
w Warszawie

Fot. JADWIGA RUBIS

Wtedy też była mroźna zima. Ale siarczysty stycz
niowy chłód 1945 roku był niczym naprzeciw cie
płej fali szczęścia i radości z faktu przywrócenia
Krakowowi wolności i zrzucenia jarzma ponurej
okupacji hitleryzmu. Tę pamiętną datę obchodzi
my co roku 18 stycznia. Dzisiaj mija od niej długie
35 lat a przecież mamy jq żywo w pamięci.

Materiały poświęcone rocznicy wyzwolenia Krakowa
odnajdziecie Czytelnicy na str. 3.

I sekretarz KC FZPR EDWARD GIEREK spotkał się 17 bm.
w Warszawie z przedsląw-iciólkami ruchu kobiecego: Prezydium
Krajowej Rady Kobiet Polskich przy OK FJN oraz kierowni
czym aktywem organizacji kobiecych, działaczkami reprezentu
jącymi różne środowiska. . T' . :, '.

Spotkanie, miało charakter

rzeczowej, 'bezpośredniej
mowy o najważniejszych
błoniach kobiet i rodzin,
dziale ruchu kobiecego w

nonarodowej dyskusji
VIII Zjazdem PZPR

,TOZ-
pro-

o u-'

ogól-
prźed

i wnio
skach Wypływających z tej de
baty.

W spotkaniu uczestniczył czło
nek Biura Politycznego, sekre
tarz KC PZPR Edward Babiueh.

Oceniając dorobek polityki
społecznej w minionym 10-leciu,
uczestniczki spotkania mówiły
z satysfakcją o rozbudowie sy
stemu ochrony rodziny i ma
cierzyństwa, o rozwoju świad
czeń socjalnych, popęawie opie
ki zdrowotnej nad matką ; i

dzieckiem, o coraz lepszych wa
runkach. wychowania i kształ
cenia młodego pokolenia.

Nie wszystkie jednak potrze
by rodzin udało się zaspokoić.
Wciąż trudno się żyje ■licznym;
rodzinom wielodzietnym i mat
kom samotnym. Niełat,wy..; jest
start wielu młodych małżeństw
do życia rodzinnego. Godzenie

pracy zawodowej z obowiązka
mi domowymi i rodzinnymi wy
maga od kobiet znacznego wy
siłku, zwłaszcza w warunkach
zakłóceń rynkowych.

Uczestniczki spotkania zazna
jomiły I sekretarza KC PZPR

z opiniami i propozycjami za
wartymi w licznych listach kie
rowanych w ramach dyskusji
przedzjażdowej do organizacji
kobiecych.

Zabierając głos w toku spot
kania, E. Gierek stwierdził, że

wiele dokonano w naszym kra
ju w ostatniej dekadzie i całym
35-leciu dla poprawy"warunków
życia narodu i pomyślności ro
dziny. Obecnie jednak — pod
kreślił — powinniśmy skoncen
trować uwagę na przyszłości;

LIRO pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie na skraju wyżu.
Zachmurzenie małe i u-

miarkowane, rano miej
scami mgły i zamglenia.
Wiatr zpiienny z przewa
gą południowego 2—4 m

na sek. Temperatura maksy
malna dniem minus 6—3, mini-
hiaina nocą minus 10—13 śt. Ć.
Na drogach gołoledź.

na następnym 10-leciu. Na.. czo
ło .....tematów, społecznych,; -jakie
cńcęmy . podjąć w tym 'okresie,
wysuwa się kwestia mieszkanio
wa. .

Sprawą nie .mniejszej wagi,
jest poprawa , zaopatrzenia ryn
ku w artykuły.spożywcze.

Sprawą szczególnie istotną, w

której partia i państwo liczą na

aktywny udział ruchu kobiece
go, jest pomóc w działalności

•wychowawczej, w krzewieniu

tradycyjnych dla Polaków war
tości .moralnych, takich jak wła
ściwe, nacechowane szacunkiem
i życzliwością stosunki w rodzi
nie.

Jak. zapowiedział I sekretarz
KC PZPR, wszystkie wnioski i

propozycje dotyczące ochrony
interesów rodziny, kobiety i
dziecka będą szczegółowo roz
patrzone. przez . jedną z komisji
VIII Zjazdu Partii.

Kolejne ■spacery w ramach

akcji.ZDOBYWAMY ODZNAKĘ
PRZYJACIELA KRAKOWA od
będą się w najbliższą niedzielę,
20 bm. Oto ich program:

• Odznaka brązowa — BA
ROK W KRAKOWIE —' zbiór-
ką między godziną 12.45 a 13.30
na Rynku Głównym (Sukienni
ce, wejście do biura „Wawel-
Touristu”); zwiedzimy m. in.

kościoły: św. Piotra i Pawła i

Pijarów.
• Odznaka srebrna — MU

ZEUM CZARTORYSKICH —

zbiórka między godziną 10.00 a

11-30 na Rynku Głównym (Su
kiennice,. koło wejścia do biu
ra „Wawel-Touristu”).

• Odznaka złota — Koronacje
królów polskich — zbiórka mię
dzy godziną 11.30 - a 12.3(1 na

.Rynku Głównym, (Sukiennice,
ko’o wejścia do biura „Wawel-
Touristu”); m. in. zwiedzimy
Skarbiec Koronny i Muzeum
Katedralne na Wawelu.

• Odznaka złota z pawim
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Kraków, pigtek 18 stycznia 1980 r.

W Sali Senatorskiej na Wawelu

Wczoraj w Sali Senatorskiej na Zaniku .Wawehkim odbyła śię
uroczysta Sesja Rady Narodowej m. Krakowa i Krakowskiego
Komitetu Frontu Jedności Naiodu zorganizowana dla uczczenia
35 rocznicy wyzwolenia Krakowa spod

Uroczysta sesja Rady Narodowej m. Krakowa

Otwierając sesję przew. KK

FJN Marian Konieczny powitał
przybyłych na uroczystość: za
stępcę członka Biura Politycz
nego KC, 1 sekretarza KK PZPR,
przewodniczącego Rady Narodo
wej m. Krakowa Kazimierza

Barcikowskiego, prezesa Krako

wskiego Komitetu ZSL Włady
sława Cabaja, wiceprzewodni
czącego KK SD Karola Jawor
nika, prezydenta Krakowa Ed-

W MOSKWIE zakończyło się
93. posiedzenie Komitetu Wy
konawczego RWPG. Proble
mem dużej wagi były wzajem
ne konsultacje delegacji kra
jów członkowskich Rady, do
tyczące aktualnych problemów
polityki gospodarczej i nauko

wo-technicznej oraz podstawo
wych kierunków rozwoju spo
łeczno-gospodarczego. Pozwolą
one lepiej ukierunkować

współpracę w latach 1981—1385.
W DNIACH 16—17 bm. w Ko

mitecie Centralnym KPZR Od
było się robocze spotkanie
przedstawicieli Bułgarskiej
Partii Komunistycznej. KP

Czechosłowacji, KP Kuby.'
Mongolskiej Partii Ludowo-

ZE ŚWIATA
Rewolucyjnej, Niemieckiej So
cjalistycznej Partii Jedności,
PZPR, RPK, WSPR, KP Wiet
namu i KPZR. Uczestnicy spo
tkania wymienili poglądy na

temat przebiegu przygotowań
do XXII Igrzysk Olimpijskich,
omówili problemy pracy in
formacyjnej i zwiedzili szereg
olimpijskich obiektów Mo
skwy.

RADA Rewolucyjna Afgań-
skiej Republiki Demokratycz
nej opublikowała komunikat,
informacyjny, że podjęto de
cyzję o wydaleniu dziennika
rzy amerykańskich z Afgani
stanu. W uzasadnieniu tego
kroku stwierdza się, że celo
wali oni w kampanii osz
czerstw, insynuacji i wymy
słów rzucanych na Afganistan.

piórem — odczyt prof. dr Ja
niny Bieniarzówny pt. „WALKA
O DEMOKRATYZACJĘ KRA
KOWA” — zbiórka o godz. 10.30
w sali konferencyjnej Domu

(Dokończenie na str. 2)

scw® KaaKawa

Pół miliona zł—od.młodzieży
/

))
?I
t

17 bm. zastępca członka Biura Politycznego KC,' I sekretarz
Komitetu Krakowskiego PZPR — Kazimierz Barcikowski

przyjął przedstawicieli kierownictwa Zarządu Krakowskiego
ZSMP. W spotkaniu uczestniczyli m. in. sekretarz KK PZPR

— Jan Gluza oraz przewodniczący Rady Krukowskiej Fede-
'

r Młodzieży Polskiej i ZK

..
___ „ .. Na ręce Kazimierza BarcjkóWskiegó,

przedstawiciele młodzieży przekazali meldunek o dokonaniu

wpłaty na konto Społecznego Komitetu,Odnowy Zabytków
Krakowa: 0.5 min złotych, wypracowanych w ubiegłym roku

przez młodzież krakowskiego Uniwersytetu Robotniczego
ZSMP. , ;

>. racji
'

Socjalistycznych Związków
f ZŚMP — Jerzy Nykiel. Na ręce F

)
i
/

ł

okupacji hitlerowskiej.

Barsżcza, kierownictwo

Rady Krakowskiej Fe-

SZMP, przedstawicieli
kombatanckich,

go race pozdrowienia
krakowskim oraz

ludziom pracy na-

i wojewódzIwa

warda

KRZZ,
deracji
organizacji
LWP i MO, jak również konsula

generalnego ZSRR w Krakowie
Iwana Korczmę i konsula gene
ralnego Republiki Francuskiej
Marcela Roux.

Okolicznościowe przemówienie
wygłosił Kazimierz Barcikowski

(skrót przemówienia zamieszcza
my na str. 2).

Po przemówieniu Kazimierza

Barcikowskiego glos zabrał kon
sul generalny ZSRR w Krako
wie Iwan Korczma, który dzię
kując za zaproszenie na tę pod
niosłą uroczystość przekazał. w

imieniu ambasadora ZSRR w

Polsce Borysa Arisfowa i-swoim

własnym,
władzom

wszystkim
. yzegó. miasta
Iwan Korczma oddał cześć żoł
nierzom radzieckim poległym , na

polach walki, w tym również o

wyzwolenie Krakęywą Mówca
stwierdził na^tępnió/że w ciągu
35 lat władzy ludowej w Polsce
nasz kraj przeszedł duże przeo
brażenia, podobnie jak sam

Kraków. Z ko^ej iwan Korczma

omówił rozwói, socjalistycznej
gospodarki w ZSRR zą ostatnie
la<a oraz dakzp perspektywy te
go rozwoju W końcowej części
wystąpienia mówca zwrócił u-

wagę na aktualną sytuację noli

tyczną w święcie, podkreśla iąc
konsekwentną politykę pokojo
wa Kraju Rad.

Następnie sekretarz KK PZPR,
przew. Zarządu .Krakowskiego
TPPR Grzelak odczytał

Kamienpgorsku
(ZSRR) urodziły się czworacz
ki — dziewczynki. Czują się
dobrze i przybierają stale na

wadze.
■ 17' bm. w Peekskill w sta

nie Nowy Jork, gdzie znajduje
się elektrownia atomowa, zao
patrująca w energię elektrycz
ną metropolię nowojorską i jej
przedmieścia, wyśtą.pily lekkie

wstrząsy ziemi..
■ Na lotnisku Heathrow w

Londynie aresztowano 3 oby
wateli amerykańskich. Skon
fiskowano kilogram heroiny,
której wartość rynkowa wyno
si 880 tys. dolarów. Celnicy
twierdzą, że przemytnicy byli
członkami gangu przerzucają
cego narkotyki z Tajlandii do
USA. ■

Uroczysta sesja w Sali Senator
skiej na Wawelu.

treść przyjętego przez sesję oko
licznościowego adresu-listu

byłych uczci
ków i rodzin poległych,
przekazał na ręce

my. (Treść listu

str. 2).
(Dokończenie

do
ników walk o Kra-

który
Iwana Korcz-

pedajemy na

na str. 2)

Uchwala Rady Państwa
W l'l—IWIji

23 marca br.—wybory
do Seimu i WRN

17 bm. odbyło się' w Belwe
derze posiedzenie Rady Pań
stwa. W związku ze zbliżają
cym się upływem kadencji Sej
mu i rad narodowych stopnia
wojewódzkiego, wybranych w

1976 r. Rada Państwa? podjęła
uchwalę. 6 zarządzeniu ąyyBó-
rów oraz rozpatrzyła problema-

Przywódca rewolucji libij
skiej — płk- Muanimar Kadafi

oświadczył na konferencji pra
sowej, że Libia podjęła decyzję
w sprawie zerwania stosunków

gósbodarcźych z Chinami ponie
waż Pekin udziela pomocy woj
skowej i poparcia Egiptowi;
niedawno dostarczył temu kra
jowi 90 samolotów wojskowych.

Libia — zaznaczył M. Kadafi
— zrewiduje swe stosunki • ze

Stanami Zjednoczonymi, jeżeli
administracja amerykańska nie
zmieni swej wrogiej polityki
wobec narodów arabskich i pro
blemu palestyńskiego.

Bydgoskie
PREDOM-ROMET rozpoczęły pro
dukcję rowerów dla maluchów.

Pojazd przeznaczony jest dla dwu-,
trzyletnich dzieci. Min i rower jest
dwukołowy, zaopatrzony dodatko
wo w dwa doczepiane kółka. W

tym roku ukaże się w handlu se
ria informacyjna. Na zdjęciu: ba
danie na wytrzymałość stateczną
przeprowadza Jerzy Andruszczak.

CAF — Źołrtowskl

Zakłady Rowerowe

17 stycznia br. społeczeń
stwo Warszawy a wraz z

nim wszyscy Polacy obcho
dzili uroczyście 35. rocznicę
wyzwolenia stolicy spod o-

ku nacji niemieckiej.
W Teatrze Wielkim odbył

się uroczysty koncert,, na

który przybyli: Edward Gie
rek, Henryk Jabłoński, Piotr
Jaroszewicz.

Społeczeństwo stolicy od
dało h*»łd bohaterom pole
głym w walkach o Warsza
wę — żołnierzom pnUJ-^-n i
radzieckim. W sali War
szawskiej PKiN odbyła Mę
wspólna sesja Stołecznej Pa
dy Narodowej i Stołecznego
Komitetu FJN.

tykę związaną z przypadający
mi jej w myśl ordynacji wybor
czej zadaniami.

Na podsfawie art. 8 ust. 1 or-

Sejmu
(Dz.U,
Rada

dy nacji wyborczej do
PRL i rad narodowych
z1976r. nr 2,póz. 15)
Państwa postanawia:

1. Zarządza się wybory do

Sejmu i rad narodowych stopnia
wojewódzkiego oraz wyznacza
się . datę wyb.orów na niedzielę
23 marca 1980 r.

. 2. Kalendarz wyborczy, sta
nowiący- załącznik do niniejszej
uchwały, określą dni, ,w których
upływają . terminy przewidziane
w ordynacji wyborczej. fKaleń-
darz wyborczy drukujemy na

str. 2.)

Wojska chmshs

issranu
DELHI

Jak podaje indyjska agencja
PTI. powołując się na źródła po
informowane w Delhi, Chiny
zwiększyły dostawy broni dla
Pakistanu i przewożą ją szosą

karakorumską.

Wysłannik PTI doniósł tym
czasem z Kabulu, powołując się
na afgąńskie 'źródła kontrrewo
lucyjne, że wojska chińskie

działają na terytorium Afgani
stanu — w Badaęhszanie i Bag-
lanię-.

w kinie „KIJÓW"
21, 28 stycznia i 1 lutego
SPOTKANIA

DZIEWCZĄT
i. CHŁOPCÓW

Bezpłatne karty wstępu
otrzymacie W „Kijowie” od
18 stycznia, od godziny 14.30

O9O
W pozostałe dni ferii

kino „KIJÓW”
zaprasza

ciekawe spotkania
atrakcyjne filmy
zawsze o 11-ej.

na:

e

•

Bilety w cenie 10 złotych
w kasie kina. — Szczegóły
w afiszach. K-377

I
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Mć o nich pozostanie na zawsze
Przemówienie Kazimierza Barcikowskiego

(Skrót)
SZANOWNI TOWARZYSZE' I

OBYWATELE

Wracamy dziś myślą do donio
słych, dla Polski i świata wyda
rzeń stycznia 1345 rókąi. Z nad
wiślańskich i nadnarwiańskich

prżyczułków zdobytych' przez •

Armię Radziecką latem 1944 ro
ku ruszyła na Zachód ofensywa,
która na podobieństwo wierzeń

potężnego młota skruszyła' pozy
cje wojsk hitlerowskich! roz
gromiła frontowe jednostki wro
ga i w pościgu za nimi oswobo
dziła obszary centralnej j za
chodniej Polski, przeniosła woj
nę na przedpola Berlina. Wów
czas, dzięki mistrzostwu: ra
dzieckich dowódców, w cięż-kiej
krwawej pracy wojennej, ra
dzieckiego i. polskiego żołnśerza

zapisany został kalendarz wyz-

List do wyzwolicieli
Krakowa

Ocaliły
miasto.

7

kierują ser-

do

DO WYZWOLICIELI

KRAKOWA, RADZIECKICH

TOWARZYSZY BRONI! DO
WETERANÓW ARMII RA
DZIECKIEJ, ŻOŁNIERZY,
PODOFICERÓW 59 I 69
ARMII ORAZ 4 KORPUSU

PANCERNEGO I FRONTU

UKRAIŃSKIEGO!
TĄ/dniach 18 i 19 stycznia
W 1945 roku 59 i 66 Armia,

eraz 4 Korpus Pancerny I

Froijtu Ukraińskiego Armii

Radzieckiej mistrzowskim
manewrem wyzwoliły Kra
ków spod wjtadzy hitlerow
skich okupantów i uratowały
miasto od zagłady,
przed zniszczeniem
które jest skarbnicą polskiej
i ogólnoludzkiej kultury.

Uczestnicy UROCZYSTEJ

SESJI RADY NARODOWEJ
MIASTA KRAKOWA I

KRAKOWSKIEGO KOMI
TETU FRONTU JEDNOŚCI
NARODU zorganizowanej z

okazji 35, rocznicy wyzwole
nia Krakowa,
deezne myśli i uczucia

Was, którzy przywróciliście
nam wolność i przesyłają
Wam, Drodzy Towarzysze, w

imieniu społeczeństwa mia
sta i województwa gorą
ce braterskie pozdrowienia

wraz z wyrazami głębokiej
wdzięczności i szacunku. ■
Kierujemy również serdecz
ne pozdrowienia i życzenia
dla rodzin żołnierzy, którzy
oddali sWe życie w walkach

o ocalenie Krakowa.

Wyzwolenie i ocalenie .

Krakowa stanowiło przykład
podporządkowania celu mi
litarnego wartościom spo
łecznymi. Żołnierze I Frontu

Ukraińskiego znali historycz
ną -wartość zabytków podwa
welskiego grodu. Wiedzieli
o tym, że Kraków ma być
nie tylko wyzwolony, ale i o-

calony. W przeddzień bitwy
o miasto przyjechał na jego
nrzedpoje dowódca I Frontu

Ukraińskiego marszałek I-

wan Koniew, aby osobiście

organizować szturm na Kra
ków. Żołnierze 59 i 60 Armii

zdobyli nasze miasto

nie zniszczone.
Od tych wydarzeń

35 lat. Dokonania

polskiego pod kierownic
twem Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej w ciągu
minionego okresu są histo
rycznej miary. W ich rezul
tacie kraj nasz osiągnął no
wy jakościowo szczebel roz
woju prawno-ekonomiczne
go, politycznego i kultural
nego. Wykładnikiem tych
zmian jest obecny rozkwit

starej piastowskiej stolicy

prawie

minęło
narodu

Kronika wypadków
® Wczoraj ok. godz. 17 .50 na

drodze w Śmiłowicach (gm. Nowe

Brzesko), znaleziono zwłoki Win
centego Szczepańskiego (I. 68, zam.

w Smiłowicach), który został
śmiertelnie potrąeony przez nie

ustalony dotychczas samochód.
<@ W ciągu minionej doby na

drogach Krakowa i województwa
miejskiego doszło do 16 wypadków,
w których 3 osoby poniosły śmierć,
a 16 doznało obrażeń. Ponadto
Służba Drogowa MO odnotowała

kolizji

^wolenia największych miast Pol
ski, a w tym i Krakowa.

Wydarzenia doniosłe w hist.o-

rj-cznjym zasięgu mają zawsze

wielostronne znaczenie i głębo
ko sięgające następstwa. Do ta
kich wydarzeń bez żadnej wąt
pliwości należały ówczesne. Za
trzymajmy swoją uwagę na ich

niektórych aspektach.
Na trwałe przeszła do historii

wielka ofiarność wojenna i zdol
ność mobilizacji wysiłku na

rzecz zwycięstwa ze strony pań
stwa i narodów Związku Ra
dzieckiego. Pamiętamy przecież,
że ta ofensywa angażująca o-

gromne siły ludzkie i material
ne Armii Radzieckiej nastąpiła
po nieludzko ciężkich walkach

obronnych pierwszego etapu
wojńy,. po zażartych bojach pod
.Stalingradem i Kurakiem, któ
re złamały zdolności ofensyw

Polski — Krakowa, który
jest dzisiaj prężnym ośrod
kiem przemysłu, kultury i

sztuki, a jednocześnie wiel
kim skupiskiem bezcennych,
zabytków historii i kultury
narodowej. Obecnie wysił
kiem całego narodu są one

kompleksowo odnawiane dla
zachowania ich obecnym i

przyszłym pokoleniom. Sym
bolem przemian, które przy
niosła Polska Ludowa jest
nowohucki kombinat meta
lurgiczny noszący imię Leni
na. będący świadectwem

wieloletniej współpracy , go
spodarczej i pomocy ze stro
ny bratniego Kraju Rad, n-

trwałająćym nainięć Wodza

Rewolucji Październikowej
Włodzimierza Iljieza Lenina,
który na naszej ziemi żył i

pracował na Początku obec
nego jbzisiai." namie-

fajae ó Waszym ‘żołnierskim

♦rudzie. o Waszej ofierze

krwi, mieszkańcy Krakowa

śla Wam najlmsze słowa

podziękowania. Święta jest
krew przelana w obronie

naszej wolności, święta jest
pamięć o czynach historycz
nych Armii Radzieckiej.

Chwała braterskim żołnie
rzom Armii Radzieckiej, któ
rzy wyzwolili naszą Ojczy
znę i która dzisiaj razem z

armiami bratnich państw
socjalistycznych stoi, na stra
ży pokoju i zdobyczy socja
lizmu.

Uroczysta sesja na Wawelu
(Dokończenie ze str. 1)

Uroczystą sesję zakończyło o-

degranie Międzynarodówki.
W programie okolicznościowym

wystąpili artyści krakowscy:
Halina Czerny-Stefańska, Teresa

Budzisz-Krzyżanowska, Anna
Lutosławska. Edward Lubaszen-
ko i Wojciech Ziętarski, który,
był równocześnie autorem pro
gramu.

Również wczoraj o godz. 10 w

w sali Muzeum Historycznego

i kilkanaście ballad,
■pomocą przyjaciół z

zaprezentował podczas
„bułgarskiego wieczo-

------ --- --------- --- -- ?---- --- a—- - ------

Gdzie Grechuta

był na wakacjach ?
Oczywiście w słonecznym So

zopolu i udowodnił tó wczoraj,
późnym wieczorem, w piwnicy
pod Baranami. Przywiózł bo
wiem Marek Grechuta z Bułga
rii nie tylko piękne wspomnie
nia, ale
które z

Piwnicy
uroczego
ru”. Po balladach był wernisaż
wakacyjnych rysunków też Gre
chuty i też z Bułgarii. Było je
szcze bułgarskie wino i
ski ser.

Ale to nie wszystko.
Grechuta przedstawił
dwie piosenki ze swego nowe
go programu, który już nieba
wem pokaże w Piwnicy. Są to

muzyczno-poetyckie „wersje”
powszechnie znanych obrazów.
Wczoraj buł Modigliani i Degas,

(e»J

bułgar-

Marek
również

ne armii hitlerowskiej, po
zwycięskich operacjach ha U-

krąińie i Białorusi Zakończonych .

wyzwoleniem części Polski.
Na trwałe weszła do historii

niezłomna postawa narodu pol
skiego w walce z hitleryzmem.
Od pierwszych dni wojny po jej
dzień ostatni uczestniczyli Pola
cy w walkach na wszystkich
frontach, a w tym ha froncie

szczególnie trudnym obejmują
cym cały okupowany kraj. W
toku tej walki narastały siły
skupione ■wokół PPR, które za
decydowały o nowym kształcie

ustrojowym odrodzonego pań
stwa polskiego, o jego wejściu
na drogę rewolucyjnych prze
mian społecznych, o jego powro
cie nad Odrę i Nysę. W tych
czasach, jakże trudnych dla na
rodu i jakże skomplikowanych
wystarczyło nam hartu i odwa
gi, aby w uporczywej walce o-

'bronić naród przed załamaniem
klęską wrześniowa i okrutną o-

kupacją i wejść do grona na
rodów zwycięskich, co ostatecz
nie udokumentowały nasze woj
ska uczestniczące wraz z Armią
Radziecką w szturmie Berlina.

Czynnikiem o zasadniczym
znaczeniu dla tych rozstrzygnięć
i dla zabezpieczenia naszych
granic w okresie powojennym
.był wykuwany w tych latach
sb.iusz polsko-radziecki, stworze
nie obozu państw, socjalistycz
nych, którego Polska jest ce
nionym i niezawodnym uczest
nikiem.

W świetle wydarzeń wojen
nych' i powojennego rozwoju
naszego

"

kraju Kraków urasta

do rangi symbolu. Ocalony w

dniach wyzwolenia od znisz
czeń. jakie gotował mu okupant
dzięki . . mądremu manewrowi
Armii Radzieckiej, od pierwszych
diii wolności oddał swe 'siły o-

dradzającej się Polsce. Służył
jej swym stale powiększanym
potencjałem przemysłowym.■'
naukowym i kulturalnym. Słu
żył jej zmieniając swój charak
ter historycznego dokumentu,
pomnika narodu polskiego.

W Krakowie'-^’ ‘symbolus No- ■
wej Polski (znalazła, -dwojeoudo-
kumentowanie bliska współpra
ca ze Związkiem Radzieckim,
zmaterializowana szczególnie:
dobitnie w Hucie im. Lenina —

sztandarowej •’ inwestycji: pierw
szego etapu uprzemysłowienia
kraju.' W ten sposób historia

najnowsza tworzona przy na
szym udziale splata się z chlub
ną przeszłością starego grodu.

Polska myśl polityczna w sto
sunkach zagranicznych ukształ
towała się na gruncie historycz
nych doświadczeń naszego na
rodu. Budowanie bezpieczeństwa
r.aszych granic i tworzenie trwa
łych podstaw socjalistycznego

m. Krakowa przy ul. Francisz
kańskiej 4 odbyło się uroczyste
otwarcie wystawy pt. „Pierwsze
dni w wyzwolonym Krakowie”
Na inaugurację tej ekspozycji
przybyli m. in.: przew. KK FJN
Marian Konieczny, prezes KRZZ
Antoni Dałkowski, kier. Wydz.
Pracy

'

Ideowo-Wychowawczej
KK PZPR Jan Broniek, przew.
KK ZSL Władysław Cahaj i wi
ceprezydent m. Krakowa Jan
Nowak. Obecny był również
konsul Konsulatu Generalnego
ZSRR w Krakowie Walery Go-
łowozański.

Z okolicznościową wystawą za
poznał zebranych dyr. Muzeum
Historycznego mgr Sławomir

Wojak. Ekspozycja zawiera wie
le nie publikowanych jeszcze
zdjęć dokumentalnych z pamię
tnych dni wyzwolenia Krakowa,
fotokopie pierwszych odezw, za
rządzeń nowych władz i tytuło
wych stron gazet. Zdjęcia uka
zują w kolejności ostatnie go
dziny okupacji hitlerowskiej w

Krakowie, która trwała 5 lat, 4

miesiące i 12 dni, a następnie
pamiętne chwile wkroczenia od
działów radzieckich do miasta i

sceny z . powitania wyzwolicieli.
Wiele zdjęć znalazło się na tej
wystawie dzięki życzliwości płk.
Jewgienija Bondariewa, dowód
cy 42 Brygady Saperów, która
rozminowała Kraków.

Prezentowane na wystawie
zdjęcia i fotokopie znajdą się
m.;in. w okolicznościowym albu
mie przygotowywanym obecnie
dft druku przez KAW. (aż)

rozwoju^ kraju jest' dla nas

sprawą nadrzędną. Dzięki łączą
cym nas sojuszom ze Związkiem
Radzieckim i innymi krajami
socjalistycznymi, po długiej wal
ce politycznej i dyplomatycznej
doprowadziliśmy do uznania na
sze! granicy zachodniej i zape
wniliśmy pokojowe warunki

rozwoju kraju. Rozwinęliśmy
bardziej niż kiedykolwiek na
sze stosunki gospodarcze ze

światem i nadal chcemy je roz
wijać.

Działając wspólnie z krajami
socjalistycznymi podejmowaliś
my liczne inicjatywy na rzecz

bezpieczeństwa i odprężenia w

stosunkach międzynarodowych,
a szczególnie w Europie. Nasza
wola w tym względzie jest nie
zmienna tak jak niezmienne
ięśt dążenie riaszego narodu do
żvcia i pracy w pokoju.

Z tym większą uwagą odno
simy się do wszystkich prób za
grożenia bezpieczeństwa i zaha
mowania lub w krańcowym
.przypadku odwrócenia wstecz

procesu odprężenia. W ostatnim
okresie zaszły wydarzenia, któ
re muszą nas niepokoić i skła
niać do zaostrzonej uwagi. Zwią
zane to jest z całym komplek
sem spraw międzynarodowych
uruchomionych przez decyzję o

wprowadzeniu na uzbrojenie
krajów NATO, nowych jakościo
wo środków, w okolicznościach

niepodjęcia przez tę kra’* pro
pozycji rokowań przedłożonych
przez Związek Radziecki.
DRODZY TOWARZYSZE
I OBYWATELE!

Nasze miasto zawdzięcza
je wyzwolenie w nlezniszczo-

nym słanie,'dowódcom i żołnie
rzom I Frontu Ukraińskiego. W
walkach o wyzwolenie Krako
wa zginęło wielu żołnierzy i ofi
cerów Armii Radzieckiej. Pamięć
o ich ofierze życia zachowana

jest w świadomości naszych
mieszkańców, znajduje wyraz w

trosce o ich groby pozostałe na

nasze! ziemi. Czcimy pamięć do
wódców wpisanych w .historię
naszego miasta. Zwracamy się
dziś do wszystkich weteranów

tęgo frontu ze słowami podzięki,
zi zapewnieniami nasęej, pamię-

o ich czynach , i ó roli .jaką
odegrali w budowaniu fnnd.s-
rńentów przyjacielskich stosun
ków narodu polskiego, i naro
dów radzieckich. Czynimy to w

imieniu władz Krakowa, w i-
ńiieniti wszystkich
kańców.

Niech pozostanie
pamięć żołnierzy
Krakowa.

Niech żyje i umacnia się przy
jaźń polsko-radziecka!

swo

jego miesz-

zawsze żywa
wyzwolenia

Kalendarz wyborczy
Załącznik do uchwały Rady
Przed dniem wyborów (naj

później) —

66 dnia, tj. .23 stycznia 1930 r.

— ogłoszenie uchwały Rady
Państwa o zarządzeniu wybo
rów do Sejmu PRL i rad naro
dowych stopnia wojewódzkiego,

57'dnia, tj. 26 stycznia 1080 r.

— ogłoszenie uchwały Rady
Państwa w sprawie ustalenia

liczby radnych rad narodowych
stonnia wojewódzkiego,

’

55 dnia, tj. 28 stycznia 198(1 r.

— powołanie Państwowej Ko
misji Wyborczej, ogłoszenie

Zdobywamy Odznakę
Przyjaciela Krakowa

(Dokończenie ze str. 1)

Turysty PTTK (wejście »d ul.

Bitwy pod Lenino).

ZAPRASZAMY MŁODZIE?

W okresie zimowych ferii

szkolnych urządzamy — wspól
nie z Kuratorium "

Oświaty i

Wychowania — dodatkowe wy
cieczki dla młodzieży. Uczestni
cy będą mogli zdobyć — za

udział w sześciu spacerach —

odznakę PRZYJACIELA KRA
KOWA w stopniu brązowym.

Oto program wycieczek na

najbliższy tydzień:
• poniedziałek. 21 bm. — Naj

starsze dzieje Krakowa,
• środa, 23 bm. — Budowle

romańskie i gotyckie w Krako
wie,

• piątek, 25 bm. — Kultura
w XV-wiecznym Krakowie.

Zbiórka między 'godz. 10.0Ó a

11.00 na Rynkii Gł„ koło wejścia
do biura Wawel-Touiriśtu w Su
kiennicach. (KAS)

ZKRAJU
PREZES Rady Ministrów, na

wniosek ministra przemysłu
maszyn ciężkich i rolniczych,
powołał inż. Eugeniusza Szat
kowskiego na stanowisko pod
sekretarza stanu w Minister
stwie Przemysłu Maszyn Cięż
kich i Rolniczych.

NOWYM dyrektorem i kierow
nikiem artystycznym Państwo
wej Filharmonii w? Wrocła
wiu został Marek Pijarowski,
dotychczasowy dyrygent tej
Filharmonii. Tadeusz Strugała,
który przez ponad 11 lat był
dyrektorem FW, objął z koń
cem ub. roku stanowisko z-cy

Wczoraj w Urzędzie Miasta

prezydent E. Barszcz spotkał
się z krakowskimi naukowcami
— długoletnimi i aktywnymi
członkami Krakowskiej Rady
Nauki i Techniki, która nieda
wno przekształcona została w

ciało doradcze o ponadkrakow-
skim zasięgu — Radę Nauki i
Techniki Makroregionu Połud
niowo-Wschodniego.

E. Barszcz wręczył naukow
com przyznane odznaczenia:

Złote Odznaki „Za pracę spo
łeczną dla m. Krakowa” otrzy
mali: prof. H. Górecki, prof. W.

Grodziński i prof. Zb. Jasicki.
Złote Odznaki „Za zasługi dla
ziemi krakowskiej” wręczono:
dr J. Bugajskiemu, prof. Z . En
gelowi, dr E. Garści, prof. B.

Kordasowi, doc. J . Kozłowskie
mu. prof. W. Krówczyńskiemu,
prof. W . Kwaśniewiczowi, mgr
inż. T . Łagoszowi, prof. K. Ma
ntrze, doc. W . Pietraszewskicmu,
prof. S . Wawrzyńczakowi.

Odznakami „Zasłużonego dzia
łacza FJN” udekorowano: prof.
W. Borusiewicza — długoletnie
go przewodniczącego Krakows
kiej .Rady Nauki i Techniki oraz

prof. A. Długosza, dr T. Elia-

siewicza, prof. J. Kruczałę. prof.
dr .jiab.. inż. W. Muszyńskiego i
prof.' Żfc.” 'Żurawskiego. “

26 naukowców.) członków Kra
kowskiej Rady . uhonorowanych
zostało okolicznościowymi adre
sami zawierającymi podzięko
wanie za pracę. Gratulację
Wszystkim odznaczonym

' i

różnionym złożyli obecni
czas uroczystości:. prof M.
śowicz —. przewodniczący
kowskiego oddziału PAN

prof. R. Ney — przewodniczą-

wy-
pod-
Mię-
kra-
oraz

Państwa z 17 stycznia 1980 r.

uchwały Rady Państwa w spra
wie liczby, granic i numerów

okręgów wyborczych dla wybo
rów do Sejmu, liczby posłów
wybieranych w poszczególnych
okręgach wyborczych oraz sie
dzib okręgo-wych komisji wy
borczych,

50 dnia, tj. 2 lutego 1980 r. —

powołanie okręgowych komisji
wyborczych dla wyborów- do

Sejmu oraz wojewódzkich ko
misji wyborczych dla wyborów
do rad narodowych stopnia wo
jewódzkiego,

45 dnia, tj. 7 lutego 1980 r. —

powołanie obwodowych komisji
wyborczych, ,

38 dnia, tj. 14 lutego 1980 r. —

przesłanie spisów wyborców
przewodniczącym obwodowych
komisji wyborczych, .

35 dnia, tj. 17 lutego 1980 r.

—■wyłożenie spisów wyborców
do publicznego wglądu,

25 dnia, tj. 27 lutego 1980 r.

— zgłoszenie list kandydatów i
złożenie oświadczeń o zgodzie
na kandydowanie na posłów i

radnych rad narodowych stop
nia wojewódzkiego,

20 dnia, tj. 3 --rca 1980 r. —

ogłoszenie danych o kandyda
tach na posłów oraz.na radnych
rad narodowych . stopnia woje
wódzkiego.

Ferdynand Wójcik
aktor Starego Teatru

prawy człowiek i zasłużony artysta, po krótkiej cho
robie zmarł dnia 16 stycznia 1980 roku, w w ieku 65 lat.

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 21 stycznia,
o godzinie 14, na cmentarzu parafialnym w Woli Du-

chackicj —- o czym z żalem zawiadamiają
Dyrekcja i zespół Starego Teatru

dyrektora artystycznego w Fil
harmonii Narodowej w Waf-

•zawie.
W KATOWICACH nagrano

przy pomocy magnetowidów na

taśmie magnetycznej ekspery
mentalny, pierwszy w naszym
kraju program muzyczny,
przystosowany do przegrania
w przyszłości na wideopłytę.

NA RĘCE prezydenta JFRS
— Josipa Broz-Tito, który
przebywa w szpitalu, napływa
ją od wielu zagranicznych mę
żów stanu oraz od organizacji,
i osób prywatnych z JFRS te
legramy z życzeniami szybkie
go powrotu do zdrowia. .W

imieniu KC PZPR oraz swoim

własnym gorące życzenia szyb
kiego powrotu dó zdrowia i

pełni sił przekazał Josipowi
Broz-Tito I sekretarz KC
PZPR — Edward Gierek.

ny Rady Nauki i Techniki Ma
kroregionu Południowo-Wscho
dniego. *

W Warszawie wręczono dorocz- ,

ne nagrody Wydziału Nauk Me
dycznych PAN, przyznawane za

wybitne osiągnięcia badawcze.'

Szczególne wyróżnienie przy-
padło tym razem środowisku
krakowskiemu: nagrodę im. Ją-- ■■
drzeja Śniadeckiego otrzymał1'
doc. dr Marek Zembala z Aka
demii Medycznej w Krakowie —

za wyniki uzyskane w badanich
nad mechanizmami sterującymi

procesami immunologicznymi.
Nagrody I stopnia otrzymały

dwa zespoły — także z krakow- 1

sklej AM: prof. dr Andrzej >

Szczeklik, dr Ewa Niżankowska
i dr Grażyna Czerniawska-My-
sik za wyniki badań z dziedziny
farmakologii klinicznej nad rolą
prostaglandyn w astmie aspi^
rynowej oraz .zespół: prof. dr
Tan Sekuła, dr Bohdan Hńa-
tow, dr Beata Tobiasz, dr Zbig
niew Danek i dr Elżbieta Leś
niak za badania nad rehabili
tacją oddychania, głosu i mowy:
u chorych po całkowitym usu
nięciu krtani.

17 bm. w Krzeszowicach pod
pisano umowę o współpracy
kulturalnej Krzeszowic oraz

_

Krakowskiego Teatru Muzycz
nego. Najważniejszym punktem
umowy jest podjęcie przez obie,
strony starań o utworzenie w

Krzeszowicach sceny filialnej
KTM pod nazwą „Parady”. Po- .

nadto w Krzeszowicach zorga
nizowany zostanie „Klub Mu
zyki i Literatury”, a Teatr Mu
zyczny nawiąże współpracę ze

Szkołą Muzycżną im. Zygmunta
Noskowskiego.

Podpisujący umowę zamierza
ją zagospodarować ruiny zamku
Rudno k/Tenczynka , i utworzyć ■
tam letnią scenę. Teatru Muzy- .

cznego. Zgodnie z planami, za
bezpieczenie ruin powinno zo
stać zakończone do 1985 r., kie
dy to Krzeszowice obchodzić bę
dą 700-ą rocznicę lokacji.

Umowę podpisali: naczelnik
Miasta i Gminy Krzeszowice
Adam Jasiński oraz dyrektor
.Krakowskiego Teatru Muzycz
nego Jan Krzyżanowski.

Odbył się koncert zespołu in
strumentów dawnych KTM

„Fiori Musicali”, (ag)

Matematyka u geologów
Wczoraj zakończyło się- W

AGH dwudniowe ogólnopolskie''
sympozjum poświęcone zastoso
waniu metod matematycznych'
przy poszukiwaniu i udostępnia
niu surowców energetycznych.

W trakcie obrad omówiono
stan i główne kierunki zasto
sowania metod matematycznych
w kartografii wgłębnej, kompu
terowe metod}' obliczania zaśtf-”
bów węgli kamiennych oraz

problemy organizacji banku da
nych.

Organizatorem sympozjum był
Instytut Geologii i Surowców

Mineralnych AGH. (jb)



Nr 14 (10569) ECHO KRAKOWA Btr. 3

24 salwy z 324 dział
30322331230201303023

wyzwolenie Krakowa
18 stycznia wojska marszałka Koniewa przełamały na pół

noc od miasta zewnętrzny pierścień obrony i wyszły na za
chodnie jego zaplecze. Tam Samodzielny Korpus Pancerny
Gwardii pod dowództwem gen. lejtn. P. Polubojarowa otrzy
mał rozkaz gwałtownego zwrotu na południe celem odcięcia
Niemcom wszelkich dróg odwrotu na zachód, zaś 59 Armia

gen. płk. I. Korownikowa — wdarcia się — wzdłuż linii ko
lejowej— do centrum miasta. Wykonanie tego manewru

przebiegało rzeczywiście błyskawicznie. Jeszcze przed wie
czorem czołgi radzieckie dotarły do krakowskiego Rynku,
choć wszędzie broniły się nadal oddziały Wehrmachtu. Dopie
ro w nocy z 18 na 19 stycznia Wisła została sforsowana na

całym swym biegu, a w ciągu dnia zdziesiątkowane oddziały
niemieckie poczęły uciekać drogami na Skawinę. Kraków

był wolny. I nie uszkodzony.

W
STYCZNIA 1945 r. ko
munikat wojenny Na
czelnego Dowództwa

Armii Radzieckiej informował,
że:

„...Wojska 1 Frontu Ukraiń
skiego, w wyniku przeprowa
dzenia umiejętnego manewru

oskrzydlającego oraz w rezulta
cie uderzenia od czoła, w dniu
19 stycznia szturmem opanowa
ły dawną stolicę i jeden z naj
ważniejszych ośrodków kultu
ralno-politycznych sojuszniczej
Polski — KRAKÓW, silny wę
zeł obrony niemieckiej osłania
jący podejścia do Zagłębia Dą
browskiego. W toku walk woj
ska radzieckie wyzwoliły ponad
to miasto i węzeł kolejowy Wie
luń i Tarnów oraz przeszło 600

innych miejscowości...”
W dalszym ciągu Komunikat

ten wymieniał m. in. także miej
scowości na ziemi krakowskiej
(Krzeszowice, Rudawę, Zabie
rzów. i inne) oraz informował, o

natarciu 4 Frontu Ukraińskiego
na Jasło i Gorlice... „ważne
punkty oporu niemieckiego na

kierunku Kratowa”.
W tym samym dniu 19 stycz

nia 1945 r. wódz naczelny, mar
szałek Związku Radzieckiego
Józef Stalin w rozkazie nr 230
skierowanym do dowódcy . 1

„Spotkania z pamięcią" J
W związku z przypadającą w br. 35. rocznicą zwycięstwa (

nad faszyzmem,. Polskie Radio —Redakcja audycji kom- (
batanckich „Czas i Ludzie” oraz Urząd do Spraw Kombatan- (
tów, przy współudziale zarządów głównych związków tom- /
batanckich i szeregu instytucji kulturalnych i społecznych, *

organizują konkurs pn. „SPOTKANIA Z PAMIĘCIĄ” — na J

nagranie wspomnienia — gawędy uczestników II wojny }
światowej. Konkurs organizowany jest w dwóch grupach: \

— dla dziennikarzy i.• członków związków twórczych (
— dla amatorów, młodzieży szkolnej, studenckiej, pracu- (

jąeej oraz harcerzy. j
Celem konkursu jest utrwalenie na taśmie dźwiękowej j

„magnetofonowej’’ gawędy-wspomnienia żołnierzy II wojny «

światowej, partyzantów, uczestników ruchu oporu i konspi- J
racji, więźniów gestapo ; .obozów koncentracyjnych, organi-

'

zatorów i nauczycieli tajnego nauczania, działaczy konspira- Ś
cyjnych organizacji politycznych oraz ludzi współpracują- ■,
cych aktywnie z tymi organizacjami i ruchem oporu. Pod u- (
wagę będą brane wyłącznie wspomnienia o osobistym udzia- ;
le i przeżyciach w latach II wojny światówej. z

Ostateczny termin nadsyłania taśm upływa 15 kwietnia br. j
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w Dniu Zwycięstwa — )
9 maja br. \

Warchiwum Głównej Ko-

mis.ji Badania Zbrodni
Hitlerowskich w Polsce

znajduje się wiele do
kumentów pochodzących z kan
celarii Oberkommando der
Wehrmacht oraz podległych mu

ogniw, dotyczących zbrodni

popełnionych przeciwko poko
jowi i ludzkości.

Jak wynika z materiałów u-

dostępnicnych przez Główną Ko
misję BZHwP, węzłowe doku
menty dotyczące zbrodni Wehr
machtu znajdują się w aktach

Międzynarodowego Trybunału
Wojskowego w Norymberdze,
który rozpatrywał sprawę od
powiedzialności za udział sił

zbrojnych III Rzeszy w cało
kształcie zbrodni i wymierzył
karę śmierci szefowi Naczelne
go Dowództwa Wehrmachtu
(OKW) feldmarszałkowi Wilhel
mowi Keitlowi, szefowi Sztabu
Dowodzenia OKW Alfredowi Jo
dłowi oraz admirałowi Kriegs-
marine — Karlowi Doenitzowi
karę 10 lat więzienia.

Najbogatszy zbiór źródeł do
tyczących OKW znajduje się w

akłach Amerykańskiego Trybu
nału Wojskowego w Norymber

Frontu Ukraińskiego, marszałka
Iwana Koniewa i szefa sztabu
tego Frontu gen. armii Wasilija
Sokołowskiego pisał:

„Wojska 1 Ukraińskiego Fron
tu w wyniku umiejętnego ma
newru oskrzydlającego w połą
czeniu z atakiem frontalnym,
dziś 19 stycznia, szturmem zdo
były prastarą stolicę i jeden z

najważniejszych kulturalno-po
litycznych ośrodków sprzymie
rzonej z nami Polski — miasto
Kraków — potężny loęzeł obro
ny Niemców, osłaniający dojścia
do Dąbrowskiego Zagłębia Wę
glowego. W walkach o zdobycie
miasta wyróżniły się wojska ge
nerała lejtnanta Korownikowa,
generała pułkownika Kuroczki-
na, generała majora Kowalczu
ka, generała majora Kozaczka,
generała majora Andriejewa...”

Ogółem rozkaz wymieniał
nazwiska 60 dowódców różnych
rodzajów broni, których żołnie
rze wyróżnili się w walkach o

wyzwolenie miasta. W dalszej
jego części czytamy:

„W uznaniu odniesionego zwy
cięstwa jednostki i formacje,
które najbardziej wyróżniły się
w walkach o zdobycie Krakowa,
przedstawić do nadania miana
„Krakowskich” i do odznaczenia
orderami”.

dze — proces nr 12 w sprawie
przeciwko OKW, a ściślej prze
ciwko głównodowodzącemu ar
mii „Północ” feldmarszałkowi
Wilhelmowi von Leebowi, feld
marszałkom: Hugonowi Sperrle-
mu, Georgowi von Kuchlerowi,
gen. płk. Johannesowi Blasko-
witzowi i sześciu innym do
wódcom Wehrmachtu. Akta te

Prace Komisji trwają
obejmują 141 oprawnych tomów.
W zbiorze fotokopii X — Ze
spół OKW znajdują się doku
menty dotyczące interesującego
r.as okresu: uzupełnienia do

wyjaśnień w zakresie kompe
tencji władzy wojskowej w

sprawach specjalnych Fali
Weiss (kwiecień—sierpień 1939
r.), rozkład chronologiczny dzia
łań w przededniu planowanej
agresji na Polskę ź dnia 22 VI
1939 r. i inne materiały opera
cyjne poprzedzające agresję na

Polskę, rozkaz bojowy dla o-

Zaszczytne nazwy „Krakow
skich" otrzymały wówczas: 92
Dywizja Piechoty płka P. Ław-
rowa, 135 Dywizja Piechoty gen.
majora F. Rómaszina, 893 pułk
strzelecki z 245 Dywizji Strze
leckiej gen. mjra W. Rodionowa,
854 pułk artyleryjski i 994 pułk
strzelecki z 286 Dywizji Strze
leckiej gen. majora M. Griszina
oraz 22 Brygada Inżynieryjno-
Sanerska płka S Kostenki.

WYZWOLENIE KRAKOM7A
uczczono w Moskwie 19 stycznia
1945 r. o godz. 20.00 salutem I

kategorii. Salut ten — 24 salwy
z 324 dział oddawano w stolicy
Związku Radzieckiego tylko z

okazji wyzwolenia stolic re
publik związkowych, zdobycia
stolic innych państw oraz na

cześć nadzwyczajnych wyda
rzeń. Ogółem W czasie Wielkiej
Wojny Narodowej oddano w

Moskwie taki salut 23 razy w

tym z okazji zdobycia Warsza
wy i Krakowa.

Oficerowie i żołnierze jedno
stek „Krakowskich” oprócz
odznaczeń otrzymali także spec
jalnie wydane legitymacje:
„Uczestnika szturmu prastarej
stolicy Polski — miasta Krako
wa”.

TADEUSZ WROŃSKI

Polegli
za Kraków

W bojach o wyzwolenie i
ocalenie Krakowa zginęło
ok. 1990 żołnierzy radziec
kich. Mogiły 19 oficerów

znajdują się na Plantach k.
Barbakanu. 1579 żołnierzy
spoczywa w 156 zbiorowych
grobach na cmentarzu woj
skowym przy ul. Prandoty.
a pozostali na cmentarzu w

Borku Fałęckim i Skotni
kach, gdzie pochowani zo
stali także jeńcy radzieccy,
którzy w ostatnich tygod
niach przed wyzwoleniem
miasta zmarli z głodu i wy
czerpania.

krętu „Schleswig Holstein” z

21 VIII 1939 r., rozkaz nr 1 o

rozpoczęciu działań wojennych
przeciwko Polsce z 31 sierpnia
1939 r„ odezwa głównodowodzą
cego wojsk lądowych gen. von

Rrauchitścha do ludności Gdań
ska, dziennik wojenny I Oddzia
łu Kierownictwa Wojny Mor
skiej za okres od 15 VIII do 30.

IX 1939 r. Dodajmy, że są .to

dublety, (fotokopie) dokumen
tów występujących w aktach

procesów norymberskich.
Odmienny typ źródeł stano

wią akta śledcze, zebrane przez
Główną i Okręgowe Komisjo
Badania Zbrodni Hitlerowskich
w związku z procesem przed
Brytyjskim Trybunałem Woj
skowym w Hamburgu w spra
wie generałów: Mansteina (ska
zanego na 18 lat więzienia',
Rundsteta, Straussa (obaj zwol
nieni od odpowiedzialności z no-

Nie publikowane zdjęcia, chusteczka z piastowskim ortem

Pamiątki
pierwszych dni

Te zdjęcia nie były do tej
pory publikowane, chociaż
od tamtych, pamiętnych,

styczniowych dni wyzwolenia
Krakowa spod hitlerowskiej
okupacji upłynęło już 35 lat.
Dokumentalne fotografie nade
słała przed paru tygodniami
pani Wanda Warzeszko (lub
Wareszko — podpis mało czy
telny) ze Szczecina pod adresem

Krakowskiego Towarzystwa
Fotograficznego.

Jest to krótka seria małego

wodu złego stanu zdrowia), któ
re obok odpisów odezw, rozka
zów, obwieszczeń i rozporzą
dzeń z „Reichsgesetzblatt” i

„Verordnungsblatt” zawierają
opracowanie Biura Historyczne
go Wojska Polskiego z 194') r.

na temat struktury organizacyj
nej grupy armii „Południe”.

Materiały źródłowe dotyczące
zbrodni Wehrmachtu znajdują
się jeszcze w zespole akt Okrę
gowej Komisji Badania Zbrodni
Hitlerowskich w Bydgoszczy.
Dane faktograficzne znajdują
się w ankiecie sądów grodzkich,
gdzie zebrano dane o faktach e-

gzekucji oraz w aktach Głównej
i Okręgowej Komisji BZHwP

obejmujących zeznania świad
ków na temat, zbrodni hitlerow
skich.

Odrębny materiał stanowi
śledztwo Głównej Komisji.
BZHwP w sprawie . zbrodni
Wehrmachtu, przeprowadzone,
w lalach 1965—1975 i obejmują
ce kilkanaście tomów dowodów

rzeczowych, głównie w postaci,
zeznań świadków tych zbrodni

popełnionych na terenie całego
kraju w latach 1939—1945.

formatu zdjęć amatorskich o nie

najlepszej jakości technicznej, z

których krakowscy fotograficy
współpracujący z KTF-em zro
bili dopiero powiększenia umoż
liwiające tę oto reprodukcję. Z
listu p. Wandy —

. a właściwie
kilku skreślonych odręcznie
słów — niczego więcej nie może
my się dowiedzieć. Nię wiemy
nawet, kto wykonał te zdjęcia,
ile z- nich przetrwało do. dzisiaj i

cży zachowały, się. także' negaty
wy. Rozpoznajemy tylko na

nich uroczysty moment na Ryn
ku Głównym pod Sukiennicami
z' powitania Ludowego Wojska
Polskiego z udziałem, przedsta
wiciel; Armii Radzieckiej i nowo

zorganizowanych władz miejsco
wych. Na zdjęcidch widoczna
jest m. in. udekorowana trybuna
oraz uchwycona na gorąco scena

żołnierskiej przysięgi, a także

fragment defilady na ul. Basz
towej.

Spośród kilkuset tysięcy doku
mentalnych fotografii zgroma
dzonych-w jedynym tego rodza
ju muzeum w Polsce działają
cym przy KTF — zdjęć z wy
zwolenia Krakowa jest niewie
le, . szczególnie wykonanych
przez amatorów. Można to tłu
maczyć tylko tym. że po 5-let-

niej okupacji, kiedy to posiada
nie aparatu fotograficznego było
surowo zabronione — mało kto
z ludności cywilnej przechował
go, aby móc utrwalić ten histo
ryczny moment. Wielu jeszcze
natomiast krakowian przeżyło
go osobiście i być moż" teraz

będzie w stanie uzupełnić te fo
tografie własnym komentarzem.

Wśród żołnierzy Wojska Fol-

skiego, którzy w kilka dni po
wyzwoleniu Krakowa brali
udział w uroczystym wiecu na

Rynku Głównym i defiladzie na

ul. Basztowej — był również

Władysław Sawaryn. Minio
kontuzji odniesionych jeszcze w

kampanii wrześniowej 1939 r.

znalazł się w szeregach I Armii
LWP i z chwila rozpoczęcia
styczniowej ofensywy podążał
na zachód. W Krakowie powie
rzono mu zadanie, zorganizowa
nia pierwszej na ziemi polskiej
podchorążówki, która przyjęła
nazwę I Oficerskiej Szkoły Pie
choty.

To właśnie on powiadomił nas

o wzruszającej chwili, jaką
przeżył w owych pamiętnych
dniach, po wkroczeniu do nasze
go miasta. Kiedy maszerował ul.
Basztową podczas wspomnianej
wyżej defilady Wojska Polskie
go, w okolicy Barbakanu pod
biegła do niego dziewczynka
wciskając do ręki wiązankę
kwiatów. Owinięte były one w

chusteczkę z wyhaftowanym
orłem piastowskim.

— Tę pamiątkę — mówi p.
Sawaryn, dziś weteran wojny i
rencista — przechowuję do tej
pory. Byłbym niezmiernie rad

gdyby po tylu latach udało mi

się odnaleźć i spotkać z tą, do
rosłą już dzisiaj osobą, która za
pewne sama wyhaftowała tę
symboliczną chusteczkę.

Jeśli i ona zapamiętała ten

moment i dotrze do niej ta in
formacja — natychmiast skon
taktujemy ją z posiadaczem- tej
pamiątki. (aż)
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Praca

CZELADNIKA szewstwa

miarowego zatrudni za
raz na stale pracownia —

Piotr Ryżak, Kraków,
Czarnowiejska 43.

g-11610

Nauka

MATEMATYKA — Kraw
czyk, tel. 137-77 .

g-11144

ROSYJSKIEGO uczy eme
rytowana nauczycielka —

przygotowuje na wyższe
uczelnie, filologię rosyj
ską. Konwersacja. Bie
droń. — al. Słowackiego
lSb/84. g-13048

MATEMATYKA — inż.
Dumnicki. — tel. 637-20
wewn. 384, po godz. 20.

g-13293

Matrymonialne

PANNA, po studiach, —

materialnie niezależna, i

milej prezencji pozna ka- [
walera z wyższym wy
kształceniem, do lat 38,
wzrostu minimum 170 cm.

Cel matrymonialny. Ofer
ty 130J7 ..Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

FANKA, wykształcenie i'
średnie, materialnie nie- ;
zależna — pozna kawale- i
ra ze średnim lub wyż-

'

szym wykształceniem, w i
wieku :*2—40 lat. Cel ma- •

trymonialny. Oferty 13045 i

,,Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

Kupno
2.000 bonów PeKaO — ku- !

pię. Oferty 12186 ,,Prasa” i

Kraków, Wiślna 2.

CZYSTY brylant 1—1,5 ka- [
rata — kupię. Oferty — i
13274 ,.Prasa” Kraków, ■
Wiślna 2.

KUPLĘ ..Fiata 131 S” lub |

..Ładę 1500 S”. — Jaro
sław, lei. 24-10.

OBRAZ kupię, 'Wieliczka,
os. Sienkiewicza 18/5.

TAPCZAN jednoosobowy
lub wersalkę — kupię. —

Tel. 466-23.

KIOSK kwiatowy, naj
chętniej w Nowej Hucie,
kupię. Oferty 13254 ,.Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

MAŁĄ prasę introligator
ska - drukarską — kupię, j
Telefon 620-16.

Sprzedaż

OPONY do Łady i Wart-

b.urga — sprzedam. Tel.
288-35. g-13339

WARSZAWĘ 223 — sprze
dam. Os. Lubocza 84a.

g-11865

GIBSON — SG Specjał,
gitarę amerykańską, elek
tryczną — sprzedam. Tel.
217-55 . g-12597

KIEROWNICĘ sportową
— sprzedam. Tel. 236-79.

g-12601

OBRĄCZKI złote — sprze
dam. Tel. 840-76, w godz.
17—19. g-12465

KAROSERIĘ 126 p po wy
padku — sprzedam. Tel.
321-13, po południu. •

■g-12461
FORTEPIAN wiedeński
jasny — cio nauki sprze-
oafń. Kremerowska 10/6.

g-12633
KOŻUCH damski, turecki,
rozmiar 42 — sprzedam.
Tel. 492-21. g-12629

OPEL — Olimpia na czę
ści i koła oraz sypialnie
sprzedam. Oferty 12856 —

..Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

MASZYNĘ dziewiarską,
dwupłytową „Simac” —

sprzedam. Tel. 274-56 .

g-12753

BIBLIOTECZKĘ (jesion) j
— sprzedam. Zakątek 7/34. I

PRZETARGI

Zakład Szkolenia i Usług Socjalno-Bytowych
w Krakowie — ogłasza, że W DRODZE PRZE
TARGU NIEOGRANICZONEGO sprzeda:

— samochód Żuk — A-03, nr rejestracyjny
41-09 KG, rok produkcji 1972, nr silnika
343268, nr nadwozia 137439, wraz z plan
deką. — Cena wywoławcza wynosi 77.800
złotych.

Przetarg odbędzie się ‘w dniu 1 lutego 1980
roku, o godzinie 10, w Bazie Zakładu przy ul.

'Skawińskiej nr 18.
Wadium, w wysokości 10 proc, ceny wywo

ławczej, należy wpłacić w kasie Zakładu przy
ul. Kasprowicza 29, II piętro, pokój nr 201,
do dnia 31 stycznia 1980 roku.

W wypadku niedojścia do skutku I przetar
gu, wyznacza się drugi termin na dzień 4 lu
tego 1980 roku, o godzinie 10.

Pojazd można oglądać codziennie w Bazie
Zakładu przy ul. Skawińskiej 18, w godzi
nach 9—11.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetar
gu, bez obowiązku podania przyczyny.

K-357

■FIATA 127 w bardzo do-
brym stanie — sprzedam.
Oferty 12936 ,,Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

DACHSTEINY — rozmiar
9,5, sprzedam. — Telefon
821-59. 12838-g

KOMPLETNĄ blacharkę
do Warszawy 223, sprze
dam. Nowa Huta, os. Pia
stów 27/36 (wieczorem).

RADIOMAGNETOFON —

Grundig C-3201, radio Me
tody — Boy — sprzedam.
Kraków, ul. Na Błonie
3/115. g-12820

BONY PeKaO — sprze
dam. Oferty 12814 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

SYRENĘ 105 — sierpień
.1978, Wartburg 1000 wy
magający remontu, urzą
dzenie do przemysłowego
wypieku frytek — sprze
dam. Kraków, ul. Dietla
27/4a. g-12452

NOWE pianino, nowy sil
nik do łodzi motorowej
12 KM, z zapłonem elek
tronicznym — sprzedam.
Tel. 168-34. g-12977

KOŻUCHY: damski no
wotarski oraz męski —

sprzedam. Tel. 225-68.

WIĄZANIA narciarskie —

typu „Marker” — tanio
sprzedam. Tel. 443-81

g-12973

SKRZYNIE biegów oraz

części silnika Volkswage-
na 412 lub 414 — sprze
dam. Wieliczka, ul. Ja
giellońska 2.

g-12806

SILNTK „Skody — Octa-
vii” nowy, z osprzętem —

sprzedam. Oferty 12954 —

. .Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

BONY PeKaO — sprze
dam. Oferty 12961 „Pra
sa” Kraków. Wiślna 2,

FUTRO, morsy, na 160 cm

wzrostu — sprzedam. Tel-
638-40 wewn. 388, godz.
1»—18. g-12994

OBRAZ Jerzego Kossaka
— sprzedam. Oferty 12958
. .Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

ROZSADĘ — pomidorów
szklarniowych — ,,Rever-
num”, „Nortona” — na

styczeń, luty, marzec —

sprzedam. Maria Szymań
ska, Kraków — Azory,
Murarska 9.

g-12839

MARKERY Rotamat — 1,
Alpiny nr 38, Rysy, Hope
205 cm — sprzedam. Tel.
211-02, po godz. 16.

WOALKĘ ślubną — tanio
sprzedam. Telefon 150-32.

13031-g

2 OBRAZY — kwiaty —

sprzedam. — Oferty 13027
„Prasa” — Kraków, 'Wiśl
na 2.

MAGIEL elektryczny, ole
jowy, w dobrym stanie —

sprzedam. — Oferty 13278
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

FIAT 126p — odbiór na
tychmiast, zamienię na

większy, tylko nowy. Wa
runki do uzgodnienia. —

Oferty 13238 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

WTRYSKARKĘ automa
tyczną — sprzedam. Ofer
ty 13289 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

TAKSOMETR radziecki,
przerobiony i zalegalizo
wany — sprzedam. Oferty
132.90 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

FIAT 850 oraz Syrena Bo-
sto — sprzedam. Wiado
mość: Olkusz, Świerczew
skiego 20/13, telefon 317-16.

13309-g

WARSZAWA 223 — sprze
dam. Kraków, tel. 279-65.

13307-g

PRASOWAĘNIĘ — elek
tryczną — sprzedam. —

Oferty 13253 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

INSULINOWĄ automa
tyczną strzykawkę, sprze
dam. Oferty 13037 ..Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

13037-g

CMENTARZ Rakowicki!
Odstąpię grób ziemny, —

Oferty 13260 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

FLIZY — sprzedam. Ofer
ty 13005 „Prasa” — Kra
ków, Wiślna 2.

MATERIAŁ dentystyczny
„Adaptic” — tanio sprze
dam. Telefon 173-59.

13320-g

BONY PeKaO — sprze
dam. Oferty 13319 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

SILNIK, skrzynię biegów,
przekładnię kierowniczą
oraz zawieszenie przednie
i tylne od samochodu Da
cia — sprzedam. Brzesko,
telefon 318-91, po godz. 17 .

13317-g

NADWOZIE Fiata 125p —

(koralowe) — sprzedam.
Os. 1000-lecia 10/102, go
dzina 14—18.

13311-g

Lokale

PRZYJMĘ na mieszkanie

panienkę pracującą. Kry-
niczna 14..

13604-g

ZAWIERCIE! M-2 spół
dzielcze, na podobne w

Krakowie lub okolicy. —

Oferty 13043 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

KUPIĘ własnościowe po
kój z kuchnią. — Może

być stare budownictwo i

peryferie. — Oferty 13030
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

2 POKOJE z kuchnią, na

Kozłówku — zamienię na

2 garsoniery. Oferty 13044
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

ZAMIENIĘ 2 pokoje z ku
chnią, komfortowe, cen
trum, IV piętro, z telefo
nem — na pokój z kuch
nią, superkomfortowe. —

Oferty 13026 „Prasa” Kra
ków, Wiślna ,2.

DO WYNAJĘCIA pokój
nie umeblowany. Czynsz
z góry. Kraków, Jabłon
kowska 17/1.

13023-g

CENTRUM! — Zamienię
mieszkanie komfortowe,
międzywojenne, trzypo
kojowe, balkon, na dwu-

pokojowe, superkomforto
we, balkon telefon, blisko
centrum. — Oferty 13106
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

PILNIE poszukuję garso
niery na okres 1 roku.
Czynsz z góry. Oferty —

12650 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

ZAMIENIĘ M-3 w Często^
chowie : — na podobne w

Krakowie lub okolicy. —

Częstochowa, ul. Łuka
sińskiego 92/10, tel. 338-46.

g-12442

MŁODA, pracująca — za
opiekuje się starszą oso
bą w zamian za pokój.
Oferty 12450 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

PILNIE poszukuję garso
niery. Oferty 12457 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

MIESZKANIE superkom
fortowe, własnościowe —

pokój z kuchnią, os. Na
Wzgórzach Krzeslaw.ic-
kich — zamienię na 2 po
koje z kuchnią, kwate
runkowe. komfortowe, w

Krakowie. Tel. 476-19.
g-12451

DO wynajęcia pomieszcze
nia na warsztat. — Tel.
604-73. g-12482

GARSONIERĘ superkom-
fortową, Kozłówek — za
mienię na Krowodrzę,
Zwierzyniec. Oferty 12488
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

MAŁŻEŃSTWO studenc
kie poszukuje niekrępu-
jącego pokoju, do czer
wca. Oferty 12494 ..Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

NOWA HUTA! Odstąpię
mieszkanie 1-pokojowe.
Oferty 12479 ,Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MAŁŻEŃSTWO studenc
kie — poszukuje garsonie
ry, ewentualnie cichego,
niekrępującego pokoju z

wygodami. Oferty 12478
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

ABSOLWENTKA wyższej
uczelni poszukuje poko
ju. Oferty 12474 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

GARSONIERĘ lub M-3
własnościowe w Krako
wie — kupię. Oferty z ce
ną: „Prasa” Kraków, —

Wiślna 2, dla nr 12556.

2 STUDENTKI wynajmą
M-2 lub garsonierę. Ofer
ty 12582 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

PRZYJMĘ do wspólnego
pokoju, dam wyżywienie,
najchętniej starszą osobę,
w zamian za drobną po
moc. Zgłoszenia: Krowo
derska 42/7, w podwórcu.

KWATERUNKOWE, su
perkomfortowe, 4-pokojo-
we mieszkanie w centrum

Nowej Huty — zamienię
na równorzędne 3-poko-
jowe i pokój z kuchnią
w centrum Krakowa lub
Nowej Huty, Tel? 416-03.

MŁODE małżeństwo po
szukuje niekrępującego
pokoju. Czynsz miesięcz
nie. Oferty 12440 „Prasa’
Kraków, Wiślna 2.

CENTRUM! komfortowy
pokój z kuchnią i poje
dynkę, kwaterunkowe —

zamienię na dwu-, trzy
pokojowe. Oferty 12578 —

„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

WYNAJMĘ pokój studen
towi. Oferty 12589 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

POSZUKUJĘ garsoniery.
Czynsz z góry. Oferty —

12585 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

BARDZO ładny pokój z

kuchnią, komfortowe, o-

grzewanie elektryczne, 50
ms, I p., w śródmieściu
— zamienię na 3-poko.Io
wę w starym budownic
twie. Oferty 12436 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

ŚRÓDMIEŚCIE! Dwa po
koje w trzypokojowym
mieszkaniu, pierwsze pię
tro, telefon — zamienię
na mniejsze. Warunki ko
rzystne. Oferty 12609 —

„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

ŁÓDŹ — centrum! M-3

spółdzielcze, lokatorskie, 2

pokoje, widna kuchnia,
balkon, parkiet, telefon
— zamienię na równo
rzędne w Krakowie. Ofer
ty 12605 ,Prasa” Kraków,
Wiślna 2 lub Łódź, tele
fon 312-37.

DLA córki — studentki
architektury — poszuku
ję samodzielnego pokoju
w centrum. Tel. 321-81.

KUPIĘ w centrum Kra
kowa mieszkanie własno
ściowe. Oferty 12596 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

POSZUKUJĘ mieszkania
dwupokojowego w śród
mieściu. Oferty 12590 —

„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

TRZY pokoje superkom
fortowe, 64 m2, centrum

Nowej Huty, trzeci po
kój wolny po roku — za
mienię na dwa pokoje z

jasną kuchnią, superkom
fortowe, I lub II piętro.
Oferty 12496 „Prasa” —

Kraków, Wiślna 2.

PRACUJACA poszukuje
niekrępującego pokoju na

terenie Krakowa. Mogą
być peryferie. — Czynsz
płatny miesięcznie. Ofer
ty 12497 „Prasą” Kraków,
Wiślna 2.

CUDZOZIEMCOYYI — wy
najmą garsonierę w cen
trum. Czynsz płatny za

rok. Oferty 12988 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

NOWA HUTA! Superkom
fortowe pokój 7. kuchnią
i garsonierę własnościową
— zamienię na superkom
fortowe dwa pokoje. lub
większe. Oferty 12982 —

„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

WYNAJMĘ Studentom —

mieszkanie. Oferty 12623
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

POSZUKUJĘ niekrępują
cego pokoju dla jednej
osoby. Oferty 12622 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

MIESZKANIE własnościo
we — 3 pokoje, w starym
budownictwie — kupię.
Oferty 12624 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

2 pokoje z kuchnią, kom
fortowe oraz 2 pokoje z

używalnością kuchni —

zamienię na 3 pokoje. O-
ferty 12507 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

POJEDYNKĘ komforto
wą przy ul. Nawojki —

zamienię na mieszkanie
superkomfortowe. Oferty
12506 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

M-4 w Nowej Hucie, par
ter — zamienię na dwa
oddzielne mieszkania. O-

ferty 12888 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

KUPIĘ mieszkanie dwu-
pokojowe, własnościowe
(najwyższe piętro), cen
trum Krakowa. Tel. 638-40
wewn. 388, godz. 15—18.

g-12995

MIESZKANIE 2—3 -poko-
jowe. własnościowe —• ku
pię. Oferty 12907 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

PROKOCIM Nowy! M-4

superkomfortowe, 51 m2,
V piętro, blisko tramwa
ju — zamienię na 2 mie
szkania mniejsze, super
komfortowe. Tel. grzecz
nościowy 293-91 (wieczo
rem). g-12906

PRZYJMĘ panią pracują
ca na mieszkanie, Kra
ków, ul. Bieżanowska
78/96, g-12904

POKÓJ z kuchnią, 52 m2,
wygody, centrum Sosno
wca — zamienię na rów
norzędne lub garsonierę
w Krakowie lub ten sam

Sosnowiec i superkom
fortowe M-3 w śródmie
ściu Krakowa — na mie
szkanie trzypokojowe w

Krakowie. Oferty 12821
„Prasa” Kraków, Wiśl

na 2.

STUDENT poszukuje po
koju. Tel. 381-00 wewn.

29-84. g-12824

ZAMIENIĘ Tlata 125 p,
fabrycznie ftówegb — na

mieszkanie. Oferty 12928 —

„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

ZAMIENIĘ 2 pokoje z ku
chnią, superkomfortowe,
52 ms, parter,- Czyżyny —

na pokój z kuchnią i gar
sonierę lub 2 garsoniery.
Os. Kalinowe 19/33, po
godz. 16. g-12760

PROSZOWICE! Pokój Z

jasną kuchnią, 28 m2 —

zamienię na podobne lub
większe w Krakowie. —

Zgłoszenia: — Traugutta
16a/3. g-12833

POSZUKUJĘ garsoniery
lub M-2. Tel. 472-25, po
19-ej. 12816-g

PIĘKNE — pokój z ku
chnią. przedpokój, łazien
ka, spiżarnia, 40 m«, kom
fortowe, w pobliżu parku
Krakowskiego — zamienię
na 2—3 -pokójowe, naj
chętniej w dzielnicy Kro
wodrza — Śródmieście. O -

ferty 12807 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

. PIASKI! 3-pokojowe, su
perkomfortowe. zamienię
na równorzędne w innej
dzielnicy. Oferty 12764 —

..Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

KUPIĘ natychmiast mie
szkanie własnościowe w

nowym budownictwie, 4-

pokojowe, dó 80 mż, su
perkomfortowe (wc), w

centrum Krakowa, naj
chętniej okolice 18 Stycz
nia. Oferty 12741 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

DO wynajęcia 2 pokoje,
kuchnia, bez komfortu.
Tel. 604-73.

STUDENTKĘ przyjmę na

mieszkanie. Tel. 703-35.

WYNAJMĘ cudzoziem
cowi samodzielne, super
komfortowe M-3, z telefo
nem, w centrum. —• Tel.
731-22, wewn. 151.

g-12930

SOSNOWIEC—Zagórze! —

M-3, 60 mt, sttperkómfor-
towe, zamienię na Kra
ków lub Nową Hutę. Kra
ków, tel. 458-15.

g-12955

ZDECYDOWANIE kupię
M-2 lub garsonierę
własnościowe. Tel. 295-9.1,
codziennie w godz. 14—18.

g-12969

POSZUKUJĘ natychmiast
nie umeblowanej garso
niery lub pokoju z ku
chnią, na okres roku. —

Czynsz za pół roku. Tel.
141-10, godz. 12—15.

. . g-12960

MIESZKANIE własnościo
we na parterze — sprze
dam. Oferty 12950 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

PILNE! Studentka AM

wynajmie natychmiast
garsonierę lub M-2, blis
ko centrum. Czynsz z gó
ry. Oferty 12948 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2«

Nieruchomości

SPRZEDAM' w Krakowie
dom jednorodzinny, w

surowym stanie. Oferty
12444 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

KUPIĘ w dzielnicy Kro
wodrza dom jednorodzin
ny. Może być stan suro
wy lub do remontu. O-
ferty 12448 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

KRAKÓW — Dębniki! —

Sprzedam połowę willi
superkomfortowej — 2 po
koje, kuchnia, przynależ
ności, garaż. Oferty 12459
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

DZIAŁKĘ budowlaną w

granicach Krakowa — ku
pię Oferty 12424 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

SPRZEDAM dom drew
niany z działką 10-arową
(wóda, światło). Halina
Wyka, 34-488 Łętownia, —

woj. nowosądeckie.
g-12983

DOMEK — okolica pod
górska — kupię. Oferty
12599 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

DOM w miejscowości pod
górskiej — kupię. Oferty
12811 ,Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

DZIAŁKĘ budowlaną w

Krakowie lub okolicy —

kupię. Oferty 12758 „Pra
sa” Kraków, Wiślna . 2.

PARCELĘ budowlaną w

Krakowie — kupię. Ofer
ty 12813 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

KUPIĘ działki budowla
ną, do 20 km od Krako
wa. Oferty 12974 „I^rasa”
Kraków, Wiślna 2.

SPRZEDAM w Soboniowi-
cach dom w surowym sta
nie. z działką, osobie po
siadającej uprawnienia
rolnicze. Zgłoszenia: Kra
ków, Kosocicka 91.

WIELICZKA! Kuplę dom

jednorodzinny. W rozli
czeniu mogę zaoferować
superkomfortowe miesz
kanie własnościowe. O-
ferty 12804 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 1,

MIESZKANIE własnościo
we, część kamienicy —

centrum Krakowa — ku
pię. Oferty 12801 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

Zguby

KAMIŃSKA Mirosława,
zam. Kraków, Stachiewi-
cza 35/52 — zgubiła legi
tymację studencką — .nr

1/79/80, wydaną przez UJ.

OTTO Anna, zam. Kra
ków, os. Spółdzielcze
14/22 — zgubiła legity

macje studencką nr Ł-

12009/355/77, wydaną przez
Akademię Medyczną.

CISAK Halina, zam. Kra
ków, ul. Grodzisko 1 —

zgubiła legitymację stu
dencką nr 03060008636, wy
daną przez UJ.

WILK Małgorzata, zam.

Dąbrowa Górnicza, ul.
Kościuszki 22/15, zgubiła
legitymację studencką nr

7348, wydaną przez AR
w Krakowie.

GTBAS Marta, zam. w

Skawinie, ul. Wesoła 6 —

zgubiła legitymację stu
dencką nr 5249. wydaną
przez AWF Kraków.

PODHAJNY Jerzy — Kra
ków, Marchlewskiego 11A/
13 — zgubił legitymację
studencką, wydaną przez
PK. 12819-g

UNIEWAŻNIA Się zagu
bioną pieczątkę, o brzmie
niu: lek. med. M . Kry
styna Chmielniak Gineko-
log-Położnik Kraków, Os.
Kolorowe 9/52 tel. 441 -82
Kw 4274.

LATAŁA Włodzimierz —

zflm. Kfaków-Nowa Huta,
os. Słonćczne 2/6 — zgu
bił legitymację służbową
nr. 00093. wydaną przez
Z.S.MNr3.

ZAKŁAD REMONTOWY ENERGETYKI

REJON REMONTOWY WSCHÓD KRAKÓW-ŁĘG
na terenie ELEKTROCIEPŁOWNI KRAKÓW - ŁĘG

telefony: 421-77, wewn. 652, 650, 681, 653

ogłasza przyjęcia chłopców
na semestr zimowy, od 1 lutego 1980 roku

w zawodzie: MECHANIK MASZYN i URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH.

Uczniowie, uczęszczać 6ędq do Ś-letniej Zasadniczej
Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół Mechanicznych

w GORZENIU DOLNYM k. Wadowic. — Szkoła posiada
internat.

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje, w imieniu Zakładu,
Dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych w GORZENIU

kolo Wadowic.

Warunki przyjęcia:
A nie przekroczony 18 rok życia
A ukończenie szkoły podstawowej
A zaświadczenie lekarza o przydatności do zawodu

Przy przyjęciu należy przedłożyć:
A podanie, podpisane przez kandydata oraz jego

rodziców lub opiekunów
A życiorys
A akt urodzenia lub dowód osobisty jednego

z rodziców (do wglądu)
A świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
A cztery zdjęcia legitymacyjne.

Kandydat zawiera z zakładem pracy umowę o naukę
zawodu.

Zawarcie umowy daje mu prawo do:

A korzystania z urlopu
A zniżki za energię elektryczną
A deputatu węglowego
A nagrody z zakładowego funduszu nagród
A dodatku za wysługę lat.

W okresie nauki uczniowie otrzymuję wynagrodzenie wg
obowiązujących przepisów Ministerstwa Energetyki
i Energii Atomowej:

A w pierwszym roku nauki - 300 zł miesięcznie
A w drugim roku nauki - 480 zł miesięcznie
A w trzecim roku nauki — 1,020 zł miesięcznie -

(około 2.000 złotych razem).
Absolwenci ZSZ pracować będą w Zakładzie Re

montowym na terenie Elektrowni i Elektrociepłowni,
znajdujących się w województwie bielsko-bialskim

i krakowskim.

CZEKAMY NA PRZYSZŁYCH ABSOLWENTÓW, ŻY
CZĄC IM SUKCESÓW W OKRESiE NAUKI i W PRZY
SZŁEJ PRACY ZAWODOWEJ.

Dyrekcja Zakładu Remontowego
Energetyki w Katowicach

Rejon Remontowy „Wschód“ w Krakowie

Różne

SKUP, sprzedaż odzieży i
obuwia poleca usługi —

Kazimerz Zapał, Kraków,
ul. Lelewela 17.

OKAZJA! Tylko w stycz
niu bonifikata. Antywła-
maniowe zabezpieczenie
drzwi: nietypowe zamki,
blacha, ukryte blokady,
wyciszenie tąpicerskie,
montaż karniszy — wyko
nuje Kamionka — „Bu-
domont” Usługi — tele
fon 208-22 — godz. 8—10.

SKRACANIE, zwężanie
swetrów, spódnic, sukie
nek, golfów, zwężanie ha
lek — poleca- zakład
„OverlQck” — ul. Grze
górzecka 25, godz. 11 —18.

USZCZELNIANIE okien,
wymiany śrub okiennych
na zaczepy, oraz instalo
wanie kołków — wykonu
je Kodura, telefon 370-35.

GARAŻU poszukuję. Kra
ków, ul. Kolberga 11/4.

PRZYJMĘ dozorcostwo. —

Warunek mieszkanie. —

Oferty 12509 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

KRAKÓW! Garaż do wy
najęcia. — Oferty 12853
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

OBEJMĘ dozorcostwo w

Myślenicach lub Krako
wie. Warunek mieszkanie.
Oferty 12984 „Prasa” —

Kraków, . Wiślna 2.

SPÓDNICE oraz wyroby
dziewiarskie na drutach
wykonuje w krótkich ter
minach dla sklepów pry
watnych i agencyjnych —

oraz usługi dla ludności
— pracownia krawiecko-
dziewiarska, J. Szykuła,
Nowa Huta — Mistrzejo-
wice, os. Tysiąclecia, bl. 2.

KUPIĘ .prasowalnię bię,
lizny wraz z lokalem
albo przystąpię do spół
ki. Oferty 12634 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

AUTOMYJNIA T. Rusz,
kowskiej przy ul. Heleny
Modrzejewskiej 30 (róg
Opolskiej — Azory) — Pó,
lecą mycie nadwozi oraz

konserwacje antykorozyj,
ne masą asfaltowo-alumj.
niową, z dwuletnią gwa,
rancją. Czynna w godz.
9—18. 12889-g

UKŁADANIE płytek z

terakoty, z materiałów
powierzonych — wykonu,
je zakład usługowy Jana
Skowronka, os. Stalowe
1/16. 12'862-g

PRZYSTĄPIĘ do spółki
ze Współpracą — w rzfc.
mieślniczym zakładzie
wytwórczym, najchętniej
branży metalowej lub
tworzyw sztucznych. Po.
siadam w podkrakowskiej
miejscowości murowany
budynek do adaptacji. —

Oferty 12751 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

KUPIĘ garaż na Azorach,
Kraków, ul. Stachiewicż-a
.40/53. 12825-g

POPRAWIAM stylistycz
nie teksty naukowe. Kra
ków, telefon 394-86.

POSTUKUJĘ w Krakowie

pomieszczenia na warsztat

samochodowy lub odpo
wiedniej parceli. Telefon
463-02 (wieczorem).

PIĘKNY garaż własno
ściowy (na dwa samocho
dy) przy ul. Staffa — za
mienię na garsonierę lub
pokój z kuchnią — wła
snościowe. Rozliczenia do

uzgodnienia. Tel. 635-59 —

lub 261-56.

GARAŻ blaszany — Sprze
dam. Os. Kalinowe 21/113.

12822-g
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„Człowiek—Praca—Twórczosć

w programie „Sojusz świa-

przed deszczem,w

Myślenickiego
— „Karnawał
i „Fotografo-

program KDK.

wpłynęło

Można poznać pomysły innych i samemu się sprawdzićPrzed 80 laty
1811900r

9 Wielkie zbiegowisko w

ul. Grodzkiej wywołała żan
darmeria z Dębnik, która

prowadzi śledztwo ■w spra
wie fałszywych srebrnych
reńskich nagminnie wymie
nianych w krakowskich tra
fikach... Ja'.: dowiodło śledz
two, i
nety, niezwykle
podrabiano w i

przyrządzonych
Biła je spółka
czterech osób.

puszczone w obieg mo-
’ ’ i dokładnie

odpowiednio
sztancach.

złożona

„Czas

miejski ob-© Podkomitet

myślający udział m. Krako
wa w jubileuszu Uniwersy
tetu Jagiellońskiego, .który
wypada w roku przyszłym,
na posiedzeniu odbytym pod
przewodnictwem i w biurze

p. prezydenta Friedleina za
stanawiał się nad ufundowa
niem tablicy pamiątkowej i

wmurowaniem jej w gmachu
Collegium Novum. Plan ta
blicy polecono
architektowi
Knausow'

W lacie chroni , przed słońcem,
zimie... jak na zdjęciu.

jesieni
Fot. JACEK BALCEWICZ

Już wiele razy organizowano
w naszym kraju imprezy, w cza
sie których placówki kultura
lne miały szanse na skonfronto
wanie własnych działań z pracą
innych tego typu instytucji, ale

w spotkaniach tych uczestniczy
ły na ogół domy kultury, kluby
itp. Po raz pierwszy w Konfron
tacjach 1978—1979 pt.: „Czło
wiek — Praca — Twórczość”

brały udział również muzea

oraz teatry i filharmonie.

Program Konfrontacji zakła
dał doskonalenie form i metod
działalności ideowo-wychowa
wczej i społeczno-kulturalnej

przygotować
p. Karolowi

„Czas”

© Po kolejnej odwilży tej
zimy mamy dzisiaj ulewę,
która o tej porze roku jest
zjawiskiem niezwykłym, na
wet wśród bardzo lekkich

zim, jakie mieliśmy w ostat
nich latach.

„Czas"

Zanim placówka ustabilizowała się w dzisiejszym kształcie

organizacyjnym, zanim na własnym gmachu przy ul. Zamoj
skiego 58 zawisła wizytówka — Medyczne Studium Zawodowe
nr -2 — Wydział Pielęgniarstwa Neuropsychiatrycznego — trud
ne były koleje losu szkoły. Jest ona kontynuatorką — pierwszej
w Polsce — Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa Psychiatryczne
go, powołanej przy Szpitalu Psychiatrycznym w Kobierzynie w

lutym 1949 roku przez społeczny komitet: S. Cwynara, .T . Horo-

‘deńskiego, W. Isajewicza, Z. Mien.iew.sk i ego (pierwszy dyrektor
szkoły), W. Stryjeńska ego i K.

W 1958 roku Ministerstwo
Zdrowia podjęło decyzję o likwi-

NOTATNIK
DZIŚ O GODZINIE:

* 18 — KMP1K, Mały Rynek 4
— Spotkanie pt. „P-ierwsze bra
wa...” 35. rocznica wyzwole
nia Krakowa. Wspominają: I. Ba
bel, J. Bresticzker, J. R. Bujań-
skl, J. Grotowski, H. Gryglaszew-
ska, J. Hoffman, A. Lutosławska,
H. Makarewicz, T. Oszast, Cz.

Rzepiński, E. Umińska. Prowa
dzenie — B. Sobczuk.

*IIrKlubKKSP,ul.Bato
rego 14 — Wieczór autorski St.

Monopolowa dyskoteka
już działa

Rozlewające się na ekranie
barwne plamy, sznury mrugają
cych żarówek,'pulsujące neony,
czarny podwieszany sufit i czer
wone ściany, modne czarne o-

prawy świetlne (takie same jak
w Studio-2), 3,5 km kabli, 350
żarówek o mocy 8 kW — jed
nym słowem scenografia Marka

Grabowskiego.
Miejsce ekspozycji — otwarta

wczoraj po miesięcznym remon
cie kawiarnia hotelu „Monopol".

W programie oczywiście dy
skoteka — podobno dla wszyst
kich, także i 50-latków. Kie
rownictwo lokalu postanowiło
lansować kulturę spożywania
napojów alkoholowych i posta
wić na... koktajle. Wprawdzie
obecny na wczorajszym otwar
ciu dyrektor krakowskiego „Pol
mosu” zdementował pogłoskę
jakoby przedsiębiorstwo miało

objąć patronat nad lokalem, ale
nie przeszkodziło to nam w toy-
piciu wspaniałego koktajlu „Mo
nopol” i wypróbowaniu miejsca
w barowym „hakerze”, (jb)

KRAKOWSKI
Fagaczewskiego — poprowadzi K.

Traciewićz.
★ 18 — Klub ZNF, ul. Sienkie

wicza 27 — W rocznicę wyzwole
nia Krakowa — Montaż poetycki
„Kocham Kraków”. Loteria fan
towa. Dochód przeznaczony na

odnowę zabytków Krakowa.
★ 19 — ZLP, ul. Kanonicza 7 —

Kolo Młodych Pisarzy — Wieczór

poetycki Wojciecha Mroza.
★ 19 Dom Turysty PTTK, ul.

Bitwy pod Lenino 2/8 — Mgr J.

Gajewski -a w cieniu Zugspitze.
Alpy.

’

★ 19—1(1 — DDK Krowodrza, ul.

Papiernicza 2 — Kawiarnia Mu
zyczna „Historia Franka Zappy”
cz. I. Prowadzi Zb. Polak..

★ 1J.30 — Klub, Wzg. Krzesła-
wickie — mgr Wł. Gródecki —

„Rzym i Watykan”.
★ 20 — „ROTUNDA” — Występ

zespołu ,,Extra Bali”.
★ 22 — Kąwiarnia Ratuszowa —

Kabaret „Kurierek”,
JUTRO O GODZINIE:
★ 16 — MDK, ul. Czackiego 11

— Wieczór baśni, spotkanie z ku
kiełkami (kl. I—IV).

★ 18.30 — DOM POLONII, Ry
nek Gł. 14 — oraz SPAM zapra
szają na koncert solistów. Wy
konawcy: Danuta Mroczek — for
tepian, M. Szlezer — skrzypce. W

programie: G. Tartini, J. S. Bach,
F. Chopin. Wstęp wolny.

★ 19.30 — SPAM, ul. Mikołajska
14 — Klub Muzyka — II Wieczór

Klubowy. W programie — wystawą
dzieł plastycznych artystów mu
zyków: Z. Bujarskiego,i K. Oko
nia, M. Podgórskiej-Dutką, J. Ma
lika, J. Smigacza. Wiersze

Pagaczewskiego. Gospodarz
czoru — J. Kusiak.

A POZA TYM:
★ W Fotosalonia KDK

jest do 28 lutego br. (w
—20) doroczna wystawa
ficzna instruktorów Woj. Klubu
Instruktorów Fotografii i Filmu

pn. „Prezentacje Instruktorskie”.

st.

Wie-

czynna
godz. 14

fótogra-

Speitta.

dacji szkoły, którą zastąpił O-

środek Specjalizacji Pielęgnia
rek Psychiatrycznych, szkolo
nych na krótkich kursach. W 7

lat później działalność szkoły zo
stała jednak wznowiona; zwy
ciężyła koncepcja zweryfiko
wana doświadczeniem ludzi, któ
rzy wcześnie dostrzegli koniecz
ność i społeczną ważność specja
listycznego przygotowania kadry
zajmującej się pielęgnacją ludzi

chorych psychicznie. Trzeba by.
wymienić wiele nazwisk lu
dzi, którzy budowali pro
gram kształcenia, zdobywa
li miejsce, pracowali na

świetność tej szkoły, której
zawdzięczamy 1158 absolwentek
— dyplomowanych pielęgniarek.
55 z nich otrzymało dyplomy
wczoraj. Wręczaniu dyplomów a-

bsolwentkom szkoła zawsze na

daje charakter wielkiego wyda
rzenia w życiu młodych adeptek
sztuki pielęgnowania. Wczoraj
było ono wyjątkowo uroczyste,
połączone z jubileuszem 30-lecia

szkoły. Moment godny podkreś
lenia: 6 absolwentkom, które u-

kończyły szkołę z wyróżnieniem,
towarzyszyli rodzice; oni także

otrzymali dyplomy za wzoro
we wychowanie córek.

Dobrą opinie szkoła zdobywa
nie tylko wynikami nauczania
ale również społeczną aktywno
ścią młodzieży, która oddała ho
norowo 83 litry krwi, przepra
cowała wiele godzin (w ub. roku
24 tys.) m. in. pielęgnując bez
interesownie chorych, jest noto
wana wśród zwycięzców róż
nych konkursów i olimpiad.

W dowód uznania wręczono

pedagogom odznaczenia. Złotym
Krzyżem Zasługi odznaczona zo
stała mgr A. Opalska, złote i sre
brne odznaki Zasłużonego Dzia
łacza Z w. Zawodowego Pracow
ników Służby Zdrowia otrzy
mali: mgr A. Opalska, mgr L.

Berezowski (dyr. szkoły), mgr B.

Kozakiewicz, G. Urbaczką, mgr
K. Zahradniczek (kierowniczka
Wydziału Pielęgniarstwa Neuro
psychiatrycznego). Wręczono ró
wnież nominacje profesorów
szkoły średniej — mgr J. Drabik
i mgr K. Zahradniczek —r przy
znawane pedagogom legitymują
cym się długim stażem i dosko
nałymi wynikami nauczania, (n)

oraz wzbogacenie warsztatu me
todycznego i banku propozycji.

W ramach konfrontacji bran
żowych ogłoszone zostały trzy
konkursy: na najciekawszą fo
rmę, inicjatywę, propozycję do
tyczącą realizacji i współdziała
nia ...

tą pracy A kulturą i sztuką
na

cję
zawodowego
chniania kultury
gram
wychowawczej
upowszechniania kultury.

Wśród placówek, które przy
stąpiły do Konfrontacji znala
zły się: Muzeum Narodowe, Te
atr „Groteska”, Filharmonia

Krakowska, Państwowe Zbiory
Sztuki na Wawelu, Krakowski
Klub Kolekcjonerów, MDK w

Myślenicach oraz KDK.

Do konkursu pierwszego zgło
szono 98 programów i propozycji.
Do najciekawszych zaliczyć na-

lęży: „Twórcy robotnikom —

robotnicy twórcom”, program
Bożeny Kulkowej z Bielska-

Białej oraz „Dni Brennej w za
kładach pracy”, program na
czelnika gminy Brenna. Wśród

prac wyróżnionych znalazła się
również . „Galeria Lamus” pro
gram artysty plastyka S. Dutki
z Krakowa oraz program KDK

z Krakowa pt. „Budowa rzeczy
wistości”.

najciekawszą formę, koncep-
lub program doskonalenia

kadr upowsze-
oraz na pro-

działalności ideowo-
w placówkach

Drugą grupę propozycji, które

wpłynęły w ramach konkursu

„Sojusz” zakwalifikowaną jako
doskonalenie form i metod dzia
łalności społeczno-kulturalnej
reprezentowały 392 programy.
I tu również w czołówce znala
zło się nasze województwo dzię
ki programowi
Domu Kultury
po stąropolsku”
wanie, ale jak?”,

Na drugi konkurs
76 programów. Wśród wyróżnić-'
nych znalazło się KDK.

Na konkurs ostatni wpłynęło
31 programów. Tu wśród naj
bardziej interesujących znala

zły się: „Humanizacja pracy”
WOK Katowice, „Program dzia
łalności ideowo-wychowawczej”
WDK Bydgoszcz oraz „Program
pracy ideowo-wychowawczej”
GOK Nadarzyn, (bej)
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Mistrzowie czarnej sztuki

Ongiś by zostać towarzyszem
sztuki drukarskiej trzeba było
posiadać nie ladą wiedzę i nie
lada dumę zawodową. Pewnie
tak jest i obecnie, tylko że mgło
kto garnie się do tego pięknego
zawodu, a niestety starzy mi
strzowie coraz bardzięj się wy
kruszają.

Do tych smutnych refleksji
doszliśmy na wczorajszym spo
tkaniu i pożegnaniu zarazem

pracowników Prasowych Za
kładów Graficznych R.SW „Pra
sa—Książka—Ruch”, którzy od

chodzili ną emeryturę.
Tadeusz Legutko od 35 lat

związany z Prasowymi Zakła-
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Co Pan na fo, Dyrektorze?

darni ą od 10 dyrektor tej dru
karni z każdym z odchodzących
jest po imieniu. I trudno

dziwić,
wiele

wolnej
jemne
tęskno
poświęcili większą część swego

życia, dyrektorowi brakować

będzie ich wiedzy, doświadcze
nia i serca do pracy.

Aż trudno uwierzyć, że Jan

Kuraś przepracował w poligra
fii 49 lat, .Mieczysław Kozłowski

i Władysław Prokop 45, Tade
usz Lembas’ 43 lata, tak samo

jak Józef Stała a Jan Mikołaj
ski — 33.

się
przepracowali razem

lat i teraz, choć już „z

stopy”, utrzymują wzą-

kontakty. Odchodzącym
będzie za pracą, której

W ostatnich tygodniach kra
kowskie MPK znacznie obniżyło
swą sprawność przewozową.
Czytelnicy dzwonią do redakcji,
interweniują osobiście, piszą li
sty — zdenerwowani kłopotami
z punktualnym dojazdem do

pracy czy powrotem — w miarę
godziwych warunków — do do
mów. Również po godzinach
szczytów komunikacja miejska
nie zadowala.

Czy wszystko to można wy
tłumaczyć okresem zimowym?
Byłoby to chyba zbyt daleko

idącym uproszczeniem. Opady
śniegu nie były jak dotąd zbyt
wielkie. Prawdą jest natomiast,
że od ponad dwóch tygodni no
tujemy w Krakowie znaczne

spadki temperatury, które do-

chodyiły nawet do minus 20 st. C.

Korzystający z krakowskiej
komunikacji zauważają, że po

gorszyła się dyscyplina pracy
Wśród niektórych przedstawicieli |

pasażerowie wędrują... pieszo
■załogi MPK. Pod byle pretekstem
1 kierowcy autobusów i motorowi
. zgłaszają awarie; mnożą się teł

, chyba nie wszystkie całkiem u-

zasadnione zjazdy do zajezdni.
Chyba więc za słaby jest nadzór
ruchu. Nie najlepsza jest rów
nież operatywność wozów pogo
towia technicznego.

O wyjaśnienie przyczyn tego
załamania w krakowskiej komu
nikacji miejskiej poprosiłem
zast. dyr. MPK ds. ruchu, mgr
WINSTONA MAIKA.

— Faktycznie, w styczniu obni
żyła się nasza sprawność prze
wozowa. O ile w grudniu rano

na trasy wyjeżdżało już około
320 autobusów, to od stycznia ta

liczba zdecydowanie obniżyła się
poniżej 300 wozów. „Berliety”
ulegają licznym uszkodzeniom

przy temperaturach już poniżej
minus 5 stopni. Po prostu za
marzają przewody paliwa oraz

I powietrza, « także woda znajdu-

jąea się w oleju napędowym.
Np. 3 i 6 styeznia, tylko z tych
powodów, do zajezdni zjechało
około 30 „berlietów” a przecież
w tym samym czasie dochodziły
także i inne normalnie nie unik-

nione awarie. Wystarczy jeśli po
dam, że 14 stycznia zanotowaliś
my w sumie w trakcji autobu
sowej blisko 190 defektów.

W trakcji tramwajowej
lacja' jest znacznie lepsza, ale.
i tak gorsza niż w grudniu
głego roku, Na trasy wyjeżdżą
zaplanowana ilość wozów, nato
miast awarii i innych przerw w

ruchu notujemy znacznie więcej
niż normalnie. Są kłopoty z u-

trzymaniem torowisk, zwłaszcza
zwrotnic. Mamy mnóstwo pęk
nięć szyn. Podczas mrozów na

sieci trakcyjnej osadza się szreń
i dochodzi do licznych złamań

pantografów. Występują zawar
cia W sieci, nawalają silniki ele
ktryczne oraz urządzenia grzew-|

sytu-

ubie-

80 awarii, gdy
trakcji zdarza

wskazywane
nie-

eze w tramwajach nowego typu.
W ostatnich dniach notowaliśmy
dziennie od 6Ó do

normalnie w tej
się ich około 40.

Jeśli chodzi o

przypadki niesumienności

których pracowników, to — nie
stety — muszę potwierdzić, iż

wśród blisko 6 tys. załogi znaj
dują się ludzie (jest ich mniej w

gronie tramwajarzy), którzy nie

mają do pracy właściwego sto
sunku. Staramy się z nich zre
zygnować.

Robimy wszystko, by maksy
malnie zmniejszyć \ ilość przy
czyn, powodujących zakłócenia
w ruchu. Zdajemy sobie dosko
nale sprawę z wszystkich ucią
żliwości odczuwanych przez pa
sażerów.

— Dziękujemy za wypewledi.

U»)

Najdłużej z Drukarnią Pra
sową związany był Antoni Wilk
— który mówi, że spędził tu

tyle lat, iż teraz nadal będzie
rftusiał tu przychodzić, chociaż

po te, by popatrzeć jak pracują
młodzi następcy.

Kiedy zaczynali swą pracę po

wojnie, nie było łatwo, ale sił

dodawał entuzjazm, radość

współtworzenia, możliwość dru
kowania nareszcie polskich ga
zet. Dzisiaj praca jest łatwiej
sza, choć nadal nerwowa, wyko
nywana w ciągłym pośpiechu,
bez wolnych niedziel i świąt.
I stąd może niewielu jest chę
tnych do tego zawodu, chociaż

z drugiej strony jest coś, co

sprawia, że ci, którzy rąz spró
bowali tej pracy, pozostają jej
wierni na zawsze.

Na wczorajszym spotkaniu
pożegnano także Marię Adam
ską, pracownika introligatorni,
Marię Biłoś. Eugenię Więroń-
ska. Józefę Ropę i Jana Fryca.

(bog)
<ot. JADWIGA RU BIS I

Jeszcze raz - sto lat!
Mieszkanka Krakowa p. ANIE

LA MĄCZKA uko.ńezyła 100 lat.
Z tej to okazji czcigodną jubilat
kę w jej mieszkaniu przy ul.

Miechowity 13 odwiedziła żast.
naczelnika dzielnicy Śródmieście
dr Maria Sterecka z kwiatami 1

Życzeniami Wielu jeszcze ląt.
Urodzona we Lwowie, mieszka

obecnie p. Aniela z synem Sewe
rynem, który się nią troskliwi* o-

piekuję. Jeden z jej dwu wnuków
— Janusz Mączka, absolwent geo
grafii w UJ i alpinistą, blerzę 0-
becnie udział w zimowej wypra
wie na Mount Evęręst.

Pani Aniela, osiągnąwszy tak

piękny wiek, czuje się świ Me,
jest bardzo sprawna. Zapytaną o

tajemnicę długowieczności ódóo-

wiedzlala, że trudne życię, prze
ciwności losu, samodzielne peł
nienie obowiązków macierzyń
skich z powodu wczesnego wdo
wieństwa, zdołały ją dobrze za
hartować.

Co-Gdzie-Kiedy?
(Dokończenie ze str. 6)

Stalingradu 13, tel. 278-08 (9—-18),
Inf. o poradnictwie prawno-ąpol.
wych.-zaw. 1 In. tel. 254-74, 231-84

(3—15), Tel. Zaufania 371-37 (15—
22), dla dzieci I młodzieży 611-42
(14—13), Milicyjny Tel. zaufania
218-41 (cał’ą dobę), Inf. kolej, za.gr.
241-32, 222-48, kraj. 223-33, Inf. Tu-

ryst. „Wawel-Tourist” ul Pawia
3, tel. 260-91, 204-71 (8—48), 645-60

(6.30—22), Inf. Kult.. KDK, Rynek
Gl. 27, pok. 144, III P-, tel. 244-02

(11—18). inf. o Usługach, Floriań
ska 20, tel. 271-30, 228-90 (7—18),
Nowa Huta, os. Zgody 7. tel.
447-31 (8—18), Pomoc Drorowa
PZM. ul. Kawiory 3, tęl. 755-75
i 748-92 (7—22).

Rynek Gl. 42 (tlen). Waryńskie
go 24. Pługa 88, pl. Wolności 7,
Rynek Podgórski 9. Pstrowskiego
94 (tleń),! N. Hutą. Centrum ĆMI.
6 (tlen),
3 (tlen).

N. Huta, Centrum A bl.

t

Radio
PROGRAM I

Jedynka. 17 .3* Żąslioku-16
______„____

- ------

rier. 18 Tu Jedynką d. c. 18.25 Nią
tylko dla kierowców. 18.83 Kon
cert życzeń. 19.15 Warsz. Grk. FR

i TV. 19.40 Tańce Kurpiów i Pod
lasia, 20.05 Soliści i zesp. w .rep.
popularnym. 20.30 Melodię. 21 .05
Kron. sport. 21.15 Kotu. T’ot.

Sport. 21.18 Muz. K. Szymanow
skiego. 22.20 Tu Radio Kierowców.

2,2.23 Mag. Kult. 23 Wita Was Pol
ska.

TU

PROGRAM II

16.40 Ład — fragm. prozy W.
Biełowa. 17 Spotkanie z pios.
radź. 17 .20 Miriam — opów. T. Ca-

pote’a. 17 .40 Zostawić coś ojczy
źnie — rep. lit. 18 XXII Międży-
nar. Fest. Organ, w Oliwie —

fragm. recitalu M. Męrunęwicza.
18.30 Echa dnia. 18.40 Ludzie wśród

których żyjemy. 19.05 Poezja i
muz. 19.30 W. Landowska in fne-
moriam. 20.30 Roz.m. o kinie — W..
Cholodowski. 20.50 C. Faure —

Requiem. 21.40 Nowe nagr. rad.

skrzypka K. Jakowicza i pianistki
K. Borucińskiej. 22 Teatr Sensa
cji — Długie pożegnanie — Słuch,
wg pow. R . Chandlera. 23

jazzu. 23.35 Co Słychać ,w
23.40 Muz.

PROGRAM IV

16.45. Człowiek w święcie
mu (KR). 17 .05 Gwiazdy i
ki estrady (Stereo —

Wspomnienia T. Oszasta pt. Po
granicze milczenia (KR). 17 .40 W

rytmie sport. (KR). 17 .35 Muz.
rozr. (Stereo — KR). 18.14 Niepó-
radnik jęz. (KR). 18.24 Pogoda
(KR). 13.25 Twórcy pols. słowa1 —

J. B'. Ożóg. 19 SOS dal biosfery.
19.15 Lekc. jęz. ang. 19.30 Transm.
koncertu Symf. z sali Filh. Nar.
20.40 w głąb iluzji. 21 D . c. trans
misji. 21.45 J. S. Bach — 8 małych
preludiów i fug. 22.15 Kraje 1 wy
darzenia. 22 .35 Lektury i przemy
ślenia-

Granice 1 ■
świecie.

i w d«*»-

gwiatd.-
Kft). 1T .2 -5
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Turystyczny zlot dla wszystkich

KOMISJA turystyki pieszej
krakowskiego oddziału FTTK

urządza 20 stycznia jedenasty
zlot turystów ,,Szlakami wy
zwolenia Krakowa”, Zlot jest
dostępny dla wszystkich. Mogą
w nim uczestniczyć wędrowcy
zorganizowani w drużynach
PTTK-owskich, przedstawiciele
organizacji społecznych, zakła
dów pracy, młodzież szkolna,
harcerze, żołnierze, także indy
widualni turyści zrzeszeni lub
nie stowarzyszeni, słowem każdy

Z życia TKKF
OGNISKO TKKF Skra zorga

nizowało zawody narciarskie na

Turbaczu, w których uczestni
czyło ponad 169 zawodników z

całego kraju. W narciarskiej
kombinacji wśród pań Zwycię
żyła'G. Biel (Kraków) przed E.-
forczyk (Kraków) j M,’ Roma-
niak (Rzeszów), wśród panów
najlepszym okazał się J. Buła

(Kraków) przed ; K. Kowalskim
(Gdańsk) i K. Kempskim (Kato
wice). W biegu zjazdowym
triumfowała M. Stojak przed A.
S-ablęwską (obie Kraków): i
M. Kostrzewska (Warszawa).
Konkurenc je te Wśród mężczyzn
wy“rał J. Buła (Kraków) przed
Ż. Wójcikiem (Newy Sącz) i Z.

Sieniewiczem (Kraków). Zespo
łowo zwyciężył AKN Gdańsk

przed Politechnika Warszawską
i AKN Szreń-Kraków.

sobie zawsze przy
wyjazdu takiego czy

zawodnika lub szkole-
brzmi: dlaczego po-

trzeba mieć ukończone
zdarzają się niewielkie

nie

D DŁUŻSZEGO już
czasu intryguje mnje
zagadnienie wyjazdów

za granicę polskich sportow
ców i trenerów. Pytanie, jakie
zadaję
okazji
inhego
niowca
żwpiono wyjechać temu, a za
broniono tamtemu, ńa jakich
zasadach wyjeżdżają, czy
wszystkich traktuje się równą
miarką? itd.

Wątpliwości' związanych z wy
jazdami czołowych sportowców
jest 'zwykle mniej Ostatnie po-
stańowieńia GKKFiS względnie
jasno określają te zasady, a więc
m. in. wiek, aktualną przydat
ność dla reprezentacji czy .tz.w- .

postawę moralną Nie zawsze

jednak
30 lat,
odstępstwa od tej zasady,
zawsze także kończy śię przy
datność danego zawodnika dla

reprezentacji. No bo przecież
'

z.

pewnością w naszej narodowej
drużynie W piłce nożnej mogliby
grać jeszcze: Lubańzki (Loke-
ren), Toniaszewskt (Beerschot),
Maculewicz (RC Lęns) czy na
wet Deyna (Manchester City)
lub Wawrow.ski (Iraklis Saloni
ki),-Dla naszych zawodników
wyjazd* za .granicę stanowi szan
sę, kto wie czy nie ostatnią, po
ważnego podreperowania, .finan
sów. ... ■P odpisanie zawodowego kon-:

traktu wiąże się także z

konkretnymi korzyściami dla

macierzystych klubów danych
graczy, co zwłaszcza ,w piłce
ngżriej; jest w pełni wypiierńe i

raczej opłacalne. Transfery pol
skich futbolistów nie są co

— A co robisz, jak się rozzłościsz — tańczysz tango
z jeżem?

Wyprostował się szybkim, zgrabnym ruchem. Przez
'

dłuższą chwilę trwał mu na twarzy przylepiony u-

śmiech. Po czym powiedział: „Wygląda na. to, iż będę
cię muśiał wrzucić z powrotem do tego starego oldsa”.

— Dobrze, ale jeszcze za chwilę. Na razie ćhciałbym
Się dowiedzieć, gdzić się obecnie znajduje: dr Verringer.

'
--

' ‘ Wsadził pilnik'do kieszeni koszuli; a w prawej ręce
Przestał piłować paznokcie i popatrzył r.a bok — pojawiło mu śię coś innego. Za chwilę miał już nasa-

W przestrzeń. A któ to, jest? — spytał obojętnym gło
sem.

,
— Tu wszystko należy do dr Yerringera. Tak, jakby

Na głowie tkwił mu płaski, czarny kapelusz, noszo
ny przez gauchów, z. ręcznie tkanym paskiem pod bro-

dg. Ubrany był w nieskazitelnie czystą; białą,'jedwab
ną koszulę, rozpiętą pod szyją z rękawami ciasno spi
nanymi na przegubach i rozpuszczonymi wzdłuż ra
mion. Czarna chustka na karku związana została. w

ten sposób, że jeden jej koniec był zupełnie krótki,
a drugi zwisał na brzuchu. W pasić przewiązał się sze
roką, czarną szarfę, a na nogach miał: czarne panta-
lony, obcisłe w biodrach, przetykane z bok,u złótą ni
cią do miejsca, w którym zostały rozcięte i rozchodziły
się luźno; po obydwu stronach przecięcia widniały zło-

. te guziki. Na nogach nosił lakierki -do tańca;
Zszedłszy ze schodów zatrzymał się, ciągle jeszcze pan 0 tym „ie wiedział'. Bardzo jest pan małomówny,

gwiżdżąc i zaczął mi się przyglądać. Był naładowany Znów zaczął piłować paznokcie. — Zle cię poinfor-
energią i siłą jak sprężyna. Spod długich-, jedwabis- mowano. kotku. Tu wszystko należy do banku. Zo

stało to zabezpieczone, czy Zajęte, czy coś w tym ro
dzaju. Nie pamiętam szczegółów.

Popatrzył na mnie jak człowiek dla którego takie
szczegóły nie mogą mieć żadnego znaczenia. Wysiadłem
z samochodu i oparłem się o rozgrzane drzwi, a'po
chwili stanąłem w innym miejscu, by złapać trochę
powietrza.

— A jaki to jest bank?
— Jeśli nie wiesz, to znaczy, że to nie. oni cię. wy

słali. A. jeśli nie oni. cię wysłali;.to nie masz czego tu
szukać. Ruszaj w drogę, ptaku. No, spływaj, ale szyb
ko.

— Muszę odnaleźć dr Verringera.
— Ta buda jest nieczynna. Przyjechałeś prywatną

drogą,, o ćzym bez, trtidu można śię dowiedzieć, ż ta
blicy, Jakiś gfinioń zapomniał zamknąć bramę Wjaz
dową.

— A ty się Opiekujesz tym 'wszystkim? .

,
— Mniej więcej. Ale nie zadawaj mi więcej .pytań,

ptaku, bo mam wybuchowy - temperaińent. ;

CHANDLEF?

I tłum.KKlingei “S.

dzony na ręku mosiężny kastet. W wielkich, jakby za
dymionych oczach zapaliły mu się ogniki, a na policz
kach napięła skóra.

Ruszył w moim kierunku. Zrobiłem krok do tyłu
by mieć większą swobodę ruchu. W dalszym ciągu nie
przerywał swego gwizdania, ale było ono teraz cień
sze i ostrzejsze.

— Nie musimy się zaraz bić — zwróciłem się do nie
go. — Nie mamy o co walczyć. A poza tym mógłbyś
sobie pognieść te śliczne bryczesy.

Skoczył jak błyskawica w moim kierunku i strze
lił lewą. Miał niesamowitą szybkość. Spodziewałem się
uderzenia, ale jednocześnie złapał mnie za przegub pra
wej dłoni. Uchwyt miał jak z żelaza. Szarpnął mną
tak, iż straciłem równowagę i zamachnął się ręką u-

zbrójorią w kastet.
Gdyby mnie trafił w tył głowy, byłbym od razu za

łatwiony odmownie. Gdybym ja go pociągnął, to tra
fiłby mnie w bok głowy albo w okolicę barkowego
Tak czy inaczej oznaczałoby to zmasakrowaną twarz,
bądź ramię. Poddałem śię. więc jego szarpnięciu, a w

przelocie zablokowałem mu od tyłu lewą stopę i chwy
ciłem za koszulę, która pękła z trzaskiem. Poczułem
uderzenie w kark, ale nie był to metal.

. (Ciąg dalszy nastąpi) V«)

tych rzęs patrzyły na mnie największe i najbardziej
puste szare oczy, jakie udało mi się w życiu widzieć.
Miał regularne i delikatne rysy: w których nie było
jednak ani cienia słabości — nos prosty' i prawie, ale
nie całkiem cienki, usta interesująco wymodelowane;
bródę przedzielał dołek, a małe uszy przylegały mu

zgrabnie do głowy. Jego skóra posiadała ten ciemny
odcień, którego słońce nigdy się nie ima.

Lewą, rękę trzymał opartą na biodrze, a . prawą za
kreślił zgrabny luk w powietrzu. — witim — ode
zwał się. — Piękny dzień, nieprawda?

— Dla mnie tutaj jest za gorąco.
— Ja lubię gorąco — oświadczyli to spokojriym, śta-

rowezytri głosem, przecinającym wszelką dalszą dys
kusję fta ten temat. To cO mnie mogło odpowiadać nie
wchodziło w zakres jęg.o zainteresowań. Usiadł na sto
pniu, wyciągnął skądś pilnik i zaczął się zajmować

paznokciami. — Pan z banku? — 'spytał, nie podno
sząc głowy.' !

— Szukam doktórg Verringeęa,

kto wypełni w PTTK (ul. War
szawska 11) odpowiednią kartę
uczestnictwa i wpłaci 30 (do
rośli) lub 25 (młodzież, wojsko,
przodownicy turystyczni) zł.

Organizatorzy proponują czte
ry kierunki wycieczek: 1) Sal
wator — Glinik — Kopiec
Kościuszki — Starowolska —

Jesionowa —wzdłuż Rudawy —

Mydlniki .— Pasternik — Bro-
nowice Małe — szkoła przy ul.
Kajowickięj ?0 (trasa długości
13 km), 2) Rynek Główny —

Collegium Novum — AGH —

Park Krakowski — Plac Wol
ności — Pomorska — Dzierżyń
skiego — Zarzecze — Koniewa
— Widok — Zielony Most —

szkoła przy ul. Katowicki?: 20
(trasa 8. km), 3) Piekarr — Bie
lany — Zakamyeze — Ch°lm —

Mydlniki — Pasternik — Brono-
wiće — ul. Katowicka 20 (trasa
15 km). 4) Zabierzów — Bronn-
.wice Małe — ul Katowicka 20
(trasą 15 km), ale każdy ucze
stnik może sobie wybrać inną
dowolnej długości i o dowol
nych punktach trasę, byle jej
zakończenie miało miejsce w

Szkole Podstawowej przy ul.
Katowickiej 2Ó w gorlz. 12—13.

Tć.m podczas wspólnego spot
kania uczestnicy słuchać będą
Wspomnień z okresu okupacji i
wyzwolenia Krakowa, a także
będą mogli wziąć udział w kon
kursie (z nagrodami) którego
tematem będzie oczywiście
Kraków. (1)

NA TEMATY DNIA

i

prawda tak duże jćtk graczy np.
brytyjskich, lecz także nie za
małe. Przykładowo za Deynę
hfanchester City zapłacił 130

tys. funtów. Nasi najlepsi piłka
rze klasą z pewnością dorównu
ją:, jeśli nie przewyższają swych
zagranicznych kolegów. Trudno
śi%' więc dziwić, iż np. And.er-
lecht Bruksela gotów był ponoć
zd Antoniego Szymanowskiego
„od ręk!” dać warszawskiej
Gtilardii 120 tys. dolarów, kclo-
rowii magnetowid i wnpośażenic
specjalistycznego gabinetu me
dycznego. Trudno się też dziwić
Gwardji, kfóra rnwła raczej nie
wielką pociechę z Szymanow
skiego (to kontuzja, to uraz

mięśnia, w sumie więcej na

ławce niż na boisku w meczach
II liqi),_ iż ochocze, wystąpiła do
władz piłkarskich z prośbą o

zwolnienie A. Szymanowskiego
do Anderlechtu. PZPN nie wy
raził zgody motywując, ■iż A.

Szymanowski nie ukończył jesz
cze „regulaminowych” 30 lat-, a

ponadto'jest aktualnie zawieszo
ny za znane „awantury holen
derskie”.

O ile w tym przypadku
decyzja władz futbolo
wych' była w pełni

Gwardii
nieładnie

wych było,
(a star.ou isko
niesmaczne,

słuszna
raczej
jest bowiem zarabiać na cudzym
wychowanku) to już ostatni

przypadek, z trenerem A. Strej-
WWW

Turnieje koszykarek ekstraklasy

Wisła w Łodzi
w Katowicach

NAJLEPSZE zespoły ekstraklasy koszykarek rozpoczynają
dziś finałowe turnieje, które wyłonią mistrzynie kyaju.
Aktualnie w tabeli prowadzi Wisła o 2 punkty przed Spójnią
Gdańsk oraz o 5 przed Lechem i ŁKS-em. Właśnie ten
ostatni zespół będzie od dziś gospodarzem pierwszego tur
nieju.
Po łódzkim turnieju czołowa

czwórka drużyn spotka się. jesz
cze trzykrotnie: w Poznaniu (od
23 bm.), Gdańsku (od 1 lutego)
oraz na zakończenie — w Kra
kowie (od 8 lutego)..

Układ tabeli wskazuje, iż
walka o tytuł toczyć się będzie
głównie miedzy Wisłą a Spój
nią. Krakowianki z racji aktu
alnej formy i choćby ilości re
prezentantek w drużynie (Kaln-
ta, Iwaniec. Jaworska, Janusz
kiewicz. Kosińska. Pawlak) są
faworytkami mistrzostw.

*

TRWAJĄ natomiast rozgryw
ki grupy „B” ekstraklasy ko-'
szykarek, a więc zespołów .które
bronią się przed degradacją do
drugiej ligi. W grupie t.ej wy
stępuje także, krakowski Hut
nik, jak do tej porv bez więk
szego powodzenia. W pierwszej
z, trzćch serii spotkań krako
wianki’ osiągnęły tylko jedno
zwycięstwo, cztery .mecze nato
miast przegrały Sytuacja dru
żyny staje się więc nie za we
soła, zważywszy, iż przed ze-

»e

511
kołi-lauem dale dowód braku

sekwencji, Nie zgodzono się bo
wiem, aby A. Strejlau wyjechał
za granicę motywując, iż szko
leniowiec
zostać w

Gmoch
bardziej
Górski,
sukcesów
paru lat przebywa w Grecji, po
Panat.hinaikosie trenuje teraz

Kastorię (zajmuje aktualnie 1S

miejsce w ekstraklasie Grecji).
Jacek Gmoch po zakończeniu
rozgrywek w Norwegii rozstał
się ze Skeid Oslo i także prze
niósł się do Grecji, obejmując od
1 grudnia treningi l-ligowej
Yanńiny (aktualnie 11 miejsce w

tabeli). Odbył się nawet, o czym,
doniósł

„Sport",
Gmoch”,
wygraną
przez Górskiego — Kąstorii 3:0.

ie wiem czy tylko jz tego
faktu mamy się cieszyć
czy smucić i czy

byłoby, aby „Sport”
nieść, iż pojedynek
Gmoch ma odbyć się
wych boiskach.. Zresztą, niech

trenują gdzie chcą,'ale w takim
razie czemu inni (Strejlau), nie

mogą. I ten swoisty brak kon
sekwencji, brak równej miarki
w traktowaniu trenerów musi
razić. WITOLD GRZYBOWSKI

tej klasy winien po
kroju. A Górski czy
nie przydali by się
w Polsce? Kazimierz
twórca największych
polskiego futbolu, od

katowicki
„Górski --

radośnie
mecz

który zakończył się
drużyny prowadzonej

nie lepiej
mógł do-
Górski -

na krajo-

społami tej grupy jeszcze po 10
meczów, a przewaga podo-piecz-
nych K. Książka nad ostatnią
dwójka w tabeli (AZS Katowi
ce — Olimpia Poznań) wynosi
już tylko 4 Dunkty, Teraz (so
bota — niedziela) rozpoczyna
się kolejna seria gier dwudnio
wymi zawodami w Katowicach

których gospodarzem będzie
tamtejszy AZS. Hutnik zmierzy
się w sobotę z akademiczkami
poznańskimi, a w niedzielę z ka-
towiczankami. . Bodą to bardzo
ciężkie do wygrania mecze. AZS
Poznań prowadzi zdecydowanie
w trupie. „B”. ratom-ast zespół
z Katowic mając handicap wła
snego terenu będzie też bardzo
groźny. Zresztą akademiczki

grają coraz skuteczniej, w

pierwszej fazie rozgrywek tur
niejowych Dokonały w Poznaniu
Hutnika. B~dą wiec/faworytka
mi, pojedynku na

*

KOSZYKARKT

AZŚ-u, wystąpią,
publicznością w

miejscowym zespołem
Co prawda łodzianki to jedn . z

najsłabszych drużyn w tej kla
sie rozgrywek, niemniej forma
krakowianek jest tak bardzo
zmienna, iż trudno być przeko
nanym o ich zwycięstwach. (1)

swoim terenie.

krakowskiego
przed łódzką

spotkaniach z

Tęczy.

WARSZAWA. Podczas mi
strzostw Polski w strzelaniu z

broni pneumatycznej wśród
kobiet pierwsze miejsce w

strzelaniu z pistoletu pneuma
tycznego zajęła D. Tyrawa z

krakowskiej Wisły, zaś w

Strzelaniu z karabinka pneu
matycznego wśród mężczyzn

’

najlepszym okazał się K. O-

lejarz z krakowskiego Wawe
lu.

LONDYN. Ustalono terminy
spotkań o piłkarski „Super-,
puchar” między triumfatorem
PKME — Nottingham Forest
a zdobywcą Pucharu Zdobyw
ców Pucharów -i CF Barce
lona: pierwszy mecz «,odbędzie
się 30 bm. (gospodarż Notting
ham), rewanż 5 lutego.

Woilifrae
BIRMINGHAM. W I rundzie

gry podwójnej tenisowego tur
nieju para . W. Fibak — T. Ok-
ker pokonała A. Pattisona —

B. Waltsa 7:6. 6:4.
. BRATYSŁAWA. W VIII ple

biscycie bratysławskiej „Pra
wdy”' na najlepszych lekkoat
letów świata w 1979 r. wśród

. kobiet zwyciężyła M. Koch

(G. Rabsztyn na 1 miejscu), a

wśród mężczyzn — S. Coe.
STARGARD. Nowy zespół

M. Ładniaka — Spójnia Star
gard w meczach ligi między
wojewódzkiej pokonała w re
kordowo wysoko Wartę Mię
dzychód 222:53 (104:26) i 181:63

(87:30).
SZTOKHOLM. W meczu su

perligi europejskiej w tenisie

stołowym Szwecja przegrała z

Polską 2:5.

PIĄTEK

Piotra

Małgorzaty

Teatry
Słowackiego 19.15 Brytanik, Mi

niatura (pl. św. Ducha 2) 19.30 Po
licjanci, Modrzejewskiej 19.15 Z

biegiem lat, z biegiem dni, cz. 111
Co dalekie było — blisko, Scena
Forum 17 Glosy przeszłości (abo
namenty nieważne), Kameralny
19.15 Wystawa ku czci G. Zapol
skiej, Bagatela 19,30 Przypadkowa
śmierć anarchisty. Ludowy 19.15

Betlejem Polskie, Muzyczny (ul.
Lubicz 43) 19.15 Polska krew, Gro
teska 17 Alicja w krainie czarów
PWST (ul. Warszawska 5) 1915

Miały siedzieć pod drzewem oto
czone dziećmi. Jama Michalika 22
Kabaret — Diabli nadali..., Teatr
33 (Rynek Gl. 7) 20 Teatr „Tarcie”
Alicja w krainie czarów (spek
takl zamk.) .

Kina
15.30, 19.45 Przeminęło z

(USA 1. 12). Uciecha 15.45,
Rój (USA 1, 12). warsza-

(USA'

Kijów
Wiatrem
13, 20.15
wa 15.45. 13, 20.15 Konwój
1. 15). Wolność 15.45, 18. 20.15 Im
perium namiętności (jap. 1. 18).
Sztuka 15.45. 18, 20.15 Różowa pan
tera (ang.). Wanda 15.45, Jarzębi
na Czerwona- (poi. b .o.), 18. 20.15

Wściekły (poi. 1. 13) Ml. Gwardia

15, 17, 10.15 Mistrz kierownicy u-

cieka (USA 1. 15). Wrzos (Zamoj
skiego *““"““""“

Wilka
tralne
Sanów
17.15 Moja wojna,
(poi. b.o.)..

50) 15.45, 18. 20.15 Panny z

(poi. 1. 15). Świt (os. Tea-

10) 15.45, 18, 20.15 Król Cy-
(USA 1. 18). Mała sala 15,

mo.ia miłość
19 Niezwykła Sarah

(ang. 1. 12). Światowid (os. Na

Skarpie 7) 15.45, 18, 20.15 Milczący
wspólnik (kanad. 1 . 18) Mała sala
15. 17 .15, 19.30 Co mi zrobisz jak
mie złapiesz (poi. 1 . 15).. Kultura

(Rynek Gł. 27) 14 Katastrofa (poi.
1. 15), 16, 18, 20 Przygody Gerada

(ang. 1. 15). Mikro (Dzierżyńskie
go 5) 15.45. 13, 20.15 Trzy kobiety
(USA 1. 18). Dom Żołnierza (ul.
Lubicz 48) — niecz. Związkowiec
(ul. Grzegórzecka 71) 15.45, 20.15
Sanchez i jego dzieci (USA 1. 15),
18 DKF: Opowieść o Effie Brięst
(RFN). Rotunda — niecz. Wisła —

niecz. Maskotka (ul. Dzierżyńskie
go 55) 15.15 Zagubione dusze (wł.
1. 18), 17, 19.30 Bez znieczulenia

(poi. 1 . 18). Pasaż (Pasaż Bielaka)
14. 15 Przygody. Bolka i Lolka, 16,
18, 20 Transamerican Ęxpress
(USA 1. 15). Ugorek (os. Ugorck)
15 Gęsiarek Maciek (węg. b.o .), 17

Gorące polowanie (jap. 1. 15). 19

Zabójstwo Chińskiego
rus.A

go ?)
1. 15).

maklera
1. 18). Sfinks (Majakowśkie-
16 Narodziny gwiazdy .(USA

Piątek z Pankracym,
motoryzacyjny. 17 .25

zapomnienia. 18.00
Rius” — • ode. fil-

hiszp. 19 Dobranoc

Telewizja
PIĄTEK — I: 15.25 Program

dnia. 15.30 NURT — Pedagogika.
16 Obiektyw. 16.20 Dziennik. 16.30
Dla dzieci:
16.55 Mag.
Ocalić od

„Saga rodu
mu fab. TV
19.10 Siódemka. 19.30 Dziennik TV

20.30 „Patrol do Dawson” — kanad.
film fab. 21 .50 Koncert WOS°RiT
— w pr.: J. Brahms — I symfonia
c-moll on. 68. 22 .40 Kto z nim wy
gra? 23 Dziennik.

PIĄTEK — II:
15.55 Jęz. franc.
16.25 Informator

styka zimowa.
Młodz. ma,
za słowa
Poradnik działkowca. 18.25 Klub

jazzowy St. Gama. .19.10 Kronika

(Kr). 19.30 Dziennik TV. 20.30
Teatr wspomnień — 1970 — „Z ruin

15.50 Pr. dnia.
— kurs podst.

turyst. — Tury-
__

16.55 Lidar —

•techniki. 17 25 Słowa

pr. publ. kult. 17.55

powstała” — estrada lit. pośw.
Warszawie, cz. I „Księżyc w

ruinach”, cz. II „Światło dnia”.
21.10 24 godziny. 21.20 Wieczór fil
mowy. 21 .55 Przed i po debiucie.

SOBOTA — 1: 11.05 Dla szkół!

Przysposobienie obronne, kl. VIII
i I lic. 12 Dla szkól: Fizyka kl.
VI, 13.35 Progr. dnia. 13.40 Radar
— kron. wojsk. 13.55 Radzimy rol
nikom. 14.05 Obiektyw. 14.25 TV

Młodych Kosmonautów — Orbita.
15 Studio-8 — progr. dnia. 15.10

Styczniowe kroniki — kadry i

wspomienia ze stycznia 1945. 15.20
Kto z nim wygra - spotk. z płk.
— pilotem W. Królem. 15.30 „Ra
kietą na księżyc” — amer. film
fab. 17 Za co mi płacą cz. 2. 17.25
Jeden plus osiem — rep. film.
17.40 Gwiazdy, gwiazdki gwiaz
deczki — Śpiewa zesp. „Vox" z

ork. ,,Alex Band”. 18.10 Kolekcja
L. Mazana. 18.20 Zbliżenia — mag.
film. Studia-8 . 18.40 „Zaczęło się
na Yangcy Street” — anim. film
science-fiction z cyklu „Wspania
ła czwórka”. 19 Dobranoc. 19.10
Siódemka. 19.30 Dziennik TV.
20.35 „Mayerling" — franc. - ang.
film fab. 22 .50 Wiad. dziennika.
22.55 Sport w Studio-8. 23.25 Mag.
firmowy Studia-8. 0 .10 Teledysku-
sja — progr. rozryw. 0.45 Dobra
noc Studia-8.

10—16),
. 35:

10—14), Muzeum NarO-

Oddzialy, Sukiennice

niecz.), Dom Matejki,
41: Portrety dzieci J;

Wystawy-muzea
Wawel — komnaty (piąt. 12—18,

sob. 10—15), Skarbiec i Zbrojo
wnia (piąt". sob', 10—15.30), Zamek
i Muzeum w Pieskowej SkaJe
(piąt. sob. 10—16), Muzeum Leni
na, Topolowa ’5: Lenin w Polsce,
Wyst. plakatu ,,Kraków wolny”
(piąt. 9—18, sob. 10-^17, wst. wol.),
w Poroninie: Lenin na Podhalu

(piąt. sob. 8—16, wst. wol.), w Bia
łym Dunajcu (piąt. sob. 9—16, wst.

wol.). Muzeum Historyczne, św.
Jana 12: Militaria, Zegary (piąt.
10—18, sob. 10—16), Krzysztofory,
Rynek Gł. 35: Tradycje krąk.
(piąt. sob.
dowe —

(piąt. sob.
Floriańska

Matejki (piąt. 12—18, sob. 10—16),
Szołayskich, pl. Szczepański 9:

Pols. malarstwo 1 rzeźba do T764
r. (piąt sob. 10—16), . Czartory
skich, Pijarśka .8: Arcydzieła .ze

zb. Czartoryskich (piąt. sob. 10-^
16) , Nowy Gmach, al. 3 Maja, i:

Polaków portret własny (piąt.
sob. 10—16), Archeologiczne, Po
selska 3: Pradzieje N. Huty, Mu
mie egipskie w świetle . promieni
,,X”, Starożytn. i średn. Małopol
ski, Lud. w mai. ikonpy/ym,. Sztu
ka neolitu środk.. Europy (piat.
10—14, sob. 14—18), Etnograficzne,
pl. Wolnica 1: Pols. kultura Ind.,
Artyści nieprofesjonalni Krakowa
w 35-leciu Polski Lud. (piąt.. sob.
10—15), Arkady,’ pl. Szczepański

'Mai. ’e/ Kiefsriinga (piąt. 13—

20, sob. 11—13). Pryzmat, Łobźow?
ska 3: Wyst grafik R. Alpcgiani
(piąt. sob. 10—18). ZPAF, ul. św.

Anny 3: Wyst. fotografii. 1906—1975

(piąt. sob. 10—18), Pałac Sztuki,
pl. Szczepański 4: Wyst. retros-

pekt. C. Bologna (piąt. sob. 10—

17) , al. Róż 3: Wyst. . współćz.
rzeźby austriackiej (piąt.’ sob. 11 —

18) , KMPiK, Mały Rynek 4: Wyst.
prac. E. DWufnika (piąt. sob. 11 —

19) , Rydlówka, Tetmajera 28 (piąt.
sob. 11 —14), Międzynarod. Sąión
Fotografii, ul. Boh. Stalingradu
13: Venus 79 — Akt’ i portret cz.

II (oiąt. sob. 9—21), Kopalnia Soli

(piąt. sob. 8—11), Muzeum Żup
Krak., Wieliczka (piąt. śob. 8—11),
Fotosalon, KDK, Rynek Gł. 27:

Prezentacje instruktorskie (piąt.,
sob. 14—20), Galeria EMCfeKA,
Rynek Gł. 25: Wyst. fotograf. Zb.

Jabłońskiego (piąt. sob 11—19),
Gal. Fotografii „Video”, Solskiego
24: Zb. Dłubak - Desymbolizacje
(piat. sob. 10—18), KMPiK, Nowi
Huta, pl, Centralny: Wy.śt. plaka
tu ,,Z konferencji genewskiej”
(piąt. sob. 10—20), Pawilon Wysta
wowy, pl. Szczepański 3a: Wyst.
jubileusz, prof. K. Srzędnickiego,
YZyst. autorska St. Kuskowskiego
(piąt. sob. 11 —18).

Dyżury
Pógot. MO, tel 97, straż Peż,.

98, Pogot. Ratunk. Łazarza .14:

wypadki tel. 99, z?a choro wabią .”i

przewozy 238-33, porady stoma
tolog. w przypadkach nagłych (20
—7). ambulaiorium okulistyczne,
(całą dobę), Rynek Podgórski 2:
625-50. 657-57, Nowa Huta 422-22,
Lotnisko Balice 190-29, Niepcłór.
mice: 198. Dyżury Szpitali: Cliir.

Trynitarska 11, Chir. dziec. Pro-
kocim. Urolog. 'Grzegórzecka 13,
Laryng. Kopernika 23a, Okulist;
Wilkowice, Neurologia oraz inne

oddziały wg rejonizacji.
Dyżurne poradnie: internlst.,

pediatr., gabinet zabiegowy’ (18—
21), zgłoszenia wizyt domowych
(18—20), wizyty domowe (8—13),
dla Śródmieścia: al. Pokoju 4,
tel. 181-80, 183-96, . dla Nowej , Hu7
ty; os. Jagiellońskie bl. 1, tel.

856-26, dla Krowodrzy: ul. Galla
24, tel 721-35, dla Podgórzit: ul.

Kutrzeby 4, tel. 618-455, 650-99.
inf. Służby Zdrov/ia: tćl. 205-11

(całą dobę), Punkt Inf. Aptecznej,
tel. 107-65 (8—15), Inf. Tokśyk. Ko
pernika 26, tel. .199-99, Inf. akćji
„W”, tel. 606-80 (8—17), Lek.

Spółdz. Pracy — wizyty domowe

lekarzy chorób dzieci oraz leka
rzy kardiologów (16—23.30) teE

295-78,
‘

225-66, Ośrodek Inf. dla

Inwalidów, ul. 1 Maja 5, tel. 228-11

(pon. śr. piąt. 16—18), Krak. Tow<j
Świadomego Macierzyństwa, Mło
dzieżowa Poradnia Lek. .ul. Boh,

(Dokońęzeniś str,

os.


