
Medal za zasługi w krzewieniu 
pokoju i praw człowieka 

dla Edwarda Gierka 
Polska 
krajem 
pokoju 

Wręczenie Edwardowi 
Gierkowi medalu za zasłu-
gi w krzewieniu, pokaja i 
praw, człowieka, przekaza-
nie przezeń tępo wyróżnie-
nia Sejmowi jako repre-
zentacji narodu — to wy-
darzeń te o symbolicznej 
wymowie, raz jeszcze ak-
centujące aktywność, jaką 
przejawia Polska . Ludowa 
na arenie międzynarodowej 
dla. utrzymania pokoju- u-
mocnienia bezpieczeństwa 
światowego. Inicjatywy 
Polski przedsiębrane w tej 
doniosłej dziedzinie zyska-
ły naszemu krajowi i oso-
biście.. Edwardowi Gierko-

wi wysoki autorytet i u-
znanie w świecie. 

Pokój — to jedno z naj-
dawniejszych marzeń ludz-
kości, wciąż żywe — i ni-

gdy w pełni nie ziszczone. 

Polska, najciężej do-
świadczona okropnościami 

II wojny, światowej, nie-
mal natychmiast po jej za-
kończeniu zaczęła wystę-
pować na. forum między-
narodowym z inicjatywa-
mi, których urzeczywist-
nienie miało nie dopuścić 

do kolejnego zbrojnego 
konfliktu w Europie i 
świecie: W roku 1946 — 
przedstawiciel. Polski zgła-
sza w ONZ propozycję po-
kojowego wykorzystania e-
nergii jądrowej. Polską 
jest idea -utworzenia stref 
bezatomowych. Inicjatywą 
naszego kraju jest też 
zgłoszona w ONZ propozy-
cja zwołania europejskiej 
konferencji bezpieczeństwa 
i współpracy — przyjęta 
niegdyś jako utopia, a jed-
nak zrealizowana po. 11 la-

tach, 'W roku 1974 E. Gie-
rek, występując na forum 
ONZ, przedstawia koncep-
cję wychowania społe-
czeństw w duchu pokoju — 
aw cztery lata później na 
podstawie polskiego pro-
jektu zostaje, uchwalona 

deklaracja ÓNZ w tej 
sprawie. 

Na wniosek Polski po 
raz pierwszy uznano w 
prawie międzynarodowym 
prawo do życia w pokoju 
za jedno z podstawowych 
praw człowieka. 

Pokojowa aktywność na-
szego kraju na arenie mię-
dzynarodowej zwiększana 
się zawsze wraz te wzro-
stem napięcia międzynaro-
dowego. Tak było i ostat-
nio. Przypomnijmy: zgło-
szona zostaje przez E. 
Gierka na VIII Zjeździe 
PZPR propozycja zwołania 
w Warszawie konferencji 
w sprawce odprężenia mi-
litarnego i rozbrojenia w 
Europie; w stolicy Polski 
— przy udziale I sekreta-
rza KC PZPR — odbyło się 
niedawno ważkie, spotkanie 
przywódców ZSRR i Fran-

cji 

Edward Gierek i Edgar Faure podczas uroczystości. 
CAF — telefoto 

W PIĄTEK, 4 bm., w gmachu Sejmu w Warsza-
wle odbyła się uroczystość wręczenia I sekre-
tarzowi KC PZPR Edwardowi Gierkowi me-

dalu Międzynarodowego Instytutu Badania Praw 
Człowieka w Strasburgu za zasługi w krzewieniu po-
koju i praw człowieka. 

W uroczystości uczestniczyła liczna grupa polskich 
działaczy politycznych i społecznych oraz zagranicz-
nych uczestników obradującej w .Warszawie między-
narodowej konferencji poświęconej prawu do życia 
w pokoju i innym prawom człowieka. 

Medal, nadawany mężom stanu i wybitnym osobi-
stościom działającym na rzecz umocnienia pokoju 
światowego i praw człowieka, wręczył I sekretarzowi 
KC PZPR Edgar Faure — znany polityk francuski, 
prezydent Instytutu Badania Praw Człowieka w Stras-
burgu. 


