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I sekretarz KC PZPR Edward Gierek z wizytą na ziemi Manifestu 
PKWN 

(INF. WŁ.). Za parę dni cały kraj święcić będzie 36 rocznicę ogłoszenia Manifestu Lipcowego. Ten 

historyczny dokument na zawsze splótł się z Chełmem i Ziemią Chełmską. Właśnie wczoraj, 

w przeddzień święta lipcowego, przebywał na tej ziemi z gospodarską wizytą I sekretarz KC PZPR 

tow. Edward Gierek. Towarzyszyli mu: członek Biura Politycznego, sekretarz KC — Andrzej 

Werblan, zastępca członka Biura Politycznego, sekretarz KC — Zdzisław Żandarowski, kierownik 

Wydziału Organizacji Społecznych, Sportu i Turystyki — Ryszard Bryk, kierownik Kancelarii 

Sekretariatu KC — Jerzy Wójcik, minister szkolnictwa wyższego i techniki — Janusz Górski oraz 

inni. 

I sekretarza KC, w imieniu wojewódzkich władz partyjnych i administracyjnych, mieszkańców 

Ziemi Chełmskiej oraz uczestników studenckiej akcji „Chełm — 80" powitali serdecznie: zastępca 

członka KC, I sekretarz KW PZPR w Chełmie — Henryk Świderski oraz wojewoda chełmski — 

Alojzy Zieliński, a młodzież wręczyła mu wiązanki kwiatów. Obecne przy powitaniu rzesze 

mieszkańców Chełma i studenckiej młodzieży zgotowały gościom gorącą owację. 

W czasie pobytu w woj. chełmskim tow. Edward Gierek zapoznał się z dotychczasowym dorobkiem 
gospodarczym, społecznym i kulturalnym tego województwa, żywo interesował się problemami życia 
codziennego jego mieszkańców oraz wkładem młodzieży studenckiej w rozwój Ziemi Chełmskiej. 

W Domu Absolwenta 

Domem Absolwenta przyjęto się w Chełmie nazywać blok mieszkalny przy ul. I Armii Wojska 
Polskiego, w którym mieszkają absolwenci szkól wyższych zatrudnieni od niedawna w tym mieście. 
Budynek ten został oddany do użytku na jesieni ubr. Przy jego wznoszeniu pracowali studenci z różnych 
stron kraju uczestniczący ty akcji „Chełm -80". W bloku zamieszkuje ponad 60 rodzin, wśród nich 
małżeństwo Janowskich. Właśnie oni gościli w swym mieszkaniu I sekretarza KC PZPR tow. Edwarda 
Gierka. 

U wejścia do bloku Dostojnego Gościa powitała cala rodzina Janowskich: inż. inż. Krystyna i Zbigniew 
oraz ich dwoje małych dzieci. Zgromadzeni przed budynkiem mieszkańcy osiedla zgotowali gościom 
serdeczne przyjęcie. Podczas wizyty w mieszkaniu pary młodych inżynierów tow. Edward Gierek nawiązał 
z nimi bezpośrednią rozmowę. 



Na budowie centrum rekreacji 

Następnie I sekretarz KC PZPR. wraz z towarzyszącymi osobami przybył na teren budowy centrum 
rekreacji i wypoczynku w Kumowej Dolinie, wykonywanego od początku przez uczestników studenckiej 
akcji „Chełm-80". Tow. E. Gierka powitała pracująca tam młodzież z Politechniki Białostockiej 
i Rzeszowskiej oraz studenci polscy uczący się w radzieckich uczelniach technicznych. Delegacja studentów 
wręczyła Edwardowi Gierkowi wiązankę polnych maków. Wywiązała się przy tym bezpośrednia rozmowa 
na temat udziału studentów w akcji „Chełm-80". 

— Szef sztabu akcji „Chełm-80" MARIAN MICHALIK poinformował przybyłych o pracy przy 
wznoszeniu centrum rekreacyjnego. Koncepcja budowy tego zespołu obiektów zrodziła się w kole 
naukowym studentów architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zespół ten będzie się składać 
z amfiteatru, zajazdu, boisk sportowych oraz basenów. 

W studenckiej akcji „Chełm-80", którą podjęto w 1976 r. uczestniczyło dotąd 20 tys. osób. W bieżącym 
roku w różnych formach działalności produkcyjnej, społecznej, naukowej, kulturalnej weźmie udział ponad 
7 tys. studentów ze wszystkich ośrodków akademickich w kraju. Wartość wykonanych dotąd prac oceniana 
jest na ok. 188 mln zł. 

Tow. Edward Gierek obejrzał następnie plastyczny projekt budowy centrum rekreacyjnego. Objaśnień 
udzielał mu dr inż. arch. ADAM LISIK opiekun kola naukowego architektów z Politechniki Śląskiej, 
I sekretarz KC PZPR wyraził zadowolenie z faktu iż w Chełmie może pracować młodzież z różnych 
regionów kraju. „Szczególnie się cieszę — powiedział tow. Edward Gierek — że pracuje tu młodzież ze 
Śląska. W tej pracy dokonuje się zespolenie mieszkańców z różnych części Polski". 

Z kolei studenci z kola naukowego architektów poinformowali przybyłych o Innych pracach na rzecz 
Chełma, a wśród nich o projekcie zagospodarowania Placu Zebrań Ludowych przy gmachu PKWN. 

W Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym 

Kolejnym etapem pobytu I sekretarza KC PZPR na Ziemi Chełmskiej była wizyta w Rolniczym 
Zakładzie Doświadczalnym w Bezku. Gospodarstwo to podlega lubelskiej Akademii Rolniczej, Ma ono duży 
dorobek w dziedzinie doświadczalnictwa i produkcji rolnej. 

U wejścia do zakładu tow. Edwarda Gierka po staropolsku chlebem i solą powitał dyrektor RZD 
TADEUSZ ZAPOL8KI, a studenci lubelskiej AR odbywający tam praktykę wręczyli gościom wiązanki 
polnych kwiatów. I sekretarz KC PZPR i towarzyszące mu osoby zwiedzili obiekty inwentarskie interesując 
się szczególnie osiągnięciami produkcyjnymi zakładu. Goście poinformowani zostali, że RZD gospodaruje 
na ponad 700 ha gruntów, że zbiera plony zbóż w wysokości 36—10 q z hektara, że pogłowie bydła wynosi 
80 sztuk na 100 ha użytków rolnych, a owiec przekracza 260 sztuk. 

W rozmowie z pracownikami RZD tow. Edward Gierek zwrócił uwagę na potrzebę intensyfikowania 
produkcji rolnej oraz na rolę nauki we wdrażaniu nowoczesnych metod gospodarowania. 



Spotkanie z aktywem 

Po południu, w sali Wojewódzkiego Domu Kultury odbyło się spotkanie I sekretarza KC PZPR 
i towarzyszących mu osób z kierowniczym aktywem Socjalistycznego Związku Studentów Polskich 
i działaczami bratnich organizacji.. Obecni byli przewodniczący RG FSZMP i ZG ZSMP ANDRZEJ 
KOŁTEK i naczelnik ZHP ANDRZEJ ORNAT. W spotkaniu wzięli również udział rektorzy wyższych 
uczelni, profesorowie i wychowawcy. Po serdecznym powitaniu przez młodzież i odśpiewaniu przez 
zebranych hymnu państwowego, okolicznościowe przemówienie wygłosił przewodniczący ZG SZSP 
STANISŁAW GABRIELSKI. Przedstawił on najważniejsze problemy ruchu studenckiego, działalność 
dydaktyczno-wychowawczą wyższych uczelni, kłopoty, z jakimi borykają się studenci. Mówił o programach 
nauczania wymagających zmian. Ponadto poinformował, że studencka akcja „Chełm-80" zostanie 
przedłużona do 1984 r. 

Następnie delegacja studentów złożyła na ręce tow. Edwarda Gierka meldunek o dotychczasowych 
dokonaniach młodzieży akademickiej w ramach akcji „Chełm-80". 

W dalszej części spotkania wywiązała się dyskusja, w której zabrali głos przedstawiciele aktywu SZSP 
z różnych środowisk akademickich. W swych wypowiedziach nawiązywali oni do hasła „Naszą rzeczą jest 
Ojczyzna", poruszając najbardziej zasadnicze sprawy dotyczące kraju i środowiska akademickiego. 


