
adania, seans łączności, konferencja prasowa

Pracowity dzień

inlsMzUej załogi
kosmicznego laboratorium KHAKOWi

MOSKWA
30 czerwca był kolejnym, pra-
jwitym dniem 4-osobowej mię-
tynarodbwej załogi okrążającej
asz glob w 32-tonowym żes-.
Sile orbitalnym „Salut 6” —

gojuz 29” — „Sojuz 30”.
fszyscy kosmonauci , wykóny-
•ali w tym dniu kolejne ba-
ania, doświadczenia i eksper.y-
enty przewidziane programem

>tu. W godzinach popołudnio
wych odbyła się podczas dwóch
olejnych okrążeń Ziemi .koh
erencja prasowa, podczas któ-

ej załoga kosmicznego labo-
atorium dzieliła się ze zgroma-
fzonymi w ośrodku kierowania
ótem przedstawicielami prasy,
■adia i telewizji swymi wraże-

liamj oraz odpowiadała na ich
iczne pytania.

*

Prasa zagraniczna nadal z ,ża-
yteresowaniehi śledzi przebieg
ądziscko-polskiego ekspery
mentu kosmicznego na pokła-
•zie zespołu orbitalnego. Infor
macje prasowe koncentrują się
‘a- opisie eksperymentów nie-
iycznyęh i technologicznych,
okopywanych przez czwórkę
:osmonąutów, w tym polskiego■ksperymAitu „Syrena”.

*

Członek Biura Politycznego
fcc .PZPR," minister obrony na
rodowej, .gen, .armii. Wojciech
faruzelski odwiedził Centrum
Kierowania Lotem pod Moskwą.
Y. Jaruzelski uczestniczył w

ieansie łączności radiowej ż za
łogą orbitalnego zespołu nauko-
śó-badawczego,' w czasie któ
rego polski kosmonauta-badącż,
frirbsław-Hermaszewski poma-
lał swemu- - dowódcy, Piotrowi

|- .

‘
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Itasżyia produkcja
ttironifiznego

podziemnych instalacji

i
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W naszym kra
ju istnieje ok.
810 miast i po
nad 2,1 tys gmin.
Pod nimi uloko
wanych jest ok.
210 tys. km róż
nych podziem
nych ■przewo
dów. Ich war
tość sięga 20 —

40 proc, ogólnej
wartości zainwe
stowania miej
skiego. Jest to

więc olbrzymi
majątek narodo
wy, w skali kra
ju zinwentary
zowany tylko w

30 proc. Powo
duje to olbrzy
mie perturba
cje z konserwa
cją, remontami
i eksploatacją o-

raz rozbudową
podziemnych

,Przewodów. Li-

■pzne są też awa
rie przy prowa
dzeniu różnych
procesów inwestycyjnych.

Krakowskie Przedsiębiorstwo
Geodezyjne, z udziałem specjali
stów z Instytutu Geodezji Gór
niczej i Przemysłowej oraz Za
kładu Doświadczalnego Apara
tury Naukowej AGH, skonstruo
wało elektroniczny wykrywacz,
Ii. lokalizator urządzeń podziem
nych: przewodów metalicznych
i prowadzących prąd.

Produkcję na skalę przemy
słową podjęło Krak. Przeds. Geo-

•xi

u-ż

r

ogoda w rejonie Krakowa
iksztaltować się będzie pod
■Wpływem podwyższonego
ciśnienia. Zachmurzenie

umiarkowane, okresami
duże. W godzinach popo
łudniowych rozwój chmur

klębiaslych. Rano lokalne mgły
i zamglenia. Wiatry z kierun
ków zmieniających się, z prze
wagą zachodnich o prędkości
2—5 m/sek. Temperatura dniem

W—.23, minimalna nocą 12—8
”• C. (W)

*

Klimukowi w przeprowadze
niu eksperymentu medycznego
„Czajka”. Ministrowi obrony
narodowej towarzyszył kos-
monauta-konsultant kierownika
lotu, ppłk Zenon Jankowski.

Prezydium Rządu rozpatrzyło
podstawowe kierunki rozwoju

30 czerwca br. Prezydium
Rządu rozpatrzyło 1 przyjęło
uchwałę o powołaniu Komitetu
Rady Ministrów do sprąw Za
gospodarowania Wisły. Jedno
cześnie w celu bieżącego ■'kiero
wania tą ważną i złożoną pro
blematyką utworzono instytucję
pełnomocnika rządu.

0 Z kolei Prezydium Rządu,
przy udziale władz politycznych
i administracyjnych wojewódz
tw* miejskiego krakowskiego,
oceniło stan realizacji społeczno-
gospodarczego programu rozwo
ju Krakowa i województwa.
Program został opracowany
przed czterema laty. Sprawie
tej poświęcona był* uchwała
Biur* Politycznego KC PZPR
oraz przyjęte w jej następstwie
uchwały rządu.

Dotychczasowa realizacją pro
gramu przyniosła wymierne re-

«

*♦

i

p-

-J

Elektroniczny lokalizator podziemnych instala
cji w akcji na ulicach Krakowa.

Fot. Jadwiga RUBIS

dezyjne. Jest to zarazem pro
dukcja antyimportowa. Koszt
jednego lokalizatora zakupione
go za granicą to wydatek 6,6—12
tys. dolarów, krajowego lokali
zatora — 30—35 tys. zł. Lokaliza-
tory krajowe nie ustępują kupo
wanym za dewizy. Pozwalają na

prowadzenie badań sytuacyj
nych o zasięgu działania 350 m

z dokładnością do 4 cm oraz do
głębokości 6 m, z dokładnością
do 10 cm. Praca nie powoduje
żadnych zakłóceń np. radiowych,
telewizyjnych.

Dążeniem Krak. Przeds. Geo
dezyjnego jest stworzenie kata
stru urządzeń podziemnych Kra
kowa, obejmującego dokładne

mapy i opisy. Zaistnieje możli
wość stworzenia banku, dyspo
nującego wszechstronnymi infor
macjami o podziemnym Kra
kowie. Doświadczenia będą upo
wszechniane w kraju.

Twórcami patentu i projek-
(Dolcończenie na str. 2)
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Odiwa sie Plenum KKffi

poświecone nauce Howa
Dzisiaj, 1 lipca, w auli Wyższej Szkoły Peda

gogicznej w Krakowie odbywa się posiedzenie ple
narne Komitetu Krakowskiego PZPR. Tematem
Plenum jest wszechstronnie rozumiana rola kra
kowskiego ośrodka naukowego w życiu społecz
nym, gospodarczym i kulturalnym miasta, regio
nu i kraju. (Artykuł poświęcony krakowskiej nau
ce zamieszczamy na str. 3.) (k)

Kraków, sobota 1, niedziela 2 lipca 1978 r.

lultaty. Uwidoczniło się to prze
de wszystkim w zwiększeniu
produkcji przemysłowej, we

wzroście dochodów pieniężnych
ludności, w powiększeniu roz
miarów świadczonych usług, w

lepszym wykorzystaniu rolni
czych obszarów produkcyjnych
oraz w rozbudowie techniczno-

społecznej infrastruktury aglo
meracji krakowskiej. Na posie
dzeniu ustalono przedsięwzięcia
niezbędne dla dalszej pomyślnej
realizacji programu w latach
1978—1980. Rozpatrzono również

podstawowe kierunki rozwoju
regionu w przyszłym 5-leciu. Za

szczególnie istotne uznano spra
wy związane z budownictwem

mieszkaniowym, rozbudową in
frastruktury technicznej i uno
wocześnieniem komunikacji.
Wiele uwagi poświęcono pro
blemom wynikającym z rosną
cej roli Krakowa w dziedzinie
nauki i . szkolnictwa wyższego,
w kulturze i turystyce.

St Prśzydium Rządu rozpa
trzyło informację rainist-a prze
mysłu spożywczego i skupu o

realizacji podstawowych inwe
stycji w resorcie.

Prezydium Rządu oceniło
przebieg realizacji ustaleń przy
jętych na początku • 1977 r„. a

mających na celu należyte za
gospodarowanie gruntów rol
nych w województwach: bial
skopodlaskim, białostockim,
chełmskim, przemyskim, suwal
skim i zamojskim.

$ Przyjęto uchwałę w spra
wie zasad systemu ekonomiczno-
finansowego przedsiębiorstw
handlu zagranicznego. Wykorzy-

NOWY JORK
Po ■całonocnym posiedzeniu 30

czerwca komitet główny specjal
nej sesji Zgromadzenia Ogólnego
Narodów Zjednoczonych poświę
conej rozbrojeniu ostatecznie u-

zgódnit projekt dokumentu końco
wego. Po wielotygodniowych kon
sultacjach Ul kraje dokonały za
sadniczego zbliżenia swoich sta
nowisk, umożliwiając dzięki i emu

akceptacje dokumentu składają
cego się ze wstępu, deklaracji w

sprawie rozbrojenia,
działania, oraz części
mechanizmów rokowań rozbroje
niowych. Sformułowania, co do

których nie można było osiągnąć
jednomyślności, zostały wyłączone z

ostatecznego projektu dokumen
tu. Większość propozycji przedło
żonych przez Związek Radziecki i

kraje wspólnoty socjalistycznej
zostało włączonych w skład doku
mentu końcowego.

programu
dotyczącej

' PFIA „ESTRADA
KRAKOWSKA"

zaprasza
do BARBAKANU

W NIEDZIELĘ 2 LIPCA:
— u godz. 18
na program zespołu
„8 Sióstr”
z gościnnym występem kape
li regionalnej „WATRA”
z Lubnia
— o godz. 21
na koncert zespołu
OLD METROPOLITAN
BAND
w ramach imprezy
Barbakanie”.

Bilety do nabycia
Barbakanu w godz.

„Jazz w

w kasie
10—18.

K-4586

stując pozytywne doświadczenia
dotychczasowych rozwiązań sy
stemu wielkich organizacji go
spodarczych (WOG). zasady
wprowadzane obecnie stwarzają
silne motywacje pobudzające do
powiększania eksportu, racjona
lizacji importu oraz wzmacnia
nia dyscypliny płatniczej, a tak
że do podnoszenia efektywności
gospodarowania,

0 Prezydium Rządu przyjęło
uchwałę w sprav,’ie zasad orga
nizacji oraz zakresu działania
państwowych jednostek projek
towych. Zawarte w niej posta
nowienia mają na celu dalsze
usprawnienie procesu projekto
wania inwestycji, przede wszy
stkim zaś podniesienie jakości
oraz ekonomicznej efektywności
opracowywanych projektów.

Uroczystość otwarcia

nowej siedziby
krakowskiego PIE

Jak już informowaliśmy, w

dniu wczorajszym oficjalnie
przekazano do użytku nową sie
dzibę Oddziału Przemysłowego
Instytutu Elektroniki w Krako
wie, który pracował dotychczas
w bardzo trudnych warunkach
lokalowych. Ten budynek labo
ratoryjny i warsztatowy zbudo
wany został, kosztem 103 min
żł w niewiele ponad 2 lata,
przez Krakowskie Przedsiębior
stwo Budownictwa Przemysło
wego nr 1, popularny „Krak-
bud”.

Do nowej siedziby Oddziału
PIE przy ul. Zabłocie 39, przy
byli m, in.:. z-ca członka Biura
Politycznego KC, I sekretarz
KK PZPR Kazimierz Barcikow-

ski, wiceprezydent miasta Eu
geniusz Janczarski. Obecni tak
że byli przedstawiciele Zjedno
czenia „Unitra-Elektron”, In
stytutu z Warszawy, krakow
skich zakładów zajmujących się
produkcją elektroniczną oraz

budowlani.
Symbolicznego przecięcia

wstęgi dokonał Kazimierz Bar-
ciknwski.

Następnie wszyscy zaproszeni
goście zapoznali się z wyposaże
niem tej placówki w bardzo no
woczesny sprzęt i aparaturę kon
trolno-pomiarową krajowej i za
granicznej produkcji. Oglądano
także urządzenia technologiczne
do powielania krótkich serii o-

pracowywanych tutaj elektro
nicznych mikroukładów.

W związku z oddaniem do u-

żytku nowego obiektu przygoto
wana także została wystawa
wyrobów skonstruowanych przez
elektroników z krakowskiego
Oddziału. W obrazowy sposób
zademonstrowano elementy i

podzespoły elektroniczne, stoso
wane w różnych gałęziach prze
mysłu oraz w sprzęcie powsze
chnego użytku, (ja)

Książeczki mieszkaniowe dla sierot z Domów Dziecka

?»

Przedstawiciele Pracowni Projektowo-Kamieniarskiej
„Kambud” Barbara Jędrzejewska, Wanda Maneyk i Jaro
sław Małolepszy wręczyli ufundowaną przez załogę Pra
cowni książeczkę mieszkaniową z wkładem 22.630 zł Józiowi
Czarleckiemu z DD nr 10 w Bieżanowie.

Serdecznie dziękujemy! (mar)

Chociaż

więc ze

pełnia lata — w Kolie Gąsienicowym leży śnieg. Korzystają
sprzyjającej aury narciarze. CAF — Momot.

Drugi dzień wizyty
libijskiego przywódcy
w naszym kraju

łątek był drugim dniem
wizyty w Polsce sekreta
rza generalnego Powszech

nego Kongresu Ludowego Libij
skiej Arabskiej Dżamahiriji Lu-

dowo-Socjalistycznej płk. MU-
AMMARA KADAFIFGO, Prze
bieg rozmów i spotkań na naj
wyższym szczeblu dowodzi, iż w

toku wizyty wyrażana, jest wola
dalszego rozwijania wszech
stronnej współpracy polsko-libij-
skiej.

„Cricot-2“ wystąpi
w Caracas i w Rzymie

W kolejną zagraniczną podróż
artystyczną wyruszył krakow
ski teatr „Cricot 2” kierowany
przez-Tadeusza Kantora. W sto
licy Wenezueli Caracas -wystę
pować będzie przez ponad dwa

tygodnie od 1 do 16 lipca ze

spektaklem „Umarła klasa’.
Caracas jest w tym roku go
spodarzem Teatru Narodów, a

„Cricot 2” . reprezentuje w nim

polski teatr współczesny. Do
Wenezueli wyjeżdżają również
jako obserwatorzy tej -wielkiej
imprezy teatralnej m. in. An
drzej Wajda, Józef Szajna, Ha
lina Obidniak, Roman Szydłow
ski . i Sławomir Mrożek.

Po występach w Caracas
gdzie krakowski teatr wystąpi
7-krotnie, trasa artystycznego
tournee prowadzić będzie do
Rzymu, gdzie do końca lipca te
atr „Cricot 2” uczestniczyć bę
dzie w Festiwalu.Rzymskim —

międzynarodowej imprezie tea
tralnej. Spektakle jego odbywać
będą się w Teatro di Roma, (e)

Najlepsi wśród placówek
związku „Cepelia"

Krakowska Spółdzielnia Ręko
dzieła Ludowego i Artystycznego
im. St. Wyspiańskiego zdobyła
tytuł najlepszego producenta ryn
kowego w ub. r. wśród ponad 100

podobnych placówek związku „Ce
pelia”.

W piątek płk Muammar Ka-
dafi zwiedził warszawskie Sta
re Miasto, oraz był obecny . w

Muzeum Historycznym m. st.

Warszawy, na pokazie dokumen
talnego filmu poświęconego naj
nowszym dziejom miasta.

W godzinach popołudniowych
pik Muammar Kadafi spotkał
się z Kościuszkowcami — żoł
nierzami najstarszej jednostki
Ludowego Wojska Polskiego —

1 Praskiego Pułku Zmechani
zowanego.

30 czerwca odbyły się rozmo
wy między wicepremierem rzą
du PRL — Mieczysławem Ja
gielskim, a sekretarzem przemy
słu Libijskiej Arabskiej Dżama
hiriji Ludowo-Socjalistycznej —

Dżadallah Azuz Talhi. Z zado
woleniem stwierdzono dynamicz
ny rozwój dotychczasowej współ
pracy gospodarczej oraz możli
wości dalszego rozszerzenia i ro
zwoju tych stosunków.

W piątek odbyły się też roz
mowy między ministrem spraw
zagranicznych PRL Emilem
Wojtaszkiem i sekretarzem

spraw zagranicznych Dżąmahiri-
ji Libijskiej dr Ali Treiki.

OD DZISIAJ

NA EKRANACH KIN!
• „KIJÓW”

GON MNIE, AŻ CIĘ
ZŁAPIĘ

— komedia francuska z An
nie Girardot

• „UCIECHA”
OSTATNI FILM O LEGII
CUDZOZIEMSKIEJ

— amerykańska komedia
Marty Feldmana z Mi-
chaelem Yorkiem
ODRAŻAJĄCY, BRUDNI,
ZLI...

— nagrodzony w Cannes
film Ettore Scoli

• „WARSZAWA”
MĘŻCZYZNA Z BIAŁYM
GOŹDZIKIEM

— komedia szwedzka
ZAGUBIONE DUSZE

— przygodowy film z Cathe-
rine Deneuve i Vittorio
Gassmanem

• „WOLNOŚĆ”
INNY MĘŻCZYZNA, IN-'
NA SZANSA

— nowy film francuski Clau-
de Leloucha

• „ŚWIT”
DZIEWCZYNA Z RE
KLAMY

— sensacyjny film amery-
kańsko-włoski

• „MŁODA GWARDIA”
SKRZYDEŁKO CZY NÓŻ
KA
Louis de Fuńes!

K-4578
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P. Jaroszewicz przyjął delegację
działaczy spółdzielczości rolniczej

XI Plenum
NK ZSL

Odznaczenie polskiego ministra

B b

Z okazji 30-lecia spółdzielczo
ści rolniczej, premier Piotr Ja
roszewicz udekorował 30 czerw
ca ponad' 50-osobową grupę naj
bardziej zasłużonych działaczy
tej organizacji wysokimi odzna
czeniami państwowymi przyzna
nymi im przez Radę Państwa za

duży wkład w społeczno-gospo
darczy .rozwój wsi , i
oraz umacnianie roli
du wiejskiego.

Orderem Sztandaru
klasy udekorowany został Jan
Kamiński — minister, prezes ZG
CZSR „Samopomoc Chłopska”;

Orderem Sztandaru Pracy II

klasy — Tadeusz Szelążek — wi
ceprezes ZG CZSR „Samopomoc
Chłopska”;

Krzyżem Kawalerskim Orde
ru Odrodzenia Polski udekoro
wany został m. in. Adam Okoń
ski — kier. dz. w WZSR w Kra
kowie.

rolnictwa
samorzą-

Pracy I

Tego samego dnia prezes Rady
Ministrów przyjął delegację
działaczy tej największej orga
nizacji spółdzielczej, zrzeszają
cej ponad 6 min rolników i za
trudniającej ok. 650 tys. praco
wników.

Reprezentantami terenowego
aktywu spółdzielczości rolniczej
na spotkaniu byli m. in. Hen
ryk Mizianty z Nowego Sącza,
Edward Bieniek z Pcimia w woj.
miejskim krakowskim.

Do tradycji i najważniejszych
wydarzeń w 30-letniej hiśtorii

spółdzielczości rolniczej nawią
zał na spotkaniu min. Jan Ka
miński. Podkreślił on, żę dopie
ro w Polsce Ludowej organiza
cja ta zyskała pełne możliwości
wszechstronnego rozwoju i sku
tecznego oddziaływania na prze
obrażenia zachodzące
w rolnictwie.

Zwracając się do
Piotr Jaroszewicz

wagę 30-letniego dorobku i wie
lostronnej działalności spółdziel
czości rolniczej,
stanowi obecnie
socjalistycznego
wej gospodarki

P. Jaroszewicz przekazał od I
sekretarza KC PZPR — Edwar
da Gierka serdeczne gratulacje
i wyraz.y uznania działaczom
spółdzielczości rolniczej odzna
czonym z okazji jej 30-lecia oraz

złożył na ręce uczestników spo
tkania życzenia dalszej owocnej
pracy dla wszystkich pracowni
ków i całego aktywu samorzą
dowego tej zasłużonej dla na
szej wsi i kraju organizacji.

nawsii

zebranych
podkreślił

Krajowa narada

przedstawicieli
samorządu robotniczego

Ogranizacja ta
ważkie ogniwo
systemu plano-
naszego kraju.

3 lipca br. zbiera się w War
szawie krajowa narada przed
stawicieli samorządu robotnicze
go. Na naradzie dokonana zo
stanie ocena dotychczasowej re
alizacji tegorocznego planu i na

tej podstawie sostaną określone
najważniejsze zadania, jakie na
leży podjąć w II’półroczu br. dla
szybszej poprawy efektywności
gospodarowania, a tym samym
dla lepszego zaspokajania po
trzeb społecznych.

Taki jest cel bezpośredni tego
spotkania reprezentantów samo
rządu robotniczego wielkich za
kładów pracy, działaczy partyj
nych, państwowych, związko
wych i młodzieżowych. Nie
mniejsze jest jego znaczenie dla
podnoszenia rangi samorządu,
umacniania jego roli w systemie
demokracji socjalistycznej.,, ifwjj*
ływanie takich narad co naj
mniej raz w roku, ma wejść na

stałe do praktyki naszego życia
publicznego, zgodnie z zalece
niem Biura Politycznego KC
PZPR, które wytyczyło ostatnio
kierunki dalszego rozwoju sa
morządu robotniczego. Krajowe
narady będą oceniać działalność
samorządu, a zwłaszcza urzeczy
wistnianie jego podstawowej
funkcji, jaką jest stanowienie o

sprawach przedsiębiorstwa i za
łogi, uchwalanie planów i kon
trola ich realizacji.

30 czerwca obradowało w

Warszawie XI plenarne posie
dzenie NK ZSL. W toku ob
rad, którym przewodniczył pre
zes NK, S. Gucwa, omówiono
zadania Stronnictwa w dal
szym rozwoju budownictwa rol
niczego i wiejskiego. Szczegól
nego znaczenia nabierają dla
rolnictwa — zdaniem uczestni
ków plenum — przedsięwzięcia
inwestycyjne stwarzające wa
runki do powiększenia pogłowia
zwierząt oraz unowocześnienia
metod hodowli.

W podjętej uchwale zobowią
zano gminne komitety, koła i
członków ZSL do podejmowania
— wspólnie z wiejskimi orga
nizacjami PZPR — skutecznych
przedsięwzięć' na rzecz dalsze
go usprawnienia budownictwa
wiejskiego i .pełnego wykonania
zadań przyjętych w tej dzie
dzinie.

Plenum powołało Jerzego
Grzybczaką — prezesa WK ZSL
w Białymstoku na członka se
kretariatu NK Stronnictwa.

W związku z przejściem do
tychczasowego przewodniczące
go Głównego. Sądu Partyjnego
ZSL — Franciszka Sadurskiego
do pracy w Klubie Poselskim
ZSL, plenum powierzyło funk
cję przewodniczącego GSP Win
centemu Zydroniowi.

Tylko do 15 lipca

D

Wojciecha Jaruzelskiego
30 czerwca sekretarz generalny KC KPZR, przewodniczący

Prezydium Rady Najwyższej ZSRR Leonid Breżniew przyjął na

Kremlu członka Biura Politycznego KC PZPR, ministra obrony
narodowej PRL Wojciecha Jaruzelskiego, który przebywa z wi
zytą w Związku Radzieckim. Rozmowa dotyczyła dalszego uma
cniania i rozwoju wszechstronnych . stosunków .. radziecko-pol-
skich i przebiegała w atmosferze serdeczności i przyjaźni. W
spotkaniu uczestniczył minister obrony ZSRR, marszałek Dmi-
trij Ustinow oraz ambasador PRL w ZSRR Kazimierz Olszewski.

W tym samym dniu L. Breż
niew udekorował W. Jaruzel
skiego Orderem Czerwonego
Sztandaru przyznanym mu de
kretem Prezydium Rady Naj
wyższej ZSRR, za zasługi bojo
we we wspólnej walce w latach
II wojny światowej oraz za

wielki wkład w umacnianie
wspólnoty bojowej sił zbrojnych
ZSRR i Polski w okresie po
wojennym.

W uroczystości uczestniczyli
m. in. marszałek D. Ustinow,
wybitni radzieccy -dowódcy oraz

członkowie delegacji WP, która
na zaproszenie ministra obrony
ZSRR przebywa z oficjalną
przyjacielską wizytą w Związku
Radzieckim.

Podczas uroczystości przema
wiał L. Breżniew, który gratu
lując min. Jaruzelskiemu od
znaczenia powiedział m. in., że

realizując politykę. PZPR W.
Jaruzelski aktywnie uczestniczy
w zespołowych wysiłkach zmie
rzających do umocnienia Układu
Warszawskiego — niezawodnej
tarczy wspólnoty socjalistycznej.

Mówca oświadczył, iż obecnie
można zobaczyć, jak rozszerza
ją się horyzonty zacieśniania
współpracy, której wytyczne zo
stały niedawno ustalone pod
czas wizyty Edwarda Gierka w

Moskwie, Jako przykład L. Bre
żniew wymienił pracującą obe
cnie w kosmosie nową między
narodową załogę socjalistyczną,
w której skład wchodzi Polak;

Z. kolei zabrał głos min. Ja
ruzelski, który podziękował za

odznaczenie i oświadczył, iż wi
dzi w nim wielką życzliwość
dla sił zbrojnych

‘ Polski Ludo
wej ze strony KC KPZR i oso
biście Leonida Breżniewa. Jed
ność naszych partii, ścisłe związ
ki państwowe oraz braterstwo
broni polskich i radzieckich sił
zbrojnych — powiedział — sta
nowią podwalinę pokojowego
rozwoju i bezpieczeństwa Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Z OKAZJI święta narotlowe-

go Kanady, przypadającego w

dniu 1 lipca, przewodniczący
Rady Państwa Henryk Jabłoń
ski wystosował depeszę gratu
lacyjną do gubernatora gene"
ralnego Kanady Juies Legera.

Z OKAZJI święta narodowe-
8° Republiki Burundi, przypa
dającego w dniu 1 lipca, prze
wodniczący Rady Państwa
Henryk Jabłoński wystosował
depeszę gratulacyjną do pre
zydenta Republiki Jean-Bap-
tiste Bagaży.

z okazji święta narodowe
go Republiki Rwandy, przy- •

padającego w dniu . j, lipca, .

przewodniczący Rady Państwa
Henryk Jabłoński . wystosował
depeszę gratulacyjną do prezy
denta Republiki generała Ju-
venala Habyarimany.....

'

PRZEWODNICZĄCY . Rady ’

Państwa Henryk Jabłoński wy- •

stosował depeszę gratulacyj
ną do króla Norwegii Olava V
z okazji 75 rocznicy jego uro
dzin, przypadającej w dniu 2

lipca.
30 BM. w siedzibie ZG TPP-R

odbyło się spotkanie z ucznia-
mi-laureataml III Międzynaro
dowej Olimpiady Języka Rosyj
skiego, która.29-brn. zakończy
ła się w Męskwie. Uczniowie
z Polski zdobyli. 19. medali.
Źtoty medal otrzymała m. in.
Julia Busko z Tarnowa.

PONAD 11 mld zł oszczęd
ności przyniosły społeczne i

produkcyjne inicjatywy realle
zowane przez młodzieżowe zes-,
poły uczestniczące w koleinę)
edycji „Turnieju Młodych Mis
trzów Gospodarności”. 39
czerwca odbyło się w Warsza
wie spotkanie przedstawicie
li tych kół 1 zarządów zakła
dowych ZSM, Które osiągnęły
w turnieju przodujące wyniki.
Wyróżniono blisko 150 organi
zacji zakładowych ZSMP z ca
łego kraju.

w konsulacie radzieckim
Redaktor Włodzimierz N»ka-

riakow po pięcioletniej pracy
na stanowisku kierownika kra
kowskiego oddziału Agencji

.Brasówę-jL. , ,IJpwo.s ti ’

’,, ^ępuszczą
nasz kraj. Ż tej okazji w Kon
sulacie ..Generalnym ZSRR w

Krakówie odbył się wczoraj
cocktail pożegnalny, na którym
konsul generalny Iwan Korczma

pożegnał Włodzimierza Nakaria-
kowa i powitał jego następcę
na tym stanowisku Borysa Fro-
łowa. W spotkaniu wzięli udział
m. in. radca ambasady ZSRR
w PRL M. Sienkiewicz, szef
Biura APN w. Warszawie, re
daktor naczelny. „Kraju Rad”
O. Stroganow, redaktorzy na
czelni gazet i czasopism oraz

dziennikarze z Polski południo
wo-wschodniej.

Dekret Rady Państwa o a-

mnestii, ogłoszony w lip-
cu ub. roku, obowiązuje

jeszcze tylko ok. dwa tygodnie,
do 15.VII br. Na mocy art. 5 te
go Dekretu każda osoba może

skorzystać z możliwości ujaw
nienia czynów

'

przestępczych,
nie znanych władzom śledczym,
dokonanych przed 17 VII 77, Jest
to wielka szansa dla osób, które
weszły w kolizję z prawem, do

szybkiego powrotu do społeczeń
stwa, bez „bagażu” z przeszłoś-,
ci.

W regionie krakowskim z do
brodziejstwa artykułu nr 5 De
kretu o amnestii skorzystały do
tychczas 162 osoby. Dopuściły
się one różnorodnych prze
stępstw, ■większego lub mniej
szego kalibru, ale zgłaszając o

nich władzom śledczym, uniknę
ły kary więzienia.

Np. dwaj pracujący młodzi o-

bywatele J. K. i B. N. zgłosili,
że wspólnie dokonali 20 wła
mań do prywatnych mieszkań
w blokach osiedli XXX-lecia i

Azory; ponadto 2 włamań do
zakładów pracy na terenie

dzielnicy Krowodrza oraz 17
kradzieży. W sumie na koncie
mieli 43 przestępstwa. Na mo
cy Dekretu o amnestii postępo
wanie zostało umorzone przez
prokuratora.

Władzom śledczym należy u-

jawniać wszystkie dokonane
przestępstwa. Tymczasem S. C.
i W. Ch. dokonali 5 włamań do
wagonów kolejowych i zgłosili
o tym prokuratorowi, który po
stępowanie umorzył. Jednakże
jeden z nich zataił fakt jeszcze
jednego włamania i po kilku
miesiącach : sprawa ta została
wykryta, Dlatego też właśnie do
sądu wpłynął akt oskarżenia
przeciwko tej osobie o ten ■wła
śnie nie ujawniony czyn.

Jeszcze raz przypominamy, że
art. nr 5 Dekretu o amnestii o-

bowiązuje tylko do 15 lipca br.
Wszyscy zainteresowani mogą o-

trzymać szczegółowe informacje
i wyjaśnienia z tego zakresu
w Prokuraturze, tel. 159-66
wewn. 313 do godz. 15 oraz od
15—18 pod ni’ tel. 187-99. Ponad
to można korzystać również, z

Milicyjnego Telefonu Zaufania.
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OD NIEDZIELI--

d kilku dni nasz rodak,
Mirosław Hermaszewski,
przebywa w kosmosie. In

formację o tym wydarzeniu
podały wszystkie bez wyjątku
agencje prasowe świata. Za
mieściły ją z kolei wszystkie
szanujące się gazety, uważają
ce, iż obiektywne informowa
nie czytelników o najistotniej
szych sprawach dnia jest ich
obowiązkiem podstawowym.
Lot zaś kosmicznego statku

„Sojuz 30” z międzynarodową
załogą na pokładzie, program
badaii jaki jej wyznaczono —

jest niewątpliwie wydarzeniem
najwyższej rangi w skali mię
dzynarodowej. Oznacza on bo
wiem, iż poszerza się krąg
państw penetrujących kosmos,
państw zyskujących pełnię
praw współdecydowania o dal
szych losach przestrzeni mię
dzyplanetarnej.

Lot, w którym Werze udział
nasz rodak, ma dla . naszego
kraju znaczenie zasadnicze.
Polska — jak to określił prof.
Sylwester Kaliski — minister
nauki, szkolnictwa wyższego i
techniki — nie znajdzie się na

ubobzu przyszłych korzyści
płynących z badań kosmosu, a

więc związanych z łącznością
satelitarną, meteorologią ko
smiczną, geodezją i geofizyką
satelitarną, badaniami zasobów
mórz, telemetrią i wieloma in
nymi zagadnieniami z dziedzi
ny astrofizyki.

Program „Interkosmosu ”

przewiduje także udział w ba^-
daniach przedstawicieli innych
narodów. Będą w nich uczest
niczyć: Bułgarzy, Czesi i Sło
wacy, Kuhańczycy, Mongołowie,
Ńie.*nc5r (NRD). Rumuni i Wę
grzy. Nasza jednak nauka ma

w tym programie szczególnie
znaczący udział, w sumie bo
wiem 50 placówek badawczych
uczestniczy w polskim progra
mie kosmicznym.

Mają swój program umię
dzynarodowienia badań kosmo
su także 1 Amerykanie. Nie

znamy bliższych szczegółów je
go realizacji, być może rąbka
tajemnicy w tej materii u-

chylit w tych dniach generał
Tictor Bertrand — członek na
czelnych władz Francuskiego
Stowarzyszenia Elektryków, E-

lęktroników i Radiotechników,
kiedy wypowiadając się z u-

raaniera na temat wspólnego
radziecko-polskiego lotu w ko
smos wyraził zarazem żal, że...
francuska „jedynaczka” odpa
dła spośród kandydatów na

wspólny amerykańsko-zachod-
nioeuropejski lot, przewidywa
ny na 1980 rok.

Zapewne niełatwe jest przy
gotowanie badaczy kosmosu w

ogóle, tym bardziej zaś gdy
pochodzą oni z różnych kra
jów. No, ale we współczesnym
świecie współpraca międzyna
rodowa jest, dziś niezbędna.
Kto wcześniej to sobie uświa
damia — siłą rzeczy uzyskuje
większe korzyści. Niestety,' nie

wszystkich jesz.cze stać na roz
wijanie szerokiego programu
badawczego we współpracy
międzynarodowej, zwłaszcza w

takiej dziedzinie jak penetracja
kosmosu.

Stary Sącz rozbrzmiewa

muzyką dawną

Czy więc nas stać na to? Ja
kież mamy z tego realne ko
rzyści? Jeśli patrzymy nie na

koniec własnego nosa — po
wiedzmy to sobie otwarcie —

a znacznie dalej, w przyszłość
— to musi być nas stać na te
go rodzaju przedsięwzięcia. Re
zygnacja bowiem z udziału w

badaniach kosmicznych pozba
wiłaby nas w ogóle możliwości
korzystania z wyników tych
badań. A nie zapominajmy i o

tym, że prżecież takie właśnie
badania wymagają rozwoju
nauki i najnowszej techniki,
one też stanowią impuls do

szybkiego podnoszenia poziomu
gospodarczego państwa.

Oto co w tej kwestii ma dó
powiedzenia nauka: Ekspery
menty i obserwacje w prze-

strzeni kosmicznej przeprowa
dza się w warunkach jakich
nie ma na Ziemi. Powstaje
więc konieczność stosowania

nowych materiałów, ulepszo
nych konstrukcji, najnowszej
technologii. Prace więc zwią
zane z badaniami kosmicznymi
niejako po drodze, w czasie

przygotowywania urządzeń po
trzebnych do badań lub lotów,
dają wiele rzeczy do użytku
„ziemskiego”. Komputery, mi
kroelektronika, układy napędo
we i energoelektryczne, uszla
chetnianie materiałów, dosko
nalenie konstrukcji — wszyst
ko to są korzyści, które pow
stały dzięki badaniom kosmi-

cznym. Nie pamiętamy o tym
nastawiając radio tranzystoro
we, ulepszony telewizor czy
automatyczną pralkę. Szukając
materiałów odpornych na wy
sokie temperatury „dostarczo
no” nam teflon do naczyń tak

popularnych dziś w naszych
gospodarstwach domowych.

Jesteśmy więc w kosmosie o-

becni i fakt ten ma znaczenie
także polityczne. Oto w No
wym Jorku trwa sesja Komite
tu ONZ do spraw Pokojowego
Wykorzystania Przestrzeni Ko
smicznej z udziałem <7 państw,
w tym także i Polski. W czasie
obrad, które trwać będą do 7

lipca Komitet rozpatrzy m. in.

propozycję zwołania konferen
cji ONZ w sprawie przestrzeni
kosmicznej, postępy prac nad

projektem układu w sprawie
Księżyca, zasady bezpośrednich
transmisji telewizyjnych przy
pomocy satelitów, problemy
związane ze zdalnym badaniem
Ziemi z przestrzeni kosmicznej
oraz z wykorzystaniem napędu
nuklearnego w przestrzeni ko
smicznej. Mamy w tym Komi
tecie ONZ swoją już ustaloną
pozycję. Dowodem uznania dla

naszych wysiłków zmierzają
cych do pokojowego wykorzy
stania przestrzeni kosmicznej
może być fakt, że przewodni
czącym jednego z dwóch Pod
komitetów — Prawnego, został

wybrany Polak, ambasador E.

Wyzner.
Nasz głos w ONZ w spra

wach kosmosu odtąd zyska je
szcze na ważności — jesteśmy
bowiem państwem, które wie,
co w tym kosmosie się dzieje.
Mamy też koncepcję jak ta

przestrzeń powinna być wyko
rzystywana. (m-tz)
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W Starym Sączu trwa od
dwóch dni czwarty już, dorocz
ny Festiwal Muzyki Dawnej.
Gospodarze miasta, i regionu
dołożyli wielu starań, aby tej
pięknej imprezie nadać uroczy
stą i, okopała oprąw'^, a licz
nym festi.walo'wym gościom z

kraju i z zagranicy okazywać
serdeczną gościnność. Imprezy
festiwalowe otwiera hasło —

hejnał melodia średniowiecznej
kompozycji „Omnia beneficja”,
której rękopis odnaleziono
przed laiku laty w starosądec
kim klasztorze Klarysek. .

W kościele przy tymże klasz
torze rozpoczęły się . też festi
walowe imprezy. Zainauguro
wała je kantata Bacha. „Radosne
święto” pod batutą. szefa arty
stycznego starosądeckiego Festi
walu Stanisława . Gałońskiego.
Grała . Capella Craconiensis,
śpiewał zespól madrygalistów i
soliści: Alicja Świątek pięknie
prowadząca ■głos w solowych
ariach oraz baryton Jerzy Ar-

tysz. Zaś organista Jacek Kulig
grał na niedawno odnowionym,

przenośnym, osiemnastowiecz
nym pozytywie — małych orga
nach — utwory barokowe, ze

starego rękopisu.
Wieczorem w sali kina „Pop

rad”, odbyła się tzw. impreza
towarzysząca nie związana z

artystyczną ideą Festiwalu, ale
na. pewno godna posłuchania:
koncert poetyckiej piosenki
francuskiej tt> wykonaniu bar-

dzo muzykalnego i pomysłowe
go w inierpretatorstwie ośmio
osobowego zespołu z Bordeaux.

Zaś wczóraj, w piątek, w sa
li kina „Poprad” odbył się kon
cert ku czci znakomitej potskiej
śpiewaczki Ady: Sari, , niegdyś
w swej młodości związanej ze

Starym Sączem.- Arie ~x . oper
Pucciniego, RósSiniigo fbóm-
zettiego oraz walca Straussa,.
„Nad, pięknym, modrym Duna
jem” śpiewała solistka-' Opery -

Warszawskiej Urszula Trawiń-
ska-Moroz, prowadził więc_zór
Bog.usłąw. Kaczyński.

Zakończyła zaś . wczorajszy
festiwalowy dzień atrakcyjna
impreza Trio. Barokowe z Kra
kowa w skłądzię: Elżbieta Ster

fańska-Łukowicz — klawesyn,
Barbara Świątek — flet i Jerzy
Klocek.— wiolonczela znakomi
cie, iście po mistrzowsku grało
utwory dawnych mistrzów z

XVIII wieku. Odbył się także
pokaz ciekawego filmu archi-
tektpnicznp-muzycznego Zbi
gniewa Bo.chęnka ,pt. „Polifonia
ze Starego -Sącza.”.- . .. .......

Większość festiwalowych im
prez poprzedzał barwnym i cie
kawym słowem Janusz Cegiełła,

JERZY PARZYNSKI

Ruszyła produkcja...
(Dokończenie ze str. 1)

tu elektronicznego' lokalizatora
przewodów podziemnych 3ą pra
cownicy Krak. Przeds. Geode
zyjnego i AGH: mgr inż. J. Ro-

dzynkiewicz i dr inż. M. Sołtys.
Autorami wdrożenia, urucho
mienia i podjęcia produkcji: dyr.
nacz. inż. K. Walocha, dyr. ds.
ekonomicznych J. Kopczyński,
kier. dz. rozwoju techniki mgr
inż. A. Gralak, kier. dz. produk
cji mgr M. Łabuś oraz J. Borow
ski i Janusz Litera, opisów pa
tentowych inż. Jerzy Hajto z

Krak. Prżeds. Geodezyjnego oraz

kierownik Zespołu Uzgadniania
Planów Realizacyjnych w Kra
kowie mgr inż. Zdzisław Gajew
ski.

Twórcy w r. 1977 otrzymali
nagrodę przyznaną przez prezy
denta m. Krakowa. Ostatnio ze
spół za wdrożenie i uruchomie
nie produkcji elektronicznego lo-
kąlizatora instalacji podziem
nych został wyróżniony nagrodą
prezesa Głównego Urzędu Geo
dezji i Kartografii w Polsce. (bD)

Rozstrzygnięcie Konkursu

im. A. Zawadzkiego
30 czerwca odbyła się w War

szawie uroczystość wręczenia
dorocznych nagród laureatom

kolejnej, XIII edycji. Konkursu
im. Aleksandra Zawadzkiego na.

najlepsze prace habilitacyjne,
doktorskie i magisterskie doty
czące lat wojny, okupacji i bu
downictwa socjalizmu w na
szym kraju. Jedną z dwu rów
norzędnych III nagród . otrzy
mała Aleksandra Pietrzykowa
z WSP w Krakowie za pracę
„Region Tarnów—Brzesko—
Dąbrowa. Tarpowska w okresie
hitlerowskiej , okupacji’, (polityka
okupanta i ruch oporu)”.

Co słychać? 1

Po raz pierwszy filmowy
„superszpieg” James Bond
(którego postać odtwarza Ho- I
ger Modre) będzie gościć we |l
Francji. Kolejny film z tej
serii pt. „Mooraker” powsta-

'

nie częściowo w wytwórni I
filmowej w Boulogne pod ,!
Paryżem oraz, w Cote.
d’Azur. Wiadomość wywołała I
spore poruszenie w żeńskim
śwlecie aktorskim Francji.
Wiadomo; że w filmie wy- 1
stąpi wiele aktorek francuz- (
kich, nie -dokonano .jednakZ
jeszcze ich wyboru.. J.
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badawczego kraju

z nauką

to można

Krakowa

pełni kulturótwór-
dla' narodu i pań-

charakteru

naukowych
przykłada-

nie

kompleks

wyższych. Przy-

w zakresie nauk
Kraków ma już

Od dobrych paru lat hasło „nauka motorem po
stępu”
wny a

darcze

zasady
wielki

stolicy

przestało mieć charakter czysto postulaty-
weszło na stałe w życie społeczno-gospo-
kraju. Niebagatelna rola w

przypada Krakowowi. Tutaj
ośrodek naukowo-badawczy,
—' co do wielkości.

realizacji
znajduje
drugi —

tej
się
PO

POJRZENIE na dane licz
bowe (choć dają one ra
czej naskórkowy obraz

nauki), sprzed kilku za
ledwie lat i porównanie

ich ze stanem obecnym pokazu
ję, że rozwój ilościowy nauki
Krakowa dokonywał się w tym
okresie w sposób dynamiczny, a

w niektórych jednostkach or
ganizacyjnych wręcz żywiołowy.
W roku 1970 na terenie Krako
wa w nauce zatrudnionych było
blisko 32 tys. osób. Dzisiaj blisko
86 tys. osób to pracownicy i stu
denci wyższych uczelni czy in
nych placówek naukowych. A to

tylko ci. którzy tkwią w środku
Siauki. Tymczasem już w 1974

j-oku autorzy opracowanego
przez Krakowską Radę Nauki i
Techniki „Programu Rozwoju
Krakowskiego Ośrodka Nauko
wego do 1990 roku” stwierdzili,
ie „z ok. 700 tys. mieszkańców
Krakowa 150—180 tys. związa
nych jest bezpośrednio lub po
średnio z istnieniem ośrodka

naukowego”. Oznacza to prawie
co czwartego mieszkańca. Takie
go wskaźnika nie ma żadna in
na aglomeracja miejska w kra
ju. Dlatego można mówić o wy
jątkowości związków ośrodka

naukowego z miastem. Dlatego
również działalność tego środo
wiska winna się w Krakowie

uzewnętrzniać w sposób szcze
gólny, miasto i naukowcy win
ni możliwie najpełniej zaszcze
piać sobie wzajemnie potrzeby i

problemy.
Różnorodność i ilość wyższych

uczelni, obecność od setek lat

słynnego Uniwersytetu czy też

specyfika krakowskiego środo
wiska studenckiego stały się
przyczyną powstania pewnego o-

biegowego sądu, nie całkiem już
słusznego. Sąd ów zakłada, że

nauka krakowska to prawie wy
łącznie środowisko akademickie,
pracownicy naukowi zatrudnie-

ni w szkołach
znajmy, stanowią oni rzeczywi
stą większość w stosunku do ca
łości. Niemniej, krakowski od
dział Polskiej Akademii Nauk —

ostoja często nie docenianych ba
dań podstawowych — posiada 14

dużych placówek naukowo-ba
dawczych, a w tym aż 6 insty
tutów, jak również 6 pracowni i
tzw. stacji naukowych; na resor
towe zaplecze naukowo-badaw
cze składa się w tej chwili w

Krakowie już 40 placówek, a w

tej liczbie 7 instytutów o solid
nej pozycji krajowej, a w nie
których przypadkach i zagra
nicznej.

SAMYCH
uczelni jest w Kra

kowie 12. Reprezentują one

wszystkie typy szkół dostę
pnych w powszechnym szkolnic
twie wyższym. Studiuje w nich
aż 68 tys. osób, z czego 42 tys. to

nadający koloryt miastu studen
ci stacjonarni.

Wszystko to są, jak na jedno
miasto, liczby ogromne. W skali
bilansu nauki całego kraju rów
nież. Np. co siódmy polski stu
dent uczy się w Krakowie, a po
nad 17 proc, członków PAN
mieszka i tworzy w tym mieś
cie. Dlatego ranga i zwykły za
kres oddziaływania krakow
skiego ośrodka naukowego wy
biega daleko poza granice mia
sta i kraju. W zakresie kształ
cenia kadr z wyższym wykształ
ceniem widoczne jest to choćby
w tym, iż Kraków „obsługuje”
sporą połać kraju, a w przypad
kach wielu specjalności jest cał
kowitym monopolistą. Obsługuje
nie tylko poprzez kształcenie w

Krakowie młodzieży z innych
regionów (tylko 30 proc, studen
tów pochodzi z Krakowskiego),
ale i poprzez obecność w celach
kształcenia na terenie tamtych
14 województw w sieci filii (4)
i punktów konsultacyjnych (43).

Ponadregionalnego
krakowskich badań
nie trzeba podpierać
mi. To nie Słupek (przepraszam
jego mieszkańców, ale taka jest
po prostu prawda) z jedyną
WSP i wiadomo wszystkim, że

AGH na przykład służy całym
gałęziom gospodarki narodowej,
że Instytut Zootechniki pracuje
na potrzeby całego rolnictwa,
czy wreszcie — że Wszechnica

Jagiellońska
cze funkcje
stwa.

Poza tym,
stosowanych,
swoje ogólnopolskie „specjalno
ści”. Wystarczy wspomnieć np.
hutnictwo, inżynierię. miejską
(szkoda, że modelem dla wdro
żeń naukowych opracowań
stał się Kraków) czy
żywnościowy.

Dyskutować by za

rzeczywistą pozycję
jako ośrodka naukowego o zna
czeniu międzynarodowym. Bo

wyróżnikiem takiej pozycji jest
nie tylko osiedlona tu ilość wy
bitnych uczonych. Wspomniana
prognoza „rozwoju Krakowskie
go Ośrodka Naukowego do roku
1990” mądrze wypunktowała po
trzeby w tym zakresie: stworze
nie forum dla międzynarodowej
wymiany myśli naukowej (zała
twić to może jedynie centrum

kongresowe z prawdziwego, zda
rzenia),. organizacja dużego o-

środka kształcenia dla . studen
tów z krajów rozwijających się
oraz sięgnięcie po takie formy,
jak np. międzynarodowe targi
aparatury naukowo-badawczej i

kontrolno-pomiarowej.

WYDAJE się, że dalszemu

podnoszeniu rangi krakow
skiego ośrodka nauki winny

służyć działania na rzecz inte
gracji środowiska. Integracji ro
zumianej nie jako, wchłanianie

jednych struktur przez drugie i

zmianę pieczątek, ale integracji
nieformalnej, opartej o wspólne
dążenie do rezultatu naukowego,
tworzonej w oparciu o ognisko
wanie naukowców wokół wspól
nych celów — czysto poznaw
czych lub odczuwalnych przez
wszystkich. Mamy w Krakowie
takie przykłady, choćby środo
wisko fizyków.

W artykule nie analizujemy
sytuacji materialnej nauki Kra
kowa — podstawowego, choć nie

jedynego, warunku powodzenia
pracy badacza. Sytuacja odległa
jest tu od -doskonałej, chociaż

sprawiedliwie trzeba przyznać,
że postęp w tej dziedzinie jest
aż nadto widoczny. Budowa

kompleksu Politechniki w Czy-
żynach, nowe obiekty AM w

Prokocimiu, inwestycje AGH

czy AR — to tylko przykłady
pierwsze z brzegu.

Próbując zatem krótkiego re
sume powinniśmy zapytać, czy
obecność tak licznego i prężnego
środowiska naukowego jest w

kraju, a w Krakowie przede
wszystkim maksymalnie wyko
rzystywana? Niestety próby od
powiedzi na to pytanie można
udzielić tylko zagłębiając się w

sytuację poszczególnych dyscy
plin badawczych i ich dysponen
tów. A to już jest zadanie na

wiele artykułów.

KRZYSZTOF W. KASPRZYK

Są artyści raeihieniu ludzkicW twa
rze lub postaci, a są także i tacy, którym starczą same słs>y...

CAF-DFA

Planowanie przestrzenne

Jak

Interkosmos

Centrum Mi nia Lotem i
tran-

się w

Lotem,
pobliżu

terowanie lotem orbital-
M nej stacji naukowej „Sa-

lut-6” i statkami

sportowymi odbywa
Centrum Kierowania

zlokalizowanym w

Moskwy. W organizacji tych
operacji bierze udział sieć

stacji śledzenia, zespół środ
ków modelujących, obejmu
jący matematyczny model

stacji i fizyczny model stat
ku transportowego oraz sy
stem łączności, który dyspo
nuje naziemnymi i satelitar
nymi kanałami przekazywa
nia informacji.

Centrum wyposażone jest
w system obliczeniowy, środ
ki gromadzenia, opracowy
wania i odzwierciedlania in
formacji, łączności i telewizji
wewnętrznej, utrzymywania

łączności z załogami i przeka
zywania komunikatów ra
diotelegraficznych na pokład

■stacji „Salut-6”. Urządzenia
Centrum pozwalają na rów-

i noczesne kierowanie lotem
,’ trzech obiektów kosmicz

nych: stacji „Salut” i dwóch
statków transportowych.

W Centrum znajduje »ię
1 kierownik lotu i personel
i' kierowania lotem. Personel
i ten — to starannie dobrany i
. wyszkolony kolektyw, skła

dający się ze specjalistów z

I różnych dziedzin. Znajdują
| się wśród nich specjaliści od
I programowania lotów i orga-

nizaeji kierowania lotem,

!

i

rozpracowywania systemów
pokładowych, konstruktorzy
stacji i statków transporto
wych, balistycy, lekarze, łą
cznościowcy, specjaliści w za
kresie kierowania pracą sta
cji śledzenia i obsługi techni
cznych środków. Centrum,
przedstawiciele organizacji
naukowych Związku Radziec
kiego oraz krajów socjalisty
cznych uczestniczących w

programie Interkosmos. W
Centrum znajduje się Głó
wna Grupa Operacyjna kie
rowania lotem. Część perso
nelu znajduje się także w

stacjach śledzenia, na stat
kach badawczych Akademii
Nauk ZSRR, w Centrum Ba
dań Medyczno-Biologicznych.
W sumie nad lotem czuwa

na Ziemi kilkaset osób, od

precyzyjnej pracy każdej z

nich zależy pomyślne wyko
nanie programu lotu, progra
mu badań naukowych i tech
nicznych, zależy też przede
wszystkim bezpieczeństwo
załogi statków kosmicznych.W chwili startu na cen

tralnym ekranie obser
wuje się przebieg lotu

rakiety na całym etapie
■wchodzenia na orbitę. Po
oddzieleniu statku od rakiety
personel sali kierowania

kontroluje przez telemetrię
otwarcie się anten, nawiązuje
łączność z załogą i przystę
puje do sprawdzania syste
mów pokładowych. Informa-

cje telemetryczne są szcze
gółowo analizowane przez
specjalistów, którzy przeka
zują odpowiedzialnemu za a-

nalizę kompleksową wnioski
o stanie i pracy każdego sy
stemu pokładowego. W przy
padku odchyleń od normy a-

nalizuje się wpływ zakłóceń
na pracę poszczególnych Sy
stemów i przygotowuje pro

pozycje korektury. Lekarz

odpowiedzialny za kontrolę
medyczną dokonuje szczegó
łowej analizy danych biotele-
metrii, ocenia samopoczucie
załogi i melduje o tym dy
żurnemu kierownikowi lotu.

Oprócz podstawowych
specjalistów znajdują
cych się w- salach kie

rowania, w Centrum znajdu
ją się też grupy wsparcia.
Specjaliści wchodzący w ich
skład zajmują oddzielne po
mieszczenia wyposażone w

pulpity analogiczne do tych,'
które są w salach kierowa
nia. W grupach tych działają
specjaliści w zakresie syste

mów pokładowych, planowa -

nia programu lotu, koordy
nacji pracy stacji śledzenia,
łączności, balistyki, kontroli

medycznej. Specjalna grupa
zajmuje się także odpoczyn
kiem załogi podczas lotu kos
micznego. Przygotowywane
są np. specjalne programy

muzyczne, organizowane
spotkania radiowe kosmo
nautów z rodzinami.

Po II wojnie światowej przybyło w Polsce ok.
10 min ludzi. Jednocześnie kraj nasz uległ ogrom
nym przeobrażeniom: rozrosły się miasta, powsta
ły ogromne centra przemysłowe, rozbudowano sieć

dróg i szlaków kolejowych. W związku z tym
na pewnym etapie naszego rozwoju pojawiła się
konieczność planowania przestrzennego.

Urbanizacja
i industriali

zacja kraju rodziły —

obok zjawisk pozytyw
nych — takie negatyw
ne „produkty uboczne”,

jak zanieczyszczanie środowiska

naturalnego, deficyt czystej wo
dy dla rolnictwa, przemysłu
miast, trudności transportowe
komunikacyjne itd.

UWZGLĘDNIA
PRAWIE WSZYSTKO

Planowanie przestrzenne stało

się w tych warunkach tą nie
zbędną dziedziną działalności

planistycznej, która wzięła na

siebie trud koordynowania w

skali kraju makroregionów,
województw i gmin, procesów
urbanizacyjnych i industrializa-

cyjnych w ich wzajemnym po
wiązaniu. Planowanie prze
strzenne uwzględnia potrzeby i
możliwości kraju w zakresie za
sobów surowcowych, wody, zie
mi, a nawet... powietrza.

Operuje ono z reguły dłuż
szymi okresami czasu niż plan
5-letni, trzeba bowiem odpo
wiedniej perspektywy czasowej,
by uzyskać praktyczne skutki

i
i

Żonaci studenci

.. . szare ko-
100 studen-

że wszyscy
posiadający
zdobywają

mądrzejsi?
. Profesor socjologii uniwersy

tetu w Porto Rico — Martin Seg-
rera wysunął tezą, że seks po
zytywnie działa na

morki. Przebadał on

tów i okazało się,
żonaci, względnie
stałe; przyjaciółki,
przeciętnie o 20 procent wyższe
oceny od studentów stroniących
od kobiet.

Teza profesora Segrery spot
kała się z ostrą krytyką paru
innych socjologów. Zwolennik
seksu stwierdził jednak, że naj
zacieklej atakują go... starzy ka
walerowie.

I komu tu wierzyć? (M. M .)

planowania przestrzennego w

zakresie tworzenia nowych aglo
meracji miejskich, rejonów in
tensywnej hodowli i produkcji
rolnej, tworzenia komplekso
wych rozwiązań dotyczących go
spodarki wodnej, transportu i

energetyki, czy stwarzania po
wiązań międzywojewódzkich i

międzyregionalnych.
Wprowadzony

wy
ny,
zację
nia przestrzennego kraju. Jed
nocześnie podjęto szereg długo
falowych działań inwestycyj
nych w zakresie budownictwa

mieszkaniowego, gospodarki ży
wnościowej, usprawnienia trans
portu, rozwoju energetyki, o-

chrony i kształtowania środo
wiska przyrodniczego i innych.

ROZWIJA SIĘ KRAJ —

ROSNĄ PROBLEMY

Każdy niemal rok przynosi
zmiany na mapie Polski, wzbo
gaca kraj o rozwijane okręgi
surowcowe, nowe układy komu
nikacyjne i o nowe obiekty e-

nergetyczne. Każdy rok zwięk
sza zapotrzebowanie na wódę
ze strony rolnictwa, przemy
słu, gospodarki komunalnej i

transportu śródlądowego. Każdy
rok — to nowe problemy de
mograficzne.

Oparcie rozwoju kraju w wię
kszym niż dotychczas stopniu o

własne surowce, konieczność

zagospodarowania nowo odkry
tych ich złóż z jednoczesnym
rozwiązaniem problemów ochro
ny środowiska naturalnego, kom
pleksowe rozwiązywanie proble
mów gospodarki wodnej kraju
w powiązaniu z rozwojem aglo
meracji miejskich, skupisk prze
mysłu i rolnictwa — to pakiet
aktualnych spraw, które ' wcho
dzą w zakres planowania prze
strzennego.

Z prac w zakresie zagospo
darowania przestrzennego kra
ju wynika,, że wykorzystanie
Odry i Wisły jako szlaków trans-

portowych jest jedyną mozb-

wością rozwiązania trudności

komunikacyjnych na odcinku
Śląsk — porty oraz jedyną dro
gą do rozwiązania problemów
transportowych wielkich zakła
dów energetycznych i przemy
słowych, takich jak: Połaniec,
Kozienice, Puławy, Płock, Wło
cławek, Górażdże, Police-itp. —

leżących nad tymi rzekami. Jest

rzeczą oczywistą, że rozwiąza
nie tych problemów przekracza
możliwości poszczególnych wo
jewództw i wymaga xa realiza
cję ok. 3 planów 5-letnich.

OBSZARY
O SZCZEGÓLNYM

ZNACZENIU
został no-

podział administraeyj-
zmodyfikowano organi-

i system planowa

Dlatego już od dawna specja
liści planowania przestrzennego
postulują potrzebę pilnego zągo-
spedarowśnia obszarów o szcze
gólnych funkcjach i znaczeniu
dla całego kraju, a mianowicie:
„Oś Wisły”, obszary 'leżące w

rejonie Wisły — Noteci — War
ty i Odry, Legąicko-Głógowśki
Okręg Miedziowy, oraz obszar

styku aglomeracji katowickiej i

krakowskiej, Wynika to z - .wie
lu przyczyn, ale- na czólowym
miejscu' należy postawić deficyt
wody, sytuację demograficzną- i

istniejące układy komunikącyjr
ne.

Ziemia, czysta woda i powie.-
trze, to już nie tylko elementy
środowiska przyrodniczego, ale

zasoby naturalne, których wła
ściwe użytkowanie i ochrona de
cydują o rozwoju naszego i przy
szłych pokoleń. Tymczasem w

dalszym ciągu trwa nadmierne

wykorzystywanie terenów rol
nych i leśnych na nowe inwe
stycje, zbyt często szafuje się
terenami o dobrych glebach na

cele pozarolnicze, ciągle, mamy
do czynienia z traktowaniem

niektórych rzek jako kanałów

ściekowych. Zbyt małe efekty
planowania przestrzennego w

tym zakresie wynikają zarów
no z braków w samych pla
nach, jak i z braku dyscypliny
w przestrzeganiu obowiązują
cych przepisów prawnych. Z

tych względów egzekwowanie
ścisłej realizacji, planów prze
strzennego zagospodarowania

'

kraju winno się stać większą niż

dotychczas troską administracji
terenowej.

HENRYK BOBCCIS8KI
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Wielkie dzieło polskich bibliotekarzy

Narodowy zasób biblioteczny
źródłem wiedzy o dorobku

kultury narodowej
Definicję pojęcia kultura narodowa trudno zamknąć w je

dnym
wielu
przed
Wiele
nak, w każdym pokoleniu starano się utrwalić, zachować dla
pokoleń przyszłych materialne świadectwo, ślad owych wy
darzeń i zjawisk, dokument zaświadczający o życiu umysło
wym i kulturalnym społeczeństwa. Dlatego też tak wielkie
znaczenie mają dla nas instytucje świadectwa te gromadzą

ce — muzea, archiwa, biblioteki.

czy nawet kilku zdaniach. Składa się na nią dorobek
dziedzin twórczości, wydarzenia i zjawiska zaistniałe
setkami lat i te, których świadkami jesteśmy dziś,

z nich ma charakter jednorazowy, ulotny. Zawsze jed-

YCH OSTATNICH jest
w Polsce wiele,
dzących różnego rodzaju
zbiory, które w całości

stanowią nieprzebraną skarb-

groma-

„Wiem, że nic nie wiem", czyli...

Encyklopedia niewiadomych
Wszystkie encyklopedie iwiaU, począwszy od „Historia

Naturalis” Pliniusza z 77 r. naszej ery po współczesną
„Britanikę” (Encyelopedia Britaniea), stanowiły podsumowa
nie całokształtu ludzkiej wiedzy. Obecnie brytyjski drama-
-ur<r Ronald Duncan i Miranda Weston-Smith opracowali
i właśnie wydali... Encyklopedię Niewiedzy (Pergamon
Press, cena 3# dolarów).

klasycznej już dziś Historii

Psychologii Eksperymentalnej
z 1950 — „w jaki sposób skon
struowana jest pamięć i jak
mózg przechowuje informa
cję?” pozostaje bez odpowiedzi
także w ponad ćwierć wieku

później.

Na
450 stronach swojej pra

cy autorzy podjęli próbę
przedstawienia wszystkich

zagadnień i. problemów nie roz-

. w-ia.zanych dotychczas . przez
naukę. Twierdzą przy tym, że

stan obecnej nauki jest „kroplą
W morzu naszej niewiedzy”.

jemnićzofci otaczającego nas

świata na wystarczająco konk
retne pytania”. Mimo to nau
kowcy próbują precyzować
swoje wątpliwości: r

JAK POWSTAJE KWIAT
LUB... OKO?

„NIE ISTNIEJE TAKI JĘZYK
NAUKOWY...”

autorzy
naukow-

najprze-
wiedzy.

Aby tego dowieść,
wykorzystali opinie 58
cćw, reprezentujących
różniejsze dziedziny
Wielu z nich to ludzie wybit
ni. Wśród problemów nurtują
cych autorów encyklopedii zna
lazły się m. in. takie: jak po
wstał wszechświat?, dlaczego
człowiek śpi?, jak powstają
galaktyki?, co to jest świado
mość?, co powoduje wymiera
nie niektórych gatunków zwie
rząt?

Problemy, jakie mieli owi

naukowcy z samym sformuło
waniem tych i podobnych py
tań, zostały chyba najlepiej
Wyrażone przez matematyka
C. J. S . Clarka, który stwier
dził, że „pomimo tysiącletnich
wysiłków nie istnieje jeszcze
taki język naukowy, który po
trafiłby odpowiednio przełożyć
nasze nie określone poczucie ta-

Jest
w Zakopanem taka szko

ła, „przedsionek zawodu ar
tysty”, która nie zdobyła je

szcze sławy dwóch „starszych
sióstr”, szkół artystycznych, ale

wszystko na to wskazuje, że jest
na najlepszej drodze do nie

mniejszej popularności. Tamte

dwie szkoły (liceum technik pla
stycznych i technikum tkactwa

artystycznego) mają za sobą wie
kową tradycję. Szkoła muzyczna
natomiast — (bo o niej mowa)
istnieje dopiero 28 lat.

Przez tych 28 lat szkoła roz
wijała się powoli i systematy
cznie. Przybywało wychowan
ków i nauczycieli. Dziś uczą tu

już niektórzy dawni ucznio
wie. Ilość uczących się wzrosła
do 150.

Tylko skromny budynek, któ
ry był kiedyś siedzibą lekarza

klimatycznego, pozostał ten sam.

Nie wstrzymało to rozwoju szko
ły. Kilka lat temu powstała
klasa umuzykalniająca w przed
szkolu, uczniowie zaś i peda
godzy utworzyli kilka zespołów
muzycznych i chóralnych, które
m trwałym *'ementem życia

z

otrzymał
Writes Crick, który wraz

Jamesem Watsonem

Nagrodę Nobla za podanie wy
jaśnienia struktury „DNA” —

naczelnej cząsteczki życia,
stwierdził, że człowiek rozumie

już w jaki sposób organizm po
trafi budować cząsteczki, mimo,
że największa z nich jest zbyt
mała, aby można ją było do
strzec nawet przy pomocy naj
nowocześniejszego mikroskopu.
Nadal nie wie jednak w jaki
sposób, na przykład powstaje
kwiat rośliny, ręka czy oko lu
dzkie, a więc elementy, które

możemy zobaczyć gołym okiem
i określić ich strukturę. Crick

uważa, że nasza niewiedza się
ga jeszcze dalej,
bowiem jak powstaje
nerwowy u zwierząt, jak
rowany jest jego rozwój
w jaki sposób połączone
poszczególne nerwy.

Fizjologowie Henry Buchteł i
Giovanni Berlucchi przypomi
nają, że pytanie postawione w

Nie wierny
system

kie-
oraz

są

Clelraua

„WIAKA W POSTĘP
PRZYSZŁOŚCI”...

v;Fizyka również obfituje
wiele nie wyjaśnionych d<? dziś

zagadek. Astronom Douglas
Gouhg wykazał, że struktura

wewnętrzna, skład oraz oddzia
ływanie Słońca, nie mówiąc już
o odleglejszych gwiazdach, są
nadal tajemnicą i że nawet

pochodzenie plam na Słońcu,
zaobserwowanych już przez
starożytnych astronomów chiń
skich, jest wciąż do końca nie

wyjaśnione. Fizyk-teoretyk Ab-
dus Salam twierdzi, że nauka
może zawieść jeśli chodzi o od
krycie najmniejszej niepodziel
nej cząstki materii, a coraz

głębsze studiowanie jej struktu
ry może doprowadzić do odkry
wania coraz to mniejszych czą
steczek, Autorzy pracy otwar
cie przyznają, że wiedza nasza

jest jeszcze bardzo
Mimo to dzieło

optymizmu i wiary, że

już za dziesięć
omówionych tu

zagadek zostanie

wiązanych.
Potwierdza się

angielskiego poety Coleridge’a,
że encyklopedie wyrażają
„wiarę w postęp przyszłości”.

skromna,
zawiera sporo

może

lat wiele z

problemów i
do końca roz-

zatem myśl

EWA PIĄTKOWSKA

nicę wiedzy o kształtowaniu
się i reźwoju kultury naro
dowej. Jest to jednak skarb
nica jakby rozproszona, któ
rej właściciele czyli społe
czeństwo, nie bardzo wiedzą
co posiadają. Każda z biblio
tek dysponuje dokładną in
formacją o własnych zbio
rach, współpraca z innymi
bibliotekami pozwala na pew
ną orientację w tym co po
siadają inni. Jak dotąd jed
nak nie istnieje w Polsce ta
kie miejsce, gdzie zgromadzo
no by informację o całości
naszych zasobów bibliotecz
nych, a także o wszystkich
dokumentach
to rozumiemy
piśmiennictwo)
nyćh przez
Polski dotyczących.

Dlatego też przedsięwzię
cie, które zamierzamy przed
stawić uznać należy, za jed
no z najważniejszych w dzie
jach naszej kultury, zasługu
jące na miano pomnikowego.' L INICJATYWY „trzech
największych ppWkTcłt -biolio-
tek. — Biblioteki Narodowej,
Biblioteki ijągiellońakiej w

Krakowie i Biblioteki Zakła
du Narodowego im. Ossoliń
skich we Wrocławiu narodził
się pomysł powołania NARO
DOWEGO ZASOBU BIBLIO
TECZNEGO, który już istnie
je, od niedawna co prawda,
ale istnieje.

Czym jest, albo raczej—bę
dzie Narodowy Zasób Bibliote
czny? Na początku Wyjaśnić
trzeba, że nie chodzi tu o two
rzenie jednej superbiblioteki,
ale o skompletowanie wiedzy
o wszystkim co nazywamy do
robkiem piśmiennictwa
skiego.
NZB
trzech
również
wyższych, Polskiej Akademii
Nauk, biblioteki o charakte
rze centralnym, biblioteki to
warzystw naukowych mu
zeów i archiwów, ,1
publiczne, kościelne
torne.

Prące podjęte w

Narodowego Zasobu
tecznego zmierzać będą
stworzenia
nazwać katalogiem bądź ewi-

(przez słowo
tu wszelkie

wytworze -

lubPolaków

pol-
Dlatego też w skład
obok wymienionych

bibliotek wchodzą
zbiory bibliotek szkół

naukowych
biblioteki

: i klasz-

ramach
Biblio-

do
czegoś co można

dencją posiadanych przez nas

zbiorów, a także systemu in
formacji, dokumentacji o

ważnych dla naszej kultury
zbiorach i poszczególnych
obiektach znajdujących się za

granicą. Ma to być jednym
słowem zbiór piśmiennictwa z

jednej strony i komplet in
formacji z drugiej.

DZIAŁALNOŚĆ Narodo
wego Zasobu Bibliotecznego
w najbliższym czasie obej
mować ma toczące się już
prace nad bieżącą biblio
grafią narodową, ewidencję
zbiorów rękopiśmiennych,
starych druków, mikrofilmo
wanie najcenniejszych zaso
bów bibliotek polskich, prace
nad katalogiem mikrofilmów,
nad katalogiem zbiorów kar
tograficznych, prace nad ree
dycją „Bibliografii polskiej
XIX wieku” K. Estreichera,
nad jej uzupełnieniem o wiek
XVI i XVIII, prace nad bib
liografią polską za lata 1901—
1939 oraz nad bibliografią po
loników zagranicznych.

W dalszej kolejności podję
te zostaną prace nad przygo
towaniem
bibliografii
skich i dalej — nad ewiden
cją dokumentów ikonograficz
nych, muzykaliów, ewidencją
cenniejszych dokumentów ży
cia społecznego (druków ulot
nych, programów teatralnych,
afiszów itp.).

Narodowy Zasób Bibliote
czny" określi I '

uzgodni meto
dy gromadzenia zbiorów
zgodnie

’

z charakterem dóty-
cnczasówym i specjalizacją
bibliotek, opracowany zosta
nie również wspólny program
mikrofilmowania zbiorów,
ich konserwacji, udostępnia
nia, a także prac naukowo-
badawczych.

Wymienione tu działania
podejmowane wspólnie i sko
ordynowane pozwolą na upo
rządkowanie wiedzy o zacno-

wanym dorobku piśmiennic
twa polskiego, określą sposo
by jak najlepszego dalszego
zachowywania świadectw na
szej kultury w zbiorach bib
liotecznych.

JAK NIETRUDNO się do
myślić jest to praca na wiele
lat, a właściwie na zawsze ■—
jak długo rozwijać się będzie
kultura polska, jak długo po
wstawać będą drukowane i
pisane świadectwa tego roz
woju. Nie ulega jednak wąt
pliwości, że podjęcie takiego
trudu jest konieczne i przy
nieść może wspaniałe rezul
taty. Wiodące trzy biblioteki
—• Narodowa, Jagiellońska i
Ossolińskich staną się w

przyszłości centrami wiedzy o

zbiorach bibliotecznych. Na
rodowy Zasób Biblioteczny
zaś odegra bez wątpienia
ogromną rolę w rozwoju nau
ki, w .zakresie ochrony do
robku piśmiennictwa polskie
go i w znacznie szerszym niż
dotychczas udostępnianiu go.

Nie ma więc chyba przesa
dy w stwierdzeniu, że powo
łanie Narodowego
Bibliotecznego to

najważniejszych
wzięć w dziejach naszej kul
tury. Dzieło, którego podej
mują się pracownicy wielu
polskich bibliotek zasługuje
na wielki szacunek i wdzięcz
ność ze strony całego społe
czeństwa polskiego. (elg)

Zasobu
jedno z

przedsię-

Cała Polska teatralna

Szkoła góralskiego muzykowania
kulturalnego Zakopanego i Pod
hala.

Zdawać by się mogło, że w sy
tuacji kiedy dyrektorka musi

wychodzić ze swego pokoju, by
udostępnić go ną lekcje, niewie
le można już zrobić. A jednak...

Parę lat temu ktoś zauważył:
— Przybywa nam ludowych

zespołów pieśni i tańca, ale nie
ma im kto przygrywać. Muzy
cy się starzeją. Jedna kapela
obsługuje czasem dwa zespoły.
Co dalej?...

Rzeczywiście — wytworzyła
się paradoksalna sytuacja. W

kapelanii góralskich zabrakło

muzyków. Dawniej tradycja mu
zykowania przechodziła z ojca
na śyna lub z wujka na sio
strzeńca, Jeden uczył drugiego
nie tylko grać, ale zapoznawał
z całym swoim repertuarem nie

lodii pieśni i przyśpiewek. Co

więcej — uczył obrządkowych
zwyczajów. Te setki melodii nie

posiadają w większości zapisu
nutowego.

Jak więc ratować tradycje gó
ralskiego muzykowania?

Padła propozycja: — a może

by tak starzy góralscy muzycy
spróbowali uczyć grać ze

chu w wiejskich szkołach?

chowany zostałby wówczas

ry góralski sposób grania,
stępne zaś pokolenie przejęłoby
pałeczkę tradycji.

Zespół pedagogiczny szkoły
muzycznej w Zakopanem zapa
lił się do pomysłu i podjął się
opieki nąd nową formą naucza
nia muzyki. Góralskich muzy
ków z zespołu Maśniaków uda
ło się namówić na podjęcie ta-
ki»i próby, « naczelnik miasta I a inni zostaną w zespołach, 'py J

słu-
Za-
sta-

na-

Zakopanego zakupił potrzebne
instrumenty za 150 tys. złotych.
(Chwała mu za to!).

W roku szkolnym 1974—75 ru
szyła nauka góralskiego muzy
kowania w 4 szkołach podsta
wowych: w Zakopanem, Dzia-
ńiszu, Kościelisku 1 Poroninie.

Naturalnie początkowo nie

wszystkim się ten pomysł nauki

muzyki ludowej ze słuchu —

pod patronatem szkoły muzycz
nej — podobał. Padły nawet

ostre słowa krytyki. Dziś, kie
dy w 4 szkołach jest 70 muzy
ków młodocianych, a przy ka
pelach góralskich powstały
dziecięce zespoły pieśni i tańca,
głosy krytyki ucichły.

Najzdolniejsi z młodych mu
zyków, gdy zechcą trafią do

szkoły muzycznej ’•> Zakopanem,

retrospektywnej
czasopism pół

muzykować dla przyjemności.
Niedawno z okazji 10-lecia ze
społu Maśniaków w Zakopanem
widzieliśmy tych młodych góral
skich muzyków. Grali i śpie
wali zupełnie dobrze. Występ
ten był równocześnie ukorono
waniem nowego rozdziału pra
cy szkoły muzycznej.

28 rok istnienia Państwowej
Szkoły Muzycznej w Zakopa
nem jest jeszcze pod jednym
względem szczęśliwy. Dla trze
ciej szkoły artystycznej pod Ta
trami zaczęła się przebudowa
2-rodzinnej willi przy ul. Sien
kiewicza na nowy budynek
szkolny.

Za 2 lata w nowej, własnej
już siedzibie pani dyr. Anna
Juchniewicz zorganizuje uroczy
sty koncert absolwentów Pań
stwowej Szkoły Muzycznej w

nowej sali koncertowej.
Nowy budynek szkoły

stał blisko Regionalnego
Kultury, który w czynie
eznym postanowiło zbudować

społeczeństwo Podtatrza.
Ma to także swoją wymowę.

A. LIBERAK

będzie
Domu

spole-

i

w stolicy
Tej inicjatywie Wydziału Kul

tury i Sztuki Urzędu m. at„
Warszawy warto przyklasnąć: w

ciągu najbliższych kilku lat na

scenach stołecznych zaprezentu
ją swe osiągnięcia zespoły tea
tralne z całej Polski.

Miłośnicy Melpomeny w War
szawie będą mieli okazję pozna
nia panoramy teatralnej kraju:
dorobku reżyserów, talentu ak
torów i scenografów, tego wszy
stkiego co decyduje o bogac
twie, różnorodności i randze ar
tystycznej polskiego teatru, do
robku, kształtowanego, przez po
nad 60 zawodowych zespołów
dramatycznych.

w Luwrze
Na paryskich ulicach uka

zały się plakaty: „Czy wiesz,
, że Luwr jest otwarty do
20.00?”. Od początku roku
muzeum to przesunęło ter
min zamknięcia na tak późną
porę, aby mogli je zwiedzać

pracownicy biur i instytucji.
Jest to „cicha rewolucja” w

historii Luwru. Od daw
na zmierzano do tego, by
zerwać ze starą tradycją.
Wreszcie postanowiono pójść
za przykładem Muzeum

Beaubourg, czynnym do 22.00 .

Ale sprawa zmiany godzin
to nie tylko oświetlenie, to

także zwiększenie liczby per
sonelu, szczególnie strażni
ków. Bez nich żadne muzeum

nie może być czynne. Luwr

potrzebuje 120 pracowników,
by móc udostępnić zwiedza
jącym wszystkie sale, zaś

drugie tyle, by zapewnić za
stępstwa w czasie chorób

czy urlopów. W ubiegłym ro
ku bywało, że jedna trzecia

gał była zamknięta z braku
strażników. Z tego samego
powodu Muzeum Sztuki

'Współczesnej udostępniało
tylko połowę sal. Analizując
te fakty, Muzeum Beaubourg
dokonało podwójnej rewolu
cji: nie tylko przedłużyło go
dziny
środki
lu na

to we

Środki finansowe, koniecz
ne dla prawidłowego działa
nia muzeów, zamierza zdo
być Zrzeszenie Muzeów Fran
cuskich — na razie dla Lu
wru. Trudno uwierzyć, że

Luwr, jedno z najbogatszych
>— pod względem zbiorów —

muzeów świata, jest tak bie
dne, gdy chodzi o możliwości

opłacania personelu. Jeśli
muzea francuskie nie dosta
ną w tym roku 800 etatów
strażników, znajdą się w

identycznej sytuacji, jak mu
zea włoskie. Jeśli otrzymają
te etaty — będzie to ewene
ment, bowiem w ub. roku nie

otrzymały ani jednego.

otwarćia, ale zdobyło
na opłacenie persone-
dodatkowe 5 godzin i

wszystkich salach.
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Koncert galowy w wykonaniu Polaków

Hawana przygotowana
na przyjęcie

Zdjęcia; JADWIGA RUBlS

Autobus
roku 2000

W Paryżu poddawane są pró
bom pierwsze dwa autobusy
roku 2000, Produkować je rna-

J, Zakłady Berlieta. Przewidu
je się, iż ich seryjną produkcję
uruchomi się w roku 19Sa po u?

zyskaniu odpowiednich opinii te
chnologów oraz urbanistów.

Mają on.e służyć Paryżowi, a tak
ie innym miastom Francji.
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Prom jest, wielki, pordze
wiały i z pozoru niezdar
ny. Manipulują nim dwie

potężne łodzie motorowe

wzbijające chmury spalin.
Brzeg jest błotnisty zawsze,
nawet wówczas gdy z nieba

leje się azjatycki żar.. Na

brzegu ustawiają się w nie
składną kolejkę ciężarówki i

mikrobusy, furgonetki toyota
i poobijane, popielate land-

rovery. Ich właściciele obo
jętnie patrzą na drugi brzeg
jeziora, gdzie podobny. tłum

pojazdów już się zdołał ufor
mować. Pasażerowie powy
chodzili z samochodów, loku
ją się w kucki obok metalo
wych pudeł, palą papierosy.
Kiwają się czarno-białe Za
woje ..dżamadani”. Spowite
w mnóstwo wzorzystych, po
włóczystych sukien i chust

kobiety gromadzą wokół sie
bie tobołki, plotkują, niektó
re też palą papierosy. Mają
złote bransolety i wielkie

kolczyki w uszach. Mimo

chyba niezbyt leciwego wie
ku są pomarszczone, sterane

codzienną wiejską harówką.
W tobołkach zakupy z sąsied
niego miasteczka Kania. A
może z nieco dalszego,' Qala
Dizi.

Prom jest niezdarny, ale

skuteczny. Właśnie obsługa
skończyła trwający około go
dziny posiłek i warczą łodzie
motorowe. Ruch wśród samo
chodów. Niektórzy kierowcy
usiłują chytrze dostać się na

stalową platformę prędzej.

Pozostało
już niewiele

czasu, ale w Hawanie,
siedzibie festiwalowej
— poza normalnym w

takiej sytuacji napię
ciem — nie wyczuwa się nie
pokoju lub nadmiernej nerwo
wości. Przygotowania przebie
gają zgodnie z planem i dla
Kubańczyków' — gospodarzy
spotkania — Festiwal nie kry-
je już tajemnic.

KOLOROWE MIASTO

Hawana pięknieje z każdym
dniem, pod pędzlami nabierają
niezwykłej urody stare budyn
ki kolonialne i jeszcze bardziej
strzeliste wydają się wieżowce.
Stolica, zawsze

jeszcze mocniej
naturą dzięki
kwietnikom i
zwłaszcza zasadzonym już po
nad 2 min drzew. Wszędzie
przybywa tu barwnych tablic

zielona, teraz

zespala się z

powstającym
skwerom, ale

(Korespondencja własna)

Pasażerowie porywają się z

błotnistego brzegu. „JallaJ”.
Ruszajcie, nie ma na co cze

kać. Tymczasem tuż obok

terkocząc ląduje biała, drew
niana łódka z silnikiem.
Tłum Kurdów i Kurdyjek
wysiada, płacąc smagłemu
wąsalowi po 50 filsów od oso

by., Ktoś prowadzi zasmuco
nego malca, odzianego w mi
niaturowy strój dorosłego
Kurda, „kurtaku - szerual”.

Chłopiec idzie z ociąganiem.
Widać chory i prowadzony do

szpitala, gdzie do południa
chłopi mogą uzyskiwać po
moc lekarską bezpłatnie. Do

szpitalnego ambulatorium

ciągną wieśniaczki z niemo
wlętami na rękach. W prze
ciwieństwie do powolnego,
ale bezpłatnego promu lodź
motorowa kursuje szybko.
Niestraszne jej właścicielo
wi ani fale wiosennej burzy
ani wicher. Nie po to spra
wiał sobie łódkę i silnik, by
stać bezczynnie.

Od kilkunastu lat sztuczna

jezioro na rzece Mały Zab

wypełniło niegdyś sławną z

warzyw i tytoniu dolinę. Za
lew Dokan stal się faktem.

Chłopi miejscowi wzięli od
szkodowania rządowe za część
zalanych pól i zagród, pobu
dowali się wyżej. Zakupili za

gotówkę łodzie i łowić poczę
li wielkie, karpiowate ryby
„sura”. Inni kupili land-ro-

very i zajęli się przewożnic-
twem. 600 filsów za kurs z

Sersjanu' przez przeprawę

Wielka przestrzenna fontanna, budowana z gra
nitu i marmuru przy hawariskim bulwarze nad
morskim Maleconie, wciela się już w taki kształt

-jak go wyobrażał Juan Moreira, malarz kubański,
który w ub. roku wygrał konkurs na projekt tego
kamiennego kwiatu będącego symbolem XI Świa
towego Festiwalu Młodzieży i Studentów. W rze
czywistości przypomina to raczej łąkę kwiatów,
nad którą już wkrótce wzbiją się wodne gejzery.
Będzie to 28 lipca, w dniu inauguracji tej naj
większej imprezy młodzieży 5 kontynentów.

WIELKIE SPRAWY

ta i pokazaniu całemu światu
me-tytko Hawany, aie całej re
wolucyjnej Kuby, bzykuje' się
więc ao tego cały naród od je
dnego krańca wyspy aż po dru
gi, od Binar del Kio aż do San
tiago de Cuba. Dla Kuban-
czyków Festiwal w części ofi
cjalnej rozpocznie się właśnie
w Santiago, określanym jako
„kolebka rewolucji”. Tegorocz
ne jubileuszowe obchody świę
ta narodowego właśnie tam się
odbędą, a jest to 26 lipca —

czyli dwa dni przed f estiwa
lem. Będzie to już 25 rocznica
ataku rewolucjonistów na ko
szary Moncada w Santiago de
Cuba...

Ten niezwykły nastrój rewo
lucyjnych przemian będzie nie
wątpliwie dominować także w

czasie Al Festiwalu, pierw
szego poza Europą i. to w do
datku pod bokiem tjtanow Zje-,
dnoczonych. Tylko . 180, km
dzieli bowiem Kubę od»m»car*.
siwa, które za wszelką cenę
pragnęło zniszczyć pierwsze
wolne — jak określają swój
kraj Kubanczycy — państwo
Ameryki.

Nic więc dziwnego, że rewo
lucja kubańska stała się tak
wielkim magnesem, przyciąga
jącym na f estiwal tyle mło
dzieży i to nawet o całkowicie
różnych poglądach. Mimo to nie
było problemu z określeniem
głównego, wspólnego dla wszy
stkich, hasła festiwalowego:
„O antyimperialistyczną soli
darność, pokój i przyjaźń”.
Dlatego też zasadnicza część
programu festiwalowego doty-
ezy polityki: pokoju, odpręże
nia, położenia kresu zbroje
niom, kolonializmowi, faszyz
mowi.

I TAKŻE RADOŚĆ
I ZABAWA

Ale XI Festiwal będzie ró
wnież, tak samo jak dziesięć
poprzednich, spotkaniem mło
dzieży, a więc także zabawą,
radością i uśmiechem. Już te
raz w Hawanie i poza nią szy
kuje się wiele imprez rozryw
kowych, sportowych, studenc
kich i dziecięcych. Najwspa

Jedna i óiielnie na«ł ZaUka Hawańak* w stolicy Kuby _

Hawanie. CAf — strzałkowski

nialszy będzie program kultu
ralny o charakterze karnawa
łu i wielkiej rewii, oszałamia
jących tańcach afrykańskich i

latynoskich, muzyce azjatyc
kiej i bluesie nowoorleańskim,
a także plastyce, teatrze i fil
mie.

RYSZARD RYMASZEWSKI

Współczesna
„Madama

Bułterfly"
Porcelanowa laleczka, gej

sza i niewolnica swego' pana
i władcy — oto często jeszcze
spotykane konwencjonalne
wyobrażenie o japońskiej ko
biecie.

A tymczasem „współczesna
Cio-Cio San”, heroina słyn
nej opery Pucciniego, nie bie-
rze zbyt serio zdrady uko
chanego, a co ■ważniejsze co
raz częściej szuka sprawie
dliwości w sądzie, nie waha
jąc się świadczyć przeciwko
własnemu mężowi.

Rezultatem tej zmiany po
stawy kobiety japońskiej
jest „boom rozwodowy”, któ
ry wyraził się 129 tys. roz
wodów w ub. r ., podczas gdy
dla porównania w 1972 r. o-

gólna ilość rozwodów w kra
ju wynosiła 95 tysięcy. Rze
czą znamienną jest również,
że około 60 proc, spraw roz-

Wódowyćh wniesionych zo-
‘ śtałó jśtźeż1 kobiety, co dowo

dzi," że współczesna Japonka,
nie zgadza się już na rolę
„ofiary” niefortunnego zwią
zku małżeńskiego.

i transparentów festiwalowych,
Kiedy nastaje noc rozbłysku
ją kolorowe neony głoszące:
„Niech żyje XI festiwal”,
„Młodzieży świata — Kuba
jest twoim domem”.

Przybędzie tutaj ponad 200
tysięcy dziewcząt i chłopców.
Hawana jest już do tego przy
gotowana. Program festiwalo
wy jest opracowany w naj
drobniejszych szczegółach, z

rozkładem nawet minutowym.
Dobiegają końca prace remon
towe i budowlane. Na ogrom
nym stadionie latynoskim z

potężnymi reflektorami już
dzisiaj mogłaby nastąpić inau
guracja imprezy. Tak samo jest
w nadmorskim teatrze im. Ka
rola Marksa i teatrze związ
ków zawodowych w starej Ha
wanie, w których odbywać się
będą koncerty galowe. Jeden
z nich przyznano Polsce, co

jfeśt niemałym zaszczytem!
Plac Rewolucji tak jak zaw
sze jest na „najwyższy po
łysk”. Tam właśnie milion
Kubańczyków przyjdzie żegnać
gości na zakończenie Festiwa
lu.

Teraz jednakże wszyscy
myślą o jak najgodniejszym
podejmowaniu młodzieży świa-

promową do Ranii. Cena pie
czonej porcji kury z Chlebem
w skromnej restauracji miej
scowej. Jeszcze inni, posiada
jący ziemię, sprawili sobie

ciągniki, które teraz w tej
krainie nadwodnej zupełnie
wyparły tradycyjne woły za
przęgane do drewnianego ra
dia. Ale są i tacy, co zdobyli
się na kombajny i teraz wy
najmują się okolicznym go
spodarzom zarabiając po 2 di
nary za godzinę pracy. Nau
czyciel iracki zarabia mie
sięcznie ok. 80 dinarów. Nie
piśmienny wieśniak na żyz
nych terenach wokół jeziora

Dokan niewiele gorzej stoi,
a potrzeby osobiste o niebo
ma skromniejsze. Są sprycia
rze. Jeden, z gospodarzy wsi
Melmandao kupił maszynę do
robienia lodu w blokach. Te
raz w lecie nie może się opę
dzić od wiejskiej klienteli,
zjeżdżającej do niego własny
mi land-rpverami i ciągni

kami Anbar. Lód kupują u

niego na pniu handlarze ryb,
wiozący swój towar do Kir-
kuku i Arbilu, Jego sąsiad
kupił młyn spalinowy i mielą
mąkę dla całej okolicy.

Tylko droga przez góry na
dal niegotowa. Nadal trzeba
czekać na przeprawie promo
wej i miesić obutymi w gu

mowe pantofle stopami błoto
u brzegów sztucznego kur
dyjskiego morza.

LESZEK DZIĘGIEL

Jeszcze przed 25 laty ko
bieta japońska po wyjściu za

mąż należała do rodziny mę
ża i była od niej całkowicie
zależna. Edukacja dziewcząt
była znacznie bardziej ogra
niczona niż chłopców, ponie
waż kobiety średnich i wyż
szych klas społecznych nie

podejmowały pracy zawodo
wej. Przed 1947 r. sądy na

ogół nie udzielały rozwodów
w wypadku cudzołóstwa

mężczyzny, a zdrada męża
przez żonę stanowiła podsta
wę do orzeczenia rozwodu.
Nowa konstytucja z 1947 r.

znowelizowała wiele aspek
tów życia w Japonii, w tym
również rolę kobiety. Jeden
z artykułów tej konstytucji
stwierdza, że „małżeństwo
powinno polegać na równych
prawach mężczyzny i kobie
ty”.

Jednak odwieczne przesądy
feudalnego społeczeństwa,
dyskryminujące rolę kobiety
w małżeństwie, do dziś jesz
cze rzutują na wiele aspek
tów życia społecznego w Ja
ponii. (M. D.)
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Gdy nadciąga burza

DO NIEWOLI”

Nadzieja dla... łysych

Bez zwłoki

jeziora lub

lubią także

Giorgio de Chi-, (
Moorem i Pal (

3

„WZIĘTY

ciekawostek

S. DALI — AKADEMIK

Wyładowania atmosferycz
ne są podczas tegorocznego
lala na porządku dziennym.
Najpierw słońce i upał, po
lem z nagła i niespodziewa
nie nadciągają chmury,
wkrótce — ulewny deszcz,
błyskawice, grzmoty. Dobrze,
jeśli znajdujemy się wó
wczas w mieszkaniu. A jeśli
w plenerze? .Jak uchronić

się przed zagrażającym nam

niebezpieczeństwem? O od
powiedź na powyższe pytanie
zwróciliśmy się <lo profeso
ra fizyki IV Liceum Ogólno
kształcącego im. T. Kościusz
ki przy ul. Zamojskiego w

Krakowie — mgr. Beniamina

Wójcikicwicza, który m. in.

jako doświadczony turysta
jest w IV LO opiekunem
Szkolnego Klubu Turystycz
no-Krajoznawczego PTTK.

Oto przestrogi mgr. Wójci-
kiewicza:

— Gdy nadciąga burza na
leży schodzić w dół ze

wszystkich wzniesień, szcze
gólnie gdy są one pozbawio
ne roślinności. O ile znajdu
jecie się w górach, zwłaszcza
w Tatrach — trzeba natych
miast zaprzestać dalszej wspi
naczki w kierunku szczytów
i szukać w pobliżu schronie
nia, chociażby pod skałą czy
w żlebach. Podczas schodze
nia unikajcie jak ognia łań
cuchów!

Jeśli burza zaskoczy was

na płaskim terenie — najle
piej położyć się na ziemi i

przykryć je plandeką.
TV czasie burzy nie wolno

Ważymy bez wagi
Wiele osób wyjeżdża na

letni wypoczynek do dom-
ków campingowych, na obo
zy, względnie swój urlop
spędza wojażując po święcie.
A że we wszystkich tych
przypadkach na ogół trzeba

sobie samemu, przygptowy-
' wać posiłki — przypomina
my jak obejść się wówczas

bez wagi. A więc...
W łyżce stołowej (płaskiej)

mieści się: 1 dkg mąki pszen
nej lub ziemniaczanej, kaszy
krakowskiej, kaszy jęczmien
nej, grysiku, płatków owsia
nych, 1,5 dkg cukru, kaszy
gryczanej, smalcu, oleju,
masła, margaryny, 1,75 dkg
ryżu, majonezu, 2 dkg kon
centratu pomidorowego i 2,5
dkg soli.

Jeżeli wygodniej komuś

(przy większych porcjach)
„odważać” szklanką podaje-
my, że w ćwiartce litra mie-
śei się: 22 — 23 dkg cukru

kryształu, 19 — 20 dkg cu
kru pudru, 16 — 17 dkg mąki
pszennej, mąki ziemniaczanej,
grysiku, kaszy krakowskiej,
około 22 dkg kaszy perłowej,
19 dkg kaszy jęczmiennej,
22—23dkgryżu,19dkgka
szy gryczanej, 21 — 22 dkg
fasoli lub grochu, 25 — 28

dkg śmietany.

Na jednym z czołowych miejsc
Nie

wiem

miejscu w

rcgującej

r- czy inżynier,
W odczuciu

nie ma zna
chorzy po-

i docenić.

się na pracę
nieu-

na którym
ankiecie sze-

wagę i żna-
| cienie poszczególnych zawo-
| dów w opinii społeczenej
$ znalazłby się zawód pielę-

| gniarki. Przypuszczalnie nie

| byłby on w ogóle uwzględ-
| niony jako „zbyt szczegóło-

S wy”. Co innego lekarz, gór-
3 nik, nauczyciel

:a pielęgniarka?
Ś ludzi zdrowych
H czepia, dopiero
gi trafią ją ocenić

® . Gdy patrzy
pielęgniarki, trwającą

gS siennie od wczesnych godzin
w porannych często przez całą
® noc — dyżur bowiem bieg-
K nie za dyżurem, a pielęgnia-
S8 rek nigdy nie ma za wiele
W — na ich nieustanne kręce-
® nie się jak w kieracie —

K loprost nie można się nadżi-
SJ wić, że ktoś chce w tym za

stać pod dużymi pojedyn
czymi drzewami a już abso
lutnie nie pod świerkami. W

razie przebywania w lesie
można przeczekać nawałnicę
pod drzewem ale koniecznie
niskim.

Unikajcie słupów linii wy
sokiego napięcia. Jeśli rozpa
liliście ognisko to szybko je
ugaście,
cie się od
bo pioruny
wodę.

A skoro
namiocie?
na polu campingowym —

porządku, campingi posiada
ją piorunochrony. Gorzej,
gdy namiot (z wystającymi
rurkami) został rozbity „na
dziko” i stoi w odosobnieniu.
Nic ma rady, w takim wy
padku na czas trwania bu
rzy z namiotu należy się
wyprowadzić.

ortdal-
rzeki.

Zwi u węgierskiego
Z ciekawostek lekarza włosów”
Od dawien dawna do naj-

drogocenniejszych klejnotów
należą perły. Podobno legen
darna królowa asyryjska Se-

miramida, uczestnicząc w u-

roczystościach
przyozdabiała
ma sznurami <

żowych pereł,
rły wchodziły
skład biżuterii słynnej Kleo
patry.

W Polsce przepiękną kole
kcję pereł posiadała Barbara

. Radziwiłłówna, która . bicze

pereł wplatała we włosy,
sznurami pereł oplatała, szy-

dworskich,
się siedraio-

ogromnych ró-

Wspaniałe pe-
■ również w

Szparagi w majonezie
, Szparagi oskrobane ze

skórki (od części dolnej w

kierunku wierzchołka) dwu
krotnie zagotowujemy i za

każdym razem odlewamy wo
dę. Do trzeciej wody doda-

jemy sól oraz

smaku i dopiero
tujemy Szparagi

kości. Szparagi

cukier do
w niej gó-

do mięk-
gotujemy

związane w pęczki, po
cedzeniu i ostudzeniu —

wiązujemy.
Szparagi układamy na

misku, polewamy sosem

jonezowym przybieramy
łatą.

od-
l'OZ-

pół-
ma-

sa-

wodzie pracoioać. Niektóre

czynności są bowiem niesły
chanie niemiłe, roboty zawsze

mnóstwo, a chorzy często
dość nieznośni. Wprawdzie
kiedyś przełożona pielęgnia
rek powiedziała mi, że wca
le nie chorzy są kapryśni,
nie doceniający pracy jaką
trzeba przy nich wykonać.
Chorzy są raczej zodzięczni,
że ktoś kto się nimi opiekuje,
jest spokojny, opanowany,
zrównoważony a często miły,
uśmiechnięty, dodający od
wagi. Inaczej bywa z rodzi
nami odwiedzającymi swoich

chorych, lopadającymi do

szpitala na. chwil

jącymi mnóstwo

adresem opieki,
sklej, choć na ogól
przez osoby nie mające żad
nego rozeznania w zagadnie
niu.

Po kilku dniach pobytu w

wpadającymi
kilka i ma- miejętność
uwag pod _

pielęgniar-
ęzynionych

Prasa eałege kraju zamieściła informację koresponden
ta PAP w Budapeszcie o wdrożeniu do produkcji rewela
cyjnego środka przeciw łysinie, którego autorem jest Wę
gier, Andras Banfi z miasteczka Bekescsaba. Informacja
spotkała się z ogromnym zainteresowaniem.

to kilka bliższych danych
o człowieku, którego wy
nalazek możs mieć tak o-

gromny wpływ na samopoczucie
„gorszej połowy” ludzkiego ro
du, , ..

Andras Banfi jest inspektorem
bhp w małej wytwórni mebli w

Bekescabie na Nizinie. Węgier
skiej. Ubrany w skromny szary
kitel pracuje w drewnianym ba
raczku, zajmując się na co dzień

zupełnie innymi sprawami ni z

ta, która przyniosła mu już mię
dzynarodowy rozgłos. Kierownict-

two zakładu chętnie udziela
Banfiemu zezwolenia na przer
wy w pracy i rozmowy z dzien
nikarzami z całego świata. A

jest ich tylu, że biuro przepustek
nie nadąża z wypisywaniem ze
zwoleń...

RZECZYWIŚCIE ROSNĄ

Pokój Andrasa Banfi pozośtaje
w jaskrawym kontraście z jego
międzynarodową sławą: ściany
z dykty, dwa skromne biurka i
szafa. W niej właśnie, obok spra
wozdań z' działalności bhp w

wytwórni mebli, mieszczą się
również w osobnym segregato
rze wycinki z prasy światowej
chwalące lub poddające w wąt
pliwość skuteczność leku na po
rost włosów. Autor specyfiku

szpitalu, po kilku wizytach
w swojej przychodni — cho
rzy orientują się która sio
stra kiedy ma dyżur, która
bezboleśnie wykonuje za
strzyki, która cichutko za
gląda w nocy do naszej sali

by sprawdzić czy wszystko
jest to porządku. Nadają
siostrom różne przezwiska,
zawierają niemal przyjaźnie,
które unoą się to chwili po-
zorotu do zdrowia.

Kiedy przyglądałam się z i
bliska pielęgniarskiej pracy
zastanawiałam się co nale
ży to niej ocenić najwyżej.
Doszłam do wniosku, ?e u-

zorganizowania
sobie roboty. Jedna siostra
umiała na czas wykonać
wszystkie zabiegi, przygoto
wać lekarstwa, zadbać o czy
stą pościel, dopilnować pracy
salowych, inna kręciła się
jak wrzeciono, ale to. ino-

t

wyłysiał w 26 roku życia tuż po
zakończeniu służby wojskowej.
Cierpiał na ogromny kompleks,
ale nie dawał się namówić do

noszenia peruki. Postanowił po
radzić sobie sam. Po 5 latach

wertowania fachowej literatury,
znalazł wreszcie składnik”, któ
rego treści do tej pory nikomu
— oprócz producenta nie chce
zdradzić. I gdy łysieć zaczął z

kolei syn Banfiego — ojciec
mógł zaaplikować mu naprawdę
skuteczne lekarstwo na porost
włosów.

SĄ NA KOLANIE,
MOŻE BĘDĄ I NA GŁOWIE

Andras Banfi wspomina, że

gcly w czasie eksperymentów
przedawkował specyfik — bujne
włosy zaczęły mu wyrastać nie

tylko na głowie, lecz na całym
ciele, w tym również na... przy
słowiowym kolanie. W jego wy
nalazek nikt nie. wierzył — mi
mo publicznych eksperymentów
i mimo potwierdzenia w postaci
nhwych włosów na głowie wyna
lazcy. Włosy te nie są wpraw
dzie — co stwierdził osobiście —

zbyt gęste — ale są i nie wy
padają.

Na swój specyfik otrzymał
Andras Banfi decyzją Państwo
wego Urzędu Patentowego, pa-

menele lekarskiej wizyty
niczym właściwie . nie b

gotowa. Zdarzało się jej więc
nieraz usłyszeć od lekarza
cierpką uwagę, natomiast ni
gdy nie słyszałam aby ktoś

pielęgniarkę publicznie po
chwalił, aby wyraził uznanie

za niełatwą i często niemiłą
robotę.

Dlatego tym felietonem
ehcę im wyrazić tę wdzięcz
ność i powiedzieć, że chorzy

\ potrafią ocenić ich wysiłki,
że je. lubią, że mają uznanie
dla ich pracy. I gdyby przy
szło nam wypełniać ankietę
który to zawód w odczuciu

społecznym zasługuje na. wy
sunięcie na wysokie miejsce
— wiele ludzi powiedziałoby,
że zawód pielęgniarki jest
naprawdę piękny i niesły
chanie cenny społecznie.

MARIA KWIATKOWSKA

tent A61-k 7/06. Przedmiotem pa
tentu jest „kompozycja do po
budzania wzrostu włosów i me
tody jej produkcji”. Praktycz
nym wykorzystaniem patentu
przez kilka lat interesowały się
tylko... zakłady fryzjerskie w

Bekescsaba. Andras zawsze je
dnak odmawiał, mimo że jego
pensja inspektora bhp nie nale
żała do najwyższych.

Czekał na swój wielki dzień,
I wydaje się, że' dzień ten —

dla niego i być może dla wszyst
kich łysych — właśnie nad
szedł...

JERZY TOMASZEWSKI

„Olimpijska44 seria

pamiątkowych monet
Podczas konferencji prasowej,

jaka odbyła się ostatnio w Pa
ryżu z . udziałem wicepremiera
rządu radzieckiego Nowikowa,
pokazano pierwsze egzemplarze
pamiątkowych okolicznościowych
monet jakie wydane zostaną w

Związku Radzieckim z okazji
zbliżającej się Olimpiady 1980.

Została już wydana pierwsza se
ria, składająca się z sześciu mo
net srebrnych i jednej złotej.

Międzynarodowa
wystawa

W związku z 35 rocznicą po
wstania Ludowego Wojska Pol
skiego przygotowywana jest
Międzynarodowa Wystawa Fila
telistyczna pod nazwą „Na stra
ży pokoju i socjalizmu”. Odbę
dzie się ona w październiku br.

w Pałacu Kultury i Nauki w

Warszawie.

Wystawę poprzedzi konferen
cja poświęcona roli filatelistyki
jako środka upamiętnienia i po
pularyzacji tradycji Ludowego
Wojska Polskiego. Program kon
ferencji, która przewidziana jest
we wrześniu br., obejmuje m.

in. 9 specjalistycznych referatów.

Na liście referentów znajduje
się m. in. prof. Zbigniew Sier
piński, który przedstawi opra
cowanie na temat pocztowo-fi-
latelistycznej dokumentacji mar
tyrologii narodu polskiego.

W związku z wystawą • zosta
nie zorganizowany specjalny lot

poczty lotniczej szlakiem walk

I pułku lotnictwa myśliwskie
go „Warszawa” na trasie Mińsk
— Dęblin — Studzianki — War
ka — Warszaw*.

J

Salyadorę Dali został je
dnomyślnie wybrany cudzo
ziemskim członkiem Akade
mii Sztuk Pięknych w Pa
ryżu.

Zajmując fotel zwolniony
po śmierci Mariann An-

dreau, dzieli on obecnie tę
godność z cesarzową Iranu,
Farah Pahlavi, Arturem Ru
binsteinem,
rico, Henry
Delvau.

Niezwykły wypadek miał
niedawno miejsce w Woge-
zach we Francji. Jeden z

'

tamtejszych rolników, mają
cy duże sady owocowe;

twierdząc- iż stale przeloty
samolotów i helikopterów
szkodzą drzewom, „wziął do
niewoli” jako... zakładnika

pilota śmigłowca, który przy
musowo wylądował w pobli
żu jego pola. Rolnik doma
gał się równocześnie, by sa
moloty nie przelatywały nad

jego gospodarstwem.
By uwolnić niezwykłego

zakładnika, konieczna była
interwencja mera i żandar
merii.

„REKORD ŚWIATA”

18-letni Anglik, Eddie Kidd
z Londynu, ustanowił osobli
wy „rekord świata”. Jadać
na motocyklu z szybkością
150/godz, przeskoczył na nim
14 ustawionych obok siebie

piętrowch autobusów. Po
przedni rekord należał do in
nego Anglika Evela Knieve-
la i „wynosił” 13 autobu
sów.

Nowy „rekordzista” wyko
nał na motocyklu 950 prób
nych skoków nim zdecydo
wał się zaatakować ten dzi
waczny rekord świata. Pod
czas skoków próbnych łamał
żebra i odnosił kontuzje. By
ły to jednak jakby „wypadki
przy pracy”, gdyż Eddie Kidd

jest kaskaderem.
Zaiste głupota nie ma gra

nic...

Pięć innych serii pamiątkowych
monet: srebrnych, złotych i pla
tynowych ukaże się w dniach

Olimpiady. Kompletna kolekcja,
monet olimpijskich składa się z

28 monet srebrnych, złotych i 5

platynowych.
Pierwsza seria pamiątkowych

sześciu monet olimpijskich (sre
brnych) . to 4 pięciorublOwe
przedstawiające motywy Kijo
wa, Leningradu, Mińska oraz

Tallina i 2 dziesięciu rublowe: je
dna z emblematem Olimpiady
w Moskwie, umieszczonym

'

na

mapie ZSRR i druga z motywem
Moskwy. Razem z serią sześciu
monet srebrnych ukazała się
także złota moneta stu rublowa,
mająca na awersie herb Związ
ku Radzieckiego, zaś na rewer
sie stadion Lenina, na któ->

rym odbędzie się inauguracja
Igrzysk Olimpijskich. (J. K .)

Chłosta

na indeksie
Wyrok sądu brytyjskiej :wy-

spy Man, skazujący 15-letniego
chłopca za pobicie kolegi na

karę trzech uderzeń rózgą, zo
stał w tych dniach uznany przez

„Europejski Trybunał d/s Ochro
ny Praw Człowieka” w Stras
burgu za naruszanie zakazu „po
niżających” kar. Trybunał u-

waża karę chłosty — stosowaną
jeszcze w niektórych okręgach
brytyjskich w „majestacie pra
wa” — za naruszenie iudżkiej
godności. W ocenie sędziów
strasburskieh kara chłosty de
graduje skazanego do „obiektu
w rękach przemocy publicznej”.'

Argumentu naczelnego proku
ratora wyspy Man, iż ludność

wyspy karę chłosty wobec nie
letnich uważa za „prawdziwie
Skuteczny środek odstraszający”,
Trybunał Europejski nie uznał
za przekonywający, (s)
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Jest już ich w Krakowskiem

ponad 480 tysięcy
W pierwszą, niedzielę lipca —

w rocznicę utworzenia Między
narodowego Związku Spółdziel
czego — przypada 58 Międzyna
rodowy Dzień Spółdzielczy. Na
darza się więc okazja dó podr
kreślenia roli i znaczenia na
szej krajowej spółdzielczości,
wysuwającej się z racji zasięgu
społecznego i działalności gospo
darczej na czołowe miejsce w

światowym ruchu spółdziel
czym.

W Krakowskiem, jednym z

najbardziej uspółdzielczonyeh
województw w kraju, zrzeszo
nych jest ponad 480 tys. osób, a

Boba bez hejnału
Jak informuje nas Urząd m.

Krakowa (Komenda Straży Po
żarnych) — w związku z praca
mi remontowymi na wieży ma
riackiej, od 1* lipca godz. 7 do
19 lipca godz. 7 nie będzie gra
ny tradycyjny hejnał. Turyści,
którzy w tym dniu odwiedzą
Kraków pozbawieni zostaną nie
stety tej atrakcji. Remont jest
jednak konieczny — i oby zaw
sze i wszędzie trwał tak krótko.

(aż)

bezpośrednio zatrudnionych —.

68 tys. pracowników.
Różnorodne są rejony i for

my działania krakowskich spół
dzielni w mieście i na wsi.

Wymieńmy tylko najogólniej:
spółdzielnie gminne o charak
terze handlowo-usługowym, rol
nicze spółdzielnie produkcyjne i

spółdzielnie kółek rolniczych,
mające piękną tradycje spół
dzielnie spożywców i mieszka
niowe, wytwóreźo-usługowe
spółdzielnie pracy i inwalidzkie,
czy też wytwórczości artystycz
nej i ludowej. Wszystkie one re
prezentują bogaty potencjał go
spodarczy oraz prowadzą szeroko

zakrojoną pracę samarządewo-
wychowawczą.

Z okazji 56 Międzynarodowego
Dnia Spółdzielczego ■wojewódzka
spółdzielcza komisja współpracy
organizuje w poniedziałek, 3

lipca o godz. 18 w Teatrze „Ba
gatela” uroczystą akademię, na

której okolicznościowe prze
mówienie wygłosi prezes. WSS

„Społem”. — mgr Eugeniusz
Tarczyński, a w części arty
stycznej wystąpi. Zespół Pieśni
i Tańca Spółdzielczości Pracy
„Krakowiacy” z programem
„Suita krakowska”. (Z)

na nowo budowany szlak w rejonie mo

W Dębnikach

Nowy szlak komunikacyjny
nabiera pełnych kształtów

Str. 7

Komunikat MPK

wydiu
linii nr

częścio-

Miejskie Przedsiębiorstwo Komu
nikacyjne W Krakowie zawiada
mia, iż z dniem 2. 07. 1978 r. na
stąpią zmiany w komunikacji
tramwajowej:

LINIA Nr 1 — zostaje
żona do MISTRZEJOW1C.

Zmienia się numerację
I4-bis na. numer 20 wraz z

wą korektą jej trasy przebiegu.
Linia ta kursować będzie na tra
sie: os. Piastów — Al. rew.

PAŹDZIERNIKOWEJ — FLAC
CENTRALNY — AL . REW. KU
BAŃSKIEJ —~ IGOLOMSKA —

CEMENTOWNIA (po szczyci* tyl
ko do KOPCA WANDY).

Zmienia się częściowo trasę linii
nr „15” w związku z remontem

torowiska w al. Planu 6-Ieiniego.
Tramwaje w/w linii kursować bę
dą na trasie: DWORZEC WSCHO
DNI — RONDO MOGILSKIE —

RONDO KOTLARSKIE
_

AL. PO
KOJU — CZYZYNY — PLAC CEN
TRALNY — AL . RE1V. PAŹDZIER
NIKOWEJ — IGOŁOMSKA — CE
MENTOWNIA.

Uruchamia się nową linię o nu
meracji „27” na trasie: 1VALCOW-
NIA — CENTRUM ADMINISTRA
CYJNE HiL — KOPIEC WANDY —

IGOŁOMSKA — AL . REW. KU
BAŃSKIEJ — PLAC CENTRALNY
— AL. PLANU 6-LETNIEGO —

RONDO MOGILSKIE — LUBICZ
— DWORZEC GŁOWNI7 — BA -

SZTOIYA — DŁUGA — DWORZEC
TO1YAROWY.

Co dzień niesie ?

Barbarzyńcy!
I znowu przyszło nam na

pisać o okrucieństwie ludz
kim. W.- Nowej Hucie, na o-

siedlu Tysiąclecia w bloku
nr 36 wyrzucono z balkony,
IV pietra ratlerkę. Szczenna.
suczką. Sprzykrzyła sią wła
ścicielowi' czy też uznał, że
jeszcze trochę i kłopot bą-
dzie większy? Fakt pozostdje
jakiem — pia zabiło w be
stialski sposób i człowiek sta
je właściujio bezradny wobec

takiego faktu, ..Oczywiście —

ukarany,
w.toku., .

ale czy

bardziej przecież domowych
. czworonogów. Nieświadomie
ujawniają swoją prawdziwą
naturę, całą głębię prymity-

braku■wizwttt-, bezmyślności,
odpowiedzialności.

— „Oddałam psa z
— powiada znajoma
wyjeżdżamy na urlop
było 'z nim co robić. A

zimę

Z niebywałą koncentracją prac — jak na krakowskie warunki
— mamy do czynienia od kilku miesięcy na Dębnikach, gdzie
powstaje now’ą, ważna dla miasta, arteria komunikacyjna. Dzień
w dzień pracuje tutaj przez kilkanaście godzin parę setek ludzi
i kilkadziesiąt jednostek specjalistycznego sprzętu.

wierzchni: trwają prace przy to
rowisku tramwajowym oraz o-

świetleniu arterii. Koszt całej
inwestycji wynosi ok. 200 min
zł.

Zmiany zachodzą
godziny na godzinę,
finiszują i wszystko
na to, że dotrzymają

sprawca . zoztanie^
dochodzenie . jest-
prowadzi je TPZ,
zmieni to sposób jego mydle
nia, i jego stosunek do zwie-
vz^t?

Ż przerażeniem słuchom,
czasami wypowiedzi ludzi nn

temat zwierzaj, szczególnie
p3Ów czy kotów, tych naj-

NAL-78
W poniedziałek, 3 lipca odbędą

się nast, zajęcia wakacyjne dla
dzieci i młodzieży:

• MDK ul. Grunwaldzka 5. godz.
9—12 — gry i zawody sportowe z

nagrodami na boisku Szk. Podst.

nr 75:
• MDK Nowa Huta, os. Zgody

13 — 3 -dniowy obóz sportowo-wy-
poczynkowy (sekcja judo) w Sol
cu Zdroju.

Niebezpieczny

domu,
— bo
i nie

na

weżmiemy innego”.
Koja, mała sąsiadka, 10-let-

nią może dzieweżynka, po
kazuje mi swjojego .ślicznego

. s.żczęnialfa i mówi: „Wie pani
mama nie 'chce go w domu
bo brudzi jej dywan. 1 je
szcze mówi, że trzeba go wy
rzucić w nocy, żeby nikt, nie
widział kto to zrobił”. Czego
ńczy to dziecko- matka,, która,
może za 10, 20 lat poskarży
się na nieczulość i bezwzględ
ność córki? Nie skojarzy za
pewne, że zaowocowały jej
nauki. Ręce- opadają.

W . zimie na ulicach miasta
trwa parada, kożuchów, r.a

wiosr.e, w lecie na weeken
dowych. trasach korki samo
chodowe. I licytacja, gdzie
kto spędził urlop. Oczywiście'
zagraniczny. Pełna Europa!
Tytko- umysły ciągle z epoki
kamienia łupanego. (mar)

PS. TOZ prosi świadków
‘

zabicia psa na Os. Tysiąclecia
o zgłoszenie się w- siedzibie

■TOZ, Kraków, Westerplatte
4, parter, telefon 244-65 od
10—14 .

niemal z

Budowlani

wskazuje
obietnicy i

na 22 lipca. będziemy już mogli
jeździć od mostu Grunwaldzkie
go do Łagiewnik z pominięciem
Matecznego.

Generalnym wykonawcą inwe
stycji jest Miejskie Przedsię
biorstwo Robót Inżynieryjnych
vz Krakowie. Roboty rozpoczęły
się z początkiem 1975 r. Powsta
ną tutaj dwie dwupasmowe nit
ki jezdni. przedzielone pasmem
zieleni, od mostu

kiego przez Dębową i Zielną,
Grunwaldz-

a

jedna jezdnia
ul. Kapelanka

Brożka, przez
który jest już

następnie do ul. Skolickiego. Da
lej prowadzi już
4-pasmowa przez
(obok tandety),
most na Wildze,
gotowy, do węzła komunikacyj
nego w Łagiewnikach. Obok

jezdni biegnie wydzielone toro
wisko tramwajowe.

Trasa komunikacyjna Brożka
— Kapelanka — Skolickiego ma

długość 3 km. Na jej szlaku

znajdowało się 40 budynków,
które uległy wyburzeniu. W re
jonie tym wykonano nowe, po
tężne kolektory kanalizacyjne,

układanie na-

Na budowie pracuje nie tylko
ekipa MPRI, ale

podwykonawców,
skutecznie junacy
wało tutaj także i

A więc już niedługo naszemu

miastu przybędzie bardzo pożą
dana trasa komunikacyjna, (ja)

także kilku

Pomagają
OHP; piaco-
wojsko.

J JAK NAS POINFORMOWA
NO, Młodzieżowy Telefon Zau
fania zawiesza swoją działal
nośćod’dnia1VIIdo1IX
1978 r. z uwagi na przerwę wa
kacyjną.

Radio zaprasza
Rozgłośnia Polskiego Radia

w Krakowie przedstawi w lip-
cu i sierpniu w programie lo
kalnym na fali ultrakrótkiej
68,75 MHz serial złożony z dwu
nastu słuchowisk wg powieści
Josepha Conrada „Złota strza
ła” w adaptacji Zofii Orszul-

skiej i reżyserii Romany Bo
browskiej.

W rolach głównych wystąpią:
Maria Rabczyńska, Izabella Ol
szewska., Anna Polony, Alek
sander Bednarz, Jerzy Bin
czycki, Henryk Giżycki. Leszek

Ilerdegen, Jerzy Nowak, Le
szek Piskorz, Wojciech Pszo
niak, Tadeusz Włodarski, Ro
man Stankiewicz, Wojciech Zię-
tarski.

Serial nadawany będzie: w

niedziele 2, 9, 16, 30 lipca — 6
i 20 sierpnia o godz. 9.10. w so
boty 15, 29 lipca, 5, 12, 19 1 26

sierpnia o godz. 17.05.

Interwen iowaliśmtf i
Teraz kończy się

.co dalej ?

narożnik
V zbiegu ulic: Reformackiej i

NŁdrrta znajduje się bardzo nie
bezpieczny narożnik, gdyż z

chodnika wchodzi się prosto rta

wąską jezdnię nie widząc
'

zza

wysokiego muru samochodów

wjeżdżających w zakręt.
W podobnych przypadkach tt-

miesżcza się po przeciwnej stro
nie lustra umożliwiające kie
rowcom wgląd w niewidoczny
odcinek ulicy. Tutaj należałoby
Zainstalować takie samo lustro
dla orientacji i bezpieczeństwa
przechodniów. Dpiwne, że do tej
pory nikt o tym- nie pomyślał.

(aż)

Pelitą parą idą -prace przy ul. Dębowej i Zielnej, niedaleko
.mostu Grunwaldzkieg.ó .

o<i
Fot. Jadwiga Rubiś

Florian N. pożalił się „Echu”
na przymusową kąpiel błotną za

sprawą rozpryskującego bezpar
donowo kałuże na jezdni kie
rowcy samochodu ciężarowego
nr rej. KR 46-88 . Skargę nasze
go Czytelnika opublikowaliśmy,
prosząc jednocześnie MO o zaję
cie się niekulturalnym kierow
cą.

Okazuje się jednak, że nie

jest to takie proste, jak by się
komuś mogło wydawać. W piś
mie KD MO Śródmieście czyta
my: „...Wydz. Komunikacji KD
Śródmieście udzielił informacji,
po dwukrotnym sprawdzeniu, że
nr rej. KR 46-SS został przydzie
lony dla. samochodu „star” w

gestii Przeds. Transportowego
Handlu Wewnętrznego, Kraków,
ul. Nad Sudołem 4. Natomiast
w dziale transportu tegoż przed-

siębiorstwa oświadczono (rów
nież po dwukrotnym sprawdze
niu), że samochodu o takim nr

rej. przedsiębiorstwo nie posia
da i nie posiadało”.

Jak jest prowadzona ewiden
cja pojazdów w obu wymienio
nych instytucjach — to już wie
my. Nie wiemy natomiast gdzie
się podział samochód. A przecież
samochód to nie szpilka, a poza
tym także dobro państwowe.

(Z)

ROZMOWY PRZY HERBACIE

Czy Pani gra w « Lajkonika

Jakprzeciwdziałać?
W listach do Redakcji czytel

nicy nie poruszyli jeszcze jednej
skandalicznej sprawy dotyczą
cej cmentarza Rakowickiego.
Chodzi mianowicie o to, że ja
kieś opryszki nagminnie kradną
z grobów .kwiaty, a także wieńce
i wazony. Napawa wstrętem, .

fakt, że. jakieś mętne typy krai
ną bukiety ze -śulleżych grobów, ,

nnwet parę chwil po poprsebie,
żeby je sprzedać nietrudno do
myśleć .się na co.

Kio mógłby temu przeciwdzia
łać?
. WIERNA CZYTELNICZKA

Lato w Barbakanie
Przez cały lipiec i sierpień

odbywać się będą w krakowskim
Barbakanie różne atrakcyjne
imprezy i spotkania. Ich orga
nizatorami są: ,,Estrada Kra
kowska” wspólnie z Teatrem

„Groteska” i Teatrem Regional
nym.

Ujrzymy tutaj m. in. „Mi
strza Pathelin” w wykonaniu
zespołu Teatru Starych Murów,
zabawną sztukę pt. „Hej na

smoka” z repertuaru „Grotes
ek’.”, zespół ośmiu sióstr Knapi-
kównych, kapele ludowe, zespo
ły wokalno-instrumentalne, jaz
zowe, zespół „Wawele” z udzia
łem M. Sokołowskiej, K. Litwi
na, W. Patuszyńskiego : in.' (aż)

; -r Czy pani gra w „Lajko
nika”?

•
.— Jeszcze nie, ale ną-

! tychmiast po skończeniu
i rozmowy wypełnię <kupoń
i . ■— odpowiadam moim go-
. , idom.: - dyrektorce Kra.-
■

_ kowskiej Gry Liczbowej
! „Lajkonik” mgr ZOFII
! CZERNIKÓWEJ ■i prze-
I wodniczącemu' Społecznej

. Komisji Gry mgr MIE-
’

CZYSŁAWOWI KOREC-
1 KIEMU.
I — Los sprzyja tym, którzy
I grają po raz pierwszy.. I ko-
I biętom. Kobiety mają ostat-

. nip wyjątkowy fart do wy
grywania „maluchów”. W

1 lutym fiata 12S p wygrała
i młoda dziewczyną, która, za

l namową kolegi, pierwszy raz

wypełniła 1 kupon za 19 zł.
W maju także wygrała ko-

! biota, która wpłaciła 69 zł na

I 3 kupony. Grała pierwszy
| raz. Mgr M. Korecki, z no-

! minacji przewodniczącego
Prezydium Rady Narodowej

1 m. Krakowa, pełni tę fun

kcję- od początku. Funkcja
to niezwykle odpowiedzialna
— mówi dyr. Czernikowa —

Komisja czuwa nad prze
strzeganiem regulaminu i

„czystością” gry.
— Od poczajku, to zna

czy?
— Pierwsze ciągnienie by

ło 7 IV 1957 roku. Przez te
21 lat gracze w7płacili ponad
880 mirt zł. 60 proc, z każde
go ciągnienia wraca do gra
jących w postaci w7ygranych,
premii, nagród rzeczowych.
Reszta — czyli
blisko 300 min zł
nie są przegrane
Grający mogą się
udziałowców wielu społecz
nych inwestycji. Na przy
kład: odbudowy Zamku Kró
lewskiego, budowy Centrum
Zdrowia Dziecka, Pomnika

Grunwaldzkiego, wyposaże
nia szpitali, rewaloryzacji
Bramy Floriańskiej, Barba
kanu. Wieży Ratuszowej i

innych zabytków Krakowa.
— Witamy „Lajkonika"

jak dotąd
— to także

pieniądze,
uważać za

w gronie naszych sprzy
mierzeńców. w akcji

‘fun
dowania. książeczek mie
szkaniowych dla osieroco
nych dzieci. Piękna loka
ta pieniędzy!

— Nie wątpimy, że grają
cy podzielają tę opinię.
Pierwsze książeczki otrzy
mały dziewczynki z krakow
skich domów dziecka, na
stępne — będą dla wycho
wanków domów dziecka w

Sądeckiem i Tarnowskiem.

„Lajkonik” działa w 3 woje
wództwach i nadwyżki dzieli

proporcjonalnie do uzyska
nych wpływów.

— Wyczytałam reklamę
„losowania bezpłatnego’’...

— Uczestniczą w nim
wszystkie Supony danej gry,
a wygrane pokT ywane są ze

środków zgromadzonych
wcześniej, nie uszczuplając
kapitału aktualnej gry. To

jest nowość ostatnich mie
sięcy. Podobnie jak „Mały
Lajkonik”, który się tym ró
żni od „Dużego”, że kupon

Kosztuje 9 połowę taniej (1#
zł). Jest to kupon z trzema

zakładami. Z 28 liczb skreśla
się 6, wygrywają trafnie
skreślone „6”, „5” i „4”.

—Zdarzają się niecier
pliwi gracze, którzy zgła
szają pretensje do losu,
gdy nie udaje im się traf
nie skreślić?

— Gdyby tylko do losu.

Jesteśmy czasem narażeni na

niewybredne reakcje zawier

dzionych graczy. Odradzamy
udział w grze ludziom, któ
rzy się nadmiernie hazardu
ją, którzy wydają na grę o-

statnie pieniądze. To prze
cież jest loteria, zabawa. Ale
też mamy przypadki, że

szczęściarzy musimy szukać,
żeby im dostarczyć wygrane.
Nie
niu
uda

jęte
grane W7 następnych grach.

— Dziękuję za rozmowę

Notatnik krakowski
Jutro, 2 lipca na Zalewie w No

wej Hucie (przy ul. Bulwarowej)
odbędą się Międzynarodowe Zwa
dy Wędkarskie. Wezmą w- nich u-

dziat reprezentacje CSRS, ŃRD o-

raz. Polski.

Zawody7 odbędą się wr dyscypli
nie gruntowej, początek o godzi
nie 8.30 .

pamiętają o sprawdze-
kuponu. Jeśli się ich nie

odszukać, sumy nie pod-
przekazujemy na wy-

HELENA NOSKOWICZ

Jednym zdaniem
< W księgarniach: w Krako

wie przy pl. Mariackim 9 i pi.
Centralnym, w Tarnowie przy
ul. Wałowej 28 i w Nowym Są
czu przy ul. Jagiellońskiej 5 są
do nabycia plakaty związane z

lotem pierwszego Polaka w ko
smosie.

S Rażący kontrast z zielenią
i kwietnikami stanowi odrapa
ny, brudny i zaśmiecony kiosk

ustawiony obok drugiego, czyn
nego kiosku „Ruchu” na os. Zło
tego Wieku miedzy blokami 7—8.
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Poniedziałek I
U.40 Program

" 'dnia. 14,45
Nastolatki” —■ dramat obyczajowy
węg, 16.00 Dziennik. 16.10 . Obiek-
tywiyy.Sfl^Teie-ferię..'17,45

' Nasi

i -- Słabość do mu-

fiifn/Tsb. 'fy ńrd. . 13.00

19.30

tyw./■i5.30.;-Te|«^rie./i7,45 ■'
kochani/bliźni

Łyki; — v.

bpbranóc,':’,l'9.1i'\ Siódemką.
Wieczór z dziennikiem, 20.30 Teatr

T€tęwiźji — P. Choynowski — Ru
chome piaski. 21.55 Poradnik zmo
toryzowanego turysty. 22 .05
merata. 22.35 Dziennik.

Poniedziałek II
'SPOTKAJMY SIE RAZ JESZCZE.

16.10 Pr. dnia. 16.20 Dziewczęta z

mrozów — rep. 16.40 Bazar — cz. 1

pr-. rozr. 17.00 Kram z satyrą. 17 .25

Warianty: Zemsta A. Fredry —

pr„ publ. 17 .55 Hasior — progr.
film.< 13.10 Rejestr polskich skar
bów — rep. 18.40 Bazar — cz, 2.

19.10 Kronika. (Kr). 19.30 Wieczór
z . dziennikiem. 20.30 Intergrafią
74 —- film. 20.35 Zaproszenie' do
teatru — Iwona księżniczka Bur
gunda. 21:25 Debiuty T. Różewi-

cza. 21.30 24 godziny. 22 .00 J.

szyn-Wróblewski prezentuje.
Debiuty. T. - Różewicza.

Wtorek I

■Ca-

10.00 Panie na Mogadorze.
Progr. dnia. 14.35 Kino Lektur
Zemsta — komedia poi. 16.00
Dziennik. 16.10 Obiektyw. 16.30
Studio Młodych. 17 .10 Gram dla...
-— teleturniej.
13.20 Człowiek i przyroda
lach raz jeszcze
hiszp.
19.00
19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30

Saga rodu Palliserów. 21.25 Porad
nik zmotoryzowanego turysty. 21.35

■Świadkowie. 21 .55 Dziennik. 22.10
Teatr Małych Form — „Anna”.

Wtorek II

S3
(d3do7lipca1978r.)

17.50 Interstudio.
O or-

film dok.
13.50 Radzimy rolnikom.

Dobranoc. 19.10 Siódemka.

16- .O5 Progr. dnia. 16.10 Hełm
Aleksandra Macedońskiego — ko
media sensac. ZSRR. 17.35 Dialogi
z przeszłością — Henryk Brodaty.
18.05 Powtórka języków — jęz.
ros,, jęz. franc. 19.10 Kronika

(Kr). 19.30 Wieczór z dziennikiem.
20.30 Wtorek Melomana. 21.35 ; 24.

godziny. 21 .45 Inicjatywy. 22 .15
Mansarda — film biograf, poi.

Środa I
14.55 Progr. dnia. 14 .40 Trener —

film fab. ZSRR. 16.00 Dziennik.
16.10 Obiektyw. 16.30 Kino Naj
młodszych — filmy animowane.
17.00 Nie tylko dla kobiet.

Losowanie

Moja żona

tV NRD.

Siódemka.

nikiem. 20.30 Cygańska miłość —

film fab. tv węg. 21 .30 Poradnik

zmotoryzowanego turysty. 21,40
XII Fest. Piosenki Żołnierskiej —

Kołobrzeg 70. 23.10 Dziennik.

Małego Lotka,
i ja — komedia

19.00 Dobranoc.

19.30 Wieczór z

17.30

17,45
obycz.

iiw-

dzień-

Środa II
1'5.25 Progr. dnia. 15.30 TWP —

Biało-czerwona u. brzegów Antark
tydy. . 16.00 Zalega Błękitnej Me
wy — film fab. jug. 17.05 Opero
we qui pro quo. 18.10 Powtórka

języków; jęz. ros., jęz. fr., 19.10
Kronika <Kr). 19.30 Wieczór z

dziennikiem. 20.30 Od mistrza do
ministra. 21 .15 24 godziny. 21 .26 Tyl
ko umarły odpowie — film krym.
poi,

Nr 147 (10119)

Pięciu —

Dziennik.
Teleferie.

Czwartek I
14.20 Progr. dnia. 14 .25

film obycz. poi. 16.00
16.10 Obiektyw. 16.30
17.30 Poligon. 17.55 Sonety Petrar-
ki. 18.20 Sonda. 18.50 Radzimy rol
nikom. 19.00 Dobranoc. 19.10 Sió
demka. 19.30 Wieczór z dzienni-

kłem. .20.30 Epoka oszczerstw
_

z

serii Brygady Tygrysa — film

krym. tv franc. 21.30 Poradnik

zmotoryzowanego turysty. 21.40
XII Fest. Piosenki Żołnierskiej —

Kołobrzeg 78. 22.40 Pegaz. 23.25
Dziennik.

Czwartek II
16.10 Progr. dnia. 16.15 Kino Mi

niatur. 16.55 Mag. morski. 17.25
Luk tęczy — ode. V — film
sensac. tv CSRS. 18.05 Powtórka z

języków — jęz. ros., jęz. franc.
19.10 Kronika (Kr). 18.30 Wieczór
z dziennikiem. 20.30 Melodie z

Mołdawii — film folkloryst. 20.55
Z ziemi polskiej — emigranci pols
cy w USA. 21 .25 24 godziny. 21.35
Ze skarbnicy kultury polskiej.
22.10 Dyskoteka Tip-Top.

Piątek I
14.35 Progr. dnia. 14.40 Złoty liść.

Kino Młodych: 1. Przez gra-
— film dok. poi., 2. Strzały
Arsenałem — film dok. poi.

Dziennik. 16.10 Obiektyw.
Teleferie. 17.00 Klub Dobrej

Zwyczajny miesiąc

15.10

nicę
pod
16.00
16.30

Roboty. 17 .30

— ode. l film spoi. -obycz. J

ZSRR. 18.35. Mag. motoryzacyjny
19.00 Dobranoc. 19.10 Siódemka^

19.30 Wieczór z dziennikiem. jo.s
Chirurdzy — dramat obycz. bul8
21.45 Poradnik zmotoryzowane;,
turysty, 21.55 Dziennik. 22 .10
Fest. Piosenki Żołnierskiej — k3.
lobrzeg 78.

Piątek Ii
15.15 Progr. dnia. 15.20 Krajoijft;

i przyroda — Słowacja — kraj
Tatrami — film dok. tv CSRs
15.45 Krajobraz i przyroda —

zerwat Ak®u — Dzabagly — ium
dok. ZSRR. 16.00 Krajobraz i przy,
roda — Pingwiny i sąsiedzi — film'
dok. poi. 16.15 Epoka oszczerstw
— z serii Brygady Tygrysa — film
fab. tv fr. 17 .10 Pasje T. Cza.plifj.
skiego. 17 .40 Turystyka i wypo,
czynek. 13.10 Powtórka języków
—

.jęz ros., jęz. franc. 19.10 Kro-
nika (Kr). 19.30 Wieczór z dzien
nikiem. 20.30 Festiwale filmów 0
sztuce w Zakopanem. 21 .15 24 gę.
godziny. 21.25 Studio Sport. 21.55

Opowieści starszego pana. 22 .M
Dwa żebra Adama — komedia poi,
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SOBOTA

X ; LIPCA

’/ Haliny
Mariana

NIEDZIELA

LIPCA

Marii
Urbana .

TEATRY
Sobota

Modrzejewskiej 17 Zabiegiem- lat,
z biegiem dni... Bagatela 19.30 De
mon ziemi. Ludowy 16 Dziś do
ciebie przyjść nie rno/ę... Grotes
ka 17 O czym szumią wierzby.
Kolejarza (ul. Bocheńska 5) 19

Cztery damy i as. Teatr Regio
nalny w .Sukiennicach 16. Kapela
Zespołu „Watra” .z Lubnia.

ka i Lolka (poi. b.o.), 16, 18. 20

Dziewczyna z reklamy (wł.-USA
I. 18). Mała sala 15, 17, 19 Na tro
pie Wilby’ego. Światowid 11 Wielki
łup gangu Olsena (duńs. 1. 12),
15.45, 18, 20.15 Straceńcy. Mała sala
15,. 17. -15, 19.30 Nickelodeon. Kultura
12, 14, 16, 20 Brawurowe porwanie,
18 Pasażerka (poi. 1. 15). Mikro
16,-18, 20 Ponad strachem. Związ
kowiec 12.15 Bajki, 10, 16, 18, 20
Ebirah — potwór z głębin. Wisła

II, 12 Bajki, 13 Wspaniały interes,
15.45, 18, 20.15 Intryga rodzinna.
Maskotka 11 Przygody Bolka i
Lolka, 15.30,' 17.30, 19:30 Na tropie
Wilby’ego. Pasaż 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17 Przygody Bolka i Lol
ka, 18 Serpico, 26 Kabaret. Podwa
welskie 11, 12 Bajki, 16, 18 Świat
Dzikiego Zachodu. Tęcza 15, 17,
19 Pocałunki z Hongkongu. Ugo-
rek 14 Bajki, 15, 17 Godzilla kon
tra Gigan, 19 Gdzie się podziała
7 kompania. Sfinks 11, 12 Bajki,

- 16, 19- Gorące polowanie.

palnia Soli, Wieliczka oraz Mu
zeum Zup Krak.: Malarstwo-As-

•semblagę J. Mateze i A. Zydroń
(sob. niedz. 7—19), Muzeum Lot
nictwa i Astronautyki, Czyżyny
(sob. niedz. 10—14), Biblioteka Pu
bliczna, ul. Franciszkańska 1: Na
grody literackie 1975—77 (sob. 10—

15,’• niedz. 10—13), al. Róź 3: Prace
Klubu Marynistów LOK (so.b .

niedz. 11—18). -

DYŻURY &

Niedziela
Modrzejewskiej 19.15 Iwona

księżniczka Burgunda, Scena Fo
rum 20 Pojedynki. Kameralny 17

Czekając na Godota. Bagatela 19.30
Demon ziemi. Ludowy 16 Dziś do
ciebie przyjść ńie mogę. Groteska

10, 17 O czym szumią wierzby.
Kolejarza 19 Cztery- --damy i -as*-
Teatr Regionalny Sukiennicach
15 Kapela Zespołu „Watra’’ z' Lub
nia oraz Krakowska?óSzmelepaka... ,

Sobota
Kijów 15.43, 18, .20.15 Goń mnie

aż - cię złapię .(fr. i . 15). Uciecha
13.43 Ostatni -film o Legii. Cudzo
ziemskiej (USA. 1. 13), 18, 20.15 Od
rażający, brudni, źli... (wl. 1.' 13).
Warszawa 16, 18. 20 Mężczyzna z'

białyńi goździkiem
'

(szw. 1. 13).
Wolttość 15.30, 18 , 20.30 Inny męż
czyzna, -inna szansa •

. (fr. 1. 15).
Sztuka 15.45, ,13, 29.15 Dzień .Iluzjo
nu. Wanda 15.45, 18 . 20.15 Kobra

(jap. 1. 18). Mł. Gwardia 14.45, 17,
19.15 Skrzydełko czy . nóżka (fr.
b.o.) . Wrzos (Zamojskiego 50) 15.45,
18, 20.15 Gang Olsena . wpada w

szał (duńs. 1 . 12). Świt (os. Tea
tralne 10) 16, 13, 20 Dziewczyna z

reklamy (wł.-USA 1. 18). ■ Mała
sala. 15, 17, 19 Na tropie Wilby’ego
(ang, 1, 13). Światowid (os. Na.

Skarpie 7) 15.45, 13 , 20:15 Straceń
cy (USA 1. 16). Mała sala 15, 17.15,
19.30 Nickelodeon (ang: 1. 12). Kul
tura 14, 16, .'20 Brawurowe porwa
nie' (USA 1. 18), 18 Mongołowie
(irański T. 15), 22 Alicja już tu
nie mieszka (USA 1. 15). Mikro

(Dzierżyńskiego 5) 16, 18, 20 Po
nad strachem (fr. 1 . 15). Związko
wiec '(Grzegórzecka 71) 16, 13, 20
Ebirah — potwór z głębin (jap. 1.

12); Wista (Gazowa 21) 16 Wspa
niały interes (fr.. 1 . 15), 18, 20.15

Intryga rodzinna (fr. 1 . 13). Mas
kotka (Dzierżyńskiego 55) 15.30,
17.30, 19.30 Na' tropie Wilby’ego
(ang. 1. 18). Pasaż (Pasaż Bielaka)
15, J.6,. 17. Przygody Bolka i Lolka,
18 Sęrpioó (wł, 1. 18), 20.15 Kabaret

(USA 1, 13). Podwawelskie (ul. Ko
mandosów) 16, 18 Świat Dzikiego
Zachodu (USA 1. 15). Tęcza (ul. ,

Praska) 17, 19 Pocałunki z Hong
kongu (fr. 1. -1 2). Ugorek (os. Ugo-'
rek) 15, ,17. Godzilla kontra. Gigan
(jap, 1, 12),. 19 Gfiz.ie się podziała

7 kompania (fr.‘ b.o.) . Sfinks (Ma
jakowskiego 2) 16, ■19 : Gorące po
lowanie (jap. 1. 15).

Niedziela
Kijów.. 15,45, 18 . 20.15 Goń mnie

aż cię złapię. Uciecha 10, 12.15, 18,
20.15 Odrażający, brudni, źli, 15.45

Ostatni' film o Legii Cudzoziem
skiej.- Warszawa 10, 12.15 Alicja
ucieka po-raz. ostatni (fr. ■1. 15),
16, 18; 20 • Mężczyzna z białym
goździkiem. Wolność 10, 12.30,. 15.30,
18, 20.30 Inny mężczyzna, inna
szansa. Sztuka 10, 11.40. 13.20_ Mały
Iluzjon,

'

15'4'5;
'

18, 2Ó.'15 nuzjón.
Wanda 10, 12 Ebirah — potwór z

głębin' (jap. 1 . 12), 15.45., 18, 20.15
Kobra. Ml. Gwardia 12 Trzej
muszkieterowie (panam. 1. 12),
14.45. ,11, 19.13 Skrzydełko czy nóż-
k. Wrzos .11, 12 Bajki, 13 Przy
gody Hucka Finna (radź. b.o .) .

15.45, 18, 20.15 Gana Olsena wpada
W szał,. Świt .13 .Wielka p.ądróż.Boi-

WYSTAWY

MUZEA
Sobota — Niedziela

Wawel — komnaty (sob. niedz.

10—15, 1 16—18), Skarbiec (sob.
niedz.' 10—15.30), Zamek i Muzeum

W Pieskowej Skale (sob. niedz.

10—16), - Muzeum Lenina, Topolowa
5: Lenin w Polsce, - Poi. plakat
antywojenny (sob. 1'0—17, niedz.

10—15),. Od.dzial w Poroninie: Le
nin na Podhalu (sob. niedz. 8—16
— wst. wol.), w Białym Dunajcu

■(sob. niedz. 9—16 — wst. wol.),
Muzeum Historyczne, Oddziały,
Jana 12: Militaria, Zegary (sob.
niedz. 9—14), Szpitalna 21: Dzieje
teatru krąk., Wyst. młodych sce
nografów (sob. niedz. 9—14),
Franciszkańska 4: Bramy, baszty
i rondle (sob. niedz. 9—14). Wieża
Ratuszowa . (sob. niedz. 9—13.30),
Muzeum Narodowe, Oddziały, Su
kiennice: Galeria poi. malarstwa
i rzeźby 1764—1900 Ilu straćja/Figu-
racja (sob. niedz. 10—16), Dom

Matejki, Floriańska 41: Wybór ż

nieznanej ’. kolekcji J. Matejki,
100-lecie namalowania- „Bitwy pod
Grunwaldem” (sob. 10—16, niedz.

9—15), Szołayskich, pl. Szczepań-
. ski 9 Pol. malarstwo i rzeźba do

1764 r. (sob. niedz. 10—16), Czar
toryskich, Pijarska 8: Arcydzieła
ze zbiorów Czartoryskich (sob.
10—16, niedz’ 9—15). Nowy Gmach,
al. 3 Maja 1: Broń Bliskiego
Wschodu, Pol. malarstwo i rzeźba
od końca XIX w. do czasów

współęz. (sob. niedz. 10—16), Ar
cheologiczne, Poselska 3: Staro-

żytn. i średn. Małopolski, Kolekcje
zabytków archeologii śródziem
nomorskiej, Mumie egipskie w

świetle promieni ,,X”, Skarby
. grecko-iliryjskiie z Jugosławii

(sob. 14—18, niedz. 10—14), Podzie
mie kościoła św. Wojciecha w

Rynku GI. Dzieje. Rynku Krak,
(sob. 9—16, niedz. 13—17), Etnogra
ficzne, pl. Wolnica 1: Trie-nnale

Plastyki Nieprofesjonalnej (śob.
niedz. 10—15), Przyrodnicze, Sław
kowska 17: Fauna Polski, Fauna

epoki lodowcowej (sob. niedz.
10- H-3 — wst. wol;), Pawilon Wy
stawowy, pl. Szczepański 3a: Bien
nale Grafiki (sob. niedz. 1L—18),
Arkady, .pl . Szczepański 3a: Gra
fika krak. (połączona ze sprzedażą
— sob. niedz. 11—18), Pryzmat, Łob
zowska 3: Wyst. W. Krzywobłoc-
kiego (sob. 10—18, niedz. niecz;),
ul. Anny 3: Fotografie (sob. 10—

18, niedz.. 10—14), Sztuki Nowo
czesnej, N. Huta, os. Kościusz
kowskie 5: Prace J. Kozłowskiego,
Oficyna, pl. Sikorskiego 10: Wyst.

■E. Krasińskiego (sob. 11 —18, niedz.

•niecż.), Pałac Sztuki, pl. Szcze
pański 4: Grafika: metody, -po
stawy. tendencje (sob. niedz. 11—

18), Galeria STU, Krasińskiego 18:

Wyst. R. Cieślewicza (sob. niedz.

14—20), Mały Rynek 4: Wyst. J .

Kaczorowskiego i St. Urbańskiego
(sob. 11 —19, niedz. 11 —15), Flo
riańska 34: Medalierstwo, malar
stwo i plakat J. Trzebiatowskiego
(sob. 10—17, niedz, niecz.), Ry-
tllówka, Tetmajera 28 1 (sob. niedz.
11— 14), KTF, ul. Boh. Stalingra
du 13: Verius 78, oz. I 0-21), Ko

P.ogot. MO, .tel. 97, Straż Poż.

98, Pogot. Ratunk.: Łazarza 14:
wypadki tel. 99, zachorowania i

przewozy 238-33, porady stomato
logiczne w przypadkach nagłych
(sob. 20—7, niedz. 14—7), ambula
torium okulistyczne ■(całą dobę),
Rynek Podgórski 2: 625-50, 657-57,
N. Huta 422-22, Lotnisko Balice
190-29, Dyżury szpitali:

Sobota
Chir. Prądnicka 35, Chir. dziec.

Urolog., Laryng.- , Okulist.: os. Na

Skarpie (Neurologia oraz inne od
działy szpitali wg rejonizacji).

Niedziela
Chir. Trynitarska ’11, Chir. dziec.

Prokocim, Urolog. Prądnicka 35,
Laryng., Okulist. os. Na Skarpie
(Neurologia oraz inne oddziały
szpitali wg rejonizacji)Dyżurne
poradnie: internistyczna, pedia
tryczna, gabinet zabiegowy (sob.
18—21), zgłoszenia wizyt domowych
(sob. 18—20), niedz. — dochodzi

stomatologiczna (8—14), wizyty
domowe (8—13);; dla Śródmieścia:
aL Pokoju 4, tel. 181-80, 183-96, dla
N. Huty, os. Jagiellońskie bl. 1.
tel. 856-26, dla Krowodrzy, ul.
Galla 24, tel. 721 -35, dla Podgórza,
ul. Krasickiego Boczna 3, tel.
.618-55, 650-99, Inf. Służby Zdrowia:

tel, 205-11 (całą dobę), Punkt Inf.

Aptecznej 107-65, Inf. Toksykolo
giczna, Kopernika 26, tel. 199-99,
Inf. akcji „W”, tel. 606-<30 (sob.
8—17, niedz. niecz.), Wizyty domo
we lekarzy chorób dzieci oraz

lekarzy kardiologów, Lek. Spółdz.
Pracy tel. 295-78, 225-66 (sob. 16—

23.30, niedz. niecz.), Ośrodek Inf.
dla Inwalidów, ul. 1 Maja 5, tel.
228-11 (pon. śr. i piąt. 16—18).
Krak. Tow. Świadomego Macie
rzyństwa, Młodz. Poradnia Le
karska, ul. Boh. Stalingradu 13,
tel. 278-08 (9—18): Poradnia Przed
małżeńska i Rodzinna, pl. Wiosny
Ludów 6 (śr. i piąt. 16—19), Tel.
Zaufania 371-37 (16—22). dla dzieci
i młodzieży 611-42 (14—118), Milicyj
ny Telef. Zaufania 216-41 (całą do
bę), 262-33 (8—16), Inf. kolejowa
zagr. 241-82, kraj. 223-33, 295-15,
Inf. Turystyczna „Wawel-Tourist”,
ul. Pawia 8, tel. 260-91 (sob. 8—

20, niedz. 8—15), Inf. Kulturalna,
KDK, pak. 144, IIIp. tel. 244-02

(11—18), Inf. o Usługach, Floriań
ska 20, tel. 271 -30, 228-90 (sob.- 7—

18, niedz; niecz.), N. Huta, os.

Zgody' 7, tel. <47-31 (sob. 8—18.

niedz. niecz.), Pomoc Drogowa
PZM, ul. Kawiory 3, tel. 755-75 i
748-92 (7—22).

APTEKI
Sobota-Niedziela

Dyżury nocne: Rynek Gł. 42

(tlen), Waryńskiego 24 (tlen), pl.
Wol-ności 7, Rynek Podgórski 9,
ul. -Pstrowskiego 94 (tlen), N. Hu
ta, Centrum A bl. 3 (tlen).

Niedziela
Dyżury dzienne: jak wyżej.

ZOO (Lasek Wolski) od godz.
9—49

Ogród Botaniczny (Kopernika)
od godz. 9 do zmroku.

Sobota

Program I
NA FALI 1322 M

Wiadomości: 19, 20, 22, 23, 0.01,
1,2,3,4,5

16.00 Tu Jedynka. 16.55 Studio
Kosmos. 18.00 Tu Jedynka. 18.25 Nie

tylko dla kierowców. 18.33 Musical
bez słów. 19.15 . Z poznańskiego
studia. 19.40 Gwiazdy jazzu — L .

Armstrong. 20.05 Podwieczorek

przy mikrofonie. 21 .35 Przy muz.

o sporcie. 22 .20 Tu Radio Kierow
ców. 22 .23 Bydgoszcz na muz. an
tenie. 23.00 Wita Was Polska.

Program II
NA FALI 219 M

Wiadomości: 16.40 , 21.30 , 23.00
17.00 Z archiwum jazzu. 17.20

Niepoeci o poezji i poetach. 17.45

Rep. lit. Choleragrund., 18.00 Muz.
archiwum PR. 18.30 Echa dnia.
18.40 Aud. kombatancka. 19.00 Ma
tysiakowie. 19.30 Złote karty his
torii słynnych teatrów operowych.
20.00 Odpowiedzi z różnych szu
flad. 20.15 Recital pianisty M. Fa-

jermana, 21.40 Utwory G. Du-

faya. 22 .00 Radiokabaret. 23.09

Piękno chorału gregoriańskiego.
23.35 Co słychać w świecie. 23.40
Muz.

Program III
UKF 66,89 MHz

Wiadomości: 17, 19.30, 22

17.05 Muzyczna poczta UKF, 17.40

Pożegnanie Zespołu The Band,
18.10 Polityka dla wszystkich, 18.25
Koncert jakiego nie było, 19

Skarby ludzkiej pamięci — aud.,
19.35 Opera tygodnia — Mozart —

Don .Giovanni, 19.50 Bajka o No
wym Jorku — ode. pow. J. P.

Donleavy’ego, 20 Baw się razem

z nami, '22.15 Kapelusze stawiają
na nogi — słuch., 22.4'5 Wlasn^bal-

lady śpiewa A. Dolski, 23.05 Jam
session w Trójce.

Program IV
I AUDYCJE LOKALNE

ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ PR

<•• wUKF 68/75’MHz
Wiadomości:-; 1^.49? 22.35 -

16.50 Wasze troski nasze wnios
ki (Kt); 17:05 'Aud? rozt. (Kr)’; 18.24

Pogoda. (Kr). 18.25 Ziemia, czło
wiek, wszechświat. 19.00 Czy znasz

swoje prawo? 19.15 Lek. jęz. ang.
19.30 Studio Dwóch — mag. Ste
reo (Kr). 21.15 Lokalny Stereofo
niczny pr. muz. — muz. poważna
(Kr). 2 .15 Portrety Polaków.

Niedziela

Program I
Wiadomości: 8, 9, 12.05, 16, 19,

21,23,0.01,1,2,3,4,5
8.1’8-Moja aud. muzyczna. 9.05

Mag. Wojskowy. 10.05 Słynni in
strumentaliści. 10.30 Teatr dla
Dzieci — Dorośli już tacy są. 11 .00
Różne barwy piosenki., .1 2.45 Pol.
muz. popularna’. 13.00 Studio Ga
ma. 14 .3,0 W Jezioranach. 15.00
Koncert życzeń. 16.05 Teatr PR —

Bluesy Sonny’ego. 16.50 Przeboje
na instrumenty. 17.15 Studio Mło
dych. 18.00 Kom. Totalizatora

Sport. 18.05 Studio Kosmos. 19.15

Przy muz. o sporcie. 20.00 Z reci
tali mistrzów estrady. 21.05 Mdni-

maga-zynek. 22.00 Telegramy muz.

świata. 22.35 Musicon. \05 Inf.

sport. 23.15 Rewia piosenek. ,23.45
Zesp. Weather Report.

Program II
Wiadomości: 7.30, 14.39, 1.8,30,

23.30
7.45 Aud. rozr. 8 .05 Wspomnienia

A. Rubinsteina. 8 .25 Zawsze w.

niedzielę — fel. lit. 8 .30 Koncert or
ganowy g-moll J. F. Haendla. 8 .45
Nowości teatru PR. 8.55 Wspom
nienia A- . Rubinsteina. 9-15 Portret
słowem malowany — J‘. Nowicki.
9.50 Tygodniowy przegląd prasy.
10.00 . Rozmaitości muz. 10.40

Wspomnienia A. Rubinsteina. 11.20
Noc saksofonów — słuch. 12 .05 Po
ranek muz. symfonicznej. 13.00,
Teatr PR — Brytan Bryś, 14.35
Pieśni i tańce Słowacji. 15.00 Teatr
dla młodzieży — W drodze. 15.30
A. Dvorak — Otello — uwertura.

15.45 Moda- i piosenka. 16.00 Kon
cert chopinowski. 16.30 Podwie
czorek przy mikrofonie. 18.00 Pa
norama poi. wokalistyki. 18.35 Fel.

publ. zagr. 18.45 Kabarecik rekla
mowy. 19.00 Recital M. Mathieu.
19.20 Studio Młodych. 20.00 Wielcy
artyści estrady i kabaretu. 21 .00

Wojsko, strategia, obronność. 21.15
Piosenki żołnierskie. 21 .30 Mag.
Tygodnia. 22.30 Teatr Poezji —

Ucieranie maku. 23.00 Arcydzieła
muz. dawnej. 23.35 Publ. międzyn.
23.40 Muz.

Program III
Wiadomości: 8-30, 14, 19.30, 22
8.35 Co kto lubi, 9 Bajka o No

wym Jorku — ode. pow. J. P.

Donleavy’ego, 9.10 -Na góralską nu
tę,' 9.30 Gdy się mówi „Pra
wo jazdy”. 10 60 minut na godz.
11 Dyskoteka pod gruszą. 12

Misja w Gdańsku — Unifikacja —

ode. słuch, dok., 12.25 Z sal kon
certowych, 13.20 Przeboje z nowych
płyt, 14.05 Peryskop, 14.30 Muz,z

premiery Pr. III, 15 Dziury w

mieście — rep., 15.20 Zesp. Hot

Chocolate, 16 Piesek — słuch.,
16.23 Piosenki paryskiej ulicy
śpiewa Y. Móntand, 16.45 Grand
Standard. Orchestra, 17 Zaprasza
my do Trójki, 19 Gra E. Froese,
19.35 Opera tygodnia — Mozart —

Don Giovanni, 19.50 Bajka o No
wym Jorku — ode. pow. J. Don-

leavy’ego, 20 Jazz piano forte,
20.40 Bal zakochanych —- słuch.,
21 Sztuka L. Stokowskiego, 22.15
Studio Teatralne Pr. III — E. He
mingway — Słońce też wschodzi,
23.25 Zespól Hot Chocolate.

Program IV
Wiadomości: .7, .1 2, 16, 22.55
8.05 Co słychać (Kr). 8 .29 Pogo

da (Kr). 8 .30 Z sal koncertowych
stolicy. 9 .00 Tylko dla dorosłych
— fel Z. Kwiatkowskiego (Kr). 9 .10

Złota, strzała — ode. 1 serialu wg

pow. J. Conrada (Kr). 9-40.
weselu w Słoikowej (STEREO)
(Kr). 10.00 Ze świata operetki «

'świata musicalu.. 11 .00 Lek. jęz,
łacińskiego. 11.20 Fonoteka. fair
kloru. 11.35 Zgadnij, sprawdź, od
powiedz. 12 .05 Mag. — Panorama
folkloru. 13.00 Zatrzymać lato.
13.30 Muzycztny - Sezam — Historia

planistyki jazzowej. 14 .10 Dźwięko
we wtajemniczenia. 14.40 Mua z

jednej płyty. 15.00 Teatr PR -

Studio Stereofoniczne — Scarda-
nelli (STEREO) (Kr). 16.05 Studio
Wawel (STEREO) (Kr). 17 .10 Aud,
lit. (Kr). 17.20 Koncert życzeń (Kr),
18.00 Radiolatarnia. 18.25 Śpiewa C.
Berberian. 18.39 Wyznanie — J .

Rousseau — słuch. 19.00 J. Haydn
-~ La Vera Costanźa ’

(STER-EQ)
(Kr)., 21.30 C. Franek — preludiiuii
chorał i fuga. 22.00 Krak, aktual
ności sport. (Kr)., 22.10, Trybuną
Kompozytorów Wśpółcz.

Sobota I

10.00 Koty to dranie — film

obycz. TP. 15.10 Progr. dnia. 15.15

Radzimy rolnikom. 15.25 Dziennik.
15.35 Obiektyw — pr. woj.: m. kra-'

kowskiego, krośnieńskiego, nowo
sądeckiego, . przemyskiego, rze
szowskiego, tarnowskiego. 15.5'5

Sensacje z przeszłości — Popołud
nie z Norwidem. 16.30 Tydzień pe
łen wrażeń — komedia tv CSRS.
17.45 Formuła szczęścia — teletur
niej. 18.15 Regaty: i9foo Dobranoc.’
19.10 Siódemka. 19.30 Wieczór z

dziennikiem. - 20.30 Poskromienie

złośnicy — komedia USA-wł. 22.30
Dziennik. 22.45 Rewia morska —

pr. rozr.

Sobota ii
16.20 Progr. dnia. 16.25 Popołud

nie podróży i przygody. 16.50 U-

śmiechy starego kina — Nieza
pomniany Charlie. 17.35 Studio

Przebojów — pr. tv NRD. 18.20
Studio Sport — międzyn. turniej
w siatkówce kobiet i mężczyzn.
19.10 Kronika (Kr). 19.30 Wieczór
z dziennikiem. 20.3'0 Teatr Wspom
nień — F. G. Lorca — Panna Ro-
sita. 22.05 Studio Sport. 22.25 Te
lefon 110 — Zmęczony samotnością
— film krym. tv NRD.

Niedziela I
7.05 Zajęcia wakacyjne. 7:25 No

woczesność w domu i zagrodzie.
7.50 Emerytury dla rolników. 8 .00

Zajęcia wakacyjne. 8.20 Studio

Sport — telewizjada. 8.55 Pro
gram dnia. 9 .00 Teleranek. 9.30 An
tena. 9 .55 Droga w kosmos. 10.40

Ną - bezkresnym oceanie — film
dok. fr. 12 .15 Dziennik. 12 .30 Rol
nicze rozmowy. 13 TYLKO W NIE
DZIELĘ. 13.05 Melodie z Festiwalu

„Złoty Orfeusz”. 13.10 Morze, na
sze morze...

_ program o historii
i tradycji „Dni Morza”. 13.30 Ka
zimierz 78 — Fest. Kapel i Śpie
waków Lud. 13.40 Za i przed pro
giem. 14 .00 K. Zanussiego poga
wędki o filmie. 14 .10 Kazimierz 78

(II) . 14.20 Zamek ujazdowski —

rep. 14.50 Biennale plakatu (I) 15.00
Losowanie Dużego Lotka. 15.10

Trybunał wyobraźni: Happening.
15.55 Biennale plakatu (II). 16.05 B.
Czeszko: Mój pamiętnik. 16.15
Doktor z Milanówka — film
dok. 16.50 Biennale plakatu
(III) . 17 .00 Jak zabić wła
sną żonę — film fab. prod1. USA.
19.00 Wieczorynka. 19.30 Wieczór z

dziennikiem. 20.35 Panie na Mogą-

UWAGA ODBIORCY
GAZU DZIELNICY

„PODGÓRZE”
Zakład Gazowniczy Kraków ■—

Rozdzielnia Gazu „Podgórze” za
wiadamia, że w poniedziałek
3 lipca nastąpi przerwa w do
stawie gazu w godzinach od 8

do 16 dla odbiorców zamieszka
łych w rejonach: os. Prokocim

Nowy, os. Krzyszkowiće k. Wie
liczki, os. Bieżanów Kolonia U-

lżędnicza Północ, ul. Mała Góra,
ul. Kosocicka.

Przerwa w dostawie gazu spo
wodowana będzie awaryjnymi
pracami przełączeniowymi na

sieci gazowej.
Prosi się PT Odbiorców gazu

o pozamykanie przyborów gazo
wych i kurków przed przybora-
mi w pow. dniu i godzinach.

K-4569

u u

dorze — III ode. filmu tv fr. 21.55
Melodie z Festiwalu „Zloty Or
feusz”. 51.50 Zaproszenie do Tea
tru „Ateneum” — „Taniec śmier
ci” Strindberga. 22 .30 Wiadomości
Studia Sport. 22.40 Jej portret -*

film prod. TP.

Niedziela II
11-15 Studio Sport — Finał kon?

tynęntalnych mistrz, świata. 'na

żużlu. 13.15 Ekran reporterów. 14-15
Zasadzka • — film sensac. — rum,

■15.40; Studio Sport.- 16.15 . Róże
Montreux —Burt Bącharach .

op.us.nr 3. 17.10 prawdą czasu —

prawda ekranu — Klub „Izotop”
— draniat obycz. ZSRR. 18.30 Stu
dio Spo-rt — międzyn. turniej w

siatkówce kobiet i mężczyzn. 19.30
Wieczór z dziennikiem. 20.30 Stu
dio Gama. 21 .30 Wiosenna noc —

dramat obycz. norw.

Nowe schronisko

Dziś, 30 bm„ odbywa się w

Beskidzie Sądeckim odbiór tech
niczny schroniska Wierchomla.

Nowy obiekt wybudowany (o-
ficjalnie „odbudowany”) syste
mem gospodarczym przez Za
kład Remontowo - Budowlany
PTTK w Zakopanem, jest ma
łym schroniskiem turystycznym
na 30 miejsc noclegowych, z

kuchnią, jadalnią, łazienkami i

co bardzo ważne, z własną oczy
szczalnią ścieków.

Schronisko nad Wierchomlą,
położone na polanie Pusta Wiel
ka, niedaleko wsi Szcząwnik
koło Muszyny, na wysokości po
nad 1000 m, to nie tylko miej
sce ciekawe dla turystów w Je
cie ale i dobre dla amatorów

nart. Oficjalne otwarcie schro
niska nastąpi 22 lipca. (a. rak)

DZIENNIK Robotniczej Spółdziel
ni Wydawniczej „Prasa — Książ
ka — Ruch”.

WYDAWCA: Krak, Wyd. Praso
we RSW „Prasa — Książka —

Ruch”, ul. Wiślna 2.
REDAGUJE KOLEGIUM: Teresa

Stanisławska — redaktor naczelny,
Czesław Morawetz — z-ca red. na
czelnego, Krzysztof Vt7. Kasprzyk —

sekretarz odpowiedzialny, Maria
Kwiatkowska, Helena Noskowicz—*
członkowie kolegium.

ADRES REDAKCJI: „Echo Kra
kowa’^, ul. Wiślna 2, 31—007, Kra
ków („Echo Krakowa”, skrytka
pocztowa 64, 30—960 Kraków). Te
lefony: centr. 275-88, redaktor na
czelny: 246-78, zastępca redaktora

naczelnego; 294-99, sekretarz odpo
wiedzialny: 275-88, wewn. 125, dział

miejski: 219-48 i 211-87, dział łącz
ności z czytelnikami: 389-87, dział

sportowy; 292-32. Biuro Ogłoszeń
270-89 .

DRUK: Prasowe Zakłady Gra
ficzne RSW „Prasa — Książka
Ruch”. Kraków, ul. Wielonole 1,
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ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 2

w KRAKOWIE, d. SKRZYNECKIEGO nr 12

przyjmuje WPISY

PRACOWNIKÓW
do Średniego Studium Zawodowego dla Pracujących

*

o specjalnościach:
9 OGÓLNOMECHANICZNYM

9 SAMOCHODY i CIĄGNIKI.

Warunki przyjęcia: ,

na pierwszy semestr —

do podania należy dołączyć:
▲ świadectwo ukończenia ósmej klasy szkół;

podstawowej
A zaświadczenie o 2-letnim stażu pracy w za

wodzie

na trzeci semestr —

A świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej

A zaświadczenie z zakładu pracy.
Nauka trwa trzy lata — (sześć semestrów).

Bliższych informacji na temat Studium, udziela se
kretariat — nr telefonu 653-02, 622-69.

V K-4436

ZAKŁADY MASZYN CHEMICZNYCH

„METAŁCHEM"
w GLIWICACH

zatrudnią
natychmiast

następujących pracowników :

A TOKARZY
A FREZERÓW
A WYTACZARZY
A MONTERÓW MASZY!;
A ELEKTROMONTERÓW

, a ślusarzy
a MURARZY
A ELEKTRYKÓW
A ROBOTNIKÓW transportowych
A SUWNICOWYCH
A FORMIERZY.

Warunki pracy i płacy wg Układu

Zbiorowego Pracy dla Przemysłu
Chemicznego.

Zapewnia się zakwaterowanie w

hotelu pracowniczym oraz obiady
w stołówce zakładowej.
Zgłoszenia przyjmuje i informacji
udziela:

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI

w KRAKOWIE, ul. LUBICZ 23

telefon 130-22, 130-96, 130-70

zatrudni natychmiast
® kierownika gospodarstwa szkółkarskiego

wymagane wykształcenie wyższe lub średnie
ogrodnicze, z praktyką i znajomością zagad
nień szkółkarstwa

J pracowników fizycznych — ogrodniczych
do konserwacji terenów zielonych i gospodar
stwa szkółkarskiego

® kierowców „Multicarów”, operatorów ciąg
ników, z uprawnieniami.

Warunki pracy i płacy do omówienia w Dziale Spraw
Pracowniczych, osobiście lub telefonicznie. K-4193

— Dział Głównego Specjalisty ds.

Pracowniczych Zakładu Maszyn
Chemicznych „Metałchem”' —

w Gliwicach, ul. Chorzowska
nr 113, telefon 31-10-31 do 35,
wewn. 220 lub 192.

K-4418

Proca

UCZNIÓW do praktyki —

przyjmie zakład lakierni
czy samochodów, Henryk
Tarkowski. Niegoszowice
31, stacja kolejowa Ruda
wa (przy szosie Krakęw
— Katowice).

g-54510

Kupno

SZYBĘ przednią do Sko
dy Octavi'a — kupię. Tel.

,720-25. g-54236

KAROSERIĘ .Skody —

S-100” nową lub używa
ną — kupią Teł. 657-7B

g-54344

Sprzedaż
FLIZY białe sprzedam. —

Tek 192-53.
-54567

FIATA 126 p —

. sprzedam,
fraków, tel. 220-11, wewn.

201. g-5452B

SYRENA 105 — stan bar
dzo dobry — sprzedam.
Tel. 230-76, godz. 8—10.

g-54393

WARSZAWA 204, stan do
bry — sprzedam. Kra
ków — Wola Duchacka,
ul. Malborska 110.

g-54381

„WOŁGA” M-21 — sprze
dam. Kraków, Manifestu
Lipcowego 21/6 a, po godz.
18. g-54499

OBflĄCZKI szerokie —

sprzedam Tel. 748-72 .

g-54456

SYRENĘ 104 — sprzedam.
Gnieźnieńska 17.

g-54186

Lokale

dziewczęta i chłopcy

ABSOLWENCI KLAS ÓSMYCH!
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CHŁODNICZEGO

w DĘBICY - CHŁODNIA w KRAKOWIE

KRAKÓW, ul. PANA TADEUSZA 6 - (Podgórze)
telefon 616-50 do 53

1I
I

WYNAJMĘ pokój pracu
jącej. Floriańska 19/12 d,
111 p. — oficyna.

g-54392
POZNAŃ M-3 własnościo
we zamienię na Kraków.
Oferty 54566 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

POSZUKUJĘ mieszkania
awupokojowego -w cen
trum Tel. 285-14.

-54513

POKÓJ dla studentów —

śródmieście. Tel, 397-58.

g-54009

POSZUKUJĘ samodziel
nego nie umeblowanego
mieszkania w Nowej Hu
cie. Oferty 54191 , Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

li!

ogłasza WPISY
bez egzaminu wstępnego

do pierwszej klasy Zasadniczej Szkoły Przemysłu
Spożywczego - na rok szkolny 1978/79

w zawodzie GARMAŻER-MASARZ.

Nauka trwa tylko dwa lata! - Po ukończeniu Za
sadniczej Szkoły możliwe jest podwyższanie kwalifikacji
w 2-letnim Technikum dla Pracujących.

Wymagane dokumenty:
9 podanie
© życiorys
9 świadectwo ukończenia klasy VIII szkoły

podstawowej
9 świadectwo lekarskie o stanie zdrowia

i przydatności do wykonywania zawodu

® trzy fotografie.
Wpisy przyjmuje:

— sekretariat Szkoły — Kraków, ul. Filipa nr

telefon nr 238-66.

Różne

WSPÓLNIKA — tylko fa
chowca — przyjmie na
tychmiast zakład ślusar-
Sko-mechaniczńy w Kra
kowie Oferty 54357 „Pra
sa” Kraków, wiślna 2.

PRZEWOZY materiałów
budowlanych — pustaków,
piasku itp. — oferuje pry
watny koncesjonowany
zakład transportowy. —

Zgłoszenia: Kraków, tel.
233-76. Wytnij - zacho
waj! g-54376

Zguby

ROSCISZEWSKA Zuzan-
na — zam. Kraków, ul.
Urzędnicza 30, zgubiła le
gitymację, wydaną przez
Akademię Rolniczą.

g-54130

17,

K-4538 Is

JODŁOWSKI Jacek, Kra-
kow, cazuuuiaSKiego 10/2,
zgu.j.1 . ;.6nymację szkol
ną ni lld/H' — wydaną
pi zez z-espoi Szkół Tech
nicznych WSK — Kraków.

g-54212

BARTUZI Andrzej, zam.

Kraków, al. 29 Listopada
36/7, zgubił legitymację
studencką nr 10036. wy
daną przez Akademię
Ekonomiczną.

Krakowska Fabryka Kabli i Maszyn Kablowych
w Krakowie, ul. Wielicka 114

pokój 2, tel. 633-00, 646-80 wewn. 10-64, 10-65 lub 12-28

ogłasza PISY
dla absolwentów szkół podstawowych

DO NAUKI ZAWODU, o kierunkach:

9 OPERATOR maszyn i urządzeń do produkcji
kabli — (nauka trwa 2 lata).

1 ŚLUSARZ, TOKARZ, ELEKTRYK, ELEKTRO
NIK (monter)

• INNYCH PRZYDATNYCH w ZAKŁADZIE.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod wyżej
wymienionym adresem.

Po ukończeniu nauki zawodu, absolwentom zapewnia
się dalszą pracę w KFKiMK, jak również możność dal
szego kształcenia się w średnich szkołach zawodowych
dla pracujących.

Uczniowie korzystają z wszelkich uprawnień socjal
no-bytowych, przysługujących młodzieży pracującej.

Zainteresowani sportem mogą uprawiać go w zakła
dowym Klubie Sportowym „Kabel”. K-4075

50 UCZNIÓW
00 NAUKI ZAWODU MLECZARZA

w roku szkolnym 1978/79

PRZYJMIE ZAKŁAD MLECZARSKI NR 1

„BRONOWICE”, Kraków, ul. BALICKA nr 100.

Nauka trwa dwa lata — teoretyczna w Zasadniczej
Szkole Dokształcającej w Krakowie, ul. Filipa 17 —

i praktyczna w Zakładzie Mleczarskim Nr 1 „Brono-
wice” —- Kraków, ul. Balicka 100.

W okresie nauki uczniowie otrzymują wynagrodze
nie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ubrania
robocze j inne świadczenia, wynikające z układu zbio
rowego pracy.

Warunkiem przyjęcia jest:
A ukończenie 8 klas szkoły podstawowe.,
A dobry stan zdrowia.

I
Podania o przyjęcie przyjmuje oraz wszelkich informacji
udziela:

— Dyrekcja Zasadniczej Szkoły Dokształcającej w

Krakowie, ul. Filipa 17 oraz Dział Osobowy i Pla
nowania Zakładu Mleczarskiego Nr 1 „Bronowi-
ce”, Kraków, ul. Balicka 100, tel. 714-44, wewn. 26

K-4284

Wojewódzka Spółdzielnia Mleczarska
w Krakowie, Zakład Mleczarski Nr 1

Kraków, ul. Balicka 100

oraz Zakład Mleczarski Nr 2
Nowa Huta, ul. Makuszyńskiego 4

przyjmą do pracy
pracowników i młodzież pełnoletnią na okres sezonu

lub na czas nieokreślony, na stanowiska:

O ROBOTNIKÓW MAGAZYNOWYCH do

prac za- i wyładunkowych
• ROBOTNIKÓW MAGAZYNOWYCH do

magazynów wyrobów gotowych i opakowań
9 POMOCNIKÓW MLECZARSKICH

9 OPERATORÓW MECHANICZNYCH

(wózka rzy)
• KIEROWNIKÓW i SPRZEDAWCÓW

w punktach detalicznych.

Wynagrodzenie zgodne z Układem Zbiorowym Pracy
przemysłu mleczarskiego.

Zakłady zapewniają korzystanie ze stołówek pra
cowniczych dla pracowników i ich rodzin, wczasy

pracownicze i organizację wypoczynku dla dzieci,
dokształcanie pracowników niewykwalifikowanych.

K-4050



II pasiaki; pkwowiiia sir
do ll-ligowego sezonu

BARDZO
krótko trwała
przerwa w za
jęciach dla pił
karzy benia-
minka II ligi —

/ Cracovii. Już
bowiem od ju-

—tra tjA 2 lipca
18-osobowa kadra rozpocznie
zgrupowanie knudycyjno-szko-
leniowe w Piszu.

Pod wodzą trenera Mieczy
sława. Kolasy, jego asystenta
Krzysztofa Ilausnera oraz kie
rownika sekcji Zygmunta Ma
larza na przygotowawczy obóz
wyjechali' bramkarze — Kocz-

~wara i Szczerba; obrońcy —

Bielewicz, Duda, Kisiel, Nie
miec, Reimer i Turecki; roz
grywający i napastnicy — Bu
jak, Franczak, Gacek, Grze
siak, Hefko, Kopijka, Maczu-
gowski. Surma, Surowiec i
Walczak. W Piszu piłkarze
krakowscy przebywać będą do
18 lipca i po powrocie do Kra
kowa już do inauguracji roz
grywek IT ligi przygotowywać
się będą na własnych obiek
tach. Pierwszy mecz „pasiaki"
rozegrają- 30 lipca. Podejmo
wać będą wówczas zespól sta
rachowickiego Staru, który w

minionym sezonie zajął wyso
ką — szóstą — lokatę w tabeli.

W trakcie przygotowań do
zbliżającego się sezonu piika-

Totek
MAŁY LOTEK płaci: w

I losowaniu — 'za piątkę
521.124 zł, za czwórki po
1.110 zł, za trójki po 63 zł;
w W losowaniu — za piątką
470.362 zł. za .czwórki po
1.61.4 zł. za trójki po 83 zł.

EXPRESS-LOTEK płaci:,
za piątkę 1.020,348. zł. za

czwórki po 3.914 zł, za trójki
po 121 zł.
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planują rozegra-
spotkań sparrin-
nas poinformo-

rze Cracovii
nie siedmiu
gowych. Jak
wał wiceprezes d/s piłki noż
nej mgr Franciszek Mielecki
— Cracovia nie szuka na .razie
nowych piłkarzy i sezon roz-

pocznie w starym składzie.
(Wi-Gr)
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Juniorzy z Olsztyna najlepsi
w gwardyjskich mistrzostwach

NA STADIONIE lekkoatle
tycznym Cracovii zakończyły się
wczoraj dwudniowe mistrzo
stwa juniorów gwardyjskiego
pionu sportowego MSW. W gro
nie sześciu gwardyjskich ośrod
ków najlepsi okazali się junio
rzy z Olsztyna — 3924 pkt. Na
dalszych miejscach w łącznej
punktacji uplasowały się: 2.
Poznań — 2917 pkt., 3. Słupsk
- 2881 pkt. 4. Piła - 1442 pkt.,

5. Kraków — 1418 pkt., 6. War
szawa — 1318 pkt.

W drugim dniu zawodów

zwycięstwa dla Krakowa od
nieśli: Alicja Polek w biegu na

800 m — 2.15,71 min. i Zbigniew
Tomasik także w biegu na 800
m — 1.56,99 min. Ponadto dru
gie miejsca wywalczyli: Jacek
Dam w biegu na 110 m ppł, Ry
szard Jaszkowski w biegu na 800
m i Korneliusz Iłczuk w rzucie
oszczepem. Trzecie miejsca dla
krakowian
Korneliusz Iłczuk

dyskiem.
skoku wzwyż
Brączek w rzucie oszczepem.

Krakowscy juniorzy w drugim
dniu zawodów
nieco lepiej i w

niej pozycji w

facji- pó I dniu
sunęli się ostateczni?
ce przedostatnie.

zdobyli wczoraj:
w rzucie

Mirosław Pająk w

oraz Zdzisław

wypadli więc
efekcie z ostat-

lącznej punk-
zawodów prze-

'.ę na miejs-

Cracovia objęła patronat
nad Szkolą Podstawą nr 128

WCZORAJ w siedzibie Klu
bu Sportowego Cracovia miało
miejsce spotkanie podczas
którego podpisana została u-

mowa między Szkołą Podsta
wową nr 128 reprezentowaną
przez dyr. mgr Marię Fiolkę
a CracoYią reprezentowana
przez prezesa doc. dr Juliana

Rejducha.
W ramach zawartej umowy

klub objął patronat nad spor
tową działalnością szkoły. Cra-
covia przychodzić będzie szkole
z pomocą w postaci sprzętu
sportowego, udostępniać jej bę-

kierować
młodzieży
trenerów
przyjmo-

klub. W reku bieżącym głów
ne zainteresowanie skupiać się
będzie na sekcji piłki ręcznej
dziewcząt i chłopców. W przy
szłym roku do piłki ręcznej
dojdzie jeszcze lekkoatletyka.
Cracovia patronuje więc aktual
nie dwom szkołom podstawo
wym: nr 10 (hokej na lodzie)
oraz nr 128. (Wi-Gr)

dzie własne obiekty,
także do szkolenia
szkolnej klubowych
i instruktorów oraz

wae na obozy szkoleniowe, naj
bardziej utalentowanych szkol
nych sportowców.. Szkoła nr .128
ze swej strony zobowiązała się
m. in. do preferowania tych
kierunków specjalizacji sporto
wej jaką zainteresowany jest

Spartakiada
budowlanych
w KRAKOWIE rozegrano

letnią spartakiadą regionalną
zjednoczeń budowlanych w

siedmiu dyscyplinach sportu.
W łącznej klasyfikacji zwycię
stwo przypadlo reprezentacji
Zjednoczenia Budownictwa
Przemysłowego „BUDÓSTAL”
przed Krakowskim Zjednocze
niem Budownictwa.

jej. nie .znajdzie. Szukaj pan na cmen-— Tu pan
tarzu.

Przeniknął
— Co? Nie
— Włożono ..... , .

_

mnie, nie znaleziono przy niej ani grosza, a była
winna Za cały miesiąc. Policja zabrała jej rzeczy.

— Na co chorowała?
— Spadła ze schodów, z tych, które widać. Sądzę,

że była pijana, choć gliny mówiły, że nieprawda, ale
oni nie wszystko wiedzą. Tak) się zrobił rumor, gdy
spadła... Myślałem, że dom się wali.

— Kiedy to było?
— W sierpniu ubiegłego roku.
— Pamięta pan datę?
— Nie. mnie to nie interesowało. Gliny będą wie

dzieć; A teraz żegnam. Mam robotę.
I zatrzasnął drzwi.
Oszołomiła' mnie ta wiadomość. Wróciłem do sa

mochodu. usiadłem przy kierownicy, zapaliłem papie
rosa, Co za traf! Dwie osoby związane z Fay Benson
nie żyją. Znalazły śmierć w dwa dni po jej
cłu. Obie na skutek wypadku.

Bardzo to podejrzane - myślałem — jadąć
sta w kierunku Bey Street.

Pod numerem dwudziestym siódmym był
delikatesami Sądziłem,
Hcsson. ale nie było tam drzwi od ulicy.

Wszedłem do sklepu. Czarnowłose dziewczę o buj
nych kształtach zapytało:

— Czym mogę panu służyć?
— Chcialem widzieć się z Jake Hessonem — po

wiedziałem, uśmiechając się jak najpiękniej. — Czy
mieszka w tym domu?

Przypatrzyła się mi.
— Czego pan ćbeę od Hessona?
— On sam pani powie. Czyżby spał jeszcze?
— Nie. Pan jest z policji?
— Chyba na to nie wyglądam — obraziłem się. —

.mnie dreszcz,
żyje?
ją do trumny i pogrzebano. Oszukała

zńikhię-

do mia-

sklep z

że tu właśnie mieszka Jake

WataiB
WARSZAWA. W GKKFiS

odbyło się spotkanie z pił
karską reprezentacją Polski,
podczas którego sekretarz
KC PZPR — Edward Ba-
biuch podziękował zawodni
kom za postawę w mistrzo
stwach, za pracę i trud wło
żone w przygotowania oraz

godne . reprezentowanie
kraju. Ponadto 15
otrzymało odzna-

„Zasłużony Mistrz
oraz „Mistrz Spor-
in. Maculcwicz i

Podczas
siatka-

Wyniki:
II 3:1,

za

naszego
piłkarzy
czenie
Sportu”
tu” (ra.
Nawałka).

GDANSK-ŁODŻ.
gdańskiego turnieju
rzy padły wczoraj
Polska I — ZSRR
Polska II — CSRS 0:3, Wło
chy — Finlandia 3:2, a w

łódzkim turnieju siatkarek:
Polska I — Kuba 1:3, CSRS
— Rumunia 3:0, RFSRR —

Polska II 3:1.
NOWY ORLEAN. Do fi

nału brydżowej olimpiady
awansował zespół Polski w

składzie: A. Wilkosz — M.
Frenkiel, P. Połeć — A. Ma-
cicszczak. Finałowym prze
ciwnikiem Polaków będzie
Brazylia.

WIEK XIX ORAZ POCZĄTKI NASZEGO STU
LECIA, TO KOLEJNA FAZA ROZWOJU WYCHO
WANIA FIZYCZNEGO I SPORTU. W OKRESIE
TYM WYCHOWANIE FIZYCZNE ZYSKAŁO SOBIE
PRAWO OBYWATELSTWA W SZKOŁACH JAKO
„PRZEDMIOT” NAUCZANIA. INTENSYWNIE RO
ZWINĄŁ SIĘ RUCH SPORTOWY. WRESZCIE NA
PRZEŁOMIE WIEKÓW UKSZTAŁTOWAŁY SIĘ
ZRĘBY NOWOCZESNEJ STRUKTURY WYCHO
WANIA FIZYCZNEGO I SPORTU.

Turniej piłkarski
zespołów fabrycznych

NA BOISKU krakowskiego
Kabla rozpoczął się wczoraj
międzynarodowy turniej piłki
nożnej, w którym uczestniczą
zespoły fabryczne zakładów
kablowych z Bratysławy, Bur
gas (Bułgaria), Berlina i Kra
kowa. W meczach eliminacyj
nych padł.y wyniki: Kraków
— Bratysława 1:4 (1:1), Berlin
— Burgas 5:0 (2:0).

W niedzielę o godz. 15.00
mecz o 3 miejsce pomiędzy
drużynami Krakowa i Burgas,
zaś od 16.45 spotkanie finało
we o puchar dyrektora obcho
dzącej 50-lecie Krakowskiej
Fabryki Kabli i Maszyn Ka
blowych, w którym zmierzą
się zespoły Bratysławy i Berli
na.

Rozwój gospodarczy, wzra
stająca industrializacja oraz

urbanizacja miast wyzwalały
naturalną tęsknotę za otwar
tą przestrzenią, powietrzem i
siońcem. Stopniowo wzrastała
świadomość zdrowotnej roli
wychowania fizycznego i spor
tu. O ile jednak w wielu kra
jach przemysłowych wycho
wanie fizyczne podporządko
wywano daleko posuniętemu
utylitaryzmowi, o tyle na zie
miach polskich rozwój kultu
ry fizycznej związany był nie
wątpliwie z losami narodu, z

ogólnym procesem jego dzie
jów politycznych i społecz
nych. W owym czasie nie mo
gło być oczywiście mowy o

dynamicznym rozwoju robot
niczej kultury fizycznej. Egzy
stująca w niezwykle trudnych
warunkach klasa robotnicza,
dopiero drogą walki politycz
nej stworzyła sobie szersze

możliwości udziału m. in. w

życiu sportowym.
Brak większych zakładów

przemysłowych przed pierw
szą wojną światową, wyraźnie
rzutowa! na rzemieślniczy cha
rakter krakowskiego proleta
riatu. Stąd pierwszą nieofi
cjalną formą sportu robotni
czego w Krakowie był zastęp
młodzieży rzemieślniczej z

Parku dra Henryka Jordana.
Wielu z członków tego zastę
pu uprawiało lekkoatletykę i
ciężkoatletykę (zapasy, podno
szenie ciężarów), ale przede

szy radziecki mistrz szachowy 14-letm Garry Kas- l
:Ą parów z Baku podczas jednego ze swych zwycięskich meczów, (
1; Fot. CAF (
11 ............... .... ...................

wszystkim grano w piłkę noż
ną. „Boiska były owalne,
bramki wysokie na trzy me
try, szerokie na pięć metrów.
Tak zwane „murowanie” wy
glądało w ten sposób, że wię
kszość graczy stała w bramce,
a jeden czy dwóch wisiało na

poprzeczce” (1), Z przepisami
międzynarodowymi zapozna
no się dopiero podczas wizy
ty drużyn lwowskich, które w

czerwcu 1906 r. zjechały do
Krakowa da mecze z tutejszy
mi piłkarzami. „Oficjalne”
spotkanie zakończyło się zwy
cięstwem lwowian 2:0, zaś
mecz drugich reprezentacji
też dał wygraną gości 4:0. Wi
zyta dała asumpt do tworze
nia w Krakowie klubów pił
karskich. Między innymi, na

bazie wspomnianego już za
stępu rzemieślniczego, po
wstał latem 1906 r. klub pił
karski „Czarni” (nazwę przy
jęto od koloru koszulek). W
roku następnym „Czarni”,
chcąc podkreślić polskość klu
bu, zmienili swoje barwy na

białe koszulki z czerwoną
szarfą, biegnącą od prawego
ramienia do lewego biodra.
Pierwsze lata istnienia „Czar
nych”, tak samo zresztą jak i
pozostałych klubów, to prak
tycznie okres półlegalnej dzia
łalności. Dopiero na przeło
mie lat 1909/1910 doszło do
zatwierdzenia ich statutów i
zarejestrowania przez władze
krajowe. W 1909 r. „Czarny
mi” zainteresował się dzia--
łącz Polskiej Partii Socjalnó-
Demokratycznej; poseł Zyg
munt Klemensiewicz. Za jego
sprawą, w czerwcu 1910 r.

„Czarni” zostali zarejestro
wani jako „Robotniczy Klub
Sportowy” z sekcjami: piłki
nożnej, lekkoatletyki i cięż-
koatlefyki. Odnotujmy, że ka
żdorazowy wstęp na trening
tej ostatniej — oprócz jedno
razowego wpisowego i mie
sięcznej składki — wynosił...
20 halerzy! Osiągane wyniki,
oraz narada jaką odbyli w

lipcu 1910 r. przewodniczący
KS „Cracovia” TS „Wisła” i
RKS-u pozwala stwierdzić, że

Robotniczy Klub Sportowy
był w tamtych czasach w

pierwszej . trójce najsilniej
szych klubów Krakowa. Dla
działaczy robotniczych „zor
ganizowanie meczu nie było
znowu taką łatwą sprawą, jak
by się dziś mogło wydawać.
Trzeba było zrobić afisze, po
życzyć ze straży pożarnej liny
i ogrodzić nimi boisko, no i

ławki” (2). Mimo to.

w 1912 r. drużyna piłki noż
nej RKS-u zaliczana była do
sześciu najsilniejszych na te
renie Galicji (pamiętajmy- o

silnym ośrodku piłkarskim,
jakim był Lwów). Od 191.0 r.

z piłkarzami RKS-u grywał
między innymi Józef Kałuża,
który potem przeszedł do
„Cracovii”. W rozegranym
wiosną 1912 r. turnieju pił
karskich szesnastu najlepszych
drużyn 7-osobowych
wa, RKS ‘ '

półfinale
zajmując
miejsce.
turnieju może być fakt,
wstęp do Parku Gier
„CracoYia”, w którym odby
wały się mecze, płacili rów
nież... zawodnicy! Ożywioną
działalność prowadziła takżft
sekcja ciężkoatletyczna, któ
ra około 1310 r. była jedyną
tego typu w Krakowie. W
1913 r. zorganizowała ona cykl
zawodów atletów-amatolów o

mistrzostwo Galicji oraz tur
niej ź udziałem najlepszych
zawodników Krakowa, w któ
rym jedną z głównych nagród
ufundował słynny zawodowy
zapaśnik, mistrz ■świata —

Zbyszko Cyganiewicz. Sekcja
ta była również organizato
rem Mistrzostw Krakowa w

.1914 r. Natomiast brak jakich
kolwiek wzmianek w ówcze
snej prasie na temat

nięć innych sekcji,
przypuszczać,
wiały

'

one

ści.

Wybuch
światowej.

Krako-
przegrał dopiero w

z „Cracovią”
ostatecznie
Ciekawostką

2:5,
trzecie

tego
że

KS

osiąg-
pozwalą

że nie prże.ia-
większej działalnp-

pierwszej wojny
.. przerwał pionier

ską działalność Robotniczego
Klubu Sportowego. Niemniej
jednak ofiarna praca jego
najwybitniejszych działaczy:
Stanisława Poko.ia — „czło
wieka prostego,, duszą i ser
cem związanego z Klubem,
który poległ w czasie Wiel
kiej Rewolucji, walcząc po
stronie »czerwnnyćh«” (3), Ka
zimierza Wilkosza, czy. Zyg
munta Klemensiewicza stwo
rzyła podwaliny dla dalszego
rozwoju klasowego sportu ro
botniczego w międzywojen
nym Krakowie.

RYSZARD WASZTYL

(1—3) Ze wspomnień K.
Wilkosza, spisanych w 1333 r.

przez L. Gluta.

Jest pani jego dzi.ęw-i A zresztą co to panią obchodzi?
'

czyną?
Rozchmurzyła się.
— Nie znoszę tak nachalnych

że nie jest pan z policji. Nie
.

— Wyszedł do pracy?
— Nie — odparła. — Spakował się i .wyfrunął. Dziś

w nocy. Podobno chciano zabrać go do paki. Zresztą
nie pierwszy juz raz,

— Wie pani, dokąd wyjechał?
— Nie. Zapłacił komorne, spakował

i nie było.
—, Długo tu mieszkał?
— Prawie dwa lata.
Wyciągnąłem portfel, wyjąłem pięć
— Gheiałbym zobaczyć jego pokój.

: pokryje koszty?■ Chwyciła pieniądze, odwróciła się, wyjęła z

klucz.
— Schodami na górę, pierwsze piętro, drugie

na lewo. Jeśli ojciec pana złapie, musi pan znaleźć
dobrą wymówkę. Może się zdenerwować.

Znalazłem się w korytarzu, potem na pierwszym
• piętrze. Otworzyłem drzwi drugiego pokoju na lewo

i wszedłem Były tam wszelkie oznaki pośpiesznej
ucieczki. Szafa stała otworem, to samo szuflady ko
mody; w miednicy stała brudna woda, Zamknąłem
drzwi, obejrzałem pokój i zacząłem się zastanawiać.
Hessona ogarnęła najwyraźniej, panika. To ja do niej

• doprowadziłem, wystraszyłem go pytaniami o Fay

mężczyzn. Ale widzę,
ma tu Hessona.

sięijużgo

dolarów.
Czy ta suma

szafy

drzwi

Benson Powiedział mi coś, czego nie powinien po
wiedzieć i dlatego uciekł.

Przeszukałem pokój i znalazłem pod łóżkiem, w

stercie śmieci błyszczący przedmiot. Obejrzałem go
podchodząc do okna. Było to maleńkie, złote jabłusz
ko, wisiorek bransoletki. Widniały
czytelne literki: „F. B. od H. R„ 24
Fay Benson?

Schowałem wisiorek do kieszeni
poszukiwania.
drzwi i w progu stanął ciemnowłosy olbrzym:

— Czego pan tu szuka?
— Szukam Hessona — wyjaśniłem.
Był to pewnie ojciec czarnowłosej dziewczyny,

czywiście'.budził obawę.
— Czy pan wie, gdzie może być Hesson?
— Przecież widać, że go tu nie ma. Proszę

zjeżdżać, bo będzie źle.
— Muszę wiedzieć, gdzie jest Hesscai. Pięć dolarów

za jego adres.
Ciemne oczy
— To będzie
Potrząsnąłem
— Dziesięć. Ani grosza więcej.
Wyjąłem dwa banknoty pięciodolarowe.
— Gdzie on jest?
— W San Francisco, Lennox Street 3, u Sama Har

dy.
— Na pewno?
— Na ten adres mam wysyłać pocztę.

Gdy znalazłem się w hotelu, spctkąlem w hallu'
Berniego. Był blady, miał błędne spojrzenie. W ręce

trzymał szklankę z whisky.
— Co? Znów ciągniesz? Myślałem, że to co wypi

łeś wczoraj w nocy wystarczy ci na cale życie.

na nim zaledwie
czerwiec”. F. B...

i kontynuowałem
W pewnym momencie otworzyły się

( PO ROCZNEJ przerwie, ,

i hokeiści na trawie KS Dąb-
? ski wrócili do IT ligi. W ■
) decydujących o awansie po- I
I jedynkach barażowych z i

LKS Ciechocinek krako- i
wianie zremisowali u siebie j
0:0 i wygrali na boisku ry-

'

wali 1:0 (bramkę zdobył Z. '

Surówka). A oto skład ze- I

społu, który wywalczył a- j
wans: bramkarze — A, j

Grzywnowicz i T, Glimos, ,

obrońcy — A. Dukała, M.
Jakubowski, łt. Pietrzyk, R. 1
Kubicki, S. Czepiec, S. I

Flak, napastnicy — Z, Su- j
rówka, J. Urbańczyk, J. (
Surma, M. Gruszkowski. J. j
Wysocki, K. Zubek i J. Fi- j
lus, który pełnił funkcję

’

kapitana zespołu. Trenerem ’

drużyny jest M. Jakubów- i

ski. (

i
j
i
i
i
I

Rze-

stąd

nieco złagodniały,
kosztować dwadzieścia dolarów,
głowa.:

(Ciąg dalszy nasląpĄ '«)

Ze sportu szkolnego
■W WARSZAWIE rozegrana
została spartakiada techników
kolejowych z całej Polski w

lekkiej atletyce. Dobrze wy
padła w imprezie krakowska
szkoła tej specjalności, zajmu
jąc w łącznej klasyfikacji dru
gie miejsce. Wygrała Warsza
wa 923 pkt, przed Krakowem
845,5 pkt i Wrocławiem 845
pkt. Reprezentacja Technikum
Kolejowego z Krakowa otrzy
mała piękny puchar ufundowa
ny przez dyrekcję „LOT-u”. A
oto krakowscy medaliści spar
takiady': złote — M. Zontek i
sztafeta chłopców 4 X 190 m,
srebrne — K. Kwiatkowska,
W. Kozdraś i sztafeta tzw.

olimpijska chłopców, brązowe
— G. Langier, K. Kwiatkow
ska, K, Kostuch, A. Kapłon, Z.
Goleń, sztafeta dziewcząt
4X100 m.


