z jakże odległej War
szawy". * y

I
j - ii _ r i ---------------------------- -- — ------------- -■ - -------- --■**  ■ —---------
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Nasi chłopcy 
górą! 4% 
Uroczystość 
na obozie wojskowym

akł. 500.000.

W NIEDZIELĘ studenci Po-
’ * litechniki Szczecińskiej 

przebywający na obozie woj
skowym wraz z kolegami z u- 
czelni warszawskich i innych, 
składali uroczystą żołnierską 
przysięgę.

NA uroczystość przybyli licz ; 
nie rodzice i krewni studen
tów. Niektórych, np. studen
tów UW, odwiedzili także pro 
fesorowie. Cały dzień upłynął 
bardzo wesoło i uroczyście.

Gdy po złożeniu przysięgi 
odbyła się defilada, nasi stu
denci z Politechniki doskonale 
się spisali: za swą postawę o- 
trzvmali pochwałę dowództwa 
i dużo oklasków od publiczno
ści przyglądającej się defila
dzie.

(Gr.)
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- 2,000,000Ponad
400 inżynierów
i ekonomistów
SZCZECIN. Ponad 350 mło

dych inżynierów i magistrów z 
dziedziny budownictwa lądowe 
go i wodnego, budowy ma
szyn, elektrotechniki i che
mii opuściło w bież roku Poli
technikę Szczecińską. Również 
wydziały ekonomiczne Politech 
niki Szczecińskiej ukończyło 
przeszło 50 absolwentów — 
ekonomistów transportu dro
gowego, wodnego i kolejowe
go.

Większość tegorocznych’ 
absolwentów Politechniki u- 
kończyła prące dyplomowe.

Wydziałowe komisje wyda 
ły im już przydziały pracy. 
Część młodych inżynierów 
uzupełni kadrę techniczną za 
kładów pracy i przedsię
biorstw Szczecina. M. inn. 
kilku inżynierów - techno
logów budowy maszyn eh^ę 
ło prace w Szczecińskiej Fa
bryce Sprzętów Metalowych, 
w przedsiębiorstwach gospo
darki komunalnej i innych. 
WidJu absolwentów wydzia
łu budownictwa wodnego 
skierowano do pracy w 
szczecińskie] służbie melio
racyjnej.



Ponad 400
ooc.ooo

inżynierów i ekonomistów 
wypuściła w świat
Politechnika
Szczecińska

T)onad 350 młodych inżynie- 
-*•  rów i magistrów z dziedziny 

budownictwa lądowego i wodnego,
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M:t@dinika Bzczecińsk
WYDZIAŁY ŻKONÓMlĆZŃfi

W ramach obchodu X-lecia istnienia Uczelni

organizuje

B. AKADEltfll HANDLOWEJ W SZCZECINIE
t

Wszyscy absolwenci pragnący wziąć udział w Zjeździć, 
który odbędzie się w X rocznicę powstania pierwszej 
wyższej uczelni w Szczecinie, w dniach 24 i 25 listopada, 
proszeni są o nadsyłanie swych aktualnych adresów do 
Komitetu Organizacyjnego Zjazdu — Szczecin, ul. Mic
kiewicza 66 (Sekretariat prorektora). Komitet Organi
zacyjny prześle zainteresowanym Biuletyn Informacyj
ny z bliższymi szczegółami. ' k 6244-0

t
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wydanie

Poldechnika Szczecińska
WYDZIAŁY EKONOMICZNE

w ramach obchodu X-lecia istnienia Uczelni

organizuje

B. AKADEMII HANDLOWEJ W SZCZECINIE
Wszyscy absolwenci pragnący wziąć udział w Zjcździe, 

kt >ry odbędzie się w X rocznicę powstania pierwszej 
wyższej uczelni w Szczecinie, w dniach 24 i 25 listopada, 
proszeni są o nadsyłanie swych aktualnych adresów do 
Komitetu Organizacyjnego Zjazdu — Szczecin, ul. Mic
kiewicza 66 fSekretariat prorektora). Komitet Organi
zacyjny prześle zainteresowanym Biuletyn Informacyj
ny z bliższymi szczegółami. ’ k 6244-*
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(cet). Pierwsza wyższa uczelnia w 
Szczecinie Politechnika Szczecińska, 
dawna Akademia Handlowa a na
stępnie Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 
obchodzi w jesieni X-lecie swego ist
nienia. Z tej okazji Wydziały Eko
nomiczne Politechniki zwołują zjazd 
absolwentów byłej Akademii Handlo 
wej na rocznicy X-lecia powstania 
szkoły w dniach 24 i 25 listopada br. 
Zgłoszenia absolwentów przyjmuje 
kJmitet organizacyjny zjazdu: Szcze
cin ul. Mickiewicza 66 (sekretariat



Pomoc młodych
1 sierpnia br. przeszło 660 

studentów wyższych 
uczelni z Wrocławia, 

Poznania i Szczecina zasili bry 
gady żniwne pracujące na po
lach naszego województwa. 
Obok nich przystąpią do pra
cy chłopcy i dziewczęta, któ
rzy stanęli na apel szczeciń
skiego Zarządu Miejskiego 
ZMP. Młodzież przerwie waka 
cje, aby zabezpieczyć szybki 
i sprawny sprzęt zbóż.

Większość studentów pra
cować będzie w państwowych 
gospodarstwach rolnych zjed
noczeń Nowogard, Łobez i Py 
rzyce. Na ich przyjęcie gos
podarstwa przygotowują od
powiednie pomieszczenia i roz

szerzają stołówki. Studenci 
przebywać będą w PGR-ach 
na warunkach robotników se
zonowych. Tak jak oni podpi
sywali umowy o pracę, we
dług tych samych stawek 
otrzymają wynagrodzenie.

Turnusy trwać będą dwa tygod
nie 1 przy dobrej pracy zarobek wy 
nieść może około tysiąca złotych. 
Zmiana systemu wynagrodzeń w 
PGR-ach zachęciła wielu studentów 
do udziału w brygadach, tak, że c- 
prócz tych, którzy umowy o pracę 
podpisali jeszcze przed rozpoczę
ciem wakacji, do Rady Okręgowej 
Zrzeszenia Studentów Polskich w 
Szczecinie zgłaszają się ostatnio 
wciąż nowi ochotnicy. Np. kilka . 
dni temu wyraziło chęć wyjazdu 25 
studentów I roku Pomorskiej Aka
demii Medycznej. Przebywający w 
Szczecinie na praktykach studenci 
Wyższej Szkoły Rolniczej i Politech 
nikł umawiają się na wyjazd zbioio 
wy. Pozostali, przyjadą z całego 
kraju, ze swoich miejsc pobytu.

Do zarządów zakładowych i 
dzielnicowych ZMP zgłosiło 
się w ostatnich dniach kilku
set młodych robotników, zgła
szając chęć udziału w bryga
dach. W niektórych zakładach 
liczba zgłaszających się prze
kraczała możliwości czasowe-

i młodzi robotnicy stana do 
pracy w szczecińskich
PGR-ach. W kilku miastach
powiatowych (m. in. Choszcz
nie i Stargardzie) przebywać 
będą w tym czasie pełnomoc-
nicy Rady Naczelnej ZSP, któ 
rzy ułatwią studentom dosta
nie się do punktów docelo
wych.

Dotychczas pełnomocnicy ci intere 
sowali się przygotowaniami gospo
darstw do odpowiedniego przyjęcia 
studentów. Niezależnie od tego 
chcieliśmy przypomnieć, że zarówno 
studenci jak ochotnicy ze szkół i 
zakładów pracy miasta Szczecina po 
winni znaleźć w swoich gospodar
stwach jak najlepsze warunki miesz 
kalne i odpowiednie pożywienie.

X relacji pełnomocników 
Rady Naczelnej wynika, iż naj 
lepiej przygotował się na przy 
jęcie studentów zespół PGR 
Witnica. Sądzimy, że pozosta
łe zespoły nie będą również 
zaskoczone przyjazdem du
żych grup młodzieży. Instytu
cje zaopatrzeniowe zabezpie
czyć powinny ze swojej stro
ny dowóz napojów chłodzą
cych, papierosów itp.

go zwolnienia części robotni
ków bez uszczerbku dla pro
dukcji. Np. w Szczecińskich 
Zakładach Włókien Sztucz

Młodych ochotników trzeba
przyjąć należycie.

nych zadeklarowało
dział w pierwszym

swój u- 
tumusie

(ki)

50 dziewcząt i chłopców, w 
ZPO 30, Żegludze Morskiej — 
15. Ze Szczecińskiej Stoczni 
Rzecznej wyjeżdża na żniwa 
brygada awaryjna mechani
ków, którzy pomagać będą
przy doraźnych 
maszyn.

naprawach

W dniu dzisiejszym studen
ci naszych wyższych uczelni
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Alaukowcy pomagają
w rozwoju Ziemi Koszalińskiej

Każdy działacz gospodarczy [ 
rozumie obecnie, że nie można ! 
kierować gospodarką tylko w i 
oparciu o osobiste doświadczę 
nie i tzw. „wyczucie”, że je
dynie drogą opracowań, nau- 
kowo-ekonomicznych analiz, 
możliwe jest ujawnienie i wy 
korzystanie wielu rezerw, zape 
wnienie wysokich wyników pro 
dukcji rolnej. W takiej sytua
cji bardzo poważną pomoc mo 
gą okazać naukowcy.

Zadania V Plenum KC 
PZPR wymagają nie tylko za
bezpieczenia organizacyjnego 
i politycznego, dalszego wzro
stu produkcji rolnej, lecz prze
de wszystkim wymagają obiek I 
tywnej oceny naukowej na
szych zamierzeń w planie 5- 
letnim. Dlatego też przy 
WKPG w Koszalinie powołano 
ostatnio Radę Naukowo-Ekono 
miczną. Pierwsza inauguracyj 
na sesja rady odbyła się w 
dniu 3 marca br.

W wyniku nawiązanej przez 
WKPG współpracy z Wyższą 
Szkolą Rolniczą, oraz Politech 
niką w Szczecinie, w skład Ra 
dy Naukowo-Ekonomicznej we 
szło wielu cenionych i doświad 
czonych naukowców, jak nn. 
prof. dr Marian Niklewskij 
prof. dr I. Kolowca, prof dr 
P. Znaniecki, prof. mgr 
inż. Mielnik, prof. mgr inż. 
Wozaczyński, prof mgr inż. 
J. Nowiecki i wielu innreh.

Obrady sesji, którymi kiero
wał przewodniczący radv prof. 
mgr Przemysław Małek kon
centrowały się wokół zagad
nień dalszego rozwoju rolni
ctwa w naszym województwie. 
Omówiono problemy, których 
rozwiązanie wymaga naukowe 
go przepracowania i zaopinio 
wania.

czas województwo koszalińskie 
nie posiada prawie żadnych o- 
pracowań ekonomicznych spo
rządzonych przez naukowców..

Należy zaznaczyć, że uczel
nie szczecińskie okazały znacz 
ną pomoc w zorganizowaniu 
koszalińskiej Rady Naukowo- 
Ekonomicznej, Podobne stano
wisko powinny także zająć u- 
czelnie poznańskie i gdańskie. 
Pozwoliłoby to rozszerzyć 
skład osobowy Rady o wielu 
wybitnych naukowców, którzy 
pracując w sekcjach przemy
słu, lub obrotu towarowego mo 
gliby s\ę przyczynić do dal
szego wzrostu potencjału go
spodarczego naszego woje
wództwa.

WKPG Koszalin
WINCENTY RACZKOWSKI

nie sposobów produkcji.
Wczoraj, niemal na wszyst

kich budowach prowadzonych 
przez ZBM. ódbyiy sie narady, 
na którvch omówiono możli- 
wości przyspieszenia prac bu
dowlanych.

Murarz Głowacki z bloku 
17 zwrócił m. in. uwagę na 
konieczność stwarzania mura
rzom frontu robót. Ponadto 
stwierdził, że każdemu mura
rzowi należy dostarczyć co 
najmniej 2 000 szt. cegły 
dziennie.

Wiele uwagi poświęcili ro
botnicy złej organizacji pracy 

lurnArinni i At liwrów*
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Okres wakacyjny wykorzystywany 
jest przez studentów wyższych uczci-1 
ni na praktyki w zakładach produk-i 
cyjnych. Praktyki pozwalają na wy-! 
korzystanie wiadomości teoretycz
nych bezpośrednio w produkcji.

Tak jak corocznie, tak i obecnie w 
PZWANN-ie przebywa grupa stu
dentów, która zapoznaje się z pracą 
przedsiębiorstwa produkującego apa
raty elektryczne.

W okresie od 1—28 lipca br. prze
bywało w PZWANN-ie 21 studentów 
z Politechniki Szczecińskiej, Politech
niki Gdańskiej i Szkoły Inżynierskiej 
w Poznaniu, oraz 2 nauczycieli ze 
średniej szkoły zawodowej DOSZ w 
Białymstoku. Praktyki odbywały się 
wg ustalonego harmonogramu.

Szczególnie dużo inicjatywy i pra
cowitości wykazali studenci Politech
niki Gdańskiej: Stanisław Szczepa
niak, Zdzisław Szymański, Mirosław 
Lewandowski i Bożena Zgierska oraz 
studenci Politechniki Szczecińskiej: 
Władysław Laskowski i Pvobert Ko- 
łodziński.
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Przed kilku dniami informowaliśmy 
Czytelników o tym, że Prezydium Rządu 
podjęło uchwałę o zatwierdzeniu perspe- 
ktywicznych planów’ rozbudowy Wrocła
wia i Szczecina. Przedstawiciel „Życia" 
otrzymał obecnie w Urzędzie Rady Mi
nistrów i w’ Komitecie do spraw Urba
nistyki i Architektury dodatkowe szcze
góły w tej sprawie.

elektrociepłownia; sieć tramwajowa powię
kszy się o 13 km linii, tabor miejskiej komu 
nikaeji wzrośnie o ok. 160 autobusów i 
tramwajów, nad Odrą odbudowany zosta
nie jeszcze jeden most. Zieleń miejska po
większy się o ok. 20 km kw. kwietników, 
ogrodów itp.

SZCZECIN
Główne założenie planu perspekty

wicznego — to zakończenie odbudo
wy i porządkowania miasta w okre
sie najbliższych 6—8 lat. W tym 
celu Prezydium Rządu przeznaczyło 
m. in. kwotę 115 milionów złotych 
na zakończenie odgruzowywania i 
uporządkowanie stolicy Pomorza Za
chodniego. Większość prac koncen
trować się będzie w najbardziej zni
szczonych rejonach Szczecina — w 
śródmieściu i na Starym Mieście. 
Przewiduje się, że te dzielnice odbu
dowane zostaną do roku 1960.

Liczba ludności Szczecina w okresie bie
żącej „pięciolatki" wzrośnie o ok. 50 ty
sięcy osób. Dla tych mieszkańców wybu
dowanych zostanie od nowa (względnie wy 
remontowanych) ponad 20 tysięcy izb. Wy- 
budowanych też będzie m. in. 450 nowych 
izb lekcyjnych w szkołach podstawowych, 
50 przedszkoli, 13 żłobków, 8 przychodni

lekarskich itp. Z innych pozycji wymienić 
można budowę 3 nowych mostów nad 
Odrą, 5 wiaduktów dojazdowych, budowę 
nowej elektrowni na Pomorzanach, moder
nizację urządzeń gazowni. Wzrośnie taicie 
przemysł szczeciński — oprócz rozbudowy 
istniejących zakładów uruchomionych bę
dzie szereg nowych: powstanie fabryka 
maszyn budowlanych, fabryka cukierków, 
wytwórnia kartonu, zakłady naprawy tabo
ru samochodowego. Wybudowany zostanie 
nowoczesny hotel, przybędą też nowe gma 
chy dla Wyższej Szkoły Rolniczej, Eoli- 
techniki oraz dla Akademii Medycznej. 
Miasto otrzyma także nową filharmonię, 3 
nowe kina, teatr, sale koncertowe. Tabor 
miejskiej komunikacji zwiększy się o ok. 
3t» jednostek. Nad Odrą powstanie wielki 
ośrodek sportowy z krytą i otwartą pły
walnią oraz licznymi boiskami.

Po zatwierdzeniu projektów przez 
Prezydium Rządu plany te dyskuto
wane będą jeszcze na otwartych se
sjach miejscowych Rad Narodowych. 
Możliwe są więc jeszcze pewne zmia
ny.

Oprócz Warszawy, Wrocławia i 
Szczecina, które już mają swoje eta
powe plany perspektywiczne, trwają 
obecnie prace nad podobnymi proje
ktami dla szeregu innych miejsco
wości.

D. PIĄTKOWSKI
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Specjaliści do wzięcia
Na Politechnice Szczecińskiej 

istnieje, odziedziczony po byłej 
Wyższej Szkole Ekonomicznej, 
likwidowany obecnie Wydział 
E k onom i k i T r a ns port v Kol e j o- 
w ego. Obecnie pozostał tylko 
ostatni, IV rok studiów i ab
solwenci ubiegłego roku aka
demickiego, którzy w końcu 
września przystępują do egza
minów dyplomowych.

N i e z n a j om oś ć z a potrz e b o w a - 
nia na ekonomistdw-kolejarzy 
przyczyniła się do tego, że Mi
nisterstwo Szkolnictwa Wyż
szego, w oparciu o dane 
PKPG, wyznaczyło byłej WSE 

* wysokie limity rekrutacyjne na 
I rok tego Wydziału. Onecnie 
okazuje się. że PKP absolwen
tów tego kierunku prawie nie 
potrzebuje. W tej 
dziekan Wydziału 
go jeszcze w czerwcu br.
alarmował Departament Za
trudnienia PKPG i r.a własną
rękę rozpoczął starania o uzy
skanie miejsc w górnictwie, 
hutnictwie, Wojewódzkich Ko
misjach Planowania Gospodar
czego i innych instytucjach 
gdzie ekonomista-kole/arz mógł
by być użyteczny. Starania te 
dały nikły rezultat — 19 miejsc,

sytuacji
Kolejowe - 

czerwcu

I 

duże 
huty,

chociaż wiadomo nam że 
przedsiębiorstwa, np. 
obracające setkami i tysiącami 
wagonów rocznie, posiadają 
własne komórki organizacyjne 
do .współpracy z koleją, refe
raty reklamacji kolejowych itp. 
Są to więc miejsca, na które 
szczególnie nadają się absol
wenci Wydziału Ekonomik 

i Transportu Kolejowego Poli
techniki Szczecińskiej.

Próbowaliśmy zbadać, dlacze- 
za potrzebowanie przedsię

biorstw przemysłowych, budo
wlanych i handlu hurtowego na 
tego rodzaju specjalistów 
tak nikłe. Okazało się, że 
prostu przedsiębiorstw a 
wiedzą o istnieniu 
uczelni kształcącej 
stów-kolejarzy.

Czas nagli. 1 października 59 
naszych absolwentów może się 
znaleźć w sytuacji bezrobot
nych z dyplomami. Moje więc 
niektóre przedsiębiorstwa nade- 
ślą do Politechniki zapotrzebo
wania na ekonomistów - koleja
rzy.

jest 
po 

me 
w Polsce
ekonomi-

Studenci
Politechniki Szczecińskiej 

(37 podpisów)
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Ekonomiści / 1 
'kolejarze 
bez pracy

PONIŻSZY list studen 
tów szczecińskich za- 
mieszczą dzisiejsza „Try 
buna Ludu”.

•V A POLITECHNICE szcze- 
; ' clńskiej istnieje, odzie
dziczony po byłej Wyższej 
Szkole Ekonomicznej, Ukwldo 
wany obecnie Wydział Ekono 
mzk i T ransp o rt u Kolejowcg o. 
Obecnie -pozostał tylko ostat
ni, IV rok studiów i absolwen 
cl ubiegłego roku akademic- 
kiego, którzy w końcu wrześ
nia przystępują do egzami
nów dyplomowych.

Nieznajomcść zapotrzebowa 
nią na ekonomistów - koleja
rzy .przyczyniła się do tego, że 
M irdste rs i wo Szkolnictwa
Wyższego, w oparciu o dane 
PKPG, wyznaczyło byłej WSE 
wysokie limity rekrutacyjne 
na I rek tego wydziału, Obec 
nie okazuje się, że PKP absol
wentów tego kierunku prawie 
nie potrzebuje. W tej sytuacji 
dziekan wydziału kole$w\ego 
jeszcze w czerwcu br, alarmo 
wal departament zatrudnie
nia PKPG i na własną rękę 
rozpoczął starania o uzyskanie 
miejsc w górnictwie, hutnic
twie, wojewódzkich komisjach 
planowania gospodar czego i 
innych instytucjach gdzie eko 
nemista - kolejarz mógłby być 
użyteczny. Starania te dały ni 
kły rezultat — 10 miejsc, cho 
ciąż wiadomo nam, że duże 
przedsiębiorstwa np. huty, o- 
bracające setkami i tysiąca
mi wagonów rocznie, posiada
ją, własne komórki organiza
cyjne do współpracy z koleją, 
referaty reklamacji kolejo
wych itp, są to więc miejsca, 
na które szczególnie nadają 
się absolwenci Wydziału Eko
nomiki Transportu Kolejowe
go Politechniki Szczecińskiej.

Próbowaliśmy zbadać, dlacze 
go zapotrzebowanie przedsię
biorstw .przemysłowych, budo 
wlanych i handlu hurtowego 
na tego rodzaju specjalistów 
jest tak nikłe. Okazało się, je 
po prostu przedsięb'orstwa nie 
w‘cdzą & istnieniu w Polsce 
uczelni kształcącej ekonomi
stów - kolejarzy.

Czas nagli. 1 pażdz-ernika 
59 naszych absolwentów może 
się znaleźć w sytuacji bezro
botnych z dyplomami,' Może 
więc niektóre przedsiębior
stwa nadeślą do Politechniki 
zapotrzebowania na ekonomi
stów - kolejarzy.

'studenci
Politechniki Szczecińskiej 

—_ (37 .pcdnlsów)



Wycinek z czasopisma
-WOłEOC 7 1 • ♦**•••*

*

wydanie

-W OM*  •**•••*•

____L X J , jjU ----* 1

Nr 44 dn.. 195 r.

JÓZEF RUTKOWSKI

przemiany.

$

w 5
V

t" 
Kl £

I

w. kjf.<

• 1 % ’ *
L •-Kj .

I ^1' 1

STATNIE
jakie zaszły w naszym 

gospodarczym

Instytut powi- 
inspira torem,

5

■ życiu 
wysunęły 
naczelnych miejsc na
ukowe,

na jedno z
v

rzetelne zba
danie organizmu gospodarczo-spo-

który
okresie

stworzyliśmy w 
budownictwa

ludźmi upowaz-

między polityką

łecznego, 
12-letnim 
podstaw socjalizmu.

Niewątpliwie 
nionymi do wykonania tego zada
nia są przede wszystkim ekono
miści.

W zasadzie ustalono już wzajem
ny stosunek między rolą Partii a 
rozwojem nauki,
a obiektywnymi warunkami i moż
liwościami rozwoju ekonomiczne
go. Potępione też zostało wulgarne 
pojmowanie prymatu polityki nad 
ekonomiką.

Nieprzypadkowo XX Zjazd 
KPZR zwrócił uwagę na przywró
cenie należytego znaczenia ekono
micznej stronie 
jawiło się zadanie 
ekonomicznych, 
tywnymi 
pytacie 
stanie

Aby na to pytanie odpowiedzieć, 
trzeba choć pobieżnie ustosunko
wać się do istniejącego 
Moim zdaniem, cierpimy w Polsce 
na tradycyjny wstręt do rzetelnego 
wysiłku w dziedzinie badań eko
nomicznych. W Polsce ani ekono
mia burżuazyjna, ani 
marksistowska nie mogą się po
szczycić wynikami na skalę świa
tową czy europejską.

Bezsprzecznie, w ostatnim okre
sie dokonano w tym zakresie 
ogromnego wysiłku, 
przesady powiedzieć, że od strony 
ilościowej w zakresie masowego 
szkolenia ekonomicznego, ilościo
wego rozwoju szkół wyższych, in
stytucji i instytutów 
nych zrobiliśmy bardzo dużo; obe
cnie nadszedł czas, aby tę ilość 
przetworzyć w jakość. W okresie 
„radosnej twórczości" również w 
tej dziedzinie nie ustrzegliśmy się 
od przeorganizowania odpowiada
jącego całemu naszemu organiz
mowi państwowemu. Zaś przeor
ganizowanie 
kach bardziej zgubne, niż 
jakiejkolwiek innej dziedzinie.

Gdy obecnie zastanawiamy się, 
jak rozwijać naukę ekonomiczną 
w Polsce, trzeba zacząć od dopro
wadzenia do stanu, w którym no
we formy jej organizacji wyzbędą 
się ujemnych stron 
wej organizacji badań ekonomicz.- 
nych.

Nie jest tajemnicą, że instytuty 
naukowo-badawcze 
gólnych resortach są komórkami o 

wąskoutylitarnym,

XX

Po-marksizmu.
rozwoju nauk 

wywołane obiek- 
warunkami.

czy ekonomiści są je w 
rozwiązać.

Powstaje

obrazu.

ekonomia

w tym
Można bez

ekonom icz-

nauki jest w skut- 
zgubne, niż w

dotychczaso-

przy poszcze-

• chora k terze 
równocześnie w strukturze 
przypominają urzędy,

a 
swej 

a nie pla
cówki naukowe. Jedyną ich zale
tą jest to, że pracownicy ich mają 
bezpośredni dostęp do materiałów 

dziedziny, co

warunków katedry

źródłowych danej 
jest nieodzownym warunkiem ba
dań naukowych.

Trzeba też przyznać, że niektóre 
instytuty zrobiły w zakresie badań 
bardzo wiele, często znacznie wię
cej niż zrobiły mknie i pozbawione 
odpowiednich
wyższych uczelni. Te ostatnie cier
pią przede wszystkim na brak da
nych statystycznych, faktów eko
nomicznych i odpowiednich 
runków materialnych, niezbędnych 
dla właściwego rozwoju pracy 
naukowej. Mają jednak z reguły 
znacznie lepszy materiał ludzki niż 
instytuty resortowe.

Również Zakład 
micznych PAN w dotychczasowych 
ramach nie jest w stanie dać po
ważniejszego wkładu do palącego 
obecnie problemu znalezienia 
właściwych dróg dalszego rozwoju 
naszej gospodarki, 
jest powoływanie specjalnych za
kładów badań
PKPG 1 innych instytucjach cen
tralnych.

Rozwój nauk ekonomicznych 
powinien odbywać się dwukierun
kowo: po pierwsze, dalsze pogłę
bianie ogólnej teorii ekonomii i po 
drugie — beznośrednie opracowa
nie wskazań dla zmiany praktyki, 
tzn. wskazań dla polityki gospo
darczej

Rozwojem ogólnej 
zajmować

właściwego

problemu

wa-

Nauk Ekono-

Półśrodkiem

ekonomicznych w

nauk

nomii 
wszechstronnie 
stytut 
z
ośrodkach

wysiłek doradców i Rady Ekono
micznej przy Ministrze nie byłby 
narażony na zmarnowanie.

Zrozumiałe jest, że zarówno Ra
da Ekonormczna

biorstwem, 
przebywać przez 
bieżąco badać wysuwające się pro
blemy ekonomiczne w zakresie 
kierunku produkcji, 
tywniejszego 
ków, 
lizacji.

systematycznie z nim 
określony czas 9

razie nie
sugeruje

być duża (w każdym 
zespołów, jak 

M. Rakowski). Tylko duże przed
siębiorstwa miałyby po kilku do
radców ekonomicznych I HM nie zamierzam ograniczać instytu
cji doradców naukowych wyłącz
nie do ekonom'stów,
celowe 
nież z innych dziedzin nauki), 
natomiast małe jednostki mog/yby 
mieć jednego doradcę o wszech
stronnym przygotowaniu, bądź nie 
mieć żadnego.

Pracownicy naukowi wyższych 
uczelni byliby w stanie poświęcić 

doradcy 
około 2 pełnych 

dni w tygodniu, co mieściłoby się 
w 
naukowego, 
angażujące 
w wysokości 50% ich 
sadniczej w uczelni. Takiego do- 

ekonomicznego 
Ekonomiki

Politechniki Szczecm-

1ys.iące
a także mógłby prze- 

Szkół Wyż
na uko- 

instytut
stanie dawać

wyższych uczelni, 
nien być zarówno 
jak i koordynatorem badań z za
kresu teorii, 
jąć od Ministerstwa
szych finansowanie pracy 

wyjątkowo
i katedry byłyby w 

wytyczne dla prał 
na trudności 

utrzymania niezbędnej ścisłej wi 
zi z życiem g 
wątpliwie funkcja tych instytucji 

aby

wej. Tylko
V

bezpośrednie
ze względutyki.

był 
wym,

V

O —

ospodarczym. Nie-

dużym ciężarze gatunko- 
P >le badań ogromnie

O
a pole oacian ogromnie roz

ległe, od historii myśli ekonomicz
nej aż do ogólnych 
downictwa komunizmu.

założeń bu-

Aby nie doszło do oderwania się 
teoretyków od potrzeb 
i aby równocześnie jak 
tywniej wykorzystać ich 
ności, trzeba znaleźć sposób 
najwłaściwsze formy 
teoretyków z 
czym.

praktyki 
najefek- 
umiejęt- 

na
powiązania 

gospodar-życiem

System dotychczasowy nie zdał 
egzaminu, mimo że istnieją insty- 

naukowo-badawcze,tuty naukowo-badawcze, liczne 
etaty ekonomistów w przedsiębior- 

gospodarczym 
współpraca wyż

szych uczelni z przedsiębiorstwami. 
Najgorzej jest w przedsiębior
stwach. gdzie (o ironio losu!) więk
szość etatów tzw. ekonomistów
obsadzona jest przez ludzi bez 
żadnego przygotowania zawodowe
go w tym zakresie, a nawet bez 
średniego wykształcenia. Źresztą 
ich rola sprowadza się do tego, że 
w zakładach

stwach i aparacie 
oraz formalna

jest w

tzw.
przez

tym kołem u wozu

Jest to bezpośredni 
za- 

przy której

produkcyjnych są 
zastępcami majstra do spraw ad
ministracyjnych, a właściwie pią- 

produkcji, 
które trudno nawet nazwać kołem
zapasowym, 
skutek absolutnej technokracji 
rządzania produkcją, 
nie ma miejsca dla prawdziwego 
ekonomisty. Nawet zawodowi eko- 
miści z wyższym wykształceniem 
zwykle niewiele mają w przedsię
biorstwie do powiedzenia, bo zaj
mują w hierarchii służbowej prze
ważnie stanowiska
wane technikom lub kompletnym 
ignorantom. W tej hierarchii 
służbowej zamiera bardzo szybko 
wszelka chęć do wykazania ini
cjatywy, o ile jej 
jest całkowicie zgodny 
cjami i sposobem myślenia kie- 

przedsiębiorstwa, CZ

pod porządko

wy? tej

kierunek
z inten-

nie

współpraca wyższych
nie

rownictwa 
lub resortu.

Również 
uczelni z przedsiębiorstwami
dała pożądanych rezultatów, głów
nie z powodu 
pracownika 
przedsiębiorstwie, 
ma współpracuje. Pracownik taki 
nie jest nawet oficjalnym doradcą 
i dlatego nie ma odpowiednich 
możliwości przeprowadzania badań 

rzeczy w przedsiębiorstwie, 
ani też kompetencji w zakresie 
dopilnowania, 
przez niego słuszne wnioski były

nieokreślonej roli 
wyższej

z którym uczel-
uczelni w

nie

stanu

aby opracowane

wcielane w życie.
Potrzebny jest nam 

i efektywny system 
badań ekonomicznych 
gospodarowania i zarządzania go-

nowy, tani 
organizacji 

w aparacie

spodarką narodową.
go sobie odmiennie od propozycji 
przedstawionych przez M. Rakow-

Gospodarcze“ Nr
14/56). W jego postulatach nie ma 

że niezależnie

skiego („Życie

Wyobrażam

bowiem gwarancji,
od administracji gospodarczej in- 

ekonomiczne 
zapewnioną

poza tym zaś system

stytuty i zakłady
będą miały 
praktyką, 
ten wydaje mi się bardzo kosz
towny i wykazujący sporo 
t ? *ł  • • a

więź z

lywny i wykazujący sporo nawro
tów do biurokratyzmu i liczenia 
na dobrą wolę kierowników go
spodarczych w zakresie udzielania 
zleceń do badań.

Postuluje się obecnie zwiększe
nie samodzielności przedsiębiorstw.
W tej sytuacji na miejsce dotych
czasowych
i w uzupełnieniu 
przedsiębiorstwach 
z wyższym wykształceniem, przed
siębiorstwom potrzebni

tzw. „ekonomistów" 
pracujących w 

ekonomistów

stali 
ludzie o

Kj»

ekonomiczne w
jak najefek- 

wykorzystania środ- 
kierunku

organizacji pracy, systemu 
płac itd. Zadania te mogliby do
radcy ekonomiczni wypełniać tyl
ko przy założeniu ścisłej współ
pracy z kierownictwem, persone
lem inżyniersko-technicznym i za
łogą.

Aby ustrzec 
micznych przed 
kami zależności od hierarchii służ- 

powinni oni być w swej
*

całkowicie niezależni 
od kierownictwa przedsiębiorstwa 
(z wyjątkiem 
obecności), wynagradzani

bez premii i na 
kierownictwa

bowej, 
działalności

ryczałtowo
ze

(zresztą Ministrze#
Prezesie

inwestycji, loka-

doradców ekono- 
zgubnymi skut-

formalnej kontroli 
wyłącz-

• • • •

strony

mogliby 
opracowy- 

niezależ-

nie 
gród 
przedsiębiorstwa.

Pod tym warunkiem 
doradcy ekonomiczni 
wać wnioski całkowicie
ne od intencji i osobistych intere
sów kierownictwa 
stwa, natomiast ich poziom za wo
do wo-etyczny powinien wykluczać 
działanie na szkodę przedsiębior
stwa lub społeczeństwa. Dlatego 
wymogi stawiane doradcom po
winny być bardzo wysokie.

Takimi doradcami ekonomiczny
mi mogliby przede wszystkim zo
stać samodzielni pracownicy nauki 
i zaawansowani 
stenci
ewentualnie 
cownicy naukowi 
sortowych.

przedsiębior-

naukowo 
uczelni

wydaje się 
powołanie takowych rów- 
innvch d"’’edz;n

jednego

naukowi

na pracę w charakterze 
ekonomicznego

ramach ryczałtowego półetatu* 1

finansowanego przez 
przedsiębiorstwo, np. 

płacy za-

przedsiębiorstwa.

adiunkta
Transportu

radcę•*

Katedry
Drogowego
skiej, zatrudnia z bardzo dobrym 
rezultatem szczecińska ekspozytu- 

a inne
podobnych

przedsiębiorstwa
doradców

na

wynb*
kające z

Opracowane wnioski przedkła
dałby doradca do wykorzystania 
kierownictwu przedsiębiorstwa lub 
przekazywałby instancji nadrzęd
nej, względnie Radzie Ekonomicz- 
nej przy Ministrze (trzeba by ją 
powołać). Wnioski te przekazywał
by za zgodą lub nawet bez zgody 
kierownictwa
Ruch wniosków od dołu do góry 
byłby dobrą odtrutką na dotych
czasowy, wyłącznie odgórny ruch 
różnych rozporządzeń, wytycznych 
i nakazów.

Pracę doradcy oceniać mogłaby 
periodycznie rada wydziału jego 
uczelni, instancja nadrzędna przed
siębiorstwa oraz Rada Ekonomicz- w
na przy Ministrze. Wydaje się ce
lowe ustanowienie rad ekonomicz
nych resortowych, niezależnie od 
postulowanej przez’ II Zjazd Eko
nomistów Polskach Rady Ekono
micznej przy Prezesie Rady Mini
strów. Rada Ekonomiczna przy 
Ministrze rozstrzygałaby problemy 
w skali danego resortu, 
łaby wnioski 
przez doradców 
wykraczające 
cje bezpośredniego

i przedkładałaby
- - - ------ • •

przy 
jak i takaż Rada przy 
Rady Ministrów miałaby do speł
nienia samodzielne zadania,

aktualnych potrzeb resor
tu względnie całej gospodarki na
rodowej. Składać się ona powinna 
z kilku fachowców o najwyższym 

n a u k o w o - z a w o d o w y m, 
spośród

nadzwyczajnych,
profesorów

i

Ekonomiczna

opiniowa- 
przekazywane jej 

ekonomicznych, 
poza kompeten- 

kierownictwa

poziomie 
z reguły 
zwyczajnych 
ewentualnie docentów i zastępców
profesora. Natomiast udział prak
tyków w Radzie Ekonomicznej 
powinien być z natury rzeczy 
skromniejszy, ponieważ chodziłoby 
tu o ciało o charakterze zewnętrz
nym w stosunku do resortu lub 
Rady Ministrów, ciało mające 
spojrzenie na całokształt potrzeb 
rozwoju gospodarczego, 
przekazywanie ważniejszych wnio
sków przez Radę Ekonomiczną po
winno się odbywać na konferen- 

kierownictwa 
resortu lub na posiedzeniu Rady 
Ministrów.

Proponowany 
zapewnić usunięcie dotychczaso
wych braków zarówno w rozwoju 
nauk ekonomicznych, jak i w roz
woju gospodarczym naszego kraju. 
Ustanowienie jak 
więzi teorii z praktyką stanowiło
by gwarancję tego rozwoju, gdyż 
zapewniłoby teoretykom dostęp do 
materiałów źródłowych, do two
rzywa, z którego byliby w stanie 
dać wartościowe opracowania, tak 
potrzebne dziś naszej gospodarce,

cjach z udziałem

ciało

Jedynie

przedsiębiorstwa 
uzasadnione wnioski do realizacji 
kierownictwu 
wykraczające poza 
ministerstwa rada przekazywałaby 
z kolei Radzie Ekonomicznej przy 
Prezesie Rady Ministrów.

Ogólną zasadą powinno być 
wcielanie w życie realnych i po
zytywnych wniosków od razu na 
danym szczeblu, bez modnego do
tychczas systemu „odbijania w 
gorę". Tylko pod tym warunkiem

system powinien

resortu;
kompetencje

wnioski

ra PKS, 
angażują 
sporadycznie.

Angażowanie doradcy powinno 
opierać się z jednej strony
uchwale rady wydziału odnośnej 
uczelni, kwalifikującej pracownika 
nauki do pełnienia tej funkcji, z 
drugiej strony na zatwierdzeniu 
przez instancję nadrzędną danego 
przedsiębiorstwa. W swej bieżącej 
działalności powinien doradca mieć 
całkowitą swobodę działania, sam 
szukać problemów i je rozwiązy
wać.

najściślejszej

asy- 
oraz 
pra-

wyższych 
dotychczasowi 

instytutów re- 
Liczba ich nie musi

„odbijania

ekonomiczni, 
przygotowaniu teore-

e , 
me tylko z przedsię- 

ale i z założeniami 
kierunkiem polityki 

za-

teorii eko- 
się 

rozbudwany
Ekonomicznych 

większych 
ekonom i cz-

może
In-

Nauk
oddziałami

myśli
nej oraz odpowiednimi katedrami być trwale

w

doradcy 
poważnym 
tycznym i dużym doświadczeniu 
obeznani 
biorstwem,
ustrojowymi, 
gospodarczej oraz bieżącymi 
daniami.

Doradcy ekonomiczni powinni 
i związani z przedsię-
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„...fabrykę silników lotniczych Za 
łom .przydzielono do uruchomienia 
w 1958 r. Ministerstwu Przemysłu 
Maszynowego z przeznaczeniem na 
fabrykę maszyn rolniczych...

...fabrykę mebli giętych — Gole 
niów przydzielono do uruchomienia 
w 1958 r. Ministerstwu Przemyślu 
Drzewnego i Papierniczego z prze 
znaczeniem na produkcję mebli 
skrzyniowych.

...fabrykę papieru Plonie — przy 
dzielono do uruchomienia w roku 
1959 — Ministeistwu Przemysłu
Drzewnego i Papierniczego — z 
przeznaczeniem na fabrykę papieru 
i kartonu.

...rafinerię spirytusu na „Ewie * 
— przyznano Ministerstwu Przemy
słu Rolniczego i Spożywczego — z 
przeznaczeniem na magazyn — rok 
uruchomienia 1958.

T
yle sucha informa
cja sporządzona przez 
WKPG. Właściwie nie 
„tyle” — bo jest to je
dynie fragment wyka 
zu obejmującego 18 

niezagospodarowanych obiek
tów o znaczeniu ogólnokrajo
wym i 10 obiektów przezna
czonych do zagospodarowania 
przez władze terenowe. Nie 
trzeba zresztą wyliczać wszy
stkich nazw, tych na razie je
szcze martwych fundamen
tów, murów, a nawet urzą
dzeń, by pojąć wagę sprawy. 
Wystarczy chyba dodać, ze 
ostrożne oszacowanie tylko 9 
z tych obiektów, — daje cyf
rę 73 milionów złotych. A 
wśród nieoszacowanych w 
tym rachunku zakładów znaj 
dują się takie wysoko-warto-

ściowe obiekty jak np. Elek
trownia na Pomorzanach, 
którą Ministerstwo Energety 
ki ma uruchomić w 1959 ro
ku.

Nie ma dwóch zdań. Spra
wa jest wielkiej wagi i moż
na sobie pogratulować, że 
Ziemia Szczecińska wzbogaci 
się o nowe zakłady, ze zaora
nie przemysłowych odłogów, 
uruchomienie w służbie społe 
czeństwa nowych wartości 
materialnych — pozwoli nam 
w planie 5-letnim zmniejszyć 
wydatki inwestycyjne i za
oszczędzone w ten sposób su 
my przeznaczyć na inne ce
le.

Stworzenie nowych baz pro
dukcyjnych — zmniejszy ob
ciążenie transportu zajętego 
— dowozem pewnych materia 
łów i produktów wytwarza
nych dotąd wyłącznie na in
nym terenie. Teraz można bę 
dzie je produkować na miej
scu. Niemniej istotną korzy
ścią jest to, że w uruchomio 
nych zakładach tysiące ludzi 
otrzyma zatrudnienie. A spra 
wa ta w chwili obecnej jest 
poważnym problemem dla 
Szczecina i jeszcze poważniej
szym dla wielu miasteczek wo 
jewództwa.

TRADYCJE 
„DEMONTAŻU” 
I KTÓRĘDY DROGA

V emisja rządowa z min.
A. Wangiem na czele, któ 

ra problemy te badała u nas 
na miejscu, decyzją swą za
aplikowała poważny bodźco
wy zastrzyk szczecińskiej go
spodarce. Ale trudno się 
oprzeć pewnym refleksjom 
właśnie na temat wykorzysta
nia istniejących możliwości. 
Można było mieć więcej. Moż 
na było potencjał produkcyj
ny Ziemi Szczecińskiej utrzy
mać na wyższym poziomie. 
Dla potwierdzenia tego trzeba 
przypomnieć pewne stare1 fak 
ty i zjawiska. Gdy zjawiska 
te ograniczały się do kręgu 
pojedynczych osób, pieśń gmm 
na chrzciła je mianem szabru. 
Gdy w grę wchodziły instytu
cje rozporządzające licznym 
personelem, samochodami, pie 
czątkami — określało się to 
jako „demontaż”. Oto przykła 
dy:

Politechniki Szczecińskiej.
Zjednoczenie Budownictwa 
Miejskiego planowało urucho
mienie tam wytwórni prefa
brykowanych elementów dla 
budownictwa uprzemysłowio
nego. A przecież sprawa uprze 
mysłowienia budownictwa to 
zasadniczy środek do rozwią
zania jednego z najważniej
szych problemów naszej gospo 
darki — deficytu mieszkanie 
wego.

W naszym województwie już 
od dłuższego czasu domaga się 
rozwiązania sprawa pełniejsze 
go zatrudnienia kobiet. Mówio 
no dawniej o projektach orga 
nizacji nowych fabryk odzie
żowych w istniejących i nada 
jących się do tego celu obiek
tach. W dyrektywach ustalo
nych przez rządową komisję 
do spraw zagospodarowania 
nieczynnych obiektów nie 
znajdujemy jednak żadnej 
wzmianki na ten temat.

Sprawa właściwego, celowe
go wykorzystania każdego o- 
biektu to w szczecińskich wa 
runkach i przy szczecińskich 
doświadczeniach szczególnie 
doniosły problem, Nagroma
dziło się u nas w tej dzie
dzinie sporo nie najlepszych 
„tradycji”- Pochopne decyzje 
kosztowały już wiele zbęd
nych nakładów, budząc uza
sadnione niezadowolenie społe 
czeństwa. Czy trzeba przypo
minać wielokrotne „przerób
ki” gmachu byłego demu to
warowego przy pl. Żołnierza, 
czy też domu konfekcji przy 
al. Niepodległości? Przez dłu
gi czas nie były wykorzystane 
racjonalnie wielkie hale Me- 
talosprzętu, Fabryki Sprzętu 
Gospodarstwa Domowego i 
inne. Amortyzacja majątku 
trwałego pochłaniała więcej 
kosztów w tych zakładach, 
niż niejednokrotnie uzyskiwa 
no z produkcji.

Tak było. Ale wy da je się, 
że z „ersatz rozwiązaniami” — 
dłużej gedzić się nie wolno.

Nie wolno szczególnie nad 
dolną Odrą- Argumenty pana 
Steinmayra i podobnych mu 
zachodnio niemieckich dzien
nikarzy oparte na reżyserowa 
nych zdjęciach i przekręca
nych faktach mogą rzecz ja
sna tylko śmieszyć. Ale w 
żadnym wypadku nie powinni 
śmy w 1956 roku dostarczać 
im choćby najmniejszych 
punktów oparcia, niedosta
teczną dbałością o pełne wy
korzystanie istniejących moż
liwości naszego terenu.

L . Z.



Wojewódzki Zarząd BPP przejął 
kiedyś od WKPG nieczynną cemen
townię w Zdrojach, dokonał wybu
rzeń niektórych budynków, przeka
zał na złom znajdujące się tam mly 
ny kulowe, a następnie obiekt opu
ścił. Podobnie postąpił Wojewódzki 
Zarząd MPRB, który przekazany mu 
nieczynny zakład w Szczecinie przy 
al. Piastów ogołocił z urządzeń i 
rzucił na pastwę losu. Nie wspomina 
llbyśmy może o tym — gdyby nie 
okoliczność, że traktowanie woje
wództwa szczecińskiego jako maga
zynu okazyjnych urządzeń i sprzętu 
— pokutuje nadal wśród części dzia
łaczy gospodarczych kraju. Już na
wet w toku pracy komisji rządowej 
minister Wang musiał przeciwstawiać 
się usiłowaniom kilku resortów — o 
demontaż i wywóz urządzeń z nie
czynnej brykletowni w porcie szcze
cińskim.

Ale nie to jest teraz najważ 
niejszym problemem. Rok 
1956 to nie rok 1945. I trady
cjom „demontażu” można się 
dziś łatwiej przeciwstawić.

Natomiast dyskusji wymiga 
bezwzględnie kierunek zago
spodarowania nieczynnych za
kładów*

Po zakończeniu przez WKPG 
większości prac inwentaryza 
cyjnych w 1951 r. j uruchom:e 
niu niektórych zakładów spra 
wę zagospodarowania pozosta
łych nieczynnych obiektów, 
rozwiązano w ten sposób, że 
większość z nich przeznaczono 
na różnego rodzaju magazy
ny, bazy sprzętu i inne cele 
nieprodukcyjne. Jeżeli tego ro 
dzaju rozwiązanie było do 
przyjęcia przed laty (zabez
pieczano w ten sposób obiek
ty przed niszczeniem), to trud 
no byłoby zgodzić się z taką 
linią postępowania dzisiaj. 
Zgodnie zresztą z taką kon
cepcja pracowały odpowied
nie komisje do zbadania stop
nia i prawidłowości wykorzy
stania poszczególnych obiek
tów zajętych na cele niepro
dukcyjne. A jednak nie z 
wszystkimi ich decyzjami moż 
na się bez zastrzeżeń zgodzić.

FABRYKA
CZY MAGAZYN...

C pirytusownię na „Ewie” 
cenny obiekt, o bogatym 

wyposażeniu, o nie przestarza 
łych urządzeniach przeznacza 
się na-., magazyn.

Głębszego także przemyśle
nia z punktu wńdzenia najpil 
niej szych potrzeb wojewódz
twa wymaga sprawa przydzie 
lenia motowozowni na Wzgó
rzu Hetmańskim na warsztaty

Wpcinek z czasopisma 
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Partacka robota - 2’’00’000 
wykonawcy V 
wymaga natychmiastowej 

Interwencji
V A niespełna trzy tygodnie 
^rozpoczyna się nowy rok 

akademicki. Nie skoro idzie 
jednak z przygotowaniami do 
przyjęcia młodzieży w jednym 
z zabudowań PAM na Pomo
rzanach, gdzie na U piętrze 
mieści się Zakład Biologii.

DOM ten od strony dziedzin 
ca „uzbrojony” jest rusztowa 
niami. Nie brak również po
tężnych stempli na klatce 
schodowej, które • podtrzymują 
stropy.

W samym Zakładzie na ko
rytarzu również ustawiono 
stemple zabezpieczające przed 
runięciem sufitu, a pracownie 
i sale ćwiczeń w których od 1 
października ma rozpocząć 
studia młodzież — wyglądają 
jak po trzęsieniu ziemi.

To są skutki partackiej roboty 
wykonawcy, którym jest Dział 
Wykonawczy Zespołu Gospodar„ 
czo . Pomocniczego Politechniki 
Szczecińskiej — imiennie inż. MA. 
TUSZEWSKIEGO, dyr. zespołu, dr 
Felicjana PINTOWSK1EGO, kier, 
budowy i majstra KRAHALA.

Parlactwo to spowodowało, jak 
dotychczas, poważne szkody w za 
budowaniu i dlatego sprawa ta 
winny się zająć odpowiednie czyn 
niki. Poza tym, trzeba znaleźć 
drogę wyjścia z obecnej sytuacji, 
aby od 1 października młodzież 
mogła w tym zakładzie rozpocząć 
studia.

Jan BOLEWSKI
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T T CHWAŁA rządu w spra- wie perspektywicznego planu rozbudowy Szczecina w najbliższych latach daje pewność, iż warunki micsz- kaniowo-bytowe w Szczeci
nie ulegną znacznej poprawie. Po powrocie z Warszawy przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego Leon Szech- 
ter udzielił na konferencji prasowej szeregu wyjaśnień' i podał wiele liczb.

W najbliższych latach 
Szczecin uzyska ponad 20 
tys. izb mieszkalnych, przy czym budownictwo nowe będzie koncentrowało się 
w dzielnicy staromiejskiej, 
w Śródmiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej oraz przy ul. Roosevelta. Wprawdzie ta liczba izb nie zdoła w pełni zaspokoić szczecińskiego gło
du mieszkaniowego, niemniej jednak poważnie go 
złagodzi. Poprawi się także 
sytuacja w szkolnictwie, 
zwłaszcza stopnia podstawo
wego, które wzbogaci się 
o 450 izb lekcyjnych. Dla dzieci młodszvch wybudo- wane zostanie 50 przedszkoli oraz 13 żłobków. Plany przewidują także rozbudowę istniejących zakładów naukowych oraz powstanie nowych, szczególnie przy Akademii Medycznej i Politechnice; Wyższa Szkoła Rolnicza zaś otrzyma no
we budynki na pracownie 
i sale wykładowe.VPolepszy się także sytua
cja w lecznictwie otwartym dzięki uruchomieniu 8 no- 
wych przychodni i 7 aptek. 
Liczba łóżek w szpitalach 
nie będzie powiększona, gdyż Szczecin ma duże, nowoczesne szpitale; na wy
posażenie szpitali przezna
czy się kilkadziesiąt milio
nów złotych.

• Nie zapomniano o pla
cówkach kulturalnych. Plan 
przewiduje odbudowę . fil- 

- harmonii, teatru, 5 zabytko
wych domów7 dla szkolnic

twa artystycznego oraz 3 kin.Rozległe plany rozbudowy przemysłu w Szczecinie przewidują dalszy rozwój papierni, fabryki włókna Sztucznego, stoczni, fabryki maszyn budowlanych. W najbliższych latach rozpełznie się budowa fabryki maszyn rolniczych, zakładów naprawczych taboru samochodowego, elektrowni, dwóch wytwórni prefabrykatów dla budownictwa mieszkaniowego, fabryki cukierków i szeregu drobniejszych zakładów. /
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la kilka dni rozpoczyna się nowy rok akademicki
ż.yj 1

Studia z zakresu fizyki jądrowej na Uniwersytecie Jagiellońskim
1 października, a więc już 

za kilka dni, na wyższych u- 
czelniacji nastąpi inauguracji 
nowego roku nauki — 19S6- 
57. We wszystkim ośrodkach 
akademickich na ukończeniu 
są już przygotowania do roz
poczęcia normalnych zajęć. W 
nadchodzącym roku nauki po
wstaną na wielu wyższych u- 
czelniach nowe wydziały i 
katedry.
1 października br. wprowa

dzone zostaną np. przy Uni
wersytecie Jagiellońskim w 
Krakowie — pierwsze w histo
rii tej uczelni, a drugie w kra
ju obok Uniwersytetu Warsza
wskiego — 2-leinie studia z 
zakresu fizyki jądrowej. Pierw
szych 15 słuchaczy kształcić sio 
będzie pod kierunkiem jednego 
z najwybitniejszych fizyków 
polskich — prof. dr Henryka 
Niewodniczańskiego.

Studia w dziedzinie fizyki ją
drowej będą miały za zadanie

wyszkolenie odpowiedniej kadry 
naukowców — fizyków, głównie 
dla powstającego pod Krakowem 
duż?go ośrodka badań jądrowych 
PAN. W ośrodku tym — jak już 
podawaliśmy- — uruchomiony zo
stanie pierwszy w PoUce, do
starczony przez ZSRR cyklotron 
W bieżącym roku na Poli

technice Łódzkiej powstanie 
nowy wydział budownictwa ią 
dowego, a na Politechnice Gdań
skiej — w wyniku podzielenia 
dotychczas istniejącego tam 
wydziału mechanicznego — dwa 
nowe — budowy maszyn i tech
nologii maszyn; w Wyższej 
Szkole Rolniczej w Poznaniu 
na samodzielny wydział prze
kształcany jest dotychczasowy 
oddział ogrodniczy wydziału 
rolnego.

Na Politechnice Szczecińskiej 
organizuje się w bież, roku 11 
nowych katedr z odpowiednim: 
pracowniami i zakładami. Na 
wydziale inżynieryjno - ekono
micznym transportu drogowego

rczpocznie pracę w nadchodzą
cym roku nauki nowa katedra 
taboru i sprzętu samochodowe- 

, go. Nowe katedry powstały tak
że na wydziałach: bucKw ma
szyn. elektrycznym i budowni
ctwa lądowego.

Ml j

Podczas wakacji w wielu uczel
niach Wybrzeża uzupełniono wy
posażenie zakładów i laborato
riów. Dokonano tego m. in. w 
Politechnice Gdańskiej i Aka
demii Medycznej. Akademia Me
dyczna wzbogaciła się o szereg 
nowych urządzeń, m. in. o nowo
czesny rentgenowski aparat 
specjalny z§taw narzędzi opera
cyjnych oraz trzy nowoczesne 
aparaty do narkozy.

Studenci wydziału budowy o- 
krętów Politechniki Gdańskiej 
otrzymują nową obszerną halę, 
która pomieści laboratorium spa
walnicze, obróbki metali, urzą
dzeń okrętowych i maszyn ciepl
nych oraz inne. Oddano również 
do użytku duże audytorium na 
359 miejsc dla wydziałów: budo
wy okrętów i chemicznego.

(PAP)



21 nowych 
magistrów..*  •'

I

NA WYDZ. Ekonomicznym 
Politechniki Szczecińskiej 

odbywają się egzaminy magi
sterskie. W dniu, w którym 
nasz reporter odwiedził uczel 
nie, egzamin magisterski zło
żyło z wynikiem pomyślnym 
21 absolwentów: ze specjali
zacji Ekonomiki Transportu 
Kolejowego — E. POKORA, D, 
ZADRĄG, E. ' DASZKOWSK1. 
W. SKORUPSKI, K, SZYMAŃ
SKI, J. FEDUC1K, B. RADKE. 
W, GUDELIS, M. MICHALSKI, 
S. CHOJECKI. Z. CYBULA, K. 
RENKIEL, R. WYSOCKI, J 
CAPAŁŁA, J. JUSZCZAK, ze 
specjalizacji Rachunkowości 
Transportu Drogowego — R- 
TYLMAN, E. GRZYBOWSKI. 
S. KORONCZEWSKI i ze spe
cjalizacji Ekonomiki Transpoi 
ty. Drogowego — W. PUTIA- 
KIEWIĆZ, L. GAJEWSKI i T 
PAJĄK.

NA ZDJĘCIU: przewodniczą 
cy komisji e^z^mmacyjnej — 
dziekan prof mgr J. WOL- 
SZCZAN gratuluje jednemu z 
najlepiej zdających absolwen
tów W. SKORUPSKIEMU,

.JKURIER" przyłącza się dc 
gratulacji i życzy wszystkim 
młodym magistrom sukcesów 
w ich pracy zawodowej.
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Gaudeamus igitur
• F s. •/ i •.•w * < - i •- . '* ’ > F • . ' •;‘t> k ' ** •>*

Wrwiązku x rozpoczynającym «lę 1 paździer
nika br. nowym rokiem akademickim, przed 
stawiciel naszej redakcji zasięgnął w rekto
ratach szczecińskich wyższych uczelni: Poli

techniki Szczecińskiej, Pomorskiej Akademii Medycz 
nej i Wyższej Szkoły Rolniczej wiadomości jak prze 
biegać będzie inauguracja we wszystkich uczelniach 
i jakie zmiany zaszły w nich w związku z nowytu 
rokiem nauki.

W POLITECHNICE SZCZECIŃSKIEJ
t

Uroczysta inauguracja roku akademickiego Poll 
techniki Szczecińskiej odbędzie się w sali Pań 

stwowej Filharmonii przy pl. F. Dzierżyńskiego. 
Punktualnie o godz. 10-ej wkroczy do sali senat Po
litechniki w tradycyjnych togach i biretach uniwer
syteckich. Togi uszyte zostały z czarnego materiału. 
Dziekani poszczególnych wydziałów mieć będą przy 
togach kołnierze i wypustki zielone, prorektorzy — 
czerwone, a rektor — kołnierz gronostajowy. Rektor 
i prorektorzy przybrani będą ponadto w pozłacane 
łańcuchy. Jako insygnium naiwyższej władzy na 
uczelni rek’ r dzierżyć będzie w ręce berło.

Po przemówieniu J. M. rektora Politechniki oraz 
odśpiewaniu przez zebranych starodawnego hymnu 
studenckiego ,,Gaudeamus igitur" nastąpi symbo

liczna immatrykulacja studentów; dwu przedstawi
cielom każdego wydziału wręczone zastana Indeksy 
uczelni. Z kolei prof. Zb. Ogrzewalskl wygłosi wy
kład inauguracyjny z zakresu fizyki.

Uroczystość zakończy koncert symfoniczny. W go
dzinach popołudniowych w sali kawiarni „Centralna” 
profesorowie i studenci Politechniki uczes<niczyć bę
dą w towarzyskim spotkaniu.

Na nowy rok akademicki przyjętych zostało do pię 
cin wydziałów: chemicznego, elektrycznego, budowy 
maszyn, ladowo-wodnego i inżynieryjno-ekoncmiczne- 
go około 700 nowych kandydatów. W tych dniach 
kończą się na Politechnice egzaminy uzupełniające. 
Kadry wykładowców zasili w nowym roku akademic
kim kilku wybitnych profesorów.

W POMORSKIEJ
AKADEMII MEDYCZNEJ

• 9 • •

2

■ I roczysta łnaunuracja nowego roku akademic- 
** kiego Pomorskiej Akademii Medycznej rozpocz- 

nle .się w auH gmachu przy ul. Rybackiej 1 o godz. 
10. Podobnie jak w Politechnice przemówienie inau

guracyjne do zebranych wygłosi J. M. rektor PAM, 
po czym nastąpi uroczysta Immatrykulacja.

W bieżącym roku akademickim na pierwszy rok 
studiów obydwu wydziałów’ Akademii: lekarskiego I 
stomatologicznego przyjętych zostało łącznie 434 stu
dentów, a więc więcej niż w latach ubiegłych. Mi
nisterstwo Zdrowia umożliwiło również wyróżniają
cym się felczerom, którzy ukończyli już swój dwulet 
ni staż praktyczny (w związku z nakazem pracy), 

przejście bezpośrednio na drugi ro-k studiów po wy
słuchaniu 6-tygodniowego kursu przygotowawczego' * 
pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego. Ten cieka
wy eksperyment pozwoli na zbadanie w jakim stop
niu praca zawodowa przygotowuje młodego człowte 
ka do dalszvc’’ studiów.

• *

W tym roku również po raz pierwszy Pomorska 
Akademia Medyczna nie wypuściła swoich absolwen 
tów z wydz. lekarskiego, lecz zatrzymała • ich na szó
sty rok, obejmujący w zasadzie praktyki dyplomowe 
(podobnie na piąty rok pozostali studenci wydziału 
stomatologii).

• •

W WYŻSZEJ SZKOLE ROLNICZEJ
U rocźysfa Inauguracja roku akademickiego
** 1956/57 rozpocznie sie podobnie jąk w pozosta

łych uczelniach o godz. 10 w auli WSR w gmachu 
przy ul. Janosika 3/11. Przemówień!^ inauguracyjne 
wygłosi M. rektor WSR prof. dr Marian Lityński 
Z kolei nastąpi odznaczenie dtiiacych pracowni 
ków nauki i administracji uczelni, uroczysta Immatrr 
kulacja, przemówienie przedstawiciela młodzieży oraz 
odegranie starodawnej pieśni studenckiej ..Gaudeamus 
igitur”. Wykład Inauguracyjny pt. „Ekoiotrla nawożę 
nia” wygłosi prof. dr Marian Nlklewski. Senat Wy*  
szej Szkoły Rolniczej wystąpi na uroczystości w to
gach 1 z insygniami władzy.

Na obydwa wydziały WSR: rolny f zootechniczny 
przyjęto w br. około 200 studentów (egzaminy uzu 
pełniające jeszcze trwają). Ponadto w br, akademie 
kim czynne będą na WSR studia zaoczne przy obu 
vydziałach.

/ * *

W związku z postępującym rozwojem uczelni utwt 
rrono tam c.‘atnlo kilka nowych katedr.

Prowadzi się prace przygotowawcze do uruchomię 
r’a pracowni izotopów. Laboratoria i pracownie WSR 
olrzymały wiele urządzeń m. In. w nowoczesne apa 
raty wyposażone zostały; katedra chemii rolnej j 
katedra tywienią rwierząt. STAN.
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V T 7 ybrany przed czterema la- 
\ / '/ ty Sejm byłby zapewne ide

alny, gdyby w międzyczasie 
me było wielkich dyskusji spo- 
łr.cznych, XX-go Zjazdu, plenów 
partii, znacznych zmian w różnych 
d •''dżinach... Można m:eć pretensje 
go kierownictwa, że niejedna wysoka 
ceno zapłaciliśmy w tym czasie nie
potrzebnie w wyniku nie liczenia sic 
z głosem opinii społecznej. Nie mo
gło być inaczej, skoro nawet w teo
rii literatury głównym kryterium oce
ny było to, czy książka wychowuje 
społeczeństwo, czy nie. Kwestia praw 
dy historycznej, kwestia odzwierciedla
nia stanu faktycznego nic wchodziła 
w rachubę. Książki szły na półki księ 
garń nie znajdując w ogóle kontaktu 
z czytelnikami. Teoria chodziła jak 
kot swoimi drogami, a praktyka swoi
mi. Biurokracja musiała powstawać, 
jeśli powoływano dodatkowe urzędy i 
instytucje, których zadaniem było 
przede wszystkim składanie sprawo
zdań z przeprowadzonej takiej czy 
innej akcji. Jeszcze cztery lata te
mu na trudności w zaopatrzeniu przed 
sięwziętoby najprawdopodobniej akcję 
uświadamiania gospodyń domowych 
poprzez komitety blokowe. Cieszmy 
się więc, że uświadomienie uznano za 
coś potrzebnego, ale nie jedynego.

Paradoksy stanowią wdzięczny przed 
miot dowcipów wtedy, gdy mówimy 
o nich jako o czymś, co już nie 
istnieje. Kraj nasz jest jeszcze kra
jem paradoksów. Oto jeden z przy
kładów:

Poseł Bolesław Drobner wystąpił z 
uzasadnionym wnioskiem, aby prze
głosować z osobna każdą kandyda
turę projektowanych zmian ministe
rialnych. Otrzymał duże brawa. Z 
przeciwnym zdaniem wystąpił poseł 
Julian Hochfeld? Oklaski były bardzo 
skąpe. Wicemarszałek poddał wnio
sek posła Drobnera pod głosowanie. 
Podniosły się tylko cztery ręce. Prze
ważna większość posłów głosowała za 
projektem, w formie przedstawionej 
przez rząd.

Podczas trwania debat sejmowych 
zauważyłem, że ustawy przechodzą 
zawsze w takiej formie, jaką nada im 
odpowiednia komisja poselska. Można 
zatem powiedzieć, iż ustawa będzie 
taką, jaką jest komisja. Komisje po-, 
selskie mają istotnie wielki wpływ na 
ostateczny kształt ustaw. Ta dziedzi
na prac Sejmu jest chyba najważniej 
szym novum w pracach naszego par
lamentu. Tu miejsce na działalność 
poselską, na reprezentację interesów 
obywateli... Posłowie jednakże nie wy 
korzystali w pełni tej możliwości. Po
za członkami komisji nu wielu po
słów interesuje się przebiegiem poważ
nych sporów i różnic zdań między re
sortami a reprezentacją ogółu.

Można by sio cieszyć ze zwiększenia 
ilości interpelacji poselskich w Sej
mie, ale nie jest chyba przejawom 
nadmiernej doskonałości fakt, że 
część tych interpelacji była ponowie- 
riem interpelacji złożonych już kie
dyś, na uprzednich sesjach. Przykład: 
interpolacja w sprawie wydzielenia 
miasta Krakowa na wzór Warszawy i 
łodzi. Nie mogą również zadowolić 
informacje, składane przez kierowni- 
ków resortów w odpowiedzi na interpe 
Hcje postów. Nie obejmują one 
wszrsfkich postawionych przez posłów 
kwestii, nic zadowalają w części ar
gumentującej. Wicepremier Gede 
sprawę braku bucików dziecięcych na 
rynku wyjaśnia! nierentownością pro
dukcji tych butów. To „wyjaśnienie" 
natychmiast stało się przedmiotem roz 
mów i dowcipów. Na całym świecie 
takie buciki opłaci się produkować, 
tylko w Polsce nie. Jedyne wyjście: 
podjąć uchwałę, aby dzieci rodziły 
się od razu w wieku osiemnastu lat. 
W ten sam sposób „proponowano" w 
kuluarach rozwiązać: problem trudno 
ści mieszkaniowych ogłoszeniem za
kazu zawierania małżeństw — a sy
tuacji w domach poprawczych przy
znaniem wychowankom szczoteczek 
do zębów i mydła.

Na pewno łatwiej dowcipkować, niż 
znaleźć kamień filozoficzny na wszyst 
kie utrudnienia życia społecznego. Ale 
też na pewno bliższe prawdy jest na
zwanie prac Sejmu znalezieniem właś 
ciwej drogi i pierwszymi krokami w 
dobrym kierunku, niż trąbienie o zwy

cięstwie „nowego". Nowe zwycięży 
wtedy, jeśli powiedzą o tym ludzie, 
wyborcy. A do tego jeszcze daleko. 
O jakości ustroju i o rządach najwy
mowniej świadczą nie jedna czy dwie 
ciekawe debaty Sejmu, lepsza sytua
cja jednej czy kilku grup społecz
nych, ale wszystko, wszystko co 
składa się na życie społeczeństwa. Mo 
żna się pocieszyć, iż ostatnie sesje Sej 
mu przejdą być może do dziejów pol
skiego parlamentaryzmu. Ważniejsze 
aktualnie jest to, że posłowie pojęli 
swoją rolę. Przodują te okręgi, któ
rych przedstawiciele mają większe do
świadczenia parlamentarne. Można 
śmiało powiedzieć, że najlepszą repre
zentację w Sejmie ma obecnie Kra
ków i Warszawa. Najwięcej pozosta
wiają do życzenia Szczecin i Kosza
lin. Najdzielniejszy nasz poseł Witold 
Spychalski pracował w Komisjach, re 
ferował ustawę, zabierał głos nad 
expose premiera. Nie uczestniczyli w 
pracach ostatniej sesji posłowie szcze 
cińscy: Andrzejewski, Osmańczyk, Kor 
czyc... Osmańczyk przebywał w Ame
ryce, Korczyc w Związku Radziec
kim, Andrzejewski prawdopodobnie w 
Warszawie. Zdarzają się okoliczności 
łagodzące, które sprawiają, że czło
wiek łatwiej może zdecydować się na 
wyjazd do Sranów niż do Szczecina. 
Okoliczności te mogę zrozumieć ja
ko czytelnik, nie znajdę natomiast wy 
rozumiałości jako wyborca.

IX Sesja Sejmu rozpoczęła się od 
spraw Szczecina: wicemarszałek Ma
zur wezwał do uczczenia pamięci 
zmarłego niedawno posła szczecińskie 
go Jana Stachury. Nad łcwami po
selskimi zawisła żałoba. W chwilę 
potem ślubowanie poselskie złożył 
dotychczasowy zastępca posła Woj
ciech Wolkiewicz. Milczenie o spra
wach szczecińskich rozciągnęło się 
jednak na pełne sześć dni debaty. Na 
moment poczułem się mieszkańcem 
Wybrzeża, kiedy poseł gdański Bigus 
wnosił do Sejmu o uregulowanie zaopa 
trzenia ludności Wybrzeża w ryby 
oraz o przyznanie wszystkim pracują
cym w województwach nadmorskich do 
datku morskiego. Tego dnia telefono
wałem do mojej macierzystej re
dakcji, że na sali Sej nowej po raz 
pierwszy zapachniało dorszami. Kole
dze odbierającemu telefonogram mu- 
siałem kilkakrotnie powtarzać: nie 
mógł uwierzyć.

Zabrał potem głos poseł szczeciński 
Witold Spychalski, który mówiąc o 
śrubie podatkowej w stosunku do rze
mieślników (brzmi to niemal jak młot 
na czarownice) przytoczył jedyny przy 
kład z terenu, pochodzący z woje
wództwa krakowskiego. Nie zapomi
najmy, że poseł Spychalski miał pra
wo do takiego potraktowania swojego 
terenu, gdyż dwa tygodnie przedtem 
przestał był mieszkańcem Szczecina 
na rzecz Warszawy.

„Szczecin" był mimo wszystko głoś 
ny podczas połączonego zebrania Ko 
misji Kultury i Oświaty. Posłanka Le
wińska posłużyła się tam listem pra
cowników Politechniki Szczecińskiej w 
argumentacji przeciwko wnioskowi po 
słanki Zemankowej, domagającej się 
skreślenia w ustawie o szkołach wyż
szych sformułowania o udziale w Se
nacie akademickim przedstawicieli or 
ganizacji związkowej. Za wnioskiem 
posłanki Zemankowej głosowało 15 
posłów, za sprzeciwem posłanki Le
wińskiej 17, w tym posłowie katoliccy.

Gdzie 'jest do uratowania jakaś po
zostałość „starego" katolicy występu
ją solidarnie i ochoczo.

Głównym przedmiotem ogółu wystą 
pień były kwestie decentralizacji za
rządzania, zwiększenia uprawnień wla 
dzy terenowej, znalezienia środków na 
poparcie dla inicjatywy ludzkiej. O 
tych sprawach mogą nie chcieć mó
wić, albo ludzie zbyt odważni albo 
całkowicie onieśmieleni, tj. albo dzier 
żymordy albo ludzie zastraszeni. Nie 
z tych powodów nie zabierają głosu 
posłowie. Nasi posłowie nie są zazwy 
czaj działaczami społecznymi. Są to 
na ogół ludzie zasłużeni, szanowani, 
mogą stanowić reprezentację państwa 
na zewnątrz, nie wystarcza im jednak 
energii na zgodną z uprawnieniami 
konstytucyjnymi walkę o ulepszenia 
wewnątrz kraju. Ich działalność poli
tyczna, partyjna, czy zawodowa jest 
nawet często w niezgodzie z tym, cze

. r
go domega się społeczeństwo. W nie- c 
jednym wypadku ich wystąpienia były- p 
by wymierzone przeciwko sobie, albo 
godziłyby w jakiś styk obrońcy i • 
oskarżyciela. Dawniejsza praktyka go 
dziła te przeciwieństwa, nie óżoni ich 
•ednak trzeźwy rozsądek. W czasach, 
kiedy urzędowanie nierzadko schodzi 
do utrzymania się za wszelką cenę na 
stanowisku, posłem — a więc repre
zentantom interesów narodu — nie 
może być człowiek, zajmujący odpo
wiedzialno stanowisko w administra
cji państwowej bądź też w aparacie 
Rad Narodowych. Trzeba rozgrani
czyć kompetencje. Dojdzie się wtedy 
do przekonania, że stronnictwa poli- 
i czne nie spełniały u nas swojej 
właściwej roli, w wyniku czego życie 
polityczne, sfera działalności politycz 
noj, bardzo zubożały. Zubożała rów
nież sfora działalności praktycznej, 
wykonawczej. Pozostało wiele dzie
dzin życia, które wymykały się i wy 
mykają się nadal spod kontroli. Kon
trola społeczna poprzez Sejm i po
słów nie była na przykład sprawowa
na nad Radami Narodowymi. Orga
nem nadrzędnym był dla nich naj
częściej Komitet Wojewódzki. Komi
tet nie interesował się jednak wszyst 
kimi sprawami z zakresu działalności 
Rad Narodowych, bo to nie należało 
do jego kompetencji. Była więc luka 
• — nadal jest niejasność. W odnie
sieniu do Sejmu i KC PZPR w pew
nym zakresie rzecz wyjaśniają sfor
mułowania I Sekretarza Edwarda 
Ochaba na VII Plenum, wystąpienie 
posła Juliana Hochfelda podczas IX 
Sesji Sejmu. Stronnictwa polityczne

(Dokończenie na str. 7)

(Dokończenie ze str. 1)

powinny mieć wpływ na działalność 
Sejmu poprzez swych przedstawicieli 
— posłów. Czy ma to być wpływ for
malny, czy w jakiś sposób decydują
cy? Wydaje się, że w tym względzie 
powinne się były już ukazać oświad-

czeni a Partii 1 stronnictw politycz- 
nycl i. Sprawa jest ważne. Powinna by 
*ła być już dawno rozstrzygnięta, aże
by nowe wybory odbyły się na zasa
dzie, stwarzającej warunki do szybkie 
go postępu. Ażeby nowy Sejm stano- 

' wił swą władzę zgodnie z konstytucją, 
ażeby był Sejmem prccuiącym a nie 
tylko zbierającym się Muszę przy
znać, że z drżeniem ręki będę wypeł 
niał w grudniu kartkę wyborczą. Czy 
do tego czasu zdążę poznać kandyda 

i tów na posłów? Powinni to być ludzie 
powszechnie znani, odznaczający się 
rozsądkiem i własnym zdaniem, ma
jący zaufanie u wyborców, słowem — 
doświadczeni
takim stylu, jakich dawniej wychowy
wała Partia

w

Komunistyczna, PPS i 
Sędac na ostatniej sesji 

przekonałem się, że poseł musi umu - 
mówić i musi to co mówi móc poprzw 

drhwnno służba dla naród, 
a’u.
moim mieście

takich ludzi pozwoliło 
aby moje 

reprezentować w

'«w ciągu ctiłeao : 
|cie polityczne w 
|wie I u
2 nać. Boże broń,
m’'',i znowu

miast

interesujący się swoim okręgiem!
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...środkiem sali przechodzi 
Senat. Rektorzy i dziekani 
kroczą w tradycyjnych . to
gach z wszelkimi insygniami 

władzy rektorskiej.

...na mównicy Jego Magnifi
cencja rektor Politechniki 
Szczecińskiej prof. Rosner. 
Obok jeden z dwóch cerbe- 

łów z imponującą laską.

Szczecińskie 
uczelnie 

zainaugurowały 
nowy rok 

akademicki
Wczoral w godzinach przedpołudniowych w szczecińskich 

wyższych uczelniach: Politechnice Szczecińskiej, Pomorskiej 
Akademii Medycznej, Wyższej Szkole Rolniczej oraz Stu
dium Nauczycielskim odbyła się uroczysta inauguracja ro- 
ku akademickiego.

Politechnika
Szczecińska

Inauguracja roku akade
mickiego Politechniki 
Szczecińskiej miała w 

dniu wczorajszym szczególnie 
uroczysty charakter.

Po raz pierwszy senat uczelni wy
stąpi! w tradycyjnych togach | usly- 

-- ■ - ■ ■------- hymnu
igitur”. 

sali Ftf-

szellśmy dźwięki prastarego 
akademickiego „Gaudeamus

O godz. 10,00 zebrana w 
harmonii młodzież i goście powitali 
rektora w otoczeniu senatu.

Pośród gości widzimy -sekre 
tarza KW tow. Sielańczuka, 
oraz sekretarza Komitetu Miej 
skiego tow. Kisielewskiego, 
jest obecny także

wcdniczący WRN tow. Schech 
ter,, oraz przewodniczący 
MRN tow. Zieliński.

Do mównicy podchodzi rek
tor Politechniki Szczecińskiej, 
aby wygłosić inauguracyjne 
przemówienie. W trakcie swe
go przemówienia rektor Ros
ner podsumowuje osiągnięcia 
uczelni z ubiegłego roku aka
demickiego.

W szczególnie ciepłych sło
wach wita rektor obecnych na 
sali pierwszoroczniaków. Oma 
wiając zadania’ studenta, kła
dzie nacisk na konieczność 
twórczego i samodzielnego sto 
sunku do nauki.

wiceprze-

Zarówno starzy studenci jak
1 pierwszoroczniacy, tak uro 
czystą inaugurację oglądali 

f po rai ptywszy.

Jako drugi punkt w programie 
Inauguracji odbyła się uroczysta Im
matrykulacja studentów pierwszego 
roku. Wystąpiło po dwóch studentów 
x 6 wydziałów, aby powtórzyć za 
rektorem rotę przyrzeczenia studenc
kiego. Wszystkim Immatrykulowanym 
rektor wręczył indeksy i życzył po- 
mv$lnycb studiów.

Po akcie immatrykulacji wykład 
inauguracyjny p.t. „Modele atomów’ 
i cząsteczek chemicznych” wygłosił 
prał. Zbigniew' Ogrzewalski.



Na trzech wyższych
uczelniach

SALA Filharmonii ładnie udekorowana. Salę szczelnie 
wypełnia tłum odświętnie ubranej młodzieży akade
mickiej i pracowników nauki,

Z mikrofonu padają słowa; „W tej Chwili wkracza na salę 
.m Rektor i Wyroki Sen&L Dla uczczenia po wasi — proszę 
wstft6’\

Szczecina

- rozpoczął się 
nowy rok 
akademicki

,tPTOsza wstać: Wchodzi J.M, Rektor j Wysoki Senat”,

WICEPRZEWODNICZĄCY 
Prezydium Wof, RN —‘ W. 
SLEDZJŃSK! dekoruje Złotym 
Krzyżem Zasługi dziekana 
Wydz. 1 Zootechniki — prof, 
Mariana L1NKEGO.

{SPRAWOZDANIA) z uro
czystości otwarcia nowego 
roku akademickiego 1956/57 
na wyższych uczelniach 
Szczecina — czviai'^ sir.

•---- - i II. --------------------------------------- ------------

WSZYSOY kierują wzrok 
na środek sali, którędy 

przechodzi Rektor politechni
ki _ in*.  ROSNER, ubrany w 
tradycyjną czarną togę z gr0" 
rijatajówym kołnierzem 1 po
złacanym łańcuchem na szyi, 
za nim prorektorzy 
SCHWANN i DOBRZYCKI 
(również w czarnych togach z 
czerwonymi kołnierzami i wy*  
pustami, z łańcuchami) dzie
kani (w togach z zielonymi 
kołnierzami i wypustami), a 
następnie profesorowie. Setki 
młodych głosów śpiewa starą 
pieśń „Gaudeamus igitur, iuve 
nes dumsumus“. Jest to bardzo 
Uroczysta chwila. Wszyscy są 
wźrusztńi.

* tlUKTOft politechniki wygłasza 
brxe mówienie inauguracyjne, ni*-  
Wl.ic o osiągnięciach i brakach U- 
czelni w ubiegłym roku akademi
ckim. o tym, że i „dzięki 
riiu się Słkdły inżynierskiej i Wył 
jtzrl Sźkoly Ekonomicznej do no- 
wnńoUstaleJ ucznlni wtargnął 
wiew humAnlzmu...*  w ub. roku pó 
raz oicrWszy w hktoril swego 
tsHlduta ticzćHHa badała absol- 
wantom tytuły inżynierów - magi
strów..., Wosia HttSć pfacoWnL 
Ko W nauki — samodzlelhych x G7 
na 72, adiunktów 41— 47, ilość asy- 
SlśfitSW pojadających stopie u ma 
gistorskl 15—109, a Ilość zastępców 
alyfttedtóW nie posiadających stop 
oia nlaglsterskirgo xntel»U z 31 
do 3..., profesor Politechniki — 
Id*.  kOClMŚftl otrzymał nagrodą 

państwową w dziedzinie urbani
styki..., uczelnia zmieniła swój kie 
runek, i po pierwszym okresie, 
kiedy główny nacisk kładziono na 
dydaktykę, dziś zWfótl się szcze
gólną uwagą na problem prac nau 
kowo-badawczych...”

Wreszcie końcowe słowa rekto
ra: „życząc pracownikom nauki 
Osiągnięć w Ich pracy, a studen
tom w nauce ogłaszam rok aka
demicki 1856/37 za otwarty’*.

Następuje uroczysty akt 
immatrykulacji. Dziesięciu 

kandydatów na I rok studiów: 
Jakubowski, Wojciechowicz, 
Wielopolska i inni powtarzają 
za Rektorem słowa przysięgli 
„Jako student PRL święcie wy 
pełniać będę swoje obowiąz
ki..?.

Na zakończenie uroczysto
ści prof. Zb. Ogrzewalski wy
głosił wykład inauguracyjny 
pt. „Modele atomów i cząste
czek chemicznych4'.
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Chórzyści
szczecińskiej Politechniki J -- 2,000.000

wypoczywali 
w Czaplinku
Niedawno powróciła do 

Szczecina grupa studen
tów szczecińskiej Politechniki, 
którzy przez dwa tygodnie 
przebywali w Czaplinku. In
formacji na ten temat udzie
lił nam dyrygent chóru Poli
techniki — Jasio SZYROCKI:

W Czaplinku mieliśmy obóz 
naszego chóru. Zadanie tego 
obozu było trojakie: wypoczy 
nek, praca kulturalna i prace 
społeczne.

Jeśli chodzi o wypoczynek —- to 
mieszkaliśmy tuż, tuż nad pięk
nym jeziorem gdzie korzystaliśmy 
gościnnie z jednostek wodnych 
I.PZ. I wszystko byłoby dobrze, 
gdyby nie ta pogoda! Podczas za 
jęć kulturalnych (4—5 godzin dzień 
nie) nastawialiśmy się głównie na 
rozśpiewanie chóru. „Wyłowili- 
smy” kilku nowTych solistów m, 
in. dobrze zapowiadającego się ba 
sa — Jurka PIS .ARKA. Opracowali 
śmy również kilka nowych piose 
nek: chór niedzielny z opery „Hal 
ka”, ludową piosenkę śląską na 
•I głosy „W Olszynie” i „Gaudea- 

1 mus igltur” oraz z lżejszego re
pertuaru — tanecznego „Rajo-bon 
go”, mambę itd. W czasie obozu 
daliśmy też kilka koncertów dla 
ludności w Czaplinku i Szczecin- 
ku.

Czas w Czaplinku minął nam 
bardzo miło. I teraz po zakończę 
nlu obozu chcielibyśmy podzięko 
w’ać ZG ZMP i władzom Politech
niki za finansowanie tego obozu, 
prof. MIKOŁAJSKIEMU, który 
włożył b. dużo starań w zorganizo l 
wanie ł prowadzenie naszego zgru 
powania, jak również rektorowi 
Politechniki — inż. ROSNEROWI 
i sekretarzowi POP — DRAPICHO 
WI, którzy jako jedyni szczeclnla 
nie odwiedzili nas w Czaplinku, 
żywo Interesując się naszym ży
ciem”. (ski)
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Wyjaśnienie i oświadczenie

na temat informacji pf.
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V A informację zamieszczoną w „Kurierze Szczeeiń- 
' skim" 14. IX. br. pt. „Partacka robota wykonawcy wy

maga natychmiastowej interwencji" Redakcja otrzymała 
wyjaśnienie. Rektorat Politechniki Szczecińskiej, nawiązu
jąc C: przebiegu robót remontowych, wykonywanych przez 
Dział Wykonawstwa Politechniki w zabudowaniu PAM na 
Pomorzanach zaznacza:

‘XIIESPODZIEWANA ule- 
wa will dekadzie sierp

nia zastała część dachu odkry
tą, przez co powstały znaczne 
zacieki, które Dział Wyk^naw 
stwa Politechniki Szczeciń
skiej na konferencji PAM w 
końcu sierpnia br. zobowią
zał się usunąć".

A DALEJ...

„Przed zakończeniem robo
ty nie ma podstawy do kry
tycznej oceny jakości wyko
nania, a ;jm mniej do nazwa 
nia robót partactwem, które 
Rektorat Politechniki Szcze
cińskiej uważa za gołosłowny 
i krzywdzący wykonawcę ro
bót zarzut. Dział Wykonaw
stwa Politechniki Szczeciń
skiej wie .lżąc, że :: Zc.kładu 
Biologii PAM-u skierowano 
na niego skargę do prasy usi
łował w rozmowie •: ob. red. 
Bolewskim uzyskać możność 
wypowiedzenia się jako ta 
druga zainteresowana strona, 
lecz spotkał się z odmową 
uwzględnienia swej argumen
tacji, co gorsze: red. Polewski 
oświadczył '» priori, że jakie
kolwiek będą wywody ze stro 
ny Działu Wykonawstwa, nie 
zmieni to w niczym jego re
dakcji opracowanej już no
tatki prasowej.

W tych warunkach zaatakowa
nie imienne trzech zasłużonych 
i ogólnie szanowanych pracowni
ków Politechniki Szczecińskiej 
stanowi dla nich krzywdę. 
W świetle tych faktów Rektorat 
Politechniki Szczecińskiej zmuszo

ny jest uznać wypowiedzi oh. red. 
Jana Bolewskiego, firmowane 
przez Redakcję „Kuriera**  za 
niesłuszne, a ocenę prac Działu 
Wykonawstwa Politechniki Szcze
cińskiej za powierzchowną, nie
właściwą i krzywdzącą**.
I j rZGLĘDNIAJĄC życze- 

nie Rektoratu Politechniki! 
zamieściliśmy w skrócie na
desłane • yjaśnienie, a jedno
cześnie cytuicmy fragment 
złożonego na ręce Naczelnego 
Redaktora „Kuriera Szczeciń
skiego’' — oświadczenia auto
ra informacji red J. Bolew
skiego.

„Kiedy jeszcze informacja nie 
była opublikowana do Redakcji 
zadzwonił dr Pintowski. W dłu
giej rozmowie usiłował mnie prze 
Konać, że zostałem wprowadzony 
w błąd przez PAM. Ponieważ ar
gumentacja dr Pintowskicgo nic 
mogła zaprzeczyć faktom, które 
posłużyły mi do opracowania in
formacji, więc na zakończenie roz 
mowy powiedziałem, że nie wpro 
wadzę żadnych zmian, bo było by 
to niezgodne z prawda. Moim zda 
nieni uzasadnienie Rektoratu Po
litechniki Szczecińskiej, że Dział 
Wykonawstwa Politechniki zobo
wiązał się usunąć szkody powsta
ło na skutek zacieków jest kry
ciem partactwa, za które płaci 
nic Rektorat Politechniki, a Skarb 
Państwa. Pragnę jednocześnie 
sprostować niezgodność jaką Rek
torat Politechniki zamieścił w wy 
jaśnieniu, jakobym d priori oświad 
czył, że jakiekolwiek były by 
wywody ze strony Działu Wy
konawstwa nie zmienię w niczym 
opracowanej przeze tanie infor- i 
macji. podałem nazwiska 
osób odpowiedzialnych za wyko
nanie remontu gmachu PAM na 
Pomorzanach, uważam to za. 
słuszne, ho obciążanie winą przed 
sięhiorstwa czy instytucji, bez 
nazwisk, nie daje rezultatu.**

rpYLE wy.-śnienie i oświad
* czenie.
Red—ej a ze swej strony 

pragnie zaznaj ć, że do dnia 
dzisiejszego remont Zakładu 
Biologii PAM na Pomorza
nach nie jc. 1 zakończony. 
Tempo robót nie wskazuje 
aby Dział Wykonawstwa Poli
techniki Szczypińskiej prędko 
mógł zakończyć prace, a Za
kład Biologii jest potrzebny 
studentc . do nauki.
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„Gaudeamus igitur"
CŁO W A tej tradycyjnej pleśni 
^rozpoczęły wczoraj przed połu

dniem uroczyste posiedzenie Senatu 
Politechniki Szczecińskiej.

W imienin rektora (prof. Tadeusz 
Rosner przebywa za granicą) powitał 
zaproszonych gości prof. Stanisław’ 
SCHWANN, który odczytał również 
depesze gratulacyjne rektorów’ uczel
ni technicznych z całej Polski. Prof. 
St. Schwann w słowie wstępnym na
wiązał do trudnych początków Poli 
techniki Szczecińskiej.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro 
d żeni a PoLki odznaczony został mgr 
inż. Józef TATAR. Szesnastu profeso
rów odznaczonych zostało Złotymi 
Krzyżami Zasługi, jedenastu Srebr
nymi Krzyżami Zasługi i dwóch pra
cowników Brązowymi Krzyżami Za
sługi.

Wieczorem w salach Politechniki 
» odbyło się uroczyste przyjęcie, (ktj
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Słowa i dążenia przekuło w czyn

IV DRUGIM dniu toczących się w Y/arszawie obrad 
' ’ został oficjalnie do życia Rewolucyjny Związek Młodzieży ja

ko organizacja istniejąca na terenie całego kraju.
DŁUGO nie milknącymi brawa

mi przyjęli zebrani wystąpienie 
przedstawiciela rewolucyjnego ko
mitetu studentów Budapesztu, 
członka Gwardii Ludowej, do nie
dawna studenta w Budapeszcie — 
Witko, który 
wiedział:

„Niedawno 
ski i pragnę 
prosili mnie moi węgierscy towa 
rzysze. 
młodzieży i całemu narodowi pol
skiemu za pomoc i solidarność z 
narodem węgierskim. Młodzież 
węgierska w pełni solidaryzuje się 
z narodem polskim. 
Polak 
Węgrzech magicznym siewem. Je 
steśmy wam wdzięczni za bez
przykładną pomcc i wdzięczność. 
Tak gorącej przyjaźni jaka jest 
między noredem polskim i węgier 
skim nie było i nie będzie chyba 
nigdy".

między innymi po-

przybyłem do Pol- 
przekazać to o co

Proszę podziękować

Dziś słowo
LENGYEL — jest na

NIEMAL wszyscy dyskutanci w 
swych wystąpieniach deklarowali 
pełne poparcie dla głównych zasad 
programowych, jakie zawarte były 
w „Po prostu'*  w artykule „Co ro 
b.e dalej* ’ i referacie zasadniczym 
narady wygłoszonym przez tow. 
Lenarta.

Po uwzględnieniu wniosków, ja 
kie padły z sali, komisja wniosko 
wa narady opracowała zasadnicze 
dokumenty określające zasady, ce 
le i zadania Rewolucyjnego Związ 
ku Młodzieży, które po uwzględ
nieniu dodatkowych poprawek 
jednomyślnie przyjęto. Zasadnicza, 
skonkretyzowana treść tych doku 
mentów jest następująca: „Narada 
ogłosiła powstanie Rewolucyjnego 
Związku Młodzieży. W ten sposób 
r wolucyjny, lewicowy ruch mło
dzieży, rozwijający się w całej 
Polsce w ciągu kilku ostatnich 
miesięcy zakończył stadium rozpro 
szenia i rozbicia na grupy. Jedyna 

istniejąca dotychczas monopoli
styczna. pseudo polityczna organ! 
zacja młodego pokolenia—ZMP hę 
aąca wcieleniem stalinowskiej kon 
oepcji ruchu młodzieżowego — 
przestała istnieć. Uważamy, że 
wieloorganizacyjność ruchu mło
dzieżowego w Polsce jest zjawi
skiem zdrowym i nieuniknio
nym. Na bazie wspólnego dla pew 
nej części młodzieży programu pow 
stają nowe reprezentacje połitycz 
ne: Związek Młodzieży Wiejskiej 
i Związek Młodzieży Dcmokratyez 
nej.

IZ*  TO MOŻE być członkiem Re- 
•^wolucyjnego Związku Mło
dzieży? Każdy młody człowiek, 
ten który popiera program 
Związku nie w słowach lecz w 
czynach — swą rewolucyjną po
stawa i aktywną działalnością dla 
urzeczywistnienia naszych celów. 
W naszej organizacji nie ma miej 
sca na lojalizm i filisterstwo, na 
obłudę i dwulicowość. Jesteśmy 
i n te rnac jona I istami. Człon k i em 
może być każdy aktywny działacz 
młodzieżowy bez względu na przy 
należność narodową czy rasową. 
Stoimy na stanowisku wolności 
sumienia. Sprawy wyznania i sto
sunku do reiigii nie uważamy za 
pierwszoplanowe. W rozstrzyga
niu wszelkich spraw natury poli
tycznej i społecznej posługiwać 
się będziemy jednak myśleniem 
naukowym z zasadami naukowe
go poglądu na świat *— zasada
mi naukowego socjalizmu.

Terenem działania naszego 
Związku będzie środowisko mło
dzieży robotniczej, wiejskiej i in
teligenckiej. Uważamy zo możliwe 
uwzględnienie w fermach organi
zacji Związku różnej specyfiki 
działania środowisk robotniczego, 
wiejskiego i inteligencji.

Stoimy na stanowisku pełnej sa 
modzielności Związku. Nie jeste-

pp wołany śmy przybudówką żadnej partii 
ani stronnictwa. Uznajemy rolę i 
znaczenie politycznego kierownic
twa partii, która jest przodującą 
siłą naszego narodu. Jesteśmy 
jednak przeciwko administracyj
nym formom kierownictwa partii i 
przeciwko wyręczaniu aparatu 
władzy przez partię.

W WARSZAWSKIEJ naradzie 
uczestniczyło też kilkunastu 
przedstawicieli młodzieżowych u- 
grupowań rewolucyjnych woj. 
szczecińskiego z SZWŚ, Stoczni, 
Huty, Politechniki. Niestety udział 
szczecinian w naradzie był bar
dzo znikomy i ograniczył się za
ledwie do słuchania przemówień, 
udziału jednej z osób w pracach 
komisji wnioskowej i zgłoszeniu 
dwu kandydatur do władz RZM. 
Życzyć sobie należy, aby teraz 
kiedy powstał RZM życie i praca 
młodzieżowych ugrupowań Szcze
cina weszły na bardziej konkret
ne tery.

*

Lesław SKIN DER.
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Czekamy na odpowiedź!

Młodz

W ZWIĄZKU z inauguracją roku akademickiego odby
ło się zebranie członków organizacji ZMF przy Poli

technice Szczecińskiej.
W wyniku dyskusji uchwalona została rezolucja, stano

wiąca świadectwo, że młodzież Szczecińskiej Politech
niki pragnie brać czynny udział w życiu politycznym 
i gospodarczym kraju, że wraz z innymi pragnie napra
wiać błędy popełnione w gospodarowaniu krajem, w wal
ce o szerszą demokratyzację — z biurokratyzmem, nieudol
nością i bezwładem aparatu administracyjnego.

* W części rezolucji skierowa
nej do Rady Państwa, Korni te 
tu Centralnego PZPR i Rządu
PRL — młodzież domaga się 
szybszej realizacji deklaracji
dotyczących jawności i demo
kratyzacji życia w Polsce.

„Uważaipy — czytamy m. in. 
— żj obecnie stosowana prak
tyka przesuwania wyższych 
urzędników państwowych z 
jednego stanowiska na dru
gie nie sprzyja prawidłowe
mu rozwojowi stosunków go
spodarczych w kraju0. Mło
dzież Politechniki proponuje, 
aby Sejm PRL dokonał anali
zy działalności Rządu i doma
ga się szybszej i poważniejszej 
redukcji aparatu administra
cyjnego — przy jednoczesnym 
i bezwzględnym zapewnieniu 
zatrudnienia wszystkim zwol
nionym z pracy w administra 
cji. Żąda również właściwego 
zatrudniania absolwentów wyż 
szych uczelni.

W części rezolucji skierowa 
nej do KW PZPR, Wojewódz
kiej i Miejskiej Rady Narodo 

wej i Zarządu Woj. ZMP —- 
młodzież Politechniki żąda 
przyspieszenia zwalniania lo
kali mieszkalnych przez urzę 
dy i instytucje, domaga się u- 
karania winnych niewykorzy
stania funduszów przeznaczo
nych na budownictwo mieszka 
niowe w Szczecinie, domaga 
się sprawozdań posłów z okrę 
gu szczecińskiego z ich dotych 
czasowej działalności.

„Uważamy — czytamy w 
dalszym ciągu — że konsek
wentnie należy realizować 
walkę z przejawami elitaryz- 
mu, W związku z tym żądamy 
by władze terenowe zajęły się 
oddaniem do użytku społeczeń 
siwa wszystkich zamkniętych 
lokali, sal rozrywkowych, skle 
pów i punktów zaopatrzenia 
poszczególnych urzędów i in
stytucji".

W zakończeniu młodzież do 
maga sio odpowiedzi na swe 
postulaty wyrażone w rezo
lucji.
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Naukowcy
i studenci
Szczecina 

uczestniczą 
w uroczystościach 
500-leci a istnienia
Uniwersytetu 
w Greifswaldzie

| | NIWERSYTET w G-ryfii 
t(Greifswald — NRD) nale
ży do jednego z najstarszych 
w Europie. Co prawda znacz
nie go wyprzedza latami na jstar 
szy *— powstały w 1088 r. —• 
Uniwersytet w Bolonii, Oxford 
i Cambridge — 1214, Padwie 
— 1220, Barcelonie — 1340 
Pradze 1349, Uniwersytet Ja
gielloński w Krakowie — 1364 
r. i kilka innych. Niemniej 
jednak pięć wieków istnienia 
Uniwersytetu w Greifswaldzie 
ma też swoją wymowę. W mu 
rach uniwersyteckich Greifs- 
waldu studi owdło NHćony
ców również wielu przybyszów 
z innych krajów, a wśród nich 
i Polacy, szczególnie z Gdań
ska 1 ze Śląska.

17 PAŹDZIERNIKA mija 500 
rocznlęa założenia Uniwersytetu w 

, Greifswaldzie, które to święto bę
dzie bardzo uroczyście obchodzo- 
n,e. Już od dawna trwają w NRD 
przygotowania. Do udziału w uro
czystościach. zostało zaproszonych 
około 2.000 gości z całego świata.
W UROCZYSTOŚCIACH w
* Greifswaldzie weźmie 

również udział liczna delega
cja polska. Z Warszawy przez 
Frankfurt i Berlin ud a je się 
do Greifswaldu delegacja pol
skich naukowców, w skład któ 
rych wchodzą m. in. szczecinia 
nie — JM Rektor Politechniki 
Szczecińskiej — inż. ROSNER, 
prorektor — dr St. SCHWANN 
i mgr Eh DOBRZYCKI, dzie
kan — prof. L. BABIŃSKI o*  
raz JM Elektor Wyższej Szko
ły Rolniczej — M. LITYŃSKI 
i dziekan doc. dr A. LINKE. 
Naukowey Szczecina wystąpiąHHHH 
w Greifswaidiie w tradycyj
nych togach.

DZIŚ w- godzinach rannych uda- 
je się^ również do Greifswaldu kil 
kunasiuosobowa delegacja młodych 
pracownilszów nauki i studentów 
wyższych uczelni Szczecina, a wraz 
z nifl . ^przedstawiciel „Kuriera 
Szcżfccińslwiego” red. Lesław SKIN- 
DER.

Do Gro afswrddu Udają się rów
nież indywidualnie zaproszeni 
prof. — mgr. S. POHORYIJCS
i dyr. ?v3Z uzeum Pomorza Zachod
niego ~ mgr WE. FILIPOWIAK. 
Podobnież jajc ze Szczecina przybę
dzie do 3WRD delegacja młodych 
pracowni ków nauki i studentów 
wyższycłTk. uczelni Gdańska.

V7 CZ.Ą^siE pobytu v/ Greifswal- 
dzie odb codzie się szereg wykładów, 
wycieczecie i spotkań m.in. między- 
narodow spotkanie studentów, w 
którym przewiduje się udział rnło 
dzieży z NRD, NRF, Holandii. Da
nii, Belgach, Francji, Anglii, Szwe
cji, Nor\j=vegii i Polski.

Pobyt delegacji polskiej w NRD 
potrwa <c3o 22 bm. (s)
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Re wizyta
SZCZECIN (kor, wł.) W tn«- 

ju hr. na zaproszenie studen
tów' Wyższej Szkoły Budow
nictwa w Cottbus bawiła w 
tym mieście duża grupa stu
dentów Politechniki Szczeciń
skiej.

Młodzi szczecin iacy długo 
wspominali serdeczne przyję
cie z jakim na. każdym kroku 
spotykali się w NRD. Chór 
Politechniki występował w 
studio Niemieckiego Radia i 
nagrywał płyty. Zespół tanecz
ny dał wiele występów w 
Cottbus i Berlinie.

Za serdeczną gościnę najle
piej odpłacić się podobną goś
ciną — powiedzieli studenci ze. 
Szczecina i zaprosili młodych 
artystów z WSB Cottbus na, 
10-dniówy pobyt na Wybrzeżu.

22 bm. na dworcy w Szcze
cinie powitamy kilkudziesię
cioosobową grupę młodych stu
dentów niemieckich, w skład 
której wejdą zespoły rytmicz
ny. taneczny i wokalny.

W programie pobytu prze
widziano m. in. wspólny kon
cert. niemieckich i polskich ze
społów studenckich dla spo
łeczeństwa Szczecina, spotka
nie w Niemieckim, nomu Kul
tury. wireieczkę nad Jezioro 
Szmaragdowe i wyjazd do 
Gdańska na przedstawienie, 
studenckiego teatrzyku saty
rycznego „Bim-Bom“.

RL.

I
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org. partyjnej

Wczoraj w Politechnice 
Szczecińskiej odbyło sio otwar
te zebranie Podstawowej Or
ganizacji Partyjnej PZPR, w 
którym wziął udział sekretarz 
KW PZPR to w. Ludwik Krasu- J 
cki. Na zebraniu przedyskuto
wano szereg aktualnych pro
blemów politycznych i gospo- ‘ 
darczych. Wiele uwagi poświę' 
cono sprawie jawności życia 
politycznego i gospodarczego 
— mówcy wskazywali na ko
nieczność szerszego aniżeli do
tychczas informowania przez 
prasę społeczeństwa o sytuacji 
w kraju, domagano się też 
zwiększenia informacji we-; 
wnąfrz partii. Zdaniem wielu' 
zabierających głos w dyskusji,! 
należałoby zlikwidować w apa
racie partyjnym stanowiska du 
blujące prace administracji pań 
stwowej oraz oprzeć prace in
stancji w większej mierze a- 
niżeli dotychczas na aktywie 
społecznym.

Zebranie uchwaliło przez a- 
klamację rezolucję o zwróce
niu się do KC PZPR z prośbą 
o opublikowanie dyskusji VII 
Plenum KC oraz o zaproszeniu 
tow. Władysława Gomułki na 
spotkanie z młodzieżą i pracow 
nikami Politechniki Szczeciń
skiej.
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mówią

S
połeczeństwo szczeciń
skie żywo komentuje 
komunikaty prasowe, do 
noszące o powrocie tow. Wła
dysława Gomułki do czynnego 

życia politycznego. Oto kilka 
uwag naszych czytelników:

J. BEBAK — ekonomista:
— Osobiście bardzo cieszę 

się z powrotu tow. Gomułki 
Wydaje mi się, że sprawy te 
jasno postawi dopiero VIII 
Plenum, które rozpocznie się 
dziś w Warszawie. Udział tow 
Gomułki w kierowaniu spra
wami kraju wniesie wiele no
wego. Myślę tu przede wszyst
kim o rolnictwie, które w tej 
chwili — nie jest to dla ni
kogo tajemnicą — znajduje 
się w impasie.

JAN MATUSIAK — maj
ster Stoczni Szczecińskiej:

— Moja brygada, licząca 
30 robotników, bardzo żywo 
dyskutuje co dzień nad wia
domościami podanymi przez 
prasę i radio. ZMP-owcy z 
mojej brygady uważają, że do 
brze byłoby, aby towarzysz 
Gomułka wrócił nie tylko do 
kierownictwa partii, ale zajął 
również odpowiedzialne stano
wisko w naszym rządzie.

GRAŻYNA MICHALSKA — 
pracownik umysłowy:

— Cieszę się z powrotu 
Władysława Gomułki do czyn
nego życia politycznego. Z po 
wrołem tym wiąże nadzieję 
szybszego postawienia na no
gi naszego rolnictwa. Czy na
dzieje te nie oknża się płon
ne —— pokaże najbliższa przy
szłość.

STANISŁAW TUSTANOW- 
SKI — asystent Politechniki:

— Trudno nie cieszyć się z 
powrotu towarzysza Wiesła
wa. Jest to wynikiem „wiel
kiej naprawy" naszej ojczyz
ny, potrzebnych przemian, ja
kie zaszły w ostatnim okre
sie. Myślę, że ścieranie się po 
glądów na sp«sób ulepszenia 
gospodarki, jakie wniesie u- 
dział tow. Gomułki w życiu 
politycznym i gospodarczym 
pomoże nam znaleźć prostszą 
drogę do celu, jaki zakreśli
liśmy sobie przed 12 laty.

Wiele osób podnosi również 
bardzo istotną sprawę: konso
lidacji partii wokół kierownic
twa. Wejście towarzysza Go
mułki w skład kierownictwa 
partii stanowi istotny czynnik 
tej konsolidacji.
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Studenci ' 5b 
i profesorowie 
Politechniki 
Szczecińskiej 
pragną spotkać się 
z Władysławem

/♦

ODBYŁO się wczoraj kolej*  
ne otwarte zebranie partyj 
ne przy Politechnice Szczecin*  

skiej, na które zaproszono nu 
in. sekretarza KW — Ludwika 
KRASUCKIEGO.

ZEBRANIE było jednym z 
cyklu, na których partyjni i 
bezpartyjni dyskutują o istot*  
nych sprawach naszego kraju, 
o demokratyzacji i jawności ży 
cia publicznego. Ponieważ na 
poprzednich zebraniach w Po
litechnice padło szereg ostrych 
sformułowań, rozpowszechniano 
po Szczecinie plotki, jakoby 
cała dyskusja prowadzona była 
z pozycji antypartyjnych. W 
związku z tym Ludwik Krasu*  
cki wyjaśnił, że nie jest to

Wfasfysław Onmutka 
pogląd Komitetu Wojewódzkie
go Partii, że tego rodzaju dy
skusje są pożyteczne i należa
łoby życzyć sobie, aby miały 
one miejsce i w innych orga
nizacjach partyjnych Szczecina.

YSTĄPIENIE swoje po-
* * święcił Ludwik Krasucki 

informacji o bieżących spra
wach partii i kraju, odpowiada
jąc jednocześnie na szereg py
tań. Wyjaśnienia te nie zado
woliły w pełni zebranych, wo
bec czego zgłoszono wniosek 
sz wysłanie listu do KC z proś
bą o ujawnienie dyskusji na 
VII Plenum. Jednocześnie zgło 
szono wniosek przy burzliwym 
aplauzie sali, o zaproszenie 
Władysława GOMUŁKI na spot 
kanie ze studentami i profe
sorami Politechniki Szczeciń
skiej, gdzie wyjaśnił by on 
swoje stanowisko polityczne.

Dyskutanci, którzy występo
wali na zebraniu, żądali zwię
kszenia informacji — oręża w 
walce z -..regimi plotkami.

(Dokończenie na str. 2 
pod: „WŁADYSŁAW 

GOMUŁKA")
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V A OTWARTYM zebraniu 
partyjnym w Politechnice 

Szczecińskiej — o którym in
formowaliśmy wczoraj —• 
sekretarz KW Ludwik Kr a- 
sucki, odpowiadając na jed
no z pytań uczestników zebra 
nia, zajął stanowisko wobec 
artykułu F. Jordana pt. „Spra~ 

na „etapie5' 
z 16 bm.). Artykuł 

poruszał 
prawo-

w oparciu o skargi

wiedliwość na
(„Kurier 
ten, przypominamy, 
zagadnienie łamania 
rządności w ub. latach przy 
okazji tzw. procesów pokazo
wych 
rewizyjne dotyczące odbytego 
w Szczecinie w latach 1949/50 
tzw. „procesu Ubezpieczalni”.

Stanowisko L. Krasuckiego 
— będące raczej uwagą na 
marginesie niż odpowiedzią 

na pytanie uczestnika zebrania 
— sprowadzało się do opinii, 
że zamieszczenie artykułu 
było błędem, ze strony redakcji 
„Kuriera". Opinię tę mówca 
poparł dwoma stwierdzeniami: 
1. że prasa nie ma prawa infor 
mować Czytelników o treści 
skargi rewizyjnej do chwili za 
kończenia śledztwa, a w spra
wie skargi, o której mowa, 
śledztwa nawet nie rozpoczę
to, i 2. że „Kurier” już raz 
prostował informacje w spra
wach karno-sądowych; mówca 
przypomniał, że dotyczyła ona 
pracowników Politechniki, a 
więc środowiska, w którym od 
bywało się wspomniane zebra 
nie.

Argumentacja niesłuszna. 
Po pierwsze prasa ma prawo 
informować Czytelników o treś 
ci skargi rewizyjnej bez czeka 
nia na prawomocny wyrok 
Sądu — tak samo jak ma pra 
w o informować Czytelników o 
treści aktu oskarżenia bez cze
kania na prawomocny wyrok 
Sądu. Stwierdzenie skargi, 
rewizyjnej w pewnej sprawie, 
że np. ob. X łamał praworząd
ność, jest zupełnie w takim 
samym procencie wiarygodne 
jak stwierdzenie prokurator
skiego aktu oskarżenia w in- a 

nej sprawie, że np. ob, Y 
ukradł zegarek. Jedne i drugie 
stwierdzenia mogą być podane 
do wiadomości publicznej; 
redakcja skorzystała z tego 
prawa, tak jak wielokrotnie ko 
rzy stała z prawa publikowa
nia aktów oskarżenia, a nawet 
czasem z materiałów uzyska
nych w toku n i e zakoń
cz on e g o śledztwa.

Po drugie sprostowanie no
tatki o pracownikach Poli
techniki i podejrzanym (nie 
będącym pracownikiem Poli
techniki) dotyczyło NIE infor
macji o śledztwie, lecz uży
tych przez autora w stosunku 
do osób w informacji wymie
nionych takich określeń, 
które z góry przesądzały 
ich winę. Sprostowaniem tym 
— co podkreślam — sporządza 
nym z własnej inicjatywy 
redakcji i ku niezadowoleniu 
niektórych urzędów (np. Mini
sterstwo Spraw Wown.J daliśmy 
wyraz tej właśnie zasadzie, o 
której mowa wyżej — że o 
wszczęciu takich czy innych 
czynności przez aparat wy
miaru sprawiedliwości prasa 
ma prawo, a nieraz i obowią
zek, informować opinię pu
bliczną; nie powinna nato
miast z góry przesądzać osta

tecznego wyniku tych czyn
ności. Takie stanowisko starał 
się zająć też F. Jordan w arty
kule pt. „Sprawiedliwość na 
„etapie".

Wniosek, jaki mogła wy*  
ciągnąć i najprawdopodobniej 
wyciągnęła większość uczestni 
ków zebrania z wypowiedzi 
L. Krasuckiego, to to, że uwa
ża on wystąpienie F. Jordana 
w „Kurierze" za niesłuszne, 
bo co najmniej przedwczesne 
(nie ma wyroku w sprawie 
rewizji „procesu Ubezpieczał- 
ni"}. Dalszy wniosek, przy 
powszechnej skłonności do 
uogólnień poszczegól- . 
nych ocen prasy to to. że J 
prasa, a w danym wypadku I 
„Kurier", spełnia tzw. „szkcdli t 
wą robotę". i

Przykro mi, że to właśnie i 
tow. Krasucki, znany z innych ' 
wystąpień jako energiczny bo. 
jownik o rozwój nowego w na 
szym życiu- wypowiedzią na( 
zebraniu w Politechnice być 
może bezwiednie, przyczynił . 
się do wzbogacenia arsenału 
przeciwników prasy o jeszcze 
jedna możliwość powoływania 
sie na autorytety.

Bolesław RAJKOWS&I
%

Naczelny Redaktor 
„Kuriera Szczecińskiego”
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Wielki wiec 
ludności Szczecina

Na apel pocUtawowej organizacji 
partyjnej przy Politechnice Szczeciń
skiej odbył się v ielki wiec kilkuna
stotysięcznej rzeszy robotników, 
młodzieży, inteligencji pracującej, 
żołnierzy Wojska Polskiego. którzy 
manifestowali swą solidarność i po- 
parcie dla programu i nowego kie
rownictwa partii z Władysławem 
Gomułką-Wiesławem — na czele.

Zagajając wielkie zgromadzenie 
ludowe sekretarz podstawowej or
ganizacji partyjnej Politechniki 
Szczecińskimi Drapich — zapewnił, 
że partia może liczyć na szczeciń
skie społeczeństwo i młodzież w 
trudnym dziele naprawy naszej go
spodarki narodowej i odnowy życia 
politycznego.

Mówiąc o umocnieniu stosunków 
przyjaźni i współpracy ze Związkiem 
Radzieckim i KPZR na zasadach rów
ności i wzajemncgd poszanowania, se
kretarz Dranich zwrócił uwaęo na ko
nieczność zachowania czujności wobec 
prób wszelkiej prowokacji.
W dalszej części wiecu pr/odJa- 

wiciele delegacji wielu zakładów 
pracy odczytywali rezolucje podję
te na masowych zebraniach, skiero
wane do Komitetu Centralnego Par
tii. Wszystkie ońf? wyrażają pełne 
uznanie i poparcie dla Biura Poli
tycznego. dla .partii i jej konstruk*  
ywnego proeramu.

(Dokończenie na str. 2)
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Głos ludności Szczecina
-

W poniedziałek z inicjatywy 
organizacji partyjnej Politech
niki zwołany został wiec lud
ności. Już pół godziny wcześniej 
wielka hala sportowa wypeł
niona była po brzegi. Tak sa
mo pełne były wszystkie ulice 
przylegające do hali. Zgroma
dziło się tu ok. 30 tys. miesz
kańców Szczecina.

odnowę życiu 
naród skupia się

Wiec zagaja sekretarz komitetu 
uczelnianego PZPR przy Politech
nice Szczecińskiej tow. Drapicht. i 
Mówi to. o czym myślą wszyscy 
tu zebrani — o solidarności mas 
pracujących Szczecina z uchwała
mi Vlii Plenum, o tym, że soli
darność tę można wyrazić tylko 
czynem, że dla naprawy Rzeczy
pospolitej trzeba wiele wysiłku, 
mówi o naszej przyjaźni do naro
dów Związku Radzieckiego. Wystą
pienie tow. Drapichta przerywane 
jest co chwila burzą okrzyków’ i | 
oklasków na cześć partii, na cześć 
tow. Gomułki i nowego Biura Po
litycznego KC PZPR.

Z kolei zabierają głos delegaci I 
zakładów pracy, odczytując uchwa
lone poprzednio rezolucje. Mówi 
huta, mówią nauczyciele, przedsta
wiciele stoczni, Polskiej Żeglugi 
Morskiej. Urzędu Morskiego. Że
glugi na Odrze, uczniowie z 
Technikum Bróg Wodnych.

Entuzjazm zebranych osiąga 
szczyt, gdy głos zabiera przed
stawiciel Wojska Polskiego, 
stwierdzając, że cale nasze 
Wojsko Ludowe jest z narodem, 
że w wojsku nie ma miejsca 
dla ludzi, którzy by chcieli za
trzymać, hamować proces od
nowy i demokratyzacji życia. 
Pod na porem tłumu pęka kor
don porządkowy. Major, dele
gat Wojska zostaje porwany na 
ręce wśród burzy oklasków. 
Niech żyje Wojsko Polskie!
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program konsekwentnej demokratyzacji 
program naprawy gospodarczej

Korespondenci i reporterzy „Expressa“ 
donoszą z całego kraju:

W
SZYSTKIE słowa, które padają dziś z ust przemawia
jących na wiecach, zebraniach i manifestacjach, słowa 
które zawarte są w rezolucjach i uchwałach, wyraża
jących pełne poparcie narodu dla nowego programu 
partii i dla jej kierownictwa —tchną świeżością i no
wym głębokim sensem. Wielkie bogactwo patriotycz

nej i rewolucyjnej myśli znamionują zebrania i masówki załóg fa
brycznych, żołnierzy jednostek wojskowych, młodzieży, zebrania 
organizacji partyjnych i społecznych.

Wielki wiec
w Szczecinie

30.080 Szczecina u- 
we wczoraj

szym wiecu zwołanym z inicjatywy 
studentów i pracowników Politechni
ki Szczecińskiej. Takiego entuzjazmu 
Szczecin jeszcze me oglądał.

Załoga Stoczni Szczecińskiej zapro
ponowała, aby wobec ciężkich ‘lud
ności ekonomicznych w jakich się 
znajdujemy, rozpisać wśród społe
czeństwa dobrowolną pożyczkę, która 
pomoże rządowi rozwiąz ć najkon ecz 
niejsze zadania.

Jednocześnie załoga . Mostostalu", 
pracownicy milicji i innych przedsię
biorstw zgłosił: chęć oddania do Skar
bu Państwa oblig cji dawnej pożycz
ki.

Do prezydium wiecu nadesłano po
nad sto rezolucji.
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Wystarczy nam sil 
dla przekształcenia Ojczyzny 

w kraj socjalistyczny 
Fragmenty rezolucji podjętej 

na wiecu mieszkańców Szczecina
II

pONAD 20 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW Szczecina przy
* było do hali sportowej na wlec polityczny zwołany z 

inicjatywy Organizacji Partyjnej pracowników i studentów 
Politechniki Szczecińskiej. Na długo przed godziną 16 halę 
sportowa do ostatniego miejsca wypełnił tłum młodzieży i 
dorosłych, kobiet i mężczyzn. Tysiące szczecinian zgromadzi
ło się wokół zainstalowanych przed hala głośników. Domino 
wał nastrój powagi i skupienia.

Potężne tony „Międzynaro- 
i inteligencja naszego dówki* ’ zakończyły pamiętny 

wiec, Jego uczestnicy w całko 
wydarzeń — przybyli witym spokoju, żywo komen- 

A A . > a 1 • • t • 1 •

ROBOTNICY, studenci, mło 
dzież 
miasta, zdając sobie sprawę 
wagi

•T

aby zamanifestować swą wier tując jego przebieg, rozeszli 
neść Partii i gorące poparcie się do domów.
dla programu odnowy Polski, 
zawartego w referacie I sekre 
tarza KC PZPR — Władysła
wa Gomułki — Wiesława. Hu 
ragan oklasków wyraził apro 
balę zebranych dla słów se
kretarza POP przy Politechni D

Fragmenty 
rezolucji

żołnierze,
ce Szczecińskiej — Witolda Dra 
picha, w których wyrażał ra
dość

OBOTNICY, studenci, 
cała inteligencja, wszyscy miesz

kańcy Szczecina z radością wdtąją no
we Biuro Polityczne KC PZPR i pro

studentów Z powodu gram KC zawarty w ra>racie I sekre 
zmian dokonanych przez VIII łar«a KC tow. Gomułki - Wiesława.

Skład nowego Biura Politycznego 
gwarantuje, że program t«n odzwłer- 

narodu będzie zrealizowany.
Z dumą stwierdzamy, że nasza Par- 

wiecu od tła stanęła na czele wielkiego ruchu

Plenum w składzie Biura Poli 
tycznego i Sekretariatu KC.

> ONAD 100 rezolucji wpłynęło 
do organizatorów

ciedlający najgłębsze dążenia całego
I

Z duma stwierdzamy, że nasza Par-

zalóg szczecińskich zakładów pra- odnowy Rzeczypospolitej.
w, .... .. ... . Zapewniamy uroczyście KC o na

szym bezwzględnym poparciu w dal-
cy. Rezolucje te wyrażają pełne 
poparcie dla Korhitetu Centralne
go, niezachwianą wiarę w Partię, Bzej walce o demokracię socjalistycz-
poparcie dla Korhitetu Centralne

wlerność idei komunizmu i Inter- ną i suwerenność Polski.
VIII Plenum KC Partii spełniło na

sze nadzieje — przywróciło szacunek 
dla prawdy i godności narodowi pol-

patriotyzmu ludunacjonalizmu, 
polskiego.

’ Płynące « serca słowa przedsta
wicieli stoczniowców, r 
portowców, młodzieży, studentów 
1 nauczycieli wywoływały żywiolo 
we owacje zebranych.

kolejarzy, Bklemu.
Usunęło wielką krzywdę przywraęa-

zachowaH
jąc do życia politycznego ludzi, któ
rzy mimo prześladowań *

Głęboko wzruszały zobowiązani! <|0'dną noslawę komunistów i patrlo- 
tów i znslużyli na szacunek i wdzięcz

POPIERAMY postulat oparcia naszej

przedstawicieli ZPS,
PPRC1P, Przedsiębiorstwa Robót 
Wodno-Kanalizacyjnych i innych 
do dobrowolnych świadczeń w for 
mie pracy lub obligacji pożyczki 
narodowej na rzecz państwa, aby 
sz-hciej przezwyciężyć obecne 
trudności gospodarcze, aby snłącić 
zaciągnięte za -ranicą potyczki.

przezwyciężyć

WIEDZĄC o trudnościach gos 
podarczych naszego państwa — 
oświadczył 
stoczniowców

przedstawiciel

rozpisanie narodowej pożycz- 
ki na rrraeariTMO nnln^i fln- 

browolności.

ność całego narodu 

polityki i gospodarki na 'zasadach peł 
ne| suwerenności i niezawisłości

Protestujemy przeciwko nieodpewie 
dzialnemu zamieszczeniu w numerze 
,,Prawdy” z dnia 20 października o- 
szczerczego artykułu o prasie polskiej.

Z dumą stwierdzamy, że dziennika
rze prasy i radia minio przeszkód 
t. zw, dzierżymordów w oparciu o kia 
sę robotniczą i postępowe siły naro
du walnie przyczynili się do procesu

i 
się do odnowy naszej Ojczyzny.

NIE WYKAZAŁ żadnej inicjatywy w 
wyjaśnianiu i informowaniu o bieżą-

proponujemy demokratyzacji i podobnie przyczynia

zasadzie pełnej do
UZy*  ęej sytuacji politycznej rzczecińskl KoFundusze

skane Z tej pożyczki prze*  mitet Wojewódzki PZPR, ograniczając
znaczyć na pokrycie naj
bardziej palących potrzeb gos
podarki narodowej.

We wszystkich rezolucjach 
przewijały się postulaty przy odpowiedzialności 
wrócenia prawdy w naszym p^ed sejmem, 
życiu politycznym i jego jaw-

I ności, konsekwentnej 
kratyzacji, zacieśnienia przy-

demo-

się do wysłania depeszy do KC. do
piero po wyborze nowego Biura Poli
tycznego i zakończenia obrad VIII Ple 
num.

DOMAGAMY się wprowadzenia peł 
nej kontroli sejmowej ńad Rządem 

członków Rządu
I

Domagamy się obsady kierowniczych 
stanowisk partyjnych na zasadach o- 
bieralności począwszy od władz naj
niższych do najwyższych z zastosowa

i

jaznych Stosunków ze Związ- Pełn<d demokracji wewnątrzpar 
kiem Radzieckim, na zasadzie yŁgamy ai usunl h1 , whdz 
równorzędności, usunięcia ze tych osób, które trwały świadomie na 
stanowisk i przykładnego U- pozycjach Stalinizmu i przeciwstawia- m m a a « i ± ł A I*  A A A £*  A 1a > i xl a a m a a 3 S 7 O

go kraju,
WSZYSCY zebrani na wiecu przyłą-

1 szeze- 
lomułkę 

na spotkanie ze społeczeństwem ziem 
nad Odrą i Bałtykiem.

My robotnicy, studenci, ludzie pra

tyjnej,
Domagamy się usunięcia

usunięcia ze tych osób, które trwały świadomie na

karania osób odpowiedział- gi.?A?n0ces0wi demokrsty*acJ  
nych za obecną sytuację go-
spodarczą kraju, oraz win- czają się do prośby młodzieży 
nych łamania praworządnoś- cińskiej zapraszającej tow. ó
ci.

SPONTANICZNĄ manife-
filaria na rzr&ó Wni«lrn

y |vuuuuvy| 114 u v 111.1 JUU4|v 

cy piastowskiego Szczecina, podcbnlo^Stacją na cześć Wojska jak masy pracujące całej Polski nigdy 
Polskiego powitali zebrani po- niR utraciliśmy wiary w socjalizm, in 
:awienip fiip na rnównicv tcrnacjonalizm j prawdziwą przyjaźń.awieme się na mównicy mi d narodami Nłq(! nie łulr'Jciliś
przedstawiciela szczecińskie- my wfary w Parłię. wierzyliśmy, że 
go garnizonu. Kiedy stwier- nadejdzie dzień Wielkiego przełomu,

Wojsko Polskie dzień zwycięstwa.
W decydujących dniach VIII Ple

num na zebraniach, na wiecach i ma
sówkach w Szczecińskiej Stoczni Re
montowej, Stoczni Produkcyjnej, Hu
cie, w Politechnice, w Pomorskie)

Polskiego powitali zebrani po- niR utraciliśmy wiary w socjalizm, in 
na mównicy ternacjonąlizm i prawdziwą przyjaźńna mównicy między narodami NJgdy nje vulr'Jęiliśmównicy 

szczecińskie-
go garnizonu.
dził on, że 
jest i pozostanie zawsze z na
rodem wielu wzruszonych lu
dzi miało łzy w oczach.

Nieprzychylnie przyjęto na

Kiedy stwier- nadejdzie dzień wielkiego

w Politechnice,
tomiast wystąpienie I sekreta 
rza Komitetu Wojewódzkiego 
Partii F. Sielańczuka. Zebra
ni dali tym samym wyraz 
swemu niezadowoleniu z bier
nej, wyczekującej postawy kie
rownictwa KW W okresie naj ujęcia gospodarki narodowej z trudno

.szego poparcia dla leni-wo wyraz
nowsklch I patriotycznych silKC na
szej Partii.

Obecnie skupieni Jak nigdy dotąd 
* 1 odpowiadamyu boku naszej Partii 

czynem na wezwanie tow. Gomułki.
WYSTARCZY nam sił dla wydźwig-

bardziej napiętej walki poli
tycznej.

Szczecińskiegop RACOWNICY Szczecińskiego 
1 Urzędu Morskiego stwierdzają 
w rezolucji:

że stanowisko członków Szcze
cińskiego Komitetu Wojewódzkie
go PZPR i egzekutywy tego Korni 
tetu nie da się pogodzić z mianem 
przywódców klasy robotniczej. 2ą 
damy — niszą w rezolucji pracow 
nicy SUM-u — wyjaśnienia dlacze 

zajęła stano-

śd, wystarczy talentu dla wypracowa 
nia polskiej drogi do socjalizmu, wy
starczy wdl dla przekształcenia 
srej Ojczyzny w kraj socjalistyczny.

NIECH ŻYJE POLAKA ZJEDNOCZO
NA PARTIA ROBOTNICZA!

u a-

Szcze

damy — niszą w rezolucji pracow 
nicy SUM-u — wyjaśnienia dlacze 
go egzekutywa KW zajęła stano
wisko w sprawie VIII Plenum do
piero no ogłoszeniu wyników tego 
Plenum. W zwi tku z tvm postni” 
Jonty konieczność zwołanie możli
wie w najkrótszym termin!*'  kem. 
ferencji Wojewódzkiej PZPR na 
której zostaną wybrane nowe wla 
dze nartyjne, Do nowych władz 

. 2 . mogą
hrć wybrani tvlko ci towarzysz-' 
którzv zasbrżrli n.a zaszczytne nala 
no przywódców rnhntnłrzyrh swa 
dotychczasowa działalnością'’,

Komitetn

PZPR

Do nowych 
Wojewódzkiego

Następnie Witold Dranich 
odczytał projekt rezolucji wie 
cu, która przyjęto długotrwa
łą owacją.



Wpcinek z czasopis:
*■■■■«» *----------- ■■■■■■■■■>

Szczecin
‘ —11,11

f

-_X 195.

I

wydanie 
fi 

Ni*

? r

-□ •.h

x dn.

M T

Iz r.

%

od takim tytułem został opu
blikowany w »Trybunie Lu- 
du« z dnia 15. 9. br. list, pod

pisany przez 37 studentów IV roku 
(obecnie już absolwentów) Wydzia-
łu Ekonomiki Transportu Kolejo
wego Politechniki Szczecińskiej. 
Kilku dziesiątkom absolwentów te
go wydziału grozi bezrobocie. Pol
skie Koleje Państwowe, dla któ
rych Wydział Ekonomiki Transportu 
Kolejowego kształcił fachowców — 
ekonomistów z dziedziny transportu 
kolejowego, nie reflektują obecnie 
na jego absolwentów. Również z in
nych przedsiębiorstw nie napływają 
do uczelni zapotrzebowania na tego 
rodzaju specjalistów.

„Czas nagli — piszą studenci — 
1 października 59 naszych absol
wentów może się znaleźć w sytua
cji bezrobotnych z dyplomami. Mo
że więc niektóre przedsiębiorstwa 
nadeślą do Politechniki zapotrzebo
wania na ekonomistów — koleja
rzy".

Przyszłość studentów Wydziału

IRENA RUTKOWSKA

IŚCI wzięciai

Ekonomiki Transportu Kolejowego 
stoi pod znakiem zapytania. Czy są 
oni wyjątkiem? Niestety — nie. Od 
dłuższego już czasu w prasie i ra
diu pojawiają się alarmujące sy
gnały, że absolwentom tego czy in
nego kierunku studiów, tej czy in
nej specjalności, grozi po ukończe
niu studiów niemożność znalezienia 
pracy w ich dziedzinie. Nierzadkie 
są również głosy absolwentów szkół 
średnich (ogólnokształcących i za
wodowych), którzy po uzyskaniu 
świadectw dojrzałości napotykają 
na poważne trudności w znalezie
niu pracy odpowiadającej ich kwa
lifikacjom.

Problem „nadprodukcji inteligen
cji" nie jest nowy. W okresie przed 
wojennym mówiono i pisano u nas 
na ten temat bardzo wiele. W roku 
1936 ukazała się broszurka Adama 

„O zatrudnieniu 
stu-

• • /i

Piaseckiego pt.: 
młodzieży kończącej wyższe 
dia", w której autor daje dość po
wierzchowną zresztą próbę analizy 
rynku pracy dla absolwentów wyż
szych uczelni, dochodząc ostatecz
nie do wniosku, że bezrobocie 
wśród ludzi z wyższym wykształ
ceniem ma w Polsce charakter na 
ogół chwilowy i koniunkturalny 
oraz dotyczy tylko niektórych ga
łęzi pracy.

Ta raczej optymistyczna ocena 
sytuacji może budzić pewne zastrze 
żenią. Uwzględniając fakt, że liczba 
ludzi z wyższym wykształceniem 

Polsce Drzedwrześniowej byław

niewielka (A. Piasecki szacuje ją 
n.Ł około 120.000), a roczny przy
rost absolwentów wyższych uczelni 
wynosił przeciętnie 4.000 (w ciągu 
15 lat istnienia Polski liczba absol
wentów wynosiła około 60.000), moż 
na stwierdzić, że względny nadmiar 
inteligencji miał swe źródło w sła
bym rozwoju gospodarczym i kul
turalnym kraju, co uniemożliwiało 
wchłoniecie nawet tak stosunkowo 
nieznacznej liczby absolwentów (dla 
porównania: w roku akad. 1954'55 
ukończyło studia 22.336 absolwen- 
tów — Rocznik Statystyczny 1955, 
tabl. 32 na str. 237).

Nie jest mi znana liczba ludzi 
wyższym wykształceniem,

dysponujemy w Polsce w chwili o- 
becnej. Biorąc jednak pod uwagę 
coroczny dość wysoki przyrost ab
solwentów wyższych uczelni w okre 
sie powojennym, można z dużym 
prawdopodobieństwem twierdzić, że 
poważnie przekraczamy w tej dzie
dzinie stan przedwojenny (uwzględ
niając poważny ubytek ludzi z wyż 
szym wykształceniem w okresie oku 
pacji).

Czy to jednak oznacza, że mamy 
nadmiar ludzi z wyższym wykształ
ceniem?

Ze względu na szczupłe ramy 
tykułu nie zamierzam analizować

z jaką

ar-
tyku ł u
stanu i możliwości zatrudnienia ab
solwentów poszczególnych kierun
ków studiów, ograniczę się tylko do 
przedstawienia problemu zatrudnie
nia absolwentów szkół ekonomicz
nych.

Zainteresowani orientują się do
skonale, że istniejąca w pewnymskonale,
okresie tendencja do tworzenia du
żej ilośei szkół ekonomicznych prze
kształcila się bardzo szybko w ten
dencję do ich likwidacji. Podobno 
mamy za dużo ekonomistów. Czy 
tak jest naprawdę? Wystarczy 
przejść się spacerkiem po naszych 
zakładach pracy, przedsiębior
stwach czy instytucjach, aby się 
przekonać, że tak nie jest. Zaryzy
kuję twierdzenie, że poważna więk
szość stanowisk, które z natury rze 
czy powinny być objęte przez eko
nomistów z wykształcenia, obsadzo-

jest

pracy,

moim zdaniem

„Kto nic nie 
bierze się za planowanie".

na jest przez ludzi z przypadku. 
Człowiekowi bez studiów medycz
nych nie przychodzi do głowy 
myśl, aby objąć stanowisko leka
rza, bez wyższych studiów technicz
nych — stanowisko inżyniera (po
mijając nieliczne wyjątki, które tyl
ko potwierdzają regułę), natomiast, 
każdy, kto potrafi jako tako czy
tać i pisać — niekoniecznie nawet 
poprawnie — uważa, że może być 
ekonomistą.

Słyszałam niedawno takie dow
cipne powiedzenie: 
umie,
Kryje się w tym — niestety — dużo 
prawdy. Miałam możność przeko
nać się o tym osobiście jeszcze 
przed kilku laty, pracując w jed
nym z niewielkich łódzkich zakła
dów przemysłu wełnianego. Wszy
stkie prace związane z planowa
niem i sprawozdawczością wykony
wała tam pewna młoda osoba. Ucho 
dziła za niezastąpioną. Gdy w cza
sie urlopu ktoś inny wykonywał za 
nią pracę, sprawozdania wracały z 
reguły z powrotem jako wadliwie 
sporządzone. Kiedyś w przystępie 
dobrego humoru wyjaśniła mi ona 
całą tajemnicę swego powodzenia: 
„Wcale nie trzeba się wysilać, aby 
podawać cyfry prawdziwe, bo nic 
z tego nie wychodzi. Najważniej
sze, < 
No cóż

aby podliczenia się zgadzały".
- <

jakich mamy planistów, 
takie planowanie.

W ostatnich miesiącach niejedno
krotnie pisano już na ten temat, 
domagano się wprowadzenia tytu
łu zawodowego ekonomisty i okreś
lenia stanowisk w aparacie gospo
darczym, których pełnienie powinno 
być zastrzeżone dla posiadaczy te
go tytułu. O ile mi wiadomo, w 
Warszawie zrobiono już krok w 
tym kierunku. Ale Polska nie koń- 

a na „pro- 
sytuacja w tej dziedzinie 

przedstawiała i przedstawia się na
dal znacznie gorzej niż w stolicy.

Dziś, gdy krytycznie oceniamy o- 
becny stan naszej gospodarki i dąży 
my do odkrycia przyczyn jej złego 
funkcjonowania, nieodparcie nasuwa 
się pytanie: „Jak do tego doszło, że

czy się na Warszawie,• • wmcji

mamy tylu nieodpowiednich pracow 
ników na wielu, często poważnych 
stanowiskach?".

Przyczyn jest niewątpliwie dużo. 
Niektóre z nich
jedne z najważniejszych — wskażę 
poniżej.

W pierwszych latach powojen
nych nasza centralnie planowana 
i kierowana gospodarka stworzyła 
zapotrzebowanie na dużą ilość pra
cowników umysłowych, w tym rów
nież ekonomistów. Brak wystarcza
jącej ilościowo kadry ludzi wykwa
lifikowanych zmuszał do angażowa
nia pierwszego z brzegu, który się 
zgłosił do pracy, tym bardziej, że 
kierownicy kadr uważali za swój 
najświętszy obowiązek przyjmowa
nia do pracy tylko i wyłącznie lu
dzi z „czystą ankietą". Stąd przed
wojenni fachowcy, którzy „coś tam 
mieli na sumieniu" nie byli w ogó
le brani w rachubę. Sytuacja taka 
istniała na terenie całej Polski, naj
większe nasilenie przybrała jednak 
na Ziemiach Odzyskanych, gdzie o 
fachowców było jeszcze trudniej 
niż gdzie indziej na skutek napły
wu na te tereny ludności w wieku 
znacznie niższym od przeciętnego w 
kraju, a co za tym idzie, o niższych 
— ogólnie biorąc — kwalifikacjach 
(przerwa w nauce w czasie oku
pacji)..

Do niewłaściwego obsadzania po
ważnych stanowisk przyczynił się 
też w niemałym stopniu fałszywie 
rozumiany awans społeczny. Nie 
wiem jak wytłumaczyć fakt, że w 
państwie rządzonym przez robotni
ków i chłopów nastąpiło wyraźne 
zdyskredytowanie robotnika produk 
cyjnego. Bo jeśli przodującego ro
botnika (np. wykwalifikowaną włók 
niarkę, spawacza czy tokarza) w 
nagrodę za osiągnięcia w pracy za
wodowej przesuwa się do pracy 
biurowej, często nawet gorzej opła
canej, to chyba ma oznaczać, że 
samo przejście od pracy fizycznej 
do umysłowej ma stanowić „awans 
społeczny". W ten sposób wytwo
rzył się u nas swoisty kult pracy 
umysłowej, a w ślad za nim niepo
hamowany pęd ludzi do biur i urzę

w czasie oku-

nej, przecież żadna praca nie hań
bi". To prawda, żadna uczciwa pra
ca nie hańbi. Praca fizyczna nie mo 
że się stać zatem hańbą również 
dla tych licznych obecnie dygnita
rzy, zwłaszcza prowincjonalnych 
(bo tu jest ich najwięcej), którzy 
nie mając odpowiednich kwalifika
cji zawodowych najniesłuszniej zaj 
mują stanowiska takich kwalifikacji 
wymagające.

Trzeba zdać sobie sprawę, ile ko
sztuje społeczeństwo wykształcenie 
fachowca z jakiejkolwiek dziedziny. 
Nie orientuję się, z braku aktual
nych danych, jak ta sprawa przed
stawia się w chwili obecnej, koszty 
te są jednak bez wątpienia bardzo 
wysokie. A. Piasecki we wspomnia
nej wyżej pracy podaje, że kapitał 
wkładany przez społeczeństwo w 
wyszkolenie inżyniera, obliczany 
jest na z górą 50 tys. zł (przedwo
jennych). Nie jest to suma mała i 
jakkolwiek by się nie przedstawiały 
koszty wykształcenia fachowców z 
innych dziedzin, są one również 
wysokie. A zatem, czy do całego 
istniejącego już u nas marnotraw
stwa dorzucać jeszcze i to? Czy 
dlatego np. absolwent wyższej u- 
czelni ekonomicznej po kilkunastu 
latach nauki ma iść do pracy fizy
cznej, wymagającej z reguły znacz
nie krótszego przygotowania, że na
leżne mu miejsce w przedsiębior
stwie zajmuje niefachowiec, wyko
nujący pracę i gorzej i wolniej.

Jeden ze studentów Wyższej Szko 
ły Ekonomicznej w Szczecinie w 
czasie praktyki wakacyjnej wprawił 
w osłupienie swego przełożonego, 
gdy sprawozdanie, które normalnie 
sporządzało 5 osób przez 4 dni przy
niósł mu wykonane bez zarzutu już 
po 6 godzinach. Brak odpowied
nich kwalifikacji zawodowych u 
wielu pracowników jest niewątpli
wie jedną z przyczyn olbrzymiego 
rozrostu aparatu biurokratycznego. 
Niemożność terminowego wykona
nia pracy przez niewykwalifikowa
nych pracowników — to w konsek
wencji nieustanne zwiększanie iloś
ci etatów.

Wbrew temu, co powyżej napi-

zwłaszcza

sałam, słyszy się często głosy, że
li’

dów. Wszyscy koniecznie chcą być 
i urzędnikami. __

Znam młodego chłopca, który po 
ukończeniu 7 klas szkoły podsta
wowej w miałym miasteczku po
wiatowym przvjechał do Szczecina

absolwenci są do niczego". Szer
mowanie hasłem, że „absolwenci są 
do niczego", można w pewnym stop 
niu usprawiedliwić często istotnie 
dość niskim poziomem absolwen
tów, co w ostatnich latach na sku
tek wyznaczanych odgórnie limitów 
absolwentów niejednokrotnie miało 
miejsce. Ale chyba najgorszy z 
absolwentów wyższej uczelni jest 
jeszcze lepszy od półanalfabety. 
Główną przyczynę głoszenia takich

I do Zasadniczej Szkoły Metalowej i 
z ogromnym zamiłowaniem, a podob 
no i zdolnościami, rozpoczął naukę 
na Wydziale Elektrycznym. Jednak 
po skończeniu szkoły i kilkumie
sięcznej praktyce zawodowej zaczął 
marzyć o pracy biurowej. Otrzy
mał ją dość szybko, równie szybko 
został zwolniony na skutek złego 
wywiązywania się z powierzonych 
mu zadań. Wrócił do domu i obec
nie siedzi bezczynnie u rodziców 
oczekując na pracę „ 
Bo to i czysto, i wygodnie, i 
norowo".

Byłoby niesprawiedliwie całą wi
nę za taki stan rzeczy zrzucać na 
ludzi poszukujących, dziś już czę
sto bezskutecznie, pracy umysłowej. 
Cały szereg przywilejów, z których 
korzystali pracownicy umysłowi w 
Polsce przedwrześniowej, 
nadal. W dalszym ciągu obowiązu
ją u nas niektóre przepisy prawne, 
wyraźnie dyskryminujące pracowni
ków fizycznych (np. przepisy doty
czące urlopów pracowniczych, zasił 
ków chorobowych itd. itp.). Na każ 
dym kroku, przy załatwianiu całego 
szeregu różnorodnych spraw, zadają 
nam pytanie: fizyczny czy umysło
wy. Wyjazd na wczasy czy do pre-

haseł widzę gdzie indziej. Niefacho
wy dyrektor czy kierownik unika 
z reguły fachowych pracowników, 
głównie z obawy przed ewentualną 
utratą stanowiska. Dlatego woli sam 
zachować w przedsiębiorstwie mo
nopol na mądrość.

Błędna polityka kadrowa dała się 
nam porządnie we znaki. Skutki 
jej są opłakane, niestety, nie tylko
dla twórców tej polityki, lecz rów
nież a raczej przede wszystkim dla 
całej ludności. Mieszkańcy Szcze
cina mieli ostatnio okazję śledzić 
przebieg procesu przeciwko byłym

a raczej przede wszystkim dla

cma mieli ostatnio okazję śledzić

przy biurku", 
„ho-

4 ł pracownikom PGR Szczecin. Milio
nowe straty spowodowali ludzie, 

powierzono kierownictwo 
województwa.

którym 
PGR-ami
Cóż to byli za ludzie? Na stanowis
ku dyrektora zamiast inżyniera - rol
nika był księgowy, zootechnikiem 
był dawny myśliwy, inspektorem 
nadzorującym inwestycje budowla
ne — dawny ekspedient sklepowy,

naszego

istnieje a kierownikiem gospodarstwa

wentorium, zarejestrowanie dziecka 
w przychodni lekarskiej czy denty
stycznej
nych formalności — wymaga stwier 
dzenia ze strony petenta, czy zali
cza się on do grupy pracowników 
fizycznych* czy umysłowych. A po
dobno dążymy do zniesienia istot
nych różnic pomiędzy pracą fizycz
ną i umysłową. Na tym polu zosta
liśmy, niestety, zdystansowani na
wet przez niektóre kraje kapitali
styczne (np. Anglia). Wykwalifiko-

załatwienie wielu in-

wany robotnik cieszy się tam więk
szym szacunkiem niż pierwszy 
brzegu „gryzipiórek", < 
znajduje również wyraz w wynagro 
dzeniu za wykonywaną pracę.

Nie zamierzam tu udowadniać ja
kiejś wyższości pracy fizycznej nad

• z
co zresztą

umysłową czy też odwrotnie. Wy

półanalfabeta. Ale wiadomo, przy
kład idzie z góry. Zły przykład też. 
Skoro nawet na stanowiskach mini
sterialnych nie są wymagane od
powiednie kwalifikacje zawodowe 
(np. ta sama osoba może pełnić ko
lejno funkcje ministra Bezpieczeń
stwa Publicznego, ministra PGR, am 
basadora itp.), to na czym miało się 
opierać żądanie, aby kierownikiem 
produkcji roślinnej w PGR był agro 
nom, a przewodniczący PRN umiał 
biegle pisać i czytać oraz znał co 
najmniej podstawowe przepisy 
prawne.

Oczywiście, nie chcę tu potępiać 
w czambuł wszystkich pracowni
ków umysłowych, którzy przystąpili 
do tej pracy nie mając wykształce
nia wyższego, średniego, czy nawet 
podstawowego. Są wśród nich lu
dzie, którzy w toku wieloletniej 
praktyki nabyli doświadczenia, zdą
żyli uzupełnić swe braki w wykształ 
ceniu i pracują bez zarzutu. Takich 
je^t jednak stosunkowo niewielu. 
A wydaje się, że 12 lat istnienia 
Polski Ludowej, to okres wystarcza
jący nawet dla najbardziej opie
szałych, aby podciągnąć się do wy-

podstawowe SpecjaliściX

(Dokończenie ze sir. 6)

kwalifikowanymi, 
przeprowadzeniu weryfikacji i

nionych wypadkach) wyznaczeniu
I

braków w. wykształceniu i podnie-

po uprzednim
e- 

wentualnym (w niektórych uzasad-

ostatecznego terminu uzupełnienia

do wzięcia
___ — — -—___ - - • —

wśród naszych przedsiębiorstw.
rzeczywiście chlubnym wyjątkiem 
wśród naszych przedsiębiorstw.

Ostateczny wniosek z powyższych
—_ — _— . V

pracowników
rozwazan: stopniowe zastępowani©., 
I . bez odpowiednich
kwalifikacji zawodowych pracowni-

odpowiednich

daje mi się, że taki dylemat nie 
istnieje. I nie o to chodzi. Chodzi 
natomiast o to, że zarówno praca 
fizyczna jak i umysłowa wymaga 
odpowiednich, ściśle określonych 
kwalifikacji. I dlatego oburza mnie 
fakt, gdy człowiekowi ze średnim, 
a nawet wyższym wykształceniem, 
człowiekowi przygotowanemu do

maganego poziomu. Sieć szkół pod
stawowych dla pracujących, róż
nych typów liceów wieczorowych,
stawowych dla pracujących, róż-

sienia kwalifikacji odpowiednio do 
zajmowanego stanowiska.

Wracając do sprawy absolwentów
■ —   —— .

Szczecińskiej, osobiście nie wierzę
Wydz. Ekonomicznego Politechniki

kami wykwalifikowanymi jest ko
nieczne. Konieczne nie tylko dla
tego, że nie stać nas w tej chwili 
na to, aby mieć robotników z wyż
szym wykształceniem, lecz również 

nawet przede wszystkim z tego
w to, aby PKP zatrudniające na te

do 
wykonywania określonego zawodu 
mówi się: „idźcie do pracy fizycz-

kursów itp. jest u nas tak gęsta, 
że przy minimum dobrej woli moż
na było braki uzupełnić.

Sytuacja dojrzała już całkowicie 
do tego, aby zapoczątkować stop
niową wymianę pracowników nie
wykwalifikowanych pracownikami

renie całego kraju około 300 tys. 
_ _ j nie były w staniepracowników, ]
zatrudnić ostatnich (Wydział Eko- 

' zo
stał zlikwidowany) 59 absolwentów.
nomiki Transportu Kolejowego
I

Czy to możliwe, że PKP .mają w tej
chwili tak wysoko kwalifikowany 

szczeciń-
idźcie do pracy fizycz- iDokończenie na sir 7)

personel, że absolwenci 
skiej uczelni są im naprawdę zbęd-
ni? Gdyby tak było, to PKP byłyby

a nawet przede wszystkim z tego 
względu, że zapoczątkowany już u 
nas proces decentralizacji życia 
gospodarczego wymaga zatrudnie
nia na kierowniczych stanowiskach 
ludzi o głębokim i wszechstronnym 
przygotowaniu zawodowym, ludzi, 
których stać na podejmowanie sa
modzielnych i słusznych decyzji. 
Oczekiwać tego od wielu obecnych 
kierowników przedsiębiorstw — zna 
czyłoby wierzyć w cuda.

IRENA RUTKOWSKA

proces
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[ali Sportowejwielkim wiecu w

Szczecie

organizatorówimienni

'<<6

vierd.:a mówca w imieniu zaswą go-

VIII Ple

Politechnice Szczecińskiej tow. WI- 
mieszkańców Szczecina za otwarty.

że naród

W
wiecu studentów Politechni
ki przemawia sekretarz Ko
mitetu Zakładowego PZPR 
Politechniki Szczecińskiej 

tow. Drapich.

Dzień wczorajszy przejdzie do historii Szczecina. Po raz pierwszy od wielu lat tak 
licznie i tak serdecznie starsi i młodsi mieszkańcy miasta, przedstawiciele wszyst
kich jeno środowisk manifestowali swoją jedność i poparcie dla programu Komitetu 
Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sprecyzowanego na VIII Ple
num w referacie tow. Władysława Gomułki. Ponad 20 tysięcy ludzi już na długo 
przed godziną 16.00 wypełniło szczelnie szczecińską halę sportową i obiegło jej naj
bliższe otoczenie. Ponad 20 tysięcy ludzi z niebywałym entuzjazmem powitało słowa 
I sekretarza Komitetu Uczelnianego PZPR przy 
TA DRAPICHA, ogłaszającego wiec polityczny

Tow. Drapich wyraża przede 
wszystkim radość z powodu 
powrotu do czynnej działalno
ści politycznej tow. tow. Wła
dysława Gomułki, Mariana Spy 
chalskiego, Ignacego Logi - So
wińskiego i Zenona Kliszki.

— Atmosfera w jakiej toczy
ły się obrady Plenum niemal 
na oczach całego polskiego na 
rodu świadczy o tym, że pro
gram i uchwały Plenum są de
cyzją wszystkich postępowych 
sił partii i społeczeństwa — 
kontynuuje tow. Drapich.

W OPARCIU
O NAUKĘ LENINA
Atmosfera sali staje się 

raz gorętsza. Każde niemal 
nie mówcy uzyskuje poparcie 
zebranych, którzy oklaskami i

co- 
zda

20 tys. mieszkańców Szczecina

okrzykami wyrażają 
towość wcielania w 
storyczn^ ch uchwał 
num.

Mówca stwierdza 
polski dąży do 
więzów

r
i zacieśnienia 

przyjaźni ze Związ
kiem Radzieckim i innymi na 
rodami oraz ich partiami ko
munistycznymi na zasadach le
ninowskich norm współżycia 
międzynarodowego.

Z kolei tow. Drapich proponuje od
czytanie rezolucji większych zakła
dów pracy i różnych środowisk spo
łeczeństwa Szczecina, co zehrani 
przyjmują z wielkim aplauzem. Rezo
lucji tych do KomHetu Uczelnianego 
przy Politechnice, do prezydium wie
cu i redakcji szczecińskich dzienni
ków’ nraz radia napłynęło kilkaset. 
Podczas trwania wiecu z tłumu mani
festantów wychodzili poszczególni o- 
hywatęle p zynoszac listy i depesze 
do Komitetu Centralnego Partii.

> f E •*

W dalszej części wysląpie- 
i stwierdza on, że realizacja 
jo programu uzależniona jest 

stanowiska i wkładu pracy 
żdego członka partii i bez- 
rtyjncgo obywatela. Z kolei 
poszczególnych punktach o- 

iwia on żądania załogi, któ- 
doinaga się zdjęcia ze sta

wisk ludzi odpowiedzialnych 
nadużycia i szkody wyrzą- 

óne szczecińskiej gospodarce. 
Z kolei przedstawiciel załogi 
oczni Szczecińskiej odczytuje 
olucję, której fragmenty za- 
ieszczamy na innym miejscu. 
W imieniu pracowników wod 
<ch i lądowych Polskiej 2eg-

Na wiec polityczny przybyli 
także żołnierze i oficerowie 
Wojska Polskiego aby wy*'  
razić twą solidarność ze 
społeczeństwem Szczecina.
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Narada

młodzieży
Dziś o godz. 16 w auli Poli

techniki Szczecińskiej' przy ul. 
Pułaskiego li) odbędzie się 
narada młodzieży robotniczej 
z rewolucyjną grupą młodzie
ży Politechniki. Tematem nara 
dy będzie sprawa aktualnej 
pracy organizacji młodzieżo
wej oraz wspólnej pracy mło
dzieży robotniczej i studenc
kiej*
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..Śląska”. Zespół
• Szczecińskiej Politechni-

pRZED ..Colosseum” nie można
* przejść.
— Czy to wiec? — pytamy.
— Nie. To studenci... Po ulicy 

płyną wesołe melodie z repertuaru 
..Mazowsza", ze ..Śląska”. Zespół 
chó ‘pin'*
ki (na zdjęciu) rozweselał do póź
na w nocy w kilku punktach mia 
sta powracających z wiecu poli
tycznego szczeciniaków.

„Skrzat**
|na ulicach Szczecina

PODJEŻDŻA samochód z olbrzy 
mim napisem ..Skrzat”.

To zespół popularnego w Szcze
cinie teatrzyku studenckiego ’ i je 
(na zdjęciu) niektóre numery ze 
swego cietego s:;tvr\cznego pro
gramu. Znów śpiew, a potem od
jazd w następne miejsce wvstępu.

STEFAN CIEŚLAK 
Tekst i zdjęcia
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Dalsze postulaty
studentów Szczecińskiej Politechniki

Wczoraj popołudniu z inicja ny ich stosunku 
Itywy aktywu młodzieży odbył ludności, 
się w auli Politechniki wiec 
studentów tej uczelni. Aula 
była kompletnie wypełniona, 
a atmosfera dyskusji gorąca 
i zawierająca wiele akcentów 
polemicznych. Grupa studen
tów wystąpiła wobec zebra
nych z projektem rezolucji, 
która stwierdzała na wstępie, 
że odczytana podczas ponie
działkowego wiecu w hali spor 
towej rezolucja studentów Po
litechniki nie była odzwier
ciedleniem wszystkich ich dą
żeń i pragnień. Rezolucja wy
raża poparcie dla programu 
przedstawionego na VIII Ple
num KC i dla Biura Politycz
nego partii. Z kolei studenci 
wysuwają _
Stały się one w dalszej części 
wiecu przedmiotem gorącej po 
lemiki.

Niektóre’ wypowledzd ! reakcje sali 
były nierozważne w tym sensie, że 
ich wyraziciele postulowali przedsię
branie poważnych decyzji politycz
nych natychmiast, w sposób żywioło
wy 1 nieprzemyślany. W tfakcie dy
skusji przeważył jednak rozsądek i 
zdania postulujące przeprowadzenia 
wysuwanych przez młodzież zmian w 
sposób jaki narzuca nam nasza sytua 
cjs geopolityczna, sytuacja wewnętrz
na, jak zaleca nasze nowe Biuro Poli 
tyczne partii. Przyczyniły się do tego 
szczególnie głosy tow. Wiła Drapi- 
cha, I sekretarza Komitetu Uczelniane 
go PZPR przy Politechnice oraz zapro 
szonych na wlec młodych robotników 
z Metalosprzęhi i huty Szczecinf inni 
nie występowali w dyskusji). Mówcy 
cl stwierdzili, że najważniejszymi w 
bieżącym okresie sprawami «ą m. In.: 
materialne poparcie rządu w celu znie 
sienią stanu zadłużenia Polski wobec 
zagranicy, wydajna praca nad rozwo
jem produkcji i ekonomiki , zwolnię 
nia z aparatu partyjnego i państwowe 
go konserwatywnych elementów, rea
lizacja postulatów w sprawie pełnej 
jawności życia itp. Przedstawiciele ro 
botników zwrócili się ponadto do stu
dentów o pomoc w wyjaśnianiu wśród 
załóg novego programu naszej partii, 
co zostało przyjęte z wielkim aplau
zem. Przy końcu dyskusji odczytany zo 
stał list tow. Wiesława do robotni
ków i młodzieży. Zebrani przyjęli go 
?a swój program działania.

do potrzeb

również przeciw 
Zarządu Woje- 

w ostatnim

Studenci protestują 
ko biernej postawie 
wódzkiego ŻMP, zajętej 
okresie wobec przemian zachodzących 
w kraju oraz żądają zmian personal
nych w iklerownictwie szczecińskiej 
organizacji młodzieżowej, przede 
wszystkim zwolnienia ze stanowiska 
przez najbliższe plenum ZW ZMP prze 
wodniczącego Prezydium ZW tow. 
Pawłowskiego, który ze względu na 
swój stan zdrowia i zdolności nie mo 
że pełnić swej funkcji. Studenci do
magają się zwołania plenum ZG ZMP, 
poświęconego omówieniu stanowiska 
ZG w obliczu przemian zachodzących 

kraju. Młodzież studencka postulu
je, że Szczecin jako miasto młodych 
powinien być reprezentowany w przy
szłym Sejmie przez posła młodzieży.

W końcu rezolucja popiera zasadni 
cze postulaty zawarte w rezolucjach 
młodzieży z zakładów pracy, dotyczą- 

szereg postulatów. C€ wyjaśnienia pobytu w Polsce dele 
gaejl radzieckiej, ujawnienia stanu za 
dłużenia Polski z tytułu umów handlo 
wych, pełniejszego zagospodarowania 
Ziem Zachodnich, a szczególnie woj. 
szczecińskiego, przyspieszenia repatria 
cjl Polaków z zagranicy i prawidłowe 
go zatrudniania absolwentów 
uczelni.

szkół i

W końcowym zdaniu 
ej i młodzież studencka 
techniki pragnie zapewnić Biu 
ro Polityczne, że dołoży wszel
kich sił i starań, aby jak naj
szybciej zrealizować program 
wysunięty przez VIII Plenum.

rezolu 
Foli-

rrll

I

| Po wprowadzeniu do re
wolucji poprawek, jej naj
ważniejsze punkty brzmią: 
Studenci potępiają arty
kuł w „Prawdzie” przeciw 
ko prasie polskiej oraz prag
ną, by stosunki z partiami ko
munistycznymi i innymi kraj a 
mi zostały ustalone na zasa
dach prawdziwego internacjo
nalizm!, i zasadzie równości. 
Domagiją się oni wydania 
ustawy zabezpieczającej prak 
tjręznie odwoływanie posłów 

i ńtewy wiązujących się ze swych 
| dbowiąrków wobec wyborców.

1
 Zwracają się oni do-Biura 
Politycnęgo o poświęcenie jed 
nego znajbliższych zebrań ple 
narnya KC sprawom młodzie 
ży. Dcnagają się przyśpiesze
nia preesu demokratyzacji w 
radach narodowych, szczegól
nie icł prezydiach oraz zmią-
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Szczecińskiej Politechniki
owcza %oiegow

z Wyższej Szkoły Budownictwa z Cottbus
A D TRZECH dni gości w Szczecinie przybyła z rewizy- 

tą za pobyt studentów Politechniki w NRD — 34-osobo 
wa grupa studentów — zespół taneczny, wokalny i rytmicz
ny Wyższej Szkoły Budownictwa w Cottbus (NRD).

^TUDENCI niemieccy zwie 
k’dzili miasto, port, byli na 

poniedziałkowym wiecu w Ha 
li Sportowej, w teatrze Kame
ralnym na sztuce „Moja sio
stra i ja”, a następnie podej
mowani byli przez prorektora 
Politechniki Szczecińskiej — 
dr St. SCH WANNA. Wczoraj 
goście z Cottbus zwiedzali za
kłady i laboratoria Politechni
ki, a następnie uczestniczyli w 
spotkaniu z młodzieżą studen
cką Wyższej Szkoły Rolniczej.

W godzinach wieczornych nie
miecka delegacja udała się do 
Gdańska, gdzie w czasie dwudnio 
wego pobytu zwiedzi miasto, bę
dzie na przedstawieniu w operze 
oraz spotka się z młodzieżą stu
dencką Gdańska. Na spotkaniu 
tym przewidziane są również wy
stępy niemieckiego zespołu.

| y O POWROCIE do Szcze-
5 cina studenci z Cottbus 

zwiedzą okolice jeziora Szma 
ragdowego, fabrykę SZWS w 
Żydowcach oraz spotkają się 
z młodzieżą studencka Poli
techniki i Niemieckim Do
mem Kultury. W poniedziałek, 
29 bm., w sali ZBM odbędzie 
się wspólny występ niemiec
kiego zespołu i studenckich ze 
spełów Szczecina dla miesz
kańców naszego miasta. (s)
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wg

laWięź 
festiwalowa 

I trwa! 
j Bo Szczecino

I przybyła 
grupa młodzieży 

z NR 11

••

KM)

Przez 10 dni 34-osobowa 
grupa studentów Wyższej 
Szkoły Budownictwa Wodne
go w Cottbus — NRD gościć 
bodzie u studentów Politech- r cniki Szczecińskiej, z którymi 
nawiązała żywe kontakty w 
czasie Festiwalu Warszaw
skiego. Wraz z młodzieżą 
przybyli przedstawiciele wy
działu kultury rady narodo
we w Cottbus, spodziewany 
jest także przyjazd prorekto
ra szkoły.

W programie pobytu stu
dentów z NRD na Pomorzu 
Szczecińskim przewidziane są 
liczne spotkania, występy, 
wspólna nauka tańców i pie
śni oraz dwudniowa wizyta 
u studentów gdańskich.
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wydanie

Nr..!' ...; _x z da.

lv li* t?

Nad wyborem

i programem dalszej pracy
radziło Plenum KW
Dziś dalszy ciąg obrad

X Ą7 CZORAJ w godzinach rannych rozpoczęły się obrady 
* * Plenum KW PZPR w Szczecinie z bardzo licznym 

udziałem delegatów z zakładów pracy miasta i wojewódz
twa. Z Komitetu Centralnego partii na Plenum przybyli 
cb. ob.: BOGUSZ — zastępca kierownika wydziału przemy
słu ciężkiego KC PZPR, KOWALSKI — kierownik wydziału 
komunikacyjnego KC i zastępca członka KC, KOWALSKI — 
instruktor wydziału organizacyjnego KC PZPR.

NA WSTEPIE podano do wiadomości fakt ustąpienia do
tychczasowego kierownictwa KW PZPR w Szczecinie, które 
utraciło więź z dążeniami mas pracujących, partyjnych i bez
partyjnych, co szczególnie uwypukliło się w gorących 
dniach VIII Plenum KC PZPR.

PORZĄDEK OBRAD przewidywał dyskusję nad pracą ustę
pującej egzekutywy KW i członków kierownictwa, oraz spra
wy organizacyjne, w tym — wybór nowej egzekutywy KW, 
spośród członków partii gwarantujących realizację progra
mu partii, który znajduje poparcie w całym narodzie.p O złożeniu subiektywnej oceny niedostatków swej pracy 

przez członków egzekutywy KW PZPR — ob. ob SIE- 
LAŃCZUKA, I sekretarza, OCIEPKI i KRASUCKIEGO — se
kretarzy KW, udział w dyskusji wzięli ob. ob.: DRAPICH — 
sekretarz KU PZPR Politechniki Szczecińskiej, JABŁOŃSKI 
z PAM, TUSZYŃSKI —* kierownik wydziału propagandy i 
członek egzekutywy KW, KOWALSKI — redaktor naczelny 
„Głosu Szczecińskiego", ŁASKI z PAM, TYMOSZUK z KP 
Pyrzyce, ZAJTMAN i DMOCHOWSKI — redaktorzy „Gło
su Szczecińskiego", MACIEJOWSKI z Teatrów Dramatycz
nych, ŁAZOWSKI —— sekretarz KZ Stoczni Szczecińskiej, 
AFTYKA — sekretarz POP w Papierni, MATYSIAK — kie
rownik wydziału PGR w KW, PIOTROWSKI — redaktor 
„Kuriera Szczecińskiego" i inni.

DYSKUSJA trwała do późnego wieczoru. Dzisiaj dalszy 
ciąg obrad i wybór nowego kierownictwa KW PZPR*
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Obywatelska 
postawa

Jadący 23 b.m. o godz. 20 tram
wajem nr 4 trzej młodzi chuliga
ni rozpoczęli t.zw. rozróbkę. Obec 
ny przy tym kpr, milicji obywa
telskiej Chudziński próbował ich 
uspokoić, a gdy mu się to nie uda 
ło — zatrzymał tramwaj i wypro 
wadził ,,zuchów". W drodze do 
Komisariatu MO na Mazurskiej — 
jeden z zatrzymanych uderzył kpr 
Chudzińskiego kawałkiem żelaza 
w głowę raniąc go ciężko. Po 
czym cała trójka uciekła. Za nimi 
w pogoń puścili się przechodzący 
w tym czasie i miejscu szczeciń
scy studenci. Dwóch chuliganów 
udało im się ująć.

Komenda Miejska MO nrzesłała 
do Zarządu Uczelnianego PZPR 
Politechniki Szczecińskiej pismo 
wyrażające uznanie za obywatel
ską postawę tych studentów, któ
rzy okazali pomoc kpr. Chudziń
skiemu.



U nas
S Z*  C Z E C I N

Ostatni tydzień przebiegł w Szczecinie 
pod znakiem VIII Plenum KC PZPR. Odby
ły się tu dziciątki masówek i wieców na 
których społeczeństwo Szczecina solidaryzo 
wało się 2; postanowieniami VIII Plenum i 
wyrażało poparcie dla nowowybranego Biu 
ra Politycznego partii.

W dniu 21 października odbył się wiec 
centralny zwołany z inicjatywy Komitetu 
Uczelnianego Politechniki Szczecińskiej, na 
którym uchwalono m. in. następujące po
stulaty:

Aby Partia i Rząd ustaliły stosunki mię
dzy innymi partiami komunistycznymi i in
nymi narodami na zasadzie pełnej suweren
ności i prawdziwego internacjonalizmu, na 
zasadzie równości.

Zagwarantowania pełnej niezawisłości Sej 
mu, sądownictwa i prokuratury oraz wpro
wadzenia kontroli sejmowej nad pracami 
rządu.

Określenia roli aparatu partyjnego w ży 
ciu politycznym • gospodarczym kraju oraz 
ilościowego ograniczenia tego aparatu we 
wszystkich instancjach.

Przyspieszenia odbudowy gospodarki 
Ziem Zachodnich, szczególnie województw: 
szczecińskiego, koszalińskiego i olsztyńskie 
go.

Ograniczenia uprawnień Urzędu Kontroli 
Prasy tylko do kwestionowania publikacji, 
godzących w obronność kraju lub do oba
lenia władzy ludowej.



Godz, 11.15
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STUDENCI JADĄ DO WARSZAWYr
Z osiedla akademickiego ■wyjeżdża 

w tej chwili na dworzec 6-osobowa de. 
legacja studentów Politechniki Szcze
cińskiej, która udaje się do Warsza*  
wy na konferencję krajowego aktywu 
studenckiego. Zajmie się ona węzło
wymi zadaniami działalności organiza 
cji młodzieżowej. Delegaci zostali wy^ 
brani podczas ostatniego wiecu w auli 
Politechniki. W czwartek wieczorem, 
podczas zebrania w klubie na Osiedlu, 
omówili oni raz jeszcze stanowisko, 
jakie zajmą w Warszawie. Jednym z 
punktów szczególnego zainteresowa
nia jest sprawa ewentualnego utworzs 
nia rewolucyjnej organizacji młodzie 
żowej, o celach i cechach, której mó 
wił na III Plenum ZG ZMP Wiktor 
Woroszylski (przemówienie jego drix 
kowaliśmy ostatnio w „Głosie”).
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c3lenum KW
A

r Dekończeide sprawozdań U — partia żyje 
i rekonwa

następuj o-

Szczeci
(Dokończenie ze sir. 5)

— winna za Biorę na siebie w tej chwili peł- 
egzekutywa ną odpowiedzialność jako sekre

tarz licznej organizacji partyjnej,

tow. Sielańczuka na. liście kandy- nowej egzekutywy Komitetu
* — _ • — — _ * . . _ _ ■ ' _ -   - *datów do nowej egzekutywy KW. Wojewódzkiego.

Jeden z towarzyszy z PGR, 
(niestety nie 
nazwiska).-

Jestem PGR-owskim robotni 
kiem i w imieniu naszej załogi 
oświadczam: jesteśmy przeko
nani, że usunięcie tow. Sielań
czuka z listy kandydatów na 
członków egzekutywy KW by 
ło by niesprawiedliwe i wyso
ce krzywdzące. Tow. Sielań- 

swojej pracy 
Komitecie Wojewódzkim

mi — jej zdaniem
jąć się przyszła
KW.

Następnie zgłoszono szereg że wytłumaczę swoje stanowisko 
oświadczeń i wniosków. Tow. przed członkami mojej orgańiza-

aparat par- partyjnej krytyki i pomocy nie 
Ziemia i Mo tyjny tow. Daniszewski zasta- pokonamy.

szczególnościTOW. ROZPĘDOWSKI,
- • •

rze” zastanawia się

sc- nabiać rewolucje. Ludzie, którzy jednak deklarowali się po stro 
nie myśleli realnie nie są w nie nowego nurtu — kończy krętacz redakcji 
stanie uruchomić olbrzymich 
sił do realizacji nowego pro
gramu gospodarczego.
rować się jest łatwo nawet w 
dobrej wierze, ale zrealizować 
taki program będzie trudniej.

N aj w a żn i e j szy m zagadnie
niem obecnie jest przejęcie te nęły Szczecinom”
go, co się. dzieje na mieście 

Komitet Wojewódzki.
Studenci wcale nie chcą kiero s]-j tłumaczy tym. że do Szcze 
wać partią. cina często przychodzili słabi

TOW SIUDAK,
KZ PZPR przy Hucie Szcze 
cin uważa, że masy mają pra
wo nazywać nas stalinowca
mi. Ale czy myśmy wszystko 

ocenić robili źle? Przccież byliśmy i

V

Tow. 
pro- 
tow.

pierwszego inia i dr.»gi dzień kre& rekonwalescencji, 
obrad zakończoMego wczoraj Jendza jest zdania, że 

gram nakreślony przez 
Gomułkę jest trudny, bo tru- 

jest sytuacja gospodar-

Mertum KW PZFJt w Szczeci*I t
uruchomić

dna 
! • „

Z kolei zabrał głos dziekan cza.
Ttady Adwokackiej tow. P1A-
SECKt‘ Stwierdził on, że dzi
siejsze plenum budzi nadzieję 
naprawy błędów.

Poprzedni program gospo
darczy zawalił się. Czy nowy 

realizować ci 

części
i zachodzi obawa, 

zawalić całą

or*igram  mogą
ulepszenia sami ludzie? Nie. Aparat pat 

• kierownictwa partyjnego, prze tyjny 
mian w kierunku pogłębienia skostniały 
ludowladztwa. Mówca uważa, 
iż ważne jest, aby wybrać do sprawę.

nieskompromitowanych i naj
mądrzejszych. bo vz tej sytu
acji kadry zadecyduje o nowo*  
dżeniu naszej walki. Tow. Pia 
secki uważa, że kierownicy 
KW nie stanęli na wysokości 
zadania i skompromitowali sLe 
Jiakę działacz? 
działalności

egzekutywy ludzi uczciwych,

że

Zadekla

zasadnie
jest w znacznej

że może znów przez

nie nowego
tow. Piotrowski.

Jako następny zabrał głos 
profesor politechniki Szczeciń 
skiej tow. Rutkowski. Stwier
dza on.
można przede wszystkim zarzu
cić nieudolność, przy czym przy cji i zapoznać z nią władze Sielańczuka tow. Daniszewski kresie, bez czego nie może być 

sie zająć nie centralne poza tym zastano
wić się nad możliwościami ak bezwzględnego oddania snra-

■ ■■ fi v■BRM IMPł:

nad sy
tuacją naszego województwa. 
Uważa, że nowe władze par
tyjne powinny wraz z władza przecież

W dalszym ciągu tow. Ko- 
podkreślił konieczność 

nie raz przejścia od deklaracji do czy 
wykazał się piękną nów, a przede wszystkim do

nawia sie czy potrafi wyciąg 
nać wnioski z dawnego okresu 
tow. Ociepka, który i

czy potrafi wycia
zanotowaliśmy

walski

KILNAR zaproponował, aby cji partyjnej i jestem przekonany 
. na Plenum ustalić termin wo- do końca, ze potrafię także prze- 
jewódzkiej konferencji partyj konać cała naszą załogę. Uza-

Tow. BRETSZNAJDER sadniam dlaczego: 
postawiła wniosek o-dokona- czuk jest starym działaczem par
nie w ciągu najbliższego cza- tyjnym, starym komunisto, który 
su głębokiej oceny pracy apa- wiele lat w okresie przedwojen- czuu w ciaau la*  
ratu partyjnego co powinno nym przesiedział w więzieniu i ' ''
pomóc zarówno towarzyszom, nie można dziś jednym ruchem 
ktorzv OdGlĆta iak i tvm. któ*  wvkrA<£lir nn 7 c7f>rAA!f rinn-

ludziom
Co do tow. wyrządzonych w uprzednim oę

iż ęazekulywie KW mi administracyjnymi doko- postawą w poprzednim okresie naprawienia
nać dokładnej analizy sytua- 

z nią
ocenie nalcżv sie zająć 
trzema dniami, które

a całokształ tywizacji
tern pracy. Fakt, niedostatecz
nego przygotowania kierowni- 

’ czych kadr KW tow. Rutkow-

Owstrząs

krzywd
swej działalności.

wyraża przekonanie iż mimo prawdziwej domok ratyzacji.
nej. tow. Sielań-

Jest to warunek przywrócę-
1 ••

K -WALSKI wyraził

terenów wie partii, tow. Sielańczuk nie 
zrozumiał istoty walki, która

naszych 
własnymi siłami.

Następnie 
czasową pracę egzekutywy 
wiele uwagi poświęca posta
wie tow. Krasuckiego. Jego 
zdaniem tow. Krasucki nieje-

nia zaufania do partii. V/ dal 
srym ciągu swego Przemowie 
nia tow. I 
pogląd o konieczności podda

w
dał wielki wkład prący. Wiele 
dobrego zrobił dla naszej par
tii. Nasza załoga jest głęboko 

PKP Wezeł*  przekonana, że nadal pozosta-
•»

analizując dotych toczyła się w partii.
Tow. KRYGIER, korespon

dent szczeciński ..Trybuny Lu 
du” nowołuiac się na uchwa
ły VHI plenum przestrzegł 
przed możliwością skrzywdze
nia w ocenach uczciwych pra-

którzy odejdą jak i tym. któ- ręki wykreślić go z szeregu apa 
rzy pozostaną. Tow. ŁEMPIC- ratu partyjnego.pracęNowy program znalazł po

parcie szerokich mas i na
szym zadaniem jest zastano
wić się. jak go najlepiej zre
alizować.

Gdy w stoczni próbowaliś
my ocenić egzekutywę KW, 
to wielu towarzyszy zapyty- 

ich mamy B : 
kiedy my ich nie znamy? Uwa 

za taki stan rzeczy po 
Komitet 

ale zły system na

sekretarz

ocenić

polityczni. W wało: jak 
działalności Komitefu Woie- 
wódżkieen można było zaobser z.am 
Iwować niewiarę w ludzi pra
cy. W nraktyce przejawiało Wojewódzki 
Sie dz??Jani> tezv\ że prawdę szych stosunków partyjnych.

powiedział

W nraktyce 
teź?, 

należy dawkować.
Nast$m*i*  wystąpi? tow. MACIE-

, ze 
nesi winę ni? tylko

* ~ “ ■>
I
•«

robili źle? Przecież byliśmy i 
jesteśmy komunistami. Towa
rzysz Jendza miał wiele racji, 
ale krzywdzi aparat partyjny 

że my się nie zmie- 
My eheemy jak naj- 

skostnie-

cina 
sekretarze. Tow. Rutkowski za 
rzuca większości 11
z egzekutywy KW hamowanie 
procesu demokratyzacji i — na 
— uzasadnienie tego przyta
cza oskarżenie przez nich orea 
nizacii partyjnej Politechniki 
o jakieś cele rozłamowe, n anty suci| pyf tym właśnie,

towarzyscy dnokrotnie zajmował chwiej- 
jednak w więk-

Tow.
pełna prawdę i

Gomułka
stwierdził, że

mówiąc, 
nia my.
szybciej zerwać ze 
niem.

Rrór’ "łc imienin z^łoęi rnii^i ęizs nsiiC7VĆ liczvćeińjtkich . łókin*  S-rtnrz ' r?S1 , < n,dUtf}C. 11CZy(
zfclosił pret?»Asj*  dd

ki*rewBi-twa  
Ynitetn w^i* wAHrki-Ke. StwI^rH^ił 
en. iż RRleży *»ieć  #rete«Jiie nie 
tylk*  bierność w ani VIH’ Ple
nom, At*  za ■oderwanie sie 
yna*  w ealym pAbrzednirń o 
Tow.'Macie.iec •'hyraził netflad, i>. 
yetrzehne sa również zmłailr w 
etatowym Aparacie 
irielta pracowników 
wwe.t j»r*cv  J?kn iRczetól^etn eho 
wiążkn n>rtyjae~o. Tów.
wyraził Przekonanie, iż zHkwldo- 
wanie komitetów

^czyniłoby wi*  do usprawnie
nia*  >rdcy ■partyjHe.i. ’ Zbyt wielka 
ilość’fzezeMi Przedłuża d^oęę in- 
fnrinaejl partyjnej, i irtwarw w«- 

natomilst WónV?e kdmUetom zakH 
dnwym wzmacniając je personal
nie, jak również roztzerzyć kadrę 
- - - - - - i • a .

b

’ Tow. PUSTELNIK 7.f S2CZ.C-

O
Policzył i pokazał jaki jest wy 
nik naszej dotychczasowej gos
podarki. Jeżeli w dalszym cią-

b

się ‘dopuszczać ludzi,

na wstępie 
uczestni-

nil pod cęjó1no-partyjną dysku- 
jwydi tez t tzw. 

Zarówno 
<ie runku 
* , ' tow. 
na wsi,

KI domagał się. aby w uenwa 
le Plenum wyraziło nie
zadowolenie

sję dotychcz 
gomułko’?. szczyźnie. 
sprawa stosunku <_ 
reprezentowanego przez r-7 • • • f • 1 9 JL t w 2

do
wyraziło Tow. Krasucki —

z powodu ni,e- Jeśli zawinił cały Komitet Woje 
przybycia żadnego członka Biu wódzki, to dlaczego my robimy 
ra Politycznego względnie se- ofiarę z tow. Sielańczuka? Dia

na szczecińskie tego ja w imieniu własnym, w 
imieniu .organizacji partyjnej wę
zła szczecińskiego, zgodnie z wo-

: konają członków swoich orga

jąc w egzekutywie, tow. Sie
lańczuk dobrze będzie służył 
naszej partii.

Wszyscy towarzysze, 
wiadający się za kandydaturą 
tow. Sielańczuka, przyjęli na 

zobowiązanie, że prze-
«• 

nizacji partyjnych i wytłuma
czą im słuszność zajętego

ną postawę,
szóści wypadków postawa ta 
była zgodna z rozwojem postę 
po we go nurtu w naszym 
ciu. Prz.ypomina, iż tow. Kr

który 
icmu byłemu AK-owcowi po
mógł wrócić do normalnej pra 
cy, do normalnego życia.

TOW. SZYMAŃSKI

zy*
a-

Tito jak i do politykicowników aparatu partyine- d ' tr’ad cjj na%dowych i do opo-kretarza KC 
obrady.

TOW. ŁASKI zgłosił wnio-
go. Zdaniem jego snona cześć 
aBaratu musi być wvmieninna. 
31?
ni koso n«A

tradycji ruchu robotniczego wy
9 • A • • — _magają przedyskutowania i wy 

jaśnienia.
siebiesek, aby w uchwale zostało za |q mas. jestem za tym, aby towludzi trzeba różnicować i 4 

wolno skrzywdzić 
ani moralnie

Z dyskusji

Tow. Kowalski po
parł tezy rzucone

interesowania
stanem gospodarki

żądanie ujawnienia Sielańczuk wszedł w skład nowejwar te
wszystkich materiałów • VII egzekutywy
Plenum KC. . ,., , m

Następnie na pytania, jakie Tow. DROZDOWSKI z ZBM. P^ez siebie stanowiska. Towa 
padły w toku dyskusji pod a- Tow’ Sielańczuk przyjął prze- szysze ei akcentowali dobit- 
dresem egzekutywy KW i po- cięż konsekwentną postawę ^le> ze wybór tow. Sielańczuka 
szczególnych towarzyszy od- godną członka partii, kierowni JesJt zgodny z życzeniami szcze 

__ _________ ____ _____ klasy robotniczej, 
czuk, Krasucki, Ociepka, Tu- ale poddał je pod dyskusję zgodny z linią mas. Dokonując

partyjne dyskusie itp. W za
kończeniu tow. Rutkowski pro 
ponuie przeprowadzenie możli 
wie szvbko demokratycznych 
wyborów w instancjach par
ty inych.

Przewodniczący

w dyskusji 
konieczności zwiększenia za- 

władz partyj
nych sianem gospouarki mor
skiej. Tow. Kowalski zakończył 
swe przemówienie podziękowa
niem uczę tnikom Plenum, któ- 

sprostowali jego błędne 
przekonanie o celowości pro-

ani materialnie.
— z, uysłsus.ii nrzebuaią 

dwie nuty — Dowiedział tow. 
Krygier — pierwsza d^ma?n- 

staraia^a si? wszystko 
na kilku to”r?r7vszv 

metodo stukania ..koz*  
.^ch”. N:? można

7. tym ^gndzu'. al*  i druga nu
ta kJndąrq r»?^:ę

Plenum KC.
Następnie na pytania, jakie

• • im

rzysze -ci akcentowali dobit-se-
iz giczna. 

nie zwalić 
znana

postawę nie’ ze wybór tow. Sielańczukadresem egzekutywy KW i po- cięż konsekwentnąkcętarz KW PZPR uważa, 
w dniach VIII Plenum 
młodzież, a przede wszystkim

swe przemówienie podziękowa
TOW. LEGUT,.

‘ odczytuje rezolucj
ków otwartego zebrania orga
nizacji partyjnych przy l — 
cjach „Głosu Szczecińskiego 
.Kuriera Szczecińskiego 
rato w oraz Urzędu L_.
Prasy. Nowo kierownictwo — 
«t 
mieć zaufanie 
nych. Uważa,

Woiewódz-
kiej Komisji Kontroli Partyj- kierownictwo partyjne powin }ów ofiarn

stukani? powiadali towarzysze: Sielań- ka partyjnego- Popełnił błędy, cińskiej 

szyński i Żukowski. Zgrzytem Plenum. Ja uvzażam 
w obradach były obraźliwe py rzysze dostatecznie ocenili pra

klasv* robotniczej,

wyboru tow. Sielańczuka na 
członka egzekutywy KW —• 

> żądania 
przedstawicieli załóg szczeciń

redak tow. Szafranie? przedsta
wił naipierw swoje głęboki?

no było stanąć na czele ruchu 
mas. Mówi dalej, że

że towa-• dzenia przygotowawczej dys 
kusji w trzech grupach.

Delegatka organizacji partyj
nej i załogi MPK tow. SZY
DŁOWSKA zobrazowała sytu
ację, jaka istniej 
towanym przez 
pracy. Podkreślił

swoje głęboki? k n« brak in- 
°ic, nie po 

ma?a ustalić prawdy.

w po->>Głosu ? Agu do aparatu partyjnego nie 
’ się ‘dopuszczać ludzi, 

którzy potrafią liczyć, to pro
gram tow. Gomułki nie zosta- 

zrealizowany.
<

Uważam, że towarzysze z e- 
gzekutywy KW nie w sta

bedzie„ •

zróianr
KW, 
ni*  tniktuU

którego nie

dzAMnicówyeh nie zabezpieczyć realizacji te
go programu. Oczywiście mu- 
simy uważać, żeby nikogo nie 
skrzywdzić i dlatego musimy 

rnnkt "do >1'wysączani*.  Trr*hn  jch sprawy rozpatrzyć po par-
<evryM tając

<

instruktorską.

teińskiej Stoczni Remontowej 
póda’1 przykłady niezdecydowa
nię ze strony I sekretarza KW
fow. Sielańczuka. Gdy zwró
cili sj> do niego towarzvsze ze 
Szczecińskiej Stoczni Remon
towej z prośba o pomoc w wal 
o z n:cwłaściwym nośtęnowa- 

d^rekto^a Radomskiego, 
tow. Sielańczuk nie' tylko, że 
tt;e zaiał zdecydowanego sta- 
rmwiifka. sie raczej był akłon- 

wierzyć zapewnieniom dy
rektora o złej woli i roznab^c 
ty de którzy’ się do
ń‘egó zwrócili.

RRETSZNAJDER

lite przeżycia z chwila ujawnierra przednim 
a » 4 a « a > l * 1 1 • » «

Kontroli ciężkich wynaturzeń

wierdza tow, Legut —
mas partyj- 

że proponowa-

i stalin^-
mu. Zwrócił on uwace na zbiu

nei nodkreślaiec iednocreś^*.  nierozważnych kroków, 
iż dla zdecvdfffianego odcięcia

musi rokratyzowanie pvacv

okresie egzekutywa, g^rukcii.
często hamowała młodzież, po 
wodując się troską o to, 
młodzież nie zrobiła jakichś

Ta p; q f 
nieufność ze strony egzekuty-

aby
nie

tania skierowane do tow. Sie- cę tow. Sielańczuka. My tego Plenum uwzględniło 
Dmo- nie negujemy, że trzeba nam .

chowskiego. Większość uczest w partii ludzi z głowami, bez skich zakładów pracy.
lańczuka przez tow. Dmo- nie negujemy, że trzeba nam

nv przez ustępującą egzekuty $i? e.d funkcjonalizmti k<yń?cz wy krzywdzi naszą młodzież.
wę skład nowej 
ni? daje takich gwarancji.

W dalszym ciągu dyskusji 
wystąpił TOW.

v organizacyjne 
aparacie partyjnym.

egzekutywy ne $a zmiana

W dahzvm c;agu nr^emó’v,‘e 
’T*.  K^y^er w,n*a* ’? 

rliwość co Ho tego, c?’ 
T\V7 tow

osoba se
V .v

• r

Tow. Szymański 
następnie, :

ników Plenum uznała takie względu na to, czy będzie to 
wystąpienie za niedopuszczal- robotnik, urzędnik, inżynier, 
ne i zażądano opuszczenia najważniejsze, by miał głowę 
przez tow. Dmochowskiego sa do kierowania,
li obrad. Sekretarz OP Głosu Tow. Sielańczuk chociaż mniej 
Szczecińskiego tow. Kilnar wvkształconv. ale ma taka ało

e w reprezen- 
nią zakładzie 
a ona pozy

tywną rolę studentów Politech
niki w przeprowadzeniu rr.asów 
ki. Zarzuciła następnie tow. 
Krasuckiemu niewłaściwe za
chowanie się i ooaczne odpo
wiedzi na pytania stawiane 
czasie odczytu dyrektora

urzędnik,w Z

1
do rządzenia.

stwierdza gwarantu.ie poprowadzeń-'© po 
noFtyk’ roin*i.  

pretenei*
.*C  V.

stwie^dw. iż oczkiem 
v*i?  nas^e^o kiero^mięł-wa no 
winn» być ensoodarka

Szczecińskiego

sali członków egzekutywy or- Plenum,-nie znam wszystkich

Kilnar wykształcony, ale ma taką gło 
ożył w imieniu obecnych na Wę. Ja pierwszy raz jestem na kii nrónn Irnur a 4- z\t*_  _ _ — „

ganizacji partyjnej oświadczę spraw, ale z opinii robotników 

pienie tow. Dmochowskiego. szy się bardzo dużym zaufa-
Sprzeciwiajac. się decyzji tow. niem załóg robotniczych. Uwa

że w egzekutywie
i w całym a na racie zachodziły

c?w*i  linij 
■i^c 

SzymcóTkie^o. 
sfwie^d-ił.

Zarzuciła następnie
niewłaściwe. KASŃICKI, SPRAWOZDANIE 

delegat podstawowej organiza Z DRUGIEGO DNIA OBRAD 
załogi SUM.

jest 
na tle 
posta

wa egzekutywy w dniu VIII 
Plenum. Zdaniem tow Kaśnic 
kiego życie przerosło możli
wości towarzyszy z egzekuty-

cji partyjnej i
Jego zdaniem konieczne 
rozpatrzenie sytuacji, 

pochopnie i dlatego nie na- ^tóre3 zarysowała się 
leży się spieszyć.' Trzeba też 
kończyć ze starymi formułka
mi, postępować tak, jak naka
zuje rozsądek.

Tow. DRABICH — sekretarz 
KU PZPR przy 
Szczecińskiej 
nie. wytworzyła się taka sytu- Mnrjkiego potrafił wyciągnąć

ty j nem u. PLENUM KW PZPR

po XX Zjaździe poważne prze 
raiany. Jest on zdania, iż e- 
gzekutywa nie zawsze zajmo
wała stanowisko konserwatyw

Nie wolno nam robić niczego 
pochopnie i dlatego nie na-

Po wznowieniu 
pierwszv zabrał ałos nrzedsta-

możli

Politechnice 
uważa, że obec-

w 
szko

ły partyjnej KC po XX Zjaź
dzie. Polemizując z ogłoszonym 

? niegdyś w prasie stanowiskiem 
tow. Sielańczuka określającym, 
iż w województwie naszym by- 

wy-

Szydłowska 
mówiące 

praworządności 
wymiaru spra- 

sprawie po
przez 

zarzutów, 
oświadcze- 

Zarzuty 
poparł 

tow.

nień, złożonych przez paru in
nych towarzyszy wynikało, iż 
zarzuty stawiane tow. Kiasuc- 
kiemu nie mają jednak uzasad 
nienia.

II sekretarz Organizacji par Tow. DOBRZYCKI — prorektor 
Szczecińskiej, po- 

u-

być
nie, w którym potępił wystą- wjem, że tow. Sielańczuk cie- 

szy >się bardzo dużym zaufa-

Ho tow. 
Krr^^r 

Jfłn-
•e

mor- 
krajowi 

dewiz. W fci dziedzinie
obrad iako ne, przypomina fakt podjęcia ska. któ’-a dostarcza

pierwsav zabrał ałos nr-ed^ta- uchwały o potrzebie
wiciel Szczecińskich Zakładów cji aparatu KO we flocie, oraz 
Pr^'»in,'rc:l •’
RYBARSKL
w

likwida-

Odzi^żowego tow. o nowych metodach gosoodar liweścL
że ki w handlu. Następnie towa- 

dniach obrad VIII Plenum rzysz Szymański zajmuje
Stwierdza nn, czvł

c.. ........ ............. -■ jest
•* n’-*'vvkc" v'ł's^’'>ych moż 

To* ”. Kł’vgi^r z?koń- 
WvSf or)’’?ni?

K rvgi 
następują-

wy KW, którzy gdy zabrakło v, jch zakładzie prądy nie hvło omówieniem zadań gospodar
dyrektyw poczuli się bezrad
ni. Mówca podkreślił, że ak-

Szczecińskiegoty w Urzędu

acja polityczna, w której kie- polityczne wnioski z rozwoju
rownictwo naszej 
partyjnej może dużo zarobić, 
albo wiele stracić. Masy dają 
znowu partii kredyt. Tow. Go
mułka już kredyt dostał, ale 
nasze ustępujące kierownictwo 
wojewódzkie takiego

Tów. BRETSZNAJDER — egzekutyw 
tzłońek Plenum KW — zasta- 
nawia się, jak to się stało, że
egzekutywa KW zajęła wyczć*  
k-ującą posta zę i : ’ ’kującą posta zę i stwierdza, że 
v egzekutywie są orzecież to
warzysze, którzy przyszli l_

■ kredy
nie dostało. Ni?, można ocenić 

y jedynie na podsta
wie stanowiska zajętego w cza 
sie VIII Plenum. Oceniać trze
ba za cały poprzedzający VIII 
Plenum okres.

organizacji sytuacji nie czekając na dy
rektywy.

— Członkowie nowej 
kutywy — powiedział delegat 
SUM-u muszą iść do mas. Mu 
simy wybrać 
władz takich towarzyszy, 
do których opinia społeczna 
b*dzie  zdania, iż mogą repre- 

1 zentować masy i kierować ni-

ogze-

do nowych 
V —, CO

KnmiłpUi Dzi^lnico- 
werrn i W >j?wń<izk:eHn. W no- 
niedzi^łek rano 
tow. Ociepka.

Następnie opowiada o nastro 
jach w swoim zakładzie pracy, 
o tym, że we wtorek robotnicy 
zażądali ponownego

ia
materialną pomoc

nikogo z

m a sówki, 
wali 
rządu.

Kończąc,

przybył

zwołania
której zadekldm- 

dla

poda je

Sielańczuka, który postanowił nie żarn, że tow. Sielańczuk obo- 
kondydować do nowej egzekuty- wiązkowo musi wejść w skład

W3rzysze, którzy przyszli do 
feparalu partyjnego jako dzia
ła—e*  w latach 1545-1946. Jej 
rdaniem winien jest system, 
który nazywamy Stalinówskini. 
Obecnie najważniejszym zada
niem jóst u alka o demokrację

Stalinizm zniszczył dyskusję, skupił się w 
cg poważnie 
munistycz iy.

osłabiło ruch ko-
Zostaly zachwia

ne elementarne zasady stosun
ków miedzy ludźmi. Stalinizm 
niszczył wszystko. W aparacie p 
parlyjnyn też łamano ludzi.

ludźmi.

pra-
partyjnego

v tiwnątrzp&rfyjną.•wewnątrzpartyjną. Tow. Bret- 
srnajder ?ńa pretensje do egze
kutywy KW, że w okresie po 
VII Plenum Członkowie apsra*  

poszli do za- 
r « M MB a

roi.
A

TOW. BORKOWSKI 
cownik aparatu

swym przemó
wieniu na postawie ludzi, któ 

— są zaw 
„na linii”, którzy gotowi 

ą bezmyślnie przenieść każde 
dccenie. Ich bierność wyni

kająca z chęci przystosowania 
do każdej sytuacji

r^-y — jak twierdził 
na linii”,sze 

s

i u partyjnego niyu partyjnego nie poszli co za- 
klaflówych organizacji partyj
nych 
pd mas.

Nie zgadza $i?

i nie zaczęli uczyć się

Nie zgadza się ona z twJer- 
Hzęniem, że stara egzekutywa 
Sa j^ówała stanowisko as^ku- 
yańćkió. Mimo to cześć apara-ranćkić. Mimo to cześć apera- 
łupartyjnego trzeba, będzie wy 
ifiienić. Jej zdaniem tow. Sie- 
lańczuk nie może być T sekre-
ni enić. Jej zdaniem tow. Sie

czych, którymi powinno 
się nowe kierownictwo partyj 

tam ne. Jest on zdania, że :
w szerszym niż dotychczas 
stopniu wprowadzać ekspe
rymenty w zakładach 
a już w 
przystąpić do 
samorządów
Wiele uwagi trzeba będzie po-

si ą cy m i wn i oskam i:
•

zająć 1) Onrar-n-^ni 
naprawy

pro^amu
nnl i tuczno • eknno-

1

należy mićznej wotewództw^ ze sżcze
• A * A A A

Wy, tow. Kamionkowski ze Szcze
cina, z Zakładów Piekarniczych, 
Wysunął jego osobę. W gorącej 
dyskusji, joko wywiązała się w 
związku z tym, wystąpili w imie
niu swoich organizacji partyjnych 
następujący towarzysze: Dąbrow- 

PKP Szczecin, Cichosz —

PKP Węzeł,

ło stosunkowo najmniej 
padków łamania praworządne 
ści, towarzyszka* 
przytacza przykłady 
o łamaniu 
przez aparat 
wiedliwości. 
stawionych 
Szydłowską 
Krasucki 
nie 
tow.
w swym oświadczeniu 
Matlak. Z dodatkowych wyjaś

•e y

ładnieniem gospugólnym tr”-- 
darki morskiej.

2) Zwpian^
ferekcji wm‘ewódzk^L

V
ła.

3) Zlikw:dovrRni^ komitetów
kow jednorodzinnych. Opraco ety i ?Jn i i umocnienie ko

niż

pracy,
najbliższym czasie 

organizowania
robotniczych. ,

święcić sprawie budowy dom

k'óra 
ten program zaakceptowa-

W 
mu rr 

złożył 
wyjaśniające.

Szydłowskiej 
swym

tow. 
tow.

ski —
DOKP Szczecin, Drozdowski

Woj. Komenda MO,

wniosek, wano juz projekt jednorodzin mitetu rmeiskie^o.
abv Plenur*  podjęło uchwał? o nogo domku, którego budowa
zwołaniu eszcze w tym roku będzie kosztowała 40 ty

Trzeba pom.ysleć nad kuty wy #iwHow. Jendzę.konferencji 
stwierdza

wojewódzkiej,
również, ż? dzisiei-

tych.
o» zło- 4) Wybranie do egze

dobyciem funduszy aby 
sze Plenum powinno wyjść do możliwie robotnikom

u-
zacią-

m^s nracującvch nas.^go wo 
jewództwa 
gramem.

Tow. GURFJNKIEL z Zakła
dów Odzieżowych wyjaśnia, 
dlaczego studenci n:e zostali

kot.kietnym pro-

Odzieżowych

tow. fabrykę. 
W naszej partii były próby Borkowski uznał za zjawisko

s i ę

cnięcie .kredytów na budowę tvjnej przy PKP Port Central Politechniki
,i.---- ka... ---------

że stanowisko egzekutywy i orga chwały VIII Plenum KC, siwieć 
nizacji partyjnej swecjo zakła dził, iż masi być przywrócona 

towarzysze ci doma- odpowiedzialność za peh.iono 
za-

demków
Tow. Szymań.-.ki informuje

jednorodzinnych. ny. tow. MOROZ zrelacjonował wolując
> * 

na terenie naszego wojewódz- 
twa wciąż jeszcze mamy nie
czynnych 30 średnich i około 
300 małych zakładów

du pracy, 
gali się rezygnacji egzekuty-

sic na fragment

ZBM, Krosucki
Łopata —
Głowacki — Prokuratura, Pade- 
lawski —
Majchrzak — sekretarz KP Go
leniów, Pyszyński sekretarz 

— Cu- 
— Elek- 

PAM, Soszyń-

Zarząd Portu Szczecin,

Pyszyński
KP Nowogard, Lipowicz 
krownia Szczecin, Maj 
trownia, Łaski —

sekretarz KD Śródmieście, 
sekretarz KP Dęb- 

— teatry. Poza

SW —
Pytkowski —* 
no, Maciejowski 
tym zabierali głos towarzysze z 
PKP Port Centralny, huty, PKP 
Węzeł, Komitetu Partyjnego Że
glugi, Papierni w Skolwinie, 
Szczecińskich Zakładów Włókien 
Sztucznych, Stoczni Remontowej. 
A oto kilka bardzo typowych wy
powiedzi:

Papierni

za
funkcje jako podstawowa 

socjalistycz-
o*

iż rezolucja wiecu zor-

pracy. wy. Domagali s»ę również, by sada demokracji 
-l-B / uzy- w

Kierownictwo fabryki skali na uruchomienie tych za kierownicza
- poniedziałek wpuszczeni na Nie ma nadziei, abyśmy uzy- w przyszłości towarzysze na nej. Tow. Dobrzycki zwrócił u 

wagę, 
g wizowanego przez org iniza- 

partyjną Politechniki jest

Tow. Cichosz — DOKP Szczecin: 
Reprezentuję liczną organizację 
partyjną ze środowiska inteligenc 
kiego i popieram usilnie wniosek 
jaki padł z sali o umieszczenie

stanowiska w 
wybie

rani. a aparat został zmniejszę
do potrzeb, całkowicie zgodna w |.ej tnie- 

Tow. Moroz stwierdza, że tow.
wkład PZPR. Stwierdzając, iż aparat 

pracy w egzekutywie, ale trud jest niepopularny wśród 
tow. Dobrzycki sprzeciwia

a-bvło zdania, że tak należy po- 
; stu

denci ci /rzyszli z panikarski- 
n.i wiadomościami o tym, ja
koby w Warszawie miały miej

dyskusji i naprav/y. Jednakże wyrządzające najwięcej szkód s^pić dlatego, ponieważ

nie postępowała

państwu.
Z kole i zabrał glos tow. 

PIOTROWSKI, delegat orga
nizacji partyjnej zespołu 

Szczecińskiego”.

kładów 
fundusze

jakieś poważniejsze paracie partyjnym byli 
z Warszawy. Musi- __

my pomyśleć, nad aktywizacją nv odnow;edn’’o
z Warszawy. Musi- cję

tych warsztatów pracy włas-
.... . » • k i silami, chociaż swoją Krasucki dał poważnySv? jakieś rozruchy. Natomiast diogą należy

nymi rze z uchwała VIII Plenum KC %chociaż
ze stanem naszej 
dokładnie

mas, 
się

nacisk starego systemu unie
możliwiał naprawę. Po III Ple 
num partia
konsekwentnie. XX zjazd roz 
wiązał nam ręce, ale partia nie Piotrowski zwrócił uwagę• • . - — 
posiadała opracowanej stratę-• *
#1 i taktyki. Demokratyzacja

riora

konieczność
programu

„Ku 
Tow. 

na 
sformułowania

konstruktywnego 
działania Komitetu Wojewódz

była hamowana. Uważa, że w kiego. W programie tym, zda
. obecnej sytuacji nie jesteśmy niem jego, powinny szczegól

w stanie rozstrzygać próbie-
*

tarzem, ale ma wiele walorów, mów ekonomicznych bez roz•»

by być jednym z

kierownictwo zakładu nie mia- gospodarki 
ło nic przeciwko temu, aby : 
denci byli obecni podczas ma- tyjne. oraz 
sówki, która odbyła się o godz. fragmenty 
14.00. Jednocześnie tow. Gur- nia 
finkiel c^yni zarzuty przedsta-

zapo-
stu znać nowe kierownictwo par- 

Końcowcrząd.w

swego przemowie-

no jeno wyjaśnienie w $pr?’‘*in  
pobytu w
Pleni”*1

dni VIII potępianiu go w czambuł jako,

re. Wicedyrektor DOKP tow. mądrych i prawycl. ludzi. Wie 
że lu jednak jest psychicznie zł 

par- 
ko-

NRD w
n^npr- 7 •» r <*  f* »• r- że w aparacie pracuje wielu 

d*  
manych przez dotychczasowe 
metody pracy właściwe stalini
zmowi i dlatego nie potrafią 
znaleźć się w nowej sytuacji. 
Należałoby zmniejszyć aparat 
partyjny, sto’ to w ścisłym 

z rolą partii w ma
sach. Dotychczas dublowano 
pracę organów gospodarczych 
i admini tiacyjuycb. trzeba zaś 
zająć się polityką. Potrzeba 
więc partii ludzi mądrych, roz-

poświęca tow. Szymański KUKURENDA 
wicielom prasy i radia, którzy gospodarce morskiej, 
bez uzgodnienia z dyrekcją 
chcieli na yłasną rękę organi-

analizie* zaniedhań w naszej ; stwierdza, 
organizacji 

Politechniki
inicjatywę 
tyjnej ‘

Dyrektor naczelny rozgłośn 
..Polskiego Eta

tów. DANISZEWSKI 
inn. odtworzył fakty dotyc 
ce jego starań

uwzględnienie znaleźć za
gadnienia rozwoju samorządu 
robotniczego, 
ny sytuacji i kierunku działa
nia w sprawie spółdzielczości 
produkcyjnej.

ne i leiarze przyjęli z entuzjazmem, 
że na rewolu-szczecińskiej zwraca uwagę,

cvjnej fali doszły dn nlnsu rów 
meż elementy reakcyjne, 

o nawiązanie notowano 'wystąpienia

zować masówkę w fabryce i ^;awłaściwej ocesekretarzy.

sie ićst za demokratyzacją, ale
I

łym na krzywdę ludzką. Tow. tej chwili najważniejszą rzeczą 
jest, żeby konsekwełnie do i 
końca zlikwidować w aparacie trowski — ale w ówczesnej sy 

tuacji nie miał ich kto Zreali
zować. Dziś sprawa wygląda 
inaczej. I jakkolwiek walka o 
nowe nie jest jeszcze zakoń
czona, to jednak został doko
nany pierwszy poważny

Vfaźnę jest nie tylko to,

również i to, czy sie jest ozu-

Sielańczuk jest skromny i pro-
Sty w obe?ściu. I n*e  powinien 
©dejść tylko dlatego, że jest 
ostro krytykowany.

Naszym obecnym zadaniem 
•*  1 t \

Jest nie tvlko ocena eązekuty- 
w, ale również nakreślenie za 

* I I •

dań i wytycznych dla niej. 
Większości z nas jest przykro, ’ * . • * *
Śe mu simy zdawać sprawę zr 
swoich’ błędów, ale cieszymy 
się, że partia zwyćięzyła, że 
jn^my zjednoczone Biuro Polily 
cznę. Musimy zdać sobie spra
wę, że będą dalsze Opory, któ
rych z dnia na d?ień nie da 
Się usunąć.

wiązania problemów politycz
nych. VIII plenum rozwiąza
ło te problemy polityczne i w «

żeby
A

stalinowskie dziedzictwo. W’a 
dze wojewódzkie nie potrafiły 
zalać konsekwentnego stano-.* • ' - • •
wiska w tej sprawie i muszą 
ustaoić. W działaniu przeszka-

j'?4wr r • * ■<

dzały im stare nawyki, które. * 
nie dopuszczały do rozwijania

m. 
zą-następnie mylnie tę sprawę zre 

lar jonowali w gazecie i radio.
Tow. LENART — kier.’" ' 

rolnego KW, jest zdania, iż do 
egzekutywa 

ż do nowych 
* łwych ludzi, 

się jednak nio-

— III Plenum KC wysunę- brze sie „lalo. f_ 
Jo dużo dobrych, słusznych ha Kw ust'apiia, gdyś 
set — powiedział tow. Pio- 7.adań trzeb • >

• •

łom.
Tow.

wy-

Piotrowski
demokracji od dołu i dlatego uwagę, iż od aparatu partyj-
egzekutywa KW nie była• • ‘ 1

nego zależy,

yydz. kontaktu

Przeciwstawia 
słusznym, jego zdaniem, zarzu
tom pod idresen aktywu par
tyjnego.

Tow. Lenart 
uważa krytykę 
czuka 
Tow. Sielańczuk jest komuni-

s twierdza, 
tow. 

za zbyt krz

, za- 
antyra związl a 

z KW. w dniu VIII dziecka, na szczęście stnden- 
1^5.' ♦«. « . _ . *

ci zdołali opanować ostatecz
nie sytuację.

Z kolei zabrał ołos zastęp-

ne/zo. kierownik W"dz;ału ko
munika eginego 
walski. Stwierdził on. że wiele 

zarzutów k’Ai,ov.ranvch.
KW przviął jak - | 

dybv dotyczyły i ego. Tow. Ko jest ważne 
aparat, iecznym 

Ul • as stanęła partia.
swe przemówienie 

wskazał, iż w

Plenum. Rzucając pytanie dla 
czego studenci nie maja 
nych informacji

z egzekutywy KW. zaczęli

ć in-
n’ż towarzy-

sze
mimo to natychmiast działać ca członka Komitetu Central 

cdv kierownictwota a podczas
sądnych polityków.

pertytye czekaJo — tow Dani
szewski stwierdza
'vyn’k’’em
dla których

ywdzącą. narbi

• • 
IZ 

Sielań-

• •

skostnienia 
statut

KC tow. Ko-
— Dużo v’ mówiono o roli 

organizacji partyjnej Politech- 
— riBdo brzycki — 

gó’e mówić o tej roli, nie to 
: — Wc.żne, że w ostu 
rachunku na czele

nie powiedział tow. Do-
ni chciałbym w o-

iż jest to 
ludzi, z 

?r»7*knlvwv  
4A*  ę 

walski stwierdził, 
p^rWjny począwszy 
Plenum próbował dawkować 

starej proces demokratyzacji. Ale w 
obliczu żywiołowego pędu mas dyskusji 
okazuje się. że wiele egzeku
tyw knm;»etów wojewódzkich 
nie potrafiło stanąć na czele 
ruchu.

D a *.i  i śze w s k i krytyka

i historia
7'ały sie. martwymi hte

zwrócił stą nie od dzisiaj, ma za sobj nawiał
ram’. Tow. Dan» ewski zasta- • • 

IZ’S7
s;? w dalszym 
przemówienia.

w

Ciągu
C”V

od
przeszłośćbogatą

Tow. Sielańczuk 
swoich obowiązków, ale 
dzy
że nie otrzymywał 
1‘Omncy ze
egzekutywy z wyjątkiem tow. 

Jego zdaniem 
Sielańczuk powinien zo

stać jednym z sekretarzy Ko
mitetu Wojewódzkiego. Koń
cowe fragmenty swego prze- 

poświęca tow.
nart sprawom związanym

działacza.
nie

swe? o Kończąc 
tow. Dobrzycki 

. . j wyraźnie się ściera
ją dwa kierunki: kierunek de
mokratyzacji i kierunek kon
serwatyzmu. Trzeba dla dobra

czy potrafimy 
ująć i odpowiednio wykorzy
stać entuzjazm mas zrodzo
ny w procesie 
przemian i 
ni cl wie KC. Przeszkadzają te
mu pozostałości 
nawyków

egzekutywa kw nie oyta w• • . • » I Hi
słante zaiać innego stanowis-* . . • ; • . »*
ka. Towarzysze z KW tłuma
czą się. że była uchwalą, któ- 
ra zabrakła głoszenia mu D0Z0Sta)0Ści niedobrych KrasVekieg0.

ale me nawyków organizacyjnych i tow. 
było przecież uchwały, która jednostronne często nnimowa- 

TOW JENDZA dyrektor na by zabraniała działać. Człon
kowie egzekutywy kw mogli• ł *•
działać a ponieważ pozostawa
li bierni, w:ęc muszą odeiść.

daj by była ostatnią. Pacjent Obecnie trzeba działać, poglę-

* »zabraniała
l

• »bzelny Stoczni
^twierdza, że partia 
czAństwę przeżywa 
ciężką operację, która — bo-

Szczecińskiej
i społe- 

obecnie

w
mas 
dokonanych 

zmian w ki erow-

nie centralizmu demokratycz
nego

spełnił wsz.v$cv towarzysze
rv'b’»i ro^tim’^fgzeyuWyrt? w

'ciov’a róźmce
mię-

innymi również i dlatego, i 
należytej VIII Plenum 

strony członków plenarnymi posiedzeniami KC

i -> i a1

Oc?n iaiac 
V7 

rod
now’?kq 
x»7yi 
uważa

m^d^y 
Ooprz-Mmmi

I

n^s^cze^óln^mh to
to w.

Zgadzając się z ostrą partii, by członkowie Plenum 
odrzucili konserwatyzm. Tyl-u^tepuiacei rn"eki-tv-

?.Ua niekon^kwnncifc sta wv tow. Kowalski zwrócił u- 
o i wagę, iż’wszyscy deklarują nowych władz za słuszny. 

Jako ostatnia zabrała 
BUKAR, K ’ 

NOT-u. która m. in. sformuło
wała szereg problemów, jaki-

tow K^asuck’* *
7’i; kajane 

I
Trzeba. ab.y pn-costali mówienia poświęca tow. Le- zować
____ 1. j ci myślą- nart sprawom związanym z którą

cy ludzie z KW, którzy choć zagospodarowaniem pasa nad- się opowiadał.
ale granicznego, nacisku złych

w kierownictwie
poro?tali mówiema 

ci myślą-

• • )Z 
linie 
zresztą

on reali-

iż' wszyscy
ko wtedy masy uznaja wybór

może niekonsekwentnie,
sie 
nacisku

potrafi 
demokrac-i, 

dawniej 
o 
w

« •

JUZ

Mówiąc 
nawyków

się za demokratyzacją.

za
wę^
jak i n wielu 
są jeszcze opory, których bez

Jednakże 
r ceniai?r

mogę stwier- 
wlasną posta- 

sarówno u mnie,u
towarzyszy

tow.
głos 

delegatka
I

(Dokończcjue na sir, 6)
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P-eniim z udziałem ISO 

przedstawicieli organizacji par 
iyjnych z miasta Szczecina i 
województwa omówiło postawę 
i rcrc wojewódzkiej organizacji 
partyjnej Komitetu Wojewódz 

• egzekutywy oraz 
partyjnego podczas

udziałem

kiego, jego 
aparatu 
obrad VIII Plenum Komitetu 
Centralnego partii jak również 
bezpośrednio po jego zakoń
czeniu.

Kierownictwo Komitetu Wo- 
jswódzkiego, w dniach kiedy

zwycięstwo 
nad stalinizmem,

na Plenum KC toczyła się de 
cyduioca walka o 
demokracji 
nie stanęło na czele ludzi pra 
cy województwa, członków par 
tii i bezpartyjnych opowiada- 

pełni za postę
powym kierunkiem, którego 
program sformułowano w te
zach referatu tow. Władysła
wo Gomułki, Plenum, na pod
stawie wyjaśnień złożonych 
przez część członków egzeku
tywy KW stwierdza, że posz
czególni towarzysze swą bier
ną postawa hamowali poparcia 
dla tego masowego ruchu, 
lidoryzującego się z 
Politycznym i 
mem.

Plenum stwierdza, że do
tychczasowe kierownictwo Ko
mitetu Wojewódzkiego nie po 
trafiło dokonać właściwej, po 
leninowsku rozumianej oceny 
sytuacji politycznej w partii i 
w całym kraju. Wynikało to 
z niezrozumienia

• •

jących się w
kierunkiem,

so- 
B i tirem 

jego progra-
się

stwierdza,

I

-> V/

czeci
razem
mas partyjnych i 
nych do 
rownictwa politycznego. V/ 
tych warunkach plenum KW 
uznaje za słuszne zatwierdzić 
ustąpienie 
egzekutywy, 
stopnia winy jej poszczegól
nych członków. Plenum Komi
tetu Wojewódzkiego, dokonaw 
szy oceny postawy wojewódz
kiego kierownictwa partyjne
go w tych dniach, zapewnia 
Biuro Polityczne i towarzysza 
Władysława Gomułkę, że lu
dzie procy województwa szcze 
cińskiego po zapoznaniu się 
programem VIII Plenum, ani 
chwili nie zwlekali ze sponta-

w partii. Ple-

aktualnego stosunku 
bezpartyj- 

wojewódzkiego k;e- 
poliiycTnego.

całej poprzedniej 
niezależnie od

z

nicznym poparciem dla słusz 
nego kierunku 
num chce również zapewnić, 
że organizacja wojewódzka 
pod nowym kierownictwem bę
dzie walczyć o konsekwentną, 
wyrażającą się w codziennej 
postawie i pracy realizację po 
stanowień partii i do końca ła
mać wszystkie próby nawro
tów do starego. Plenum wyra
ża uznanie tym aktywistom i 
organizacjom partyjnym, któ
re nie oglądając się na po
stawę kierownictw komitetów 
partyjnych z miejsca stanęły 
na czele mas i zajęły zdocydo 
wane stanowisko po stronie no 
wego w partii.

Plenum podkreśla wielką 
zasługę organizacji partyjnej 
przy Politechnice Szczeciń
skiej oraz jej aktywu za prze
jęcie inicjatywy politycznej na 
terenie miasta w tych trud
nych dla ^partii dniach i nie
dopuszczenie by na fali

organizacja

Politechnice

wielka

nastrojów 
mas i nieliczenia sic z nimi. 
Taka postawo miała swoje 
źródło w połowicznym stosun
ku większości członków egze
kutywy wobec programu de
mokratyzacji życia państwowe ; szego czystego nurtu wypłynę- 
go i partyjnego, a nawet prze 
ciwstawiających się realizacji 
uchwał VII Plenum w stosun
kach wewnątrzpartyjnych i w 
stosunkach z 
ne posiedzenie uznaje, że nie

z

masami. Plenar-

opublikowanie materiałów 
dyskusji na Vl| Plenum utrud 

rozwój nurtu demokra
tycznego w partii, sprzyjało 
powstawaniu różnych plotek i 
powodowało
gach partyjnych, 
postęp demokratyzacji. W wy

nioto

zamęt w szere- 
utrudniało

•e 
niku tego kierownictwo KW 
nie przygotowało szczecińskiej 
organizacji partyjnej do udzia 
łu w walce o demokratyzację, 
która toczyła się w całej par

nie tylko na VIII Ple-

V

rnitstu

szczecińskiego,

łii, a 
num.

Plenum stwierdza winę tow. 
Sielańczuka, I sekretarza Ko 

Wojewódzkiego, który
nie potrafił ocenić politycznie 
sytuacji i nie wyciągnął wnio
sków dla działania, nie speł
nił tym samym swojego zada
nia jako polityczny kierownik 
województwa
nie wykorzystując autorytetu i 
siły wojewódzkiej organizacji 
partyjnej dla zwycięstwa słusz 
nej linii.

Plenum stwierdza winę tow.
Ociepki, sekretarza organiza
cyjnego, który wespół z inny
mi, obecnymi wówczas w 

' Szczecinie członkami egzeku- 
, tywy, nie zrozumiał sytuacji, 

n‘c wykazał żadnej inicjatywy, 
co wypływało z braku samo- 

» dzielności politycznej, a ocze
kiwał na ogłoszenie komunika 
tu o wyborze nowego Biura 
Politycznego. Plenum stwier
dza winę sekretarza KW tow. 
Szymańskiego i pozostałych 

k członków egzekutywy za to, 
1 że po ogłoszeniu programu to 
j warzysza Władysława Gomuł- 
a ki pozostali bierni, czekając 
f na informacje z KC.
< Plenum wysunęło wobec to- 
7 worzysza
l Łcnza propagandy szereg

obecnymi

Krosuckiego, sekre-
l za- 

r~.utów słusznych, dotyczących 
niekonsekwencji i wahań w je
go postawie. Tym niemniej 
jednak towarzysz Krasucki był 
W 
okres»?

go p?s’awie.

egzekutywie KW w ostatnim 
nowego, 

aczkolwiek nie wykazywał do- 
statecznei siły charakteru, aby 

egzekutywę i po-

nosicielem

przekonać
ciągnąć ją za sobą.

Rezolucje, 
organizacji
województwa, 
ce postawę egzekutywy, są wy

napływające od 
partyjnych całego 

ostro krylykują-

na-

jakich opierać
- ra-

przcciwstawianie sic

zobowiązuje także

województwa

Radzieckiego w drodze dysku
sji, jak to zwykło bywać mię
dzy towarzyszami partyjnymi. 
Uważamy, że w tym celu Biu
ro Polityczne powinno wysiać 
do Moskwy delegację dla prze 
prowadzenia odpowiednich roz 
mów. Obowiązkiem wszystkich 
członków partii jest wyjaśnia
nie zasad na
chcemy stosunki polsko 
dzieckie, 
nacjonalizmowi i szowinizmo
wi.

Plenum
Komitet Wojewódzki do dal
szego utrzymywania i rozsze
rzania przyjaznych kontaktów 
z sąsiednimi województwami 
Niemieckiej Republiki Demo
kratycznej.

Należy przygotować ergani 
zację partyjną
do przeprowadzenia wyborów 
do Sejmu i wysunięcia na 
kandydatów na posłów ludzi 

torytetem społeczeństwa i rc- 
v/ dekla

racjach lecz w konkretnym 
działaniu program Frontu Na
rodowego. W okresie poprze
dzającym wybory zaleca się 
dyskusję nad uchwaloną przez 
Sejm ordynacją wyborczą oraz 
programem VIII Plenum, aby 
należycie 
społeczeństwo do udziału 
wyborach na zasadach demo
kracji.

Nowa egzekutywa poprzez 
organizacje partyjne i człon
ków partii, powinna rozwijać 
dyskusję nad skonkretyzowa
niem programu VIII Plenum w

wysunięcia

cieszących się rzeczywiście au

prezentujących
w

nie

przygotować całe
W

f odniesieniu do zakładów pra- 
' cy, instytucji i iinstytucji

cji i przeciwstawieniem się 
wszelkim wystąpieniom elemen 
łów demagogicznych i chuli
gańskich, zmicrzaiacym do 
prowokacji.

Uznają 
szeregu

zmierzającym

słuszność żądań i 
organizacji partyj- / 

nych, plenum poleca egzeku- / 
tywie Komitetu Wojewódzkie- / 
go, aby przygotowała w termi- 7 
nie dopuszczonym przez statut \ 
partii Wojewódzką Konferen- Z 
cję Partyjną, która dokona / 
wyboru nowych władz. j

Plenum uważa, że Biuro Po- \ 
lityczne i Sekretariat KC po- k 
stąpiły niesłusznie nie przysy- / 
łojąc jednego ze swoich człon y 
ków na obrady plenarne po- \\ 
siedzenia KW. Uważamy, że / 
sytuacja we władzach szcze- ) 
cińskiej organizacji partyjnej \ 
oraz szczególnie polityczne \ 
znaczenie naszego wojewódz- 7 
twa wymaga ze strony najwyż 1 
szych władz partyjnych wiek- 4 
szego zainteresowania stanem / 

i spraw wojewódz- 7

U

partyj

szczególnie

I

I
I
I

I

go, programu
i zagospodarowania

nastrojów 
kiej organizacji partyjnej.

Z uwagi na brak konkretne- 
wieloletniego

rozwoju 
województwa oraz ze względu 
na wielkie zaniedbania w tej 
dziedzinie zarówno ze strony 
władz miejscowych jak i cen
tralnych, plenum powołało ko
misję partyjno - ekonomiczną. 
Plenum powierza komisji oprą 
cowanie takiego programu w 
oparciu o dokładną znajomość 
aktualnego stanu gospodarcze 
go województwa, celem przed
łożenia go w najbliższym cxa 
sic jednemu z plenarnych po 
sicdzeń^KW. Uważamy, że ten 
program powinien stać się 

go zagospodarowania naszego 
województwa.

Plenum zwraca się do Biu- 
Politycznego i Sekretariatu 

KC o możliwie szybkie opra
cowanie 
odnośnie szeregu zasadniczych 
spraw bowiem ich brak może 
spowodować rozdźwięki mię
dzy programem VIII Plenum, 
a jego realizacją 
Należy mianowicie 
określić nową strukturę apara
tu partyjnego, by mógł on 
spełniać tę rolę jaką wyzna
cza mu Vll| Plenum. Powodu
je to poważne ograniczenie a- 
paratu partyjnego. Plenum pro 
si, by Komitet Centralny ostro 
przeciwstawił się tendencjom 
do dyskredytacji byłych pra
cowników aparatu w przyjmo
waniu do pracy.- Plenum zwra
ca się do KC o stworzenie wa
runków zdobycia zawodu i wie 
dzy tym pracownikom aparatu 
partyjnego, którzy cały swój 
czas poświęcali działalności 
partyjnej i przy redukcji apa
ratu mogą znaleźć się w trud
nej sytuacji.

Ze względu na sytuację w 
rolnictwie województwa i dość 
szeroko rozpowszechnione ten
dencje rozwiązywania słabych 
ekonomicznie spółdzielni pro
dukcyjnych jak również 
względu na inne trudności na 
szego aparatu państwowego i 
politycznego w tej dziedzinie, 
plenum zwraca się do Komite 
tu Centralnego by spowodował 
dokonanie nowej rejestracji 
spółdzielni co pomoże uregu
lować zamieszanie w tej dzie
dzinie.

rolńictwa,
I*

i ki przebieg decentralizacji za- 
rządzania, wypracowanie za
sad pracy samorządu robotni
czego, demokratyzację apara
tu władzy itp. V/ tej pracy 
trzeba korzystać szczegól
nie z rezolucji i uchwał po
dejmowanych na wiecach i 
masówkach, mobilizować opi
nię partii i ludności aby aparat 
zarządzania szybko wprowa
dzał w życie realne, nie tra
cące demagogią postulaty. Z 
całym poczuciem 
wości i konsekwencją należy 
naprawiać wyrządzone krzyw
dy, rehabilitować ludzi skrzyw
dzonych praktykami poprzed
niego okresu, wykazując oczy
wiście niezbędna czujność 
przy podejmowaniu podobnych 
decyzji.

Plenum zobowiązuje człon
ków partii w organach władzy 
ludowej i zarządzających go
spodarką do składania sprawo 
zdań na spotkaniach z ludno
ścią z realizacji słusznych po
stulatów wysuniętych w rezo
lucjach. Nie wolno bronić lu
dzi skompromitowanych w po
przednim okresie, którzy wy
korzystywali stalinizm dla nad 
użyć osobistych i kariery. Żą
dania organizacji partyjnych i’ 
ludności w tych sprawach na
leży rozważyć i zbadać z ca
ła sumiennością oraz rozstrzyg 
nać zgodnie z zasadami pra
wa i demokracji.

Plenum zobowiązuje egzeku 
tywę i wszystkie instancje i 
organizacje partyjne do bez
względnej walki z 
co stare i wsteczne w stosunku 
do młodzieży. Dyskusja z mło
dzieżą, wyjaśnianie jej progra
mu partii, realnych możliwo
ści gospodarczych i zasad pra
worządności; przyjacielska roz 
mowa i jednocześnie zachęca
nie do samodzielnej inicjaty
wy, powinny zbliżyć nasze or
ganizacje partyjne do młode
go pokolenia i przyczynić się 
do właściwego wykorzystania 
zapału i patriotyzmu młodzie
ży dla debra narodu.

Plenum zwraca się do klasy 
robotniczej województwa szcze 
cińskiego, do partyjnych i ber 
partyjnych robotników, by po- 

hwał Ko-

ły elementy wichrzycielskie, * zwłaszcza przez walkę o szyb
skłonne demagogią utrudnić 
nowemu 
realizację jego

Plenum stwierdza, że posta
wa gazet szczecińskich 
zespołu radiowego przyczyniła 

— mimo błędów — do
na-

Biuru Politycznemu 
zamierzeń.

oraz

się 
właściwego pokierowania 
strojami mas i wskazania im 
słusznego kierunku w partii.

Plenum zobowiązuje nową 
egzekutywę do natychmiasto
wego umocnienia kierownictwa 
politycznego
by entuzjazm ludzi pracy dla 
nowego programu Biura Poli
tycznego wykorzystać w celu 
realizacji hasła: 
niej, lepiej0. Należy odwołać

województwem,

/rszybciej, ta-

I

się do świadomości obywatel
skiej wszystkich mieszkańców 
województwa celem zapobieże
nia oddziaływaniu elementów 
wichrzyciclskich i dcmagogicz 
nych, zapewnić normalną pra 
cę we 
gospodarki i instytucjach, prze 
ciwstawiać się zdecydowanie 
awanturnictwu i chuligaństwu. 
Trzeba przeciwdziałać tenden
cjom nieustannego wiecowania 
i skierować entuzjazm mas na

wszystkich dziedzinach

wysiłek zapewniający konkret
ne poparcie nowemu progra
mowi. Uważamy za słuszne po 
przeć spontaniczną inicjatywę 
dobrowolnego zrzekania się 
obligacji Narodowej Pożyczki 
Rozwoju Sił Polski celem ułat
wienia rządowi wyjścia z trud
nej sytuacji gospodarczej. Na 
tomiast należy przeciwstawić 
się próbom wywierania jakie
gokolwiek nacisku skłaniające
go do rezygnacji z pensji, sty
pendiów, premii gdyż może to 
pogorszyć sytuację ekonomicz
ną ludzi pracy. Oczywiście 
będziemy szanować dobrowol
ną inicjatywę w tej dziedzinie 
wskazując jednak, że progra
mu partii nie wypełni się dat
kami, lecz codzienną pracą 
produkcyjną, walką przeciwko 
marnotrawstwu i przerostom 
biurokratycznym.

Stoimy konsekwentnie 
gruncie umacniania przyjaźni 
i współdziałania naszego naro- 

Zwiazkiem Radzieckim 
wszystkimi krajami de- 

o

••

na

du ze
i wszystkimi kra;ami 
mokracji ludowej \f cparciu 
leninowskie zasady w^oółżyc a 
międzynarodowego. Jesteśmy 
jak najbardziej za uregulowa- 
niem wszystkich otwartych pwo 

wspSłp^acy i współ- 
naszej partii z Ko-

blemów 
działania 
Faunistyczną Partią Związku

powinien stać
podstawą dla naprawienia ist 
niejących zaniedbań i pełne

i
*

V

ra

na

niezbędna

mogli w realizacji

centralnych decyzji

sprawiedli-
v/ terenie, 
centralnie

r r

ze
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wszystkim

e

mogli w realizacji uc 
niitetu Centralnego na Ziemi 
Szczecińskiej nie tylko wysił
kom “produkcyjnym lecz tro
sko o utrzymywanie norządku 
i dyscypliny w zakładach, zai dyscypliny w zaKiaaacn, za*  
pewnisniem ciągłości produk-

* *

Plenum Komitetu Wojewódz 
kiego z udziałem 120 delega
tów organizacji partyjnych ca
łego województwa, zwraca się 
do wszystkich członków partii 
i bezpartyjnych by w codzien
nej pracy dali wyraz swojego 
poparcia dla uchwał VIII Ple
num Komitetu Centralnego.

Jednocześnie w imieniu 
wszystkich członków partii i 
bezpartyjnych ludzi pracy wo
jewództwa szczecińskiego, ple
num przesyła nowemu Biuru 
Politycznemu serdeczne życze
nia, by z konsekwencją w urze 
czywistnianiu uchwał VIII Ple- 

pcmyślnie kierowało par
tią i narodem.
num
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programu VIII Plenum
miłkówłownym cA

£egzekut
Wywiad z 8 sekretarzem KW
Józefem Kisielewskim

£3

»
W

KW PZPR
porządkujcie wasze sprawy wew
nętrzne" — z tym zwracamy się 
do spółdzielców.

Parę słów o chłopach indywi 
dualnie gospodarujących,
gram tow. Gomułki — Wiesła 
wa jest obowiązujący i nasz KW 
bez żadnych zahamowań będzie

MIESZKAŃCY naszego miasta z wielką uwagą obserwu 
ia niarwc7D nnr7vnani^ nmumwhraTwi Pff7Pknfvwv

■t

Pro-
WW

■LYJ H pierwsze poczynania nowowybranej egzekutywy Ko
mitetu Wojewódzkiego PZPR.

OPINIA publiczna oczekuje konkretnego programu działa- go realizował. Zbyt mało jeszcze 
nia. Poniżej zamieszczamy tekst wywiadu udzielonego w tej mieliśmy czasu, 
sprawie przedstawicielom „Kuriera" i szczecińskiej rozgłośni

aby dokładnie 
wejrzeć we wszystkie te konkret-

Polskiego Radia przez I sekretarza KW PZPR — Józefa Ki- r.e problemy podatków, dostaw, 
_ ' zaopatrzeniasielewskiego. wsi. Niech nam

PYTANIE: W jakim kierun- konomicznych rozwiązań, a zwła- chłoPi. pomogą żywym udziałem
ku egzekutywa Komitetu W o szcza z usuwaniem przeszkód na 

rozwijać pracą partyjno - po
lityczną w województwie?

lewodzkiego pragnie obecnie drodze systematycznego rozwoju 
produkcji.

PYTANIE: Jakie zadania
ODPOWIEDŹ: Egzekutywa kie- problemy do rozwiązania wi- 

rując się wskazaniami rozszerzo- ^zi egzekutywa KW w środo- 
nego plenum i przysłuchując się z wisku inteligenckim?
rując się wskazaniami rozszerzo- ^zi egzekutywa KW w środo- 
i ' ‘ .... . < ■» - ..

całym szacunkiem krytyce zebrań 
partyjnych, narad i wieców — ODPOWIEDŹ: Środowisko into-

w życiu politycznym, krytyką, pro 
jektomi. Gromadzkie rady narodo 
we muszą być poddane ocenie 
chłopów, muszą słyszeć słowa su- 

? rowej krytyki, muszą z nich o- 
ludzie skompromitowani. 

Uważamy to za niezbędne, aby 
rzeczywiście doprowadzić do chło 
pa nową politykę partii.

Egzekutywa KW PZPR popiera
I*

V • r f cejsc

stoi na stanowisku konsekwentnej figenckie jest silnie zróżnicowane, rozwój różnych form spółdzielczo
i bezkompromisowej walki o rea- Totoi swoje
fizseję uchwał VIII Plenum. Zda- 
jemy sobie sprawę, iż stare nawy
ki i naleciałości okresu stalinow
skiego długi jeszcze czas utrud- Uważamy" 
niać F " — —.
demokratyzacji.

, < konkretne zadania ści produkcyjnej na wsi i wzywa 
powinni pod kierownictwem orge- chłopów do samodzielnego poszu
nizacji partyjnych wysuwać pra-
cownicy prasy, radia, nauki itd. c'/ch dążeniom

■*  Tl

będą prawidtowy przebieg skach inteligencji będzie
x > r powołoć ! □UIIIVh 4LtlVI//

Toteż egzekutywa KW wzywa np. w środowiskach lekarzy (z wy
powołać i

że w wielu środowi - 
można 

rozwinąć samorządy

i- 
kiwania najbardziej odpowiadają*  

i mieszkańców wsi 
i warunkom gromad form społecz 
nej pracy dającej lepsze wyniki 
ekonomiczne.

Jednocześnie egzekutywa KW
zakładach zapewnia, że Polsko Zjednoczona 

aby stawały na czele tej walki i naukowych, wśród pracowników Partia Robotnicza w wojewódz- 
A A M A O A A * * * A A A A A A

wszystkie organizacje partyjne, łączcnicm klinik) i

przez przeprowadzenie głębokiej adwokatury.
i szczerej krytyki biurokratycz
nych wypaczeń i 
swoim środowisku zdobyły auto-

twie szczecińskim będzie konsek
wentnie dbała o to, by nie było 
administracyjnego i ekonomiczne
go nacisku na gospodarstwa indy- 

tworzenia 
Wyższej Szkoły Rolniczej, PÓli- nowych spółdzielni lub wstępowa- 
techniki.

Egzekutywa KW liczy także na 
żywy udział inteligencji w pracy

r

W usamodzielnieniu przedsię- 
i: z pew 

nością inteligencja, szczególnie
i hamulców w biorstw dużą rolę odegra

z
rytet niezbędny dla pokierowania takich śrędowisk’naukowych, jak
tymi procesami.

PYTANIE: Jakie problemy 
pragnie postawić egzekutywa 
przed organizacjami partyjny 
mi w zakładach i całą klasą
robotniczą województwa szcze 
emskiego?

ODPOWIEDŹ: Uważamy za 
nieczne zespolenie wysiłków ro- 

inteligencji 
obecnie i

botników
sprawy 
szybkiego rozwoju samorządu ro
botniczego, aby uczynić :

techniki.

widualne w kierunku

nia do spółdzielni.
Zwracamy się także do inteli

gencji w powiatach:

I 
I

pomagajcie
propagandowej na wsi i w środo- partii w głębokiej odnowie życia.
wisku robotniczym. Dużą uwagę 
zwrócimy na prccę wśród nauczy
cieli. W poprzednim okresie pow- 
stawała często rozbieżność mię-

Organizujcie kluby inteligencji 
poprzez nie walczcie o tempo

i

poprzez nie
przemian w życiu terenu. Zgła
szajcie się do pomocy komitetom

Wszystko

zlikwidowania rozdźwięku między je. Niech pojtjoże w tym caJc spo 
załogi teorią a praktyką, wymaga mó-

I

zacją i fałszem. Stąd szczególne 
zadania przy nauczaniu historii, 
ekonomii, nauki o Konstytucji, li
teratury polskiej itp.

Jakie 
widzi egzekutywa 

■wiejskim?

dzy teorią a praktyką, rzutując partyjnym 
wokół «« postawę moralną

najważniejszej: młodzieży. Nowy okres wymaga my

rzeczywistymi gospodarzami swych wienia prawdy, walki z wulgary-
przedsiębiorstw.

Występujemy z inicjatywą zwo
łania pod koniec listopada ogól- 
nomiejskiej narady przedstawicie
li załóg produkcyjnych. Chodzi o PYTANIE' 

zadania 
KW w środowisku

ODPOWIEDŹ: Należy powołać 
rozwoju samorządu robotniczego, samorządy robotnicze w PGR-ach, 
głównych zasad jego działalności, zbadać rentowność oraz wskazać 
nakreślą obraz dokonanych już warunki niezbędne, by określone 

PGR-y stały się rzeczywiście ren
townymi. Trzeba położyć kres kul 
towi niekompetencji. wysuwać

to, aby poszczególne załogi wy
łoniły w drodze głosowania swych 
reprezentantów, którzy przekażą 
naradzie swój pogląd na sprawy W

najbliższe

rozwoju samorządu robotniczego, samorządy robotnicze w PGR-ach,

w tym kierunku posunięć, oraz 
przedstawia im swe postulaty.

Sprawa ta posiada jeszcze je- towt niekompetencji, 
den doniosły aspekt. Jesteśmy zdolnych i przygotowanych do tc- 
pewni, że narada powie swoje go ludzi, którzy wraz z samorzą- 
ważkie słowo w wielu sprawach dem robotniczym przywrócą 
miasta i województwa, określi kie PGR-om ich faktyczne gospodar- 
runek d’a instancji partyjnych i cze znaczenie. Okres obecny wy- 
rad narodowych na długi okres maga wnikliwej i

zręby realnego treski o warunki bytowo - socjal 
programu Frontu Narodowego w ne załóg. Troska o człowieka jest 
województwie szczecińskim.

Powiedzmy sobie szczerze: po
szczególne organizacje partyjne i 
załogi mają od dawna ukształto- dują się teraz w gorącym i burz 
wany pogląd na postawę dołych- liwym okresie, egzekutywa KW 
czasowego kierownictwa. Wystrze wierzy w rozsądek spółdzielców, 
gać się trzeba wszelkiej demago- że wybierać będą drogę w poczu- 
gii, warcholskich i zrodzonych z ciu odpowiedzialności, dokonując 
nastrojów chwili posunięć. Trze- rzetelnego gospodarskiego obra 
ba jednak, by organizacje partyj- chunku. 
ne zajęły stanowisko wobec ludzi 
nieudolnych i obciążonych gar
bem dawnych przyzwyczajeń, aby kierując — jak to często było w 
w ten sposób dać wyraz słusznej zwyczaju — prawdziwego obrazu 
opinii zakładu. ich życia, zbadać celowość istnie

Egzekutywa KW wzywa także nia poszczególnych gospodarstw 
„komisji naprawy zespołowych, określić ich kierun- 

krzywd" w zakładach pracy. W ki rozwojowe.
Nie ma mowy o żywiołowym i 

drowej stosowane były nieprawid- pochopnym rozwiązywaniu spół- 
łowe kryteria i zasady, utrudnia- dzielni, tak jak nie ma mowy o 
jące awons ofiarnym i wartościo- sztucznym utrzymywaniu tworów 
wym pracownikom oraz hamują- przypadkowych, rozłożonych go 
ce naturalny proces wyrastania spodarczo, skłóconych wownętrz- 
najlepszych, najbardziej tego god- nie.

Klucz do rozwiązania wszyst- 
spółdzieiczych 

leży teraz w przywróceniu samo-

czasu, stworzy

I

aspekt, 
powie

robotniczym

pieczołowitej
AS

naczelnym zadaniem administra
cji PGR~ow$kiej.

Spółdzielnie produkcyjne znaj-
M

Trzeba przystąpić do powtórnej 
rejestracji spółdzielni, i nie la-

opinii zakładu.

do tworzenia

ciągu długich lat w polityce ka-

nych i najmądrzejszych ludzi.
Wiązało się to z wielu konkret- kich problemów 

nymi krzywdami i łamaniem pra
worządności. Uważamy, że opi- rządu spółdzielczego. Mówimy 
nia publiczna zakładu może w wyraźnie — przywróceniu — po- 
krótkim czasie wyłonić zespół lu- nieważ cała dotychczasowa prak-

przywróceniu

dzi, zdolnych wszystkie te sprawy tyka ograniczała ten samorząd
obiektywnie rozpatrzyć, a krzyw- pozostawiając do decyzji chłopów 

jedynie drobną grupę spraw i czy 
ze spółdzielni przedmiot

dy ludziom wyrządzone usunąć.
Potrzebne jest teraz rozsądne niąc ze spółdzielni 

gospodarcze myślenie. Polityczna szkodliwego komenderowania, 
demokratyzacja w zakładach mu
si zespolić się w jedno z szere 
gtem gospodarczych posunięć.

M

A«m

„Bierzcie władzę w spółdziel
niach w swoje ręce, i licząc na 

nartii i rad narodowych •B

i

w

— o czym tu mówi- 
rodzi sie teraz i kształtu-

łeczeńsiwo Ziemi Szczecińskiej.
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Kaplica renesansowa na zamku książąt pomorskich.
mogłaby

Po odbudowaniu 
się tu mieścić sala koncertowa na 500 miejsc.

Tak, to jest bardzo interesujące. 
J a k ż e wy m o w n e...

Brawo, panie von der Ropp! Kła
nia się panu nieboszczyk Goebbels!

Nam też... Niestety!

Chodzą słuchy, że owego patriotę 
przymknięto. I co z tego?

Nam też

■k

Chcesz poznać
))ojdźmy dziś

JERZY TUSZEWSKIf

U

jas- 
przez sekundę ani 

w rządzie, ani w KC naszej par
tii, gdyby polityka frazesów 
wzięła górę".

„...Nie pozostałbym, rzecz 
na, nawet przez sekundę

zatwierdzą...

9 dyby

niki“ zatwierdzą... Jak długo? Do 
dziś jeszcze nie bardzo

Pierwszego dnia zwied
jak każdy

kto wio. 
jąłem rnia- 

nowo-

Lenin

ranek.
przybył o wiele za

Był chłodny wrześniowy 
Ponieważ pociąg 
wcześnie przed ożywieniom urzędo
wego Szczecina, postanowiłem 
brać się na przechadzkę, 
gdzie pójść,
ko w wyobraźni?

— Idź pan na Wały Chrobrego — 
wybawił mnie z kłopotu ktoś z to
warzyszy podróży.

Najpierw trochę ruin
nych ulic, rzeczywiście dużo zieleni. 
Potem za to miła niespodzianka. 
Cóż za wspaniała promenada! Ja
każ panorama portu!

Nad kanałem
siła się lekka mgła.

wy-
Tak, ąle 

gdy miasto zna się tyl-

i wypalo-

u no-odrzańskim
Z niej wyła

niały się kontury dźwigów i syl
wetki zakotwiczonych statków. Ta
rasami i schodami opuszczam się na 
dół. Z prawa wyrasta olbrzymi ma
syw piastowskiego zamczyska. Kró
lują wysoko nad morzem ruiny Sta- 
\ego Miasta.

Spotykam
pracy. Poznają we mnie nowicjusza.

nich odzywa się:
Cóż się pan tak przyglądasz? 

wstyd Szczecinowi przy-

ludzi śpieszących do

Ktoś z

Ta ru/r.a
nosi wobec ludzi zza morza. A zre
sztą, czy tylko ona?...

.Ruina jest potężna. Wrażenie jest 
silne. Wrażenie z pierwszego spot
kania.

*

Dziurla 
to

Z jakąż troską

— wojewódzki 
sy m pa ty czny mlody 

i pictyz-

Magister 
konserwator, 
człowiek, 
mem opowiada o zamku.

Zamek stoi na miejscu 
grodu, z którym

średnio
wiecznego grodu, z którym s;ę 
wiążą początki Pomorza Zachodnie
go. Każdy okres historii wyciska na 
łtim swe piętno. To co się w tej 
chwili

piętno, 
zachowało pochodzi z XVI 

stulecia.
Podczas wojny Szwedów z Bran

denburgią w wieku XVII zamek u- 
lega częściowemu zniszczeniu. I co 
ciekawe, źc ci sami Szwedzi, znani 
z zapędów grabieżczych, w czasach 
naszego „potopu44 sprowadzają z 

re-
„potopu"

Włoch dokumentację zamku i 
konstruują zniszczone partie zabyt
kowej budowli. W 1720 roku Prusa
cy opanowują Pomorze Zachodnie, 
co powoduje częściową przebudowę 
zamku w stylu pruskiego baroku. 
Po działaniach ostatniej wojny zo- 
staje to, co wszyscy mogą zobaczyć.

Tuż po wyzwoleniu Ministerstwo 
Kultury zabezpiecza zamek. Ale jak 
to bywa u nas — prowizorycznie na 
razie (na dwa, trzy lata). Potem dłu
go, długo nic, bo były sprawy wagi 
pierwszorzędnej.

Dopiero 
przystąpiono do debat, nad progra
mem użytkowym tegoż obiektu. A 

Skutki 
Zamek

pierw.'
pod koniec 1952 roku

— V

więc konsultacje, dyskusje... 
nie kazały czekać.zwłoki

zaczął sic sypać. Usunęła się skarpa
Wszczętood strony Odrv. Wszczęto alarm. 

Próbowano nawet, przystąpić do od- 
Na dokumentację wydano 

czekano, aż „czyn-
budowy, 
blisko 1 milion i • • •

WALKA MŁODYCH

sto. Normalnie, 
przybyły.

głównej arterii wlotowej (do 
miasta od wschodu) przy ......"'~u
kościoła stoi wieża św. Ja 
niezwykle cenny zabytek z XIV 
lecia. Ostatni huragan 
niej ścianę. I tak stoi na 
noru.

— I co pan na to, konsci 
rze? — pytam zaniepokojony

Przy
gruzacn 
uba — 

stu- 
wyrwał z 
słowo ho-

1.

„podziemny" 
__  wieczór do 

wcale niczego knajp
ka — poinformował mnie zachęca
jąco jeden ze znajomych plastyków.

Przed „Magnolią" spacerują pięk- 
kobicty. Jedna przez drugą re- 

zagraniczne „ciuchy" i... 
swoje wdzięki.

Wnętrze lokalu niczym nie różni 
się od tysiąca innych, spotykanych 
przeze mnie w kraju. Stoliki oku
powane przez młodych. Przy jed
nym z nich zamówiliśmy kolację. 
Nic nadzwyczajnego.

Orkiestra zaczyna 
parkiet wpadają dwie wytwornie 
ubrane dziewczyny i... zaczyna się 
bójka. Znajomy wzrusza ramiona
mi: 
ścia

Przy sąsiednim stoliku wre „cing- 
sa4< (czyt. handel). Młodzieniec, 
wprawdzie nieogolony, ale ubrany

paczkę
ri*

Szczecin, 
„MAGNOLII’4

ne
klamują... „ciuchy

z nich

grać rumbę. Na 
dwie

Znajomy wzrusza
• „Mewki". Pobiły się o „go- 
— objaśnia obojętnie.

Przy sąsiednim stoliku wre 
(czyt.

cc

5,

Młodzieniec

jak z igły", bez żenady przelicza

— A co robi Wydział Kultury 
MRN? — zagaduję kierownika tegoż 
wydziału ob. Krzyżanowską.

— Ja jestem od organizowania 
imprez masowych. Niech się pan nie 
śmieje. Decentralizacja jest. Tylko, 
że do nas nie dotarła,
uwzględniono w uchwale Prezydium 
Rządu kompetencji Komisji Kultu
ry MRN. Nie wiem. W każdym ra
zie jestem bezsilna. O wszystkim de
cyduje WRN, albo i wyższe 
niki".

Czynniki" przyjeżdżają do Szcze
cina szczególnie w lecie (!). Odby- 

na których 
pa-

zc szczecińskimi przyjaciółmi. Szcze
rze żałuję.

„Karuzela" — tak nazywał się 
pierwszy program. Ileż zamiesza
nia zrobił w tym martwym mieście 
ów mały

Od

CC

z n;-

nie bardzo chcą kolek-

Albo nie

n czyn-

wają się konferencje, 
zapala się ojców miasta do 
triotyzmu (!).

Ostatnio nawet obraduje tu komi
sja partyjno-rządowa. W związku z 
uchwałą Prezydium Rządu o odbu
dowie i rozwoju Szczecina. Wszyst
kie resorty mają swego przedstawi
ciela. O kulturze, jak zwykle 
nia.no...

• • •

zapem-

’wato- 
woje- 

wódzkiego opiekuna zabytków.
Okazuje się, że konse 

może zacząć zabezpieczeń, 
może otrzymać drzewa na ru 
nie... (!)

A co z innymi zabytkami 
cina?

Nic. Nie, przepraszam. Jedyny za
bytek odrestaurowany w okresie 12 

okrzyczana renesansowa 
w której m;e- 

ę obecnie Liceum Sztuk Pla-

lat — to 
kamień.ca Loitzów, 
ści s 
stycznych.

Któregoś 
czył mi plik

nie 
nie

rwator
bo 
sztowa-

ozcze-c*

Sztuk

dnia konserwator 
azet. Były różne, 

scowe i zachodnio-nicmieckie.
— Niech pan poczyta, to dobrze 

z uśmie-
O f »< A \»*  

któ- 
szcze-

f > •

wrę- 
miej-

powiedział
ja muszę przy go to wy w 

w.
C1 -ry za paro dni odbędzie .•

panu zrobi —
chem
Krajowy Zjazd Konserwatoró 

ię w
ci nie. Nie będę mógł się panem za-
• 4jac.

Ciekawa to lektura. Hans Brem- 
d z i e n n i k a r z zachodnio- 

ze
skey — 
niemiecki opisuj 
swoich reportaży 
w Szczecinie. 
..Glos Szczeciński 
Oto one:

Podczas

*/ n o

e w jednym 
wrażenia z pobytu 

y drukuje 
sierpnia br.

y
4/

Fragment
44 z 25

„...*  trzech
tów lotniczych miastoV

zniszczone. 20 
przypominało mi

wielkich : 
zostało w 

czerwca

„setek4-1.
Tu można dostać wszystko, 

dusza zapragnie, nic wyłączają
Królo

wie szczecińskiej „cingsy”. Niech 
ktoś spróbuje „podskoczyć4*!  Milicja 
na ogol nie interweniuje. A gdzież
by mogła... W „ 
n 1 c z n y c h marynarzy” ?

Młodzież na brak „prosperity" 
rzekać nie może. Bo jest i drugi ta- 

komis44. Co prawda porządniej-

noża... Tu rej wodzą 
.cingsy’4.

SKiego
szczecińskiej

ki 
szy.

W 
ski

czego <
/*•  
V. fiń-

komisie dla zagra-

na-

„CENTRALNEJ" Zarząd Miej- 
ZMP zorganizował „ 

neczny44. A jakże, wzorem Warsza
wy. Młodzież ma się gdzie wyżyć. 
Może potańczyć, napić się kawy. 
Wódki tu nie sprzedają. Za to moż
na niokrępująco, po przystępnej ce
nie nabyć szwajcarski zegarek...

Podobno „
o u-tworzenie 
su" 
zało 
lokalu

Czyżby
cin?

Klub Ta-

f^4

Kulturalne imprezy masowe moż
na organizować w locie. Bardzolocie.

„Skrzat", 
tego czasu 

cztery miesiące. A tu i ówdzie mó
wią: „

Spotkałem Michała Rajskiego. 
Aktor tamtejszych teatrów. Zaraził 
się bakcylem „Skrzata" i zaopieko
wał się grupą młodych entuzjastów, 

to właściwie z tym 
bo gubię się już w na

wale różnych opinii? — zapytałem, 
gdyśmy rozsiedli się przy słynnej 
szczecińskiej kawie „po turecku".

— Wszystko zapowiadało się zna
komicie. Było wprawdzie sporo u- 
sterek, niedociągnięć. Całość jeszcze 
nie doszlifowana. Ale nie brakło na
szej „ 
gi. A to chyba najważniejsze. Cie
szyłem się razem z nimi. Janiko
wski, Szmidt, Klimowski, Reichart 
i Androchowicz (studenci Politechni
ki) byli duszą zespołu. Wszystkich 
było chyba z piętnastu. Nawet se
sja egzaminacyjna nie przeszkodziła 
w przygotowaniu programu.

po dwóch czy trzech

minęły prawie

Skrzat4* na manowcach! 
Michała

— «J ak 
„Skrza tern cc

Karuzeli", żarliwości i odwa-

nie do Kudowy. Miał przygotować 
nowy program. Przyjechali 
czym. Rzecz w tym. że koledzy ze 
„Skrzata" 
tywnie.

— Co trzeba, pana zdaniem, by 
nie roztrwonić kapitału twórczej 
pasji nagromadzone! przez studen
tów — wtrąciłem do długiego wy
wodu Rajskiego — bo nie posądzam 
pana o to, że wyleczył się pan ze 
„Skrzata"?

— Niestety, jest to choroba nieu
leczalna. Dla zespołu widzę jedną 
drogę. Nie zaczynać nowego sezonu 
akademickiego od występów. Przy
stąpić do solidnej pracy. Skończyć 
z mitem zarobkowania A o pienią
dze, które na pewno każdemu zespo
łowi są potrzebne, walczyć w nie
co inny sposób.

Od razu domyśliłem się. Cho
dzi tu o ukłon w kierunku wy
działu kultury MRN Tym bardziej, 

mógłby w przyszłości

domyśliłem się.

że „Skrzat" 
przekształcić się w poważną trybu
nę szczecińskich młodych twórców: 
literatów, aktorów. <plastvków, 
dziennikarzy, muzyków, których jak 
się zorientowałem zepch.iięto w śle
py zaułek. Wiem, że z radością po
szliby pod rękę ze studentami. W 
Szczecinie w skrytości ducha marzy 
się o teatrzyku małych torm.

A może tam będzie 
która wyrwie Szczecin 
i stagnacji?

aktorów.

Tymczasem
przedstawieniach do zespołu zakradł

Chłopcy
Przecież

organizować 
prosto. Na wolnym powietrzu. Moż
na też 
miejsc) 
m iej sc). Korzystajac
Estrada" 

tystyczne. Był 
Wichary, „Melomani”, orkiestra 
Vlacha itp. Przyjechała również 
Warszawska Opora Objazdowa.

Gorzej natomiast jest zimą. Sale, 
o których wyżej, dostępne są tylko 
w lecie (właścicielami ich są prze
ważne instytucje na czele z „fiz- 
kulturą").

A podobno na zamku szczeciń
skim można uruchomić (po odbu
dowie oczywista) dwie sale. Jedna 

i fosą orkie
strową, druga — kameralna na 500 
miejsc z estradą. Do tego odpowied
nie zaplecza. Sale prób dla zespo
łów i filharmonii, garderoby itp. 
Na dziedzińcu zamkowym pomieści 
się ponoć około 3 tys. widzów. Da- 

muzealne, bi-

tys.
(1000

w hali sportowej (2.5 
lub w sali ZBM 

z letniej pory 
sprowadzała zesnoł.y ar- 

w Szczecinie nawet 
Melomani44, 

Przyjechała

zespoły
chcieli macr\*C 1...

)•

r-«

nawpadli 
można t k w i ł a

z marazmu
głowie,

instytucje na czele

nti 800 osób ze sceną

siła,

im w
zarabiać. I kiedy

się zły duch, 
genialny pomysł, 
zarobić!

Próby nie były

zorientowałem się. ze sprawa trąci 
— odmówiłem współpra

cy. Z żalem co prawda, ale odmó
wiłem. Perswazje nie pomogły. „My 
chcemy tak jak STS, jak „Bim- 

i rób co chcesz.
Tylko, że

którzy przede wszystkim 
coś do powiedzenia.

bom" był w czasie wakacji na obo-

n chałturą

bom cc
• • •

cc

były pierwszeTo
spotkania. Teraz kolej 
ogólne.

wnioski 
czytelni-

szczecińskie 
na

Zawiodę jednak
ków. Wniosków me będzie. Bo po
dobno myślenie w Polsce Ludowej 
ma kolosalną przyszłość...

P.S.
Pod koniec ub. miesiąca central

na prasa doniosła, że wiceprzewod
niczącym

składa sięBim-bam cc

z ludzi, 
mają

5?

11 Bim-

pracował
Miejskiej Rady Narodo

wej w Szczecinie — panem Wolnym 
— zainteresowała się Wojewódzka

zie i kolektywnie pracował nad 
przygotowaniem następnego progra
mu.

A ..Skrzat44? — też był. Zespół po
jechał (na koszt ZSP) na 2 tygod-

Prokuratura. 
Cieką we.

prezentował?
który Oin Szczecin

Głos Szczeciński44 bił się 
prawdziwego „komi- 

i Interclubu. Nie wyszło. Oka- 
się, że... nie ma na ten cel 

(?)
to

i filharmonii,
V*.

ze

był prawdziwy Szcze-

potkanie ze szczecińskimi teatra-
Teatr 
Jean 

reżyserii
wystawia

„Spotkanie
sztukę
“ w

blioteka z
za-

czy pro- !=• i
fi <
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lej’ — sale odczytowe, 
czytelnią itp.

W Szczecinie i wyżej jeszcze 
stanawiają się poważnie, 
gram użytkowy zamku jest wystar
czający na to, by w planie 
nim przystąpić do odbudowy. Cho
dzą słuchy, że PKPG jeszcze w tej 
5-latce nie przydzieli na zamek kre- 

może i warto po-

5-let- 5SS*  
kRK'

♦
>.

V

I V fi

>'■

SH
>‘b

CJ o
mi było wprost rewelacyjne.
Polski
Anouilh‘a
Jana Maciejowskiego.

Przeżyłem uroczy wieczór. Bez
Jeden z błyskotliwszych

wieczór.
sdytów. No cóż, 

czekać. Są sprawy ważniejsze
W Szczecinie i wyżej jeszcze de- 

co zrobić, by 
kinach. 

W mieście liczącym blisko ćwierć 
miliona mieszkańców miejsc 
nach jest niewiele więcej niż 2 tys. 
(eksperci CUK twierdzą, że powinno 
być co najmniej 6 tys.). A więc co 
robić?

Dyrektor OZK oświadcza, że do
piero w 1958 r. przewiduje zakoń
czenie budowy wspaniałego kina pa
noramicznego na 800 miejsc. W tym
że roku rozpoczną prace dokumenta
cyjne (!) kina następnego o podobnej 
pojemności...

Opowiadano mi, że przy ulicy 
Obrońców Stalingradu stały kiedyś 
mury krytego cyrku z zachowanym 
dobrze zapleczem w podziemiach. 
Przy stosunkowo' niewielkim nakła
dzie kosztów mogłoby być tam kino 
z dużą estradą mieszczące ponad 2 
tys. widzów.

Trudno było się zdecydować, kto 
będzie użytkownikiem tego koln«u.

No i co? Też pytanie. — Mury 
cyrku rozebrano...

*
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reiprzesady.
dialogów współczesnego scenopisar- 
stwa francuskiego podawany był

*• ■nalo- 
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Przecież obydwa
budynek

cytowane 
na obszarze

Miastoprojektu? 
x------- obiekty

mieszczą się również 
Starego Miasta...44.

To dobrze — myślę sobie — że 
pan Karczewski jest takim zacnym 
patriotą. Ale nie przypuszczam, aby 
ów publicysta wierzył w to. 
ko wła
rym Szczecin się od kilku lat ch 
pi, jest przyczyną ciasnoty w mieś
cie?

Przede mną na stole leży pięknie 
wydana, parostronicowa broszurka. 
Na pierwszej r2----
kościoła św.

iż tyl
nie przyrost naturalny, któ- 

cł-

parostronicowa 
stronie zdjęcie 

Jakuba z tą nieszczęs
ną wieżą. Pod spodem napis
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francuskiego podawany 
znakomicie.

Teatr Współczesny porywa się na 
ilapka. Wystawia ,.Roz.- 

Reżyseruje Ludwik Be- 
Interesujące

Trudne.
Capek mówi, że młodość jest pięk

na, ze miłość jest piękna, ale i nie
bezpieczna czasem, Capek uczy my
śleć. Anouilh uczy myśleć. Zosta
wiają obaj widza z rozbudzoną re
fleksją.

Teatr jest ambitny.
Szczecina wkracza nowa myśl.

Teatr jest pionierski. I nawet w 
takim znaczeniu, że pracuje w wa
runkach zastraszająco... pionier
skich.

Teatr Polski mieści się w ponie
mieckim domu publicznym, kasynie, 
czy coś w tym rodzaju. Scena ma
leńka i widownia maleńka. O urzą
dzeniach technicznych sceny nie ma 
mowy.

Teatr Współczesny umieszczono 
prowizorycznie, na razie, tak na trzy 
latka — w Muzeum Morskim, 
drugim czy trzecim piętrze, 
większa świetlica 
Pioniersko pracuje już 6 lat.

A przy Placu Żołnierza stał nie
gdyś duży teatr. Podczas wojny zo
stał wypalony. Zaplecze było niena
ruszone.
dziono.

Trzy lata temu
i mądrych szczecińskich

trudnego K. 
bajnika44. 
noit. przedstawienie.

Uwaga, do

zastraszająco...

Na
Ot, 

straży pożarnej.

Setki rekwizytów rozkra-

ktoś z zacnych 
patriotów 

doszedł do genialnego wniosku:
— Rozebrać mury teatru, bo szpe

cą! Trzeba odsłonić panoramę portu!

batuje się nad tym, ' 
zaspokoić głód miejsc
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W Politechnice Szczecińskiej za
kiełkowała samodzielna myśl. Wy
strzeliła ponad ruiny Starego Mia
sta, ponad kominy hut i fabryk, 
ponad dźwigi portowe...

Młodzi zakrzyknęli: veto!
I powstał Akademicki Teatrzyk 
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była świadkiem niezwykłego w tym 
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Pomorze jest spalone — aktualne sprawozdanie ze Szczecina i z kra-

Prospekt wydawnictwa Na okładce widnieje

ju na wschód od Odry zarządzanego przez Polskę**.
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CAŁY SZCZECIN 
pomaga Węgrom 

AKCJĘ ,,KURIERA” PODJĘŁY JUŻ CECHY, 
HARCERZE, PCK, MRN, MŁODZIEŻ 
TECHNIKUM, KSIĘŻA, ŻOŁNIERZE, STUDENCI

W pierwszych godzinach akcji 
zebraliśmy 2.951 zł 50 gr

NI A wczorajszy nasz apel 
.Pomagamy Węgrom" — 

od samego rana posypały się 
od Czytelników dary pienięż
ne na zakup leków i pomocy 
szpitalnej. Każdy chciał byc 
pierwszy.

„Trzeba ratow ać naszych 
braci" — „trzeba im pomóc' 
— mówili nam szczeciniacy.

Naprawdę trudno nam jest 
chwilami utrzymać ze wzru
szenia ołówek w ręku aby

wypisać kwit. — Tyle dobrych 
serc...!

A OTO pierwsi ofiarodaw
cy. którzy złożyli dary dla 
Węgrów jeszcze przed apelem 
. Kuriera";

Pracownicy Zarządu Wojewódz
kiego Przedsiębiorstwa Skupu 
Owoców i Warzyw w Szczecinie 
SI. Wesołowski — 500 zi, A. Rataj
czak — 20 zl. Z. Kicia — 20 zl. H. 
Kobylińska — 100 zl, A. Muszteren 
ko — 25 zl, W. Oskierko — 100 zl, 
f. Dzięgielcwski — 50 zl, S. Krup
ski — 25 zl. J. Engel — 100 zl, H. 
Szymański — 20 zi. J. Pajer — S0 
zl, J. Iżyklewicz — 20 zl, St. Kud
liński — 20 zl. St. Wajndman — 
25 zl. B. Rojecka — 20 zł, M. Filo- 
kowa — 50 zl, J. Rej — 25 zl.

A OTO następni ofiarodawcy: 
Janina Maciejowska — 50 zl, Zoila 
Krzyczkowska — 50 zl. Marian Pa 
ter — 200 zl, Franciszek Piasecki 
— 50 zl. .Studenci IV roku Budow
nictwa Wodnego Politechniki Szcze 
cińskiej — 200 zl, Tadeusz Lacho- 
w lec — porucznik Wojska Polskie 
go — 100 zl, Zjednoczenie Przemy
ślu Jajcz. Drobiarskie — 053 zl, 
Duchowieństwo Parafii Najśw. Ser 
ca Jezusowego — 300 zl. Kurs ma
gisterski Wydziału Budownictwa 
Lądowego przy Politechnice Szcze 
cińskiej — 16S zl 50 gr. Wzywając

(DOKOŃCZENIE NA STR. 2)

— \y

Cały Szczecin 
pomaga 
Węgrom 
(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1) 

wszystkie lata uczelni szczeciń
skich do składania ofiar, Bolesław 
Białopietrowicz — 50 zł.

AKCJA pomocy Węgrom 
trwa. Dary dla ofiar zaburzeń 
przyjmują nadal „Sygnały" — 
„Kuriera" (pok. 8 w godz. 
9—16). Przekazujemy je Za
rządowi PCK,

dla naszych braci 
REDAKCJI „Kuriera” 

» ’ ruch ofiarodawców na 
rzecz bratnich Wągrów wzma 
ga sią.

Oto miody oficer naszego j 
garnizonu por. Tadeusz L e - | 
ch o wiec kładzie na biurko | 
100-złotowy banknot.

— 100 złotych, to nie dużo, 
ale może to, co za nie można 
kupić, przyniesie ulyę choć je 
dnemu z nieszcząiliwyćh.

Wicedziekan szczeciński 
ks. prób. Hubert Mrzygłód zło • 
żył trzy takie banknoty.

— To od duchowieństwa mo 
Jej parafii — mówi — w po
mocnej ofierze dla braci Wę- 
grów.

Pod banknotami kartka pa
pieru, a na niej wypisane sło
wa: duchowieństwo parafii 
Najfw. Serca Jezusowego w 
Szczecinie dla uczczenia po
wrotu Ks. Kardynała Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego”.

Przysłali swą delegacją rów 
niei studenci IV roku Budow
nictwa Wodnego Politechniki 
Szczecińskiej.

Składając 200 zł wyrazili 
żal, że nie mając jeszcze no
wych stypendiów — wiącej nie 
stety ofiarować nie mogą.

Tym skromnym datkom to
warzyszą uczucia gorących 
ferc. (kl)
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walk na

W związku z tragicznymi 
wypadkami na Węgrzech do 
redakcji naszej nadchodzą li
sty, rezolucje oraz wiadomoś 
ci o pomocy finansowej i ma
terialnej dla ofiar walk. M. 
in Prezydium Zarządu Woje
wódzkiego ZMP zwróciło się 
do nas o opublikowanie nastę 
pującego apelu:

APEL ZARZĄDU 
WOJEWÓDZKIEGO ZMP
Do mtodzleiy wojowódttwa szeietiń- 

sJdegol
Wielką dumą I radością napawają 

nos zmiany zachodzące po VIII Plenum 
KC Partii w naszym kraju. Wyrazy po
parcia I solidarności dla jej programu 
wyrażane w słowach — dziś przeista
czają się w konkretne czyny, Dojemy 
naszemu państwu dodatkowe tony pro
dukcji', oszczędności w materiałach i 
środkach finansowych, przystępujemy 
do wcielania w życie zasad demokracji 
robotniczej,

Naród węgierski rapraanąt wprowa
dzenia u siebie podobnych zmian. Po
kojowym manifestacjom młodzieży I ro
botników w Budapeszcie, domagają
cym się rozszerzenia demokratyzacji 
życia - elementy wsteczno przeciwsta
wiły brutalną siłę organów bezpieczeń
stwa i wojska. Rozqe*7ała  bratobójcra 
woHta, w której polata się krew. Na
ród węgierski podjął walkę nłe prze
ciw ustrojowi demokracji ludowej, a w 

ofiarom 
Węgrzech
imię Jego rozszerzenia, chclat budować 
własną ojczyznę wolno i nieskrępowa
ną przeżytkami okresu stalinowskiego.

Tragedia jaka rozgrywa się na Wę
grzech pochłania wiele ofiar, są za
bici i ranni, sieroty I wdowy. Obecnie 
nie wystarczą wyrazy solidarności z 
walczącym ludem węgierskim, zachodzi 
konieczność materialnego poparcia.

Dlatego apelujemy do całej mło
dzieży województwa szczecińskiego, aby 
nie szczędziła swej krwi, posiadanych 
lekarstw i skromnych funduszów na za
kup medykamentów dla ofiar wypad
ków na Węgrzech,

Do Was, koledzy ZMP-owcy, szcze
gólnie kisrujemy nasze wezwanie. 
Bądźcie Inicjatorami zakładania komi
tetów pomocy dla Węgle rl

PREZYDIUM ZARZĄDU WOJ. ZMP 
W SZCZECINIE

Ofiary pieniężne prosimy 
przekazywać na konto PKO 
— ZMP. Zarząd Wojewódzki 
w Szczecinie. „Akcja Pomocy 
ćia Węgier” PKO T.O.M. nr. 
konta 10-9-173. Ofiary w le
karstwach prosimy przekazy
wać na adresy zarządów oo- 
wiatowych i dzielnicowych 
ZMP. Wszyscy chętni do zło
żenia ofiary w postaci własnej

5frt2r 

krwi proszeni są o zgłoszenie 
się do najbliższej placówki 
PCK.

NA PL. ZGODY 
STUDENCI POLITECHNIKI 
ZORGANIZOWALI PUNKT 

ZBIÓRKI OFIAR
' i Wcieraj od godz. 15.00 po 

południu i w dniu dzisiejszym 
przez cały dzień od godz. 8 
rano do 20 wieczorem czynne 
jest na pl. Zgody stoisko sicie- 
cińskich studentów Politechniki, 
przyjmujące ofiary finansowe I 
materialne dla ofiar wypadków 
węgierskich. Stoisko uderowane 
jest sztandarami węgierskimi I

1 polskimi. Wartę honorową przy 
nim pełnią studenci Politech
niki, Na stoisku widnieje ha
sto: „Cześć i chwała bohate
rom narodu węgierskiego**.  
Stoisko powstało z Inicjatywy 
studenckiej grupy rewolucyjnej 
przy uczelni. W pierwszym dniu 
zebrano K345 zł.

Młodzież Politechniki apelu 
je do społeczeństwa szczeciń
skiego o składanie datków dla 
ofiar wypadków na Węgrzech.
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Studenci Szczecina 
z pomocą bohaterom 
narodu węgierskiego

SKODA — 31 października — 
godz. 15. Plac Przyjaźni. Flagi 
Węgierskie i polskie. Hasło „Cześć 

& chwała bohaterom narodu wę
gierskiego1’. Na warcie stoją stu
denci Politechniki. Do skrzynecz
ki co chwilę zbliża się ktoś, skła
dając dary na fundusz pomocy 
dla ofiar zamieszek na Węgrzech.

W dniu wczorajszym społeczeń
stwo Szczecina złożyło w niej 
9.345 zł 65 gr.
Również dzisiaj w godzinach od 8 
do 20 studenci szczecińscy trzymać 
hędą w'artę honorowa na pi. Przy-
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Wojsko z narodem — takie było hasło licz
nych wieców zarówno wojskowych jak i cy
wilnych, Na zdjęciu: żołnierze KBW na wiecu 
,w Warszawie z entuzjazmem witają wyniki 
VIII Plenum i wybór Gomułki na I sekretarza

Studenci szczecińskiej Politechniki nie tyl
ko — jak wszędzie młodzież akademicka — 
tłumnie uczestniczyli w manifestacjach, lecz 
wystąpili także po wiecu w hali sportowej z 
zaimprowizowanym programem artystycznym

Gdy w niedzielę tuż przed 11 wieczorem, no- 
wowybrany I sekretarz Władysław Gomułka 
opuszczał salę obrad KC, wiadomość o tym 
wyborze rozchodziła się błyskawicznie po 
całym kraju, budząc radość i entuzjazm

Premier (Cyrankiewicz poinformował Sejm o sytuacji politycznej. 
Sejm uchwalił nową ordynację według .której będziemy 20 stycznia 
(a więc o miesiąc później niż pierwotnie projektowano) wybierać 
posłów. f>ejm uchwalił również pierwsze zmiany w reorganizowa
nym obecnie rządzie (o czym piszemy na stronie 2) i odłożył na 
kilka dni dalsze obrady. Na zdjęciu: prezes' Rady Ministrów 
Józef Cyrankiewicz wygłasza przemówienie na sali sejmowej

■* X

Na olbrzymim wiecu ludności Warszawy z entuzjazmem zostały przy
jęte stwierdzenia Władysława Gomułki, że iść będziemy konsekwent
nie po drodze demokratyzacji, wyrywając z korzeniami wszystko zło 
minionego okresu, oraz, że Związek Radziecki nie widzi przeszkód, 
by stosunki z Polską układały się na zasadach ustalonych przez 
VIII Plenum. Chruszczów zapewnił, że wojska radzieckie na terenie 
Polski w ciągu dwóch dni wrócą do swych miejsc stacjonowania

Naukowcy, pisarze i artyści — cała inteligen
cja polska, jednomyślnie poparła uchwały 
VIII Plenum. Na naszym zdjęciu: zebranie 
literatów warszawskich. (Pierwszy - z lewej 
znany pisarz katolicki Jerzy Zawieyski) 

Robotnicy ZWUT w Warszawie złożyli na 
potrzeby państwa obligacje Pożyczki Narodo
wej. Padały spontaniczne propozycje rozpi
sania nowej pożyczki. Minister Finansów Die
trich oświadczył, że nie jest to konieczne 

Generał Marian Spychalski został wicemi. 
nistrem Obrony Narodowej i szefem Głów
nego Zarządu Politycznego WP. Na zdję
ciu: generał Spychalski i Władysław Go
mułka podczas narady z dowódcami WP

Zdjęcia: WAF i CAF (Wdowiński, Szyperko, Cieślak)
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rektorów szczecińskich 
wyższych uczelni 

do młodzi

Młodzież akademicka — co społeczeństwo nasze 
wielokrotnie już podkreślało — odegrała ostatnio 

ważną i postępową rolę w przyspieszeniu polskiej 
rewolucji. Temu przekonaniu dali również wyraz 
rektorzy szczecińskich wyższych uczelni. Na odby
tym kilka dni temu spotkaniu rektorów postanowio
no wystosować do młodzieży akademickiej Szczecina 
list następującej treści:

7 „W przełomowych dniach Polskiego Października, kiedy 
X lud pracujący naszego kraju rozpoczął rewolucyjne dzieło 
4 wielkiej odnowy, młodzież akademicka Szczecina stanęła 
7 w pierwszym szeregu patriotycznych sił postępu, demokracji 
7 i socjalizmu. Łącząc głębokie umiłowanie ojczyzny z dużą 
4 dojrzałością polityczną, młodzież nasza wraz z klasą robot- 
/ niczą opowiedziała się zdecydowanie za nowym kierunkiem 
7 partii, który zyskał poparcie całego narodu. Byliśmy z wa- 
X mi w tych dniach i dumni jesteśmy z was młodzi przyjacie- 
4 le, że w tym historycznym momencie wykazaliście tyle od- 
/ wagi i rozsądku.
X Pierwszy decydujący krok został dokonany. Weszliśmy na 
4 właściwą drogę — ale o pełnym urzeczywistnieniu ludowej 
7 demokracji i faktycznej suwerenności zadecyduje w ostatecz- 
X nym rozrachunku trud dnia powszedniego i głęboka rozwa- 
4 ga polityczna. Za brak tej rozwagi płaciliśmy nieraz w na- 
Z szych dziejach krwią i cierpieniem.
/ Nasza sytuacja geopolityczna wymaga, byśmy z wszystki- 
y mi naszymi sąsiadami ułożyli szczere, oparte na zaufaniu 
T przyjacielskie stosunki. Podstawą tych stosunków może być 
/ tylko równość, poszanowanie wzajemne i suwerenność.
X Wielkie — na miarę dziejową zakrojone przemiany nie 
4 urzeczywistniają się jednak z dnia na dzień. Zwycięstwo 
/ polskiej rewolucji wymaga ugruntowania.
y Trzeba sporo czasu na praktyczne rozwiązanie wielu 
4 trudnych, stojących przed nami problemów. Wielka odnowa 
/ to nie akt jednorazowego zrywu — to długi proces zmian 

i przeobrażeń — to walka ze starym i praca nad nowym. 
Ojczyzna nasza potrzebuje dzisiaj —- jak nigdy przed

tem —- ludzi mądrych, rozważnych, przepojonych poczu
ciem odpowiedzialności za sprawy narodu.

Młodzi przyjaciele! Wczoraj daliście przykład politycznej 
dojrzałości i patriotyzmu. Dzisiaj stańcie się wzorem spo
łecznej dyscypliny i pracowitości.

My, wasi wychowawcy i opiekunowie wzywamy was do 
zachowania w dalszym ciągu patriotycznej, pełnej powagi 
postawy w poczuciu naszej wspólnej odpowiedzialności za 
losy całego narodu".

doc. TADEUSZ ROSNER 
rektor Politechniki Szczecińskiej

prof. dr BOLESŁAW GÓRNICKI 
rektor Akademii Medycznej

prof. dr MARIAN LITYŃSKI 
rektor Wyższej Szkoły Rolniczej
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Na apel
egzekutywy KW

Studenci
Politechniki
zgłaszają się
do wykonków

W odpowiedzi na apel egze
kutywy KW PZPR grupa re
wolucyjna studentów Politech-

• • •

niki Szczecińskiej weźmie u- 
dzieł w wykopkach ziemnia*  
ków. W ten sposab studenci

w

PS chcą wnieść realny wkład 
do sprawy zabezpieczenia 
zbiorów. Jednocześnie studen
ci zawarli umowę z PGR-em, 
na mocy której będą mogli za 
kupić ziemniaki do swoich sto 
łówek z tego PGR-u. Studen
ci Politechniki wzywają wszy
stkie zakłady i instytucje do 
podejmowania podobnej akcji.
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¥ 1000 
studentów 
Politechniki 
wyjechało 
na wykopki

1
— 1,000,000

Dzisiaj rano wyjecha- , 
ło ok. 1000 studentów 
Politechniki Szczecin- ’■ 
skiej na wykopki. Gru- i 
py studentów pomogą ' 
w "wykopkach w 20 ze
społach PGR. J
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Pilna sprawa — 
robotnicy i studenci 

pomagają przy wykopkach
SZCZECIN (kor. wl.). W od- 

różnieniu od akcji żniwnej, wy
kopki prawie w całym woj. 
szczecińskim (przede wszyst
kim w PGR-ach i spółdziel
niach) przebiegają źle. są znacz
nie opóźnione. Samych tylko 
ziemniaków pozostało do wyko
pania jeszcze około 2.000 hek
tarów, z czego najwięcej w 
pow. pyrzyckim. gryfickim i 
szczecińskim. Poza tym spora 
część już wykopanych kartofli 
a nie zebranych z pola, bądź 
też zsypanych na sterty a nic 
zabezpieczonych, zmarzła w 
czasie dwudniowych przymroz
ków w ubiegłym tygodniu i nie 
nadaje się do celów konsump
cyjnych.

Przy s pieszen i e wy kopko w
stało się sprawą palącą. Całą ■ 
akcję trzeba zakończyć w ciągu 
tygodnia. Jest to możliwe pod 
warunkiem, że PGR-y i spół
dzielnie otrzymają odpowiednią 
pomoc w ludziach i transpor-. 
cie.

Na apel prezydium WRN 
zgłaszają się już do pomocy ro
botnicy z wielu zakładów pra
cy. Także około 800 studentów 
z Politechniki Szczecińskiej i 
innych uczelni wyjechało do 
PGR-ów pomagać przy kopa
niu ziemniaków. Będą oni pra
cowali w zespołach: Łobez, 
Ińsko, Babinek i Witnica, ma
jących największe zaległości.

0’. kryg.)
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Niepokojące meldunki

I? Grozi nam utrata
tysiąca ton ziemniaków

POLSKA jest krajem konsumują
cym znaczne ilości ziemniaków. 
Na "Iowę 1 mieszkańca przypada po

nad 200 kg ziemniaków rocznie. To
też sprawa przeprowadzenia w odpo
wiednim czasie zbioru ziemniaków i 
zapewnienie terminowych ich dostaw 
ma pierwszorzędne znaczenie. Tym
czasem w wielu wypadkach, jak wy
nika z meldunków naoiywających z 
poszczególnych terenów, wykopki nie 
przebiegają dobrze. W wielu miejsco
wościach ziemniaki znajdują się na
dal w ziemi. Grozi to utratą tysięcy 
ton ziemniaków.

♦ W WOJ. SZCZECIŃSKIM włą
czyli się do zabezpieczenia zbiorów 
studenci Politechniki, którzy wysłali 
już do PGR-ów specjalną grupę ko
legów. Studenci zawarli z PGR umo
wę, w której zastrzegli dla stołówek 
Politechniki możność zaopatrzenia się 
w ziemniaki. Dzięki akcji podjętej 
przez grupę studentów Politechniki 
Szczecińskiej oraz inne zakłady ist
nieje możliwość uratowania zbiorów 
ziemniaków dotychczas me wykopa
nych.
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Poeta mówi o czasie teraźniejszym: 
Ze śmierci, z kłamstwa obudzony, 
Jak bratu w oczy patrzy brat, 
Spoglądam w kraj mój ulubiony 
l w trudny czas, i w trudny świat.

N

RZEWALILY się 
październikowe 
dni przez Warsza
wę burzą wie
ców, zgromadzeń 
rezolucji. Dni, w 

których niepokój łączył się 
z nadzieją, niepewność z nie
ustępliwością Czas walki. Czas 
rewolucji. Wyświechtane sio 
wa odzyskiwały swą prawdzi
wą treść. Robotnicy, studen
ci, obywatele — zeszli 
z transparentów i stanęli twar
do na ziemi, żądając zwycię
stwa postępu. I zwycięstwa 
teąo dokonali: wybrane zosta
ło nowe kierownictwo partit

(Paweł Hertz}
Gdy przewaliły się paździer

nikowe dni przez Warszawę, 
pierwszym pytaniem było: a 
iak wyglądają zmiany poza 
Warszawą? Kto tam zwy
cięża? Jaki jest układ sił?

Bo oczywiste się stało, że 
teraz dalsze losy walki o no
we rozstrzygają się daleko od 
Warszawy.

Zapiski o szczecińskim 
październiku

Zapiski te zrobione zostały 
na podstawie rozmów z przy
padkowo spotkanymi ludźmi 
rozmów szczerych i otwartych, 

w których mieszkańcy Szcze 
cina opowiadali o walce, ja
ka dokonała się w rmeście 
Rozmówcami byli studenci. 
Iziennikarze. lub choćby przy 
padkowi znajomi z restaura
cji. Jeden z nich powiedział: 
„Popatrz, siedzimy sobie tu
taj i gadamy tak, jakby śmy 
dobrze się znali Mamy do sie- 
Ińe zaufanie, • nie skrywamy 
myśli, bo przecież jesteśmy 
razem i o to samo nam cho
dzi". I słowa te mogą stano
wić klucz do obecnej atmo
sfery panującej w Szczecinie 

Oto jak do tego doszło.
20 października dotarły do 

Szczecina wiadomości z War
szawy, z obrad VIII Plenum 
KC. Od razu w szczecińskiej 
Politechnice zwołano naradę 
aktywu młodzieżowego oraz 
zebranie partyjne. Co robić? 
Jak działać? W mieście ogól
ne podniecenie. Możliwie jak 

najszybciej trzeba zorganizo
wać wiec. Ludzie chcą mówić. 
W redakcjach „Głosu", „Ku
riera Szczecińskiego**  i w roz
głośni Polskiego Radia ogło
szono stan gotowości organi
zacyjnej Propozycje zwołania 
wiecu zgłoszono do KW. KW 
milczał. Nie było nikogo, kto 
by na siebie wziął odpowie
dzialność Oto ostatni dowód, 
jak to się popularnie mówi 
nienadążania partii za ma

sami". Mieszkańcy miasta od 
razu sprecyzowali: nienadąża
nia aparatu partyjne
go.

Po długich dyskusjach usta
lono wreszcie, termin wiecu 
na poniedziałek. Wydrukowa, 
no w gazecie na ten temat o- 
głoszenia. Rozrzucone zosta
ły ulotki, wzywające na wiec 
W hucie odbyła się masówka 
Zażądano obecności przed
stawiciela KW. Dopiero po 
dwóch godzinach debatowa
nia, egzekutywa KW wydele
gowała dwóch towarzyszy W 
takiej sytuacji robotnicy nie 
wierzyli, aby na terenie wo
jewództwa mogły się dokonać 
zmiany.

W. poniedziałek, 22 paździer-

nika w hali sportowej odbył [ tantów, zarzucających wstecz- 
się ogólny wiec. Wzięło w nim nictwo dotychczasowemu kie-

• Na rowpictwu KW, wykorzysta- 
wiecem ny został przez tych, którzy 

t?/-s ----------a______ ______•

udział 20 tysięcy ludzi, 
dwie godziny przed 
hala była już zatłoczona. Po- | kierownictwo to popierali. Pa" 
szczególne fabryki, 
instytucje zgłaszały 
rezolucji Czekano na wystą- I zrozumieć sens nowego 
pienie I sekretarza. Gdy z bardzo trudno Ale prawo wy- 
ust jego padły słowa ogól- dania decyzji 
nikowe i nieszczere, sala mieli tylko członkowie 
przerwała mu przemówienie num. 7 
Plenum KW było niezbędne wybrani zostali skompromito

Rozpoczęło się ono dopiero | w^ni dotychczas sekretarze. 
25 października. I znowu 
praca przygotowawcza 
wadzona przez 
studentów. Na plenum przy-| naszego głosu nie wolno lek 
szły delegacje • 
przedstawiciele 
środowisk. Oni muszą mieć | tern, 
tutaj prawo głosu. To nie by-

uczelnie, | dły wypowiedzi 
projekty

wiernopod- 
dańcze i apologetyczne. Bo 

jest

w głosowaniu 
ple- 

I do sekretariatu KW

robotników

— Wieść poszła na miasto. Do 
pro- KW przychodziły delegacje 

i partyjnych i bezpartyjnych: —
Wycinek z czascrobotnicze i ceważyć. Głos mas również, i 

• wszystkich I tu, w Szczecinie stał się fak- 
Sekretarze musieli podać 

się do dymisji. Hasłem wów- 
ło łatwe Padła bowiem pro- czas było: „Cała władza w 
oozycja, aby plenum odbywa- ręce ludu", 
to'się „trójdzielnie": w jednej którym ludzie ufają 
sali pracownicy aparatu par- ‘ ..................
tyjnego, w drugiej — delega
cje robotnicze, w trzeciej — I tych samych ludzi, 
zaproszeni goście. Propozycja | /.danie robotników, 
została odrzucona. Drugiej 
próby usiłowano dokonać przy 
podejmowaniu decyzji w spra
wie zmian personalnych. Od- | lewski. Miasto odetchnęło. Lu- 
ważny głos jednego z dysku- dzie ściskali sobie ręce.

się ugiąć ci, którzy 
li, że wybierając

Cała władza
I w ręce tych

Musieli 
twierdzi- 
ponownie 
wyrażają

Powołany więc został nowy 
sekretariat KW Towarzysze 
Drapich. Jendza. Laski. Kisie-

Dzisiaj tow. Drapich, do
tychczasowy sekretarz POP 
na Politechnice mówi: „Na
sze siły są jeszcze bardzo sła
be. Wielu ludziom trudno poz
być się dotychczasowego sy
stemu myślenia. Przekonywa
nie idzie bardzo trudno. Ko
niecznie musimy stworzyć 
twierdzę socjalizmu w zakła
dkach pracy. Skierować ude
rzenie na wieś i uzyskać 

inteligen-tnoałą współpracę 
cji“.

alka AS 
„nowego" 
i „starego"
s w
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W. Drapich i H. Jendza! 
kandydatami na posłów^ 
• wybory do władz partyjnych 
0 wybory do Sejmu 

oto treść 
wczorajszej narady partyjnej

W dniu wczorajszym odby
ła się w świetlicy Stoczni 
Szczecińskiej narada człon
ków egzekutyw partyjnych z 
większych zakładów pracy 
Szczecina zorganizowana przez 
Komitet Miejski PZPR. Tema 
tern narady, w czasie której 
przemawiało klik ansa tu dys
kutantów, było omówienie pro 
blemów związanych z przygo
towaniem partyjnych konfe
rencji sprawozdawczo - wybór 
czych: miejskiej i wojewódz
kiej, omówienie przygotowań 
do III Zjazdu partii oraz zbli
żających się wyborów do Sej
mu. W toku narady poruszono 
także sprawy samorządu ro
botniczego oraz wypadki jakie 
zaszły ostatnio na Węgrzech.

realizacją uchwał tego prze
łomowego plenum i wnlo«- 

(Dokończenie na str. 2)
□ -

Kandydaci na posłów
ddwńttuucu Stel

wypływających z nara-ków 
dy.

W
postanowiono, że aktyw par
tyjny wielkich zakładów pra
cy Szczecina jak: huty „Szcze 
cin”, Stoczni Szczecińskiej, 
portu, ZBM i innych, a także 
Politechniki Szczecińskiej, 
PANI i WSR — pomoże w przy 
gotowaniu wyborów w słab
szych organizacjach. Zorgani
zowane zostaną bowiem 3-oso 
bowe grupy, w skład których 
wejdą przedstawiciele zarów
no organizacji partyjnych z 
wyższych uczelni jak i zakła
dów pracy. Rozpoczną one 
swą działalność w ciągu naj« 
bliższych dni.
\U IELE zainteresowania wy 
’’ wołały na wczorajszej 

naradzie problemy związane z 
wyborami do Sejmu. Stwierdzo 
no, że kilka przodujących or
ganizacji partyjnych Szczecina 
zastanawiało się już nad ewen
tualnymi kandydaturami na 
posłów do Sejmu, o wyborze 
których zadecyduje ludność 
Szczecina w styczniu 1957 r. 
I tak np. prorektor Politechni
ki Szczecińskiej tow. Dobrzy- 
cki w wyniku ostatniej dys
kusji na zebraniu organizacji 
partyjnej tej uczelni zapropo
nował na posła sekretarza KW 
PZPR, a do niedawna pracow
nika politechniki tow. Wita 
Drapicha.

toku wczorajszej narady

Jako drugiego kandydata na 
posła zaproponowano dyrek
tora Stoczni Szczecińskiej tow. 
Henryka Jendzę. Obie te kan
dydatury spotkały się z jedno
głośnym aplauzem ze strony 
uczestników narady, 
dyskutantów w swych wystą
pieniach uzasadniało potrzebę 
wysunięcia na posłów tych 
właśnie cenionych i powszech
nie znanych ostatnio ludzi.

I sekretarz KM PZPR tow. 
Fortuński stwierdził na za
kończenie narady, że zgod
nie z wolą aktywu par
tyjnego Szczecina Komitet 
Miejski PZPR zwróci się 
do Wojewódzkiego Komitetu 
Frontu Narodowego o wpisa
nie tow. tow. Drapicha i Jen- 
dzy na listę kandydatów do 
Sejmu w szczecińskim obwo
dzie wyborczym.

(H. M-a)

Wielu

Wczorajsza narada nie była 
podobna do tych narad partyj 
nych, w których wielu z nas 
miało już okazję uczestniczyć. 
Z każdego wystąpienia w dy
skusji przebijała troska o 
utrwalenie i dalszą rozbudo
wę zdobyczy VIII plenum. 
Stwierdzono, że najważniej
szym zadaniem, jakie stoi 
obecnie przed organizacjami 
partyjnymi jest ich pełne 
wciągnięcie do realizacji pro
gramu zawartego w uchwa
łach VIII plenum, przygoto
wanie konferencji sprawo
zdawczo - wyborczych oraz wy 
branie do władz partyjnych ta 
kich ludzi, którzy zagwarantują 
pełną realizację uchwał ostat
niego Plenum. Wyrazem ogrom 
nej wagi, jaką Biuro Politycz
ne KC przywiązuje do tych 
spraw było — jak podkreśla
no to wczoraj — skrócenie cen 
tralnej narady aktywu partyj 
nego w Warszawie po to, aby 
jej uczestnicy mogli natych
miast wrócić do organizacji 
partyjnych oraz pracować nad
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Walka A\h 
„nowego" 
i „starego1’ 
w szczecińskim 
ZHP
WCZORAJ rozpoczęło o- 

brady Plenum ZW ZMP 
z udziałem sekretarza propa

gandy KW — Łaskiego i akty 
wu zarządów powiatowych.

Celem Plenum jest omówię 
nie charakteru organizacji 
ZMP i jej najbliższych zadań. 
Od samego początku w dy
skusji zarysowały się dwa nur 
ty. „Nowy” i „stary”, (jak za 
uważył ktoś z dyskutujących).

Z żywą reakcją sali spotka
ło się wystąpienie przedstawi 
cieli Grupy Rewolucyjnej Po
litechniki Szczecińskiej: Zbi
gniewa Szyrokiego, Ryszarda 
Łangowskiego, Franciszka Łę 
towskiego i Janusza Majew
skiego, reprezentujących no
we poglądy.

.Ich zdaniem ZMP, jako organiza
cja praktycznie nie istnieje, istnieje 
natomiast aparat organizacyjny ZMP, 
reprezentujący sam siebie, hamujący 
ruch młodzieżowy. Aby stworzyć zu
pełnie nową organizacje, powstałą 
oddolnie, należy radykalnie odciąć 
się od wszystkiego co jest stare. 
Wśród młodzieży istnieje uraz psy
chiczny do organizacji zetehipowsklćj. 
Młodzież sama musi stworzyć organi
zację. Dlatego m.in. padł wniosek o 
rozwiązanie instancji organizacyjnych 
ZMP z Zarządem Wojewódzkim włącz 
nie.

Stanowisko studentów Poli 
techniki Szczecińskiej wywo
łało żywą polemikę. Jednak 
wszyscy dyskutujący zgodzili 
się z tym, że zarówno „sta
ry” jak i „nowy” nurt dążą 
do jednego celu — odrodzenia 
organizacji. Różnią się tylko 
sposobami — metodą.

Zarząd Wojewódzki i część uczest
ników Plenum widzi organiazeję ze- 
lempowską dalej jako organizację ma 
sową, albo samodzielną, wyrażającą 
swój własny pogląd n budownictwie 
socjalizmu w kraju, korzystając je- 
dynie w działania 7 hkżącej analizy 
i oceny dawanej prz-eż partię. Chodzi 

głównie o stworzeni0 organizacji wie 
loświalopcgladowcj, ze specjalnym 
uwzględnieniem środowisk: robotni
czego. chłopskiego, szkolnego i stu
denckiego.

Dyskusja trwa. (wfc)
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jednak „Skrzat", 
szczeciński Akade
micki Teatrzyk Sa 
tyryczny żyje i 

pracuje. Obecnie zpspół 
jego przygotowuje nową 
premierę. Tytuł przedsta
wienia nic jest jeszcze u- 
stalony definitywnie, ale 
n«e to jest decydujące.

Jak sobie przypominamy, 
idee „Skrzata" zrodziła 
sle na początku bieżącego 
roku. Grupa szczecińskich 
studentów: Pasierhdński,
Staude j kilku innych no
siła się z zamiarem zorga 
nitowanie zespołu estrado 
wego. Przez długi czas 
próby nie dawały rezulta
tu. Gdy jednak pierwotna 
koncepcja zmieniła się i 
postanowiono utworzyć 
amatorski teatrzyk arty
styczny, pierwszy program, 
znana wielu szczecinianom 
„Karuzela", ujrzała świat 
ło dziennie.

Teatrzyk odniósł pierw
sze sukcesy i przeżył 
pierwsze niepowodzenia. 
Na ogól jednak charakter 
„Skrzata" wykrystalizował 
się i pierwsze publiczne 
jego wystąpienie, zaliczyć 
można do udanych. Nie
które scenki, przeważnie 
pantominiczne, odniosły 
prawdziwy sukces.

Postanowiono tedy, iż 
zespól wyjledzie w komple 
c;e do Kudowy i tam na 
wczasach przygotuje na
stępny program. Stało się 
jednak inaczej. Wpraw
dzie zorganizowano tam 
kilka przedstawień — w 
kierownictwie zespołu pow 
stały różnice zdań, wy
nikły stąd pewne nijaporo 

zumienia 1 po powrocie z 
wczasów (w których nota 
bonę nie uczestniczyli 
wszyscy członkowie zespo 
łn) praca w teatrzyku za
marła. W miejscowych 
gazetach pojawiły się 
„prorocze" felietony o 
kryzysie zespołu, wielu 
„starych" członków odda
liło się od „Skrzata", lub 
po prostu wyjechało ze 
Szczecina; zdawało się że 
próby jego reaktywowania 
nie dadzą rezultatu.

Felieton przedpremierowy

SKRZA

IVIVUS

Znaleźli się jednak lu- 
dzte, którym sprawa 

ta leżała naprawdę na ser 
cu. Zwłaszcza trzech z 
nich: studenci Politechni
ki Marian Kędzierski, 
Andrzej Androchowicz i 
Zdzisław Nowakowski po
stanowiło reaktywować ze 
spół mimo wszystkich nie
powodzeń.

Po wielu debatach pow
stała koncepcja przedsta
wienia, pojawiły się ma
teriały tekstowe — żarów 

no własne jak obce — 
Gałczyńskiego, Ważyka i 
innych mniiej lub bardziej 
znanych autorów. Naj
większą trudność przed
stawiała „technika", któ
rą operuje „Skrzat" — 
pantomina, krótka scenka 
metaforyczna, migawka 
sceniczna; dla ludzi, któ
rzy rzęsto po raz pierw
szy zetknęli się z teatrem 
od strony sceny, nie było 
to łatwe. Po star wadach 
udało się uzyskać pomoc 

rnąujago aktora i reżysera 
Państwowych Teatrów Dra 
matycznych w Szczecinie 
Jana Maciejowskiego, któ 
ry podjął się pracy z ze
społem. Po kilkunastu pró 
bach i Jego porwała ta 
praca: w ubiegły czwar
tek przyszedł na próbę z 
39-stcpniową gorączką.
M imo, iż próby idą te- 
" 1 raz pełną parą (przy

puszczalny termin pijemie 
ry za tydzień) w pracy 
zespołu istnieje wciąż je

szcze poważny kłopot, 
płynność części kolekty
wu, spowodowana zarów
no względami obiektywny 
ml jak subiektywnymi. 
Obiektywne, to rozłożenie 
zajęć studentów (bo w 
,,Skrzacie" grają również 
młodzi spoza uczelni) w 
ciągu całego dnia; kolok
wia, wykłady, ćwiczenia 
i seminaria odbywają się 
często w godzinach prób. 
Subiektywną przyczyną 
jest przede wszystkim nie 
cierpliwość niektórych 
aktorów, których nużą 
ciągłe próby. Chcleliby 
oni szybciej widzieć efek 
ty swojej pracy, zrażają 
się drobnostkami.
PJ owy program wyłania! 

się podczas wielu prób 
i dyskusji. Na pewno jfest 
lepszy, niż na początku 
października j na pewno 
może być jeszcze lepszy. 
Ale takie pozycje, jak 
„Czerwony kwiat", „Ka
pelusze", „Bal kelnerów 
1 kacyków", „Gimnasty
ka", „Ingę Barfsch" lub 
„Przysięga" (podaję tytu 
ły robocze) na pewno bę
dą się podobać i pobudzać 
widza do myślenia, na 
pewno zawierają w sobie 
wiele emocjonalnego ła
dunku.

Nowe przedstawienie 
będzie miało o wiele bo
gatszą oprawę plastyczną 
niż „Kamizela"; młodzi 
plastycy — asystenci szcze 
cińskiego LSP, mimo na
wali. własnych prac, po
magają „Skrzatowi" w wy 
stawieniu programu. War
to, żeby i ktoś inny im 
pomógł. Może Miejski Wy 
dział Kultury? STAN
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na posłów
Szczecina

PRZEDWCZORAJ na nara
dzie partyjnej aktywu miej 

skiego PZPR wysunięto pierw
sze kandydatury na posłów z 
okręgu wyborczego Szczecina. 
W imieniu pracowników i stu
dentów Politechniki Szczeciń
skiej prorektor DOBRZYCKI
wysunął kandydaturę b. sekre
tarza organizacji partyjnej 
przy Politechnice, a obecnie 
sekretarza KW w Szczecinie,
Wita DRAPICHA. Wysunięto 
również kandydaturę na posła 
dyrektora Stoczni Szczecińskiej 
Henryka JENDZĘ, obecnie se
kretarza / ekonomicznego KW 
PZPR. Z

-
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Pracownicy Stoczni

CZORAJSZA wiadomo ść o zaproponowaniu przez 
’v aktyw partyjny PZPR kandydatów na posłów PZPR 

w osobach Wita DRAPICHAi Henryka JENDZY wywołała 
w mieście wiele komentarzy.

Gorąco dyskutowali nad kandydaturą H, Jendzy pra
cownicy Stoczni Szczecińskiej.
VU ROZMOWIE z naszym 
*v korespondentem inż. 

inż. URBAŃSKI i KWIET- 
NIOWSKI stwierdzili, że kan 
dydatura H. Jendzy jest jak 
najbardziej odpowiednia. Hen 
ryk JENDZA przez 7 lat był 
dyrektorem Stoczni, jest sta
rym mieszkańcem Szczecina, a 
ostatnio został powołany na 
sekretarza ekonomicznego KW 
PZPR. Człowiek ten jest moc
no związany z naszym mia
stem, zna jego kłopoty, będzie

więc, o ile społeczeństwo go 
wybierze, dobrym posłem.

PODOBNIE ustosunkował 
się do tej wiadomości inż. KA 
CŻAL.SKI — kierownik bazy 
zdawczej, pracownik działu 
inwestycji Stanisław KRA. W*  
CZYK i wielu innych.

dydata na posła nie był on 
na stałe oddelegowany do prac 
Sejmu, ale pracował u nas w 
Stoczni. Byłby on wtedy bli
żej naszych kłopotów, bliżej 
mieszkańców miasta. Nie stra 
eilibyśmy w ten sposób odda
nego nam dyrektora, który ty 
le pracy włożył w organiza- 

| cje stoczni.
r Nasz korespondent Leon GKA- 

NEK jest tego samego zdania. 
Wskazuje on, że wielu pracowni
ków Stoczni powołuje się na oś
wiadczenie tow. Gomułki, że nie 
należy najlepszych fachowców za 
bierać z zakładów, że powinni 
oni pozostać na swych stanowi
skach.

OCZYWIŚCIE wiele radości
i uzasadnionej dumy wśród 
studentów Politechniki Szcze
cińskiej wywołała wiadomość 
o wysunięciu na kandydata na 
posła Wita DRAPICHA — b. 
sekretarza tamtejszej organi
zacji partyjnej. To pod jego 
kierownictwem Politechnika 
Szczecińska w gorących dniach 

• października stanęła na czele 
ruchu odnowy w Szczecinie.

| STUDENCI z teatrzyku 
„SKRZAT” nosili się od daw
na z zamiarem agitacji wśród - 
społeczeństwa na rzecz kandy * 1 
datury na posła „swojego” se ) 
kretarza. (jn) ’

Kapitan BUDKA ze Stoczni 
stwierdził, że całym sercem 
popiera kandydaturę H. Jen
dzy. — Pragnąłbym jednak — 
powiedział on, aby po ewen
tualnym wyborze naszego kan
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w organizacji partyjnej
POLITECHNIKI

p PAltoZIERNHCOWTCH DNIACH przetón w Pol^f? j
™ poważną rolę w Ssezecinfe odebrała organizacja par

tyjna przy Politechnice Szczecińskiej. Ze zrozumiałą więc 
ciekawością oczekiwano zebrania wyborczego POP przy Po
litechnice. Odbyło się ono we wtorek i przeciągnęło się do 
późnych godzin.

DYSKUTOWANO może nie 
tak gorąco, jak na poprzea- 
nich zebraniach. Czyżby w sze 
regi partyjne Politechniki 
wkradła się bierność i sarno- 
uspokojenie?

Nie! Tylko o tym, o czym 
&ię dziś jeszcze dyskutuje na 
zebraniach innych organizacji 
partyjnych, w Politechnice dy 
skatowano już przed rokiem. 
Jak mówił jeden z dyskutan
tów — „Już po III Plenum 
zmieniliśmy skład egzekuty
wy i praca ruszyła. Wtedy to 
zaczął się u nas rozwijać 
proces demokratyzacji. I wte
dy to Politechnika wyrobiła * 
sobie w ówczesnym KW opinię 
■organizacji niespokojnej. ”

Jak wskazano w referacie

weszli to w. tow. RUTKOW
SKI, DOBRZYCKI, KAMIŃ
SKI, WOLSZCZAN, JABŁOŃ 
SKA, PIĘTNIEWICZ i TA- 
RASZKIEWICZ.

PONOWNIE poparto też 
wniosek wysuwający ciot, se
kretarza KU PZPR Politechni
ki _ WITA DRAPICHA jako 
kandydata na posła oraz zobo 
wiązano nowowybraną egze
kutywa (?□ bezwzględnego po
pierania tej kandydatury.

L. SKINDER/’

sprawozdawczym, tylko nielicz 
ni członkowie b. Komitetu Wo 
jewódzkiego rozumieli stano
wisko towarzyszy partyjnych 
z Politechniki. Aktyw Poli
techniki był jednak za rewo
lucyjną organizacją i jego 
linia zwyciężyła. Dowiodły te 
go dni przemian, gdzie nie Ko 
mitet Wojewódzki, lecz orga
nizacja partyjna Politechniki 
wraz z robotnikami z portu i 
stoczni stanęła na czele nur
tu rewolucyjnego w Szczeci
nie. I to najlepiej świadczy o 
pracy ustępującego komitetu 
uczelnianego.

LICZNI dyskutanci zwrócili 
uwagę, że jednak nie 
wszyscy w organizacji wyka

zali wielką bojowość i jedna
kowe poświęcanie w wielkie1) 
dniach Października. Kłaść 
to należy na karb zbyt małej 
samodzielności Oddziałowych 
Organizacji Partyjnych. Dziś 
trzeba je bliżej powiązać w 
ścisłej współpracy z zakłada
mi produkcyjnymi Szczecina. 
Tam właśnie dla towarzyszy 
partyjnych Politechniki jest 
wielkie pole do działania.

WYSUWAJĄ się teraz zada 
ni a szczególne dla organiza
cji partyjnej w Politechnice:
Ą. konsekwentna realizacja pro

cesu demokratyzacji w uczel
ni;
szczere zajęcie się problemami 

młodzieży;
kształtowanie stosunków z bez 
partyjnymi;

<£> powiększenie szeregów partyj
nych prawdziwymi komunista 
mi — ludźmi, jakich wielu jest 
jeszcze w Politechnice.

NA ZEBRANIU dokonano 
też wyboru nowej egzekuty
wy Komitetu Uczelnianego 
PZPR. Na stanowisko I sekre 
tarza wybrano — Bronisława 
ZYMEŁĘ, a II sekretarza — 
Kazimierza KUBIAKA. Po
nadto w skład egzekutywy
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powstania
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4 zjazd 
absolwentów

❖ uroczyste 
posiedzenie 
Senatu

W końcu listopada br. przypada
11) rocznica powstania pierwszej 
szczecińskiej wyższej uczelni — 
Akademii Handlowej. Inauguracja 
pierwszego roku studiów odbvla 
się wówczas w sali przy ul. Ko
rzeniowskiego. Pierwszym rekto
rem AH był wówczas prof. Gór
ski. Wraz z późniejszym riługolet 
nim rektorem prof. Babińskim 

.przybędzie on na organizowany w*  
tych dniach zjazd absolwentów’ 
uczelni. Zjazd odbędzie się w 
dniach 24 i 25 listopada br. Na 
program jego złożą się okoliczno
ściowe przemówienia, obrady nau
kowa oraz wspólny bankiet u' sa
lach ,, Centralnej".

Z początkiem grudnia br. przy
pada dziesięciolecie drugiej szcze
cińskiej -wyższej uczelni Szkoły 
Inżynierskiej, przekształconej 
przed rokiem w Politechnikę Szcze 
cińską. W ramach uroczystości od 
będzie się fam okolicznościowe po 
siedzenie senatu uczelni.

(kil /
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Premiera r
»SKRZATA«
Już w najbliższą niedzielę, 

25 lislopada br., odbędzie się 
premiera nowego programu 
Akademickiego Teatrzyku Stu-1 
denckiego „Skrzat". Nowy, ak
tualny program reżyserowany 
przez artystę Szczecińskich 
Teatrów Dramatycznych Jana 
Maciejowskiego, naprawdę 
wart jest obejrzenia. Nie wąt
pimy, że. przedstawienia od
bywać się będą przy pełnej 
sali.

Niedzielna premiera odbę
dzie. się w auli (górnej) gma-1 
chu wydziałów ekonomicznych 
Politechniki Szczecińskiej przy 
ul. Mickiewicza 66 — I p. Po
czątek przedstawienia o godz. 
19.00. Przed tym jeszcze, o 
godz. 15.00 ATS „Skrzat" da 
spektakl dla absolwentów b. 
Akademii Handlowej, którzy w 
dniach 24 i 25 bm. zjadą się 
do uczelni z okazji 10-lecia jej 
otwarcia.

Następne przedstawienia od
bywać się będą w piątki, so
boty i niedziele każdego ty
godnia o godz. 19.00. Dochód z 
pierwszego popremierowego 
przedstawienia studenci prze
znaczają na pomoc dla ofiar 
wypadków węgierskich.

Przy sposobności zwracamy 
się do administracji Politechni- • 
ki, która czyni „Skrzatowi" 
pewne trudności z używalno
ścią sali. Sądzimy, że ambitne
mu i ofiarnemu zespołowi nie 
należy utrudniać pracy, lecz — 
odwrotnie — ułatwić.

A więc, do zobaczenia na 
premierze!

Ikil
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nie. problemów leszcz* nie rozstrzy
gniętych nie etanie s.ę zaczynem 
twórczych dyskusji naukowych, pa
sji naukowej?

Ostatnio w organizacjach 
partyjnych całego kraju i woje 
wództwa odbywają się wybory 
władz. Przebiegają one pod 
znakiem poważnego ożywienia 
członków partii, szczerości i 
co przede wszystkim jest waż 
ne — stają się forum dyskusji 
nad zadaniami najbliższego 
okresu budowy polskiego mo
delu socjalizmu. W podobnej 
atmosferze toczyły się obrady 
konferencji sprawozdawczo- 
wyborczej Komitetu Uczelnia
nego Politechniki Szczeciń
skiej, z tą jednakże różnicą, że 
walka o słuszną linię rozegra
ła się w niej już rok temu.

Wynikało to zarówno z referatu 
(który może za bardzo ograniczył się 
do sformułowań ogólnych) i wypowie 
dzl dyskutantów. Organizacja partyj
na Politechniki już po III Plenum na 
szej partit doszła do wniosku, ie sta
linowska koncepcja kierowania masa 
mi członków i bezpartyjnych jest nie 
słuszna. Równolegle postępował w 
uczelni burzliwy rozwój sytuacji w 
ZMP. Niestety stare kierownictwo Ko 
mltetu Wojewódzkiego PZPR w Szcze 
cinie mł*  ro-mmiałn, czy też nie wi
działo o co prowadzi się walkę i in
gerowało w procesy zachodzące na 
uczelni.

Słuszności zajmowanego sta 
nowiska dowiodły pamiętne 
dni październikowe, kiedy orga 
nizacja partyjna Politechniki 
wraz z robotnikami wielkich za 
kładów pracy i grupami przo
dującej inteligencji stanęła na 
czele ruchu rewolucyjnego i 
potrafiła mu przewodzić.

W dyskusji poruszono również spra
wę autorytetu poszczególnych działa
czy i członków partii, słusznie, rozu
mując, że ludzie postronni oceniają 
całą partię według jednostek ją repre 
zentujących. Ciekawy problem — pro 
pozycję poddawania pod dyskusję stu 
deniów problemów spornych w róż
nych dziedzinach nauki wysunął tow. 
Zajdel. — Dlaczego w każdym '.wypad 
ku podawać musimy gotową prawdę? 
— pytał tow. Zajdel. Czyż omawia

Występujący na zebraniu do 
tychczasowy I sekretarz Korni 
tetu Uczelnianego, obecny se
kretarz KW, tow. Wit Drapich , 
wskazał m. in. na konieczność 
przygotowania opracowań 
teoretycznych zjawisk społecz
nych ostatniej doby. W Poli
technice — mówił dalej tow. 
Drapich — pierwsi w Polsce 
przeprowadziliśmy demokra
tyczne wybory rad wydziało
wych. Sami, nie inspirowani 
podjęliśmy kroki zmierzające 
do przejścia od administrowa
nia do polityki. Powinniśmy te 
raz pomóc innym organizacjom 
partyjnym, a naszej młodzie
ży dajmy samodzielność i od 
działywujmy na nią tylko po
przez członków partii w jej , 
organizacjach. Większą uwagę | 
zwrócić też powinniśmy na pra 
widłowe kształtowanie stosun
ków z bezpartyjnymi; organi
zacja partyjna Politechniki 
może przyjąć w swoje szeregi 
wielu ludzi — najlepszą mło- I 
dzież i pracowników nauko
wych.

W wyniku tajnych wyborów 
do nowej egzekutywy weszli 
towarzysze: Dobrzycki, Jabłoń 
ska, Kubiak, Kamiński, Piętnie 
wicz, Rutkowski, Taraszkie- 
wicz, WoJ szcza n i Źymeła. 
T sekretarzem KU wybrano 
Bronisława Żymełę, adiunkta 
katedry ekonomiki transportu 
samochodowego, TT sekreta
rzem Kazimierza Kubiaka asy
stenta katedry napędu elek
trycznego. Ponadto wybrano 
delegatów na miejską i dzielni 
cową konferencję partyjną.

We wnioskach zebrani posta 
nawiają uznać za główne pro
blemy, którymi zająć się po
winna organizacja w najbliż
szym okresie1 walkę o konsek 
wentną demokratyzację i roz
winięcie dyskusji na tematy 
ideologiczne, międzvnaro.dowe 
i wewnętrzne, sprawę wybo
rów do Sejmu PRL i prawidło
wą pracę z kadrami.

Na wniosek tow. Dobrzyckie 
go organizacja postanowiła 
zgłosić kandydaturę tow. Wita 
Drapicha, dotychczasowego 
sekretarza KU na miejskiej 
konferencji wyborczej, na listę 
kandydatów na posłów do Sej 
mu PRL.

(Wi
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y KOGO
( wysuwamy 
J na kandydatów 
s na posłów

(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)WIT DRAPICH
ł-isf w sprawie 

kandydatury
W ZWIĄZKU z wy- 
'' sunięciem Wita 

Drapicha na kan 
dydata na posła do Se jmu 
redakcja otrzymała list 
w którym czytamy m 
inn,:

...ze zdumieniem dowiedzieli
śmy się, że pracownicy i stu
denci Politechniki wysunęli kan
dydaturę ob. Drapicha na po
sła.

Przykro nam dowiadywać się 
o tym z prasy. Stwierdzamy, że 
w Politechnice nie odbyto się 
dotychczas żadne w tej sprawie 
zebranie ogólne ani żadne u- 
chwafy nie były przez ogół stu
dencki ani pracowniczy podej
mowane. Zapytujemy też kto u- 
poważnit p. Dobrzyckiego do 
decydowania w naszym imie
niu?,..

Zaznaczamy, że nie mamy nic 
przeciwko wysunięciu kandydatu
ry ob Wita Drapicha, ale do
magamy się, aby to było prze
prowadzone w sposób demokra
tyczny.

STUDENCI I PRACOWNICY 
POLITECHNIKI 
SZCZECIŃSKIEJ

(5 podpisów)

s
aa

Odpowiadamy —

Ss
■

i

s
s

£ 
&?

r; 
$ 
s?

PRETENSJE. auto
rów listu byłyby uzasad 
nione. gdyby opierały 
się na faktach.

Tymczasem (według 
zebranych przez nas in
formacji) już 11 paździer 
nika na otwartym 
zebraniu organizacji par 
tyjnej pracownik Poli
techniki prof. Rut
kowski zapropono
wał wysunięcie we właś 
ciwym czasie kandyda
tury Wita Drani- 
c h a na posła do Sej 
mu PRL. Propozvcia 
nrof Rutkowskiego snot 
kała się z gorącym po
parciem. Kandydaturę 
Drapicha wzrnlłwimo

(DOKOŃCZENIE NA STR 2)

v/ Politechnice jeszcze 
przed VIII Plenum KC 
PZPR.
Jak wiadomo w dniach 

VIII Plenum Wit Dra- 
pich, stojąc na czele 
organizacji partyjnej Po 
litechniki. odegrał wy
bitną rolę w walce o po
parcie noy.ago progra
mu partii?"

Na przedwczorajszym 
zebraniu wyborczym 
POP przy Politechnice 
zobowiązano nową egze 
kutywę Komitetu Uczel 
nianego do bezwzględ
nego popierania tej kan 
dydatury.

Sa to naszym zdaniem 
— dowody postawienia 
kandydatury w sposób 
demokratyczny i popar
cia ze strony studentów 
i pracowników Politech 
nikł dla Wita D r a p i 
cha.
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rupa

siudentów

Grupo rewolucyjno młodzie
ży Politechniki Szczecińskiej 
przystąpiło ostatnio do zorga- 
nizowania swej działalno- 

Majae na uwadze o- 
dysku- 

swo- 
konieczność 
konkretnej 
utworzenia 
nndoć jej

swej 
SCI. Mając na 
podanie atmosfery 
syjnego wrzenia 
im środowisku i 
przystąpienia do 
procy, inicjatorzy 
grupy postanowili 
odpowiednie formy organiza
cyjne. Grupa uczelniana ukon 
stytuowała się w następujący 
sposób: postanowiono, że naj
aktywniejsi jej uczestnicy 
wchodzą dn grupy automatycz 
nie, po zadeklarowaniu swego 
udziału w pracy. Weszli tam 
zarównn byli zetempowcy jak 
i niezrzeszeni (w tym natural- l 
nie kilku członków partii). Ma | 
stępnie wybrano kierownictwo s 
grupy w skład którego weszli: | 
Zbigniew Szyroki (jako prze- J 
wodniczący) oraz Franciszek fi 
Lętowski, Teresa Schneider i | 
Czesław Aszkiełowicz. 5

Obecnie studenci przystąpili I 
do zakładania analogicznych j 
grup na wydziałach. Nowi | 
członkowie będą już przyjmo- | 
wani w ustalonym trybie. Głów 
nym kryterium będzie aktyw
ność w pracach grupy, a więc 
przyjęcie będzie uważane xa 
rodzaj wyróżnienia. Grupa u- 
czelniana liczy obecnie około | 
35 osób. Są to studentki i stu- I 
denci drugich (w przewadze) I 
i trzecich lat. I

Jako najbliższe zadania I 
młodzi entuzjaści postawili i 
przed sobą osiągnięcie jak j 
najlepszych wyników w zbli
żającej się zimowej • se- ] 

! sji egzaminacyjnej oraz po
moc młodzieży szczecińskich

• « • • • • * <___ ♦ Izakładów pracy w ich dążeniu' 
do uzdrowienia organizacji 
młodzieżowych i sprawnego 
funkcjonowania rad robotni
czych. Poza tym grupa rewo
lucyjna weźmie udział w agi
tacji wyborczej do Sejmu PRL.
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Studenci
—: za Drapichem!

CTUDENCI IV roku Wydziału
Budownictwa Lądowego Po

litechniki, po omówieniu net 
masówce propozycji Podstawę*  
woj Organizacji Partyjnej w 
sprawie wysunięcia Wita D r a- 
p i c h a jako kandydata na 
postu do Sejmu, całkowicie so
lidaryzują się z tym wnioskiem. 
Uważają, że Drapich swoją 
zdecydowaną postawą w walce 
o pełną demokratyzację życia 
naszego społeczeństwa, szcze
gólnie w okresie Polskiego Paź
dziernika, jak najbardziej za
służył sobie na ten zaszczyt.
ŻĄDAMY - piszą studenci — 

zorganizowania wiecu pracowni
ków i studentów Politechniki w 
sprawie poparcia tej kandyda
tury ł zwracamy się z apelem 
do wszystkich studentów Szcze
cina o poparcie naszego kan
dydata.



Masówka -w*  
w Politechnice

Rada zakładowa Politechni
ki Szczecińskiej wzywa wszyst 
kich pracowników Politechni
ki do wzięcia udziału w ma
sówce, która odbędzie się 
dzisiaj o godz. 15.00 w auli 
przy ul. Pułaskiego. Celem 
masówki jest wysunięcie kan
dydatów na posłów.



Wgcinek z czasopisma>■

WK PPS w Szczecinie, usunięty 
w okresie zjednoczenia z Partii, 
ostatnio reaktywowany) — wy
sunięty przez pracowników KZG 

Szczecinie.

zbiera się

Konferencja
Freiitu Narodowego
Wyłonienie Okręgowego
Komitetu Wyborczego

IV A MIEJSKIEJ kon-
ferencji sprawozdaw 

czo - wyborczej Frontu 
Narodowego, która zbie 
ra się dziś o godz. 10 
w sali Filharmonii wy
brany będzie nowy Miej 
ski Komitet FN oraz 
delegaci na wojewódz
ką konferencję FN.

WYŁONIONY zosta
nie także Okręgowy Ko 
mitet Wyborczy dla mia 
sta i powiatu Szczecin.

Wysunięci zostaną kan 
dydaci na posłów do Sej 
mu wśród nich ci, któ
rych uprzednio propono 
wano na zebraniach śro 
dowisk.

Do 13 grudnia lista 
kandydatów na posłów 
zostanie prawdopodob
nie ustalona ostatecznie. 
W dniu 16 grudnia 1956 
roku upływa termin 
zgłaszania kandydatów 
do Okręgowej Komisji 
Wyborczej nr 94.

Szczecin wybiera 4 po 
słów do Sejmu, na kart
ce wyborczej znajdzie- 
iny nazwiska 6 lub 7.

Jan TOCZEK
— kandydatem Związku Samo- 
pomocy Chłopskiej w Szczeci
nie.

Henryk WLAZŁO
— kandydatem wielu środowisk 
w Stargardzie.

Jan SŁOMISSKI
— dziekan WycHalu
nego Politechniki Szczecińskiej. 
Wysunięty na kandydata pnot 
Stowarzyszenie Elektryków Pol
skich Oddział v/ Szczecinie, 
poparły przez studentów wydr, 
elektrycznego, pracowfków Rh- 
ra PrajektÓY/ Włókien Szturf- 
nych, „Elektromontaiu0 l inne 
zakłady pracy.

Mjr. Szymon KARFIK
— kandydatem pracowników MO 
w Szczecinie.

ROMAN DASZYLUK
— kierownik biura orze 
ładunkowego ..Ewa'  
oraz ROMAN ZARĘBA

*

— główny technolog 
Z PS — kandydatami 
pracowników portu, że
glugi i rybołówstwa.
KANDYDACI KOLEJARZY

ALBERT SAWLA - członek 
Centralne) Rady Związków Zq- 
V (Kłowych. rr?eivodniczqcy miel- 
skieaa koła ZZK.

STEFAN MATYSIAK - kole
jarz szczeciński.
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STUDENCI POPIERAJĄ 
KANDYDATURĘ 

WITA DRAPICHA

Studenci IV roku Wydzia
łu Budownictwa Lądowego 
Politechniki Szczecińskiej, 9 
na masówce w dniu 24 bm., I 
udzielili gorącego poparcia I 
kandydaturze Wita Drapi- I 
cha. Zebrani zwrócili się do 9 
Komitetu Uczelnianego ? 
PZPR o zorganizowanie wie j 
cu pracowników i studen- F 
tów Politechniki w sprawie | 
poparcia tej kandydatury. ! 
Jednocześnie zaapelowali j 
do wszystkich studentów i 
Szczecina o poparcie dla | 
swojego kandydata. i



Kandydaci zgłoszeni 
przez środowiska

fa
n?

 s
sj

ss
ss

b?
;

• * . • • >
VV DNIU wczorajszym otrzy- 
’’ maliśmy w redakcji »Ku- .

, riera Szczecińskiego" . dalszo 
zgłoszenia kandydatów na po
słów, wysuniętych przez po
szczególne środowiska. Ze wzglę 
du na to, że szersza dyskusję 
nad kandydatami przeprowa
dzimy na łamach prasy i ra
dia po wyłonieniu Okręgowej 
Komisjii Wyborczej, która przyj
muje zgłoszenia i ze względu 
na szczupłość miejsca w gaze
cie, poda je my dziś tylko nazwi
ska kandydatów i środowisko, 

/ które ich wysunęło.
JUŻ DZIŚ jednak d z i ę k u- 

i e m y licznym Czytelnikom za 
listy i uwagi w tej sptawie.

Red. LEGLT
— wysunięty m. in. pr/ez pilo
tów portowych i marynarzy.

Franciszek GIL
*- kandydat literatów.

Wit DRAPICH
— popierany przez pracowników 
naukowych i studentów Wydzia
łu Inźynieryjno-Ekonomicznego 
Politechniki Szczecińskiej,
— wysuwany również przez 
członków Spółdzielni Pracy 
„Transport i Warsztat".

Władysław CZAJA
— kandydat pracowników Mor
skiej Agencji.

Eugeniusz PRZETACZ- 
NIK
— (b. poseł KRN, Sejmu Usta
wodawczego, b. I sekretarz 
(Dokończenie na str. 2
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w sprawie sytuacji 
na Węgrzech i w Egipcie

Onegdaj na osiedlu studenc
kim odbyły się zebrania pra
cowników nauki i studentów 
PAM oraz Politechniki Szcze
cińskiej poświęcone omówie
niu sytuacji na Węgrzech. W 
wyniku dyskusji zebrani podję 
li rezolucję, w której wyrazili 
swoje zdanie o odpowiedzial
ności za wytworzoną sytuację 
w bratnim kraju i stwierdzili 
m. in.:

„Stwierdzamy, że walka narodu wę
gierskiego ma charakter ruchu ogólno 
narodowego, walczącego o swe prawa 
do "wolności, niezawisłości i decydo
wania o swym losie. Uważamy, że 
udział elementów faszystowskich 1 
kontrrewolucyjnych miał rzeczywiście 
miejsce, lecz nie w takim zakresie, 
aby komuniści i wszyscy postępowi 
Węgrzy nie potrafili zwalczyć antyna 
rodowego knowania...**

W dalszym ciągu rezolucji 
studenci popierają apel Świa
towej Rady Pokoju w sprawie 
wycofania wojsk radzieckich 
z Węgier, żądają przestrzega
nia prawa międzynarodowego 
yz stosunku do Imre Na&y i in w • —

nych obywateli węgierskich, 
solidaryzują się z głosami 
domagającymi się dopuszcze
nia przedstawicieli ONZ na te 
ren Węgier i postulują, aby 
rząd Polski Ludowej udzielił 
prawa azylu .Imre Nagy i in
nym obywatelom węgierskim 
w wypadku, gdyby oni zwró
cili się do rządu PRL w tej 
sprawie.

„Uważamy —piszą studenci w rezo 
Tncji — że socjalizm nie może być 
wprowadzany siłą, lecz że musi być 
wynikiem świadomości mas. Sprzeci
wiamy się wypaczeniu pojęcia socja
lizm i używania jego dla usprawicdli 
wienia kroków błędnych, będących za 
przeczeniem podstawowych zasad tej 
idei. Jesteś-ny przekonani, że wycofa
nie wojsk radzieckich z Węgier i za
przestanie ingerencji przyczyni się 7 
pewnością do wzrostu autorytclu 
KPZR i wszystkich partii komuni
stycznych na całym świecie, a tym sa 
mym przyczyni się do rozwoju socjall
mu.

Uważamy również, że zaprzestanie 
interwencji radzieckiej na Węgrze, h 
jest konieczne również dla spowotlowa 
n.ia odprężenia międzynarodowego. Ta 
kle rozwiązanie wytrąci broń z ręki 
agresorom francuskim, anuielskim i 
izrąelsldm y Egipcie",
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Kolejny wiec ... 
studentów 
Politechniki<■

CZORA.T w godzinach popolud-
’ * n i o wy eh odbył się w Osiedlu 1 

Akademickim wiec grupy studentów 
Politechniki i Pomorskiej Akademii 
Medycznej.

Zebrani wypowiedzieli się przeciw 
ko wysłaniu do KC PZPR delegacji, 
która przedstawiłaby kierownictwu par 
tli pogląd studentów szczecińskich na 
wydarzenia węaiersWe. W kilku wystą 
pieniach postulowano aby pozwolić 
kierownictwu spokojnie pracować. Wy 
/wżeranie jakiegokolwiek nacisku na 
^Komitet Centralny jest w obecnej sy-i 
tuacji niedopuszczalne.

Wiec przekształcił się wkrótce w i 
swobodną rozmowę jego uczestników 
ze znajdującymi się na sali z-ca człon 
ka Komitetu Centralnego PZPR — Bo 
guszeni i sekretarzem KW PZPR—la
skim.

Przedstawiciele instancji partyjnych 
odpowiadali na liczne pytania doty
czące wydarzeń na Węgrzech, sytua
cji wewnętrznej i międzynarodowej.

Spotkanie upłynęło w przyjaznym, 
nieskrępowanym nastroju.

(P-)



Wczoraj wieczorem odbyło się na Osiedlu 
Studenckim w Szczecinie zebranie studentów 
PAM i Politechniki wraz z przedstawicielami 

Woj. Za rządu PCK oraz zespołu „Głosu Szcze- 
emskiego".

Po omówieniu sytuacji na Węgrzech zebrani 
podjęli następujący apel:

SZCZECINIANIE!

Lud Budapesztu głoduje.
Długotrwała walka narodu węgierskiego spa

raliżowała życie tego kraju. Stanęły fabryki, 
zamarł ruch kolejowy. Budapeszt i całe Węgry 
czekają na pomoc świata.’

I
 Już w pierwszych dniach węgierskiej re

wolucji ludzie naszego miasta dali wyraz 
swej solidarności z walką narodu węgier
skiego i pośpieszyli z materialną pomocą 
ofiarom krwawych walk.

Krytyczna sytuacja na Węgrzech trwa. Zbliża 
się zima, bieda zogląda do oczu naszym węgier 
skim towarzyszom. Trzeba Węgrom przyjść 
z dalszą, konkretną pomocą. Nie wystarczą 
rezolucje, nie wystarczy tylko moralne popar
cie. Potrzebna jest odzież, żywność, lekarstwa 
i pieniądze.

Uważamy, że dalsza pomoc mieszkańców 
Szczecina musi mieć organizacyjne formy. 

Uważamy, że Szczecin powinien objąć patronat 
nad konkretnym miastem węgierskim. Uważa

my, że powinniśmy przez bezpośrednią łącz
ność z tym miastem mieć wpływ na rudział 
tej pomocy.

Rzucamy apel: ludność Szczecina obejmu- 
** je patronat nad mieszkańcami najbardziej 
bohaterskiej dzielnicy Budapesztu — Csepel.

Proponujemy powołanie szczecińskiego
Komitetu Pomocy dla mieszkańców dziel- * 

nicy Csepel, który przystąpi do organizowania , 
pomocy. t

Zebrani na wiecu w Osiedlu Akademickim 
studenci PAM i Politechniki Szczecińskiej, 
dziennikarze ,,Głosu Szczecińskiego" oraz 
przedstawiciel Zarządu Woj. PCK wysuwają 
do Komitetu Pomocy towarzyszy: prezesa Wo? 
jewódzkiego Zarządu PCK w Szczecinie, Ma
riana Adamskiego, studenta Politechniki tow. 
Aleksandra Szafraniaka, studenta PAM tąw. 
Derbisza i dziennikarza „Głosu Szczecińskie
go" — Zenona Dmochowskiego.

Zebrani na wiecu uważają, że w skład Ko
mitetu powinni wejść przedstawiciele1 Woje
wódzkiej Rady Narodowej, partii, stronnictw 
politycznych, Frontu Narodowego.

p •

POPRZYJCIE NASZ APEL? 
LUD BUDAPESZTU’ CZEKA!

Studenci PAM i Politechniki Szczecińskiej 
Zarząd Wojewódzki PCK 

Zespół redakcji „Głosu Szczecińskiego"
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4-lecie chóru
Politechniki
r HÓR Politechniki Szczecińskiej 
'“'Jest dobrze znany mieszkańcem 
naszego miasta. W czasie 4-letnie 
go istnienia tego zespołu wielo
krotnie oklaskiwaliśmy jego wystę 
py.

Chór Politechniki Jest Jednocze
śnie jednym z najlepszych zespo 
łów studenckich. Ma on na swym 
koncie liczne sukcesy, jak wyróż
nienie na Ogólnopolskich Elimina 
cjach Zespołów Studenckich we 
Wrocławiu w 1953 r., lii miejsce 
na eliminacjach w Lodzi w 1955 r. 
1 udział w V Światowym Festiwa 
lu Młodzieży i Studentów w War 
sza wie. Jest to niemała zasługą 
dyrygenta chóru — mgr. Inż. Jana 
SZYROCK1EGO, jednego z najbar 
dziej ofiarnych studenckich dzia
łaczy kulturalnych. W trakcie 
swej działalności chór Politechni
ki dał około 100 koncertów'.

W TYCH dniach mija 4 roczni
ca powstania 1 pracy chóru (po
czątkowo Szkoły Inżynierskiej) Po 
li techniki. W związku z tym w 
czwartek o godz. 18 w sali Fllhar 
monil odbędzie się Jubileuszowy 

.Koncert Pieśni. Oprócz jubilata — 
chóru mieszanego Politechniki 
wezmą w nim udział — czwórka 
wokalna oraz soliści W. MAKOW
SKI i A. OI.ESNIEWICZ. (a)
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Potop partykularnych kandydatów
poselskich nie sprzyja interesom
szczecińskiego okręgu wyborczego

i całego kraju

WCZORAJ w godzinach wieczornych odbyła się w Hu
cie Szczecin narada partyjna, w której udział wzięli 
przedstawiciele egzekutywy Podstawowej Organizacji Party j 

nej Politechniki Szczecińskiej,Stoczni Remontowej, Stoczni 
Szczecińskiej, „Superfosfatu"' Fabryki Włókien Sztucznych, 
Papierni Skolwin, DOKP i innych większych zakładów pra
cy Szczecina.
W naradzie uczestniczył I se 

kretarz Komitetu Miejskiego 
PZPR tow. FORTUŃSKI. Głów 
ny temat obrad stanowiły: wy 
bory do Sejmu i rady robotni
czej. Wielu uczestników narady 
analizując sytuację przedwybor 
cza wskazywało na niezbyt po 
zytywne zjawisko. Mówiono o 
tym, że z każdym dniem z nie 
bywałą wprost szybkością ro
śnie lista osób 
na kandydatów 
Sejmu.

botniczych. Mówiono o pierw*  
szych wynikach działalności i 
perspektywach rozwoju rad ro 
botniczych w poszczególnych 
przedsiębiorstwach naszego wo 
jewództwa. (St)

wysuwanych 
na posłów do

w okręgu wy- 
nie może kan-

Wiadomo, że 
borczym nr 94 
dydować więcej'niż 6 osób. A 
w tej chwili,

tzn. do dnia wczorajszego, 
wysunięto już ponad 200 
kandydatów. Podobne zjawi 
sko występuje nie tylko w 
Szczecinie. W Katowicach 
np. — jak powiedział I se 
kretarz KM PZPR — zgłoszo 
no już tylu kandydatów, że 
można by wypełnić dwie izby 
sejmowef?!)
Na naradzie stwierdzono, że 

w obecnej kampanii przedwy 
borczej potrzebna jest większa 
rozwaga i większe poczucie re 
alności. Tzw. „drobny patrio
tyzm" (zakłady pracy) zasłania 
wielu ludziom interes większe 
go wymiaru — tzn. dobro ca
łego Szczecina i woj. szczeciń 
skiego.

Jeden z dyskutantów powie 
dział, że mandaty do Sejmu 
powinni uzyskać ci ludzie, któ 
rzy swoją działalnością dali do 
wód, że w parlamencie repre 

| zentować będą interes Ziemi 
Szczecińskiej — interes całego 
kraju, a nie tylko jedną insty 
tucję, czy jedno przedsiębior
stwo.

28 bm. ukonstytuowała się w 
Szczecinie wojewódzka komi
sja porozumiewawcza. V/ skład 
jej, obok przedstawicieli PZPR, 
ZSL i SDr weszli również dzia
łacze związków zawodowych, 
ZSCh, ZMP, Ligi Kobiet, 
ZBoWiD, spółdzielczości pra
cy, Zrzeszenia Studentów Pol
skich i inni. Na swym pietw- 
szym posiedzeniu komisja usta 
liła m. in. skład reprezentacji 
na krajową naradę aktywu spc 
łeczno-politycznego w Warsza 
wie.

Drugi temat wczorajszych o- 
brad stanowiła sprawa rad ro-
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WYBORY A
W zamieszczonei we wczo

rajszym numerze naszej gaze
ty prowizoryczne! liście kan
dydatów na posłów, opuszczo
ne zostały omyłkowo nazwis
ka dwóch kandydatów, za co 
najmocniej przepraszamy. A 
oto opuszczone nazwiska:

* • • I

Jerzy Filipowski — sekr. 
WK SD. wysunięty przez 
aktyw wojewódzki SD.

Jerzy Wodecki — prezes 
Woj. Zrzesz. Pryw. Handlu i 
Usług, wysunięty przez pry
watnych kupców i usługow
ców.

Prostujemy również nazwis 
ko iednego z kandydatów, któ 
re powinno brzmieć Jan Sie
miński — msr inżynier, dzie
kan Wydz. Elektr. Politechni
ki Szczecińskiei wysunięty 
przez pracowników nauko
wych i studentów Politechni
ki. Z w_____ - - —
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MŁODZI..*  '
...szczeciniacy mają swoich re- i 
prezentantęw na krajowej r.a- 2 
rddzie młodzieży rewolucyjnej Z 
w Warszawie, której celern jest / 
omówienie zasad programo- ? 
wych nowej organizacji — re- ) 
wolucyjnego Związku Młodzie
ży. Do stolicy wyjechali prze- ’ 
wodniczący Tymczasowego Ko- i 
mitetu Koordynacyjnego Krty- 
sztof PAŁKA (Huta), Zbigniew ( 
SZYROKI (Politechnika) i Le- ( 
staw SKINDcR („Kurier Szczc- l 
ciński"). (



wydanie ............................................ . .....

Nr dn. ;

TymczasroWy • 2,000,000

.Komitet
powstał w Szczecinie
w miejsce
dotychczaso w ego
Prezviiiiim KM ZMPII

W CZORAJ obrado- 
' ’ wala w Szczecinie 

V Konferencja sprawo
zdawczo-wyborcza ZMP 
z udziałem I sekretarza 
KM PZPR — Fortuń- 
skiego i sekretarza KM 
SD — Okuliana, delega
tów Zarządów Dzielnico 
wych i zaproszonych go 
ści.

PO ożywionej i burzli 
wej dyskusji wyłoniono 
TYMCZASOWY KOMI 
TET KOORDYNACYJ
NY w składzie: przewód 
niczącv Krzysztof PAŁ
KA (Hutą) wiceprzewod 
tuczący — Zbigniew MA 
TUSZEWSKI (MO).

Pozostałymi członkami 
sa: Janusz WOCIIANKO 
(DOKP), PIĘTKIEWICZ 
(Kable i telefony), MU
SZYŃSKI (D.O.K.P.), 
ADAMCZYK (ZM ZMP), 
KISŁING (StocznbJ. SO 
RET, (Wojsko), KOWAL 

WOT- 
ZMP).

(ZM
I

SKI (Stocznia), 
CIESZEK (ZM 
CHMIELEWSKI
ZMP). KURZYNOGA
(ZM ZMP), KAN-IECKI 
(Prokura tura Wtnewódz 
ką), LANGOWSKI (Po- 

Szczecińska), 
i C-RENKE.

Tymczasmw Miejski 
Komitet Keordvnaeyjnv 
opracuje zadania dla. dal 
szego rozwoju ruchu mło 
(Mężowego w Szczeci
nie. (kt)
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Zarząd Miejski ZMP
rozwiązany

W sobotę obradowała w 
Szczecinie V Miejska Konfe
rencja Sprawozdawczo-Wybor 
cza ZMP. Kilkugodzinna dys
kusja koncentrowała się wo
kół przyszłości ruchu młodzie
żowego, starano się w niej dać 
odpowiedź na pytanie — co 
robić dalej? Zdania na ten 
temat były podzielone, w więk 
szóści jednak powierzchowne i 
nieprzemyślane. Proponowano 
m. in. utworzenie trzech 
organizacji młodzieży wiej
skiej, robotniczej i inteligencji 
pracującej. Słusznie też ta kon 
cepcja klasowych organizacji 
.'ostała skrytykowana przez 
przedstawiciela Politechniki — 
Łangowskiego. Były również nie 
słuszne głosy aby ruch mło
dzieżowy rozwijał się wokół 
partii i stronnictw politycz
nych. W ostatecznym rachun
ku zwyciężył jednak rozsądek 
i trzeźwość — większość dele
gatów stanęła na stanowisku, 
że koncepcje z góry zakładają 
ce niemożliwość utrzymania 
jedności młodzieży w ramach 
jednej organizacji są przed
wczesne i szkodliwe. Wyraził 
to w swoim przemówieniu 
przewodniczący ZW ZMP — 
Szyroki. Mówił on, źe dekre
tem nie można tworzyć organi 
zacji młodzieżowych, bowiem 
jedynie prawidłowa droga do 
powstania organizacji pro
wadzi poprzez dyskusje wśród 
młodzieży. Tow. Szyroki zapro 
ponował tworzenie komitetów 
młodzieży w poszczególnych 
środowiskach, które byłyby 
sfederowane na szczeblu woje
wódzkim.

Do ostrych spięć w dyskusji 
doprowadziła sprawa wybo
rów do Sejmu. Przewodniczą
cy obrad Kanicki jak i część 

delegatów uważała, że konfe
rencja powinna w imieniu 
młodzieży Szczecina wysunąć 
jednego, względnie kilku kan
dydatów na posłów. Stano wis
ko to spotkało się z ostrymIII
sprzeciwem większości ucze
stników konferencji słusz
nie uważali oni że 90 osób 
biorących udział w obradach 
nie może w imieniu tysięcy 
młodzieży zadecydować o wy
sunięciu kandydatury na pos
ła, że należy przede wszystkim 
opracować program wyborczy.

W sprawie tej ostatecznie 
postanowiono zorganizować 
wiec, na którym młodzież wy
razi swoją opinię o tym na 
kogo będzie głosować w wybo 
rach do Sejmu.

W związku z podjęciem 
uchwały o rozwiązaniu Zarzą
du Miejskiego ZMP — w ostat 
nim punkcie obrad odbyły się 
wybory Tymczasowego Komite 
tu Koordynacyjnego. Po oży
wionej dyskusji do komitetu 
tego wybranymi zostali: Krzy
sztof Pałka (Huta), jako prze 
wodniczący, Zbigniew Matu
szewski (MO) — jako wiceprze 
wodniczący, oraz członkowie: 
Janusz Wochanko (DOKP), 
Piętkiewicz (Przed. KabliiTele 
fonów), Muszyński (DOKP), 
Adamczyk (ZM ZMP), Kislina 
(Stocznia), Sobel (Wojsko), Ko 
walski (Stocznia), Wojcieszek 
(ZM ZMP), Chmielewski (ZM 
ZMP), Kurzynoga (ZM- ZMP), 
Kanicki (Prokuratura Woje
wódzka), Łangowski (Polite
chnika Szczecińska), i Grenke 
(ZPS).

Tymczasowy Miejski Komi
tet Koordynacyjny będzie 
kierował pracą grup młodzie
żowych do III Zjazdu ZMP.

(mr.)
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Z wielkiej burzy - mały deszcz

TA YSKUSJĘ nad referatem Prezydium Woj. RN uratowa- 
ły w drugim dniu obrad sesji wystąpienia radnych Do- 

brzyckiego, Golczewskiego i Zielińskiego. Łączyło je, mimo 
różnej problematyki, nowe podejście do poruszanych spraw, 
wynikające ze zrozumienia obecnej sytuacji.
p KOREKTOR Politechniki 
*- Szczecińskiej prof. Do- 

brzycki dat przykład komplek 
sowego ujęcia problemów gos 
podarczych i organizacyjnych 
województwa. Referat prez. 

| Woj. RN był w rzeczywistości 
‘sprawozdaniem starego typu i 
‘nie zawierał programu prze*  
zwyciężenia problemów gospo 

• dar czy ch.
Prof. Dobrzycki natomiast 

dał głęboko nowatorską anali 
zę przyczyn obecnego stanu i 
nakreślił taki program.

Głos prof. Dobrzyckiego moż 
na porównać pod tym wzglę
dem do wczorajszego przemó 
wienia rektora Lityńskiego.

Woj. RN winna zajmowąć 
się przede wszystkim ustale
niem proporcji i współzależno 
ści najważniejszych dziedzin 
gospodarki. Woj. RN musi nie

zwłoczni.e przystąpić do opra
cowania licznych konkretnych 
zagadnień wynikających z de
centralizacji i usamodzielnia
nia przedsiębiorstw. Niezbęd
ne jest określenie ogólnego mo 
delu gospodarczego wojewoda 
twa z uwzględnieniem jego 
właściwości.

Główny cel działalności rady 
w dziedzinie gospodarczej wi
dzi prof. Dobrzycki w usunię
ciu sztucznych barier dzielą
cych gospodarkę morską, prze-? 
rnysł i rolnictwo. W stworze
niu rzeczywiście jednolitego or 
ganizmu ekonomicznego.

T>RAKTYKĄ decentralizacji
T zajął się przewodniczący 

Prez. MRN J. Zieliński. Szcze
cińska MRN posiada śmiały 
program usamodzielnienia się, 
którego realizacja hamowana 
była dotąd w pewnym stopniu 
przez Prez. WRN. Na uwagę 
zasługują postulaty wyodręb- 

i nienia miasta na prawach wo
jewództwa i stworzenia samo
dzielnej gospodarki budżeto
wej na wzór dawnego sarao- 

i rządu miejskiego.
Wiceprzewodniczący Prez. 

'WRN K. Golczewski w szero
kim programie rewizji zasad i 
praktyki działalności resortu 
spraw wewnętrznych głównie 
zaakcentował konieczność znie
sienia ograniczeń, praw obywa- 

> telskich i własnościowych.
; Pozostałe wystąpienia nie 
• były m ogół ciekawe i nowa

torskie, <. znłoszone w nich 
konkretne wnioski opracuje po 
wołana w tym celu komisja.

Ostra krytyka dotychczas©*  
' wej pr«cy Prez. WRN nie zna- 
i lazła odzwierciedlenia w zmia- 
| nach v składzie Prezydium.

Dotychczasowi członkowie Pre- 
i zydiu. ’ otrzymali votum zaufa- 
! nia. Dodatkowo wybrano do 
i Prezy.dhni ob. ob. Ignacego Ką 
kolewsłiego (na stanowisko 
z-cy pi ewodniczącego), Wac
ława fowalczyka i Zdzisława 
Siedleckiego na członków Pre 
zydium

Votun zauiania i wyniki wy
borów wy wołały burzliwe o- 
klaski iśród licznie zgromadzo 
nych ni sesji pracowników Pre 
zydiów Wojewódzkiej i Powia 

t towyci - ,1 Narodowych.
I
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ODCZYT 2,000,000

w Domu Technika
Stowarzyszenie Inżynierów i 

Techników Mechaników Polskich 
organizuje dziś o godz. 17 w Domu 
Technika NOT (al. Wojska Polskie 
go 67) odczyt p.t „Zagadnienia 
technologiczne i produkcyjne prze 
mysłu maszyn ciężkich zagranicą”.

Odczyt wygłosi profesor Politech 
niki Szczecińskiej rpgr inż. Zbig
niew Lutosławski, który podzieli 
się ze słuchaczami wrażeniami z 
pobytu zagranicą. Wstęp wolny.

Zarząd SIMP
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W RAM działa 
grupa rewolucyjna

XIJ ślad za Politechniką
Szczecińską studenci Po 

morskiej Akademii Medycz
nej zorganizowali u siebie gra 
pę rewolucyjną. ’ Dotychczaso
wy Zarząd Uczelniany ZMP 
zwołał na dzień 22.XI.56 r. o
gólne zebranie młodzieży 
PAM; Pomimo powiadomienia 
o tym ' : zebraniu studentów 
wszystkich lat przybyło na nie 
tylko 20 osób. ZU ZMP, który 
ostatnio nie reprezentował ni 
czego i nikogo, nie widząc sen 
su dalszego istnienia złożył w 
tym dniu rezygnację. W tej sy 
tuacji organizacja ZMP w Po
morskiej Akademii Medycznej 
przestała istnieć praktycznie i 
formalnie.

pa zamierza przedstawić na IV 
Krajowym Zjeździe Aktywu 
Studenckiego.

Zasadnicze założenia progra 
mu grupy rewolucyjnej mło
dzieży PAM brzmią: Studenc
ka organizacja młodzieżowa 
jest organizacją polityczną, 
wieloświatopoglądową, opartą 
na zasadach patriotyzmu i in
ternacjonalizmu, realizującą 
w praktyce obecną linię poli
tyczną Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej. (ki)

W tym samym dniu dwu
dziestka studentów PAM zrze
szyła się w grupę założycielską 
przyszłej studenckiej organiza 
cji młodzieżowej. Grupa ta o- 
pracowała swój tymczasowy 
program oraz wybrała tymcza 
sowę władze.

Obecnie grupa wzywa mło
dzież PAM do dyskusji nad 
swoim programem, do wnoszę 
nia nowych myśli, które posłu 
źą do sprecyzowania zasad i 
celów organizacji. Poprawio
ny i uzupełniony program gru
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— A zresztą, uderzmy się w 
piersi! Któż z nas nie ma grzesz- 

; ków z tamtych czasów?
Panie wstały gwałtownie.
— Grzeszków?! Tu chodzi o po

spolite łajdactwo! A co do ojca 
zgodzimy się chyba, źe wydawanie 
ludzi na śmierć jest zbrodnią.

■Mężczyzna zmieszał się, ale za
raz zacytował sentencjonalnie: 
„trudno odpowiadać za winy oj
ców. Córce Mussoliniego wypłaca
ją przecież rentę...”

■

Kadry nauczycielskie. Temat ten 
od dawna nie da je mi spokoju. 
I chociaż postanowiłam zacząć ich 
przegląd od opublikowania histo
rii dyrektora lektoratów, lektora 
języka francuskiego na PAM-ie i 
adiunkta Politechniki Szczeciń
skiej dr Edmunda Szczota, to co 
usłyszałam wydało mi się bardziej 
aktualne. Ob. Szczot, bądź co bądź 
od lipca br. jest w Szwajcarii, a 
tym samym nie wychowuje już 
naszej młodzieży.

Zaczęłam tedy dopytywać, spraw 
dzać, konfrontować.

Wycinek z cs

Chuligaiisl
awantura 

w Szczeci) 
SZCZECIN (mf. wŁ). W 

om., w godzinach wieczorn; 
Al. Wojska Polskiego grorr 
ianych, rozwydrzonych wy 
<aatakowała milicjanta o 
zaja^cg^ awanti>rjj.iąc°g 

ka. Szybko rosnąca groma< 
.o'vała przez czas dłuższ 
wybijając szyby w tran- 
wznosząc pijackie okrzyki. • 
ni pobili kilko mterwen •w —
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2,000,000Chuligańska 
awantura 

w Szczecinie
SZCZECIN (inf. wt). W dn Lu 

om., w godzinach wieczornych, w 
Al. Wojska Polskiego gromada pi
janych, rozwydrzonych wyrostków 
'aatakowała milicjanta odprowa- 

7 -ja* awanturując* 3# ic nija
ka. Szybko rosnąca gromada tara- 
uwala przez czas dłuższ? uiicę, 

wy bijając szyby w tramwajach, 
wznosząc pijackie okrzyki. Chuliga
ni pobili kilku mterweniu jacych
milicjantów, po czym usiłowali zor
ganizować ..wiec“.

Cżęść awanturn:ków dotarła pod 
Konsulat ZSRR, gdzie wybiła szyby 
i usiłowała wtargnąć do wnętrza.

Przedłużającą się chuligańska 
a chwilami — prowokacyjną awaji- 
turę zlikwidowali wreszcie wezwani 
przez komitet miejski partii robot
nicy ze Szczecińskiej stoczni oraz 
żołnierze z miejscowej jednostki 
wojskowej Jedni z pierwszych wy
stąpili czynnie przeciw chuliganom 
studenci Politechniki. Kilku z nich 
pobito. Szereg uczestników awantu
ry zostało aresztowanych.

Natychmiast wdrożone zostano 
energiczne śledztwo. Winn. prowo
kacyjnych awantur bedą ukaiani z 
całą surowością prawa,
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wdyskusji o Radach Hołwlmczych

TV fabrykach, kopalniach, 
’’ w PGR-ach, toczą się 

dziś gorączkowe spory o właś 
ciwy kształt organu, który za 
pewni robotnikom rzeczywisty 
udział w zarządzaniu gospodar 
ką narodową. W wielu przed
siębiorstwach dokonano już 
naWet wyboru rady robotni
czej. Ale od wyboru do spraw 
npgo funkcjonowania rady jest 
daleką droga. Dopiero teraz 
wyłaniają się różnego rodzaju 
trudności, albowiem sama usta 
wa sejmowa stanowi tylko o- 
gólne Wskazania niejako ra
mowy program powołania i 
działalności rady. Ustawę mu
si skorygować życie.

Wyłonione przez załogi ro
botnicze komisje opracowują 
ętatuty rad robotniczych będą 
ce zbiorem zasad na jakich o- 
pierać się ma działalność rady 
robotniczej w konkretnym 
przedsiębiorstwie. T tu ujawnia 
ją się różnice zdań w łonie po 
szczególnych załóg i miedzy za 
łogami różnych zakładów pra
cy. Czego różnice te dotyczą? 
Oto refleksje z jednego zebra
nia poświęconego radom robot 
niczym.

5r inicjatywy Komitetu Miej 
j skiego PZPR zebrali się 
przed kilkoma dniami w hucie 

„Szczecin” członkowie egzeku
tyw podstawowych organiza
cji partyjnych kilku większych 
zakładów pracy naszego mia
sta, aby podyskutować o ra
dach robotniczych i podzielić 
się pierwszymi doświadczenia
mi. Byli tam między innymi 
tow. tow. Masan i Mielczarek 
z SZWS Żydówce, Łazowski i 
Pietrzak ze Stoczni Szczeciń
skiej, Oilik, Pieńkowski i Ki
jak z Huty, Małek ze Stoczni 
Remontowej, Prorektor Poli
techniki Szczecińskiej — prof. 
Dobrzycki, I-szy sekretarz 
KAI tow. Fortuński, tow. Bo
gusz z ramienia KC.

Sprawię, której poświęcono najwię. 
c*- ’l uwagi była rola organizacji par
tyjnej w kierowaniu pracą rady ro
botniczej i wyn;kające stąd wzajemne 
stosunki międty nimi. Tow. Mielcza
rek z Żydowice uważał, Jż komitet za 
kładowy jest instancją nadrzędną w 
Stosunku do rady robotniczej. Dlatego 
jego zdaniom komitet jako instancja 
ma prawo żądać od rady składania 
sprawozdań z jej działalności, wyty
kać biedy i stawiać przed nią okre
ślone żądania, które obowiązana jest 
wykonywać. Rola jaką niegdyś speł
niał komitet zakładowy w stosunku do 
dyrektora jest zdaniom tow. Mielczar 
ka identyczna z tą jaką dziś winien 
spełniać w stosunku do rady robotni
czej. Takiemu stawianiu sprawy sprze 
ciwili się zdecydowanie towarzysze ze 
Stoczni Szczecińskiej, huty j Stoczni 
Remontowej. Twierdzą oni, że rada ro

botnlcra jest organem reprezentują
cym wolę cabej załogi zarówno par
tyjnych jak i bezpartyjnych, komitet 
zakładowy nic ma więc prawa narzu
cać swego zdania radzie robotnicze!. 
Może tylko sugerować jej swoje po
glądy, podsuwać pewne problemy do 
dyskusji, ale do podejmowania decy
zji uprawniona jest wyłącznie rada ro 
bntnicza bez względu na opinię ko
mitetu zakładowego w danej sprawie.

Zarysowały się dwa odmień 
ne zdania w sprawie kierowni 
czej roli partii w radach ro
botniczych. Które z nich jest 
słuszne? Wyda je się, że rację 
mają towarzysze ze Stoczni 
Szczecińskiej. Komitet partyj
ny sprawuje w zakładzie pra
cy kierownictwo polityczne, a 
zatem jedyną metodą jego 
działalności jest przekonywa
nie, dążność do wykazania 
słuszności swego’ stanowiska 
za pomocą przekonywającej 
argumentacji a nie administra 
cyjnych poleceń. Przecież ko
mitet zakładowy nie może pole 
cic bezpartyjnemu członkowi 
rady robotniczej by uznał jego 
punkt widzenia za słuszny i za 
stosował się doń. Takiego ro
botnika trzeba najpierw prze
konać. Uczynić to mogą człon
kowie partii wybrani przez za 
łogę do rady robotniczej — 
oczywiście będzie to możliwe 
wówczas, gdy słowo partyjne
go członka rady będzie się 
wśród bezpartyjnych liczyć, 
gdy będzie miał on autorytet. 
To zaś zależy od indywidual
nych cech i postawy poszcze
gólnego członka partii, a nie 
od uchwał egzekutywy komite 
tu zakładowego.

O
ZAGADNIENIA, które wy

woływały najbardziej ożywio 
ną dyskusję pozornie wydają 
się być mało ważne — są one 
natury raczej organizacyjnej. 
Oto towarzysze, ze Stoczni 
Remontowej uważają, że w 
skład rady robotniczej nie po
winien wchodzić ani dyrek
tor, ani I-szy sekretarz komite 
tu zakładowego, ani przewodni 
czący rady zakładowej. Czym 
to motywują? W przeszłości u- 
tarł się niedobry zwyczaj, że je 
den człowiek zajmował kilka 
stanowisk, że sprawowanie je
dnej funkcji predystynowało 
niejako z urzędu do piastowa 
nia innej. W efekcie człowiek 
•siedzący na kilku fotelach ża
dnemu nie poświęcał większej 
uwagi i praca jego ograniczała 
się do uczestnictwa w kilku
nastu zebraniach w ciągu ty
godnia organizowanych przez 
różne instancje.

Zastrzeżenia słuszne, ale można for
mułować i dalsza. Próbowali to uc«v- 
nlc uczestnicy naradv. Tow. Łazowski 
ze Stoczni Szczecińskie! uważał, że 
dyrektor zakładu nie powinien wcho
dzić w skład rady robotniczej, a to 
dlatego, że z racji swego stanowiska 
podlega kontroli tej rady. Czyż czło
wiek podlegający kontroli pewnej in
stancji może brać udział w pracach 
tej instancji — mógłby przecież wpły 
wać hamująco na sprawne i właści
we rozwiązywanie spraw spornych, 
któro niewątpliwie wynikną ml/dzy 
dyrektorem a radą robotniczą.

czy przewodniczący rady zakłado 
może uczestniczyć w pracach ra-wej

ciy robotniczej? Tu zdania były podzie 
Inni?. Jedni m. In. tow. Bogusz z KC 
uważali — że zadaniem związków za
wodowych jest obrona bieżących inte
resów’ robotniczych. Rada robotnicza 
dbająca przede wszystkim o Interesy 
przedsiębiorstwa i załogi jako całości 
może podejmować uchwały, które go- 
dzi<f będą w interesy poszczególnego 
robofn:ka względnie pewnej grupy ro
botników. Obecność przewodniczącego 
rady zakładowej w radzie robotniczej 
nie będzie wpływać dodatnio na jego 
pracę związkową ponieważ ten kto u- 
czeslniczy przy opracowaniu uchwały 
krzywdzącej czasami indywidualnego 
robotnika nie będzie zbyt śmiało wy
stępować w jego obronie. Tow. Orlik 
z huty przeciwstawiał się takiemu sta 
wianiu sprawy. Uważał, że zarówno ra 
da robotnicza jak rada zakładowa są 
organami wybieranymi przez robotni
ków i uie mogą mbeć w związku z tym 
żadnych sprzecznych dążeń. I muszą 
wspólnie dbać o interesy robotników.

Życie 
wiodło, 
Orlika 
robotnicza dążyć będzie do te 
go by zapewnić maksymalną 
rentowność przedsiębiorstwa 
dlatego stracić może czasem z 
oczu takie sprawy jak budow
nictwo mieszkaniowe, świad
czenia socjalne, itp. Związek 
Zawodowy jest tą instancją, 
która musi codziennie przypo 
minąć radzie robotniczej i wal 
czyć z nią o te właśnie czasa
mi drobne bieżące potrzeby

niejednokrotnie do
żę pogląd towarzysza 
jest niesłuszny. Rada uchylić i 

jednostkę

Szczecińskiej

robotni-

CZYM jest dyrektor w sto
sunku do radv robotniczej? 
Towarzysze z Żydowice wyra- , 
zł li poclad, że jest on organem, 
wykonawczym rady 
czej. egzekutorem jej uchwał i 
w związku z tym za swa dzia 
łalność jest bezwzględnie od
powiedzialny wyłącznie przed 
radą robotnicza. Z takiego poj 
mowania roli dyrektora towa
rzysze z Żydowice wyciągnęli 
wniosek, że rada robotnicza 
nie nowinna wyłaniać ze swe
go grona prezydium. Plenum 
rady nod kierownictwem prze 
wodniczacego zarządza na bie 
żaco zakłaH^m nracy wraz z dy 
rektorem. Zapewni to większą

kolegialność w pracy rady ro
botniczej.

Ujmowanie w ten sposób ro 
li dyrektora grzeszy jedno
stronnością. Dyrektor reprezen 
tuje wobec rady państwo jako 
socjalistycznego pracodawcę i 
musi dbać o interesy gospodar 
ki narodowej w zakładzie ptra 
cy, podczas gdy rada robotni
cza dba o interesy określone
go przedsiębiorstwa. Dlatego 
dyrektor obowiązany jest sto
sować się do poleceń rady ro 
botniczej o tyle tylko o ile po
lecenia te nie stoją w sprzecz
ności z obowiązującym prawo 
dawstwem i nie godzą w inte
res gospodarki narodowej jako 
ca^ści. W przeciwnym wypad 
ku dyrektor ma prawo uchwa
ły rady robotniczej 
zawiadomić o tym 
nadrzędną.

prezydium rady robotniczej i tym za
strzeżeniem, że nie należy powoływać 
przewodniczącego prezydium rady l 
jego zastępcy. Zdaniem ich zapobieg
nie to ewentualnemu „skumotrzeniu**  
się kierownika samorządu robotnicze
go z dyrektorem przedsiębiorstwa i 
kierownikami innych instancji w za
kładzie pracy. Obowiązki przewodni
czącego powinni pełnić kolejno człon
kowie prezydium rady na poszcregól 
nych posiedzeniach rady. Pozwoli to 
z jednej strony członkom prezydium 
rady nabyć umiejętności kierowania 
radą, członkom rady zaś i załodze 
właściwie ocenić pracę wybranych 
przez nią przedstawicieli.

Towarzysze ze Stoczni 
pojmując rolę dyrektora jako stróża 
interesów społecznych twierdzili, że 
nie jest on tylko wykonawcą postano 
w’eń rady, dlatego należy wybierać 

1 Z

Wśród szeregu innych 
spraw, które wypłynęły w dy 
skusji na uwagę zasługuje 
kwestia kto ma być rozjemcą 
w razie sporów między dyrek- i 
torem, radą zakładową, ko-1 
mitetem zakładowym, radą ro^J 
botniczą. Sekretarz KM tow. t 
Fortuński wyraził pogląd, że 
najlepszym rozjemcą będzie s 
chyba sama załoga, która 
w postaci referendum czy 
innej formie będzie w śta-T 
nie pogodzić strony powaśnio-1 
ne. Wypadnie chyba zgo.dzić'( 
się z towarzyszem Fortuńskim.’*

RADY robotnicze zaczynają! 
dopiero swą działalność a już- 
nagromadziło się wiole próbie- ( 
mów i różnic zdań. Trudno 
rozsądzić kto ma rację w po
szczególnych sprawach. Naj
lepszym sprawdzianem jest ży 
cle. jest praktyczna działal
ność. Żvcie wiec pokaże kto 
ma racje. Niemniej jednak 
można i trzeba już dziś dysku
tować i szukać najlepszych 
rozwiązań. Sądzę, że i czytelni 
cy żywo interesują się spra
wami rad robotniczych i żabio W e*  Mb m X a e-*  X ~

drze
A.



Wycinek z czasopisma

ekscesów
Podczas chuligańskich burd i 

ekscesów, jakie miały miejsce 
przedwczoraj na ulicach miasta —- 
niektórzy obywatele odnieśli obra 
żenią cielesne. Chuligani pobili 

I kilku funkcjonariuszy MO oraz 
I studentów, usiłujących przeciwsta- 
I wić się wybrykom wyrostków. 
I Niektórzy spośród rozwydrzonych 
I chuliganów posługiwali się ban- 
I dyckimi kastetami.
I Do Pogotowia Ratunkowego zgło 
I siło się przedwczoraj 6 osób, któ 
I re doznały powierzchownych stłu- 
I czeń głowy, ran ciętych rak oraz 
| zdarcia naskórka. Tym lekko posz 
kodowanym obywatelom udzielili 
natychmiastowej pomocy lekarze 
pogotowia.

W Klinice Chirurgicznej PAM 
przebywają pod opieką lekarzy 
dwie osoby, które podczas chuli
gańskich ekscesów odniosły bar 
dzo poważne obrażenia. 33-letni 
Bogdan Kromolicki doznał wstrżą 
śnienia mózgu i złamania pod
udzia. Wstrząśnienie mózgu stwier 
dzono również u 25-letniego studen 
ta politechniki Czesława Wojtcza
ka. Szpital Wojskowy udzielił po
mocy przechodniowi, który został 
ugodzony przez chuliganów cegłów 
ką w głowę.

STRATY MATERIALNE

Powybijane szyby w oknach ko 
misariatów, prokuratury i więzie 
nia świadczą najdobitniej o tym, 
że chuligani — stali bywalcy tych 
pomieszczeń i instytucji załatwia 
li swoje osobiste porachunki z MO 
i organami sprawiedliwości. Powy 
bijano również szyby w restaura 
cji „Żeglarska” i w zakładzie fryz 
jerskim na ul. Mazurskiej.

Od godziny 18.3Ó wstrzymany zo
stał całkowicie ruch tramwajowy 
na liniach 5, 7 i 1. Siedem wozów 
tramwajowych zostało poważnie 
uszkodzonych w wyniku czego na 
przeciąg co najmniej tygodnia nie 
będą one zdolne do eksploatacji. 
Pozrywano bezmyślnie przewody 
świetlne. Przez nagłe zatrzymanie 
wozów spaliły się dwa przełącz
niki sieci trakcyjnej oraz kabel 
ziemny na al. Wojska Polskiego. 
Naprawienie tych uszkodzeń kosz 
tować będzie MPK 50 dodatko
wych roboczogodzin.

Oto niezbyt jeszcze pełny bilans 
strat wyrządzonych przez rozwy
drzone grupy chuliganów.
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J.?iTODA« młodyc:

(OD WŁASNYCH KORESPONDENTÓW W SZCZECINIE)

około
miasta 
„Pod 
milicyjne

godz. 18.15 w I 
w pobliżu re- 
Jóleniem" 

usiłowało

Jak się dowiadujemy wła10 bm. 
centrum 
stauracji 
goto wie 
zabrać do komisariatu pijaka 
awanturującego się na ulicy. LII bm. 
Grupa pijaków stanęła w ob- Ujawniono już kilku prowo- 
ronie awanturnika atakując dyrów zajść. Jednym z nich 
milicjatnów i przewracając | jest Tadeusz Szczurowski. Prze
wóz pogotowia. Powstało zbie ___

i gowisko. Byli tacy, którzy tę dokonujących napadów m. in. 
chuligańską hecę postanowił’ na I Komisariat MO i nawoły-

• wykorzystać dla awantury. W 
zbiegowisku znalazło się kil-

, kunastu wyrostków w wieku
13—14 lat, których milicjanci 
w pierwszej fazie zajścia pró
bowali rozpędzić. Wtedy padł 

i prowokacyjny okrzyk: milicja 
bije dzieci! Awantura zgroma
dziła parę tysięcy obserwato- 
rów, którzy nie dali niestety 

; odporu małej grupie awantur- 
I ników. Po pewnym czasie tłu-
■ my zatarasowały komunikację
• na al. Wojska Polskiego. Pró- 
! bowano wywrócić tramwaje, 
| wybijano w nich szyby. Mniej
więcej w godzinę po rozpoczę- 

I ciu zajść, przybyła samocho- 
: dem milicja użyła gazów łza- 
! wiących. Wtedy padły prowo- 
! kacyjne okrzyki wzywające do 
j marszu na konsulat radziecki. 
1 Jedna z grup udała się pod 
i konsulat i wdarła się do bu-
■ dyn ku niszcząc i rabując wnę- 
: trze. Po pewnym czasie przy
była

j która 
i ków.

W
i samym czasie
; pików zdemolowała
i cję „Żeglarską44 wypijając tam 
j cały zapas wódki.

Inna grupa udała się pod 
I więzienie, w którym znajdują 
. się kryminaliści i usiłowała 
j się tam wedrzeć. Znajdujący 
I się obok gmach prokuratury, 
obrzucono kamieniami, wybito 

l szyby i próbowano wedrzeć 
| się do środka. Po drodze usi- 
I łowano wtargnąć do budynku 
Dzielnicowego Komisariatu Mi- 

j licji, gdzie wybito szyby. 
; Na wezwanie przywła pod 
więzienie i pod gmach proku
ratury blisko 1000-osobowa 

; grupa studentów, która rozpę
dziła atakujących.

I znów punktem zbornym 
awanturników stały się ale
je Wojska Polskiego. Tu pró
bowano chuligańskiej hecy na
dać akcenty polityczne. Żnale- 
źli się pijani mówcy nawołu
jący do wystąpień antyradziec
kich. ,

Chuligani próbowali doko
nać samosądów na kilku znaj
dujących się w tłumie ofice
rach MO. Dzięki zdecydowanej 
postawie pewnej części tłumu 
obroniono ich.

W trakcie zajść jednostki 
wojskowe kilkakrotnie próbo
wały rozpędzić tłumy używając 
gazów łzawiących. Milicja włą
czyła się skutecznie do akcji 
dopiero w późnych godzinach 
nocnych. Około godz. drugiej 
w nocy wspólna akcja jedno
stek wojskowych, milicyjnych 
studentów i robotników stocz
ni doprowadziła do zlikwido
wania awantury. W t"akcie 
rozbudzania miiicja z.atv'z.y ma
ła wielu uczestników awantu- 

' ry.

dze zatrzymały do wyjaśnienia r°chi"igaask
Szczeciński**!  zorganizowali milicję

Chuligańskie awantury poruszyły
I- 

kojenia i demobilizacji jaki cecho
wał wiele organizacji partyjnych 
prysnął jak bańka mydlana.

Grupy robotników postanowiły 
dziś w nocy czuwać w swoich za
kładach. Ta pełna mobilizacja za
łóg robotniczych i studentów’ jest 
najlepszą gwarancją, że podobne 
wypadki nie nastąpią więcej w 
Szczecinie.

Tł W

po- powyżej 80 osób (w większos- szczecin. Błogi nastrój samouspo
ci będących w stanie nietrzeź
wym). W nocy z dnia 10 na 

rozpoczęto śledztwo.

wodził on grupie chuliganów

wał do bicia milicjantów.
Wyrazy ubolewania

I

tu jednostka wojskowa, 
rozpędziła awanturnl-

innym miejscu, w tym 
jrupa awantur- 

restaura-

Jóst sprawą karygodną, żć 
milicja i wojsko dopiero w o- 
siem godzin po rozpoczęci u a- 
wantury potrafiły się jej sku
tecznie przeciwstawić. Można 
było zlikwidować prowokacyj
ną hećć w zalążku.

W ciągu wczorajszego dnia do 
Komitetu Miejskiego PZPR i Pro
kuratury Wojewódzkiej wpłynęło 
wiele rezolucji od szczecińskich za
kładów pracy, których załogi dają 
wyraz swemu oburzjniu i domaga
ją się od organów sprawiedliwoś
ci szybkiego, energicznego przepro
wadzenia śledztwa i surowego u- 
karania winnych.

W związku z chuligańską awan
turą w stoczni od wczesnych go
dzin rannych odbywały się na wy
działach masówki samorzutnie
ganizówane przez robotników’. Na 
wszystkich wydziałach postanowio
no zorganizować grupy 
Milicji Obywatelskiej.

W rezolucji podjętej 
dział drzewno-ciesielski

„Jesteśmy gotowi

or-

do pomocy 
przez od
czytamy: 

w każdej 
chwili pomóc w*ładzy  ludowej i mi
licji obywatelskiej w zaprowadze
niu spokoju i porządku na ulicach 
naszego miasta. Wyrażamy głębo
kie oburzenie 
cji przeciwko 
kiemu".

Zwracano 
ność sojuszu 
kiego w walce o utrzymanie po
rządku w mieście. Warto dodać, że 
właśnie robotnicy i studenci roz
pędzili wczoraj chuliganów.

Robotnicy stolami zobowiązali 
się bezinteresownie naprawić szko
dy, doprowadzić do porządku lokal 
konsulatu radzieckiego.

Masów’ki odbyły się także w 
MPK l innych zakładach pracy.

We wtorek studenci Politechniki

z powodu prowoka 
konsulatowi radziec

uwagę na koniecz- 
robotniczo-studenc-

W związku z wypadkiem 
chuligańskiego najścia na 
gmach Konsulatu ZSRR w 
Szczecinie w czasie awantur 
ulicznych w dniu 10 bm., Dy
rektor Generalny MSZ Amba
sador M. Wierna i Dyrektor 
Protokołu Dyplomatycznego 
MSZ Minister Pełnomocny E. 
Bartol złożyb w dniu 11 bm. 
w imieniu Ministra Spraw Za
granicznych PRL wyrazy ubo
lewania Ambasadorowi Nad
zwyczajnemu i 
ZSRR w Polsce 
ko. Ambasador 
poinformowany, 
tej prowadzone 
dochodzenia, a 
ukarani oraz że
gotowe są pokryć szkody ma
terialne wyrządzone Konsula
towi. (PAP). y

Pełnomocnemu 
P. Ponomaren- 

ZSRR został 
że w sprawie 
są energiczne 
winni zostaną 
władze polskie

ni 
pi 
d< 
m

ni 
pr
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Wpcinck z czasopisma

Przez cały Szczecin — przez wszystkie zakłady pracy 
i instytucje przeszła w dniu wczorajszym fala masówek — 
organizowanych najczęściej samorzutnie przez załogi, na 
których bez reszty potępiano sprawców poniedziałkowych 
chuligańskich ekscesów ulicznych i prowokacji wobec Kon
sulatu ZSRR.

Wielu mówców zabierających głos na masówkach wskazy
wało na wielką szkodliwość tego rodzaju zajść bez względu 
na to z jakich pobudek one wypływały.

Na wszystkich niemal masówkach domagano się surowe
go i przykładnego ukarania winnych oraz energiczniejszej 
postawy i akcji naszych organów porządku publicznego.

r Wczoraj rano, z inicjatywy 
załogi, odbyły się masówki we 
Wszystkich wydziałach Szcze
cińskiej Stoczni.

W podjętych jednogłośnie re 
zrolucjach stoczniowcy doma
gają się surowego ukarania 
winnych przedwczorajszej a- 
wantury i żądają ujawnienia 
nazwisk chuliganów, zakłóca
jących spokój publiczny. Stocz 
niowcy wzywają studentów i 
pracowników zakładów pracy 
do zorganizowania specjalnej 
milicji robotniczej, która udzie 
li pomocy Milicji Obywatel
skiej w całkowitym zlikwido
waniu chuligaństwa w Szczeci 
nie. Niezależnie od utworzenia 
milicji ochotniczej, należy, zda 
niem stoczniowców, usprawnić 
pracę MO która powinna da
wać zdecydowaną odprawę e- 
lementom chuligańskim.

Stoczniowcy domagają się 
Wprowadzenia i bezwzględne

go przestrzegania zakazu sprze 
dąży wódki, wina, piwa i pa
pierosów młodzieży do lat 18. 
Młodzież szkolna powinna być 
umundurowana i trzeba karać 
tych uczniów, którzy przeby
wają na ulicach, bez opieki ro 
dziców, po gódz. 20.

Stoczniowcy szczecińscy nie 
pozwolą pijanym łobuzom pod 
rywać przyjaźni z narodami 
radzieckimi. Przyjaźń polsko- 
radziecka zrodziła się z współ 
nie przelanej krwi. Załoga wy 
działu drzewnego postanowiła 
oddelegować pięciu najlep
szych stolarzy do naprawy 
szkód w konsulacie radziec
kim.

Szczecińscy stoczniowcy 
zwracają się z apelem do wszy 
stkich mieszkańców Szczecina, 
by dać powszechną należytą 
odprawę pijakom i chuliga
nom. . (b)'



Studenci i hutnicy
tworzą milicję ochotniczą

’ Wczoraj w Politechnice Szcze 
eińskiej, której studenci . tak 
pozytywną rolę odegrali, w 
akcji przeciwdziałania chuligań 
skini awanturom, jakie miały
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miejsce w Szczecinie 10 bm.
— praca szła normalnie. (

O niecodzienności wczoraj
szego dnia świadczyły tylko 
rozmowy i komentarze. „Dla
czego dopuszczono do zajść?'*.  
„Dlaczego milicja interwenio
wała tak późno? Przecież gdy
by władze zareagowały we 
właściwym momencie, gdyby 
w zorganizowany sposób wyko 
rzystano robotników i młodzież 
studencką — awantury nie 
przybrałyby takich rozmia
rów'*.  „Jak można było dopuś
cić do najścia na konsulat ra
dziecki?1*.  „Takie awantury są 
wodą na młyn tych sił w kra
ju i zagranicą, którym nie po
doba się to, co robimy, co 
zmieniamy w Polsce**.  Tego ro
dzaju głosy można było wczo
raj usłyszeć w rozmowach ze 
studentami Politechniki.

Doświadczenia poniedziałko
wych wypadków nasunęły mło
dzieży Politechniki projekt u- 
tworzenia ochotniczej milicji 
studenckiej i robotniczej, która 
pomagałaby organom władzy 
w utrzymywaniu porządku w 
mieście, w zapobieganiu na 
przyszłość podobnym ekscesom. 
Wczoraj po południu w Osied
lu Akademickim po przemówić

- niach sekretarza KW tow. Łas
kiego i przedstawiciela Komen 
dy Miejskiej MO w Szczecinie, 
którzy podziękowali studen
tom za ich postawę, rzucono 
projekt utworzenia takiej mi
licji. Projekt spotkał się z ży
wym przyjęciem. Studenci po
stanowili powołać cztery kom
panie milicji studenckiej — 
dwie kompanie w Politechnice, 
jedną kompanię w Akademii 
Medycznej, jedną kompanię w 
WSR. F

I
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W rezolucji podjętej na 
masówce i w wypowiedziach 
robotnicy huty „Szczecin" zde 
cydowanie. odcinają się od nie 
odpowiedzialnych wybryków j 
chuliganów i awanturników, 
którzy przedwczoraj zakłócili 
spokój publiczny w mieście.

— Wystarczyło tylko po
patrzeć — mówił robotnik huty 
— Dams — na tych, którzy 

jgłośniej krzyczeli w tłumie 
by przekonać się kto to bvł: 
chuligani, pijacy i awanturnicy 
pierwszej wody. Wydaje mi 
,się, że wystarczyłoby 300 
robotników, by się z nimi roz 
prawić. Nie było ich jednak 
na czas.

— Powinniśmy — pronono- I 
wał pracownik huty Bujanow 
ski — utworzyć wreszcie, jak 
to jest w innych miastach, 
milicję robotniczo-studencka, 
która mogłaby w podobnych 
wypadkach natychmiast inter
weniować i nie dopuszczać doi 
chuligańskich wybryków w na 
szym mieście. j

Na masówce w porcie
— Awantur chuligańskich mamy już za 

wiele — mówi K. Rydzki, pracownik 
oddziału przeładunkowego ..Starówki".-- 
Ostatnie wybryki chuligańskie świad
czą o tym, jak niezaradna jest jeszcze 
nasza milicja.

— Cała załoga — mówi J, Staszczak, 
ęztauer portowy — tak członkowie par
tii jak i bezpartyjni, była zgodna co 
do tego, że takie wybryki, jakie miały 
miejsce u nas, to najzwyklejsze ban- 

dyctwo, które z całą stanowczością po
tępiamy. Bytem świadkie i tych zajść 
I widziałem jak pijany gość wywijał 
kapeluszem wołając „żądamy chleba". 
Oczywiście na wódkę pieniądze miał. 
Widziałem na ulicy młodych chłopców. 
Nie bez winy są tutaj i rodzice, któ
rzy nie potrafią wychować swych dzieci. 
To było zwykłe awanturrcctwo, nie ma
jące nic wspólnego z robotnikami 
Szczecina.

V/. N.

Nie pobłażać 
pijakom i warchołom

W Szczecińskich Zakładach Celu 
lozowo-papierniczych w Skolwinie 
wczoraj z samego rana pracowni
cy warsztatów naprawczych, sor
towni i administracji zorganizowa 
li krótką masówkę, na której z 
cał^ stanowczością potępili ponie 
działkowe wybryki rozwydrzonej 
chuliganerii.

Trzeba wreszcie położyć kres 
najmniejszemu tolerowaniu chuli 
ganów i pijaków — mówi ślusarz 
Antończyk. Domagam się surowe 
go ukarania tych szumowin za 
Wszczęcie awantury w mieście i 
prowokacyjne wystąpienia pod 
gmachem konsulatu radzieclciego.

— Poniedziałkowe wybryki chu
liganów w śródmieściu winrO' sta 
nowić przestrogę, że nie można 
dłużej cackać się z warchołarni na 
ruszającymi porządek — mówi hy
draulik Czarnecki.

Potępiamy całkowicie antyra
dzieckie wystąpienia chuliganów 
pod gmachem konsulatu radziec
kiego. Jednocześnie zapewniamy, 
że nie poderwą one naszej przyjaź 
ni do narodów Związku Ra dziec- 
kiego.

Podobne wypowiedzi zdecydowa
nie potępiające poniedziałkowe wy 
bryki chuliganerii padały z ust , 
występujących na masówce robot 
ników.

Ślusarz — Nowosad, mistrz war
sztatów — Pakuła, robotnik — Gre 
czycho, robotnica sortowni — Si- 
niakowicz, pracownica umysłowa 
— Orlikowska i inni domagali się 
przykładnego ukarania chuliga
nów, winnych zakłócenia spokoju 
w naszym mieście.

Również załoga Szczecińskich 
Zakładów Nawozów Fosforowych 
na zorganizowanej wczoraj ma
sówce potępiła łobuzerskie wybry 
ki chuliganerii.

— Niech nikt nie przypuszcza, 
że poniedziałkowe ekscesy chuli
ganów poprze choćby jeden robot
nik naszych zakładów — mówi ślu 
sarz Bohdan Kaczmarek.

Surowego ukarania winnych po 
niedziałkowych zajść domagają 
się też Klaryński i Dziegciarz z 
działu produkcji superfosfatu oraz 
Latuszak — robotnik SPZB, za
trudniony na terenie SZNF.
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Nauka nie poszła w las 0 —
Pogrom chuliganów 

Ą ? w Szczecinie
SZCZECIN (kor. wł.). Z po

niedziałkowej smutnej lekcji 
władze Szczecina wyciągnęły. 
rozsądne wnioski. Wczoraj 
wszyscy milicjanci posiadali już 
pałki. W zakładach pracy 
i Politechnice powstała milicja 
robotnicza. Okazało się, że nie 
na próżno.

Wczoraj o godz. 18, na 
miejscu poniedziałkowej akcji 
koło restauracji „Gryf'4 znów 
zebrała się banda chuliganów 
tarasując ulice, nie przepusz
czając przechodniów, próbując 
wszcząć nową awanturę.

Tym razem jednak milicja 
przyjechała szybko i w parę 
minut rozpędziła pałkami całe 
towarzystwo. Ludzie przyglą
dający się z boku oklaskiwali 
akcję i dopingowali milicję.

Chuliganów sprzątnięto z uli
cy tak szybko, że nawet spra
wozdawcy prasowi nie zdążyli 
przybyć na miejsce wypadku. 
(Na str. 3 zamieszczamy in
formację o śledztwie w sprawie 
uczestników poniedziałkowych 
zajść).

*
Na masówce pracowników 

Centralnego Zarządu Produkcji : 
Samochodów żądano m. in. 
przeprowadzenia energicznego 
śledztwa i przykładnego uka
rania sprawców chuligańskich 
wystąpień w Bydgoszczy i 
Szczecinie.

(Inf. wij. Załoga Zakładów Im. 
Szadkowskiego w Krakowie, po - 
stanowiła wystąpić do załóg wszyst
kich większych zakładów w Polsce 
z listem potępiającym chuligańskie 
burdy w Bydgoszczy i Szczecinie.

(r.d.)
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ochotnicza
milicja

UWZGLĘDNIAJĄC słuszne żądania 
społeczeństwa powołano do życia , 

Milicję Robotniczo-Studencką. Wczo- j 
raj w KM PZPR odbyła się narada 
Komendy Miejskiej Milicji Rob.-Stud. 
z przedstawicielami ochotniczych od
działów milicji szczecińskich zakła
dów pracy i uczelni.

Obecnie istnieją już oddziały MRS 
przy 18 zakładach pracy oraz 3 wyż
szych uczelniach. W dalszej pracy 
oddziałami tymi kierować będą ofice
rowie MO. Członkowie patroli Milicji 
Rob.-Stud., którzy wraz z funkcjona
riuszami MO będą czuwać nad zabez 
pieczeniem porządku w naszym mie
ście noszą na rękawach opaski biało- 
czerwone z napisem MRS.

Już jutro ukażą się na mieście w 
godzinach południowych pierwsze pa 
trole MRS, w skład których wejdą 
pracownicy DOKP, Stoczni Szczeciń
skiej, Stoczni Remontowej oraz stu
denci wyższych uczelni.

JEDNYM z najliczniejszych i najle 
piej zorganizowanych — są oddzia 

ły studenckiej milicji. Po bliższe in
formacje zwróciliśmy się do dwóch 
członków dowództwa studenckich od
działów — studentów Politechniki — i 
Czesława ŚWIDERSKIEGO i Mariana 
KĘDZIERSKIEGO. ’

„Podobnie jak i oddziały robotni- ' 
cze — szeregi naszej milicji studen- j 
ckiej rekrutują się z samych ochotni 
ków. Zgłosiło się ich 350. Na czele 
stoi 5-osobowe dowództwo. Organiza 
cja milicji — systemem wojskowym. 
Tworzymy batalion, w skład którego 
wchodzą 2 kompanie studentów Poli 
techniki, kompania PAM i wzmocnio 
ny pluton WSR. Kompanie dzielą się 
na plutony, a te z kolei na drużyny. 
Ponadto przy dowództwie istnieje 
drużyna rozpoznawcza, operacyjno- ; 
techniczna. Ma ona stale do swej dy 
spozycji samochód osobowy „Wil- 
lys" i motocykl.

Poza milicją studencką zawsze nas 
stać na szybkie zorganizowanie w 
Osiedlu Akademickim około 1000 chęt 
nych do pomocy. Dowództwo na
szych oddziałów mieści się w Radzie 
Mieszkańców Osiedla Akademickie
go, gdzie przy telefonie siedzi stale 
dyżurny, utrzymujący kontakt z wła
dzami MO. Mamy opracowany system 
alarmowy, a nawet i poprzez ogłoszę 
nie komunikatu w radiowężle studen 
ckim możemy b. szybko zmobilizo
wać cały stan.

UZBROJENIE nasze — to przede 
wszystkim oddziaływanie na awan
turującego się-, niekoniecznie bicie 
pałką. Nie chcemy, żeby ludzie (na 
wet awanturnicy) nosili na ciele sine 
pręgi przez kilka dni. Ale gdy te me 
tody zawiodą, nie pomogć; — to po
trafimy uciec się do pałki.

ORZEMYŚLCIE to sobie dobrze — 
chuligani, pijacy i awanturnicy. 

Skończyła się „złota wolność". Le
piej zawczasu skierujcie swe kroki na 
prawą drogę. Klasa pracująca i stu 
diująca młodzież zrzeszona w ochot
niczych oddziałach Milicji Robotni- 
czo-Studenckiej nie pozwoli bowiem, 
byście bezkarnie swymi wybrykami 
szli na rękę prowokatorom i wrogom 
naszej socjalistycznej demokratyzacji. 
Żaden prawy obywatel nie będzie to 
ferował waszych ekscesów. Przeciw 
wam jest całe społeczeństwo. (ski)
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a załogami priedsiębhystw
Dobre wyniki daje zapoczątkowa

na przed kilku miesiącami współ
praca Wydziału Transportu Drogo
wego Politechniki Szczecińskiej ze 
Szczecińską Ekspozytura PKS Na
ukowcy pomogli załogom PKS 
wprowadzić zasady oddolnego pla
nowania przewozów.

Szczecińska Ekspozytura PKS ja
ko pierwsza w kraju zaczęła usta
lać swe zadania wspólnie z klien
tami. Zarzucono odgórne wskaza
nia przewozów na długich trasach 
Plan oparto na przewozach krót
kich, co pozwoliło na zlikwidowanie 
części tzw. pustych przejazdów 
Prócz ekonomiczniejszej gospodarki 
przewozowej uzyskano w ten spo
sób dużo lepsze wykorzystanie ła
downości taboru. W konsekwencji 
poważnie zwiększyły się zyski PKS.

Ostatnio niemal cały wydział 
Transportu Drogowego Politechniki 

współuczestniczy w wypracowaniu 
form działalności samorządu robot- 
niczego PKS oraz w ustalaniu pla
nu pracy na rok 1957 na zasadzie 
eksperymentu.

Dużo zapału wykazuje też grupa 
studentów wydziałów ekonomicz
nych politechniki. Analizuje ona za
sady organizacji i eksploatacji 
transportu drogowego w państwo
wych gospodarstwach rolnych. Na 
□odstawie badań i obserwacji pracy 
transportu samochodowego w gospo
darstwach zespołów PGR Witnica i 
Gumieńce, przygotowuje się wnioski 
zmierzające do lepszego i tańszego 
wykorzystania transportu. Dotych
czasowe spostrzeżenia i wyniki o- 
pracowań pozwalają przypuszczać, 
że w skali rocznej w jednym tylko 
zespole PGR przy lepszym zorga
nizowaniu transportu samochodowe
go można zaoszczędzić 250—300 tys. 
złotych,
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Współpraca
Politechniki

Szczecińskiej 
z załogami PKS

Dobre wyniki daje zapo
czątkowana przed kilku mie
siącami współpraca wydziału 
transportu drogowego Poli
techniki Szczecińskiej ze szcze 
cińską ekspozyturą PKS. Na
ukowcy pomogli załogom PKS 
wprowadzić zasady oddolnego 
planowania przewozów. . |

Szczecińska Ekspozytura 
PKS jako pierwsza w kraju 
zaczęła ustalać swe zadania 
wspólnie z kleniami. Zarzuca 
no odgórne wskazania przewo 
zów na długich trasach. Plan 
oparto na przewozach krót
kich, co pozwoliło na zlikwi
dowanie części tzw. pustych 
przejazdów. Prócz ekonomicz 
niejszej gospodarki przewozo 
wej uzyskano w ten sposób 
dużo lepsze wykorzystanie ła
downości taboru. W konse
kwencji poważnie zwiększyły 

!się zyski PKS-u.
Ostatnio niemal cały wy

dział transportu drogowego 
{ Politechniki współuczestniczy 
j w wypracowaniu form działał 
• ności samorządu robotniczego 
I .PKS-u oraz w ustalaniu planu 
.. pracy na rok 1957 na zasadzie 

eksperymentu.
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wydanie SłCiedi

A h\D
W Szczecinie 446 — 2,000,000

I

powstał
Związek Młodzieży 

Demokratycznej
Przed kilkoma dniami z inicja

tywy młodzieży akademickiej zo
stał powołany w Szczecinie Tym
czasowy Zarząd Wojewódzki 
Związku Młodych Demokratów. 
W skład jego weszli: jako prze
wodniczący Jerzy Źuchowski — 
lekarz, wiceprzewodniczący Zbi
gniew Wysocki z Politechniki i 
Leon Dudaniec z Akademii Me
dycznej oraz Bonifacy Kozłowski 
z Akademii Medycznej, Ryszard [ 
Jachnik z Wyższej Szkoły Roi-1 
niczej, Marek Lityński z Akade
mii Medycznej, Otton Wojtekun 
— adwokat.

Zadaniem zarządu będzie m. 
in. zorganizowanie klubu poli
tyczno - dyskusyjnego. Jak się 
dowiadujemy, w ostatnich tygod
niach na wyższych uczelniach 
Szczecina powstało szereg kół 
Związku Młodych Demokratów, 
ostatnio odbyły się w nich wybo
ry zarządów. Zarząd Wojewódz
ki Związku stawia sobie za za
danie organizowanie kół w śro
dowiskach młodzieży rzemieślni
czej, inteligenckiej, robotniczej i 
chłopskiej.
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Jubileusz 
chóru Politechniki
1 \AWNO Już. sala Filharmonii nie 
5 'gościła triu widzów, Hu na czwart 

kowym, Jubileuszowym koncercie z 
okazji 4-lecia istnienia chóni Politech 
n*.ki.  Przybyli na te uroczystość licz- 
n». szczecinianie miło spędzili dwie 
godziny, które upłynęły pod znakiem 
pieśni. Wykonawcą był Jubilat — chór 
Politechniki, ,,Szczecińska Czwórka'*  
oraz solista Witold MAKOWSKI.

PO KONCERCIE chór Politechniki na 
grodzono licznymi oklaskami i kosza
mi kwiatów, a założyciela I dyrygen
ta chóru — Jana SZYROCKIEGO ppo 
minkiem ufundowanym przez Wy dział 
Kultury MRN — aparatem fotonraticz- 
nyiŁ (s.)
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Jeszcze nie wszystkie komisje wyborcze
w okręgu szczecińskim pracuję normalnie

W Okręgowej Komisji Wyborczej 
nr 94, obejmującej miasto i powiat 
Szczecin, dokonano ostatnio oceny 
dotychczasowej pracy obwodowych 
komisji wyborczych. Podczas licz
nych kontroli w komisjach obwodo
wych stwierdzono, iż nie wszystkie 
pracują tak. jak przewidują plany i 
zalecenia. Na pierwszy plan wysu
wa się sprawa sprawdzania list wy
borczych. W zasadzie lokale wszę
dzie są lepiej lub gorzej przygoto
wane i urządzone, iednak dojście do 
nich nie zawsze jest łatwe. Np. w 
samym Szczecinie z reguły, jeżeli lo
kal wyborczy mieści się w dużym 
gmachu, trudno doń trafić, gdyż 
brak odpowiednich wskazówek. Po 
gmachu szkolnym przy ul. Jagielloń
skiej, mieszczącym Obwodową Ko
misję Wyborczą nr 14, można cho
dzić długo, zanim się trafi na po
trzebne pomieszczenie. Podobnie jest 
i w obwodzie nr 23. Wzorowo nato
miast urządziła lokal Obwodowej 
Komisji Wyborczej Politechnika 
Szczecińska.

Zastrzeżenia budzi również praca 
n’ektórych komisji w powiecie szcze
cińskim. Zdarzają się wypadki, ż? 
dyżurujący przy spisach wyborców 
samowolnie skracają czas dyżuru lub 
w ogóle nie zjawiają sio w lokalach 
komisji. Np. w gromadzie Brzózki 
przewodniczący komisji oświadczył, 
iż nie ma potrzeby stale dyżurować, 
iężeli na 129 wyborców już 80 spraw
dziło listę. Dosyć często sprawdzanie 
list n;e odbywa sie w lokalu obwo
dowej komisji. Np. w gromadzie 
Dołuje, mimo iż lokal wyborczy 
znajduje się w szkole, listy wykła

dane są do wglądu ludności w bu
dynku Gromadzkiej Rady Narodo
wej. Nie są tam również przestrze
gane ustalone godziny, w których 
spisy powinny być wyłożone. Toteż 
ludność sąsiednich wsi niemal nie 
ma możności sprawdzenia listy.

Aby zapobiec dalszym tego ro
dzaju nieporządkom, Okręgowa Ko
misja Wyborcza ustaliła dla wszyst
kich komisji obwodowych określo
ne godziny dyżurów, pozostawiając 
.jednakże możliwości dcstosowania 
ich do warunków miejscowych.


