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Apel UJbliska jest
tradycji kul-

KRAKOWA
Uroczystość z udziałem Henryka Jabłońskiego
Nadanie tytułów „Zasłużony Nauczyciel PRL"
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14 października, to obchodzony uroczyście w naszym kraju
— Dzień Nauczyciela. Rzesza pedagogów liczy około 436 tys.
osób. Od ich codziennej pracy, talentów wychowawczych
i zaangażowania zależy poziom wykształcenia dzieci i mło
dzieży, ich sukcesy w przyszłości — w pracy dla Polski Lu
dowej.

Rad* Państw'* nadała 122 wy-,
różniającym się .w toku wielo
letniej pracy oświatowej pedago
gom tytuły honorowe „Zasłużony
Nauczyciel PRL”. 13 bm„ wyróż
nieni spotkali się w Belwederze,

Odnotowujemy dziś ko- i

lejny jubileusz prasowy 1
— trzydziestolecie popular- !

nego wśród .sympatyków I

sportu krakowskiego „Tein- I

pa” — pisma, które od lat |
dobrze służy mieszkańcom j
naszego miasta, regionu, j
czytelnikom w całym kraju.
Ten jubileusz budzi w nas

szczególne uczucia, bowiem

„Tempo” wiedzie swój ro
dowód z „Piłkarza", którego
pierwszy . numer ukazał się
9 marca .1948 r., jako ponie
działkowy dodatek do... „E-
cha Krakowa”!

Z rodzicielskim więc nie
jako uczuciem patrzyliśmy
na. pierwsze kroki pisma, je
go usamodzielnienie się, sta
ły rozwój,

'

przekształcenie
potem .(w 1955 r.) w „Głos

Zwracając, się do nauczycieli,
przewodniczący Rady Państwa
HENRYK JABŁOŃSKI powie
dział m. in.:

W statystykach światowych
nauczycieli zalicza się do zawo
dów „nieprodukcyjnych”, lecz w

każdej produkcji, w każdym lu
dzkim dziele jest cząstka ich tru
du, bo istnieje ona w każdym
twórcy, w każdym człowieku. 1

H. Jabłoński wskazał następ
nie, że w naszym ustroju otwar
te są bramy szkół wyższych
wszystkich szczebli, a oświata i

wychowanie są jednym z funda
mentów rozwoju gospodarki i

kultury narodowej, siły państwa
oraz, warunków społecznych u-

niożliwiającyćh wszechstronny
rozwój każdej jednostki. Wiąże
się z tym troska o młode poko
lenie, o jego zdrowie fizyczne i
moralne i to nie tylko u nas, lecz
na całym świecie.

Tytuł honorowy „Zasłużony
Nauczyciel PRL” otrzymali ,m.
in.: Wacław Leskiewicz — prof.
zwyez. w AGH, Tadeusz Mać
kowski — emerytowany nau
czyciel Zespołu Szkół Budowla
nych Nr 1 w Krakowie, Zyg
fryd Pięta.— emerytowany star
szy wizytator Kuratorium O-

świąty i ^Wychowania w Kra
kowie, Julia Różycka — em. dy
rektor II LO dla Pracujących
w Krakowie, Stanisław Zych
— dyrektor Zespołu Szkół Po-

ligraficzno-Księgarskieh w Kra
kowie.

Kraków, sobota 14, niedziela 15 października 1973 r.

Z okazji jubileuszu 70-lecia

Krzyż Komandorski

■ *

Dekoracja zasłużonych nauczycieli.

sportowca" czy wreszcie na

trzecią ztitiahę tytułu — w

1359 r. — na „Tempo” (z
podtytułem „Nowości sportu
i turystyki”), która spowo
dowała kolejne rozszerzenie
zakresu tematycznego.

Sledza.c losy pisma, trzeba
wspomnieć o kwietniu 1970
r., kiedy to tygodnik „Tem
po” został przekształcony w

gazetę ukazującą się dwa

razy w tygodniu, co pozwo
liło w pewnym stopniu
spokoić wciąż rosnące

trzeb.y czytelnicze.
W swej działalności

doktorzy gazety żywo
czają się ,w nurt populary
zatorski i organizatorski. Nie

sposób wyliczyć w krótkiej
notce choćby tylko najważ
niejszych przedsięwzięć
„Tempa" i nie ma chyba ta
kiej potrzeby. Gazeta wciąż
się rozwija, wzbogaca wa
chlarz swych ofert dla czy
telników, zyskuje na zna
czeniu i poczytności.

Sympatii czytelników,
dalszego wzrostu nakładu i

objętości Koleżankom i Ko
legom z „Tempa” serdecznie
życzy

„ECHO KRAKOWA”

Spotkanie władz regionu krakowskiego
z przodującymi nauczycielami

Z pełnym zaufaniem

la

I>
Dzień 'Nauczyciela; Wszyscy

dajemy wyraz swemu uznaniu
dla ludzi wypełniających wążną
misję powiernictwa społecznego.
Z całym zaufaniem dla ich wie
dzy, dla . umiejętności pedagogi
cznych powierzamy im młode,
pokolenie.

Wczoraj członkowie Sekreta
riatu KK PZPR z I sekretarzem,
zastępcą członka Biura Politycz
nego KC ' PZPR Kazimierzem
Barcikowskim, prezydent m.

Krakowa Edward Barszcz, przed
stawiciele stronnictw politycz
nych: prezes WK ZSL, Włady
sław Cabaj i przew. KK SD, J.an
Janowski, spotkali się z najlep
szymi w wielotysięcznym gronie

stara

byt a po prostu fajna., i
Poprosiłam » chwilę rozmowy mgra ANDRZEJA SCHA-

BOWSKIEGO popchnięta wspomnieniami bezgrzesznych lat

spędzonych w XIII Liceum Ogólnokształcącym zwanym po
pularnie „trzynastką”. Wówczas, kilkanaście lat wstecz, mie
ściła się ona w starym pałacyku przy Westerplatte 11 i kie
rował nią nasz rozmówca.

— Panie

ehciałabym się
jak Fan to zrobił, że
stara buda,
fajna, chciało się
chodzić?

— Ty już chodziłaś

kiedy szkoła trochę .

Powśtąła w1958 r. jako pierw
sze w mieście świeckie liceum i
nie została przyjęta najlepiej
przez krakowian. Musieliśmy
poczynać sobie . bardzo njądrze.
I. ostrożnie. Rangę naszemu li
ceum mogli nadać tylko absol
wenci, dostający się na studia ’

dobrymi wynikami. O tym zaś

decydował zespół nauczycielski,
moim - zdaniem, bardzo dobry...

Dyrektorze,
dowiedzieć,

moja
była po prostu

do niej

Skąpe echa docierały
i. pokoju nauczytiel-
Ale słuch mieliśmy
dobry.

krakowskich ■nauczycieli. W

spotkaniu uczestniczyli -również
Stanisław Bogdanowie* —■ dy
rektor generalny. MOiW oraz se
kretarz ZG ZNP Alicja Biernac
ka.

Wyróżniający się w codzien
nym trudzie uhonorowani zostali

wysokimi odznaczeniami pań
stwowymi. 'Tytuł i medal „Za
służonego Nauczyciela PRL” o-

trzymał prof. dr Mieczysław
Brożek — emerytowany praco
wnik naukowy UJ. Krzyż Ka
walerski Orderu Odrodzenia
Polski przyznano: prof. dr Hen
rykowi Lachowi — prorektorowi
WSP, Michalinie Jawień — eme
rytowanej nauczycielce Szk.
Podst. nr 30, Czesławowi Soko
łowskiemu — nauczycielowi
PZW dla.Dzieci'Niewidomych w-

Krakowie, prof. dr Edwardowi
Ziółkowi — prorektorowi AR.

Złotym Krzyżem Zasługi odzna
czono: Helenę Barszcz — nau
czycielkę III LO w Krakowie,
Jan* Fedorowicza — nauczyciela
Państwowego Liceum Muzyczne
go, Stanisława Kaczmarczyka —

z-cę dyrektora Zespołu Szkół

Rolniczych w Piotrkowicach Ma
łych. Srebrny Krzyż Zasługi
przypadł w.udziale Stanisławowi
Baranowskiemu — dyr. Szkoły
Podst. w Radwanowicach i Ja
nowi Przeniośłe — nauczycielowi

(Dokończenie na str. 2)

W »uli Uniwersytetu Jagiel
lońskiego odbyła się wczoraj :

uroczysta akademia ź okazji ju- i
bileuszu 70-lecia Akademickie- ■
go Związku Sportowego. W gro- j
nie zaproszonych gości obecni l

byli: zastępca członka Biura

Politycznego KC PZPR,' I se
kretarz KK PZPR — Kazimierz
Barcikowski, kierownik Mini
sterstwa Nauki, Szkolnictwa

Wyższego i Techniki, prezes Za
rządu Głównego AZS — prof.
Janusz Górski, zastępca prze
wodniczącego Głównego Komi
tetu Kultury Fizycznej i Spor
tu — Adam Izydorczyk, dy
rektor generalny Ministerstwa
Oświaty i Wychowania, pre
zes ZG SZS — Stanisław Boh
danowicz, z-ca przewodniczą
cego Federacji Socjalistycznych
Związków Młodzieży Polskiej,
przewodniczący ZG SZSP —

Stanisław Gabriełski,
Po Wprowadzeniu pocztów

sztandarowych i odśpiewaniu
przez chór UJ „Gaudę Mater Po
lonia” przybyłych. na uroczys
tość powitał rektor ’ Wszechni
cy Jagiellońskiej — prof. Mie
czysław Hess. Następnie głos
zabrał prof. Janusz Górski; któ
ry przypomniał dzieje i bieżą
ce problemy Akademicniego
Związku Sportowego.

Społeczne zaangażowanie spor
towców, działaczy i trenerów
AZS podkreślił w swym wy
stąpieniu Kazimierz BARCI
KOWSKI, który złożył przed
stawicielom związku serdeczne

gratulacje z okazji jubileuszu
70-lecia.

Centralnym punktem uroczy
stości było udekorowanie sztan
daru Zarządu Głównego Akade
mickiego Związku Sportowego
przygnanym przez Radę Pań
stw* — Krzyżem Komandor-

skim Orderu Odrodzenia Pol
ski, którego dokonał Kazimierz
Barcikowski. Sztandar AZS-u
Kraków' odznaczony został na
tomiast Złotą Odznaką „Za za
sługi dla ziemi krakowskiej”.
Wręczono także wiele odzna
czeń indywidualnych. Krzyże
Kawalerskie Orderu Odrodzenia
Polski: otrzymali: Ligia Cho
ińska, Janina Dziadowska, Ed
ward Wolny i Mirosław Żelaz
ny. 9 osób otrzymało Złote, 9
Srebrne, a 3 Brązowe Krzyże
Zasługi. Wręczono również Od
znaczenia im. Janka Krasickie
go (4),

(Dokończenie na str. 10)

„Każdy, komu
sprawa ciągłości
turalnych narodu polskiego,
dostrzega wyjątkowe znacze
nie zachowania bezcennych za
bytków dawnej wielowiekowej
stolicy Polski — Krakowa.

Senat Uniwersytetu Jagieł- .

lońskiego, Komitet Uczelnia
ny PZPR, Rada Zakładowa
ZNP i Rada Uczelniana SZSP
zwracają się do wszystkich
pracowników i studentów wyż
szych uczelni, do pracowników
instytutów naukowo-badaw
czych, szkół, oraz placówek o-

światowo - wychowawczych z

apelem o pełne włączenie się
w dzieło rewaloryzacji kra
kowskiego zabytkowego zespo
łu architektonicznego przez:
Skutecznej propagowanie w

: szerokich kręgach społecznych
a zwłaszcza Wśród młodzieży

i, sprawy rewaloryzacji zabyt
ków krakowskich: społeczne
uczestniczenie W pracach ba
dawczych, konserwatorskich,
dokumentacyjnych, projekto
wych, ekspertyzach naukowych
o charakterze historycznym,
archeologicznym, prawnym, ar
chitektonicznym itd.; udział w

kosztach rewaloryzacji zabyt
ków Krakowa przez dobrowol
ne deklaracje pieniężne i czy
ny społeczne...

Odnowa zabytków starego
Krakowa — podobnie jak po
wojenna odbudowa Warszawy
— to patriotyczny obowiązek
wszystkich Polaków.

Wzywamy Was do podjęcia
tego wielkiego zadania. Wie
rzymy, że nasz przykład znaj
dzie szeroki oddźwięk społe
czny”.

Na zdjęciu: zastępca członka
Biura Politycznego KC PZPR,
I sekretarz KK PZPR — KA
ZIMIERZ BARCIKOWSKI deko
ruje sztandar Zarządu Główne
go AZS — Krzyżem Komandor
skim Orderu Odrodzenia Polski.

Fot. J. RUBIŚ

historii

Tradycje krakowskiej nauki

wtedy,
okrzepła.

I dość bsrwny, spierają-1

ey się.
do nas

skiego.
bardzo

— W większości młode grono
miało ambicję, żeby szkoła, była
po prostu dobra. W tym zespo
le działała najlepiej pojęta opi
nia publiczna. Nie ja ją kształ
towałem, tylko- nauczyciele sa
mi o sobie. Na koleżeńskich lek
cjach szybko okazywało się, kto

jest kto i co rzeczywiście po
trafi. Ja im . ufałem. Pamiętasz
panią Obercową?

— Dwa czy trzy lata temu
dostałam zaproszenie
sję polonistyczną do
niknm Kolejowego.

(Dokończenie na str,

na se-

Tech-
’j»k

9)

W NOWYM JORKU zakoń
czyła się debata generalna
XXXIII sesji Zgromadzenia O-
gójnego Narodów Zjednoczo
nych. Szefowie delegacji 142

Spośród 150 państw czlonkow-

ZE ŚWIATA
skleh ONZ przedstawili stano
wiska swoich rządów
najważniejszych
międzynarodowych.

. KZ1S rozpoczyna

tykanie konklawe,
nałów dokona . wyboru
papieża.

wobec

problemów

się
111

w Wa-

kardy-
nowego

P
ogoda w rejonie Krako
wa kształtować się będzie
nadal pod wpływem wy
żu. Zachmurzenie małe.

Wnocyiranomgłyi
zamglenia. Wiatry ż kie
runków

przewagą
wschodnich 3—4 m/aek.

peratnra dniem 16—21),
malna nocą 8—4 st. C.

zmiennych z

północno--
Tern-
mini-

I

s

|
I

1

TYLKO DO 22 PAŹDZIERNIKA — JESZCZE 21 SEANSÓW 1
filmu ?

I

łi

.BITWA 0 fflDWAF
w kinie „Kijów” o godz. 16.30 i 19.30
z zastosowaniem aparatury sensurround,

Przedsprzedaż biletów w „Filmotechnice” w Pasażu Biela
ka, tel. 277-13 i przy ul. Krzyża, tel. 289-45 oraz w „Orbisie”
w Nowej Hucie, os. Centrum B, bl. 5, tel. 422-31.

i

f
i

sprzymierzeńcem
w jednoczeniu narodu

Na przełomie XIX i XX wieku Jedną myśl i .jedno dążenie
charakteryzowały Pniaków: dążenie do niepodległości. Różnił
ich jednak stopień intensywności tych aspiiacji. Jedni, mimo
klęsk niepodległościowych zrywów, ciągle radzi byli chwy
tać za broń. Inni cierpliwie zmierzali do stopniowego roz
szerzania swobód narodowych, dokonując nierzadko karko
łomnych prób układania doraźnego współżycia z władzami

państw zaborczych. Jeszcze inni rezygnowali w ogóle z po
litycznej aktywności, ograniczając się do pomnażania pry
watnego potencjału gospodarczego. Ale i ci nawet, bądź co

bądź, wzmacniali siłę żywiołu polskiego. Ale i oni lubili po
dumać o Wolnej i Niepodległej, choć traktowali to jako nie
realne marzenie, przynajmniej za swego życia.

Wyraźna
nierównomier-

ność natężenia niepo
dległościowych aspira
cji była pierwszą prze
szkodą w dążeniu do

wielkiego celu. Przeszkodą tym
większą, że zatracając poczucie
zasadniczo identycznego celu

poszczególne grupy przeciwsta
wiały się sobie i nieraz zwal
czały się ostro. Drugą, bardzo

poważna, były rozbieżności w

pojmowaniu modelu przyszłego
państwa polskiego. Inaczej wi
działo go żiemiaństwo, inaczej
koła liberalne, inaczej rosnąca
w siłę lewica, a coraz śmielej i

po swojemu działacze chłopscy.
Te rozbieżne
się później z

dziestoleciu

Największą przecież przeszkodą
był sam fakt wtłoczenia sdoIs-

tendencje ujawnią
całą siłą . w dwu-

międzywojennym.

_ j--
cżeństwa polskiego w trzy rdj-
ne organizmy - państw zabor
czych, które przez wiele dzie
siątków lat narzucały niu wła
sny styl życia, gospodarki i kul-

tury. Narastały elementy, nara
stały nawyki, dzielące między
sobą . Polaków z różnych żabot
rów. Pojawiał się ponury upiót1
trójlojalizmu.

ROLA KRAKOWA
W tragicznym okresie rozbio

rowym dzieje Krakowa potoczy
ły się innym torem, niż wię
kszości ziem polskich. Gdy ży
wioł polski rnuśiał dziesiątkami
lat toczyć ciężką walkę o prze
trwanie, zwłaszcza w zaborze

rosyjskim i pruskim, Kraków z

okolicą przeżył tylko dwukro
tnie okres agresywnej germani
zacji. Po roku 1795 przez lat

(Dokończenie na str. 3)
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Z PRAC PREZYDIUM RZĄDU f CENTRALĄ HANDLU Za
granicznego Budownictwa „Bu-
dimex” rozśzerza swoją eks
portową działalność na rynku
irańskim. Wyrażem tego jest
podpisany przez „Budimęk”
kontrakt na wykonanie przez
polskie firmy robót budowla
nych oraz dokumentacji tech
nicznej przy budowie elektro
wni w Iefahanie o mocy 4X2fl»
MW. Całość kontraktu realizo
wana będzie przez konsorcjum,
w którego skład, jako firma

wiodąca wchodżi radziecki

„Technopromexsport” oraz

firma węgierska „Transelek-
tro”.

Jak informuje rzecznik prasowy rządu — 13 hm. Prezydium
Rządu rozpatrzyło stan realizacji tegorocznych zadań W resorcie

administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska. Resort

nadzoruje funkcjonowanie wielu dziedzin życia społeczno-gos
podarczego.
W dyskusji skupiono uwagę na

tych zagadnieniach, które — jak
podkreślono — mają charakter
priorytetowy, a więc na sprawach
związanych z realizacją progra
mu budownictwa mieszkaniowe
go oraz remontami i moderniza
cją starych zasobów mieszkal
nych, jak również z rozwojem
i nnowoczcśnieniem gospodarki
komunalnej w miastach, z ochro
ną środowiska, wreszcie — z do
skonaleniem działalności tereno
wych organów7 administracji
państwowej.

We wszystkich tych dziedzi
nach nastąpił w roku bieżącym
postęp. Dotyczy to zwłaszcza bu
dowy mieszkań. Dotychczas bo-

wiem oddano, w tym roku do

użytku, o ponad jedną piątą wię
cej mieszkalnej powierzchni u-

żytkowej niż w podobnym okre
sie roku zeszłego. Lepsze jest
także zaawansowanie zadań cało
rocznych. Wskazano na potrzebę
wzmacniania potencjału w przed
siębiorstwach

'

wykonawczych'
pracujących na rzecz realizacji
programów budownictwa miesz
kaniowego, a także poszukiwa
nia nowych, bardziej efektyw
nych metod zbrojenia terenów

pod to budownictwo. Konieczne

jest dotrzymywanie planowanych
kosztów budowy.

Prezydium Rządu skierowało

pod adresem resortu również in
ne zalecenia.

Podkreślono potrzebę i znacze
nie dalszego usprawniania ko
munikacji miejskiej, zwłaszcza
w godzinach dojazdów i powro
tów z pracy.

Bardziej racjonalne musi być
użycie energii elektrycznej w

gospodarce komunalnej.
Prezydium. Rządu omówiło

także niektóre zagadnienia tech
niczno-organizacyjne związane z

przygotowaniem dalszej rozbu
dowy Huty ,,Katowice”.

nr

Dyskusja w Klubie „Pod Gruszką"

r

?

Inicjatywa dyskusyjnych spo
tkań redakcji z czytelnikami
Przyjęła się wśród krakowian i
każde z nich gromadzi liczną
publiczność. Wczorajsze prowa
dziła redakcja „Studenta”. Za
proponowała wspólne poszuki
wanie odpowiedzi

’

na szereg

Nowa śmiertelna

ofiara Tatr
, 13 hm,, o godz. 12, na skutek
wiadomości, że 20-letni Mieczy
sław Zimny z Olkusza nie wrócił
z Giewontu, ośmioosobowa grupa
ratowników GOPR udała się na

poszukiwanie zaginionego. Ciało
ofiary znaleziono o godz. 13.30
pod zachodnim filarem Giewon
tu, nad piargami. M. Zimny zgi
nął na miejscu. Był w Tatrach

po raz drugi w życiu. W ścianę
•Giewontu wyruszył w półbutach.

Jest to już 23 śmiertelna ofia
ra Tatr w tym roku. (A. Rak)

ważkich pytań związanych z

funkcjonowaniem szkolnictwa

wyższego przygotowującego ka
dry. dla gospodarki i kultury.
Redąkcja „Studenta” zapewni
ła wszechstronną wymianę po
glądów7, zapraszając do dyskusji
przedstawicieli stosownych re
sortów.

Wypowiadający
'

się wskazy
wali zasadnicze wady w plano
waniu zatrudnienia i rekrutacji
na studia. Brakuje w tej dzie
dzinie miarodajnych prognoz.
Zabierający głos przedstawicie
le resortu omijali i pozostawili
niemal bez odpowiedzi kwestie
koordynacji swej działalności z

pracami Komisji Planowania.

Ukazane z całą wyrazistością
wady w systemie zatrudniania
absolwentów dają plon w po
staci narastających frustracji
wśród ludzi legitymujących się
dyplomami szkół wyższych, a

podejmujących pracę niezgo
dnie z wyuczoną specjalnością
i zawodem. Niewystarczające
prognozy planistów mszczą się
nie zamierzonymi stratami, (woj)

tewi ^krri'JLI, LrJL :

Przez
z górą czterdzieści lat

władzę w Szwecji sprawo
wali socjaldemokraci, i

właśnie dzięki ich rządom
Szwecja jest tym, czym jest.
Ale, jak to wykazały wybory
powszechne w 1976 roku,
Szwedom znudziły się stare

X koncepcje i zapragnęli innego
X stylu rządów. Udzielili więc
•S ąwego poparcia hodowcy o-

wiec z północnej Szwecji, a

X zarazem przywódcy Partii
X ęentruin" — 1’horbjoernowi
X Faełldinuwi, który ogłosił się
X wówczas prorokiem antynu-
X kiearnej przyszłości. On to
X Sklecił pierwszy po 44 łatach
X rząd niesocjalistyeżny, sMada-

X iący się z przedstawicieli kil-
X ku partii mieszczańskich.

15

opinii całego społeczeństwa
poprzez ogłoszenie ogólnonaro
dowego referendum. Ale i ta

koncepcja nie przypadła do

gustu partnerom koalicyjnym,
wobec czego premier podał się
do dymisji, ratując tym sa
mym twarz wobec wyborcy,
który glosując na niego gloso
wał zarazem za programem
antynuklearnym.

Kryzys rządowy w Szwecji
trwał równy tydzień. Tak ry
chłego jego rozwiązania nikt

się nie spodziewał, tym bar-

ku partii mieszczańskich.

Okazało się jednak, i to już
po dwóch latach, że nie spo-

; sód jest pogodzie skompliko
wane potrzeby energetycz
ne wysoko uprzemyslowione-

, go kraju, jakim jest Szwecja,
X z nie mniej skomplikowanymi
X wymogami bezpieczeństwa i
X ochrony środowiska naturalńe-
<E go. Antyatomowy program

nowego premiera nie wytrzy-
X mat próby życia. Ale też i
X Faelldm nie zrezygnował z nie-
X go, choć zmuszony został1 do

S! kompromisu, głównie z powo-
X .dii wywieranej na niego pre?
~ sji ze strony dwóch partnerów
w koalicyjnych, tudzież przedsta-
X wieieli przemysłu. Przyciśnięty
X do nuiru premier.zaśugerowal,
X aby rząd wyznaczył makśy-
S" mainą liczbę 10-iu reaktorów
S nuklearnych, przy czym eheial

X eię odwołać w tej kwestii do

dziej, że pozostający w Opozy
cji socjaldemokraci (w parla
mencie dysponują największą
liczbą głosów) byli wyraźnie
zainteresowani jego przedłuże
niem. W ten bowiem sposób
zamierzali

rozpisania
wyborów powszechnych,
re — wedle ich przewidywań
— przyniosłyby im pewne
zwycięstwo.

Siato się jednak inaczej. So
cjaldemokraci niespodziewanie
poparli kandydaturę przywód
cy liberalnej partii ludowej
(FP) — Ula Ullstena, który ża-
mierza utworzyć nowy rząd w

koalicji z

Wsżysiko to

chwili kiedy
publiczna w

<1 oprowadzić do

przedterminowych
któ-

konserwatystami,
zaś stelo się w

szwedzka opinia
kwestii nuklear-

Spotkanie
z przodującymi
nauczycielami

(Dokończenie ze str. 1)
Zespołu Szkół Elektrycznych
2 w Krakowie. Brązowy Krzyż
Zasługi otrzymały: - Janina Ko
ciołek —■wychowawczyni PDDz
nr 1 w Krakowie i Maria Kaw-

ćzyńska — dyr. Med. Studium
Zaw, nr 3 w Krakowie. Oprócz
tego wielu pedagogom przyznano
odznaki „Za pracę społeczną dla
m, Krakowa” i „Za zasługi dla
ziemi krakowskiej” oraz Meda
le Komisji Edukacji Narodowej
i Złote Odznaki ZNP.

I sekretarz KK PZPR Kazi
mierz Barcikowski w imieniu
władz miasta i województwa
złożył na ręce zebranych podzię
kowania za trud i życzył peda
gogom powodzenia w ich pracy.

¥
W czasie spotkania przedstawi

cielka Uniwersytetu Jagiellońs
kiego odczytała apel skierowany
przez tę uczelnię w sprawie re
waloryzacji Krakowa. Tekst a-

pelu publikujemy w skrócie na

Str. 1. (woj)

Z KRAJU
NARODOWY BANK POL

SKI przypomina, że stosownie
do zarządzenia ministra finąn-
gów z dnia 11 XI 1977 r. (Mo
nitor Polski nr 30, poz. 148),
kasy oddziałów NBP i PKO

dokonują do dnia 31 grudnia
1978 r. wymiany banknotów

50-złotowych z datą emisji 1

lipca 1948 r. i banknotów 1000-

zlotowych z datą emisji 29

października 1965 r.

Wymienione banknoty prze
stały być prawnym, środkiem

płatniczym s dniem 30 czerw
ca 1978 r.

NBP prosi o przestrzeganie
terminu wymiany wycofanych
z obiegu banknotów.

PREZES Rady Ministrów
Piotr Jaroszewicz przyjął 13
bm. ministra poczty i teleko
munikacji Algierskiej Republi
ki Ludowo - Demokratycznej
Mohammeda Zerguini.

W WARSZAWIE odbyło się
siódme posiedzenie Polsko-

Brytyjskiej Komisji Mieszanej
d/s Współpracy Gospodarczej.

Wkrótce, Sejm PRL rozpatrzy
projekt ustawy o szczególnym
znaczeniu dla naszej gospodar
ki i społeczeństwa. Dotyczy ón
bowiem sprawy jakości wyro
bów7, usług i budowmictwa. Pro
jekt tego dokumentu został —

jak już informowaliśmy — za
akceptowany przez rząd.

Uzyskanie tego celu wymaga
nie tylko bardziej efektywnego
wykorzystania potencjału nau
kowo-technicznego, środków pro
dukcji, czasu pracy czy kwali
fikacji pracowników. Wymaga
również doskonalenia systemu
ekonomiczno-finansowego i uma
cniania związków między ja
kością pracy, a wysokością wy
nagrodzeń, a także silniejszego
działania czynnika moralnego
— ważnego elementu kształto
wania postaw społecznych i sto
sunków międzyludzkich.
. Na tym tle Wielkiej rangi na
biera modyfikacja przepisów
prawnych w kierunku zapew
nienia lepszej ochrony konsu
menta z jednej strony i’ zwięk
szenia odpowiedzialności produ
centa za swój produkt — z dru
giej.

Istotnym postanowieniem jest
wprowadzenie zasady ujmowa.
nia zadań ż zakresu poprawy
jakości w planach społeczno-
gospodarczych i ich pełnego ręz,
liczania (pierwszy krok na tym
polu został już zrobiony w od-
niesieniu do NPSG na 1978 r.),

Z sali koncertowej

Rozdzielenie

sióstr syjamskich
W Durham (USA), przeprowa

dzono pomyślnie operację roz
dzielenia sióstr syjamskich —

Soni i Toni Bain. Siostry zroś
nięte były klatkami piersiowy
mi oraz miały wspólną część
serca i wątroby.

W momencie urodzenia dziew
czynki ważyły łącznie 5 kg.
Szanse na przeżycie obu nie
mowląt ocenia się poniżej 10
procent.

Projekt planu rewaloryzacji
zabytkowych zespołów był przed
miotem obrad wczorajszego po
siedzenia Komisji Opiniodawczej
d/s Rewaloryzacji Zespołów Za
bytkowych Krakowa pracującej
pod przewodnictwem dóc. dr Ka
zimierza Radwańskiego. W po
siedzeniu uczestniczył wicepre
zydent miasta Andrzej Żmuda.

5 Z przedstawionych przez dy
rektora Zarządu Rewaloryzacji
mgr inż. Zdzisława Trawińskiego
danych wynika, że w roku przy
szłym — 1979 wykonane zostaną
w. ramach rewaloryzacji prace
na ogólną kwotę 433,7 min zł, z

czego blisko 1/3 przeznaczona
jest na dalsze prowadzenie prac
już trwających. Rozpoczęta zo
stanie rewaloryzacja kolejnych
34 obiektów, a w 23 prace zo
staną ukończone, m. in. na ul.
Kanoniczej 8, na ul. Floriańskiej
w hotelu „Pod Różą”, przy wie
ży mariackiej, w „Wierzynku ,

na ul. Grodzkiej 15 — apteka, na

ul. Grodzkiej 40.

Przygotowany przez, prof. dr

nej zdaje się wyraźnie opo
wiadać za JcontsTiuowaniem

programu atomiza-cji kraju.
Jak długo będą rządzić

szwedzcy liberałowie? Nikt o-

czywiście nie wie. Pewne zda-

je się być jedno: następny
rząd, będą już tworzyli przed
stawiciele partii socjaldemo
kratycznej, która dysponuje
największą siłą, i której prog
ram został już wielokrotnie

skonfrontowany z życiem.
Nadal pogrążona jest w kry

zysie politycznym. Portugalia.
Trwa on już trzeci miesiąc i

wciąż jeszcze nie wyłoniłó się
żadne kompromisowe rozwią
zanie, które mogłoby stanowić

alternatywę dla dawnego so
cjalistyczne - konserwatywne
go sojuszu rządowego. Nie da-

la pożądanych efektów także i

ostatnią runda rozmów między
szefem państwa a partiami po
litycznymi o utworzeniu
du niekoalicyjnego, ale
działem przedstawicieli
rech partii. Odradza się
znów koncepcja „rządu
piczńego1’, który, jeśli i tym
razem nie uzyskałby poparcia
parlamentu mógłby być powo
łany jeszcze po raz trzeci.
Wówczas, zgodnie z konstytu
cją. po trzykrotnym przegłoso
waniu votum nieufności dla

rzą-
zu-

czte-

więe
tech-

nowo utworzonego rządu —

prezydent miałby prawo roz
wiązać parlament i rozpisać
przedterminowe wybory.

Niewykluczone, że właśnie e

realizację tej koncepcji chodzi

prezydentowi Kamalho Eańeso-

wi, który w miniony ponie
działek dokonał uroczystej
inwestytury nowego szefa

marynarki wojennej, znanego
z bardzo konserwatywnych
poglądów — admirała de Sou-
sa Laitao. - Nominacja ta wy
wołała silną opozycję W Radzie

Rewolucji, ale dzięki niej pre
zydent uzyskał ostatecznie

gwarantowaną większość w

Radzie, gdzie dotąd domino
wała sprzyjająca socjalistom
„grupa 'majora Melo Antune-
sa”.

Kolejny kryzys rządowy
przeżywa także Belgia. Doszło
do niego na tle sporu o refor
mę regionalną zwieraną z

kwestią językową, a przewi-'
dującą utworzenie w kraju
trzech .regionów: flamandzkie
go na północy, walońskiego na

południu i dwujęzycznego o-

kręgu Brukseli. Ponieważ obie

rządzące w koalicji partie nie

zdołały, osiągnąć porozumienia
premier Leo Tindemans podał
się do dymisji, a król Bau-
douin natychmiast rozpoczął
konsultacje z przywódcami po
litycznymi. Jeśli nie powiodą
się próby powołania nowego
gabinetu, król będzie musial

rozwiązać parlament i ogłosić
przedterminowe wybory pow
szechne przewidziane normal
nie dopiero na 1981 rok.

(m-te)

i Janusza Bogdanowskiego i przez■dóc. dr Andrzeja Wyżykowskie-
■go koreferat postulował m. in.
j skoncentrowanie prać rewalory-
• zacyjnych w najbliższych latach
i W obiektach położonych wzdłuż

osi Barbakan — Rynek — ul.
Grodzka — ul. Stradom —- pl.

■Wolnica, a także podporządko
wanie Zarządowi Rewaloryzacji
prać renowacyjnych w obiek
tach XIX-wiecznych i remontów
bieżących prowadzonych na tę-
renie zabytkowego Śródmieścia.
Wydaje się również uzasadnione,
aby Zarząd Rewaloryzacji był
koordynatorem wszystkich prac
komunalnych podejmowanych w

tym rejonie.
W czasie dyskusji zwrócono

uwagę na konieczność włączenia
do programu rewaloryzacji za
gadnień związanych z ochroną
czystości powietrza i .rozwiąza
niem problemów komunikacyj
nych w centrum miasta.

Zważywszy, że w zabytkowym
zespole Śródmieścia znajdują się
budynki różnej wartości history
cznej, w różnym stanie technicz
nym i nie zawsze wymagające
gruntownej konserwacji, propo
nowano sporządzenie ewidencji
obiektów uwzględniającej hie
rarchię koniecznych prac rewa
loryzacyjnych. Postulat wydaje
się ze wszech miar słuszny, bo
choć zwiększa się fundusze i
moce przerobowe przedsię
biorstw, ustalenie kolejności po
czynań wpłynąć może w sposób

zasadniczy na przebieg rewalory
zacji zabytkowego centrum, (e)

Na grecką nuty
Ciekawa to inicjatywa — te.

„Dni muzyki greckiej...".
Bo i rzeczy wiście: co się u nas,
tak naprawdę wie o greckiej',
muzyce? Tę starożytną muzy,
kę Hellady znamy bardziej z

teoretycznych rozpraw — któ-,
re nawet licznie przetrwały do
naszych, czasów — aniżeli z ni.

klej ilości zachowanych zabyt
ków nutowych.

Ale „Dni muzyki greckiej” ~i
takie, jak nam ostatnio zorga
nizowano w Krakowie — pre
zentowały tylko muzykę eospół-'
czesną. Tak więc wczoraj,
v> piątek, pod batutą naszego
greckiego gościa, Yannisa loan-
nid.isa usłyszeliśmy ~Vanghelisa
Katsoulisa „Et expecto”, Ditni-
trisa Dragatakisa — Koncert

skrzypcowy i wreszcie „Tro
pie”, autorstwa Y. Ioannidisa,
wczorajszego kapelmistrza. Do
tego dodano jeszcze V symfonię
Schuberta (podejrzewam, że
dlatego, aby nre znużyć publicz
ności jednorodnością wrażeń —

i dać jej posłuehać trochę me
lodii,..).

Wszystkie trzy greckie kom
pozycje współczesne nie wyróż- .

niają się oryginalnością: repre
zentują — w • koncepcjach
brzmieniowych i strukturach

form — nurty ogólnoeuropej
skie. Najbardziej interesujący, 1
o dość różnorodnej inwencji, j
wydał mi się „Tropie” Joanni-
disa, konsekwencją konstrukcji ,

wyróżnić można „Et expecto”
Katsoulisa. , Nątorpiait Kónefrt
skrzypcowy Dragatakisa —

bardzo niedobry: robił na mnie
wrażenie zlepku przypadko
wych, niekonsekwentnych- po
mysłów dźwiękowych. Okrasą
był tu natomiast występ dóske- 1
nałego skrzypka solisty, Tatsisa '

Apostolidisa, który pokazywał
grę iście wirtuozowską i pięk
ny ton skrzypiec.

JERZY PARZYŃSKI
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Co słychać?
Liz TSylór — słynna gwia

zda filmowa awanturuje się
jak. za dawnych lat... W
trakcie nakręcania scen de

filmu „Ponowny angaż” ze
szła z planu pełna pretensji,
że kamerzyści pracuję zbyt
ospale. Złośliwi twierdzą, że
wszelkie awantury tego ty-

z

pragnąc za
pewnić sobie poprzez skan
dale rozgłos i reklamę u

schyłku swej bujnej kariery.

pu wszczyna ona nadal
premedytację, ■——* -

roi
fil-

Chłopców
w wieky. 8—14 lat

sprawnych fizycznie,
zaangażuje do głównych
Kierownictwo Produkcji
mu „Aleks”.

Zainteresowani proszeni
są o przybycie na spotkanie
z realizatorami filmu w po
niedziałek 16 października o

godz. 15 i 18 w świetlicy
Szkoły Podstawowej nr 13
w Krakowie, nL Świerczew
skiego 13.

K-7100

Sesja Korczakowska

kontynuuje obrady
13 bm. w Warszawie konty

nuowała obrady międzynarodo
wa sesja naukowa „Janusz Kor
czak — życie i dzieło”, będąca
największą imprezą obchodzo
nego „Roku Korczakowskiego’’.
Upamiętnią on 100 rocznicę u-

rodzin tego znanego pedagoga,
lekarza i pisarza, człowieka,
który całe życie poświęcił dzie
ciom,

O dorobku i aktualności dzie-'
la pedagogicznego -J. Korcza
ka mówili naukowcy zarówno
polscy jak i zagraniczni — z

ZSRR, NRD, RFN, Francji i
USA.

Naukowiec polski, prof. Józef
Bogusz z Krakowa wskazał na

wielkie uznanie, jakim postać
i dzieło J. Korczaka darzone Są
dziś w wielu - krajach 'świata.

Wielkim przeżyciem było dla
mnie spotkanie w Toruniu z p.
Janem Rybakiem, który z pole
cenia polskiego podziemia do
tarł do J. Korczaka w getcie
warszawskim i zaproponował
mu bezpieczne ukrycie poza gra
nicami dzielnicy żydowskiej —

■powiedział przedstawiciel Towa
rzystwa Korczakowskiego w Iz
raelu — Benjamin Analik. Pod
kreślił on wielki rozmach ob
chodów setnej rocznicy urodzin
J. Korczaka w Polsce, Wysiłek
władz PRL, wychowawców, pi
sarzy i działaczy kultury, aby

„Rok Korczakowski” został nale
życie wykorzystany dla rozpo
wszechniania wiedzy o Korcza
ku i jego ideach wychowaw
czych.

WYDAWcl: Krak. Wyd. Fraao-

we RS W „Prasą — Książka —

Ruch* ul. Wiślna 2.

>Ł=JL=JL»5



stwa nauka historii ojczystej,
podająca młodzieży poglądy no
we, wypracowane wieloletnim
trudem badaczy historii.

JÓZEF MITKOWSKI

T

Naula historii ojczystejI

3

sprzymierzeńcem
w jednoczeniu narodu

■

SPÓR O PRZYCZYNY

«

WIELKIE SYNTEZY
•t

Jesień w Ogrodzie Saskim.

Komisji Nauk
i Komisji Ur-

Architektury
Krakowie, wi-

(Dokończeni ee 9tr. 1)
po reku- 1846 przez lat ©-

Tutaj nie przeszło

i,
o

Tradycje krakowskiej nauki

sst

a*

■
o-

z*

ffl

■).

i

p- .rąg.ło 20.
Ł >rr.ez życie ani jedno pokolenie,
^ętóre byłoby poddawane wyna-
”

ądawianiu od kolebki aż do
M;robu. Tradycje niepodległości,
!j >omn.azane wielkimi manifesta
cjami patriotycznymi, były więc

1 źcżególnie żywe.
j-
:o

i.
>.

0

?

A jednak —

aspiryna!
• Aspiryna przyjmowana co- )
dziennie w niewielkich daw- J

kach zmniejsza znacznie ry-.A
źyko udaru mózgu * u męź- <

ezyzn. Stwierdzenie to opu
blikowane zostało przez' ba
daczy kanadyjskich w ame
rykańskim piśmie „Niw En-

gland Journal of Medicine”. 1

Podczas siedmiu lat zespół i.
•uczonych, pęd, kierunkiem dr-1

Henry BąrnsUa z uniwersy- j
tetu w Ontario, dokonał ob- I

serwacji grupy 585 kobiet i ?

mężczyzn, cierpiących 'na za- f
•kłócenia krążeniowe lub na- /

czekających na niewielkie
taki. Obserwowani
ni zostali na dwie

jednej
'ilości

a-/

podzielę- j
grupy, -z S

podawano (

aspiryny, c

nie’ otrzymywała- (

potwierdziły już 5

których
niewielkie'

zaś

i

'

•druga
tego leku.

Badania ...... -___ ,.j j„.. ,

wcześniejsze obserwacje le- J

karzy, 'xże oprócz działania j
przeciwbólowego i przeciw- S
gorączkowego, jak również (

powszechnego stosowania te- c

go środka w chorobie reuma- /

tycznej, aspiryna ma działa-'- (
’ nie zapobiegające powstawa- )
. niu zakrzepu ..u pacjentów, J

iI

l
'I

I

,I
> łj.ie z,etpuuiegające powsiawa- f

, riu zakrzepu u pacjentów, )
:

'

którzy przeszli operację np. S
I stawu .biodrowego. (

Sami o sobie

Czy jest Pan

z siebie zaMonv?
W pewnym stopniu —- tak, bo inaczej całe życie nie

miałoby sensu, nie byłoby też chęci do pracy. Ale wiele

spraw pozornie błahych często niweczy zadowolenie i unie
możliwią pełnię , satysfakcji — mówi JAN WÓJCIK., wielole
tni nauczyciel wychowania fizycznego, obecnie pracownik
Urzędu. Dzielnicowego Kraków-Podgórze, współdziałający w

rozwiązywaniu problemów sportu i rekreacji z Wydziałem
Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa i z

Federacją Sportu.
— Nierzadko słyszę opinie

kibiców sportowych, a nawet

osób przypadkowych, nie

związanych ze sportem, pełne
zachwytu na temat sukcesów

sportowych uzyskiwanych
przez zawodników ZSRR czy
NRD, ale przecież te sukcesy
nie zrodziły się przypadko
wo, złożyło się na nie szereg

spraw, a wśród nich niemałą
rolę odgrywały i odgrywają
nadal właściwa popularyza
cja sportu wśród młodzieży
szkolnej, możliwość wyszuki
wania bardzo wcześnie' mło
dych sportowych talentów.
A u nas? Co tu ukrywać, w

szkołach, w których dzieci

uczą-się na kilka zmian,
gdzie brakuje sal gimnasty
cznych nie ma co marzyć o

jakimś .■zindywidualizowa
nym programie w . nauczaniu

wychowania fizycznego. Ma
łe t°ż są szanse- na to, by wy
selekcjonować- najzdolniej
szych i najsprawniejszych,
tworzyć klasy, sportowe. , U-

Ważam,, że mamy zdolną
młodzież (a przecież trochę
znam się na tym) i irytuje
mnie, że tych zdolności nie

umiemy I nie możemy Od
powiednio wykorzystać.

Tu wreszcie w oparciu o Uni
wersytet Jagielloński oraz To
warzystwo. Naukowe z nim złą
czone, późniejszą Akademię U-

miejętności, zaczęło się roznie
cać coraz silniejsze ognisko nauk

historycznych. Początkowo na
dawali ton amatorzy i szperacze
z wielkim Ambrożym Grabow
skim ha czele. Potem przyszli
bibliografowie (Karol Estreicher

starszy) i wydawcy źródeł

(Franciszek; Piekosjński)., Wre
szcie sławna, choć kontrower
syjna „krakowska szkoła histo
ryczna”, stojąca pod względem
metody badawczej na wysokim,
europejskim poziomie.

Rozgorzał wielki spór o przy
czyny upadku' państwa polskiego
w XVIII wieku. Historycy kra
kowscy wskazywali na zanie
dbania i wady ustrojowe jako
główną przyczynę. Wywołali po
lemikę, która wskazała na nie
bezpieczeństwo usprawiedliwia
nia zbrodni rozbiorów winą sa
mych Polaków. Może właśnie
na ten moment nie byli dosta
tecznie wyczuleni historycy kra
kowscy, .wyrośli poza atmosferą
narodowego ucisku. Pogląd ich

r.aęwano pesymistycznym, choć

później pojawiła się próba od
wrócenia pojęć: jest' wszakże,
czymś, optymistycznym, że za
równo dojść, do katastrofy, jak
podnieść się z. niej można i trze
ba własnymi silami i własną de
cyzją. Tak, czy .inaczej, sam fakt

szerokiej, ogólnopolskiej dysku
sji nad dzięjami 'narodu i pań
stwa w XVIII wieku statćał się
silnym czynnikiem potęgującym
jedność polskiego, społeczeństwa
we wszystkich zaborąch.

Wielkim wydarzeniem stało

się utworzenie w 1869 roku w

Uniwersytecie Jagiellońskim ka
tedry ,historii Polski. Objął ją

. Nie lada przeszkodą w u-

zyskaniu zadowolenia jest
też stałe stykanie . się z o-

gromną ilością. przepisów
często nieżyciowych, kłócą
cych się ze sobą, a nawet

wręcz wykluczających się
nawzajem. Oto np. kluby
sportowe i szkoły do spraw
nego działania potrzebują od
powiedniego sprzętu, ten zaś
można kupić '-jedynie na ra
chunek, a rachunki wydaje
w Krakowie tylko jeden
sklep w Nowej Hucie, mo
żna więc sobie wyobrazić jak
trudno kupić ów sprzęt. Ale
to tylko jeden z wielu przy
kładów.

Przedmiotem mojej troski,
nieco innego rędzaju, jest też

sprawa budowy nowego sta
dionu KS Garbarni. Powsta-

je on przy wydatnej pomocy
zakładów pracy, ale równo
cześnie tempo prac jest cią
gle zbyt powolne. Nie mamy

własnych służb inwestycyj
nych, pomoc zakładów jest
więc konieczna, a nie wszy
scy rozumieją że wspólnemu
celowi trzeba podporządko
wać własny.

(bog)

Józef Szujski, po nim zaś ucze
ni tej miary, co Stanisław Smol
ka, Wiktor Czerniak, Stanisław

Krzyżanowski i Władysław Ko
nopczyński. Szujski snuł ambi
tne plany objęcia po Adamie
Mickiewiczu ,,rządu dusz” w

Polsce. Katedra objęła zasięgiem
swych zainteresowań badaw
czych i dydaktycznych całość
ziem polskich w ich tysiąclet
niej historii. Urastała do rangi
symbolu jedności ziem polskich,
zaczęła ściągać polską młodzież z

wszystkich zaborów. Wskazując
na wspaniałe długie dzieje przed
XVIII wiekiem, biwiziła poczu
cie narodowej dumy i na przekór
taktyce ,,stańczyków” wiarę w

możliwość odzyskania niepodle
głości. Wypierała . groźny upiór
trojlojaliżmu.

W tym samym kierunku od
działywały, mimo pewnych nie
dostatków czy zbyt osobistego
potraktowania, wielkie synteźy
historyczne Józefa Szujskiego, a

może jeszcze bardziej Michała

Kobrzyńskiego. Szczególnie zaś

doniosłą rolę odegrał nowocze
śnie ujęty, źródłowy zarys hi
storii państwa i prawa polskie
go napisany przez Stanisława

Kutrzebę. Przykrą rzeczywistość
rozbiorową ukazał Kutrzeba ja
ko -jedynie epizod w dziejach
Polski, ani nie najważniejszy,
ani nie wnoszący szczególnie is
totnych nowych wartości. Prze
ciwstawił mu całe bogactwo da
wnych p,ols,kich form ustrojo
wych ,i.' prawnych,, .pomyślanych
mądrze i zdających przez zwicki

pomyślnie egzamin życiowy.
Wpływ podręcznika Kutrzeby,
wielokrotnie wydawanego, był
ogromny. Znał go i znajomość
j.ego szerzył przede wszystkim
każdy prawnik. Stąd jego wiel
ki, wpływ- na podniesienie pol
skiej kultury prawniczej i ad
ministracyjnej.

WSPÓLNY CEL

Nauki historyczne odegrały
więc nader doniosłą rolę w kon
solidowaniu się społeczeństwa
polskiego zarówno przed pierw
szą wojną światową, jak i po

odzyskaniu niepodległości w 1918
roku. Podczas samej wojny kon
solidacji tej groził poważnie nie
unikniony w owych warunkach

podział na orientacje po jednej
czy drugiej ż walczących stron.

Ale, też historycy pierwsi, do
strzegli, że były to podziały o

charakterze doraźnym i taktycz
nym, podstawowy zaś cel i kie
runek działania tj. odzyskanie
pełne, lub choćby na razie czę
ściowe, niepodległości i jedności
ziem polskich, było wspól
nym nadrzędnym celem.

Społeczeństwo polskie świado
mie zmierzało do pełnego prze
zwyciężenia pozaboroWych reli
któw, różniących je między so
bą. A silnym sprzymierzeńcem
w tych działaniach stała się je
dnolita w szkołach całego pań-

Austrii polskiej siły
do walki z Rosją. W
TKSSN .zaczęła rozbu
jawną, masową- orga-

■w

Odjazd na front z Krakowa 2 I 2 pułku Lecicnów Polskich w 1914 r.

JÓZEF MITKOWSKI — dr

prof. Uniwersytetu Jagielloń
skiego, kierownik Zakładu
Historii Polski Średniowiecz
nej, członek

Historycznych
banistyki i
Oddz. PAN w

ceprezes Towarzystwa Miło
śników Historii i Zabytków
Krakowa, autor prac: „Pomo
rze Zachodnie w stosunku do

Polski”, „Początki klasztoru

Cystersów w Sulejowie”,
„Kancelaria Kazimierza Ku
jawsko-Łęczyckiego”, studia
nad dziejami Krakowa, ma
py w „Atlasie historycznym
świata” i inne.
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W 60. rocznicę odzyskania niepodległości

H a deszła
wielka wojna

— HI
,_ L__L .♦

'V listopadzie 1918 x. powstało niepodległe państwo polskie.
Było to jedno z najdonioślejszych wydarzeń w tysiącletnich
dziejach narodu polskiego, oznaczało bowiem wyzwolenie od

obcego ucisku, od carskich i pruskich żandarmów, kładło
kres akcjom wynaradawiającym, germanizacji i rusyfikacji,
kładło kres obawom przed groźbą zagłady bytu narodowego
Polaków. Wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości,
spełniły się marzenia narodu, który przeszło jeden wiek

walczył o wolność, swego kraju.

DWA
ZASADNICZE czynni

ki utorowały drogę do po
wstania w 1918 "r. niepod

ległego państwa polskiego. Pier
wszym z nich był rozwój sytua
cji międzynarodowej, drugim
narastające dążenia niepodległo
ściowe społeczeństwa polskiego.
Idea niepodległościowa wzmaga
jąca się od kopca XIX w. ze

szczególną siłą wystąpiła w la
tach I wojny światowej, a ko
lebką jej była Galicja i Kraków.

W Galicji już w 1912 r. utwo
rzona została Tymczasowa Ko
misja , Skonfedęro.wanych Stron
nictw Niepodległościowych (od
1913 r. Komisja Skonfederowa-

nych Stronnictw Niepodległo
ściowych), której celem było
koordynowanie akcji niepodle
głościowych, a także Utworzenie

u boku

zbrojnej.
tym celu

dowywać
nizącję paramilitarną pod nazwą

„Strzelec”, którćj komendantem

był Józęf Piłsudski.

O ŚWICIE S SIERPNIA 1914 r.

wyszła z Krakowa i przekroczy
ła granicę austriacko-rosyjską
144-osobowa kompania strzelców
sformowana przez Piłsudskiego,
którą dowodził Tadeusz Ka
sprzycki. Oczywiście z punktu
widzenia rozpoczynającej się
wojny i sił, które miały być w

. niej zaangażowane — 144 pol
skich żołnierzy z orzełkami na

czapkach, występujących u bo
ku armii austriackiej — nie mo
gło mieć istotnego znaczenia.
Natomiast dla sprawy polskiej,
ta kompania z polskimi emble
matami i z polską komendą,
względnie autonomiczna, miała

-olbrzymie znaczenie moralne i

symboliczne, tym bardziej, że ta

kompania rychło rozwinęła się
w Legiony

‘

Polskie, które w

końcu stały się jednym z waż
nych elementów kadrowych
polskiej armii, a nie tylko sym
bolicznym czynnikiem.

16 sierpnia 1914 r. w . Krako
wie utworzony został Naczelny
Komitet Narodowy, który miał

W;

o'

być reprezentacją polityczną na
rodu „najwyższą instancją w za
kresie wojskowej, skarbowej i

politycznej organizacji zbroj
nych sił polskich”. NKN opo
wiadał się za rozwiązaniem
sprawy polskiej w oparciu o

monarchię austro-węgierską; to

jest, przekształcenie dualistycz
nej monarchii w twór triąlisty-
czny, którego trzeci człon miała
stanowić Galicja połączona z

Kongresówką. Pod względem
organizacyjnym NKN dzielił się
na 2 sekcje kierowane przez
prezydia, które tworzyły Komi
tet Wykonawczy z prezesem na

czele — został nim Juliusz Leo.

Sekcja Wschodnia miała swoją
siedzibę we Lwowie, a przewod
niczył jej Tadeusz 'Cieński, zaś

Sekcja Zachodnia działała pod
przewodnictwem Władysława .

Leopolda Jaworskiego w Krako
wie. Sekcja ta dzieliła się na de
partamenty: Wojskowy, Organi
zacyjny i Skarbowy. Największą
rolę w działalności NKN odgry- .

wał Departament Wojskowy z.
'

Władysławem Sikorskim, na

•tzele.
LEGIONY POLSKIE powoła

ne zostały do życia 16 sierpnia
1914 r. jako oddzielna formacja
w armii austriackiej. Skupiły o-

ne polskie organizację wojskowe,
między innymi Drużyny Strze
leckie i oddziały „Strzelca”.
Tworzone były na wzór land-
szturmu. Trzon ich stanowiła

głównie młodzież inteligencka,
chociaż wstępowało do nich wic
iu patriotycznie a nawet rewo
lucyjnie nastrojonych robotni
ków, traktujących oddziały le
gionowe jako kadry wojskowe
do walki o niepodległość i socja
lizm. Niektórzy robotnicy i dzia
łacze socjalistyczni . uważali

wówcząs, że Legiony stanowią
zalążek siły zbrojnej do walki
o Polskę socjalistyczną. Tymcza
sem zasadniczy ton całej polity
ce legionowej nadawały ele
menty co najmniej obojętne, je
śli nie wrogie wobec klasy ro
botniczej i jej walki o wyzwo
lenie społeczne. Niemniej jed
nak w 1914 r. poszła w Polskę
wieść o polskim wojsku ucze
stniczącym w wojnie, có mimo

sporów, które wokół Legionów
rozgorzały, musiała- działać po
budzająco na wyobraźnię społe
czeństwa polskiego i potęgować
jego aspiracje niepodległościowe.

TADEUSZ WROŃSKI
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Francja - nasz tradvcvinv panna
we współpracy kulturalnej

ZMIENIŁYmyalei
wymiany

miarę coraz większych polskich
osiągnięć, charakter rzeczywi
stego współjjartnerstwa. Może
my stwierdzić z zadowoleniem,
że istniejące dotychczas dyspro
porcja w wymianie dóbr kultu
ralnych zaczynają się powoli
wyrównywać. Polska muzyka,
teatr, film, plastyka, a ostatnio
także i literatura zdoby
wają wśród francuskich od
biorców eoraz więcej sympaty
ków a nieraz wręcz entuzja
stów. Do ożywionego przepły
wu informacji, rozbudzenia za
interesowania naszym artysty
cznym dorobkiem — bo o zale
głościach można mówić właści
wie tylko pó stronie francuskiej
— przyczyniły się niemało nie
dawne wizyty mężów stanu, po
dejmowane w związku z tym u-

stalenia i organizowane impre
zy.

W bilansie wzajemnych kon
taktów strona polska ciągle je
szcze jednak góruje nad fran-

się nie tylko for-
treść wzajemnej
przybierającej w

Wiele czynników politycznych, historycznych, cywilizacyj
nych wpłynęło na to, że kontakty kulturalne z Francją były
jednym z ważniejszych źródeł wzbogacania duchowego do
robku naszego kraju. Tradycje tych więzi, tak silnie zaświad
czone we wszystkich niemal dziedzinach twórczej myśli,
kontynuowane były w ostatnim trzydziestoleciu.

cuskim partnerem. Oto kilka

wymownych przykładów. Co
roku ukazuje się u nas ok. 90
pozycji z literatury francuskiej,
licząc wznowienia i nowe prze
kłady. Właśnie cała klasyka
francuska przyswojona została

czytelnikom polskim często w

znakomitych tłumaczeniach i w

wielotysięcznych nakładach, na

bieżąco śledzi się u nas i udo
stępnia najciekawsze książki’, ja
kie pojawiają się na francuskim

rynku wydawniczym. Podsumo
wując, w latach 1954—1974 opu
blikowano u nas ok. 1 .400 pozy
cji z literatury francuskiej, gdy
we Francji w tym okresie wy
dano 142 książki polskich auto
rów. Hermetyczny, francuski ry
nek wydawniczy niechętnie a-

kćeptował obcą i nieznaną li
teraturę. Reprezentowały ją
więc nazwiska o ustalonej już
sławie: Gombrowicz, Witkacy,
Iwaszkiewicz, Parandowski,
Lem, Mrożek. Ostatnio bariery
te wydaje się zostały przeła
mane.

I „Dni kultury francuskiej*
jesienią tegoż roku w p.
zaplanowano „Tydzień
polskiej”. Jeden z kolejny,
stiwali w Poitier ma być
święcony polskiej kinemaj
fii, która zgodnie z ustalą
protokołu ma być także fi
z.entowana w festiwalach f

wych w Cannes, Greno)
Annecy. Na szerszą niż do:
czas skalę ma być prowaj
wymiana zespołów teatrah

muzycznych oraz innych
prez artystycznych. (hg> .

w
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dfllipca 1969 roku z ,Przy-
Ifjlądka Kennedy’ego wy-

startowała amerykańska
rakieta „Apollo-Saturn" nio
sąca ną .swoim, okładzie

^trzech -

. :
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Mike’a Collinsa. Celem wy
prawy był Księżyc. Cztery
dni potem stopa człowieka po
raz pierwszy dotknęła, powie
rzchni ziemskiego satelity.

Już miesiąc później w zn’a-
• nym tygodniku „Kije” uka-

| zał się pierwszy odcinek re-

i portażu-powieści Normana
I Mailera pt. „Of a fire on the

Moon”, który to tytuł, celo
wo wieloznaczny, metafory
czny, uległ w polskim tłu-

1 marzeniu nie iciadomo dla-
1 czego zmianie na banalny,
i harcersko-przygodowy „Na
i podbój Księżyca". Odcinków
i takich w „Life” było trzy,

wszystko zaś wyszło w książ
ce ż końcem 1970, niecąłe pół
tora roku po wyprawie a-

stronautów i mniej więcej
1 pół roku po ukończeniu cało-
i ści.

Norman Mailer, w Polsce

dosyć mało znany, w Stanach
uchodzi za najszybszego i

najlepszego publicystę i re
portera. On sarn uważa się
jednak przede wszystkim za

1 pisarza, malarza i filmowca;
obie te opinie znajdują po
twierdzenie ■,w omawianej

, książce. Na pierwszy rzut o-

ka jest to literacko zbeletry-
'

zowa.ny reportaż o .tym, jak
odbywał# się przygotowania,
do lotu księżycowego, jak lot
został zrealizowany i co z te
go wynikło. Nie darmo jed-

, nak Mailer ma się w pierw-
, , szym rzędzie za artystę-no-

wieściopisarza. „Na podbój
'

Księżyca” jest zatem, w grun
cie rzeczy dosyć -mylący w

1 formie; na moje rozeznanie
i jest raczej powieścią opartą
i na motywach reportażo

wych. Bohaterem jest tam

zarówno pojazd rakietowy z
1 trzema ludźmi realizującymi
1 plan wyprawy na Księżyc,
1 jak autor-narrator, zwany
i Aąuariusem czyli Wodnikiem
i — od znaku Zodiaku, pod ja-
l kim urodził się Mailer.

Wszystko, co się tam pisze i
mówi o locie na Księżyc, jest

'

napisane ,z punktu w- i -

1 dzenia Aąuariusa, jedno
stkowego bohatera-nartatora,

i przepuszczone. przez jego
. wyobraźnię, wiedzę i wrażli

wość. .

Taki

punkt widzenia
Karola Szyndzielorza, autora

Wstępu. Szyndzielorz przeko
nuje się do książki dopiero

odgrywa, z saty-
rt o Ąąutiriąs u-

ińinyńi momencie

potędze faktóio, w następst
wie czego egocentryczne „ja”
zeszło (chwilowo) na plan ,

drugi, pierwszeństwo oddając |
Zbiorowemu Osiągnięciu. To |

charakterystyczne: ów brak ,

zaufania do Jednostkowego,
Indywidualnego, Osobistego.
Tylko racja zbiorowa' ma ra- ■'
cję, owe anonimowe- siły I

władające techniką i myślą |

społeczną. Gdyby autor Wstę- ;

pu nie ustawił się (może ce- i

Iowo?) w roli mentora, łatwo

doszedłby do wniosku, iż nie
miał to być ani historyczny,

'

ani współczesny traktat o lo
tach kosmicznych, ich prze
szłości, przyszłości itp. „Na
podbój Księżyca" jest bowiem

wprawdzie reportażem z kon
kretnej wyprawy konkretne
go statku kosmicznego, ale
zawiera w sobie nurt drugi,
kto wie, czy nie istotniejszy:
próbę dotarcia- do psycholo
gicznych i filozoficznych a-

spektów wylądowania czło
wieka na Księżycu. Obiek
tem zaś analizy uczynił autor.

kogoś sobie najbliższego, to

znaczy siebie samego. Jest to

także opis społeczeństwa a-

merykańskiego uchwycony ió

tym właśnie historycznym
momencie. Przypomnijmy:
jest rok 1969, niemal apoge
um przemian, jakim ulega .—

na skutek rewolt studenckich
i buntów młodzieżowych —

nienaruszalny zdawałoby się
model społeczeństioa USA.
Mailer, acz nie bez wątpli-
wości, jest po stronie tego
ruchu; on sam przecież na
leży do pisarzy nurtu kryty
cznego. A jednak lot nj Księ
życ zaistniał właśnie za spra
wą obłudnych polityków,
przedstawicieli „zimnej” na
uki i wielkoprzemysłowych
korporacji. To rozdarcie mię
dzy nienawiścią a podziwem,
wstrętem a szacunkiem,, do
szukiwanie się magiczności i

irracjonalnóści w nieludzkiej
technice komputerowej jest
najbardziej bodaj pasjonują
cą przygodą tej książki. Przy
godą, w której losy jedno
stkowego bohatera okazują
si? — jak zwykle -— bar
dziej interesujące niż opis
zbiorowego wysiłku mierzo-

właśnie prywatny
drażni np.

;iego w kilogramach, litrach
i metrach.

TADEUSZ NYCZEK

Norman Mailer: Na podbój
Księżyca. Tłumi Ewa i' Le
sław Adaffiścjyl WstępKarol"
Szyndzielorz. Książka i Wie
dza, W-wa 1978.

ZNACZNIE łatwiejszą drogę
do francuskiego odbiorcy
miała polska mhzyka i pla

styka. Utwory naszych najzna
komitszych współczesnych kom
pozytorów: Bacewiczówny, Ba
irda, Lutosławskiego, Pende
reckiego, Kilara, Góreckiego i

innych weszły na stałe do re
pertuarów francuskich orkiestr.
We Francjj występowało wielu

polskich solistów i zespołów.
W Operze Paryskiej sukcesy
odnosili Tei’esa Żyfiś-Gam i
■Wiesław Ochman, przy wypeł
nionych salach odbywało się te
goroczne tournde po Francji

W 10. rocznicę śmierci

Wystawa prac
Nikifora Krynickiego
W listopadzie 1968 r. zmarł Ni

kifor Krynicki. Jeszcze ża ży
cia otoczony legendą pozostawał
w centrum zainteresowania kry
tyków sztuki, zajmujących się
tym nurtem plastyki, któremu

przydano miano: prymitywiz
mu. Nikifor malował krynickie
pensjonaty, pejzaże ze stacyjka
mi kolejowymi i cerkiewkami,
portrety, sceny rodzajowe. W

opiniach o Nikiforze zwracano

uwagę, że wprawdzie miał u-

trudniony kontakt ze spłeczeń-
stwem, ale potrafił w sobie wła
ściwy sposób mówić o otaczają
cym go św.iecie obrazami, w któ
rych było wiele szczerości. W

prostej formie przekazywał wła
sne spostrzeżenia. Ważne insty
tucje i urzędy oznaczał na swych
obrazkach godłami i flagami,
dom krawca przedstawiał w ten

sposób, że na szczycie
lował często ubrania
różnienia tego domu

leśniczówkę można
obrazku po namalowanych na

jej dachu zwierzętach.
_ Marzył o zdobyciu sławy ma

larza — o tym też mówił w

swoich obrazkach

swoją osobę na cokole pomnika
w otoczeniu wielkich i okaza
łych budowli. Nikifor Krynicki,
zdobył sławę — jego twórczość

zyskała uznanie, a liczne pre
zentacje prac na wystawach
krajowych i zagranicznych wy
woływały i wywołują ciągle ży
we dyskusje.

Muzeum Okręgowe w Nowym
Sączu ma największą kolekcję
prac Nikifora: ponad 700 orygi
nalnych obrazków, rysunków,
szkiców. Twórczość artysty z

Krynicy jest prezentowana nie

tylko w sądeckim muzeum, jego

prace oglądali mieszkańcy wie
lu miast. W 10. rocznicę śmier
ci Muzeum Okręgowe w No
wym Sączu zorganizuje wysta
wę, prezentując prace artysty.

W 10 lat po śmierci Nikifora

Krynickiego trzeba jednak przy
pomnieć, że nie spełnione zosta
ły wcześniej dawane obietnice.

Tysiące kuracjuszy, wczasowi
czów i turystów odwiedzających
Krynicę nie ma możliwości po
znania twórczości Nikifora. Wie
le mówiło się o utworzeniu sta
łej ekspozycji jego prac, o mu
zeum poświęconym Nikiforowi.

Artysta zasłużył przecież na coś

więcej niż na legendę i mu
zealne magazyny.

Filharmonii Narodowej, wcześ
niej z gorącym przyjęciem
spotykały się koncerty Orkie
stry i Chóru Filharmonii z Kra
kowa, Kwartetu Wilanowskiego
i innych zespołów. Stale obec
na jest także muzyka francu
ska na polskich estradach i na

naszej antenie.

Pomyślnie układa się .współ
praca w dziedzinie plastyki. Od
1945 r. zorganizowano we Fran
cji ponad 600 wystaw sztuki pol
skiej.

POLSCE gościliśmy
tym okresie ok. 300

pozycji francuskiego
larstwa, grafiki, plakatu.,
najważniejszych należały wiel
kie wystawy „Od Davida do
Cezanne’a” oraz ,,Od Gaugina
do dnia dzisiejszego”, a także
„Salon jesienny 1972” prezentu
jący współczesne malarstwo,
grafikę i rzeźbę, „Trzy wieki

plakatu francuskiego” i in.
Francuska dramaturgia zaj

muje nieodmiennie jedno z czo
łowych miejsc w repertuarze
naszych teatrów. Po wojnie
odbyło się W Polsce ponad 1000

premier sztuk francuskich au
torów. Mieliśmy też okazję po
dziwiać znakomite zespoły i wy
bitnych aktorów francuskich.
Polskie teatry mają już ustalo
ną renomę nad Sekwaną. Licz
ne sukcesy odnosiły tam war
szawski Teatr Narodowy, ,,Cri-
cot-2” z Krakowa, teatr Szaj
ny, Teatr STU. Ale polskie
sztuki rzadko trafiają na sceny
francuskie. Wyjątek stanowi

jedynie Witkacy, a ze współcze
snych Mrożek', RózeWiez.

W dziedzinie kinematografii
również można odnotować w

ostatnich latach ożywienie. Co-
"raz popularniejsze stają się ta
kie imprezy jak „dni” i „prze
glądy” filmów: polskiego we

Francji i francuskiego u nas.

W latach 1945—1975 wyświetlo
no u nas 547 francuskich fil
mów, które obejrzało 637 milio
nów widzów.

Podpisany w tym roku pro
tokół o wymianie kulturalnej i

naukowo-technicznej między
Polską a Francją na lata 1978—
1980 przewiduje dalszy wszech
stronni’- rozwój kontaktów. W
kwietniu — maju 1979 r. w

Warszawie mają się np. odbyć

kulturalne
DUŻYM sukcesem żaki

czyły się występy Ewy i

marczyk w Leningrad;
Recenzent gazety „Sini®
nazwał twórczość naszej,
tystki teatrem pełnym pu
dziwej poezji.

*

WYSTĘPY Teatru Mit

cznego z Gdyni z musicali

„Szwejk”, duetu fortepii
wego „Marek i Wacek” u

wystawa scenografii —

główne polskie akcenty 1

Berlińskiego Festiwalu Ti
tru i Muzyki, który trwa

stolicy NRD.
*

WŚRÓD odnalezionych;,
poddaszu w Thoiry, 40 km

Ęaryża, dokumentów dui
wartości historycznej, zm

dują się 2 rękopisy walc.

Chopina, błędnie odtwon

nych kiedyś z pamięci pn
jednego z uczniów kompo:
tora.

*

TERESA Źylis-Gara wysl
piła w prz.edstawienitf W,
gnerowskiego „Tannheuseri
którym nowojorska Meti

politan Opera rozpoczęła t

wy sezon. Występ polski
śpiewaczki spotkał się z x

soką oceną .

krytyki.
publiczności

*

otwarto wysil
znanego md

(ks)

Turniej recytatorski
W Opolu odbył się ostatnio

ogólnopolski turniej recytatorski
„Klubu zapalonej świecy”. W

imprezie uczestniczyło kilkadzie
siąt laureatów krajowych i re
gionalnych imprez recytator
skich. Za najlepszych jury uzna
ło: Anny Augustynowicz z Dę
bicy, Jolantę Żadziłko z Białe
gostoku, Sławomira Czyża z

Ciechanowa, Jarosława Gajew
skiego ze Skierniewic oraz Jac
ka Pawlaka, Krzysztofa Kobył
ko i Jacka Sobola z Opola.

W RYDZE

wę akwarel
rza łotewskiego Kurta Fi
drichsena — inspirowany:
utworami Chopina. ArtyS
Wyznał, że jego prace są dli

giem spłaconym wielkie!

kompozytorowi za ję
wspaniałą muzykę,

*

KRYSTIAN Zimerman E

stępował niedawno przed p
blicznością japońską. Je|
dwa recitale spotkały się
gorącym przyjęciem. Artysi
udzielił też wywiadu pras
japońskiej przedrukowana!
w wielu gazetach.

*

STARANIEM Meksyk’*
skiego Stowarzyszenia Miizjt
ki Nowej niedawno w Ml

ksyku odbył się końce:

współczesnej muzyki po;
skiej. Na program złożyły si

utwory Mieczysława Makoft
skiego, Bogusława Schaeić.
ra i Andrzeja Nikodemów
cza.

dachu ma-
— dla od-
od innych,
poznać na

A gdyby zakładnikiem był Paryż?"
ukazując

Nakladem wydawnictwa „Tciiou”
ukazała się powieść dwu autorów'
— Patricka Moreau 1 Daniela
Saint-Hamont „Et $i 1’otage etait
Paris?” („A gdyby zakładnikiem

byt Paryż?”). Omawia ją tygod
nik „L’Express”, twierdząc, że

jest to tylko w pewnym stopniu
fantastyka polityczna, bowiem —

biorąc pod uwagę wyczyny terro
rystów w ostatnich miesiącach —

dochodzi się do smutnego wmio-

sku, że terroryzm ulega eskalacji,
a więc wszystko jest możliwe.

Autorzy książki wyobrazili so
bie najgorsze: zbudowanie przez
terrorystów minibomby atomo
wej metodami niemal chałupni
czymi. „A gdyby -zakładnikiem

byt Paryż?” opowiada o grupie
młodych Niemców z RFN, zwią
zanych z grupą Baader-Meinhof,
dowodzonej przez, piękną Gizelę.
U iei boku trzech zdecydowanych

więzie-

angiel-
dostar-

redaktorowi

na wszystko morderców i młody
naukowiec, Christian, który przy-
tączyfl się <lo bojówki nie tyle z

pobudek politycznych, ile z mi
łości do Gizeli, z którą nie ehce

się rozstać nawet za cenę
nia czy śmierci.

Sprawę zaczyna grupa
sklcli studentów, . którzy
czają naczelnemu

wielkiego dziennika list, zawiera
jący petną dokumentację produk
cji „domowym sposobem” mini-

bomby atomowej. Przerażony re
daktor kieruje list do minister
stwa obrony, które poleca zbada
nie sprawy przez specjalistów.
Bojówka Gizeli postanawia wy
kraść list z dokumentacją pro
dukcji bomby i zdobyć paliwo a-

toinowe, z. którego Christian wy
dzieli pluton, niezbędny do jej bu
dowy.

Akcja powieści toczy się wart-

ko, czyta się ją niby najlejn .

dreszczowiec. Szantaż z Brodu®

bomby przybiera nieoezekiwł

obrót, bowiem zburzeniem zaJ1
żony jest Paryż, jeśli rządy

'

cliodnie nie przystaną na ząd”
terrorystów, od Waszyngtonu!
Paryż akcja rozwija się błyska*
rznie, w kontekście zarówno i

litycznym jak 1 naukowym.
Chodzi tu o fikcję literacką, I'

nasuwa się pytanie, czy syS’
alarmowy autorów nie przer^

się w „samouczek” dla terrod

stów, dysponujących nie tylko s>

nymi pięściami, ale również *■
dzą, zdolnych do wprowadzeni’1
czyn wizji autorów — kończy r*

ważania „L’Express”. Z i’1

punktu widzenia powieść jest •>’

dzo dwuznaczna.
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laski i nędze

życia manekinów

I Sympozjum Polsko-Francuskie Chirurgów Dziecięcych

Konfrontacja dorobku

i metod leczniczych
lekarzy polskich i francuskich

Zaproszenie wysłane została pod kilkanaście adresów we

Francji i ponad 100 w Polsee. Dwujęzyczna treść: I Sympo
zjum Polsko-Francuskie Chirurgów Dziecięcych. Będzie to
rozmowa w gronie fachowym. Jej temat, bez wątpienia, żywo
interesuje wielu Czytelników, dlatego poprosiliśmy o rozmo
wę prof. dr JANA GROCHOWSKIEGO — dyrektora krakow
skiego Instytutu Pediatrii, który to Instytut jest nadawcą za
proszeń i gospodarzem sympozjum.

— Jaki jest program obrad

sympozjum?
— Program został tak pomy

ślany: w każdym z podejmowa
nych tematów konfrontować bę
dziemy dorobek naukowy, do
świadczenia i metody lecznicze
lekarzy francuskich i polskich.
W sympozjum weźmie udział la
profesorów reprezentujących
wszystkie liczące się we Francji
ośrodki medyczne i uniwersytec
kie, zajmujące się chirurgicznym
leczeniem dzieci. Ze strony pol
skiej także zaprezentują się
wszystkie ośrodki, specjalizujące
się w tej dziedzinie.

Pierwsza sesja poświęcona bę
dzie onkologii dziecięcej — chi
rurgicznemu leczeniu guzów
klatki piersiowej. Swe doświad
czenia przedstawi 5 polskich oś
rodków i francuscy goście. On
kologia jest jeszcze stosunkowo
młodą dziedziną medycyny, a

tym bardziej onkologia dziecię
ca. Organizacją leczenia zajmuje
się naturalnie Instytut Matki i
Dziecka w Warszawie. Nasz In
stytut — posiadający warunki
leczenia kompleksowego (chirur
gia, chemioterapia, radioterapia)
— obejmuje swym zasięgiem 8
województw Polski południowej.

— To znaczy, że nowotwo
ry u dzieci są aż tak częste?

— Na terenie owych 8 woje
wództw notuje się rocznie u

dzieci 60—70 nowych zachorowań
na nowotwory złośliwe. W całym
kraju rejestruje się rocznie ok,
1200 nowych zachorowań leczo
nych chirurgicznie. Stanowi to

I jakieś 60 proc, wszystkich wy

Zdjęcia JADWIGA RUBlS

krytych nowotworów u dzieci.
Pozostałe wypadki leczone są za
chowawczo w szpitalach pedia
trycznych.

— Jaka jest skuteczność le
czenia?

— Coraz większa. 15—20 lat te
mu było 10—la proc, wyleczeń,
obecnie — 50—60 proc. A więc z

coraz większym powodzeniem
zaczynamy panować nad choro
bą.

— To nie jest jedyny temat

sympozjum?
— Następna sesja dotyczy' 'za

biegów w przypadku jednej z

najcięższych wad rozwojowych
— niedrożności przełyku. Będzie
my się głównie zastanawiać nad
najtrudniejszymi postaciami tych
wad i komplikacjami, jakie nie
sie ich leczenie chirurgiczne.

Tematem trzeciej sesji będzie
odżywianie pozajelitowe. Opano
wanie takiego właśnie odżywia
nia ma ogromne znaczenie. W
szeregu schorzeniach po zabie
gach chirurgicznych przez kilka
tygodni (4—b) nie można pacjen
tów odżywiać doustnie. Uprzed
nio operacje się udawały, ale nie
można było wielokroć utrzymać
dzieci przy życiu na skutek nie-.
możności odżywiania poza prze
wodem pokarmowym. Teraz już
opanowane zostały metody do
żylnego podawania wszystkich
składników niezbędnych do prze
życia. Dotąd posługiwaliśmy się
preparatem importowanym, od
niedawna, przy współpracy z za
kładem, farmaceutycznym „Pol
fy” w Kutnie udało się wypro
dukować dobry polski preparat
do odżywiania pozajelitowego.
Krakowski Instytut Pediatrii
ma chyba największe w Polsce
doświadczenie w pooperacyjnym
odżywianiu pozajelitowym.

To jeszcze nie wyczerpuje pro
gramu sympozjum. Znajdzie się
w nim również sesja poświęcona
różnym wadom rozwojowym
dzieci. Korygowanie organizmu
będącego w rozwoju to główna
domena chirurgii dziecięcej. I
w tej dziedzinie ma ona stosun
kowo największe doświadczenia.
Trudno jednak mówić o rutynie.
Różnorodność wad. częste wystę
powanie kilku wad jednocześnie
wymaga wysokiego poziomu wie
dzy i doświadczenia współdzia
łających w diagnozowaniu i le
czeniu lekarzy-pediaJ.rów róż
nych specjalności.

— Jak doszło do nawiąza
nia współpracy z francuskimi
lekarzami?

— Stykaliśmy się od dawna na

różnych międzynarodowych spot

z

kaniach i tak się jakoś „zgada
ło”. Poziom francuskiej chirur
gii dziecięcej jest b. wysoki, ce
nimy sobie więc ogromnie tę
możliwość konfrontacji. A i na
si goście przyjęli tę propozycję

zainteresowaniem
— Wolno zapytać: jest Pan

przekonany o całkowitej
szczerości w przekazywaniu
sobie osiągnięć?

— Naturalnie. W medycynie
jest inaczej, niż w innych dzie
dzinach, gdzie strzeże się paten
tów. W medycynie — jakże mo
głoby być inaczej? — Satysfak
cję przynosi właśnie to, że ja
kieś osiągnięcie, nowa metoda
lecznicza jest stosowana, staje
się własnością społeczną.

— Skoro jest to pierwsze
sympozjum, można w tym od
czytywać zapowiedź następ
nego?

— Następnych, Traktujemy to

jako początek trwalej współpra
cy.

HELENA NOSKOWICZ

— Dziękuję za rozmowę.

eazczowe lato . i niemniej
mokra jesień sprawiły, że

grzyby obrodziły w tym
roku nadzwyczaj obficie. Trud
no się więc dziwić, że amatorzy
grzybobrania, których jest co
raz więcej — masowo ruszyli w

lasy. Niestety, fachowa wiedza
o grzybach jest w naszym spo
łeczeństwie jeszcze nader nie
wystarczająca. Rezultaty bywa
ją smutne, a czasami tragiczne:
zatrucia grzybami.

Oczywiście główną winę na
leży przypisać samym . niedo
świadczonym zbieraczom, któ
rzy biorą z lasu grzyby — jak
leci. Są jednak i inne przyczy
ny. Oto teraz, w szczycie sezo
nu grzybowego brak jest na

rynku księgarskim jakichkol
wiek wydawnictw, czy albumów
zaznajamiających amatorów
z różnymi gatunkami grzybów,
szczególnie trujących. Dzwoni-

| liśmy do centrali „Domu

Kanały Inków

będq
wykorzystane

Starożytni Inkowie, którzy
niegdyś zamieszkiwali te
rytorium dzisiejszego Peru,

znani są w historii jako twór
cy ogromnych zespołów archi
tektonicznych i złożonych syste
mów irygacyjnych. Jeszcze obe
cnie w wielu rejonach kraju
można zobaczyć te unikatowe pa
miątki, Uczeni postanowili zba
dać niektóre z zachowanych ka
nałów wodnych i innych urzą
dzeń służących do przerzucania
budowli przez górskie przełęcze
i wykorzystać je w praktyce.
Pierwszy projekt będzie reali
zowany w dolinie Urubamba, w

której miejscowi chłopi w 1982
roku mają otrzymać wodę z

górskich rzek.

A gdyby
na grzyby
to trzeba bardzo
uważać

Książki”, która oświadczyła, że
na politykę wydawniczą nie ma

żadnego wpływu, aczkolwiek
nie są jej obce „niedobory”
niektórych pozycji, również i w

tej dziedzinie.
W księgarni rolniczej przy

Rynku Gł. 36 stwierdzono tylko
z determinacją, że .nic „o grzy
bach” nabyć nie móżna, że nie
wielkie ilości pięknie wydanego
kolorowego „Albumu grzybów”
(przekład z czeskiego) szybko
się rozeszły, chociaż cena tego
wydawnictwa wynosiła 100 zł.
Na domiar złego powiadomiono
nas, że żadne wznowienia nie
są w tym roku zapowiedziane.
Amatorom grzybobrania nie
zostaje więc nic innego, jak
kształcąc się „chałupniczo”,
przede wszystkim wykazać
największą ostrożność przy
lekcji grzybów w wędrówkach
po lesie. (aż)

Fot. WŁODZIMIERZ PUCHALSKI

po-
do-

a

jak
s-e-

Z dziejów krakowskiej prasy

Od lat 70-ych ubiegłego stulecia
W

LATACH OSIEMDZIE
SIĄTYCH ubiegłego stu
lecia ruch robotniczy na

terenie byłej Galicji kształto
wał się pod wpływem wyda
rzeń związanych z procesem
Ludwika Waryńskiego i jego
towarzyszy. Proces zakończony
w kwietniu 1880 r., przeważnie
wyrokami uniewinniającymi,
przyczynił się do popularyzacji
idei socjalistycznej.

Próby drukowania na terenie
byłej Galicji wydawnictw ro
botniczych o profilu i tenden
cjach socjalistycznych podejmo
wane były w latach siedem
dziesiątych. W 1869 r. zaczął u-

kazywać się we Lwowie „Rę
kodzielnik”. organ stowarzysze
nia rękodzielników. Ukazywał
ąię on do. 1872 r. W styczniu te-,
goż roku pojawiła się ..Czcion
ka’ — organ drukarzy lwow

skich. Było to pierwsze polskie
pismo zawodowe (wychodziło do
1876 r.). Od lipca 1878 r. w rę
kach czytelników znalazła się
..Praca”, początkowo jako organ
drukarzy, a następnie pod
wpływem Waryńskiego prze
kształcona w dwutygodnik po
święcony sprawom klas pracu
jących. Tłoczono ją do 1892 r.

POJAWIENIE SIĘ w Krako
wie dwutygodnika „Ludzkość”
poruszyło opinię konserwatyw
nej części mieszkańców, mimo
że wyszły tylko dwa jego nu
mery. Pierwszy ukazał się 1

sierpnia 1882 r. jako dodatek do
„Kuriera Ogłoszeń”, który po
jawił się w tym samym cza
sie. „Ludzkość” opatrzono na
stępującym podtytułem: „Pismo
poświęcone sprawom społecz
nym, literaturze i krytyce”.

Redakcja! administracja mie

ściły się w Krakowie prz.y ul.

Jagiellońskiej 9. „Ludzkość”
tłoczona była w drukarni Win
centego Korneckiego, który za
strzegał się: „Za artykuły u-

mieszezone w „Ludzkości” nie
odpowiadam, z

'

redakcją nie
mam żadnych stosunków prócz
drukarskich i dążności pisma
nie podzielam”. Formalnie jako
redaktor odpowiedzialny i wy
dawca występował Tadeusz
Słomka, wiadomo jednak, że

współredaktorem był Karol Jó
zef Jahn.

Łamy „Ludzkości” wypełnia
ły przede wszystkim materiały
o tematyce społecznej, ekonomi
cznej i pedagogicznej. W arty
kułach, polemikach i rozpra
wach, a także w zamieszcza
nych odcinkach powieści i no-

weli oraz poezji uderzały ak

centy dydaktyczne i antyklery-
kalne.

NĄ ŁAMACH PISMA znalaz
ła się także znana praca ekono
miczno-społeczna Fryderyka Al
berta Langego pt. „Kwestia ro
botników. jej znaczenie dla te
raźniejszości i przyszłości”, dru
kowana w odcinkach. Przeło
żył ją z języka niemieckiego je
den z aktywniejszych redakto
rów ukrywający się pod pseu
donimem „Parja”.

Znamiennym faktem była
krytyka postanowień Rady
Miejskiej w odniesieniu do
pracowników straży ńocnej.
Chodziło o ludzi pilnujących
porządku w nocy, zapalających
latarnie gazowe i zajmujących
się w dzień oczyszczaniem mia
sta. Byli to przeważnie ludzie
starzy, którzy w świetle rozpo

rządzeń Rady, opuszczając pra
cę pozostawali bez żadnego za
bezpieczenia na starość, bowiem
status stróża nocnego nie gwa
rantował emerytury. Krytyku
jąc, postulował autor ustano
wienie zabezpieczenia emery
talnego dla wszystkich katego
rii pracowników miejskich.

OKRES ISTNIENIA „Kuriera
Ogłoszeń” i „Ludzkości” był
krótki. Przerwany został po u-

kazaniu się drugiego numeru

noszącego datę 25 sierpnia 1882
r. Dnia 14 września w’ redakcji
przy ul. Jagiellońskiej zjawiła
się policja i przeprowadziła re
wizję w lokalu administracji a

następnie w mieszkaniach pry
watnych Słomki i Jahna. Trze
ba zaznaczyć, że zainteresowa
nie się , policji tym wydawnic
twem i ósobami redaktorów

spowodowane było działalnością

konserwatywnej prasy kra
kowskiej, która bardzo niechęt
nie ustosunkowała się do zbyt
radykalnej „Ludzkości”. Kra
kowski „Czas” z oburzeniem
donosił: „Otrzymaliśmy pier
wszy numer pisma tego (...) i

pośpieszamy przestrzec uczci
wych ludzi, że jest to zbiór najo
brzydliwszych brudów, najwyu-
zdańszych zdań, które przeczą
wszystkiemu co szanowane

które zapierają się wiary i oj
czyzny...” .

TEODOR CYM’A

Oprać, wg W. Sokołowska.

„Ludzkość — krakowskie pismo
socjalistyczne z 1882 r.” Ossol.
1977 r.
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Pierzemy firanki

„Bierne" palenie
też szkodzi

Chodzi o białe firanki sty-
lonowe, które śmiało może
my prać w domu, bez odno
szenia ich do punktu pral
niczego. Tylko w jaki spo
sób prać, aby firanki przez

dłuższy czas były jak nowe

i nie ulegały zażółceniu?
Przede wszystkim należy

prać dość często, nie tylko
raz w roku przy okazji ge
neralnych porządków
mieszkaniu. Wiadomo,
firanki brudniejsze,
trudniej doprowadzić je do

pierwotnego stanu..Ale — do

rzeczy. Z firanek najpierw
strzepujemy nagromadzony
w nich kurz, po czym zanu
rzamy je w niewielkiej iloś
ci ciepłej wody, do której
dodaliśmy proszek ,,Ixi”,
„Bis” lub „Pollena”. (Do
prania stylonowych firanek
nie używamy proszku „E”,
gdyż znajdujący się w fi
rankach kurz jest „odporny”
na enzymy). Firanki w wo
dzie dobrze wygniatamy i

wyjmujemy z wanny lub

miednicy. Bardzo (z pewnoś-
eią) brudną wodę wylewa
my i dopiero teraz następu-

w

im

tym

je prawdziwe pranie, oczy
wiście również metodą wy
gniatania. Firanki zanurza
my w znacznie już większej
ilości wody z dodatkiem jed
nego z wymienionych prosz
ków, pozostawiamy „do od-

moknięcia” przez około go
dziny i po dodaniu bardzo

ciepłej wody — przystępuje
my do dzieła. Potem kilka
krotne płukanie w ciepłej,
ale nie za ciepłej wodzie.
Do ostatniego płukania do
brze jest dodać trochę płynu
„K”, w ostateczności garść
soli kuchennej.

Wyprane firanki zawiesza
my na sznurze aby wyciekła
z nich woda i potem, jeszcze
wilgotne, zawieszamy na

oknie, prasowanie nie bę
dzie potrzebne.

Ten mini motocykl — dzieło pana Temena z ITola
z eksponatów na wystawie rowerów i motorów

ndii osiąga szybkość 30 kra/godz. Jest on

w Amsterdamie. CAF
jednym

Keystcne

Według niedawno opublikowa-
nego studium w „New Englaną
Journal of Medicine”, osoby
cierpiące na chorobę wieńcową
są szczególnie wrażliwe na dym
papierosów, który, wpływa na

nasilenie ich dolegliwości.
Studium, prowadzone pod kie

runkiem dr Wilberta Aroaowa,
potwierdziło znaczną szkodli
wość dymu papierosowego
wchłanianego przez. chorych
przebywających w jednym po
koju z osobą palącą. Podczas

gdy poprzednie tego typu bada
nia wykazywały tylko wzmoże
nie się bólu w klatce piersiowej
pod wpływem obecności dymu,
obecne studium pozwoliło na

stwierdzenie- „dużego ryzyka”,
włącznie z nagłym zawałem, u

osób zmuszonych do dłuższego
przebywania w zadymionym po
mieszczeniu.

Nietrwały urok moralności

szla-

prze-
stara

zastę-
określe-

. —. Podaję sposób., pyzy rzą
dzenia konfitury ,z. zielonych
pomidorków, tych całkiem

malutkich, już ostatnich' w

bież, sezonie. Małe zielone

pomidorki trzeba poprzekra-
wać na połówki i wyjąć
miąższ wraz z pestkami. Na
stępnie włożyć pomidory na

sicie na minutę do wrzącej
wody, wyjąć i natychmiast
zanurzyć w zimnej wodzie.

Osączyć. ■Zrobić syrop, bio-

rąe1kgcukruna1kgpo
zbawionych miąższu pomi
dorów, dolać do cukru pół
szklanki wody. Gotowym
syropem zalać „zahartowa
ne” zimną i gorącą wodą po
midory, następnego dnia

smażyć na małym ogniu jak
każdą konfiturę. Dla zapa
chu można dodać podczas
smażenia kilka goździków,
ale trzeba je usunąć przed
włożeniem pomidorów
Słoików.

List naszej Czytelniczki,
podpisany inicjałami: I. H.
w całości zamieściliśmy,
przepis dziękujemy.

Szlafrok

czy podomka?
Problem błahy, ale ponie

waż byliśmy w tej sprawie
przez Czytelników indago
wani, .przęto kilka słów na

nurtujący niektórych temat.

O co konkretnie chodzi? O

to, czy lepiej mówić:
frok czy podomka, bo

cięż szlafrok, nazwa

jak świat, po co było
pować ją nowym
niem...? Wyjaśniamy więc:

Niedługo po wojnie istnia
ła bardzo silna tendencja do
eliminowania z naszego oj
czystego języka (tam gdzie
to możliwe) wyrazów obcego
pochodzenia. W konsekwen
cji redakcja tygodnika „Ko
bieta i Zycie” ogłosiła w

1949 'r.‘konkurs na wyrazć
który mógłby zastąpić szla
frok, wywodzący się z języ
ka niemieckiego. Na kon
kurs nadeszło ok. 2 tyś., pro
pozycji, wśród nich takie

jak: dyskretnik, zacisznik.

przytulnik, luźniak, ciu-

chówka, kabacik. Zwycięży
ła podomka, która zyskała
sobie wielu zwolenników,
sporo esób tą nazwą posłu
guje się od dawna. Ale i
szlafrok nie wyszedł z obie
gu, nie tylko w mowie po
tocznej ale i w słowie pisa
nym, starą nazwę podtrzy
muje np. miesięcznik „Ma
gazyn Rodzinny”.

Nasze zdanie w tej kwe
stii? Liberalne, czyli że mo
żnaitakitak,jaksięko
mu ppdojoa.

postąpowanie
"

z wyższym
doskonale

programisty,
nienagannej

sią nagle złodziejem, chuli
ganem, opryszkłem. Trudno
bowiem wytłumaczyć na-,

głym sżokiem

np. człowieka
toy kształceniem,
Zarabiającego
człowieka o

przeszłości, który ni stad ni

zowąd 'w sklepie „Peweccu”
zaczął wyrączać kasjera,. sam

stemploioał sobie na uboczu

paragony, a następnie od.bie-
rał towar. Uprzednio, oczy
wiście, również samoobsłu
gowa, wykonał w domu pie
czątki, Okrągłe i kwadrato
we. Uczynił to znakomicie,
a więc oprócz talentów w

programowaniu posiadał
zręczność w palcach. Wkrót
ce odebrał to „Pewexie”, nie.

posiadając żadnych
obcych a, jedynie owe

czątki i miniaturową
szećzką r. tuszem — cenne to
wary ogólnej wartości 200

dolarów. Proceder skończył
sią stosunkowo szybko, choć

walut

pie-
podu-

Przesadne byłoby podejrzenie, że pytania o sens dobra i

zła zaprzątają na co dzień nasze umysły. Jednak pomiędzy
tymi wyborami — uświadamianymi, bądź nie — toczy się ży
cie ludzkie. Istnieje też czasem chęć, a nawet potrzeba sta
wiania pytań brutalnych, zmuszających do określenia posta
wy w sytuacjach koniecznego wyboru. Oto w pogodną nie
dzielę milicja kładzie na szosie kukłę zmasakrowanego czło
wieka zakłócając spokój weekendowiczom. Jedni ulegają
własnemu niepokojowi i zatrzymują się, inni jadą dalej. Pro
sty, ale skuteczny sprawdzian postawy moralnej.

PODOBNEGO chwytu, acz
kolwiek poddanego bardziej
pojęciowej refleksji, użyli

socjologowie prowadzący bada
nia w kilku liceach. Najpierw

i poprosili o odpowiedź na ankie
tę, której węzłowe pytanie
brzmiało: „Wyobraź sobie taką
sytuację: ktoś całkowicie nie
chcący spowo.dował wypadek, w

którym śmierć poniósł inny
człowiek. Nie było świadków te
go wypadku, a towarzyszące o-

koliŹzndści wykluczają możli
wość wykrycia sprawcy. Jak.
Twoim zdaniem, powinien się
on zachować?” Zasugerowano
trzy możliwe odpowiedzi, przy
czym respondenci deklarowali

_w większości skłonność do zaję-
< cia stanowiska „moralnego”. ,

Potem interlokutorów ankiety
podzielono na grupy. Jedną z

nich po upływie tygodnia, po
proszono o ponowne wypełnie
nie ankiety. Pozostałe grupy
natomiast poddano działaniom

nowych bodźców. Kazano im
mianowicie wysłuchać opowia
dania nagranego na magnetofon,
a zbliżonego w swojej wymo
wie do sytuacji omówionej we

wstępnym formularzu ankiety
socjologicznej. Następnie ucznio-

> wie poproszeni zostali o pisem
ną argumentację zajętego przez
siebie stanowiska. Zmuszanie

' ich do rzeczowej refleksji pod
'■wpływem nowych bodźców, ja-
I kimi było wysłuchanie opowia-
| dania sprzyjało raczej przecho

dzeniu od stanowisk „moral
nych” do „cynicznych”, przy

czym-—■ku zdumieniu socjolo-
gów — grupa nie poddana żad-

w

po

nym nowym bodźcom, a popro
szona jedynie o powtórne wy
pełnienie formularza też

pewnym stopniu zmieniła

tygodniu” swoje poglądy z „mo
ralnych” na „cyniczne”. Socjo
logowie skomentowali to jako
zjawisko uprywatnieriia wła
snych poglądów.

JEST
to niezwykle interesu

jące’ badanie socjologiczne
świadczące przede wszy.st-

kształtują się postawy w przy
padkach drastycznych wyborów.

TYM miejscu należy chy
ba zastanowić się nad

tymi wszystkimi' młody
mi ludźmi, którzy podejmują
pierwszą w swoim życiu pracę.
Człowiek trafiający dó środowi
ska, które akceptuje uczciwość,

szacunek., do
niezależnie

wart, stara.

wymaga-
panującyni,
jest wobec

kon-
'

w wielu
okazać się

ponieważ człowiek

się w klimacie po-

sprawiedliwość,
drugiego człowieka,
od tego, ile sam jest
się na ogół sprostać
niom powszechnie
bo z natury uległy
norm zewnętrznych. Ów
formizm zewnętrzny
przypadkach może <

pozytywny,
znajdujący
szanowania podstawowych norm

etyki ludzkiej, zmuszony, do po
stępowania w myśl jej zasad, z

czasem przyzwyczaja . się do

nich,
jak
człowieka.

■I .odwrotnie, młodego
' człowie

ka szczególnie łatwo przyzwy
czaić do złej pracy, do złego
stosunku -wo.bec innych -ludzi,
jeśli zauważy on, że właśnie-to

jest normą w owym najbliż
szym świecie- obowiązującą.- ^ą-
dzę, że ci wszyscy, którzy zaj
mują się w zakładach pracy a-

daptacją młodych pracowników
powjnni poświęcić wynikom o-

mówionych tu badań chwilę re-

flekcji. ........................ i

przyzwycząja się
a przyzwyczajenie jest,

wiadomo, drugą naturą

kim o: ogromnym wpływie,' j;,)>t_
ria świadomość „ludzką - wywie
rają normy społeczne przyjęte'
przez środowisko.. Fakt, że lu
dzie deklarują, dobro,- nawet

wówczas, gdy nie są w stanie

go czynić, też mą pewien pozy
tywny aspekt moralny. „Nawet
jeśli część badanych akceptowa
ła te wartości ;w sposób fasado
wy — pisze Anna Banaszkie-

wicz, autorka opracowania — to

w każdym razie głosząc je przy
czyniała się do tworzenia jedno
rodnego klimatu moralnego w

danym środowisku.

To prawda, ale badania prze
prowadzone w szkołach świad
czą również o tym, jak łatwo

upowszechnić się mogą złe

wzpreę, za którymi przemawia
na ogół większy racjonalizm;
stąd i silniejsza argumentacja
w ich obronie. Bo ostatecznie
co mi przyjdzie z tego, że się
przyznam do winy? Spadnie na

mnie kara. Gdy. zataję — prze
ciwnie, jestem wolny, ponosząc
jedną tylko karę — bywa, że

nie do wytrzymania — wyrzu
ty sumienia. I w zależności od

odporności owego sumienia

ANNA JAGLlNSKA

„Krosno, warsztat tkacki, znaj
dowały się dawniej jako sprzęt
nieodzowny zarówno w każdej
chacie, jak i dworze szlachec
kim. Wszędzje bowiem wyra
biano po domach płótno Injane
na bieliznę, pacześninę na wor
ki i grubszą odzież, samodział

wełniany na siermięgi, oraz

mieszane tkaniny z lnu i weł
ny domowej na kilimki, rań-

tuchy i ubiory zimowe”. Tyle
Zygmunt Gloger. A Szymon

ikt nie potrafi mi wy
jaśnić jak sią to dzieje,
że szanowany, często

niemłody już człowiek, staje

go jednak,
obok ukra-

znaleziono
do wyrobu

na

budową co drugi sa-

dowożący materiały
państwowej budowy

nasz programista systemem
'

naukowym zmieniał sklepy i

towary. Nakryto
a w mieszkaniu
dzionych rzeczy

cały warsztacik

pieczątek.
Nie jest, to jedyny wypa

dek. Co tydzień można prze
czytać np. w ,,Kulisach” czy
,,Panoramie” zastanawiające
lecz autentyczne opowieści o

tym,. co potrafią wyczyniać
ludzie, o których do pewnego
czasu i postępku można było
mieć tylko jak najlepsze
mniemanie. Ten rzucił sie na

znajomego i ciężko go pobił,
ten stłukł na kwaśne jabłko zdają, sobie sprawy ze iw

żoną i dzieci na dodatek, ów

uszkodził teściową, tdnąten
znów wyniósł z cudzego, do-

mu jakiś przedmiot, który
rozbudził szczególne jego po
żądanie, ten skoczył z pię
ściami na kelnerką, inny na

kolejarza, ten kierował

własną
. mochód

na plac
itp. Ud.

Ponieważ nie sądzą aby w

tylu ludziach siedział jakiś
złośliwy chochlik, który bu
dzącsię od czasu do czasu

. wodzi ich po manowcach, u-

siłowalam spenetrować jak
się to dzieje. Otóż dowiady
wałam sią, że ci wyczynow
cy, najczęściej to ogóle nie

‘oich

uczynków. Po prostu coś sią
z nimi stało i pewnego cięta
przekroczyli normy współ

życia społecznego. Niczego
sobie dokładnie nie przypo
minają, bo mają luką , w pa-

miąci, wywołaną jakże często
nadużyciem alkoholu. A wiąc
ńic nie wiedzą, sami są cięż
ka zmartwieni i przerażeni,
czynią wrażenie małych
dzieci, którym ktoś nagle
zrobił mokro w majteczkach.

Należy wiąc przypuszczać,
że na dnie duszy u wielu z

nas spoczywają jakieś nieod-

gadnione pokłady, które w

pewnych, bliżej nie określo
nych okolicznościach aktywi
zują się, skłaniając nas do

jakichś — niestety niemal

zawsze „lewych” poczynań.
Jakże bowiem rzadko zda
rza sią, aby pod wpływem
chwili ktoś uczynił coś wspa-

niałego, o co dotąd. trudno go

było posądzać. A może
te wspaniałe wyczyny
rzadko dostają. się na

gazet; są bowiem tak

szechne, iż nie budzą, zainte
resowania ani reporterów, ani

czytelników?
W każdym razie uważajmy

na siebie samych i nie dajmy
się ponosić nagłym przypły
wom fantazji, bo to do nicze
go dobrego nie prowadzi. Pan

programista posiedzi np. w a-

reszcic, zwróci wszystko co u-

kradł, straci warsztacik i u-

lubione hobby. To tylko to

najmniejsze zło, które go

spotka. Są jednak duże zła, .

nie do odrobienia, żyjemy
bowiem w społeczeństwie,
które w swojej przygniatają
cej większości potępia takie

wyskoki niezależnie od. tego
czy ktoś ukr.adł butelkę mle
ka. spod drzwi czy wyłudził
kilkaset dolarów czy wyniósł
z budowy jakieś deski czy

narzędzia. I otoczenie — choć
ńie zawsze wprost — mówi

krótko „złodziej”, z takim

trzeba uważać.
MARIA KWIATKOWSKA

tylko
zbyt
łamy

pow-

Starowolski clodaje, że w „bo
gatszych domach polskich mie
wano krosienka ze srebra”., Ea!

Na szczęście teraz wystarczą
drewniane i takimi zadowalają
się nawet tak znakomici tkacze

jak... Anthony Quinn, czy Rex

Harrison. Zatem 'panowie do

(ręko)dzieła. Ale wpierw trzeba

zbudować ramę z. czterech li
stew o długości 40 cmX89 cm,

a grubości 2 cn->:;2 cm. Na

krótszych częściach nabija się co

1 cm gwoździki. Ważnym sprżę-
'

tern jest czółenko. Wycinamy je
ze sklejki i czyścimy, papierem
ściernym, albo. z twardej tek
tury. Osnowę na krosienku na

ciągamy z przędzy szewskiej,
jeżeli robimy kilimek, albo '

z

wełny, jężelf szal czy krawat,.
Wątek nawijamy na czółenko i

przetykamy przez osnowę jak
przy cerowaniu. Zęby tkaniną
zachowała jednakową szerokość
na , całej długości, czółenko
wkłada się w osnowę ukośnie,.
Nitka wtedy nie ściąga. Jeszcze

jedno: w trakcie pracy ■wątki
trzeba dobijać do siebie rzad
kim grzebieniem. Kto się na
stawia na szybki . efekt, może

tkać z tasiemek, pociętych poń
czoch, skrawków futra. Każdy
taki gruby wątek radzę oddzie-
lić od następnego paroma nit
kami cienkiego.

Pasiak, tkamy osobnymi czó
łenkami dla każdego koloru, zaś

pod wzorzysty kilimek podkła
damy barwny projekt i prze
tykamy nitki tylko palcami.

Gotową całość odcinamy z

krosna tak. aby nici osnowy

stworzyły frędzle.

Złoty medal (z czekolady) za
pewniają panie.

ZENONA STRÓŻTK.
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Zapadła historyczna decyzja

Krakowski Rynek Główny i Mały
jeszcze w tym roku

bez samochodów
Po wieloletniejPo wieloletniej dyskusji, w

trakcie której ścierały się róż
norodne pogUądy, prezydent
Krakowa, Edward Barszcz, pod
jął istotną dla miasta decyzję:
samochody nie "będą mogły wjeż
dżać do Rynku Głównego. Nie

będzie także parkingu na Ma
łym Rynku. Prawdopodobnie
jcunak nie uda się całkowicie

wyeliminować ruchu samocho
dowego 7, części niektórych uli
czek w ołuębie Plant. Usunięcie
ruchu pojazdów — co nastąpi z

końcem tcągo roku — uzależnio
ne jest od momentu przekazania
do duchu wiaduktu w al. 29

Listopada. P-ak więc wieloletnie

boje o czystość powietrza na te
renie Starego Miasta kończą się
— mamy bowiem jednoznaczną
decyzję.

Trzeba sobie zdawać sprawę
i z tego, żc zwłaszcza w pierw
szym okresie, kiedy kierowcy
nie będą przystosowani do zmie
nionych warunków komunika
cyjnych, w rejonie starego cen-

KRAKOWSKIE DNI TURYSTYKI
W niedzielę już ostatnie punkty

programu 111 Krakowskich Dni

Turystyki, imprezy urządzanej
przez krakowskie, biura i organi
zacje turystyczne dla mieszkań
ców naszego miasta. Oto propo
nowane atrakcje:

„Tani, gdzie spędzał młodość Jan

Matejko” — całodniowa wyciecz
ka na tracie Kraków — Bochnia
—. Wiśnicz- — Lipnica Murowana
— Gdów.— Kraków. Wyjazd o 8

j-.ano sprzed Domu Turysty Zgło
szenia w PTTK. ul. Szpitalna 32.

XIII jesienny zlot turystów pie
szych w; KadziszoWie. Zgłoszenia
w PTTK w Skawinie, ul. Sikor
skiego 8

i,Po stopkowych ścieżkach” —

W „Rotundzie44

FILMY
które trzeba zobaczyć

W tym roku mija 50 lat, kiedy
po raz pierwszy przyznano najwię
kszą nagrodę filmową — „Oska
ra”. Z tej okazji Studenckie Cen
trum Filmowe „Rotunda” przy

współpracy konsulatu USA w

Krakowie przygotowało specjalny
program filmowy, w ramach któ
rego odbędą się projekcie nagro
dzonych „Oskarami” filmów.

W programie między innymi
dwa filmy E. Kazana: „Na nad
brzeżu” z Marlonem Brando i

„Dżentelmeńska umowa” z Grego-
ry Peckiem. „Idąc tą samą dro
gą” R. Z, Leonarda z Bingiem
Crosby w roli głównej (z filmu

tego pochodzą wciąż popularne
piosenki „Swinging on a star” i

„Tura, lura, lura”) oraz komedię
Franka Capra „Zdarzyło się to

jednej nocy” z Clarkiem Gable.

Pokazy będą się odbywać w

dniach 15—19 bm. o godz. 17 i 20

a otworzy je jutro o godz. 16 pre
lekcja dr Z. Wyszyńskiego pt.
„Artystyczne i socjologiczne aspe
kty kina amerykańskiego”, (es)
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Rozmouu herbac/e

JERZY KLOCEK, wiolonczelista, jest solistą Orkiestry
FRiTV w Krakowie i — jako jedyny Polak — Międzynaro
dowej Orkiestry Kameralnej „The Masterplayers”. Występo
wał w większości krajów Europy a także w USA, Libanie,
Turcji i Iranie.

— Będąc asystentem w

krakowskiej PWSM, ma

Pan stały kontakt ze stu
dentami. Ciekawi mnie

więc kwestia rozumienia

muzyki- przez studentóio
i pedagogów. Czy może się
zdarzyć, ze student poj
muje tak samo np. spo
sób kształtowania dźwię
ku. i frazy, jak jego pro
fesor?

— To są sprawy wyjątkowe,
ale właśnie mnie — gdy by
łem studentem prof. Józefa
Mikulskiego (którego jestem
teraz asystentem) — coś ta
kiego się
rrenie na

Urywało
ciami...

zdarzyło. Jego spój
niuzykę idealnie po-
się z moimi odczu-

Z wiolonczelą na co dzień
JERZY KLOCEK, wiolonczelista, jest solistą Orkiestry — Kim są członkowie rozumienie muzrki że

— Minione lata były
dla Pana szczególnie pra
cowite, bo współpracuje
Pan nie tylko z Trio

Barokowym i Zespołem
MW-2, orkiestrą symfo
niczną, ale także z. „The
Masterplayers” z siedzibą
w Lugano, w Szwajcarii.
Jak Pan tam trafił?

— W maju 1976 roku, po
występie naszego Trio Baroko
wego w Filharmonii Narodo
wej, koncertmistrz „The Ma
sterplayers” zaproponował mi

stałą współpracę. I już w lip-
cu 76 roku nagrałem z tym
zespołem kilka płyt z muzyką
starowłoską. W nagraniach
tych uczestniczyli wybitni so
liści, m. in. Elżbieta Stefań-
ska-Łukowicz.

_______________ s____ ____ ________
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prace nad

szczegółowej
drogowego i

trum, a zwłaszcza na pierwszej
obwodnicy, sytuacja komunika
cyjna trochę się pogorszy. Dla
tego też z wielką rozwagą wpro
wadzane będą wszelkie zmiany
w organizacji ruchu.

Obecnie trwają
przygotowaniem
organizacji ruchu

komunikacji w tym miejscu, a

więc na trasach dookoła Plant.

Po dokonaniu zmian cały czas

czynione będą obserwacje, tak

aby wybrać optymalny wariant.

Wcześniej wykonana zostanie

symulacja warunków komunika
cyjnych przy pomocy maszyny
cyfrowej. Dziś już wiadomo, że

nawet taksówki oraz mikrobusy
MPK też nie będą wpuszczane
do Rynku Głównego. Równocze
śnie przystępuje się do organi
zacji placów postojowych i par
kingów w rejonie między I a

II obwodnicą.
Władze komunikacyjne muszsą

konsekwentnie wcielać w życie
decyzję, (ja)

rajd turystów pieszych ź zakoń
czeniem w Siedlcu. Zgłoszenia w

PTTK, ul. Warszawska 11.

„Spotkanie przy mikrofonie” z

udziałem gwiazd estrady. Hotel

..Pod kopcem”, al. Waszyngtona
Początek o godz. 18.

WP
HW oferuje

W październiku zapraszamy na kiermaszową sprzedaż sprzęr
tu branży elektrycznej, prowadzoną w następujących skle
pach WPHW.

w Krakowie:
ul. Grodzka 4 ;

’‘ " ul.' Pstrowskiego 59

ul.
ul.
os.

w Nowej
os.

os.

os.

■Fióriańśka’ 57 ...

-•

Boh. Stalingradu 52
18 Stycznia 47
Prókocim Nowy, ul. Nad Potokiem (pawilon)
Hucie:
Hutnicze 2
Teatralne 3

Mistrzejowice (pawilon)
Oferujemy
— oprawy

1300 zł
— oprawy
— abażury
— latarki samochodowe PLS-1 i PŁS-2, po 134 i 217 zł
— latarki „Córa”, po 42 zł
— latarki „Bus*\ po 270 zł
— regulatory natężenia światła -RP-1 (atrakcyjne urządzenie

po. obniżonej obecnie cenie 585 zł)
— podświetlacze telwizyjne, w cenie 230 zł
— oprawy iluminofoniczne (dyskotekowe), w cenie 970 zł.

DZIŚ O GODZINIE:
* 11 — Klub „Starówka”, ul.

Szczepańska 5 11 p. — Płytowa mu-

zykorama.

Równocześnie informujemy o przedłużeniu akcji stosowania

bonifikaty przy zakupach za gotówkę Jub na raty odbiorni
ków telewizji czarno-białej z równoczesnym przekazaniem
zużytych aparatów. Aktualnie, w okresie do 31 XII 1978 r.

sklepy branży RT.V udzielają następującej bonifikaty:.
— w wysokości 10 proc, ceny detalicznej przy kupnie telewi

zora produkcji krajowej o przekątnej ekranu 20”
— w wysokości 15 proc, ceny detalicznej przy kupnie tele

wizora produkcji krajowej o przekątnej ekranu 24” z wy
jątkiem odbiorników typ FE-201

w wysokości 15 proc, ceny detalicznej przy kupnie odbior
ników telewizyjnych importowanych o przekątnej ekranu

20’; typu „Rekord W-307S” i „Rekord W-310S”. K-7102

rniędzy innymi:
oświetleniowe (import z. MRD) — ceny od 420 clo

bez kloszy (zawieszakowe)' — ceny od 38 do 42 zł
sizalowe — w cenie 680 zł

znajduje się wspaniały, ozdobny — z roku 1928 — dyplom czeladnikaWśród pamiątek Zakładów

masarskiego Zdzisława Steczko.

Stulecie Zakładów Mięsnych

Od jeneralnego szlachtuza po nowy kombinat
W tym roku mija setna rocz

nica Krakowskich Zakładów

Mięsnych. Tradycje zawodu są

bardzo wiekowe. Już akt loka
cyjny Krakowa z 1257 r. mówi

o rzeźniczych jatkach.
Do r. 1792 zachowały się kwar

tały rzeźnicze, tj- . części miasta,
gdzie inieściły się jatki Potem

w starych annałach spotyka się
nazwę Kotłów. Był tó drewnia
ny budynek z urządzeniami do

uboju zwierząt. W XVI w. Ko-

— Kim są członkowie
„The .Masterplayers”?

'

— Orkiestra ta składa się z

solistów, zatrudnionych w Fil
harmonii Berlińskiej, Orkie
strze Akademii Saint Martin-
in-the-Fields Neville’a Marri-
nera i w „Mozarteum” w

Salzburgu. W tym roku odby
łem z „The Masterplayers”
tournee po USA i Kanadzie.

Daliśmy kilkadziesiąt koncer
tów’. a ja wystąpiłem m. in.

jako solista w nowo odkrytej
niedawno „Sinfonii eoncertan-

te na skrzypce, altówkę i wio
lonczelę” Mozarta.

— Wspomniałam o Pa
na związkach z Trio Ba
rokowym, ale gra Pan
również w nowym, świet
nym Trio Wawelskim...

— Założył je Jerzy Łuko-
wucz, który Kai Danczowskiej
i mnie zaproponował stworze
nie tego typu zespołu. I już
po pierwszych próbach okaza
ło się, że cechuje nas podobne

iłów stanowił plac z zabudo
waniami dla rzeżników. Rzemio
sło wykonywali w domach, U-

trudniało to sanitarną kontrolę
cechową i magistracką. Gdy w

1818 r. uruchomiono pierwszą
publiczną rzeźnię — szlachtuz

jeneralny — wydana została

przez Senat m Krakowa u-

chwała 0 przeniesieniu tu u-

boju zwierząt i wyburzenia in
nych szlachtuzów. w mieście i

na peryferiach. Jeneralny
szlachtuz był murowanym bu
dynkiem stojącym w sąsiedz
twie dzisiejszego gmachu PKO

przy ul. Wielopole.
Prowadzące sprzedaż mięsa i

jego przetworów jatki znajdo
wały się na Małym Rynku i po
bliskich ulicach. Do r. 1880

czynne były drewniane jatki na

pl. Szczepańskim, natomiast

słynne murowane, dominikań
skie (między ul. Sienną i Do
minikańską) służyły od 1825 do'

195q r,
W 1878 r. uruchomiono — w

samodzielnej wtedy gminie na

Grzegórzkach — miejską rzeź
nię, która pod względem wiel
kości i nowoczesności nie mia
ła równych w Galicji. Rzeźnia

stała się zalążkiem obecnych
Zakładów Mięsnych, które wy
korzystują wzniesione przed la
ty obiekty.

Praca przy przyjmowaniu i

uboju żywca, rozbiorze, wykra
waniu i kulinarnej produkcji o-

raz przy wytwarzaniu
i topionych tłuszczów

ciężka, Pięknym zatem

tern dla załogi staje się
zanie jej w 100-lecie zakładów,
bogatego zaplecza socjalnego.

Otwarta została świetnie urzą
dzona klubo-kawiarnia i biblio
teka, a w innym budynku pow
alają wzorowe szatnie, natryski.
Urządzi się gabinet odnowy. Pra
cownicy korzystać w nim będą
z zabiegów fizykoterapeutycz
nych, biosauny. Dla licznie za
trudnionych kobiet otwarto po
radnię, „K”, szkołę; matek.

W setną rocznicę istnienia za
kładów zapadła też decyzja o

wzniesieniu kombinatu mięsne
go. Realizacja rozpocznie się w

wędlin
jest b.

prezen-
przeka-

rozumienie muzyki, że może
my razem grac.

~ W Londynie spotka
łam Pana w studio wy
twórni płytowej „EMI’',
gdzie uczestniczył Pan w

nagraniach cyklu płyt
Polskiej Orkiestry Ka
meralnej.

— Jerzy Maksymiuk zapro
ponował mi udział w tych na
graniach. Nagrywaliśmy m. in.

wszystkie Koncerty Branden
burskie Bacha. W nagraniach
tych wziął też udział drugi
krakowianin, świetny flecista,
Kazimierz Moszyński.

— Uprawia
maite gatunki
od baroki po
dę. Jest Pan też stałym
gościem Festiwalu „War
szawska Jesień"...

,
— Na XXI Festiwalu „War

szawska Jesień” dałem świa
towe prawykonanie utworu

radzieckiego kompozytora. An
drzeja . Nikodemowieża „Sono-

Pan roz-

muzyki,
awangar-

przyszłym roku. Kombinat, ra
dykalnie polepszając warunki

prący, i socjalne załogi, będzie
miał — oczywiście — pierwszo
rzędne znaczenie dla poprawy
zaopatrzenia Krakowa w mięso
i jego przetwory. (bp)

KOMUNIKAT
W związku z uroczystym po

witaniem wojsk wracających z

manewrów w niedzielę w godz.
10.45—12.30 zamknięty zostanie
ruch kołowy w obrębie Błoń/
al. al. Puszkina, 3 Maja odcinek

Królowej Jadwigi i Al. Trzech
| Wieszczów.

Użytkowane przez Krak. Zakłady Mięsne budynki stare) rzeźni

nabrały w swym rodzaju, swoistego zabytkowego charakteru

Szczególnie zas piękne śą secesyjne metalowe kraty bramowe i

inne metalowe zdobienia, dzieło «awnych krakowskich rzemieśl
ników. Warto otoczyć ję. większą opieką,

Fót. JADWIGA RUBIS

rita per violoncelło solo”,
później powierzono mi opra
cowanie i przygotowanie tej
kompozycji do druku. Nieba
wem ukaże się nakładem
PWM. — A co do rozmaitości

uprawianej przeze mnie mu
zyki... Myślę, że nie powoduje
to zasklepiania się w jednym
tylko gatunku.

— Dziękuję za rozmo
wę.

EWA BARRET

W kilku
wierszach

sa-

ini.
od-
st.

Chór
Ker-

W niedzielę o godz. 19 w

li Państwowej Filharmonii
Karola Szymanowskiego
będzie się koncert Chóru
Lambertus. Królewski

Męski St. Lambertus z

krade w Holandii, został zało
żony w 1873 r. Liczy obecnie
80 śpiewaków i jest znany i

ceniony nie tylko w Holandii,
ale także szeroko poza jej

SOF im.
Oddziale

organizuje
ochrony

mogą brać

ale także szeroko

granicami.
*

Grupa Rejonowa
W. Goetla przy
Krakowskim PTTK

kurs strażników

przyrody. W kursie
udział członkowie PTTK, LOP?

Polskiego Związku Wędkar
skiego i Polskiego Związku
Łowieckiego, którzy ukończyli
18 lat życia. Zgłoszenia w IV

Grupie Rejonowej SOP w każ
dy poniedziałek o godz. 19 ul.
Warszawska 11.

*

W Młodzieżowym Domu

Kultury, Kraków—Podgórze,
ul. Czackiego 11 pod hasłem

„Twój przyjaciel pies” odby
wać się będą raz w miesiącu
spotkania poświęcone różnym
rasom psów, m. in. rasom pol
skim, owczarkom niemieckim,
psom myśliwskim i ozdobnym.
Każde spotkanie będą prowa
dzili specjaliści ze Związku
Kynologicznego. Cykl pokazów
adresowany jest do uczniów
szkól podstawowych z klas
IV—VIII. Pierwsze spotkanie
w najbliższą środę o godz.
16.30.

1
1

*■ .

•

Gminny Komitet FJN w Ra
ciechowicach zaprasza w nie
dzielę na uroczystości związa
ne z .-,0-leciem ZMW RP „Wi
ci”, 30-leciem ZMP i 35-leciem
Ł.WP. O godz. 10 nastąpi od
słonięcie głazu pamiątkowego,
po czym od godz. II występo
wać będą zespoły regionalne.
W programie również: otwar
cie' Izby Pamięci Narodowej,
remizy OSP, ognisko i zaba
wa taneczna.

★ 19,30 — KDK, s. marmurowa.’
— J. Fedorowicz i A. Jaroszyński
zapraszają na program „69. minut-
na godzinę”.
JUTRO O GODZINIE:

* 16 - Klub „Surówką” — Fil
my dla dzieci: W krainie’bajek.

"

*17 — CKMiŚ „Fama”, Nowa;
l-łuta, os. Willowe 29 — Warsztaty-
piosenkarskie.
W PONIEDZIAŁEK:

* 16.30 — MDK, ul. Czackiego
11 — „Obrzędy i zwyczaje jesien
ne” — gawęda mgr Ewy Wallis
dla klas VII—VIII. Spotkanie w

Muzeum Etnograficznym.
•** 17 — PAN, ul. Sławkowska 17,

s. 26 — Posiedzenie Kom, Praso
znawczej; odczyt'dr Izabeli Dobosz

pt. („Z problematyki procesów pra
sowych”.

*18—PAN,aula—Pol.Tow.
Farmaceutyczne; prof. dr hab. L.

Krówczyński — „Międzynarodowy
Kongres Nauk Farmaceutycznych
FIP w Cannes”.
A POZA TYM:

* W Klubie „Pod Gruszką”, ul.

Szczepańska 1 — czynna jest Wy
stawa malarstwa i rysunku An-

clr^ęja Kowalskiego.

DLACZEGO
. „zegar na wieży (róg ul. Ba

sztowej i Długiej) wskazuje na<

dal czas ■wiosenno-letni, skoro
od kilku już tygodni jest on

nieaktualny? (aż)



Śtr. 8

Poniedziałek I
12.45 TTR, RTSŚ Uprawa ro-

Miti. 13.25 TTR, RTSŚ Mechani
zacja rolnictwa. 15.30 NURT —

Nauki polit. 16 Dziennik. 16.10
Dzień dobry, tu Telewizja. 16.30

Obiektyw. 16.50 Dla dzieci:

Zwierzyniec. 17.30 Z frontowych
dróg — Westerplatte, film prod.
pols. 19 Dobranoc. 19.10 Siódem
ka. 19.30 Wieczór z dziennikiem.

20.30 Teatr. Telewizji, A. de
Musset — Lorenzaccio. 22.45
Dziennik.

Poniedziałek li
16.05 Progr. dnia. 16.10 Nowo

czesność w domu i zagrodzie.
16.35 Jęz. niem. kurs podst.

DZIEŃ BELGIJSKI W TP

17 Progr. dnia. 17.05 Flandria
z lotu ptaka — rep. film. 17 .35
Jef, czyli czas ujarzmiony —

rep. film. 18.05 Tkaniny Ruben-
sa — film dok. 18.40 Śpiewa P.

Rapsat — progr. rozr. 19.10
Kronika (Kr.). 19.30 Wieczór z

dziennikiem. 20.30 „Coralie” —

film fab. prod. belg. 21.35 A.

Cordy — progr. rozr. 22.10 Aqua
alta — widów, balet.

Wtorek I
8 TTR, RTSŚ Uprawa roślin.

6.30 TTR, RTSŚ Mechanizacja
roi. 8.10 Dla szkół: Historia
kl. VIII. 10 Dla szkół: Czerwo
ne, żółte, zielone kl. 1 —3 . 11.05
Dla szkół: Jęz. polski kl. 3 lic.
11.50 Lalka — ode. pt. Widzia

dło, film TP. 13.25 TTR, RTSŚ
Jęz. polski. 14 TTR, RTSŚ Fi
zyka. 15.30 Telewizyjny klub
seniora. 16 Dziennik. 16.10 Dzień

dobry, tu Telewizja. 16.30 O -

biektyw. 16.50 Studio Telewizji
Młodych. 17.25 Wśród najlep
szych, 17.55 Sonda- . 18.25 Raj
zwierząt — Dik, dik, gerenuk. ży
rafa, film dok. prod. TV RFN

jap. 18.50 Radzimy rolnikom.
19 Dobranoc. 19.10 Siódemka.
19.30 Wieczór z dziennikiem.
20.30 Blasjci i nędze życia kur
tyzany, ode. film fab. TV franc.

Wszystko za. wszystko.
Dziennik.

Wtorek II
16.25 Progr. dnia. 16.30

ang:, kurs podst. 17 Jęz. niem.
kurs podst. 17.30 Dla dzieci: O
królu Kalasantym, Hanusi i za
czarowanym królewiczu. 18 Stu
dio Sport — Klub Kibica. 18.30
Lidar. 19.10 Kronika (Kr.), 19.30
Wieczór z dziennikiem. 20.30
Wtorek melomana. 21.30 24 go-

21.35
22.35

Jęz.

(od 16 do 20 października 1978 r.)

dżiny. 21.40 Wie.czór fil
mowy — Film, film, film —

prod. radź. 22 Magiczna skrzyn
ka — film prod. ang.Środa I

6 TTR, RTSŚ Jęz. polskiC 6.30

TTR,
szkół;
szkół:
RTSŚ
RTSS
Nauczanie początk. 16 Dziennik.
16.10 Dzień dobry, tu Telewizja.
16.30 Obiektyw. 17 .05 Spoza gór

i rzek — Desant. 17.35 Losowanie

Małego Lotka. 17 .45 Między na
mi jaskiniowcami — I bądź tu

detektywem — film anim. prod.
USA. 18.10 Studio Sport. 19 Do
branoc. 19.10 Siódemka.
Wieczór z dziennikiem.
Haiti wyspa przeklęta — film
sensac. prod. ameryk. -berm. -fr.
22.55 Dziennik. 23,10 Rozmowy

.o sztuce.

RTSŚ Fizyka. 8.10 Dla

Chemia, kl. VIII. 10 Dla

Fizyka kl. VII. 12.45 TTR,
Jęz. polski. 13.25 TTR,'
Chemik; 15.30 -NURT —

19.30
20.30

Nr 232 (10204)Nr

16.30

Środa II
15.55 Progr. dnia. 16 TWP 0-

bywatele w mundurach.
Jęz. ros. kurs podst. 17 Jęz.
ang. kurs* podst. 17.30 Szach z

Wuhenow — film NRD. 19.10
Kronika (Kr.) . 19.30 Wieczór z

dziennikiem. 20.30 Iinicjatywy
— Partią w działaniu. 21 Wie
czory u Czartoryskich — Spór
o Kościuszkę. 21 .30 Melodie.
21.50 24 .godziny. 22 Wszystko
już było — Telęteka wspom
nień.

Czwartek I
6 TTR, RTSŚ Jęz. polski.

TTR, RTŚŚ Chemia. 11.05
szkół: Przysposób, obronne
VIII i 1 lic. 12.55 Dla szkół:
Jęz. polski, kl. 2—4 lic. 13.25
TTR, RTSŚ Matematyka. 14

TTR, RTSS Biologia. 15.30 Dla

młodych widzów: Decyzje pięt
nastolatków. 16 Dziennik. 16.10
Dzień dobry, tu Telewizja. 16.30

6.30
Dla
kl.

Obiektyw. 16.50 Czwartek TDC
— Miejsce dla Kolumba-— oraz

filmy TP- pt. Dzieci z naszej
szkoły ode. pt. Joko i Miustang.
18.20 Poligon. 18.50 Rladzimy
rolnikom. 19 Dobranoc, i 19.10
Siódemka. 19.30 Wieczór z dzien
nikiem. 20.30 Kojak —

' ode. ’

Skok — film krym. USA.

Pegaz. 22 .10 Potyczki ze

tem. 22 .40 Dziennik.

Czwartek II
16.15 Progr. dnia. 06.20

franc. kurs podst. 16.50 Jęz. rosi
kurs podst. 17 .25 U źródeł sztu
ki., 18.05 Stiilpner — zbójnik z

gór, ode. pt. Spotkanie z hrabią
film TV NRD., .19.10; Kronika
(Kr.) . 19.30 Wieczór ’z dzienni
kiem. 20.30 NURT — Nauki po
lityczne. 21 NURT — Nauczanie

początk. 21 .30 NURT
'

— Szkoła
i kształcenie równoległe. 22

godziny. 22 .10 Bez recept
Rozm. o wychowaniu.

Piątek I

pt.
21.25

spor-

Jęz.

24

« TTR, RTSŚ Matematyka.
6.30----- -------- - -■‘_
szkół: Geografia, kl. V. 10 Dla
szkół: Wschow.
kl. VIII. 11 .05 Dla szkół: Wych.
techniczne kl. 1—3 lic. 12.45

TTR, RTSŚ Biologia. 9 Dla

obywatelskie

——————------

TTR, RTSŚ Matematyka. 13,
TTR, RTSŚ Fizyka. 14 .45 Ru
szkolna zapowiada. 15.30 NUj.
— Psychologia. 16 Dzienna
16.10 Dzień dobry, tu Telewizj.
16.30 Obiektyw. 16.50 Dla dzit
ci: Piątek z Pankracym. 17,
W kręgu rodziny. 17 .40 Pan
ratuszu, ode. pt. Mieszka;'
film TV CSRS. 18.45 10 mini
— teleturniej. 19 Dobranoc. lg|,
Siódemka. 19.30 Wieczór .

dziennikiem. 20.30 Film tsl91
na świecie -- Kariera — TV an.

21.35 Planeta Ziemia — J9(jj
PopułJt.
przywi.
dok. 22,5

z miliardów — progr.
no-naukowy. 22 Album

ziony z wojny — film
Dziennik.

Piątek II

16.25 Progi-, dnia. 16.30- J.(
franc. kurs 'podst. 17 Ludzie',
pierwszych stron gazet
publ. 17.30 J. Korn rec.

Poradnia zaufania. 18.30 Tur;,
styka i wypoczynek. 19..10 Kri
nika (Kr.). 19.30 jVieczór ,

dziennikiem. 20.30 Studio -SM.
— Wokół stadionów. 21 MS|
morski — Otwarty ocean. ’21.j
24 godziny. 21.40 Film Latań

Czarnoksięskiej — Dulscy -

prod. pols.

mi
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SOBOTA NIEDZIELA

*14 15
Października Października

Kaliksta Jadwigi
Bernarda Teresy

li, 19. Nocne widma (ang. 1.

Ugorek (os. Ugorek) 15 Jeździec
bez głowy (radź, b.o .), 17 Trans-
american Express (USA 1. ,15), 19

Asy przestworzy (ang. 1. 15). Sfinks

(Majakowskiego 2) 16 Skarb na

wyspie
(jap. 1 .

18).

TEATRY
Sobota

Słowackiego 19.15 Hamlet. Mi
niatura (pl. sw. Ducha 2) 19.15 Ba-

łalajkin i spółka. Kameralny 19.15

Wystawa ku czci G. Zapolskiej.
Bagatela 19.30 Andromacha. Ludo
wy 19.15 Miejsce akcji. Muzyczny
(ul. Lubicz 48) 19.15 Kraina uśmie
chu. Groteska 16 Hej na smoka.

Kolejarza (ul. Bocheńska 5) 19 We
sele 1’onsia. kawiarnia „Literac
ka” (ul. Pijatska) 22 Kabaret li
teracki — Nieszczęście ze szczęś
ciem. Filharmonia 18 Koncert

syrńf. .w ramach Dni Muzyki Grę-
. ckiej łw Polsce. Teatr STU (na
miot ul.. Rydla 31) 18 Triple Action
Theatre* (W.1 Brytania) — Titus

Andronicus, 21 Pokaz koreańskiej
sztuki samoobrony.

Niedziela
Słowackiego 14 Wolny strzelec,

19.15 Damy i huzary. Miniatura
19.15 Cudzoziemka. Kameralny 19.15

Wystawa ku czci G. Zapolskiej.
Bagatelą 16. 19.30 Wcześniak (od
1. 16, o godz.. 16 przedst. zakup.).
Ludowy 19.13 Miejsce akcji. Gro
teska 11. 16 Maciupek z krainy
Muminków. Kolejarza 15, 19 We
sele Fonśia. Modrzejewskiej 19.15

(foyer) Maciej Korbowa i Bella-
trbc. Teatr STU (namiot ul. Ry
dla 31) 18, 21 Triple Action Thea
tre Titus Andronicus.

KINA
Sobota

Kijów 16.30, 19.30 Bitwa o Mid-

way (USA 1. 15). Uciecha 13.30,
18, 20,15 J.oe valachi' (ir. -wł. 1, 18).
■Warszawa. 16, 18, 20 Dziewczyna
s reklamy (USA 1. 13).

Wolnóśó 14, 16, 18 Spirala (poi. 1.

18), 20 Wodzirej (pól. 1 . 18). Sztuka

13.45, 18, 20.15 • Dzień Iluzjonu.
Winda 15.45; 18, 20 Znaki Zodiaku

(poi.. 1 . 15). Ml. Gwardia .14.45,
brudni, źli

Wrzos (Zamojskiego
Ojciec chrzestny II
ŚWit (os. Teatralne

20.15 Trzy dni kon-
1. 18). Mata sala
Jane (USA 1. 15).

Na Skarpie 7)
Długi weekend

Mała sala 15, 17

Mł.

17, 19.15 Odrażający,
(wł. 1 . 18).

50) 15.4.5, 19

(USA .1 . 18).
10) 15.45, 13,
dora (wł. -USA

15, 17, 19 Dick i
światowid (os.
15.45, 18, 20.15

(hiszp. 1. 15).
Szkarłatny pirat (USA 1. 15), 19
Matka J-oarma od Aniołów (poi. 1.

18) Kultura (Rynek Gł. 27) 16, 20
Omen. (ang. 1 . 18). 18 Człowiek

pizeciw człowiekowi (NRD 1. 15),
17.30, 18.30 (II p.) Chwila wspom
nień (poi. b.o.). Wiedza (Rynek
Gł. 27)' 17.30 Chwila wspomnień
(pól. b.ó.). Mikro (Dzierżyńskiego
5) 15.45, 18, 20.15 Transamerican

Express (USA 1. 15). Dom Żołnie
rza (ul, Lubicz 48) 15.45 Czarny
korsarz (wł. 1. 15). Związkowiec
(Grzegórzecka 71) 16 Gdziekolwiek

jesteś Panie Prezydencie (poi. 1.

15), 18, 20 Widmo wolności (fr. 1.

18). Wisła (Gazowa 21) 16 Gdzie

się podżiała siódma kompania (fr.
b.ó .), 18, 20.15 Niewinne (wł.^1.
18). Maskotka (Dzierżyńskiego 55)
15.30 Dziki niedźwiedź Gawryło
(radź, b.o.), 17.30, 19.30 Mr. Maje
styk (USA 1. 15). Pasaż (Pasaż Bie
laka) 14, 16 Wielka podróż Bolka
i Lolka, 18, 20
Podwawelskie
16, 18 Gang

(duńś. 1. 12).

Drapieżca (fr. 1 . 15).
(ul. Komandosów)

Olsena na szlaku

Tęcza (ul. Praska)

(rum. b.o .j, 18, 20 Kobra

18).
Niedziela

16.30, 19.30 Bitwa o Mid-

12.30, 15.30, 18,
Warszawa 10,

; jesteś Panie

Kijów
way. Uciecha 10,
20.15 Joe Valachi.
12.15 . Gdziekolwiek

Prezydencie (poi. 1. 12), 16, 18, 20

Dziewczyna z reklamy. Wolność

10, 12 Wyspa skazańców (meks. 1 .

18), 14,' 16, 18 Spirala, 20 Wodzi
rej. Sztuka 10, 11.30, 13 Mały Ilu
zjon, 15.45, 18, 20; 15 Iluzjon. Wanda
10, 12.30 Mandingo (wł. -USA 1. 18),
15.45, -18, 20 Znaki ■ Zodiaku.
Młoda Gwardia 12 Pojedy
nek potworów (jap. b.o.),
14.45, 17, 19.15 Odrażający, brudni,
źli. Wrzos 11, 12 Bajki, 13 Terror

Mechagodzilli (jap. b .o .), 15.45, 19

Ojciec chrzestny II. Świt 13. Ter
ror Mechagodzilli (jap. b.o.), 15.45,
i8, 20.15 Trzy dni kondora. Mała-

sala 15, 17.15, 19.30 Człowiek kla
nu (USA 1. 18). Światowid 13 Po
top cz. Ii (poi. b.o .), 15.45, 18,
20.15 Długi weekend. Mała sala

. 15, 17 Szkarłatny pirat, 19 Matka
Joanna od Aniołów. Kultura 10.25,
12.50, 16, 20. Omen, 17.45 Drzwi w

murze (poi. 1. 15), 16.30, 18.30 Dzień

oczyszczenia (poi. 1 . 15). Wiedza

16.30, 18.30 Dzień oczyszczenia.
Mikro 11, 15.45, 18, 20.15 Trans-
american Express. Dom Żołnierza
15.45, 18 Czarny korsarz. Związ
kowiec 10 Popiół i diament .(poi.
I. 15). 12 .15 Bajki, 16, 18. 20 Wid
mo wolności. Rotunda KSF: 14 Na
nadbrzeżu (USA wers, oryg.), 17.20
Na. nadbrzeżu (wers. tłum.). Wisła

II, 12 Bajki, 13, 16 Gdzie się po
działa siódma kompania, 18, 20.15
Niewinne (wł. 1. 18). Maskotka

10.30, 12 Przygody małpki Nuki,
13.30 Dziki niedźwiedź Gawryło,
15.30, 17.30, 19.30 Mr. Majestyk. Pa
saż 10, 12, 14, 16 Wielka podróż
Bolka i Lolka, 18, 20 Drapieżca.
Podwawelskie 11, 12 Bajki, 16, 18
Gang Olsena n'a szlaku. Tęcza 17,
19 Nocne widma. Ugorek 12, 13

Bajki, 15 Jeździec bez głowy, 17,
Transamerican Express 19 Asy
przestworzy (ang. 1. 15).
Sfinks 11, 12, 13 Bajki, 16 Skarby
na wyspie, 18, '20 Kobra.

żka polska wieku XVI (sob. niedż.

10—16), Archeologiczne, Poselska 3:
Mumie egipskie w świetle pro
mieni ,,X”, Starożytn. i średn. Ma-

łop., Kolekcje zabyt., archeologii
śródziemni (sob. 14—18, niedz. 10—

14) , Podziemie kościoła św.' Woj
ciecha w' Rynku Gł-.- Dzieje Ryn
ku krak. (sob. 9—16, niedz. 13—

17), Etnograficzne, pl. Wolnica 1

(sob. niedz. 10—15), Przyrodnicze,
Sławkowska 17: Fauna Polski,
F»a epoki lodowcowej
nie.— . 10—13 — wst. wol.), Gale
rie: Pryzmat, Łobzowska 3:

by J. Pugeta (sob. 10—18,
niecz.), ul. Anny 3: Zdjęcia A.

Stieglitza i E. - Hartwiga (sob. 10—

18. niedz. 10—14), ał. Róż 3: An
drychów 77 (sob. niedz. 11 —18),
Mały Ryńek 4: Obiektywem po
Mongolii (sob. 11 —19, niedz.

15) , Rydlówka, Tetmajera 28
niedz. 11 —14), RTF, ul. Boh.

lingradu 13: Vehus 78, cz. I

21), Kopalnia Soli, Wieliczka.
Muzeum Żup. Krak. (7—19),
zeuni Lotnictwa i Astronautyki,
Czyżyny (sob. niedz. 10—14), Bi
blioteka Publiczna, ul. Francisz
kańska 1: Literatura iberoamery-
kańska (sob. 10—15, niedz. 10—13),
Arkady, pl. Szczepański 3 a: Ma
larstwo i rysunek A. Rzepki (sob.
niedż. '

11—18)-
’ Pawilon Wyst. pi .

Szóżep-ańs-ki 3a': Malar.. graf., rzeź
ba art. z REN (sob. niedz. 11 —18).

8—18, niedz. niecz.), Pomoc Dro
gowa PZM, ul. Kawiory 3, tel.
755-75. i 748-92 (7—22).

(sob.

Rzeź-
niedz.

11—

(sob.
Sta-

(9-
oraz

Mu

WYSTAWY

niedz. 10—15 —

w Poroninie: Lenin

(sob. niedz. 8—16 —

w Białym Dunajcu
9—16 — wst. wol.),

MUZEA
Sobota — Niedziela
Wawel — komnaty (sob. niedz.

10—15 i 16—18), Skarbiec i Zbro
jownia (sob. niedz. 10—15.30), Za
mek i Muzeum w Pieskowej Ska
le (sob. niedz. 10—16), Muzeum Le
nina, Topolowa 5: Lenin w Pol
sce (sob,. 10—17,
wst. wol.),
na Podhalu
wst. wol.),
(sob. niedz.

Muzeum Historyczne, Jana 12: Mi
litaria, Zegary (sob. niedz. 9—14),
Szpitalna 21: Dzieje teatru krak.

(scb. niedz. 9—14), Franciszkańska
4: Plakat wojskowy (sob. niedz.

9—14), Muzeum Narodowe, Od
działy, Sukiennice: Galeria pol
skiego malar. i rzeźby 1764—1900

(sob. niedż. 10—16), Dom Matejki,
Floriańska 41: 100-lecie namalowa
nia Bitwy pod Grunwaldem (sob.
10—16, niedz. 9—15), Domek J.

Matejki w Krzesławicach, ul.

Kruczkowskiego 5 (10—16), Szołay-
skich,
malar.
niedz.

jarsk*
Czartoryskich (sob. 10—16, niedz.

9—15). Nowy Gmach, al. 3 Maja 1:
Polskie malar. i rzeźba od końca
XIX w. do czasów współcz., Kslą-

pi. Szczepański 9: Polskie
i rzeźba do 1764 r. (sob.
10—16), Czartoryskich, Fi-
8: Arcydzieła ze zbiorów

DYŻURY
Pogot. MO, tel. 97, Straż Poż,

98, Pogot. RatUnk. Łazarza 14:

wypadki tel. 99, zachorowania i

przewozy 238-33, porady stomato
log. w przypadkach nagłych (sob.
20—7, niedz. 14—7), ambulatorium

okulistyczne (całą dobę), Rynek
Podgórski 2: 625-50, 657-57, N. Hu
ta 422-22, Lotnisko Balice 190-29,
Dyżury szpitali:

Sobota

35,

Chir. Trynitarska 11, Chir. dziec.

Laryng. Prądnicka 35, Urolog.
Grzegórzecka 18, Okułist. Wilkowi
ce (Neurologia oraz inne oddzia
ły szpitali wg rejonizacji).

Niedziela
Chir. Laryng. Prądnicka

Chir. dziec. Prokocim, Urolog.
Wrocławska 1, Okulist. Witkowice

(Neurologia oraz inne oddziały
szpital wg rejonizacji),

Dyżurne poradnie: internist., pe-
diatr., gabinet zabiegowy (18—21),
zgłoszenia wizyt domowych (18—
20), niedz. dochodzi stomatolog.
(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 Bo
czna 3, tel. 618-55, 650-99, Inf.

Służby Zdrowia: tel. 205-11 (całą
dobę), Punkt Inf. Aptecznej 107-65

(8—15, niedz. niecz.), Inf. Toksyk.,
Kopernika 26, tel. 199-99, Inf. ak
cji „W”, tel. 606-80 (8—17, niedz.

niecz.), Lek. Spółdz. Pracy — Wi
zyty domowe lekarzy chorób dzie
ci (sob. 16—23.30, niedz. 8—23.30),
lekarzy kardiologów (sob. 16—23.30,
ntedz.
225-66 .

nie-oz.),
’ tel. 205-7^.

Ośrodek Informacji dla

Inwalidów, ul. 1 Maja 5, tel. 228-11

(pon. śr. piat. 16—- 18). Krak. Tow.

Świadomego Macierzyństwa, Młodz.
Poradnia Lekarska, ul. Boh. Sta
lingradu 13, tel. 278-08 (sob. 8—14,
niedz. niecz.), Poradnia Przedmał
żeńska i Rodzinna, pl. Wiosny
Ludów 6 (śr. i piąt. 16—19), Inf.
o poradnictwie prawno - spoi.,
wyćh. -zawodowym i in. 254-74,
231-64, Tel. Zaufania 371-37 (16—
22), dla- dzieci i młodzieży 611-42

(14—18, niedz. niecz.), Milicyjny
Telef. Zaufania 216-41 (całą dobę).
Inf. kolejowa zagr. 241-82. 22-2-48..

kraj,. 223-33, ,295-15, Inf. Turyst,
„Wawel-Touri,st”,. ul. Pawia 8, tel.
260-91 (sob. 8—18. niedz. 8—14). Inf.
Kult., KDK, pok. 144, III p., tel.
244-02 (11—18), Inf. o Usługach,
Floriańską 20, tel. 271-30, 228-90

(sob. 7—18, niedz. niecz.), N. Hu
ta, os. Zgódy 7, tel. 447-31 (sob.

Sobota-Niedziela

Rynek Gł. 42

pl. Wolności 7,
9, Pstrowskiego
ta, Centrum A,

Niedziela

Dyżury dzienne: jak wyżej.

(tlen), Długa 88,
Rynek Podgórski
94 (tlen), N. Hu-
bl. 3 (tlen).

(Lasek Wolski) od godz.

Ogród
ód godz.

RÓŻNE
Botaniczny (Kopernika)
9 do zmroku.

RADIO
Sobota

Program I

Wiadomości: 15, 19, 20, 21, 22,
23,U.Ui,1,2,3,4,5.

16 'lu Jedynka. 17,30 Radióku-

rier. 18 Tu jedynka a. c.
‘■’ 18.33 Prze-tyiKo dla kierowców.

boje sprzed lat. 19.15 Z poznań
skiego Studia. 19.40
20.05 Progr. z dywanikiem.
Muz. Oścary film. 21.35 Przy muz.

o sporcie. 21.58 Kom.

Sport. 20.20 Tu Radio

•22.23
Wita

Muz. jazz.
21.20

Totalizatora

Kierowców,
anten.e. 2-1Łódź ha muz.

Was Poiska.

Program li
Wiadomości: 16.40, 21.30, 23.30.
17 Z ar.chiwum jazzu. 17,20 Sądy

nieostateczne czyli Aiepoeci o po
ezji i poetach. 17 .40 Ptakom po
dobni — rep. lit. 18 Muz. Archi
wum PR. 18.30 Echa dnia. 18.40
Czas i ludzie — aud. kombatanc
ka. 19 Matysiakowie. 19.30 Proble
my teatru oper.- 20 Rośliśmy faze.n

z nią — poezja J. Przybosia. 20.15
Rec. A. Rubinsteina. 21.40 Z. Kó-

daly — II Kwartet smyczkowy.
22 Gwiazdy .estrady. 23 Mistrz, in
terpretacje muz. dawnej-. 23.35 Co

słychać w świecie. 23 40 Muzyka.

Program III
Wiadomości: 17, 19.30,
17.0'5 Muz. poczta UKF. 17 .40 Sier

żant Peppęr i jego Klub Samot
nych Serc — po 11 latach, cz. II.
18.10 Polit. dla wszystkich. 18.25

Boogie na fortepian. 18.40 Reąuiem
za Departament — słuch. J. Przy
bory. 19.15 Boogie na orkiestrę.
19.35 Opera tyg. 19.50 Dzień Sza
kala — ode. pow. F . Forsythe’a.
20 Baw się razem z nami.
Gwiazda siedmiu wiecz. E.

gerald. 22.15 Codz. pow. w wyd.
dźwięk. J. Hen, Kwiecień — lii
ode. 22 .45 Pfos. z filmu Gorączka
sob. nocy. 23 Liryki ,F. Garcii Lor
ki. 23.45 Jam sessio-n w Trójce.

Program IV
Wiadomości: 16.40, 22.55.
16.50 Na rad., antenie — Wasze tro

ski hasze wnioski (Kr). 17 .05 Sob.

Mag. Rozr. (Kr). 18.24 Pogoda (Kr).
18.25 Pasje, podróże, przygody. 19

Czy znasz - swoje prawo? 19.15
Lekc. jęz. franc. 19.30 Studio
Dwóch — mag. (Stereo — Kr). 21 .15
Stereof. progr. muz. — muz. po
ważna (Kr). 22.15 Rad. portrety
Polaków. 22.35 Rad.-Telew. Szkoła
Średnia dla Pracujących
polski.

czert,
mieś,
słuch.
Konc.
dio Młodych. 18 Kom. Totalizato
ra Sport. 18.05 Muz. z ekranów.
19.15. Przy muz. o sporcie. 20 Konc.

życzeń. 21 .05 Z dziejów kabaretu.
22 Telegramy muz. ze świata. 23.35
MUsicon. 23.05 Inf. sport. 23.15 Re
wia pios, 23.45 Muz. jazzowa.

10.05 Teatr PR — Prem.
— Rachunek sumienia ■—

Z. Kulikowskiego. 16.50
na instrumenty.. 17 .05 Stu

Program II
Wiadomości: 7.30, 14.30, 18.30,

23.30. ■ . .

7.35—11 .57 Niedzielne spotkania
Progr. lit. -muz. 7.45 Aud. rozr. 8.25
Zawsze w niedzielę — tel. 8.30
Konc. org. 8.45 Nowości Teatru
PB. » Rad. poczt* lit. 9.15 Por
tret słowem malowany. 9 .50 Tyg.
Przegl. Prasy. 10 Wspominamy de
biuty. 10.40 Zag. lit. 11 Rodziną

. Romerów — aud. z'cyklu: Sagi pols.
12.05 Poranek muz. symf. 13 Teatr
PR — Z kronik 50-lecia — Luk —

słuch, wg pow. J. Kaden*-Ban-

drowskiego. 14 .35 Turniej śpiewa
ków i kapel lud.: 15 Rad. Teatr,
dla Dzieci 1 Młodz. — Kartka z

notatnika — słuch.' Wł. Sokorskie
go. 15.25 L. van Beethoven — IX

sonata A-dun 16 Konc. Chopin. —

Walce w najnowszym nagr. K.

Zimermana. 16.M Byliśmy na u-

rodzinach — Toast przyjaźni: 17.35
J. P . Rameau.: Divertiment L*

surpi-ise de l'amou.r . 18 Panora
ma wokalistyki pols. 18.35 Fel.

publ. międzynarod. 18.45 J. F . Te-

leman: Konc. F-dur. 19 Rec. Dru-

piego. 19.20 Studio Młodych —

Rozgł. Harc. 20 Wielcy artyści e-

strady i kabaretu. 21 Wojsko, stra
tegia, obronność. 21 .15 Pios. żołn.
21.30 Rozmaitości muz. 22 J. Mak
symiuk i Polska Ork. Kameralna
na płytach EMi. 22 .30 Książki,
które powinny zrobić, karierę. 23

Arcydzieła muz. staropols. 23.35
Publ. międzynarod. 23.40 Muzyka.

dzinę. 11 Hulaj dusza — \___

v.

Świadectwo dojrzałości. 11 .15 Nit
■'gra -zesj

---- —«a ■
dzielna szkółka fnuz. 12 Studzianl ■
— 11 sierpnia — 5 ode., aud. doi i
12.25 Muz. z sal koncert. 13,
Przeboje z nowych płyt. 14 .05 Fe

lyskop. 14 .30 Muz. Premiery fi '

III. la Niedaleko od Warszawy :

rep. 15.20 Błękitne światło — nowi

płyta R. Fląck. 18 Jedna z |(, ■
piej przeprowadzonych akcji ,

słuch. M . Wolskiego. 16.45 Soliści,
ork. Quincy Jonesa. 17 Zapraszi,
my do Trójki. 19 Kryształowe. je, _

zioro — gr* K. Schulze. 19.35 Opt
”

ra tyg. 19,50 Dzień Szakala — ode ’

pow. F. Forysthe’a. 20 Jazz piani
forte. 20.40 Między pnezją a

r.ikiem — aud. 21 Wieczór u Ch».PB^

pina — aud. 22.08 Gwiazda sierl^'
miu wiecz. E . Fitzgęr*łd. .22.15 4_ \

Czechow — Człowiek w futeraliczka
22.30 Gitarowe nastroje E. GalAI—1
i G. Bensona. 23 Liryki F. Gai.-----

cii Lorki. 23.05 Wiecz. spotkań ®^,
z Charlesem Aznavourem,
Koncert jakiego nie było.

Program IV
Wiadomości: 7,” 12, 16, 22.55. .

8.30 Z sal koncert, stolicy?
Fel. lit. (Kr). 9.10 Lit. na dzieizatr

debry (Kr). 9.40 Amatorskie zesp,toni
naszego regionu (Kr). 10 KlutZwil
Młodych Miłośników Muz. jt 236-4

Lekcji jęz; lat. Mi.20

folkloru. 11 .35 Zgadnij, sprawdź
odpowiedz., 12.05 Teatr Klasyki dla■
młodzieży — Dywizjon 303 — głuch. STL
wg pow. A . Fiedlera. 13.10 Klutu^zi

Olimpijczyków. 13.30 Konc.

gwiazdą — B. Streisand.

Dźwięk, wtajemniczenia. 14 .30 Gra
Ork. J . Barrye’go. 14 .40 Muz-, i

jednej płyty,. Stereo. — (Kr). 11

Teatr PR — Studio stereof.: 1) .Ze
garek — słuch. J. Szaniawskiego
2) Mój telefon — słuch, F. Lau-
nela (Stereo — Kr). 16.05 Studia
Wawel (Stereo- — Kr). 17 .10 -Felie
ton J. Kajtoch* *(Kr). 1,7.20 Konc

życzeń (Kr). 18 Radiolatarnia. 18.31

Konfrontacje z encyklopedią. II
M. Musorgski — Chowańszczyzna
— opera (Stereo — Kr). 22 Krak
aktualności sport. (Kr). 22.10 Mią-
dzynarod. Trybun* Kompozyt. -

Paryż 78. 22.40 K. Szymanowski
— 5 pieśni.
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Program Ili
Wiadomości: 8.30, 14, 19.30,
8.35 Co kto lubi. 9 Dzień

kala — ode. pow. F . Forsythe’a.
9.10 Na ^góralską nutę. 9.30 Gdy-'
się mówi Bieszczady. 9 .50 Solo na

akordeonie. 10 60 r»inut, na go-

Jęz.

16,

Niedziela I
8.15 TTR. RTŚŚ Uprawa roślin.

8.45 TTR. iftTŚŚ Mód. zwierząt. T.15

22.08
FltZ-

Sobota I

8 TTR. RTSŚ Matematyka. 8.30

TTR, RTSS Biologia. 0 Dla szkół:
Nauka o człowieku, kl. VIII. 12i45
TTri, RTSS Uprawa roślin. <13.25

TTR, RTSŚ Hod. zwierząt. 14 .30

Telewizj* młodych kosmonautów
— Orbita. 15 Dziennik. 15.10 Dzień

dobry, tu Telewizja. 15.30 Obiek
tyw. 15.50 Latarnia Czarnoksięska
— Remake. 16.25 Film Latarni

Czarnoksięskiej — Błękitny anioł
— USA. 18.10 Mag. Motoryzacyjny.
18.30 Polsce i partii — progr. dok.
19 Dobranoc. 19.10 Siódemka. 19.30
Wieczór z .dziennikiem. 20.30 Pry
watna wojna Murphy’ego — film
fab. prod. ang. 22.25 Dziennik.
22.40 Jesienny Koncert Studia Ga
ma.

Sobota II

15.15 Progr. dnia. 15.20 Kino TDC
— Dzieci spod 47 a — film TV ang.
— ode pt. Kłopotliwe zakupy. 16.05
Dla

scy
mat
17.15

lego

TTR, RTSS Nasze spotkania.
7.35 Alarm przeciwpożarowy trwa.

7.45 Nowoczesność w domu i na
grodzie. 8 .10 Emerytury dla rob
ników. 8.20 Studio Sport _L Tele*

wizjada. 8.55 Progr. dnia. 9 Tele*
ranek TDC oraz film TP Siedem
stron świata — ode. pt. Samowar.
10.20 Antena. 10.45 Kartki z.35-16’
cia — progr. dok. 11.20 Polskie bk

twy — Bitwa pod Cedynią —- film
dok. TP. 12 .10 Dziennik. 12.25 Roi.

rozmowy. 13 Z kamerą wśród

zwierząt — U Vagnerów. 13.35,
Komedia omyłek. 14,20 .Losowani*

Dużego Lotka. 14 .40 Stare kino' -

Miłość Carmen — film USA. 1.6 .2®

Gram dla... — teleturniej. 17.05

Studio Sport. 18 Curro Jimenez -

film' przyg.. TV hiszp. — ode. pt
Przewoźnik z Cantillany. 19 Wie"

czorynka. 19.30 Wieczór z dziert
nikiem. 20.30 Lalką. — ode, V pt.
Widziadło — film fab. TP. 21 -'’5

Przeboje mistrzów. 22.35 Sfudió'

Sport.

12.05,
5.

9.05 Rad.

Niedziela

Program I
Wiadomości: 8, 9, 10,

19, 21, 23,- 0.01, 1. 2, 3, 4,
8.20 Moja atid.. muz.

Mag, Wojsk. 10.05 Z teki kompo
zyt. S. Krajewskiego. 10.30 Rad.
Teatr dla Dzieci — Trapcio —-

słuch. W. Rosik. 11 ;Rel. ze spot
kań piłkarskich o mistrz. I ligi.
11,20 Muzyka. 11.45 Rei. ze spót-
kań piłkarskich ó mistrz. I ligi.
12.45 Rei. ze spotkań piłkarskich
o mistrz. I ligi. 13 Studió Gama.

14.30 W Jezioranach. 15 Konc. ży-

młodych widzów: — Wszy-
na . start. 16.50 Te-
dnia: Pio gram Wisła.

Dziś pokażemy coś niezwyk-
— Holografia. 17.40 Giekłe

kryształy — film popularnonauk.
17.50 Przeszęzepy i co dalej. 18.20
Klub jazzowy Studia Gama —

Przypominamy zesp. Mainstream.
19.10 Kronika (Kr). 19.30 Wieczór
z dziennikiem. 20.30 Opera mie
siąca C. Monteverdi — Powrót
Ulissesa — cz. I. 22.15 Portret za-

woalowanej damy — ode. 1 film

sensac. TV włos. 23.15 Teatr wspo
mnień — 1967 Z. Skowroński —

Dekret.

Niedziela II

8.20 Progr. dnia. 8.25 Teatr Te
lewizji J. a. Kisielewski —

10 Studio Sport — Sprin-
przez Polskę. 10.30 Wielka
11.40 Pegaz —- wyd.- nied&

sieci,
tern

gra.
12.40 Na szlaku chwały — teletur
niej wojsk. 13 Dla .dzieci: . Michaś
i zbójcy — baśń. 13.50 Spotkani
z dokumentem. 15.50 Na zdrowie
wid. estradowe. 16.20 Prawda cza
su,- prawda ekranu —- Wielka rn$
dróż Agaty Schweigert — fil^S

fab. NRD. 18 Niedyskrecje port'.,
ników muz. 19 Mówimy po polslrt'
— progr. oświat. 19.30 Wieczór W

dziennikiem. 20.30 Spotkanie z do- .

-

kTimentem — Wók.ół Wawelu. 21 -5°
Płomienie — cz. J film społ.-obycz-
TV CSRS.
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Moja stara buda...
,a;j (Dokończenie zestr. 1)
iiH świat światsm nie spotka
li! *’M * Po,lobn^ imprezą

wśród techników. I duszą
ls„ sesji okazała się Pani Maria

an, Ohercówa.

/
_

A widzisz. Przypominam
sobie, jak Marysia kiedyś do

>2j mnie, przyszła :w sprawie chło
paka, który tydzień bez uspra
wiedliwienia nie pokazywał się
w szkole; Marysia poszła do nie-

,I«. i zrelacjonowała mi odwie-
e” dżiny: „Słuchaj. On siedzi w

„'• domu i... pisze pracę semina-
II ryjną dla mnie. Ja mu te sie-

lt, dem dni odpuszczam, bo więcej
;rj pożytku z tej pracy niż z lek-

. cji”. I tak właśnie zrobiliśmy.
— Szkoła miała swój cha-

Iai rakter, nosiła jakąś „twarz”.
M Zdąję mi się, że te. wielkie
10 fabryki absolwentów w wy

pucowanych gmachach są
trochę bezduszne i bardzo

% nijakie.
es( — Teraz, kiedy dyrektor kie-
fls ruje .

- 160-osobowym zespołem
uft- nauczycielskim, ■może . zamienić
lo* z każdym kilka słów na kwar-

p’ tał, a uczniów zna w ńajlep-
Pi szym razie kilkudziesięciu. Ci

; , nauczyciele są skrajnie wymę-
W| czeni,. biegają za groszem i pry-

!t, watnymi lekcjami. Przecież, że-
- by czegoś chcieć, tak jak myś-.

iśd. my wtedy chcieli, trzeba mieć
izt Czas. Wówczas, dopiero rodzi się
to I____________________________

szansa ujawnienia pełni osobo
wości nauczyciela.

— Myślę poza tym, że i
sam układ szkoły, te zaka
mary, „folwarki” tworzą kli
mat wspomnień, które z

Pana udziałem próbuję zra
cjonalizować.

— Otrzymałem dzisiaj zawia
domienie o' obronie pracy dok
torskiej , twojej rówieśnicy.
Skończyła AGH. Wcale nie na
leżała do celerów, do dobrych
w klasie — owszem. To pasjo
nujące patrzeć, jak się s ta
ję c i e. jak wasza ruchliwość

umysłowa zaczyna kiełkować, a

potem owocować.
— Złożę Panu w samo

zwańczym imieniu wycho
wanków kompłemęnt. Li
ceum po prostu nie kierowało
ambicji na łamanie nas za

wszelką cenę, naginanie do
nakazów i regulaminów. Oso

biście cenię sobie tę toleran
cję, pozwalała nam czuć, że
szkoła została stworzona dla
nas.

— Czasem z tego można uczy
nić zarzut. Część pedagogów u-

tożsamia tolerancję i zrozumie
nie dla młodzieży z obniżaniem

■wymagań, co nie jest jednoznacz
ne.

— Dziękuję, że znalazł Pan

jeszcze raz czas dla swojej u-

Czennicy.
Rozmawiała:

ELŻBIETA WOJTOWICZ

W porcie B»Ałiaocn^iii

Nowe okno na świat
otwieramy coraz szerzej

To dziwne, że dopiero ósmy rok mija od chwili rozpoczęcia
budowy portu Północnego, a już upowszechniała nam ta in
westycja. Przycisnęły ją swym rozmachem i popularnością
inne przedsięwzięcia: Lubelskie Zagłębie Węglowe czy Huta
Katowice. A móżę to po prostu świadomość, że port już pra
cuje, spowodowała zejście problemu z I linii zainteresowania.

Pamiętacie Czytelnicy?
W 1974 r. ruszyła pierwsza

nitka bazy załadowczej węgla
w porcie Północnym. W rok po
tem zaczęła pracę baza załadow
cza paliw. To były 2 najpilniej
sze człony wielkiego portu, któ
ry dziś przeładowuje 8 min ton

węgla i tyleż ropy rocznie i ja
koś nie sprawia kłopotu (może
dlatego o nim ciszej).

To największa polska inwesty
cja morska. Jedno z najśmiel
szych polskich przedsięwzięć w o-

kresie 30 lat. Jest równocześnie
następnym zdecydowanym kro
kiem w przyszłość Polski na

morzu. Kiedyś, w latach dwu
dziestych, pierwszym Ijrokiem,
który zwrócił spojrzenie społe
czeństwa na fale Bałtyku, była
Gdynia. Teraz port Północny i

plan zagospodarowania całego
wybrzeża Zatoki Gdańskiej to

następna inwestycja kraju, któ
ry należy dziś do pierwszej dzie
siątki producentów statkó-ąr na

świecie i opasał glob własnymi
liniami żeglugowymi.

Obok portu stanie w przyszło

ści olbrzymia stocznia remonto
wa.

Port Północny rośnie dalej.
Trochę wolniej wprawdzie niż 3
lata temu ale stale go przybywa.

Obecnie trwa budowa oczysz
czalni wód balastowych. Obiekt
ten zaczęto budować w ub. roku
a ruszy w 1979 r. Będzie to naj
nowocześniejsza oczyszczalnia
tego typu na Bałtyku. Dzięki
niej port Północny, mimo że za

parę lat będzie największym
portem Bałtyku, nie zanieczyści
ani litra wody.

Trwa również budowa bazy
przeładunkowej rudy żelaza.
Nowoczesne hutnictwo wymaga
importu różnych odmian surow
ca. Dlatego trzeba mieć możność
szybkiego rozładunku 20 min
ton rudy rocznie'. Uzyskamy to,
gdy cala baza rudy będzie goto
wa. Wtedy zresztą, te same stat
ki, które z Gdańska zabierają
■węgiel, przywiozą tu rudę żela
za. Baza rudy, jest opóźniona.
Największy kłopot to przenośni
ki taśmowe. Przemysł krajowy
nie przyjął zamówień, bo nie ma

już możliwości wykonania, a bu

downiczowie portu chcą mieć
polskie przenośniki. Zdają one

przecież doskonale egzamin w

bazie węglowej, więc po co szu
kać za granicą. Tylko czy pols
kie fabryki zrobią tych kilka ki
lometrów taśmociągów? Ruszyła
już przecież budowa Bełchato
wa. Tam też potrzebne są dzie
siątki kilometrów przenośników.

Póki co, przy nie zupełnie u-

zbrojnym nabrzeżu dla rudy
prowadzi się częściowy rozładu
nek zboża, czwartego ważnego
towaru masowego, który musi
mieć w przyszłości własne na
brzeże z magazynami w porcie
Północnym. Niestety nowoczes
nych elewatorów nie zaczęliśmy
jeszcze budować.

Piątym towarem masowym
portu Północnego jest siarka.
Ten towar już ładujemy ale do
zakończenia inwestycji jeszcze
trochę zostało.

Kiedy jedziemy w kierunku
portu Północnego z dala widać
smukły graniastosłup latarni
morskiej. Obok powstaje nowo
czesny kapitanat portu. Za 2 la
ta zapanuje on radarem nad ca
łą zatoką Gdańską.

Nie będzie to jednak koniec
budowy. W tym roku port Pół
nocny przeładowuje ponad 20
min ton, a po ukończeniu inwe
stycji jego zdolność przeładun
kowa przekroczy 100 min ton i
do tego czasu Wisła musi się

stać ruchliwą arterią komuni
kacyjną. Przynajmniej w dolnej
części. Sama kolej tej masy to
warów nie przewiezie do portu
i nie odbierze ze statków.

Kiedy w pogodny dzień pa
trzy się na redę portu Gdańskie
go widać prawie zawsze kilka
naście statków, które czekają na

miejsce przy nabrzeżach. Stare
„okno na świat” już nie nadąża,
a .nowe jest „otwarte” dopiero w

1/4. Chciałoby się je już teraz

jak najszerzej otworzyć.
A. I.IBERAK ■

Dyżury Komitetów
Kontroli Społecznej

Dnia 16 X br. odbędą ... się.
dyżury członków Komitetów
Kontroli Społecznej.
■W lokalu UD Krowodrza,
al. Słowackiego 20, p. 31 godx.
15—17 .

W lokalu UD Śródmieście,
Grunwaldzka 8, p. 2 w godz.
15—17.

W lokalu UD Podgórze, Ry
nek Podgórski 1, p, 11, godz.
15—17 .

W lokalu RN m. Krakowa,
ul. Basztowa 22, p. 47, godz.
14— 17.

W lokalu UD Nowa Huta,
os. Zgody 3, p. 227, godz.
15— 17.

Ponadto 16 bm. w godz-. ©d
14 dó 17 ul. Basztowa 22. p .

47 odbędzie się dyżur poselski.

dc,
im

Praca

^PRACOWNICĘ fizyczną —

,'przyjmie. pracownia cera-
?dmiki — Wacław Rynduch
A— Wieliczka, ul. Mierżą-

ileczka 7,. Zgłoszenia: godz.
al,17—18- .

• g-65296

"dziewczyna — mająca
""ukończone 18 lat, potrzeb-
'■'•na do pracowni cukier

niczej. Zgłoszenia: cukier- »

nia Mariana Woźniaka —

Kraków, ul. Solskiego 5.
g-65547

KALETNIKA, najchętniej
'rencistę lub emeryta —

ózatr.udni pracownia — An-
iftonl Śliwa, Kraków — ul
Ul Zwierzyniecka 12, tel".
$236-42. g-65509

h Nauka

h. STUDENCI Filologii UJ —

dl udzielą korepetycji z ję-
,zyka angielskiego i fran-
ruskiego. — Pieńkowski,

“tel. 348-36. g-64935
n

KURSY
OBSŁUGI suwnic < wóz
ków akumulatorowych <

dźwigów towarowo • oso
bowych —

ORGANIZUJE Zakład Do
skonalenia Zawodowego
w Krakowie. — Wpisy:
Kraków, ul DIETLA 38,

telefon 639-41, 652-98,
w godzinach od 8 do 17.

K-6439

99999990—9—

KURSY
SPAWANIA

elektrycznego i gazowego,
oraz PALACZY c. o .

i kotłów wysokoprężnych
ORGANIZUJE Zakład Do*
skońalenia Zawodowego
w Krakowie. — Wpisy:
Kraków, ul. DIETLA 38,

telefon 639-41, 652-98,
w godzinach od 8 do 17.

K-6445

9999999999999—

Kupno

OBRAZ W. Kossaka, Roz
wadowskiego — kupię. —

Oferty 64020 „Prasa” Kra
ków, iWślna 2.

PIANINO markówe —

kupię. Tel. 667-02.
g-65163

KSIĄŻKI, czasopisma, hi
storia polski, historia
sztuki, sztychy, litogra
fie, mapy, pocztówki, sta
re ilustracje — do zbio
ru kupię. — p.ferty 64776
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

Sprzedaż

KOŻUCH damski, b. ład
ny — sprzedam. — Tel.
107-83. g-65093

FLIZY zagraniczne, sprze
dam.'Włodkowica 3/42.

g-64711

FIAT 126 p, fabrycznie no
wy — sprzedam. — Ós.
Dąbrowszczaków 23/8.

g-65247

BONY PeKaO — sprze
dani. Tel. 702-76.

g-65230

FIAT 850 Spoit — stan

dobry — sprzedam. Kra
ków, — Dzierżyńskiego
141/6. g-65548

SZYBĘ przednią do Sko
dy Ś-100, obiektyw do
„Zorki” — sprzedam, —

Telefon 757-24 — wieczo
rem. g-65549

APARAT fotograficzny —

Zenit TTL — sprzedam.
Tel. 294-06,

g-64831

FIAT 125 p, 1973, w do
brym sunie — sprzedam.
Tel. 465-67.

g-64383

BŁAM karakułowy — ła-
pki brązowe — sprzedam.
Kraków — Westerplatte
7/6. g-653501

SKODĘ 100 S — sprze
dam. Tel. 747-79 — w

godz. 17—19.

g-64714

FLIZY, terakotę, zagra
niczne — sprzedam. In
formacje: tel. 288-97 —

wieczorem. •

g-65488

Lokale

ZAMIENIĘ pilnie super-
komfortowe mieszkanie —

3 pokoje, kuchnia, tłnż-
bówka, 98 m2, dwa bal
kony, centrum, budow
nictwo międzywojenne —

na M-4, w miarę moż
ności również w cen
trum. Nowa Huta i Pod
górze wykluczone. Tele
fon 272-39; w godz. 20—21
lub oferty 64395 » „Prasa”
Kraków, Wiśln* 2.

WEZMĘ w dzierżawę bu
dynek gospodarczy lub

warsztatowy, nadający się
do zaadaptowania na pra
cownię plastyczną. Ofer
ty 65344 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

GLIWICE! — Mieszkanie

kwaterunkowe, komforto
we, 2-pokojowe, z tele
fonem — zamienię na po
dobne w Krakowie. —

Oferty 63027 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

SPRZEDAM własnościo
we mieszkanie superkom-
fortowe, 53 ma, w cen
trum Krakowa. — Tel.
297-93, w godz. 16—19.

g-65476

FRZYJMĘ studentkę na

mieszkanie. Ul. Traugut
ta 13/8. -

'

g-64836

POSZUKUJĘ j garsoniery
lub pokoju, z>kuchnią. —

superkomfortowych, blis
ko centrum, na okres 1

roku. — Czynsz płatny z

góry. Oferty 65339 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

STUDENTKA — kończąca
anglistykę — poszukuje
garsoniery na rok. Czynsz
z góry. Okolice „Craco-
vii”. wrocławskiej. Ofer
ty 65325 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

DO wynajęcia, do 2 lat,
mieszkanie 2-pokojowe —

umeblowane, z telefonem,
najchętniej obcokrajow
com. Oferty 65039 „Prasa”
Kraków, wiślna 2.

Nieruchomości

WILLĘ superkómfortową,
rozpoczętą budowę, par
celę budowlaną, dzielnica
Krowodrza — kupię. —

Oferty 65301 „Prasa” Kra
ków, Wiśln* 2..

Zguby

SZKOCKIEGO owczarka
znaleziono 17 IX. — Tel
615-76. g-64798

NAGRODA za wskazani^
miejsca postoju^skraijzie-,
nego 8 X wieczorem -ą
Fiata 126 p, nr rej. KSA!
63-83, koloru ..sahara”.
Zgłoszenia: Nowa Huta,
os. Hutnicze 9/27.

g-647M

RÓŻYCKI Zbigniew, Kra-
ków, ul. Zbożowa 2/1 —<

zgubił legitymację studen
cką nr . 217/76/C, wydaną
przez AGH.

8-65493

Różne

TAFETOW/iNJE miesz
kań. Kubik, tel; 139-37.

S-6551S;

WARSZTAT mechaniki —

pojazdowej — Wincenty
Podyma — przeniesiony z

ul. Lubelskiej na ul. Prą
dnicką 36 — poleca swoje
usługi. Tel. 320-60.

g-66430
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FABRYKA ELEMENTÓW

WYPOSAŻENIA BUDOWNICTWA „METALPLAST”

w KRAKOWIE, ul. ROMANOWICZA 7

ogłasza Malta przyjęcia
do młodzieżowego Ochotniczego Hufca Pracy

(dla dochodzących).
Warunkiem przyjęcia jest:

A ukończony 16 rok życia
A dobry stan zdrowia

A wykształcenie podstawowe bądź niepełne
podstawowe.

Junacy Hufca pracują w FEWB „Metalplast” w Kra
kowie przy ul, Romanowicza nr 7.

Poza tym junacy otrzymują:
A bezpłatne posiłki regeneracyjne
A ubranie robocze
A wynagrodzenie zgodne z Układem Zbiorowym

Pracy.
Nauka bezpłatna. — Zapewnia się ukończenie szkoły
podstawowej.

OHP zdobywają atrakcyjne zawody jak:
Ślusarza narzędziowego
ślusarza maszynowego
tłoczarza

MECHANIKA SAMOCHODOWEGO

MONTERA elektryka .

Junacy
.“'•A

A

A

A
A

Zgłoszenia przyjmuje:
- Dział Służby Pracowniczej „Metalplast”,

Kraków, ul. Romanowicza 7 — tel. 655*41,

655-42, skrytka pocztowa 31.

K-6979

ZESPÓŁ
ELEKTROCIEPŁOWNI KRAKÓW

w Krakowie, ul. CIEPŁOWNICZA 1

zatrudni zaraz
A ÓDŻUŻLACZY-WYŁADUN- ’

KOWYCH .

A WARTOWNIKÓW straży prze
mysłowej

A SPRZĄTACZKI produkcyjne
A ROBOTNIKÓW magazynowych
A MONTERÓW pomocniczych

urządzeń
A ELEKTROMECHANIKÓW

aparatury cieplnej
a Ślusarzy
A TOKARZY

A OBCHODOWYCH urządzeń
pomocniczych

A ELEKTROMONTERÓW

A MONTERÓW remontu kotłów

A MONTERÓW remontu turbin.

Warunki pracy i płacy — zgodne z

Układem Zbiorowym dla przemysłu
energetycznego — do omówienia i
uzgodnienia w dyrekcji Zakładu.

Po 6-miesięcznym przeszkoleniu i

uzyskaniu uprawnień Państwowej
Inspekcji Gospodarki Paliwowo-

Energetycznej, pracownicy na po
wyższych stanowiskach mogą otrzy
mać mieszkanie funkcyjne lub spół
dzielcze, w roku 1980—1981.

Zakład zapewnia możność korzy
stania z wczasów, wycieczek, kolo
nii i obozów dla dzieci.

K-7032

ZAKŁAD REMONTOWY ENERGETYKI

informuje
o utworzeniu stałego Kierownictwa Grupy Robót

na terenie Zespołu Elektrociepłowni Kraków-Łęg
do wykonawstwa prac modernizacyjnych i remontowych.
W związku z tym 1

zatrudni zaraz
Ąr MONTERÓW-ŚLUSARZY maszynowych"

i konstrukcyjnych
SPAWACZY autogenicznych i elektrycznych
MURARZY pieców przemysłowych
i budowlanych
CIEŚLI budowlanych
MONTERÓW izolacji cieplnych
PRACOWNIKÓW niewykwalifikowanych do

przyuczenia w zawodach: ślusarskich i bu
dowlano-montażowych.

Wynagrodzenie pracowników wg nowego układu zbio
rowego pracy dla przemysłu energetycznego.
Pracownikom przysługują świadczenia, jak:

A zniżka za energię elektryczną
A ekwiwalent za deputat węglowy
A karta energetyka.

Pracownikom zamiejscowym, korzystającym z kwater

zakładowych, przysługują diety delegacyjne, zwrot
kosztów przejazdu do stałego miejsca zamieszkania —

(dwukrotnie -w ciągu miesiąca), łącznie z /jednym
dniem wolnym od pracy.
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:

— kierownik Grupy Robót oraz kierownik Wydzia
łu d. s. Pracowniczych Zakładu Remontowego
Energetyki na terenie Elektrociepłowni Kraków-

Łęg, ul. Ciepłownicza 1, telefon 445-60 do 65

wewn. 650 i 652 — względnie Wydział Kadr

Elektrociepłowni Kraków-Łęg.
K-6994



Do Bytomia

10 ZESPOŁÓW koszykarek przystępuje dziś do rozgrywek
o mistrzostwo Polski: obrońca tytułu — AZS Poznań oraz

AZS Lublin, AZS Warszawa, Lech Poznań, ŁKS Łódź, Olim
pia Poznań, Spójnia Gdańsk, Stal Brzeg, Wisła i Włókniarz
Pabianiee, przy czym akademiczki s Lublina i Warszawy są
beniaminkami.

.Polską koszykówka ma , od
dlużsżego czasu’ niedobrą passę,
nie popisały śię nasze panią pod
czas

'

tegorocznych mistrzostw
EUropy w Poznaniu, kiedy to —

choć' od razu, . bez eliminacji,
grały w finale — zajęły dopiero
piątą lokatę. Na naszym krako
wskim podwórku przeżyliśmy
niepowodzenia 11-krotnych mi
strzyń kraju — koszykarek Wi
ały. .które poleciały na łeb na

szyję w dól tabeli, plasując się
dopiero na 4 miejscu Ale było,
minęło —-I teraz zaczyna się no
wy sezon, nowe nadzieje wstąpi
ły w serca kibiców, a i samych
kośzykarek chyba także..

Dla Wisły pierwszoplanowym
zadaniem jest odzyskanie pry
matu w'lęraju, Powrót do .pełni
sił po urlopie macierzyńskim
Haliny Iwanieę, która pełni.rolę

I loso-
czwórki
losowa-
eawórki

MAŁY LOTEK płaci: w

wąniu — piątki 120.0^2 zł.
912 zł, trójki. 54. zł: w II
niu — piątkę 557.6’56 zł,
2.184 zL trójki 103 zł;

ENPRĘSS-LOTEK płaci:
366.346’ zł, czwórki' 2.261 zł,
86 zł.

pierwszej rozgrywającej winien
być poważnym wzmocnieniem

drużyny. Jeżeli obserwowana w

czasie niedawnego turnieju o

„Puchar Lajkonika” zwiększo
na dynamika gry krakowianek,
ich agresywna gra w defensy
wie będą nadal cechowały ze
spół Wisła stanie się kandyda
tem nr 1 do -tytułu, potencjalne
możliwości ma bowiem ku ternu
— patrząc na skład drużyny —

ogromne. Wiele do powiedzenia
będzie miał w walce! o mistrzo
stwo AZS Poznań, drużyna Zię-
tarskiej. Gumowskiej, Wiśniew
skiej, która tak świetnie grała
w ubiegłym sezonie. Ale czy po-
znanianki wytrzymają trudy li
gi i pucharowych występów,
przy skromnym ilościowo i jako
ściowo zapleczu pierwszej piąt
ki? Tradycyjnie czołówkę stano
wić będą zapewne Spójnia
Gdańsk i ŁKS i ta chyba czwór
ka stanie do decydującej
o prymat.

Ekstraklasa gra wbdług
głosezono.węgo systemu,
pierw — od dziś do 14 stycznia
dwie rundy spotkań systemem
„każdy z każdym” i potem czte
ry pierwsze drużyny walczą mię
dzy sobą o tytuł (po jednym tur
nieju w. siedzibie każdego zespo-

walki

ubie-
Naj-

piątki
trójki

Rusza II liga hokeja na lodzie

Budowlani Bydgoszcz
pierwszym rywalem Craeovii

**

DZIS zainaugurowane zostaną rozgrywki mi
strzowskie II ligi hokeja nta lodzie. Po zmia
nach organizacyjnych w lidze — wprowadze
niu jednej grupy w miejsce dotychczasowych

. dwóch — tegoroczna rywalizacja p awans do
ekstraklasy zapowiada się nader interesująco.

Faworytami są zespoły, które w ubiegłym
sezonie występowały w I lidze: Cracovia, GKS
Tychy i Budowlani Bydgoszcz, z pewnością do

rywalizacji włączą się drużyny Polonii Bytom,
Stali Sanok czy oświęcimskiej Unii.

Krakowian najbardziej, interesują losy Cra
coyii. Po udanych —>■mimo degradacji. — wy
stępach ubiegłorocznych krakowianie, bardzo
solidnie przepracowali okres wakacyjny i ich

aktualna dyspozycja wskazuje na dobre - przygotowanie; Pierw
szym ich przeciwnikiem będzie, zespók-Budowlanych Bydgoszcz
(dawna Polonia) drużyna wzmocniona w ostatnim czasie kilko
ma zawodnikami Stoczniowca i Podhala. Sądzimy jednak, iż

podopieczni. trenera. J. Montcana uporają się z przeciwnikami
i zainkasują pierwsze punkty. Cracoyia, gospodarz obu spotkań,
wystąpi w tych pojedynkach bez kontuzjowanych obrońców
Frasika i Potoczka. Zobaczymy za to Bogdana Migacza, który
po długotrwałej kontuzji, wzmocnił zespół i poprowadzi pierw
szy atak. Krakowianie zagrają najprawdopodobniej w nastę
pującym ■zestawieniu: bramkarze Datkiewicz i Mazur. I
formacja — ■Cieślicki,-Stożek, Janek, Migacz, Pawlik, II —

Ciastoń, Rzerzycha — Stryczek, Sicdlarćzyk, Zieleński, III —

Szewczyk, Kąciewicz — Sikora, Bełiounek i Kalata. W rezerwie

pozostając Dukat, Pięczonka i Sochacki. (wd)
W pozostałych meczach I rundy grają: Polonia Bytom z

GKS-em Tychy, Stal Sanok z Unia Oświęcim, Pomorzanin To
ruń z KTH Krynica i Włókniarz Zgierz z Pogonią Siedlce.

— Słyszeliśmy, że pana żona wydaje ważne przyję
cie — mówił głos w .słuchawce. — Ułatwiamy panu
powrotny przelot. Wyznaczymy kogo innego do prowa
dzenia śledztwa.

Raille. domyślał się, kto mógłby być zastępcą. Któryś
z republikańskich karierowiczów, przyjęty w drugiej
połowie prezydentury Nisona. Człowiek na pewno za
ufany i dyskretny, gotowy walczyć o dobrą opinię
nieszczęśliwego modelu 119.

Raille uprzejmie odrzucił propozycję. Bez- jego zgody
nie mogli go wycofać. Było na to za późno. Znajdował
się tu jako akredytowany przedstawiciel, odpowiedzial
ny jedynie przed prezesem Zarządu. Wysłano go po to,
żeby zrekonstruował możliwie jak najdokładniej oko
liczności katastrofy, niezależnie od konsekwencji dla
posad pewnycłj iudzi. czy też wpływu . na wyborców.
Niezależnie od skutków, jakile katastrofa mogła mieć
dla dalszej produkcji modelu 119. Jeżeli samolot miał
jakieś wady, to teraz była okazja, żeby je wykryć.

Przybyły wreszcie zespoły z Seattle i z Burbanku. In
żynierowie rozłożyli wielkie płócienne płachty koło sil
ników i wkrótce Wykryli, że generator w silniku nu
mer jeden był wyłączony. Ponieważ model 119 nie jest
zaopatrzony w generator awaryjny, to po wyłączeniu
silnika numer dwa „Tango Noyember” mogło polegać
tylko na jednym pozostałym mu generatorze.-

Wsżystkie. części samolotu miały wkrótce zostać pod
dane badaniom - mikroskopowym, prześwietleniu pro
mieniami Roentgena, fotografie szczegółowo przeana
lizowane, złożone jak łamigłówka, a elektryczne i me
chaniczne zespoły poddane próbom. Może w ten sposób
wyjaśnią się przyczyny alarmów
czenia generatora numer jeden i

gówna zachowanie się samolotu.

Ląrry; Raille .zajął się ponownie

pożarowych, wyłą-
wpływ tych żabie-

szczątkami kokpitu.

łli), a reszta gra dwa turnieje o

uchronienie się przed degrada
cją. z

Warto na zakończenie podać,
iż do prowadzenia ekstraklasy
zostało wyznaczonych 12 sędziów
krakowskich.:. J. Bojarski, J.
Borek, Z. Dąbrowski, T. Kamyk,
S. Malota, Z. Maślej, M. Pasz li
cha, Cz. Stawarz, R. Trojanow
ski, A. Wątorski, S. Wilkosz i M.
Wężyk. Tak. spore grono arbi
trów wyznaczonych do prowa
dzenia I ligi jest wynikiem wy
sokich ocen kwalifikacyjnych w

ubiegłym sezonie. Trzeba bo
wiem podkreślić, iż krakowscy
sędziowie koszykówki po raz

trzeci z rzędu wygrali współza
wodnictwo międzyokręgowe, u-

zyskująę.od kwalifikatorów naj-
ocen.

pierwszej ko-
ŁKS — Lech,
Poznań, Spój-

zj-skując od kwali
wyższą /przeciętną

A oto program
lejki: 14 bin. —

Włókniarz — AZS
nia — AZS Lublin, Olimpia —

AZS Warszawa, 15 bm. — ŁKS —

AZS Poznań. Włókniarz — Lech,
Spójnia — AZS Warszawa, O-
limpia — AZS Lublin i Stał
Brzeg — Wisła, (lang.)

PIŁKARZE ekstraklasy
rozegrają dziś i jutro kolej
ną, dwunastą serię mis
trzowskich spotkań. Wisła
jedzie do Bytomia na mecz

z Polonią, drużyną będącą
„czerwoną latarnią” tabeli
(nie wygrała jeszcze żadnego ,

meczu). W pojedynku z mis
trzami Polski bytomianie
stoją na straconej pozycji,
choć w futbolu ogromnie
trudno przewidywać wyni
ki spotkań.. Przed tygodniem
wiślacy też byli faworytami
w meczu z ŁKS-em, a prze
cież zostali rozgromieni na

własnym boisku. Tydzień
przerwy. pozwolił, być może,
wrócić mistrzom do równo
wagi psychicznej.

Program XII kolejki jest
następujący: Ruch — Szom
bierki, ŁKS — Śląsk, Pogoń
— Legia, Arka '— Widzew,
Lech — Stal, Zagłębie — O-
dra i Gwardia — GKS Kato
wice.

Piłkarze Cracoyii wyjeż
dżają do lubelskiego Motoru
i trudno spodziewać się by
zdołali wywalczyć choć je
den punkt.

(Dokończenie ze str. 1)
W GODZINACH popołudnio

wych w hali sportowej AZS
AGH odbyła się ogólnopolska
inauguracja sportowego, roku
akademickiego 1978/79, której
dokonał kierownik Ministerstwa
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i
Techniki, prezes ZG AZS —

prof. Janusz GÓRSKI. Uroczy
stość prowadził rektor AGH —

prof. Henryk Filcck, a uczest
niczyli w niej przedstawiciele
władz politycznych, administra
cyjnych i sportowych Krako
wa. W dalszej części inaugura-

' BARCELONAe W •ćv7ićrćfii‘ia- ’

! le tenisowego turnieju
' Grand .1

| Prix Wojciech- Fibak przegrał ]
i 7, Czech osiowa kiem Ivaijem

LencUem 6:4, 6:7, 4:6. ’

LUKSEMBURG. W meczu I

1 europejskiej I ligi tenisa sto- ]
i łowego Polska pokonała Luk- ,

semburg 7:0.
MANILA. W decydującym o i

awansie do finału MŚ koszy- |

karzy spotkaniu ZSRR poko- ,

nał Brazylię 94:85 (46:40). O
'

złoty medal walczyć więc bę- I

! dą Jugosławia z ZSRR, a o|

brązowy Brazylia z Włochami.

leleyraficznie
GLIWICE. Podczas finałowe

go turnieju tenisowego o

Grand Prix Polski Witold Me-
res (Nadwiślan) pokonał Hen
ryka Drzymalskiego (Polonia
Bdg.) 6:3, 6:3 i bez porażki a-

wansował do półfinału.
BAGUIO. 31 partia szacho

wego meczu o mistrzostwo
świata zakończyła się po 70

posunięciach zwycięstwem
Koreznoja. Stan meczu brzmi

więc aktualnie 5:5.

cjf sportowego roku akademic
kiego najbarćiżiej zasłużonych
działaczy r sportowców uhono
rowano odznaczeniami państwo
wymi, sportowymi i resortowy
mi. Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski otrzymał Ta
deusz Rokossowski, 2 osoby wy
różniono Złotym', 3 Srebrnym i
2 Brązowym Krzyżem Zasługi.
W. części artystycznej wystąpił
Zespół Pieśni i Tańca AGH
„Krakus”.

Z okazji jubileuszu 70-lecia
AZS w Krakowie odbyło się
wiele interesujących zawodów

sportowych. Wczoraj, ną tęąsie
Collegium Noyum Yiiślna.1—
Filharmonia — Cel. Novum od
był się sztafetowy bieg (7X500
m), w którym, uczestniczyły re
prezentacje 11 wyższych uczel
ni z Polski oraz Uniwersytetu
z .Wilna. Zwyciężył w sztafe
cie zespół krakowskiej AWF

przed reprezentacją Uniwersyte
tu z Gdańska i Uniwersytetu
im. Marii Curię-Śk&dowskiej z

Lublina.

Na przystani na Wiśle odbył
się także mecz wioślarski, w

którym Uniwersytet Jagielloń
ski pokonał drużynę Uniwersy
tetu Wileńskiego 5:1.

Bardzo ciekawy okazał się
mecz siatkarzy AZS Olsztyn —

AZS Częstochowa (występował
jako Polska, czyli reprezenta
cja wszystkich AZS-ów). Olsz
tyńscy akademicy po ciekawej
i momentami stojącej na wyso
kim poziomie grze wygrali 3:0

(15:9, 15:13, 15:10). Wieczorne
spotkanie dawnych i obecnych
działaczy i sportowców AZS-u

zakończyło wczorajszy dzień ju
bileuszu. (Wi-Gr)
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Na rece prof. B. ttid
najlepsze życzenia

fla now®li w i trowów
DZIŚ święto ogromnej rzeszy ludzi w naszym kraju

DZIEŃ NAUCZYCIELA

1.:

tysł
wsp
KK
Mai

obchodzony bardzo uroczy^ Prz'

jako że zawód ten cieszy się powszechnym szacunkiem, j 'irzl
sokim uznaniem całego społeczeństwa. Kra

Do płynących zewsząd życzeń i gratulacji przyłącza się Itara

sportowy „Echa”, publikując co roku z tej właśnie okazji, J nici
wetki wybijających się nauczycieli wychowania fizycznego, / deu
netów. Dziś nasze życzenia dla ludzi zajmujących się sprawjtBr
wychowania fizycznego i sportu-składamy na ręce prorekto- 1

krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego Pro£.'(
hab. Ryszarda KUBICY.

Już drugą kadencję sprawuje prof.
R. Kubica funkcję prorektora do spraw,
nauki uczelni, której jest absolwentem.
Jako absolwent Liceum im. A. Asnyka w

Bielsku-Białej, gazie w szkolnych lalach
uprawiał futbol i lekkoatletykę, przy
szedł na studia do krakowskiej Wyższej
Szkoły Wychowania Fizycznego (dzisiej
szej AWF). Po ukończeniu pierwszego
stopnia studiów, w 1955 r., został od razu

asystentem w Zakładzie Fizjologii kie
rowanym przez prof. S. Grochmaia, ten

bowiem kierunek nauki pociągał go ze

szczególną siłą. Magisterium uzyskał w 1957 r., doktorat z 1;
kresu fizjologii sportu w 1964,. habilitował się w warszawski
AWF w 1971 r., a w sześć lat później otrzymał, nadany prz;
Radę Państwa, tytuł profesora nadzwyczajnego nauk wf.

Poza pracą dydaktyczną w uczelni, prowadzi na szeroką sfc
lę badania naukowe. Jako członek komisji ergonomicznej kn

kowskiego oddziału PAN zajmuje się aspektami- fizjologiem;
mi sportu oraz wysiłku pracowników produkcyjnych wielki:

przedsiębiorstw, głównie kopalń i hut. Ostatnie badania pic
Kubicy dotyczą gospodarki wodno-elęktrolitowej organizmowi
warunkach pracy przy wysokich temperaturach. W zakład’

fizjologii AWF budowana jest komora termodynamiczna, któ;
posłuży do badań sportowców i pracowników Huty im. Leniu,
(stanowiąc pomoc w naborze ludzi do określonych rodzaje
pracy, jak też pozwalając na ujawnianie wpływu uprawiani
sportu wyczynowego czy pracy przy więlkićij piecach w Wue
na stan ludzkiego organizmu). W tym zakresie prof. . Kuife

współpracuje z wieloma instytutami krajowymi i zagranic
nymi m. in. że znanym Instytutem Krogha w Kopenhadze.

Za zasługi na polu nauki i wychowywania wciąż nowych pok:
leń absolwentów krakowskiej AWF, prof. Kubica otrzymał wi»
le nagród, wyróżnień i odznaczeń, Teraz, z okazji Dnia
czyciela, Rada Państwa przyznała mu Krzyż Kawalerski 0:
de.ru Odrodzenia Polski.

Gratulując tak wysokiego wyróżnienią, życzymy Profęsorw
wielu dalszych osiągnięć w pracy pedagogicznej oraz naukowi
i raz jeszcze na Jego ręce składamy najlepsze życzenia wszysl
kim nauczycielom wf, wszystkim trenerom, dziękując za pn
cę, która tyle dobrego przyniosła Polsce, jej młodzieży.

F

n

w hali Hutnika
W HALI przy Suchych Sta

wach w bieżącą sobotę i nie
dzielę odbędą się niezwykle in
teresujące pojedynki ekstrakla
sy szczypiornistów. Lider tabeli
Hutnik podejmować będzie bo
wiem rewelacyjną drużynę be-
niaminka — kielecką Koronę,
która po ostatnich dwóch (!)
zwycięstwach nad mistrzem Pol
ski — Śląskiem Wrocław awanso
wała na drugie miejsce w ta
beli.

Kieleccy piłkarze mają aktu
alnie trzy punkty, straty do Hut
nika. O tym czy strata ta zwię
kszy się lub

dują właśnie
ne mecze.

Grający we

kowianie będą faworytami obu
spotkań. W Koronie co prawda
ostatnio bardzo dobrze spisują
się tacy, zawodnicy jak Z. Tłu-

eryński (strzelec większości bra
mek), M. Boszczyk i bramka:':
E. Szukalski, który w jednyn
z wygranych spotkań ze Śląs-
kiem obronił m. in. pięć rzutół
karnych, krakowianie jednał
pod wodzą Kałuzińskiego, Gmjr
ka, Kozieła i Garpiela powinni
zdobyć komplet punktów.

(Wi-Gr)
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zmniejszy zadecy-
sobotnio-niedziel-

własnej hali kra-
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Tłumaczył Stefan WILKOSZ

Raille zanalizował przeszło czterdzieści wypadków, któ
re wydarzyły się zarówno jednoosobowym szybowcom

'

jak wielkim, Jumbojetom, Niektóre, skończyły się tylko
złamaniem nosa stewarda przy przymusowym lądowa
niu, inne — gigantyczną katastrofą. Za każdym ra
zem — jeżeli tylko, można było ustalić Szczegóły — do
chodzenia stwierdzały kombinację różnych okoliczności?
Wchodziły w rachubę: wada konstrukcyjna, zła konser
wacja, warunki atmosferyczne, błąd pilota, zmęczenie
albo stresy — zużycie materiału, a przede wszystkim
pech — i to właśnie w dziedzinie, w której, teoretycznie
przynajmniej, przypadek powinien był być wyęlimino
wany. Raille usiłował wyobrazić sobie Dućkhama

burzy, nawigującego bez jednego silnika, z uszko-
Tego dnia natrafił tam na nową tajemniczą poszlakę, dzonym generatorem, prawdopodobnie przemęczonego i

była to notatka na pokrwawionym i wymiętym bloćz- na pewno bardzo zdenerwowanego,
ku mechanika pokładowego, znalezionym w szczelinie

podłogi. Mechanik pospiesznie nakreślił słowa: „Aku
mulator przeładowany”.

Należało teraz przystąpić do delikatnej operacji ro
zebrania systemów elektrycznych i hydraulicznych.
Przyrządy pokładowe miały być sfotografowane przy
pomocy promieni ultrafioletowych dla-stwierdzenia-o-

ryginalnych odczytów, obwody sprawdzone i prześwie
tlone celem wykrycia śladów zwarć, a wreszcie wyko
nane zdjęcie odcisków palców z dźwigni i przełączni
ków dla stwierdzenia którzy członkowie załogi nimi
manewrowali i wykrycia, czy tajemnicza kobieta me około ośmiu ki!ometrów w bok od miejsca katastrofy:
przeszkadzała pilotom w pracy. Doszedł więc do słusznego wniosku, ze pożar został

Stawało się jednak Coraz bardziej widoczne, że kon- zaprószony w lesie przez gapiów.
cepcja „porywacza” była bezpodstawna. Stwierdzono Wrócił do { nsiadł

przy stole, na którym za-
dwie wady techniczne, z których żadna nie była groź- CZynsjy piętrzyć się .stosy teczek, papierów, wykresów
na, ani niezwykła, ale ich kombinacja stanowiła nie- ; najrozmaitszych notatek,
bezpieczeństwo, jak to zazwyczaj bywa w wypadkach
lotniczych. W okresie pracy w Urzędzie Bezpieczeństwa

W lotnictwie wojskowym zdarzyło się Raille’ęmu latać
na Stanfinghtarach. I niejeden raz w takiej sytuacji
awaryjnej zdarzało mu się robić w portki ze strachu.

Ralph Burden przez lornetkę na balkonie swojego ho
telu obserwował unoszącą się w odległości dwudziestu
kilometrów chmurę dymu. Początkowo myślał, że to

pali się „Tango November” i pomyślał, że może powtó
rzy się wypadek sprzed kilku lat, kiedy samolot RAF-u
po spadnięciu w tropikach zapalił się samoczynnie od

promieni słonecznych. Wytyczył przy pomocy kompasu
linię na mapie i stwierdził, że źródło ognia znajduje się

(Ciąg dalszy nastąpi) (42)

PIŁKA NOŻNA
Godz. '14.30 Boisko Hutnika:

Hutnik — Chemik
(Liga międzywojewódzką) I

PIŁKA RĘCZNA
17.00
Hutnik

(J 1‘ga
Godz. 17.00

Cracovia

(11 liga roężczyżn)
HOKEJ NA LODZIE I

Godz. 13.00 Sztuczne lodowisko:
Cracowia —■Budowlani

(U liga)
. KOSZYKÓWKA
17.00 Hala Korony:

Korona — Hutnik
(II liga kobiet) "i

Jutro

Godz.

Godz.

Godz.

Godz.

RĘCZNA
Hala Hutnika

— Korona

mężczyzn)
Hala Wawelu!

- Piotrcoria

NO2NA
Boisko Korony:

— Wawel
Boisko Skawinki:
— Czuwaj

PIŁKA
11.00
Garbarnia

14.30
Skawinka

(Liga mędzywojewódzka)
PIŁKA RĘCZNA

Godz. 13.00
Hutnik

(I liga
Godz. 11

Cracovia

(II liga mężczyzn)
HOKEJ NA LODZIE
18.00 Sztuczne lodowisko5"

Cracovia — Budowlani

(II liga)
KOSZYKÓWKA

11.90 Hala Korony:
Korona — Hutnik

(II liga kobiet)
TENIS STOŁOWY

10.00 Hala Wandy-
Wanda —• ZWAR Warszawa

(II liga mężczyzn)'

Hąla Hutnika:
— Korona

mężczyzn)
Hala Wawelu:

— Piotrcovia

Godz.

Godz.

Godz;

Numer indeksu: 35059


