
Problemy młodego pokolenia były tematem sobotniego posiedzenia ple
narnego Komitetu Krakowskiego Partii. Po otwarciu obrad przez I sekre
tarza KK PZPR Krystyna Dąbrowę i powitaniu zaproszonych gości —

wśród nich członka Biura Politycznego, sekretarza KC PZPR Hieronima

Kubiaka, przewodniczącego Centralnej Komisji Rewizyjnej PZPR Kazi
mierza Morawskiego, przewodniczącego ZG ZSMP Jerzego Jaskierni, ko
misarza — pełnomocnika Komitetu Obrony Kraju gen. Leona Sulimy,
przewodniczącego KK FJN prof. Mieczysława Klimaszewskiego i wice
przewodniczącego Rady Narodowej m. Krakowa Apolinarego Kozuba oraz

przedstawicieli organizacji młodzieżowych — referat Egzekutywy wygło
sił sekretarz KK PZPR Jan Broniek.

Zawarto w nim — z zastrzeże
niem, że jest to obraz dyskusyjny,
niepełny i nie pozbawiony , upro
szczeń — diagnozę i opis dzisiej
szej sytuacji młodzieży w naszym
regionie. Mimo błędów i porażek w

realizacji polityki gospodarczej,
społecznej oraz propagandowej so
cjalistycznego państwa z jednej
strony, zaś wzmagającego się naci-

Było to 14 czerwca

_• W 1800 r. pod Marengo we

Włoszech rozegrała się krwawa
bitwa, stoczona przez armię Na
poleona Bonaparte z wojskami
austriackimi, dowodzonymi przez
Michaela Melasa. Klęska Au
striaków zmusiła ich' do opusz
czenia płn. Włoch, które zajęli
Francuzi.

9 W 1939 r. urodził się naj
popularniejszy piosenkarz cze
chosłowacki, laureat wielu mię
dzynarodowych festiwali, zdo
bywca licznych złotych płyt —

Kareł Gott. Z zawodu elektro
mechanik, startował w przyfa
brycznym kółku jazzowym. Peł
nię swych wokalnych możliwo
ści pokazał na scenie praskiego
„Semafora”. Zadziwia wszech
stronnością repertuaru: często
występuje w filmie, np. „Starcy
na chmielu", „Gdyby tysiąc klar
netów", „Lemoniadowy Joe”.

9 W 1947 r,, na miejscu obo
zu koncentracyjnego „Auschwitz
—Birkenau”, w którym hitle
rowcy zamordowali ok. 4 min
osób, otwarte zostało Państwo
we Muzeum w Oświęcimiu —

Brzezince jako pomnik męczeń
stwa narodu polskiego i innych
narodów.

® W 1958 r. w Ośrodku Insty
tutu Badań Jądrowych w Świer
ku koło Otwocka, uruchomiono
nierwszy -w Polsce reaktor ato
mowy „Ewa”, dostarczony nam

z ZSRR (k)

Nowe banknoty
Zarządzeniem prezesa NBP w

końcu czerwca br. wejdą do obie
gu nowe banknoty o nominalnej
wartości 10, 20 i 5000 zł. Informuje
o tym „Monitor” nr 14 pozycja 105.

Wprowadzenie do obiegu banknotu
5000 zł uzasadnione jest zwyżką cen

i płac, natomiast banknoty dziesię-
cio- i dwudziestozłotowe zasilą o-

bieg pieniężny, ponieważ liczba mo
net w obiegu okazała się niewy
starczająca. Ze względu na pilność
tej sprawy zrezygnowano z bicia
monet na rzecz banknotów. (PAP)

Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zie
lonej Górze zakończony. Złoty Samo
war zdobył Marek Srocki z Radomia,
srebrne — Joanna Krakowiak z Ło
dzi i duet z Płocka — Jacek Koszew
ski, Paweł Nowak, brązowe — Ewa
Wilczyńska z Zielonej Góry, Mariola
Wałkuska z Łomży i Waldemar Sa-

mordak z Łomży.
CAF — Janowski — telefoto

Incydenty w Gdańsku
Wrocławiu i Nowej Hucie
Niedziela przebiegła pod znakiem

wypoczynku, spacerów i odwiedzin

rodzinnych. Tysiące mieszkańców
miast wyjechało na wieś i do ośrod
ków wypoczynkowych.

W pół roku od wprowadzenia sta
nu wojennego, złagodzonego rów
nież ostatnio zaleceniami WRON,
wyraźnie odczuwalne są nastroje
stabilizacji, ulgi i odprężenia. Spo
łeczeństwo opowiada się za spoko
jem, ładem społecznym i normal
ną 'wydajną pracą, która jest źró
dłem wszelkiej poprawy warunków

życia. Niestety, w Gdańsku, we

Wrocławiu, a także w Nowej

ideologii i poglądów z

świadomość większości
jest socjalistyczna,

nie oczekuje, przynaj

sku obcych
drugiej —

młodzieży
Młodzież

mniej jej większość, niczego za dar
mo. Ze swej strony partia nie ma

zamiaru „kupować” młodzieży. Po
moc w starcie życiowym (budow
nictwo patronackie, kredyty dla

młodych małżeństw, system za
siłków rodzinnych) trzeba trakto
wać jako inwestycję opłacalną dla

wszystkich. Praktyczna realizacja
zasad sprawiedliwości społecznej
oraz stworzenie takiego systemu
polityki kadrowej, aby awans za-

■ 44 osoby zginęły w wyniku
katastrofy brazylijskiego samo
lotu, która wydarzyła się w po
bliżu Tebatingi, Doszło do niej
w złych warunkach atmosferycz
nych.

■ Kolejną ofiarą terroru w

Irlandii płn. padł policjant, do
konujący rewizji w garażu w

Londonderry. Poniósł on śmierć,
gdy usiłował podnieść telewizor,
który okazał się pułapką i wy
buchł w jego rękach.

■ Policja włoska zidentyfiko
wała znalezione na ulicy w Me
diolanie zwłoki mężczyzny jako
ciało Rocca Polimeniego, przy
wódcy ugrupowania terrory
stycznego „Pierwsza Linia”.

z dalekopisu
■ Nieznani sprawcy podłoży

li ładunek wybuchowy w pobli
żu mieszkania zajmowanego w

Wiedniu przez Szymona Wie-
senthala, kierownika żydowskie
go ośrodka dokumentacyjnego,
zajmującego się ściganiem
zbrodniarzy hitlerowskich. O -

fiar w ludziach nie było.
S Podczas zamieszek ulicz

nych w Berlinie Zach., w zwią
zku z wizytą prezydenta Rea
gana, aresztowano 270 demon
strantów. W rezultacie starć z

demonstrantami obrażeń ciała
doznało 42 policjantów. Liczbę
poszkodowanych ocenia się na

200—390 osób.
H Podczas gwałtownej burzy

nad paryskim lotniskiem Orły
piorun uderzył w wieżę kon
trolną, niszcząc radar kontroli
zbliżania. Inny piorun noważ-
itife uszkodził samolot „Boeing
707”.

Srebrną koronę wyłowiono z Wisły

Skarby kultury żydowskiej
odzyskano w całości

4.

Przed dwoma tygodniami infor
mowaliśmy

'

Czytelników o włama
niu do Muzeum Historycznego m.

Krakowa — Oddział Dziejów i

Kultury Żydów. W ubiegły piątek
w Komendzie Wojewódzkiej MO

odbyła się konferencja prasowa,
podczas której zaprezentowano
dziennikarzom odzyskane przez mi
licję bezcenne skarby kultury ży
dowskiej.

Przypomnijmy krótko: w nocy 24

maja do Muzeum Judaistycznego
po przepiłowaniu krat w oknie wy
chodzącym na plac Bawół dostał
się złodziej. Po wyłamaniu zamków
w gablotach zrabował 22 kultowe
przedmioty ze srebra, na szczęście
nie zdążył wynieść 2 cennych obra
zów Maurycego Gottlieba, spłoszyło
go bowiem chrapanie dozorczyu

10 czerwca zatrzymano sprawcę
włamania. Okazał się nim znany
doskonale krakowskiej milicji 35-

Hucie nieodpowiedzialne grupy
wyraźnie podjudzane przez eks
tremę „Solidarności” próbowały
wczoraj zorganizować zbiegowiska
i powodować awantury uliczne, in
terweniować musiały siły porząd
kowe.

Rzuca się w oczy fakt, że inspira
torzy tych zbiegowisk, wykorzystu
jąc nabożeństwa niedzielne, organi
zowali grupk- młodzieży wewnątrz
świątyni po to, by — jak to było
13 bm. w Gdańsku — wyprowadzić
je następnie na ulicę. Praktyki te

wywołują zrozumiałe oburzenie lu
dzi wierzących. (PAP)

wodowy nie pozostawał pustym ha
słem — to ważne czynniki mogące
umacniać postawy prosocjalistyczne.

Krokom podejmowanym w roz
wiązywaniu poszczególnych proble
mów młodego pokolenia powinny
zaś towarzyszyć następujące reflek
sje: problemy młodych usytuowa
ne są w kontekście ogólnej sytuacji
gospodarczej (reforma) i społeczno-
-politycznej kraju; szereg kwestii

(Dokończenie na str. 2)
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Zwycięzcy tegorocznego Międzynarodowego Spływu Kajakowego na Du
najcu — wodniacy z Kolejarza Opole wraz z głównym trofeum imprezy —

„Kryształowym Pucharem Dunajca”.

„Kryształowy Puchar

dla wodniaków
\ —-

W Nowym Sączu zakońbzył się
wczoraj, doroczny, już czterdziesty
pierwszy z kolei, Międzynarodowy

Zmarł król Chalid
PARYŻ, LONDYN (PAP)
Król Arabii Saudyjskiej, Chalid

który zmarł w niedzielę rano w Tai-
fie na atak serca, został pochowany
tego samego dnia no południu w Ri-
jadzie. W uroczystości pogrzebowej
uczestniczył nowy król — dotychcza
sowy następca tronu, Fahd, nowy na

stępca tronu. Abdallali. członkowie
królewskiej rodziny oraz szefowie
państw Bahrajnu, Dżibuti, Kuwejtu,
Kataru. Podobnie jak jego poprzed
nik, król Fajsal. zmarły władca zo
stał pochowany w grobie bez żadne
go napisu.

1
o

letni Stefan Kupczyk, karany za

włamania, poszukiwany przez MO
od 1 lipca 1980 r. dla odbycia kary
7 lat więzienia za włamania mie
szkaniowe. W roku 1980 Stefan

Kupczyk uciekł z sali sądowej i
od tego czasu skutecznie się ukry
wał.

Po ujawnieniu włamania do Mu
zeum Judaistycznego rozwinięto
szeroką akcję. Zawiadomiono punkty
graniczne, penetrowano środowiska

przestępcze, szukano u znanych pą
serów, wypytywano kolekcjonerów
o skradzione srebra. Okazało się,
że złodziej także szukał kontaktów
z paserami i kolekcjonerami. N»e

był bowiem zorientowany w fakty
cznej wartości łupu. Warto przy
tym zaznaczyć, że najcenniejszy
przedmiot, srebrną koronę na Torę
tzw. Keter Tora z XVII wieku
wrzucił do Wisły, sądząc, że nie

jest ona wykonana ze srebra. Sze
roka akcja przyniosła rezultaty.
Włamywacza zatrzymano, łup od
zyskano w całości, łącznie z koro
ną, którą wyłowiono z Wisły. Wśród

odzyskanych przedmiotów znajdo
wały się rzeczy bezcenne, jak to

oświadczył podczas konferencji zna
ny krakowski naukowiec, prof.
Wiktor Zin Należą do nich zwła
szcza: Keter Tora, Rimmonimy z

dzwoneczkami kybki, wskazówki
do czytania Tory tzw; jady, tarcze
rodałowe tzw. tasy. Całe więc

(Dokończenie na str. 2)

Niebezpieczny komputer
WASZYNGTON (PAP)
Komputer szachowy „Belle” zo

stał uznany przez rząd USA za tak

wartościowy „militarnie", że nie
może być zabrany na zawody sza
chowe do Moskwy — doniosła za-

chodnioniemiecka agencja DPA.

KRAKOWA
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Kraków, poniedziałek 14 czerwca 1982 r.

Spływ Kajakowy na Dunajcu, w

którym ostatecznie uczestniczyło
1559 wodniaków z 4 krajów (część
zgłosiła się już po rozpoczęciu im
prezy, stąd różnica pomiędzy pierw
szą a ostateczną liczbą). Mimo iż

. wyłączony został ż tegorocznej tra
sy, najpiękniejszy odcinek Spływu
— Przełom Dunajca, impreza udała
się doskonale, odbyła się bowiem

przy słonecznej pogodzie Tylko je
den — sobotni, był pochmurny i

deszczowy, pozostałe trzy natomiast

piękne i ciepłe. Tak więc kajaka
rze, na mecie w Nowym Sączu by
li opaleni, zadowoleni i żegnając
się do przyszłorocznego MSKnD

wyrażali nadzieję, że ocib.dzie się
on już na całej swej tradycyjnej
trasie, włącznie z dunajeckim Prze
łomem.

Walka o zwycięstwo w imprezie
toczyła się, w tym roku z wielką
zaciętością. Do ostatnich chwil nie

było wiadomo komu przypadnie
palma pierwszeństwa, ogromny
„Kryształowy Puchar Dunajca”, o

który zwykle toczyli boje wodnia
cy nowosądeccy i krakowscy, cza
sami przedzielani przez silne eki
py z NRD, Tym razem triumfowali

Papież Jait Paweł II

łakomi wizifie w hwitwe
RZYM (PAP)
W niedzielę o godz. 7.27 "zasu

GMT na . zymskim lotnisku Ciam-

pino wylądował „boeing 747” na

którego pokładzie Papież Jan Pa-

Komunikat o wizycie
Papieża w Polsce

W związku z różnymi wypowie
dziami w sprawie wizyty Jana Pa
wła II w Polsce, PAP dowiaduje
się, że władze państwowe PRL, w

poczuciu ciążącej na nich odpowie
dzialności, rozpatrzyły problemy z

tym związane Potwierdzają one

swe niezmienne stanowisko, ze Pa
pież-Polak będzie serdecznie wi
tanym gościem na ojczystej • ziemi
Natomiast termin i program wizy
ty wymagają, jak w każdym innym
państwie, niezbędnych uzgodnień
między rządem PRL, Stolicą Apo
stolską i Episkopatem Polski. Jed
nostronne, nie uzgodnione z władza
mi państwowymi poczynania, a tak
że sensacyjne doniesienia zagrani
cznych środków masowego przeka
zu nie służą temu celowi.

Władze państwowe PRL uważa
ją, że wizyta Jego Świątobliwości
powinna mieć przebieg bezpieczny,
niczym nie zakłócony, godny iej
rangi, pożyteczny dla narodu t sta
bilności państwa. Winna ona przy
czynić się do umocnienia pokoju w

(Dokończenie na str. 2)

Argentyńczycy przegrali z Belgami

Kj|
U

otwarcia
Oczekiwane z dużym zaintereso

waniem przez kibiców sportu pił
karskie mistrzostwa świata zaczęły
się wczoraj w Barcelonie, barwną
i ■żywą uroczystością otwarcia, w

której uczestniczyli król Juan Car-
tos z małżonką, a także prezydent
Międzynarodowej Federacji Piłki

Nożnej — Joao Hayelenge z Bra
zylii.

Na wypełnionym stutysięcznym
tłumem stadionie słynnego hisz
pańskiego klubu CF Barcelona,
obserwowaliśmy przez pół godziny

kajakarze z Kolejarza Opole, gro
madząc 3051 pkt i wyprzedając
Klub Turystyki Kajakowej Nurt z

Rzeszowa o 51 pkt. Trzecią loka
tę uzyskali krakowianie — Kolejo
wy Klub Wodny — 1929 Kraków,
zdoby wając 29.74 pkt..

(Dokończenie na str. 6)
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UTRO pogoda w rejonie Kra-
kowa kształtować się będzie
w obszarze obniżonego ci
śnienia. Zachmurzenie umiar
kowane, okresami duże. Rano

zamglenia. W ciągu dnia prze
lotne opady deszczu. Wiatr
zach. i płn.-żach 4—7 m/sek.

Igi?
i?-J -■ &

Temp. maks, dniem 16—19, min.
nocą 13—10 st. C. Rano wiTgoteeśt
powietrza 85 proc.

weł II powrócił ze swej 31-godzin-
nej duszpasterskiej wizyty w Ar
gentynie. Na lotnisku w Buenos
Aires Papieża żegnał m. in. prezy
dent Argentyny i szef rządu woj
skowego, gen, Leopoldo Galtieri.

Na 2,5-godzinnęj mszy celebro
wanej w sobotę pod gołym niebem
w parku w Buenos Aires w obecno
ści 2 milionów wiernych, w tyra
członków rządu wojskowego, Pa
pież ponownie zaapelował o pokój
w konflikcie brytyjsko-argentyń-
skim, ale właśnie podczas trwania

tej mszy nadeszły z Falklandów-
Malwinów wiadomości o silnym a-

taku brytyjskim na Puerto Argen-
tino. Telewizja argentyńska prze
rwała transmisję mszy papieskiej,
aby ogłosić komunikat naczelnego
dowództwa ;ił zbrojrych kraju

W sobotę Papież przyjął w Bue
nos Aires biskupów argentyńskich,
przewodniczących konferencji bisku
pich z wszystkich państw Ameryki
Łacińskiej oraz kardynałów i arcy
biskupów z niektórych państw A-

meryki Południowej. Zwracając się
do zebranych Papież podkreślił, że
Kościół musi występować przeciw
ko podziałom, nienawiści i niezgo
dzie, które naruszają jedność i po
kój.

Podczas podróży samolotem z

Buenos Aires do Rzymu Papież
oświadczył, że jest gotów nadal

służyć sprawie pokoju na święcie
i udać się nawet do Libanu, jeśli
warunki mu na to pozwolą.

Ze świssśo
OGŁOSZONE w sobotę przez

siły izarelskie i palestyńskie za
wieszenie broni zostało w nie
dzielę przez Tel-Awiw zignoro
wane. Lotnictwo agresora bom
bardowało przez cały dzień za
chodnie dzielnice Bejrutu, za
mieszkane przez ludność muzuł
mańską.

WOJSKA brytyjskie umocni
ły w niedzielę pozycje wokół
stolicy Falklandów.

NA OBRADUJĄCEJ w N. Jor
ku specjalnej sesji rozbrojenio
wej Zgromadzenia Ogólnego NZ
kardynał Agostino Casaroli od
czytał w ub. piątek orędzie Pa
pieża Jana Pawła II. Zwraca
jąc uwagę, iż jedyną alternaty
wą wyścigu zbrojeń i wojny a-

tomowej sa rokowania rozbroje
niowe, Papież wyraził nagląc!,
iż wszechstronny program roz
brojeniowy ONŻ powinien ułat
wić niezbędną koordynację wy
siłków rozbrojeniowych, podej
mowanych w wielu płaszczyz
nach na świecie.
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piękne widowisko, w czasie które-

rego folklorystyczne elementy hi
szpańskie przeplatały się z akcen
tami piłkarskimi. Zakończył tę cę-
remonię żywy obraz w wykonaniu
ubranych na biało — chłopców
przedstawiający picassowskiego go
łąbka pokoju. Potem jeszcze pod
kreślił ten symboliczny znak po
koju mały Hiszpan, który wmasze-

rował na płytę stadionu i z futbo
lowej piłki, wypuścił w powietrze
białego gołąbka.

Oficjalnego otwarcia imprezy do
konał król Juan Carlos wypowia
dając tradycyjną formułę „XII pił
karskie mistrzostwa, świata ogła
szam za otwarte”.

A potem rozpoczęła się gra, po
między obrońcami tytułu — Ar
gentyną i jedną z czołowych euro
pejskich drużyn — Belgią, zakoń
czona zasłużonym, choć przez wielu

nieoczekiwanym, zwycięstwem pił
karzy belgijskich. (O szczegółach
tego meczu piszemy na. str. 6.)

13 czerwca 1950 r„ w drodze powro
tnej do kraju z Hagi, gdzie pełnił
funkcję posła Rzeczypospolitej Lu
dowej, zginął w wypadku samocho
dowym wybitny pisarz, publicysta
i reporter — Ksawery 'PRUSZYN-
SKI. Wczoraj w 32. rocznicę Jego
śmierci — od kilku lat kultywowa
nym zwyczajem, który ma rangę
symbolu — kwiaty na grobie Ksa
werego Pruszyńskiego na cmenta
rzu Rakowickim złożyli dziennika
rze z prezesem ZG SD PRL — red.
Klemensem Krzyżagórskim i człon

kami ZO SD PRL w Krakowie.

Fot. WACŁAW KLAG

Na fundusz rewaloryzacji zabyt
ków Krakowa przeznaczył 12 om.

zespół warszawskiego Teatru Na

Targówku dochód z przedstawienia
wodewilu Romek i Julka”. Na wi
downi w tym dniu zasiadł przewo
dniczący Rady Państwa — piof.
Henryk Jabłoński, stojący na czele

Społecznego Komitetu Odnowy Za
bytków Krakowa. Wodewil „Ro
mek i Julka” Tadeusza Kwiatsow-

skiego z muzyką Antoniego Mleczki

jest ostatnią w tym sezonie pre
mierą Teatru Na Targówku.

Ze sztucznym sercem
PRAGA (PAP)
Już ponad 160 dni żyje byczek,

któremu specjaliści w Brnie wszcze
pili sztuczne serce. Inne byczki ze

sztucznymi sercami żyły krócej.
„Florian” — 155 dni, „Hasan” —

150 dni, „Dalibor” — 142 dni i

„Samson” — 104 dni.
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PREZES Rady Ministrów, gen.
armii W. Jaruzelski przyjął 13
bm. naczelnego redaktora indyj
skiej gazety „The Patriot”, R.
K. Mischrę i udzielił mu wy
wiadu.

PAPIEŻ Jan Paweł II ofiaro
wał dla szpitala w Bydgoszczy
sztuczną nerkę produkcji wło-
skiej firmy Bellco. Formalnego
przekazania aparatury dokonał
prymas Polski, arcybiskup J.
Glemp,

13 BM. ZAKOŃCZYŁA kilku
dniową wizytę w naszym kraju
delegacja Towarzystwa Przyjaź
ni Syryjsko-Polskiej na czele z

przewodniczącym tego Towarzy
stwa, członkiem krajowego kie
rownictwa Socjalistycznej Partii
Odrodzenia Arabskiego (BAAS),
S. Kaddahemi

W WARSZAWIE odbyło sic 11
bm. wspólne posiedzenie prezy
diów centralnych instancji rewi
zyjnych: PZPR, ZSL i SD. Spot
kanie było jednym z konkret
nych przejawów rozszerzania
płaszczyzn współdziałania mię
dzypartyjnego.

W WARSZAWIE odbyło się
posiedzenie Prezydium CKR
PZPR. Tematem posiedzenia
było omówienie „Informacji re
feratu ds. działaczy ruchu ro
botniczego KC PZPR o pracy
instancji partyjnych z ■wetera
nami ruchu robotniczego”. U-
znano, że należy .więcej uwagi
poświęcić dalszemu doskonale
niu stylu i metod pracy oraz

pogłębieniu więzi instancji z we
teranami.

11 BM. POWOŁANY został
Porozumiewawczy Komitet Ini
cjatyw Społecznych i Nauko
wych przy . Polskiej Akademii
Nauk. Ma on na celu integrację
środowiska naukowego oraz

stworzenie płaszczyzny porozu
mienia społecznego w podstawo
wych kwestiach dla nauki i ży
cia kraju. Przewodniczącym
Prezydium Komitetu został prof..
W. Ilensel.

REDAKCJI „Sztandaru
Młodych” odbyło się 12 bm. po
siedzenie kolegium redakcyjne
go, poświęcone sprawom progra
mowym i dalszemu rozwojowi
gazety. W posiedzeniu uczest
niczy! członek BP, sekretarz KC
PZPR, S. Olszowski.

AGRESJA izraelska przeciwko
Tjibanowi i narodowi palestyń
skiemu wywołuje w naszym
społeczeństwie wyrazy potępie
nia i protestu, które znajdują
wyraz w licznych rezolucjach i
uchwałach podejmowanych
przez organizacje społeczno-po
lityczne i przedstawicieli róż
nych środowisk,

WICEPREZES Rady Mini
strów, E. Kowalczyk spotkał się
12 bm. z wiceprzewodniczacvm
Bundestagu RFN, R. Wurbsem,
który przebywa w Polsce. Omó
wiono problemy współpracy go
spodarczej, zwłaszcza w dziedzi
nie drobnej wytwórczości.

W SIEDZIBIE KC PZPR od
była. się 11 bm. narada konsul
tacyjna działaczy partyjnych z

całego kraju, reprezentujących
różnorodne środowiska pracow
ników upowszechniania kultury.
Przedmiotem narady były spra
wy związane z projektowaną u-

stawą Sejmu o upowszechnia
niu kultury oraz prawach i o-

bowiązkach pracowników upo
wszechniania.

W WARSZAWIE odbyło się
ogólnopolskie spotkanie człon
ków Chrześcijańskiego Stowa
rzyszenia Społecznego, działają
cych w Obywatelskich Komite
tach Odrodzenia Narodowego.
Referat poświęcony roli działa
czy chrześcijańskich w ruchu
odrodzenia narodowego wygło
sił wieenrezes Stowarzyszenia,
pos. Z . Pilecki.

W STRZEGOMIU (woj. wał
brzyskie) odbyła sie 11 hm. cen
tralna inauguracja akcji ZSMP
„Lato 82".

ZDOBYWCĄ głównej naerodr
24. Festiwalu Teatrów Polski
Północnej został Teatr Współ
czesny ze Szczeciną z- insceni
zację „Szewców” S. I . Witkiewi
cza.

lofocla

Posiedzenie Biura

Politycznego KC PZPR
Biuro Polityczne KC PZPR, roz

patrywało 11 bm. aktualną sytuar
cję społeczno-polityczną kraju, o-

kreślając wynikające stąd zadania
dla pracy partyjnej.

Biuro Polityczne zapoznało się ze

sprawozdaniem z przebiegu oficjal
nej partyjno-państwowej wizyty w

Socjalistycznej Republice Rumunii,
aprobując wyniki przeprowadzo
nych rozmów.

Biuro Polityczne zapoznało się z

przebiegiem i wynikami 36. sesji
RWPG, przyjmując z zadowole
niem dalsze kroki w zakresie uma
cniania integracji gospodarczej kra
jów socjalistycznych, a w szczegól
ności zamierzenia na rzecz rozsze
rzenia współpracy i pomocy w

przezwyciężaniu kryzysu gospodar
czego w Polsce.

Koronę wyłowiono z Wisły
(Dokończenie ze sir. 1)

szczęście, że szybka akcja milicji
przeszkodziła włamywaczowi. w

przetopieniu części tyeh skarbów na

srebrny złom, & jak gtwię- .-dził
w śledztwie, taki miał zamiar.
Śledztwo prowadzone pod nadzo
rem Prokuratury Wojewódzkiej za
kończy się w ciągu kilku najbliż
szych dni, prowadzi się je w try
bie doraźnym

Nie sposób przy tej okazji rie
wrócić do sprawy zabezpieczenia
naszych dóbr kulturalnych. Po raz

kolejny okazało się, że bez wielkie
go kłopotu można obrabować mu
zeum, można z niego wynieść bez
cenne rzeczy. Czy nie stać nas na

zainstalowanie wreszcie w muzeach

systemów alarmowych gwarantują
cych bezpieczeństwo? (s)

f

Elżbieta Szmytka
laureatką I nagrody

W ramach. XVI Festiwalu Arii
Pieśni im. Jana Kiepury u; Kryni-,
cy, który zakończył się wczoraj wie
czorem, odbył się ogólnopolski kon
kurs wokalny dla studentów ś absol
wentów akademii muzycznych.

Miło nam donieść, że l nagrodę
przyznano w tym konkursie krako
wiance ELŻBIECIE SZMYTCE, któ
ra w tym, roku kończy naszą Aka
demię Muzyczno, w klasie śpiewu
doc. HELENY ŁAZARSKIEJ.

Jest to już drugie wyróżnienie
młodej śpiewaczki. W ubiegłym ro
ku, ną konkursie im. Dnorzaka w

Karlouych Varach (CSRS), otrzyma
ła II nagrodę (pierwszej nie przy
znano). Laureatka, mimo iż jest je
szcze studentką, znana już jest kra
kowskim melomanom. Od kilku se
zonów występuje bowiem na sce
nie operowej Krakowskiego Teatru

Muzycznego. (4W)

0

Papieża w Polsce

Biuro Polityczne rozpatrzyło wy
niki konsultacji projektu założeń
budownictwa mieszkaniowego do
1990 r. i zmian niektórych zasad

polityki mieszkaniowej. Podkreślo
no, że omawiany program mieszka
niowy odpowiada intencjom uchwa
ły IX Zjazdu PZPR. (PAP)

Spotkanie w HiL

z Janem Łabędzkim
Kilka godzin trwała dyskusja na

spotkaniu załogi Wydziału Trans
portu Samochodowego Huty im. Le
nina z członkiem Biura Polityczne
go KC, I sekretarzem KZ PZPR w

Stoczni Gdańskiej im Lenina. Ja
nem Łabędzkim. Mówiono o sytua
cji społeczno-gospodarczej kraju, o

problemach polityki wewnętrznej
i międzynarodowej, dominowały je
dnak sprawy młodzieży, które są
szczególnie istotne w Kombinacie z

uwagi na odchodzenie na wcześniej
sze emerytury wielu starszych sta
żem pracowników.

(Dokończenie ze sir. 1)
Europie i świście, który to cel był
wielokrotnie uznawany przez Sto
licę Apostolską za najważniejszy.
Wizyta powinna być starannie przy
gotowana pod względem organiza
cyjnym. Niezbędne są do tego od
powiednie warunki społeczno-poli
tyczne. Zależą one od postępów nor
malizacji w Polsce. Władze socja
listycznego państwa podejmują i

podejmować nadal będą aktywne
wysiłki w tym kierunku. Ich elekt

byłby niewątpliwie większy, gdyby
nie poczynania sił burzących spo
kój społecznya także agresja pro
pagandowa oraz restrykcje ekono
miczne ze strony określonych kół
zachodnich.

Władze państwowe PRL w dobrej
wierze przyjmują zapewnienia E-

piskopatu Polski o woli współdzia
łania w dziele odnowy życia spo
łecznego, w ochranianiu wspólnych,
najwyższych wartości narodowych
— państwa polskiego i porozumie
nia narodowego, Władze państwo
we potwierdzają gotowość i wolę
kontynuowania konstruktywnej
współpracy z Kościołem dla dobra

naszej Ojczyzny — Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej. (PAP)

Obradowała Wojskowa Rada

Ocalenia Narodowego
12 bm. odbyło się pod przewod

nictwem gen. armii Wojciecha Ja
ruzelskiego posiedzenie Wojskowej
Rady Ocalenia Narodowego. Radą
dokonała oceny
nej, politycznej
kraju w ciągu minionego półrocza
oraz określiła zadania na najbliższy
okres.

Stwierdzono, że główne zadania,
jakie postawiła MIRON 13 grudnia
1981 r. — mimo licznych i znacz
nych jeszcze przeszkód — są reali
zowane. Zostały zagwarantowane
nadrzędne racje socjalistycznego
państwa polskieeo. Przeciwstawiono
się zdecydowanie destrukcyjnej, an
typaństwowej działalności. Polep
szył się stan bezpieczeństwa wew
nętrznego. Polska umocniła swą po
zycję we wspólnocie krajów socja
listycznych. Właściwe zrozumienie
dla jej spraw upowszechnia się
stopniowo w’ życiu międzynarodo
wym. Rozszerza się harmonijna
Współpraca partii, stronnictw poli
tycznych oraz innych .patriotycz
nych, stojących na gruncie socjaliz
mu środowisk. Tworzone są stop
niowo przesłanki do szerokiego po-

sytuacji społecz-
i ekonomicznej

(Dokończenie ze śtr. 1)
musi być podjętych (przy poparciu
państwa) przez samą młodzież, tej
zaś nie wolno czynić kolejnych o-

bietnic bez pokrycia; wysiłek par
tii powinien być skierowany na

tworzenie warunków sprzyjają
cych wyzwoleniu aktywności, a nie
oczekiwaniu, że pojawi się ona sa-

sama.

Dyskusją, w której wzięło udział
15 osób była wielowątkowa i wię-
lon.urtowa, stąd siłą rzeczy jej tyl
ko ogólne omówienie i przedsta
wienie głównie racji młodych, za
bierających głos:

Nieprawda, że obecne pokolenie
jest pokoleniem straconym, jest ono

pokoleniem nadziei (że nie popełni
błędów poprzedników i. wyciągnie z

nich odpowiednie wnioski) — z

tyra stwierdzeniem zgadzała się
większość mówców.

Twierdzenie o niskim stanie wie
dzy i świadomości historyczno-poli-
tycznej wśród młodzieży stało się
już obiegowe. Ale skąd ma ona

czerpać tę wiedzę skoro — dla

przykładu — do wykładanego od
lat w szkołach przedmiotu „Wy
chowanie obywatelskie” do dziś nie
ma podręcznika, skoro 20 naukow- .

ców, do których Ministerstwo 0-

światy skierowało ofertę napisania
nowego podręcznika historii do IV

klasy licealnej (czasy najnowsze)
odpowiedziało odmownie, skoro
wielu wychowawców unika roz
mowy o wydarzeniach aktualnych.

ru-

Władz

wszystkim

Hieronima
ostatni

JE saSi koncertowej

Finał—pod młodą batutą
A więc — tradycji stało się za

dość. Ostatni symfoniczny wieczór
naszej Filharmonii — w piątek mi
nionego tygodnia - był popisem
dyplomanta: majstersztykiem mło
dego muzyka, który opuszcza mury
Akademii Muzycznej i rozwija
skrzydła do samodzielnych już lo
tów artystycznych. Dawniej wystę
powało na. takich koncertach licz
niejsze grono młodych absolwen
tów —, w tym roku przedstawił się
nam tylko jeden: JERZY SW030-

DA, dyrygent z klasy doc. Krzy
sztofa Missony.

Jerzy Swoboda w swym koncer
cie dyplomowym zaczął — jako się
godzi — od klasyki: popularnej

prof. Adama
W auli Collegium Novum Uni

wersytetu Jagiellońskiego odbyła się
w sobotę uroczystość odnowienia, po
z górą 50 latach, dyplomu doktora

profesorowi Adamowi Kunickiemu.

Uroczystość otworzył prorektor Aka
demii Medycznej prof. dr Jan Gro
chowski, oddając następnie głos pro
motorowi prof. Janowi Bromowiczo-

wi, który przedstawił sylwetkę
prof. Kunickiego i jego osiągnięcia
naukowe.

Prof. dr Adam Kunicki otrzymał
stopień doktora medycyny w Uni
wersytecie Jagiellońskim w roku
1928, a w następnych latach pozna
wał tradycyjną neurologię w klini- '

ce prof. Piltza, a także prof. Dzier
żyńskiego w Łodzi. Od 1936 roku do
Powstania .Warszawskiego pracuje w

Oddziale Neurochirurgii w Warsza
wie, a następnie przenosi się do

Szpitala oo. Bonifratrów w Krako
wie, gdzie organizuje oddział Neuro
chirurgiczny Kliniki Neurologiczno-
-Psychiątrycznej Wydziału Lekar
skiego UJ. Oddział ten rozpoczyna
działalność parę miesięcy po wojnie

»

w tzw. „domku Piltza". W roku
1950 prof. Kunicki zostaje kierow
nikiem Katedry i Kliniki Neurochi
rurgicznej. w Akademii. Medycznej
w Krakowie. A po 24 latach pracy
w naszym mieście objął stanowisko

dyrektora Centrum Medycyny Do
świadczalnej i Klinicznej, w War
szawie.

Dodajmy jeszcze, że jako członek

Rady Naukowej przy ministrze
zdrowia prof. Kunicki przez wiele
lat kierował polską neurochirurgią,
a za swe zasługi został powołany
na członka rzeczywistego PAN,

Odczytując niektóre przecież tyl
ko z osiągnięć profesora Kunickie
go a następnie czytając pisany ła
ciną tradycyjnie, dokument odno
wienia dyplomu prof. Bromowicz

podziękował w imieniu swoim i in
nych uczniów za wszystko to, co

prof. Kunicki zrobił dla rozwoju
neurochirurgii i medycyny. Na za
kończenie składano profesorowi ser
deczne życzenia długich lat życia w

zdrowiu. (ag)

1

Symfonii g-moll KV 550 Mozarta,
potem było coś, co zarazem jest i
stare i nowe: suita w dawnym sty
lu, niby późnorenesansowa, a na
prawdę zrodzona przed trzydziestu
laty — „Colas Breugnon” Tadeusza
Bairda — i wreszczie ukłon w kie
runku stulecia urodzin patrona na
szej Filharmonii, wielkiego Karola
z „Atmy” — jego „Stabat Mater”.

Chętnie przeczytałbym słowa

swych refleksji z tego właśnie kon
certu za dziesięć lat czy się myli
łem w swych poglądach na osobę
młodego kapelmistrza-debiutanta,
czy też nie... A więc: widzę w nim
— sądząc po jego dyplomowym
starcie — muzyka wrażliwego s

skrupulatnego, który dobrze czuje
się w muzyce dawnego czasu, ale
rozumie i współczesność. Czasami
ponosi go temperament, przyspie
sza tempa aż do granic ryzyka,
lecz nie przekracza
cznego sensu. Myśli
ale nie traci z oka

spektywy. Czasami
łaby nieco większa konsekwencja
stanowczość w egzekwowaniu od
instrumentalistów ich zadań — ale
to zapewne przyjdzie z czasem...

Technika dyrygenckich ruchów

płynna, naturalna i wyrazista. No i
doskonała umiejętność współpracy
z chórami, To wszystko — cenne

« Jerzego Swobody zalety. Życzę
powodzenia'.

Orkiestra robi na mnie wrażenie
nieco już zmęczonej sezonem, a mo
że i wrażeniami niedawnego tour
nee w Norwegii; odczuwa się i pe
wne osłabiatące luki w zespole
(waltorniel). Chór w „Stabat Ma
ter” śpiewał bardzo pięknie. Z

przyjemnością słuchałem też trójki
młodych głosów solistów: dwóch
sióstr — Ewy i Marioli Kowalczy-
kówien, sopranistki i mezzosopra-
nistki, bardzo dobranych w barwie
i technice; jako trzeci wystąpił ba
ryton Andrzej Biegun, śpiewak o

dużym bogactwie wokalnych zaso
bów, jakkolwiek jego przyszłość
widzę raczej w operze, a nie na

estradzie. Tak więc tegoroczny se
zon — 1931(32 — zakończyła muzy
ka Szymanowskiego: ostatnie akor
dy „Stabat Mater”..,

JERZY PARZYFISKI

barier artysty-
o drobiazgach,
■szerszej per-
potrzebna, by-

żą-
spo-

Ku-
zabrał

Po okresie' spontanicznej aktyw
ności młodych po Sierpniu 1980
roku (silniejszej zresztą w

chu związkowym niż w organiza
cjach młodzieżowych) nastał teraz

czas niechęci do uczestnictwa we

wszelkich formach, życia zorganizo
wanego.

W latach siedemdziesiątych (czę
sto odwoływano się do nich w dys
kusji) przed młodzieżą stawiano
zadania, tymczasem młodzi sami

chcą je formułować i realizować.
Do tego niezbędne jest przyznanie
organizacjom młodzieżowym pełnej
podmiotowości politycznej. Jest to

tym istotniejsze, że partia starzeje
się szybciej niż społeczeństwo, po-
wstaje niebezpieczna luka pokole
niowa. A tymczasem — jak uwa-

żają studenci — obecne regulaminy
studiów i zarządzenia
dają od nich przede
koju.

Wypowiedź prof.
biaka, który jako
głos w, dyskusji skierowana była
przede wszystkim do młodych o-

becnych na sali; za ich zaś pośred
nictwem do wszystkich rówieśni
ków. Czego nam potrzeba to

znacznie więcej spokoju, znacznie

mniej pewności siebie.
O czym ma być najbliższe ple

num KC — o stanie świadomości, o

intencjach, czy o rzeczach? Partyj
ne plenum o młodzieży jest najpo
ważniejszym plenum ideologicznym,
ale musi to być jednocześnie dy
skusja o konkretach materialnych.
Produkcja bowiem jest najlepszą
receptą na wszelkie nasze dolegli
wości, koszta tej inflacji musimy
ponieść wszyscy i muszą być one

rozłożone sprawiedliwie. Drugie py
tanie o kim będzie to nlenum? O

młodzieży, ale tym samym o społe
czeństwie dorosłych i państwie jako
całości, bowiem wszystkie analizy
wskazują, że mówiąc o ludziach

młodych mówimy o jednej trzeciej
zawodowo-czynnego społeczeństwa.
Mówicie o nonkonformizrnie o pra
wie do błędu, ale widzicie te rzeczy
trochę jednostronnie. Musimy prze
łamać stereotyp anonimowości —

wszystkim należy się wszystko, a

nikt za nic nie. odpowiada. Jeśli
chodzi o propozycje nowego syste
mu stypendialnego (są tu zresztą
różne propozycje) to szuka się po
prostu efektywniejszego sposobu
wykorzystywania

’

ogólnopaństwo-
wego pieniądza. Odnowa socjali
styczna . jest i będzie realizowana,
a młodzież niechaj będzie jej straż
nikiem — zakończył swe wystąpie
nie prof. Kubiak.

Plenum nie przyjęło żadnej u-

chwały, gdyż sobotnie obrady po
traktowano jako konsultacje. Wnio
ski z niego i Wcześniejszych narad
i zebrań na temat młodzieży kra
kowscy członkowie KC przeniosą na

forum IX Plenum. Komitetu Cen
tralnego PZPR.

W końcowej części obrad powo
łano radę naukową Krakowskiego
Ośrodka Kształcenia Ideologiczne
go, której przewodniczącą została

prof. Anna Jankowska (dyrektor
Instytutu Ekonomii AGH). Zatwier
dzono Andrzeja Szczygła na stano
wisko kierownika Wydziału Kul
tury KK PZPR. (jw)

rozumienia narodowego. Ważnym
krokiem na tej drodze jest rozwi
jający się ruch komitetów odrodze
nia narodowego.

W’ związku z postępującą norma
lizacją życia zalecono ministrowi

spraw wewnętrznych dalsze, selek
tywne łagodzenie uciążliwości statiu

wojennego, przy jednoczesnym zde
cydowanym przeciwdziałaniu wszy
stkiemu i wszystkim, którzy działa
ją na niekorzyść inteiesów ogólno
społecznych oraz socjalistycznego
państwa.

WRON potwierdziła swą wolę e-

nergicznego i konsekwentnego, zgo
dnego z programem IX Zjazdu
PZPR, działania w kierunku odro
dzenia siły państwa i jego demo
kratyzacji, uzdrowienia gospodarki
oraz autentycznego Dorozumienia

narodowego wszystkich sił, które u-

znają nadrzędny interes socjalisty
cznego państwa polskiego.

Wojskowa Rada Ocalenia Narodo
wego wyraża głębokie przekonanie,
że spokój społeczny w kraju i po
kój w Europie to warunek wstępny
osiągnięcia dalszego realnego postę
pu oraz wyjścia Polski z kryzysu.

Minister spraw wewnętrznych, w

wykonaniu polecenia przewodniczą
cego WRON, gen. armii W. Jaru
zelskiego, zalecił wojewodom roz
patrzenie i podjęcie decyzji o uchy
leniu zawieszenia działalności ko
lejnych stowarzyszeń społecznych,
naukowych, kulturalnych i innych,
a prezydentowi miasta stołecznego
Warszawy — obowiązywania go
dziny milicyjnej w Warszawie. Mi
nister spraw wewnętrznych polecił
również zwolnić z ośrodków odoso
bnienia 257 internowanych, których
postawa przemawiała za uchyle
niem decyzji o internowaniu.

Tekst
w minikasecie

TOKIO (PAP)
Japońska firma „Panasonic” wypu

ściła na rynek nowe urządzenie do
zapisywania tekstów w. mlnikasetach,
które można następnie odtwarzać na

ekranach telewizyjnych
Całe urządzenie jest niewielkie !

proste w obsłudze. Składa się z kla
wiatury przypominającej maszynę do ’

pisania, urządzenia elektronicznego
oraz magnetofonu kasetowego.

jedna minikaseta mieści 100 stron

normalnego maszynopisu.

Północne tereny Australii bija
wszelkie rekordy konsumpcji
alkoholu, osiągając 260 litrów na

mieszkańca bez względu na wiek
i płeć. Mieszkańcy tych terenów
twierdzą, że picie alkoholu sta
nowi nierozłączną część kultury
tych- obszarów i dumni są z tego
rodzaju „reputacji”.

V/ Krakowie powstał
Oddział SD PŚL

W minioną sobotę w „Domu Po
lonii” spotkali się dziennikarze

krakowskiej, tarnowskiej i nowo
sądeckiej prasy oraz ośrodków

radiowego i telewizyjnego — człon
kowie Stowarzyszenia Dziennikarzy
PRL (jak dotąd akces do SD PRL

zgłosiło w skali kraju ponad 4.200
osób, a w naszym regionie — oko
ło 140, ciągle napływają . dalsze

zgłoszenia). Celem zebrania było
powołanie Oddziału SD PRL oraz

wybór jego Tymczasowego Zarządu.
Przewodniczący Tymczasowego

Zarządu Głównego Stowarzyszenia
red. Klemens Krzyżagórski przy
pomniał okoliczności powstania tej
twórczo-zawodowej organizacji, Któ
ra uważa się za spadkobiercę wie
loletnich tradycji Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich, chce wyko
rzystać wszystkie jego pozytywne
doświadczenia i opierać się na jego
dorobku.. Przedstawił także dotych
czasową. działalność Tymczasowego
Zarządu Głównego — udział w ne
gocjacjach nad nowym układem

zbiorowym i prawem prasowym
oraz kroki podjęte przez Komisję
Interwencyjną.1

W wyniku tajnych wyborów spo
śród kilkunastu zgłoszonych z sali

kandydatów wybrano 8-osobowy
Tymczasowy Zarząd Oddziału oraz

3-osobową Komisję Rewizyjną. Na

swym pierwszym posiedzeniu Za
rząd wybrał przewodniczącym red.

Andrzeja Magdonia — redaktora

naczelnego „Echa Krakowa”,

chronić przed zbędną ingerencją
polityki”.

Jest już
zmienionej
(miejscami
wręcz „Przekrój'

. godny naśladowania, ale po co,
skoro miało się własny, równie

dobry) i z nieco innym zesta
wem nazwisk. Numer jednak
ciekawy. Szczególnie zwracam

uwagę na dość wnikliwre omó
wienie nowej ustawy o szkolni
ctwie wyższym, a jako poszerze
nie tematu — relację z konfe
rencji prasowej ministra nauki,
szkolnictwa wyższego i techni
ki prof. Benona Miśkiewicza.

*

„Po zakończeniu składania

wyjaśnień przez oskarżonych —

kolejne zaskoczenie. ( . ..) na mo
cy artykułu 344 kpk, sąd po
stanowił zwrócić sprawę urzędo
wi prokuratorskiemu w celu
rozszerzenia postępowania. Zda
niem sądu, niemożliwe jest pra
widłowe wyrokowanie w spra
wie talonowego biznesu w sy
tuacji, gdy na ławie oskarżo
nych nie ma osoby, która — jak
wszystko wskazuje — była jego
motorem: Tadeusza Wrzaszczy-
ka. Na postanowienie to Proku
ratura Generalna, która prowa
dzi wobec Wrzaszczyka odrętme
postępowanie
złożyła zażalenie
wyższego”.

W PRAWIE I
Nawrot odsłania

procesu J. Kozarzewskiego i je
go wspólników w handlu talo
nami samochodowymi, pocho
dzącymi z Komisji Planowania

przy Radzie Ministrów. (es)

„Kuźnica” — osobiście lub za

zaliczeniem pocztowym.
Z zadowoleniem odnotowuję

kolejne wznowienia poszukiwa
nych dawniej tytułów. Tak więc
pojawił sie nareszcie PRZE
GLĄD TECHNICZNY. We

„wstępniaku” Witold Ochremiak
pisze m. in. „Spośród powodzi
zarzutów, wezwań, stwierdzeń o

inteligencji i do inteligencji, i
nie tylko do tej warstwy spo
łecznej — zasługuje na utrwa
lenie w naszej świadomości
zwłaszcza jedno, wypowiedziane
przez pisarza Tadeusza Hołuja z

Z numeru na numer (a właś
nie ukazał się trzeci) krakowski
miesięcznik ZDANIE umacnia
na rynku czytelniczym swoją
niestereotypową i ważną rolę. W
trzecim numerze, zapewne kon
trowersyjny lecz ogromnie in
teresujący i konsekwentny w

sposobie analizy i wniosków, ar
tykuł Bronisława Łagowskiego
„Filozofia rewolucji czy filozo
fia państwa?”. Tuż obok Jerzego
Wiatra „O kryzysach — history
cznie i realistycznie” — publi
kacja referatu wygłoszonego na

majowej sesji w Uniwersytecie
Adama Mickiewicza w Pozna-,
niu, poświęconej analizie społe
czno-politycznych przyczyn kry
zysów w dziejach Polski Ludo
wej.

Nie sposób jednak zakończyć,
lekturę Zdania tylko na tych
dwóch tekstach, trzeba także
przeczytać koniecznie refleksję
Mariana Stępnia nad listami,
które otrzymał po swym tele
wizyjnym wystąpieniu, jak i

polemikę ze Stępniem autor
stwa Macieja Szumowskiego.
Polecam również wywiad Jana

Adamczewskiego z Jonaszem
Sternem. Rzecz bowiem nie tyl-

g ko o sztuce ale i o naszej rze-

S czywistości, o polityce — a

wszystko poprzez' ciekawą opty-
S kę wybitnego artysty malarza.

I jeszcze informacja, która za
pewne ucieszy wielu Czytelni
ków. Redakcja Zdania dla ko
lekcjonerów i bibliotek zacho
wała pewną, niewielką ilość

egzemplarzy pierwszego numeru

miesięcznika. Jest on do nabycia
H w siedzibie redakcji, klubie -------- s
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także ITD w nieco
szacie graficznej
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• krakowskiej „Kuźnicy”: Polska
to nie jest myślowy ekspery
ment, lecz los konkretnych 36
milionów ludzi żyjących w kon
kretnym świecie. „I z tą śwjo,-
domością przystępujemy do

pracy”.
W numerze zaś m. in. cieka

wa rozmowa Marka Rostockiego
z doc. dr hab. Eugeniuszem Ta-

baczyńskim pt. „Mimo wszystko
Europa” (rzecz o stanie naszej
gospodarki) oraz tekst tego sa
mego autora, w którym Rostoc-
ki stwierdza m. in. „Nikt nie

zastąpi inżynierów w unowo
cześnianiu systemów technicz
nych produkcji. Ta sfera jest im

przynależna niejako z natury,
tu mogą na swoją odpowiedzial
ność stosować zasady racjonal
ności technicznej i tę sferę no
woczesności powinni zawsze

przygotowawcze,
do Sądu Naj-

ŻYCIU Jerzy
kolejne etapy
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PRACA

CZELADNIKÓW i uczniów zatrudni
zaraz zakład malarsko-tapicerski, Ta
deusz Boligłowa, Kraków, Brzozowa
14, tel. 55-10-11, wew. 238.

KAWALER, lat 36, wzrost 174 em, do
mator, uczciwy, poślubi odpowiednią
pannę, posiadającą mieszkanie. Foto-

oferty kierować: „Prasa” Kraków,
"Wiślna 2, dla nr 10536.

PIANINO w bardzo dobrym stanie —

sprzedam. Tel. 55 -10-11 wew. 347.

NOWY silnik „Dęba” DE-25 do łodzi,
dywan — sprzedam. Tel. 66-39-29.

POTRZEBNA pomoc do 1 osoby na

lipiec i sierpień. Tel. 44-2(5-20, Nowa

Uuta, os. Handlowe 2/13.

PRZYSTOJNY, 25-letni, niezależny
materialnie, pozna w celu matrymo
nialnym miłą cudzoziemkę, do lat 28.
Oferty 10540 „Prasa” Kraków.7, Wiśl
na 2.

MEBLE — sprzedam. Tel. 66-12-49.

CEMENT portlandzki zamienię na ce
głę, drut zbrojeniowy, pustaki. Ofer
ty 10530 „Prasa” Kraków, Wiślna 2.

LACHARZA samochodowego zatru-
ni zakład blacharstwa sam och od o-

vego — Jan Nowak. Giebułtów 15,
j-ta Modlnica. g-10522

50-LETNI, studia, mieszkanie, poślubi
pannę do lat 45. Oferty 10707 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

KORALE naturalne, szlifowane, oko
ło 100 g — sprzedam. Oferty 10542
„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

KOBIETĘ i mężczyznę zatrudni gos
podarstwo ogrodniczo-rolne — Ślą
ski, Kraków, Emaus 53, godz. 8—10.

NAUKA

MATEMATYKA — Nowak, tel.
3T-S9-99. g-9305

MATEMATYKA — Ryszka, Nowo
wiejska 5/8, godz. 16—18.

KU NO

BETONIARKĘ, deski, stemple, cyr-
kularkę, rury azbestowo-cementowe
— kupię. Tel. 11-83-00. Oferty 11279
„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

LODÓWKĘ kupię. Oferty 10243 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

DUŻY kiosk na działalność hadlową
— kupię. Oferty 10321 „Prasa”- Kra
ków, Wiślna 2.

TOKARKĘ stołową do metalu ora2
małą wtryskarkę — kupię. Oferty z

opisem i ceną kierować: Janina
Stopka, Rabka, ul. Polna 3 a/219.

GOLF diesel — kupię. Tel. 33 -77-54.

MŁODEGO owczarka niemieckiego —

kupię. Oferty 10390 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

URZĄDZENIE do produkcji wafli —

kupię. Tel. 33-12-30. g-10393

MATRYMONIALNE

SZCZĘŚLIWIE kojarzy małżeństwa
biuro matrymonialne „Mazury”, —

Olsztyn 2, skrytka 336.

SAMOTNY, lat 38, wzrost 174, szatyn,
materialnie niezależny, pozna panią
do lat 35. Cel matrymonialny. Oferty
10997 „Prasa” Kraków, Wiślna 2.

DOKUCZA Ci samotność? Napisz:
„Venus” Koszalin, Czarnieckiego 7.

DZIEWCZYNA po studiach, prawdo
podobnie „fajna” — pozna wartościo
wego kawalera. Cel matrymonialny.
Oferty 10483 „Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

WDOWA z prowincji, dobrego cha
rakteru, religijna, uczuciowa, rze
mieślnik — pozna wdowca o podob
nych zaletach, w wieku 47—55 lat,
posiadającego własny dom lub mie
szkanie. Cel matrymonialny. Oferty
10313 „Prasa” Kraków, Wiślna 2.

MIŁEJ powierzchowności, kulturalna,
sytuowana, pozna Pana wykształco
nego, bez zobowiązań, w wieku 55—65,
emeryta, rencistę. Cel batrymonial-
ny. Oferty 10708 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2,

KAWALER, lat 31, wzrost 1/78 cm, po
studiach, różnorodne zainteresowa
nia, posiadający mieszkanie i samo
chód, pozna odpowiednią Panią, w

wieku 25—30 lat. Cel matrymonialny.
Oferty 10472 „Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

PANNA, lat 32, średniego wzrostu,
zaradna, materialnie niezależna, poz
na uczciwego, kulturalnego, przystoj
nego pana, do lat 35, z wykształce
niem minimum średnim, o zamiłowa
niach do turystyki. Cel matrymo
nialny. Oferty 10400 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

11 TOMÓW Norwida. Dumasa i inne
— sprzedam. Ul . Czarnogórska 6/27.

DESKI jedno i dwucalowe, tokarkę
— sprzedam. Teł. 55-08-97.

PORTAL sklepowy metalowy — sprze
dam. Tel. 34-03-94. g-11023

SZCZENIAKI boksery po championie
— sprzedam. Tymbark Nr 1, tel. 9.

MEBLOŚCIANKI i komplety wypo
czynkowe — poleca sklep meblowy
— M. Gaczorek, Kraków, ul. Kroni
karza Galla 26. g-8961

SKRZYNIĘ biegów do Dacii, pra.wie
nową — sprzedam. Os. Szkolne 2/65,
wieczorem. g-10416

OBRĄCZKI 14-karatowe, łańcuszek
2,7 grama — sprzedam. Oferty 10418
. .Prasa” Kraków, Wiślna 2.

MAGNETOFON M 532 SD — sprze
dam. Oferty 10490 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

BŁAM — łapki karakułowe czarne
— sprzedam. Tel. 33-00-26.

KAROSERIĘ Fiata 1-25 p — sprze
dani. Wieniawskiego 50.

FIAT 126 p roczny, stan idealny —

sprzedam. Oglądać: Nowa Huta, os.

Zielone 2/10, po godz. 18.

AKORDEON 120, nowy — sprzedam.
Sportowe 22/30. g-10450

KAROSERIĘ Fiata 125 p — sprzedam.
Bochnia, Langera 8.

FLIZY kolorowe sprzedam. Tel.
48-14-16. g-10431

PRZETARGI
■

Biuro Wystaw Artystycznych w Krakowie, pl. Szczepański 3a, ogła
sza, że W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO zleci wy
konanie konserwacji i częściowej wymiany pokrycia dachowego
(papą) na dachu płaskim, o powierzchni 800 ms, nad Pawilonem Wy
stawowym.

Oferty należy składać do 19 czerwca 1982 r.

Otwarcie ofert nastąpi 23 czerwca 1982 r.

W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa państwowe, spół
dzielcze i prywatne.

Zastrzega się prawo dowolnego wyboru oferenta lub unieważnie
nia przetargu bez obowiązku podania przyczyny.

Dzielnicowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Śródmieście
Kraków, ul. Dietla 90, ogłasza, że W DRODZE PRZETARGU NIE
OGRANICZONEGO zleci malowanie klejowe i olejne pomieszczeń
Internatu II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie przy ul. Ilelc-
lów 23.

Termin wykonania 15 VII — 20 VIII 1982 r.

W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa państwowe, spół
dzielcze i prywatne.

Oferty uprsza się kierować pod adresem jw .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 VII 1982 r., o godzinie 10.
Zastrzega się prawo dowolnego wyboru oferenta lub unieważnie

nie przetargu, bez obowiązku podania przyczyn.

Dzielnicowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Śródmieście
w Krakowie, ul. Dietla 90, ogłasza, że W DRODZE PRZETARGU NIE
OGRANICZONEGO zleci wykonanie robót ziemnych i budowlanych
związanych z podłączeniem budynku Szkoły Podstawowej Nr 95 przy
ul. Wileńskiej 9 do sieci EC ,(wg dokumentacji).

Termin wykonania 20 VII 1982 r.

Oferty należy składać do 30 VI 1982 r., pod adresem jw.
W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa państwowe, spół

dzielcze i prywatne.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 VII 1982 r., o godzinie 10.
Zastrzega się prawo dowolnego wyboru oferenta lub unieważnienia

przetargu, bez obowiązku podania przyczyn.

Spółdzielnia Kółek Rolniczych Michałowice, z siedzibą w Młodziejo-
wicach, gmina Michałowice — sprzeda W DRODZE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO:

— rozrzutnik obornika, numer fabryczny 51599, cena wywoławcza
58.414 zł

— rozrzutnik obornika, numer fabryczny 39376, cena wywoławcza
56.971 zł

— prasę do słomy, PS 2A, numer fabryczny 39376, cena wywoław
cza 10.169 zł

— koparko-spycharkę „Białoruś”, nr fabryczny 328330, nr silnika
720715, cena wywoławcza 417.684 zł

— prostownik spawalniczy, nr fabryczny 2453, cena wywoławcza
22.248 zł

— bronę zębatą wahadłową, nr fabryczny 392, cena wywoławcza
14.853 zł

— pług ciągnikowy, nr IV/l/6, cena wywoławcza 5.137 zł
— przyczepę D 47A, nr fabryczny 59589, cena wywoławcza 52.000 zł
— szlifierkę do wałków, nr fabryczny 1662, cena wywoławcza

60 875 zł
— zszywarkę do tytoniu R-102, nr fabryczny 106, rok produkcji

1975. cena wywoławcza 12.000 zł
— zszywarkę do tytoniu R-102, nr fabryczny 113, rok produkcji

1975 cena wywoławcza 12.000 zł
— kabinę kierowcy, produkcji polskiej, cena wywoławcza 10.000 zł
— kabinę bezpieczeństwa, 4 szt., cena wywoławcza 5.000 zł za 1 szt.

Przetarg I odbędzie się w dniu 28 czerwca 1982 r., o godz. 10, w sie
dzibie Spółdzielni Kółek Rolniczych w Młodziejowicach i tam też mo
żna oglądać sprzęt w dniach powszednich poprzedzających przetarg.

Jeżeli sprzęt nie zostanie sprzedany w I przetargu, II przetarg od
będzie się w tym samym dniu o godz. 12.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są złożyć wadium w wy
sokości 10 proc, ceny wywoławczej w kasie Spółdzielni, w godzinach
8—14, najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, bez obowiązku po
dania przyczyny.

SPRZEDAJĘ opisy układania koloro
wej kostki „Rubika” — z dostawą
do domu. Tel. 44-21-26..

POSZUKUJĘ pokoj-u z kuchnią lub

garsoniery. Tel. 37-16-42 .

POKÓJ z kuchnią, 32 m2, superkom-
fortowe, centrum Krakowa — zamie
nię na większe, superkomfortowe
(lub ogrzewanie elektryczne) w śród
mieściu. Oferty 10391 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

3-POKOJOWE, superkomfortowe (50
ma), dzielnica Krowodrza, spółdziel
cze — zamienię na korzystnych wa
runkach na dwa oddzielne mieszka
nia, w tym jedno 2-pokojowe lub

2-pokojowe i lokal usługowy, ewen
tualnie na 2-pokojowe. Warunki do

uzgodnienia. Tel. 37-04-46, w godz.
19—21 . g-10466
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ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

ZAKŁADÓW BUDOWY MASZYN I APARATURY

im. ST. SZADKOWSKIEGO W KRAKOWIE

BONY PeKaO — sprzedam. Oferty
10546 „Prasa” Kraków, Wiślna 2.

FLIZY sprzedam. Os. Złotego Wieku
18/33, wieczorem. g-10547

BIAŁY sukienkowy materiał i złotą
obrączkę — sprzedam. Tel. 11 -23-67.

NOWY domek letniskowy do złożenia
typu ..Krokus” oraz dwie obrączki —

sprzedam. Oferty 10703 „Prasa” Kra
ków’, Wiślna 2.

SEGMENT „Białystok”, zestaw wy
poczynkowy, biblioteczkę — sprze
dam. UL Pilotów 89/5.

NOWY dywan 3x4 m zamienię na

nową dużą lodówkę lub sprzedam.
Sarego 12/9. g-1 -0636

MOSKWICZ 312 — sprzedam. Tel.
22-65-37 (wieczorem). g-li0502

NOWY magiel elektryczny zamienię
na Fiata 126 p. Tel. 1’1-76-12 .

FIAT 126 p. fabrycznie nowy —sprze
dam. Oferty 10309 „Prasa” Kraków.
Wiślna 2.

BONY PeKaO — sprzedam. Oferty
10310 „Prasa” Kraków, Wiślna 2.

KLAPĘ przednią i szybę tylną do
Fiata 132 — sprzedam. Tel. 44-81-05.

FIATA 126 p, rok 1979, przyczepę no
wą oraz futro z- łapek karakułowych
(brąz) — sprzedam. Tel. 44-88-84. po
godz. 15. g-10237

TAUNUS 1.2 M w całości lub na czę
ści, tłoki Fiata 123 p 1300 oraz drut
14—16 mm w’ krążkach — sprzedam.
Kraków7, ul. Rękawka 51/1.

SYRENĘ wymagającą remontu

sprzedam. Tel. 11-90-31.

DECK kasetowy Sharp, „Finezja”,
kasety — sprzedam lub wymienię.
Tel. 44-03 -41; g-10230

KIOSK kwiatowy z lokalizacją —

sprzedam. Oferty 10322 ..Prasa” Kra
ków', Wiślna 2.

ŁÓDŹ żaglową z silnikiem — sprze
dam. Wiadomość: Kraków — Azory,
ul. Stanisławskiego 25. w godz.
18—20. g-10247

TELEWIZOR Ametyst — sprzedam.
Szlak 21 m 3. g-10306

LÓ KAŁJETM

DO wynajęcia czteropokojow'e, super
komfortowe, na dwa lata. Czynsz z

góry. Oferty 10267 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

MAŁŻEŃSTWO poszukuje samodziel
nego mieszkania na rok. Tel. 22-66-34
lub oferty 10496 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

M-3 z ciemną kuchnią, 38 m2, włas
nościowe, w Nowej Hucie — sprze
dam. Oferty 10503 „Prasa” Kraków7,
Wiślna 2.

SPRZEDAM własnościowe („Locum”)
M-3, 42 m2 Azory. Oferty 1054 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

OS. PODWAWELSKIE! M-3 dwupo-
kojowe, spółdzielcze — zamienię na

M-4 trzypokojowe, spółdzielcze. Dziel
nica obojętna. Oferty 10449 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

MIESZKANIE spółdzielcze IvI-5, trzy-
pokojowe4 superkomfortowe. os . Bie
żanów — zamienię na dwa M-3 . Ofer
ty 10517 „Prasa” Kraków, Wiślna 2.

GARSONIERĘ w Bronowicach zamie
nię na większe, chętnie okolica pl.
Na Stawach. Tel. 11-77-55 wew. 340.

POSZUKUJĘ pokoju na lato. Oferty
10657 „Prasa” Kraków, Wiślna 2.

POKÓJ z kuchnią, ul. Klemensiewi
cza — zamienię na 2—3-pokojowe
mieszkanie. Warunki korzystne. Tel.

11-57-24, po godz. 15.30.

POKÓJ z kuchnią, superkomfortowe,
własnościowe, odstąpię za większe
kwaterunkowe lub spółdzielcze. Tel.
66-59-70, wieczorem. g-10539

DO wynajęcia jednoosobowy kom
fortowy pokój. Kraków, ul. Niemce
wicza 15. g-10528

MŁODE bezdzietne małżeństwo po
szukuje garsoniery na 2 lata. Tel.
33-41-00, pokój 205, od godz. 18.

MIESZKANIE - 2 pokoje, kuchnia
ciemna, 35 m2. kwaterunkowe, I pię
tro — zamienię na większe. Zgłosze
nia: os. XX-łecia PRL 24/47.

W CENTRUM oddam w najem gabi
net stomatologiczny z wyposażeniem.
Oferty 10764 „Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

ŚRÓDMIEŚCIE! Trzypokojowe, kom
fortowe. rozkładowe, 87 m2, parter -

zamienię na trzy lub czteropokojowe
w nowym budownictwie osiedlowym.
Szczegółowe zgłoszenia tylko pisem
ne. Telefonicznie nie rozmawiam. —

Oferty 10358 „Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

ZDECYDOWANIE zamienię super
komfortowe M-4 (os. Piaski Wielkie)
na dwTa oddzielne mieszkania, w tym
jedno dwupokojowe. Oferty 10343 —

„Prasa” Kraków. Wiślna 2.

3-POKOJOWE, superkomfortowe, w

centrum Krakowa — zamienię na

dwa oddzielne mieszkania. Oferty
10461 „Prasa” Kraków, Wiślna 2.

WIELICZKA! Własnościowe M-4

sprzedam. Oferty 10454 „Prasa” Kra
ków7, Wiślna 2.

KATOWICE — Ligota! Własnościowe
M-3, 47 ma, gaz, c.o. — zamienię na

równorzędne, w Wieliczce, albo Kra
kowie. Oferty 10455 „Prasa” Kra
ków. Wiślna 2.

AZORY — superkomfortowe 2 po
koje z kuchnią. 40 ms — zamienię na

dwa mniejsze oddzielne mieszkania.
Oferty 10404 „Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

NOWA HUTA — centrum! Super
komfortowe. trzypokojowe mieszka
nie, 63 ma,

’ I piętro — zamienię , na

2 pokoje z kuchnią. I piętro i pokój
z kuchnią. superkomfortowe. Tel.
44-35-83. ‘

g-10453

NIERUCHOMOŚCI

JOZEFÓW pod Warszawą! Dom je
dnorodzinny z telefonem, działka 2000
ma — zamienię na podobny w Kra
kowie. Oferty 1-1107 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

SPRZEDAM w okolicy podgórskiej,
20 km od Krakowa, dwie działki

ogrodnicze, położone blisko głównej
szosy. Oferty 10414 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

ZAMIENIĘ dom z działką na miesz
kanie własnościowe. Zgłoszenia:
Dziewin 255. woj. krakowskie.

KUPIĘ domek letniskowy, do 50—60
km od Krakowa. Oferty 9888 „Prasa”
Kraków. Wiślna 2.

SPRZEDAM dom z ogrodem w Kra
kowie na Azorach. Oferty 9988 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

SPRZEDAM gospodarstwo ogrodni-
czo-warzywnicze o pow. 2,30 ha. w

tym szklarnia o pow. 103-0 m2 i tu
nele foliowe o wym. 7x30, szt. 4, wia
tę magazynową o pow. 156 ma oraz

domek o pow. 15-0 m2, położone w

Proszówkach k. Bochni, woj. tarno
wskie. Oferty 10038 „Prasa” Kraków7,
Wiślna 2.

SPRZEDAM w Krakowie dom jedno
rodzinny w stanie surowym. Oferty
1OŁ24 „Prasa” Kraków, Wiślna ' 2..

POSIADAJĄCY uprawnienia kupi
działkę w rekreacyjnym miejscu. —

Oferty 10261 „Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

SPRZEDAM rozpoczętą budowę w

Wieliczce. Oferty 10170 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MIESZKANIE superkomfortowe, 72

m2, własnościowe, 3-pokojowe. nowe

budownictwo — zamienię na dom je
dnorodzinny. Oferty 10265 „Prasa” —

Kraków. Wiślna 2.

ZAMIENIĘ chatę wiejską wraz z

działką 1>,8 ha w Nowosądeckiem —

na pokój z kuchnią. Oferty 10221 —

„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

SPRZEDAM dom jednorodzinny w

Krakowie. Oferty 10387 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

SPRZEDAM w Niepołomicach uzbro
joną działkę 55-arową z prawem za
budowy. Jolanta Szopa, 41-800 Zabrze,
Sobieskiego 32 D/5. g-10452

SPRZEDAM okazyjnie działkę budo
wlaną 10-arową w Tarnowie-Krzyżu,
wraz z projektem i pozwoleniem na

budowę. Oferty 10409 ..Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

WYDZIERŻAWIĘ lub kupię cukler-
. nie. możliwie z częścią mieszkalną, w

miejscowości • na terenie Krakowa
lub byłego woj. krakowskiego. Ofer
ty 10411 „Prasą” Kraków. Wiślna 2.

ZGUB Y

SKOWYRA Janina, Kraków, ul. Rey
monta 11, zgubiła indeks nr albumu
G/3Ó0, wydany przez Uniwersytet Ja
gielloński. g-9973

BATKO Iwona, zam. Kraków, os. Na
Stoku 31/6. zgubiła legitymację szkol
ną. wydaną przez Zasadniczą Szkołę
Handlową w Krakowie.

MIERZWIŃSKA Małgorzata. zam.

Kraków, Tokarskiego 6. zgubiła legi
tymację studencką nr 158O4/PiF/79

wydaną przez AE - Kraków.

ORŁOWSKI Janusz, zam. Kraków, ul.
Czarnowiejska 75/30, zgubił legity
mację szkolną nr 20/Ia/81, wydaną
przez IX Liceum Ogólnokształcące w

Krakowie. g-9950

ŚMIAŁEK Barbara, zam. Kraków, ul.
Powiśle 12/22, zgubiła legitymację
szkolną nr 250/79/80/la. wydaną przez
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1.

KOMORNICKA Kinga, zam. Kraków,
ul. Tyniecka 7, zgubiła legitymację
szkolną nr 517/81/2, wydaną przez VI
Liceum Ogólnokształcące im. A. Mic
kiewicza. ’

. g-10116

KUCIŃSKI Krzysztof, zam. Skawina,
ul. Torowa 18, agubił legitymację
szkolną, nr 33/79, wydaną przez Tech
nikum Elektryczne w Skawinie.

MUCHA Jarosław, zam. Kraków, os

Na Stoku 46/48, zgubił legitymację
szkolną, wydaną przez Zespół Szkół
Elektrycznych Ńr 2.

WŁODARCZYK Stanisław, Jastrzębie
Zdrój, ul. Kusocińskiego 18/3, zgubił
legitymację rodzinną uprawniającą
do 56% zniżki kolejowej, wydaną
przez Szkołę . Podstawową Nr 12 w

Jastrzębiu Zdroju. g-l«25&

MUCHA Stanisław, zam. Kraków, os.

Teatralne 30/4, zgubił 2. VI. 1982 r,
wkładkę zaopatrzeniową seria Ah/61
(498478) do dowodu osobistego nr AB
3912984, wydaną przez Miejskie Przed
siębiorstwo Energetyki Cieplnej —

Kraków. g-11263

KONWERSKIEJ Jadwidze, zam. Kra
ków, Na Zrębie 4. skradziono w dniu
2. VI. 1982 r. wkładkę zaopatrzenio
wą seria Ag 350957 do dowodu oso
bistego FW 6984211, wydaną przez
..Polmozbyt” — Kraków7.

KIEROWCĘ taksówki, zielony Fiat,
w którego bagażniku zostawiono dnia
6 czerwca dwa magnetofony — pro
szę o zwrot za nagroda. Staszczak.
os. Urocze 7/18. * g-11133

KUBATY Maria, zam. Załyerzów,
Sienkiewicza 2/13, zgubiła 28 V 1982
r. wkładkę zaopatrzeniową seria Ah
767741 do dowodu osobistego nr ZL
3330119, wydaną przez Urząd Gminy
w Zabierzowie. g-1 -1278

przyjmuje wpisy do
O ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ - kształcą

cej w zawodach tokarza i modelarza odlewniczego
O LICEUM ZAWODOV»fEGO - dającego kwalifikacje

mechanika obróbki skrawaniem oraz maturę
o 2-LETNIEJ SZKOŁY PRZYSPOSOBIENIA ZAWODO

WEGO - w zawodach tokarza oraz formierza-

odlewniczego
Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Sekretariat Zes

połu SzkóJ Zawodowych — Kraków, ul. Szadkowskie
go 1, tel. 11-11-02 w godzinach od 12 cło 14 j

NAGRODA za wskazanie miejsca
postoju zielonego Fiata 126 p, nr . rej.
6232 KV, skradzione w dniu 23. IV.
1982 r. Tel. 22-57-32. g-10988

PIEDEL Tadeusz, zam. Kraków,
Wróbla 11, zgubił 27. V . 1982 r.

wkładkę zaopatrzeniową seria Ag —

496391 do dowodu osobistego nr AB
8849552, wydaną przez „Społem”
WSS — Kraków. g-11267

WĄCHAŁ Adam, zam. w Nowej Hu
cie, Centrum B 1/132, zgubił w dniu
30. V. 1982 r. wkładkę zaopatrzenio
wą seria ZL 969178 do dowodu osobi
stego . nr WZ -4528441, wydaną przez
Kopalnię Węgla Kamiennego w Ja
worznie. g-11150

WŁODARCZYK Zdzisław, zam. Kra
ków. Nad Serafą 6. zgubił Okładkę
zaopatrzeniową seria Ah 433668 d.o
dowodu osobistego AB 6105307, wyda
ną przez „Instal” — Kraków.

KASJANIUK Teresa, zam. Jastrzębie
Zdrój, ul. Rybnicka 46 F/3, zgubiła w

dniu 28. IV. 1982 r. wkładkę zaopa
trzeniową seria Ad 054150 do dowodu
osobistego nr WL 0646244, wydana,
przez Technikum Gospodarki Wodnej
w Dębe. g-11255

ŁODZIAK Bogusław, zam. Nowa Hu
ta, os. Zgody 8/4, zgubił wkładkę
zaopatrzeniową seria Ah 488966 do do
wodu osobistego BR 7846173, wydaną
przez Zakład Energetyczny — Kra
ków. g-11230

ADAMCZYK Elżbieta, zam. Kraków,
J. Hemplą 20, zgubiła w dniu 30. IV.
1982 r. wkładkę zaopatrzeniową se
ria Ah 438510 do dowodu osobistego
nr AB 8699230, wydaną przez Przed
siębiorstwo Poszukiwań Nafty i Ga
zu w Krakowie. g-10941

BARANIK Jan, zam. Kraków, Bar
bary 10/181,, zgubił dnia 2. VI. 1982 r.

wkładki zaopatrzeniowe serie: Ag
538800. Ag 538793 dla syna Piotra, Ag
533797 dla syna Krzysztofa - do do
wodu osobistego seria AB 2960487 oraz

Ag 530707 dla żony Stanisławy do do
wodu osobistego seria AB 3981233,
wydane przez „Naftobudowę” Kra
ków. g-10957

WĘGRZYN Kazimierz, zam. w Kra
kowie, ul. Spokojna 10/16 zgubił w

dniu 24. V. 1982 r. wkładkę zaopa
trzeniową seria Ag 058405 do dowodu
osobistego AB 0984526, wydaną przez
ROM-5 Kraków-Krowodrza.

SZPAK Jadwiga, zam. Kraków. Wy
bickiego 2, zgubiła legitymację stu
dencką nr 2278, wydana prze2 Aka
demię Muzyczną w Krakowie.

MACIEJOWSKA Bożena, zam. Chrza
nów. Rozpontowa 16/15, zgubiła legi
tymację studencką nr 275/81/82, wy
daną przez Akademię Muzyczną w

Krakowie. g-10655

SZOŁTYSEK Maciej, zam. Kraków,
ul. Budryka 2. zgubił legitymację
studencka nr 127/81/G, wydaną przez
AGH. ‘

g-lG538

LIS Adam, zam. w Rzeszowie, ul.
Jagiellońska Jl^. zgubił legitymację
studencką nr L-12268/99/78." wydaną
orzez Akademię Medyczną — Kra
ków. ‘

g-10545

KOŁODZIEJ Jerzy, zam. Kraków, ul.
Odrowąża 30/3, zgubił legitymację
studencką nr 5750, wydaną przez AR

Kraków. '

g-10441

TOPOLSKI Robert, Kraków, os. XX-

lecia 16/82, zgubił legitymację stu
dencką nr 13611/175/81, wydaną przez
AM w Krakowie. ’g-10710

CENDA Dariusz, zam.' Kra'ków. os.

Jagiellońskie 27/4, zgubił legitymację
szkolną, wydaną przez Zespół Szkół

Gastronomicznych w Krakowie.

GIEMZOWSKI Wojciech, zam. Kra
ków. Bratkowa 6, zgubił legitymację
studencka i indeks. wydane przez
Akademię Górniczo-Hutniczą.

JUREK Marian, zam. Nowy Targ, ul.
Brzozowa 4, zgubił legitymację stu
dencka nr 147/76/EL, ^vdaną przez
AGH. g-10312

KOSMAN Jacek, zam. Maków Pod
halański, ul. Moniuszki 5, zgubił legi-
rymację szkolną, wydaną przez Tech
nikum Budowlane Nr 1 w Krakowie.

KOBOSKO Wojciech, zam. w Krako
wie, ul. Bajeczna 5/48, zgubił legity
mację szkolną, wydaną przez Szkołę
Podstawową Nr 18. g-1'0361

GARDECKI Bogusław, zam. Wielicz
ka, os. Sienkiewicza 1/2, zgubił legi
tymację służbową ńr 2055/KM/79. wy
daną przez Krakowskie Wodno-Ocho-
tnicze Pogotowie Ratunkowe.

BARAN Bożena, zan^ Wieliczka, ul.

Świerczewskiego 80. zgubiła w dniu
20. V . 1982 r. wkładkę zaopatrzenio
wą seria Ag 736672 do dowodu oso
bistego nr WL 1.752925, wydaną przez
Naczelnika Miasta i Gminy Wielicz
ka. g-11003

NOGA Zbigniew, zam. Kraków, ul.

Tokarskiego 10/15, zgubił legitymację
studencką nr 10838) wydaną przez
Akademię Rolniczą.

RÓŻNE

CYKLINOWANIE, lakierowanie par
kietów — Grodzińsjęi, tel. 44-95-53.

CZYSZCZENIE dywanów, wykładzin,
obić tapicerskich — agregatem „Vap”,
w domu Klienta. Stachera. tel.
11-94-60. g-5697

KARNISZE z dostawą, szafki, kołki,
komplety łazienkowe, zameczki okien
ne — montuje Limanowski, tel.
33-28-47. ‘

g-7383

RODZICE! Od września zajmę się
dziećmi w wieku przedszkolnym u

siebie w domu. Korbutowa, Opolska
27/172. g-8086

NAWIĄŻĘ współpracę z zakładem

prowadzącym „ tpkąrstwo lub wyroby
z drewna. Posiadam materiał. Oferty
10513 „Prasa” Kraków, Wiślna 2.

DO wydzierżawienia szklarnie czyn
ne (pow. 860 m2) koło Oświęcimia.
Listy:' ..4759” Biuro Ogłoszeń, Kato
wice.

MONTAŻ karniszy, mebli 1 komple
tów podłogowych — Przesmycki, Kra
ków. tel. 33 -88-97. g-10426

STRYCH do adaptacji kupię. Kon
kretne oferty z ceną kierować: ..Pra
sa” Kraków, Wiślna 2, dla nr 9886.

PILNIE kupię garaż, najchętniej w

Nowej Hucie. Oferty 9889 „Prasa” —

Kraków, Wiślna 2.

TELEWIZORY naprawiam w dniu

zgłoszenia. Kowanetz, tel. 33-05-80.

DRZWI harmonijkowe, zabezpiecze
nie drzwi z komfortowym wykończe
niem — Bochenek, tel. 11-21-03, po

godz. 16. g-lDOSŻ
SPECJALISTYCZNY; zakład konser
wacji Z. Zajączkowskiego, Kraków,
al. Planu 6-letniego 1'12 — -wykonuje
konserwacje' fabryczriie nowych sa
mochodów. w krótkich terminach, z

10% bonifikata. Czynny w godz. 8—16,
w każdą sobotę w godz. 8—15.

POSZUKUJE garażu na Azorach. —

Oferty 10232 „Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.-

SALĘ na wesela wynajmuje Klub
Sportowy ..Podgórze” — Kraków, ul.
Dekerta 21. tel. 66-83-87. Zgłoszenia:
wtorki, czwartki, godz. 17—18.

POSZUKUJĘ garażu lub miejyca pod
„blaszak” w okolicy osiedla Ugorek.
Ul. -Ugorek 4/51 (wieczorem).

DO wvnaięcia garaż „blaszak”. XX-
lecia 38/36. g-16378

SPÓŁDZIELNIA PRACY „AUTOMAT” W KRAKOWIE >

ul. Michałowskiego 3

uprzejmie zawiadamia, >

że z dniem 1 czerwca 1982 r. otwarty został >

>

>
>
>
>

w Krakowie przy al. POKOJU 14 (pawilon ..Merkury”) >
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wykonujący usługi dla ludności i przedsiębiorstw
C państwowych, obejmujące
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C i zaprasza PT Klientów do korzystania z oferowanych
v usług codziennie w godz. 8—16. >

> Tymczasowe numery telefonów: 33-66-03 i 33-91-63
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W KRAKÓWJE

Przed 80 laty
14 VI 1902 r.

© Towarzystwo Ogrodnicze
pod kierunkiem p. inspektora
Józefa Brzezińskiego, redaktora
miesięcznika „Ogrodnictwo” or
ganizuje dwutygodniowy kurs
wiązania kwiatów, poparty
praktyką. Kurs prowadzony bę
dzie w siedzibie Towarzystwa, w

domu przy ul. Gołębiej Nr 18.

Zajęcia zakończy zwiedzenie
wzorowo prowadzonego zakładu

ogrodniczego Towarzystwa na

Prądniku Czerwonym, z któ
rym zebranych zapozna kierow
nik tej placówki, p. Karol Ja-
kimionek. Opłata za kurs wy
nosi jedną koronę. „Czas”

® Sekcja Ekonomiczna Rady
Miejskiej na swym najbliższym
posiedzeniu rozpatrzy projekt
wznowienia w bieżącym roku

przewozu na Wiśle w Dąbiu.
Brak dostępu do tamtejszych
łąk, tym samym przynoszących
bardzo mały dochód, wymaga
budowy mostu; częściowo i nie
zbyt doskonale od paru już lat

zastępują go łodzie, których
każdorazowe sezonowe urucho
mienie nie wymaga aż decyzji
władz m. Krakowa. '„Czas”

® Dzisiaj o godz. 6 po poł. w

wielkiej sali „Sokoła” przy ul.

Wolskiej, odbędzie się popis,
gimnastyczny sokołów, którzy
wykonają ćwiczenia ciężarami
na stole, ćwiczenia maczugami
na drążku oraz popiszą się jaz
dą konną z pokonywaniem prze
szkód w postaci piramid i drąż
ków. Sokoli żywią nadzieję, że
te niezwykle efektowne ćwi
czenia wśród widzów rozbudzą
nie tylko podziw, ale przede
wszystkim zainteresowanie

sportem, który w naszym mieś
cie wciąż, jeszcze nie znajduje
właściwego uznania. „Czas”

® Rada miasta do publicznej
wiadomości podaje: fryzjerom,
golarzom i perukarzom... w

niedziele praca dozwolona

jest tylko do godz. 2 po
Jedynie podczas karnawału
niedziele mogą pracować
dzień. Czas”

Okraść, spalić
zdewastować

To hasło przyświeca części pasa
żerów wagonów kolejowych. Takie

przynajmniej wrażenie można od
nieść, gdy odwiedzi się jedną z bo
cznic, na której zepsuty tabor ocze
kuje na „wolne moce” zakładów
naprawczych.

Nagminne są kradzieże elemen
tów elektrycznych, uszkodzenia
szyb, luster. Często zdarżaja się
włamania do stojących na boczni
cach wagonów, zwłaszcza do ku-
szetek i synialc ch BirdzC ułat
wiła złodziejom zadanie likwidacja
ogrodzenia stacji postojowej od stro
ny ulicy Warszawskiej. A że nie
mal każdy wagon wraca z trasv z

uszczerbkiem w wyposażeniu. to

Notatnik krakowski
DZIŚ O GODZINIE:
* 16.15 — Park im. dr H. Jorda-

na — Teatr „Groteska” zaprasza na

spektakl pt. „Czerwone pantofel
ki”.

* 18 — KMPiK, pl. Centralny —

z cyklu „Wędrówki po Azji” —

mgr inż. M. . Kalmus — „Hinduskie,
świątynie Indii Południowych”
(przeźr.).

JUTRO O GODZINIE:
* 15 — SOK, ul. Mikołajska 2

Ip. — Otwarcie wystawy fotogra
ficznej „KWIATY”.

* 16.15 — Park Jordana — Spek
takl „Czerwone pantofelki”.

* 18 — „STARÓWKA”, ul. Szcze
pańska 5 II p. — Przegląd filmów

oświatowych
A POZA TYM:
* W Parku im. dr II. Jordana —

odbywają się w ramach imprez dla
dzieci (do 20 czerwca br ) w godz.
od 10 do 19-ej — konkursy i za
bawy plastyczne, nauka jazdy na

koniach dla dzieci oraz przejażdżki
dyliżansem, konkursy i pływanie
na łodziach, gry i zabawy sporto
we, oraz prezentacja zespołów dzie
cięcych.

W żłobkach wolne mielsca
w przedszkolach - tłok

Wprowadzenie w ub. roku urlopów wychowawczych dla matek przy
czyniło się do dalszego zwiększenia ilości wolnych miejsc w żłob

kach. Mimo iż Kraków ze swoimi 37 żłobkami, w których jest ponad 2100
miejsc, plasuje się w dalszych rejonach statystycznych tabel i biorąc pod
uwagę wskaźniki powinien mieć tych miejsc znacznie więcej, wykorzysta
nie placówek jest coraz mniejsze.

Jak nas poinformowała mgr
Elżbieta Piątkowska ze Specjali
stycznego Zespołu Matki i Dziecka
— który sprawuje nadzór meryto
ryczny nad żłobkami — spadła
szczególnie frekwencja dzieci w

najmłodszej grupie wiekowej, od
4 miesięcy do 1 roku życia, Jeśli w

1980 r. 566 takich maluchów cho
dziło — jeździło do żłobków, te w

ub. roku iuż tylko 362, a w tym ro
ku zapewne — bo nie ma dokład
nych danych — niewiele ponad 200.
Stąd też w niektórych placówkach
zlikwidowano grupy pierwsze —

na. rzecz starszych — oczywiście
pod warunkiem, że w okolicy czyn
ny jest żłobek, do którego można

zapisać niemowlaka

Rusza budownictwo

patronackie
W ubiegły piątek w Urzędzie m.

Krakowa podpisano porozumienie
pomiędzy Wojewódzką Spółdzielnią
Mieszkaniową, Zarządem Rozbudo
wy Krakowa i Zarządem Krakow
skim ZSMP określające warunki
budownictwa patronackiego w la
tach 82—90, Planuje się, że w tym
czasie odda się ok. 800 mieszkań.

Podpisano także porozumienie mię
dzy Zarządem Dzielnicowym
Śródmieście, Zwierzyniecką Spół
dzielnią Mieszkaniową jako
storem i Naftobudową. jako
nawcą o budowie pierwszego bu
dynku w nowym systemie patro
nackim.

ZSMP

inwe-

wyko-

ponoszone z tego powodu
Południową Dyrekcję Okre-
Kolei Państwowych wciąż
W latach poprzednich wy-
ok.1,5minzł.W1881r. —

2 min zł.,
„znaczący wyczyn”

straty
przez
gową
rosną,
nosiły
ponad

Ostatni „znaczący wyczyn” chu
liganów miał miejsce 15 maja, kie
dy na stacji postojowej w Krako
wie spalono wagon pierwszej kla
sy. Straty oceniono na 4 min zł.
Zdjęcie najlepiej ilustruje znisz
czenia. Jest mało prawdopodobne,
by kiedykolwiek ten wagon mógł
powrócić do eksploatacji.

Zakłady Naprawcze są w stanie

wykonać ok. 50 proc, potrzebnych
remontów. Nic dziwnego, że coraz

mniej wagonów jeździ po krajo
wych szlakach komunikacyjnych.
A coraz więcej z nich wyłączanych
jest ze składów z powodu chuli
gańskich, a niekiedy wręcz ban
dyckich wyczynów. Na pewno na
leży wzmóc nadzór nad kolejowym
mieniem, ale z całą pewnością to
nie pomoże, bez współdziałania

'

wszystkich pasażerów. (kg)

O

1

■:
■

Fot. Jadwigą Rubiś

Według pani Piątkowskiej wy
korzystanie żłobków szacować moż
na ną ok. 60 procent. I dlatego, już
od jesieni, postanowiono wolnymi
miejscami wesprzeć przedszkola,
które pękają w szwach. Zaczęło się
od pozostawienia w żłobkacn tych
'dzieci, które patrząc dokładnie w

metryki, nadawałyby się już do

przedszkoli. Natomiast od czerwca,

który jest miesiącem generalnego
naboru, przyjęto jako zasadę, że
rocznik 1979 idzie do żłobków. Bo

czyż między 3,5-latkiem a starszym
parę miesięcy dzieciakiem jest aż
taka duża różnica? Można tu rzec —

szczęście, że przynajmniej w kra
kowskich żłobkach jest tyle miejsc.

Kierując 4-latków do żłobków
pomyślano, by dzieci te nic na za
mianie nie straciły. W końcu są
już bardziej ruchliwe i wymagają
innych zabaw. Właśnie w tym mie
siącu opiekunki ze żłobków prze
chodzą szkolenie prowadzone przez
psychologa i w rezultacie 4-latki
będą mieć inny program zajęć.

Pod pewnymi względami dziecia
ki te mogą wygrać na reorganizacji.
Opieka w żłobkach jest nie gorsza,
a czasem chyba lepsza (większa
ilość opiekunów — taka jakby
przewidziano dla młodszych dzieci).
I jedzenie —' jak twierdzi pani Piąt
kowska — nie pozostawia w tej
chwili nic do życzenia. Poważnie

przyczyniły się do tego dary, często
kierowane w pierwszej kolejności
do żłobków Poza tym żłobek jest
znacznie tańszy, choć już w ub ro
ku rzeczywisty
dziecka wynosił

Pisząc o dniu
ków nie sposób
przyszłość Istnieją koncepcje po
łączenia tych placówek z przedszko
lami (jest taki jeden przypadek w

Krakowie, chociaż koegzystencja
dwóch właścicieli w jednym budyn
ku nie jest idealna), ale po pier
wsze wymagałoby to międzyresor
towych przesunięć i przekazań, a z

drugiej strony mogłyby się tym
sposobem zwiększyć skupiska dzie
ci, co byłoby niekorzystne. A już
teraz1 uważa się, że budowane ty
powe placówki na 75 miejsc są zbyt
duże. Powinny mieć — biorąc pod
uwagę łatwość zarażania sie i prze
noszenia chorób — ok 40—45 miejsc,
co jest, jednak rozwiązaniem droż
szym.

koszt utrzymania
2,5 do 3 tys.
dzisiejszym żłob-
nie spojrzeć w ich

Z różnych
stron miasta

Pod koniec października ub.
roku ekipa pracowników obsta
wiła rusztowaniami dom przy
ul. Podzamcze 24. Stały sobie
one przez jesień, zimę, wiosnę.
Przed dwoma miesiącami przy
szła inna ekipa, pomalowała
(kiepsko) elewację i poszła. A

rusztowania nadal stoją. Są
bardzo uciążliwe dla mieszkań
ców domu. W czasie upałów nie
można pozostawić na noc otwar
tego okna w obawie przed wej
ściem niepożądanych gości. Nie

jest to też estetyczne, przyjeż
dżające wycieczki nie takie

krużganki pragną oglądać w

Krakowie. (ms)

I MrolcowsSfiim targtiei®
0C

Zagrajmy raz jeszcze w „zielone"
E Lń a pl. Wiosny Ludów stoi

g pomnik Józefa Dietla, ojca
ff miasta i rektora UJ z początku
S ub. stulecia, wielkiego przyrod-
ź nika i balneologa. Ten monu-

S ment widoczny jest dobrze ró-
L wnież z okien Urzędu Miasta,
fcale—jaktowżyciubywa—
fc o takich ludziach pamięta się
K bardziej, jak o historycznych pos
te taciach, mniej natomiast o ide-

ach, którym służyli. I tak za-

g równo dr Dietl, jak i dr Jordan
$ mają w naszym mieście ulice i
U parki nazwane ich imieniem,

lecz niewielu naśladowców. Tym-
K czasem nigdy jeszcze w dziejach
g Krakowa, sprawa zieleni miej-
£ skiej i rekreacji nie była tak

g ważna, jak obecnie.
Nie udźwignie tego ciężaru i

odpowiedzialności jedna (nawet
K wyspecjalizowana) instytucja,

K jaką jest Miejskie Przedsiębiors
tw two Zieleni. Jego działalność ma-

k jąea na celu opiekę nad zielenią
g komunalną nazwaną szumnie

„płucami miasta” przypomina

Choć pomysł łączenia przedszkoli
żłobków ma sporo minusów trze

ba jednak zastanowić się, jak nie
■dopuścić na przyszłość do pozosta
wiania wolnych miejsc w jednych,
gdy w drugich coraz większy tłok,
a budownictwo nie nadąża. Przy
jęte rozwiązanie powinno być na

tyle elastyczne, by kiedyś, gdy być
może zmienią się potrzeby i właśnie
w tych najmłodszych grupach bę
dzie tłok, można było bez trudu od
zyskać pożyczone miejsca żłobkowe.

(ag)

Co efarieó

Ekspresowe naciąganie
pasażerów

Od grudnia w Warszawie, a od

stycznia w Krakowie i w kilku in
nych większych miastach kraju do

obsługi komunikacyjnej włączone
zostały autokary biur turystycz
nych. W stolicy nadal kilkadziesiąt
autobusów „Orbisu” i innych przed
siębiorstw jeździ na miejskich tra
sach, wożąc mieszkańców peryfe
ryjnych osiedli do centrum. W
Warszawie pobierano za przejazd
1,50 zł, czyli tyle samo ile kosztuje
przejazd autobusem komunikacji
miejskiej i dopiero niedawno pod
wyższono opłaty do 3 zł (jak za

kurs pośpieszny).
W Krakowie wymyślono jednak

linie ekspresowe. Autokary biur

turystycznych, jeżdżące w szczy
tach komunikacyjnych co 10 minut,
woziły podróżnych z Dworca Głów
nego do ftiL-u (linia E-l) i z Dwor
ca Głównego do Bieżanowa No
wego (linia E-2), to jest na dwóch

najbardziej obciążonych kierunkach
w mieście. Jednajcze krakowianie
musieli płacić, i nadal muszą, 10
zł.. Taką ustalono taryfę...

Od ponad miesiąca komunikacja
na liniach ekspresowych znacznie

pogorszyła się i praktycznie nie ma

nic wspólnego z szybkim przejaz- 1
dem. Do Nowej Huty wozy jeżdżą
co 15 minut, a do Bieżanowa co 20 1
minut. Na dodatek komunikacja
czynna jest tylko przez około 2

godz. w szczycie rannym i 3 godzi
ny w popołudniowym. Od 1 czerw
ca uruchomiono trzecią linię do

Bieńczyc. Autobusy Wawel-Touris-
tu kursują tam niemal puste co 15
minut.

Zamiast zatem poprawić komu
nikację na najbardziej frekwen-

cyjnych liniach do ITiL-u i Bieża
nowa — popsuto ją, urucha
miając trzecią linię, nie ma
jącą wzięcia A przecież nie tak
dawno, gdy pogorszyła się często
tliwość kursowania na liniach E-l
i E-2. tłumaczno ten fakt brakiem
taboru i koniecznością używania
autobusów turystycznych zgodnie
ze swym przeznaczeniem.

W tych dniach na linię E-l (żeby
było śmieszniej) MPK skierowało
kilka wysłużonych „jelczy”. Opłatę

TOTEK
DUŻY LOTEK — I los.: 4. 9. 28. 37.

45, 46 oraz dodatk. 16 © II los.: 1, 2,
26, 37, 43, 44.

EXPRESS LOTEK płaci: za ..5”
343.214 zł, za „4” 2.500 zł, za „3” 100 zł.

MAŁY LOTEK płaci — I los.: za

„5" 75.720 zł, za „4” 700 zł, za „3” 42
zł © II los.: za .,5” 114.810 zł, za .,4”
800 zł, za ,,3” 75 zł.

częściej przysłowiową
z wiatrakami, wobec na-

coraz

walkę
rastających przeciwności i za
grożeń, jakie niesie ze sobą
schyłek XX wieku, szczególnie
w tak dużej aglomeracji. Bo

jak nazwać inaczej ów Syzyfo
wy wysiłek rekultywacji Plant,
wycinania co roku tysięcy mar
twych drzew i sadzenie w ich
miejsce nowych, skoro nawet

przy większej ilości tych ostat
nich — bilans miejskiej zieleni
jest niekorzystny. Umierają sto
jąc zarówno kilkudziesięcioletnie
drzewa przy ulicznych ciągach,
jak i te świeżo posadzone.

Nie przekonują mnie również
w pełni zapewnienia dyrekcji
Przedsiębiorstwa, że ubytki zie
leni uzupełnia się odpowiednio
dobranymi gatunkami drzew i
krzewów. Nie chodzi tu nawet o

te nieszczęsne topole zaśmieca
jące mieszkania i ulice w okre
sie kwitnienia „białą watą", na

którą wielu ludzi ma uczu
lenie. Przyjąłem po prostu

Może lepiej postawić przed „Rio'
sprawia, że niektórzy z bywalców
sce z pobliskiej budowy.

pobiera się nadal w wysokości 10
zł. Jest to normalne naciąganie pa
sażerów.

Proponujemy zatem władzom ko
munikacyjnym miasta zajęcie się
sprawą pseudoekspresowe.j komu
nikacji. Nadszedł już najwyższy
czas by do HiL-u i' Bieżanowa
MPK uruchomiło linie pośpieszne
(opłata 3 zł). Nasz przewoźnik miej
ski, dysponujący w ruchu ponad
370 autobusami, może na ten cel
łatwo wygospodarować kilkanaście

pojazdów. I o to właśnie chodzi.
(ja)

w kilku wierszach
Paez. cztery dni w Krakowie

przebywała delegacja młodzieżowe
go klubu z Lipska. Do naszego
miasta przyjechała na zaproszenie
Klubu Twórców Kultury ..Forum”.
Ustalono zasady współpracy, prze
widuje się m. in. wymianę wydaw
niczą, artystyczną i kulturalną.
Lipski klub to ogromna placówka
zrzeszająca młodzież uczącą
studiującą i pracującą, działa
nim ponad 1-000 osób, etatowo

i cuje 30. Program, realizowa
wl1T griipaćh- tematyczny' ''.

■Tb
ZW Ligi Kobiet Polskich

Karmelicka 9) organizuje
prac kursantek tkactwa

nego. Wystawa czynna

się,
w

pra-
jest

(ul.
pokaz

ty/tyęż-
!g't .w "cA-z

od 9 do 16-ej i trwać będżie do 23
VI br. Wstęp wolny. Organizator
ki — zapraszają!

Kiedyś cały ,,maluch”
dziś tylko silnik

Gdy niedawno do sklepu „Polmo-
zbytu" przy ul; Manifestu Lipco
wego przyszła dostawa części do

małego fiata, zaczęło się oblężenie
tej placówki przez klientóio. Naj
szybciej „poszła" blacharka, szcze
gólnie błotniki. zainteresowaniem
cieszyły się także silniki, które
rzadko ostatnimi czasy trafiały do

sklepów. Z tym, że
wzięciem cieszyły się
silniki po 58 i 63 tysiące zł, a sprze
dawano przede wszystkim niekom
pletne silniki po 24 tys. (blok., wał,
cylindry).

mniejszym
kompletne

do wiadomości, że sadzone były
jeszcze w okresie międzywojen
nym, choć zapewne cierpiącym z

ich powodu lokatorom i prze
chodnim taki argument nie

wystarczy. Nie mogę się jednak
zgodzić z twierdzeniem pani dy
rektor. że... lipy i jarzębiny
(które sadzi się aktualnie) to ar

kurat odpowiedni drzewostan,
chociażby z powodu używalności
ich kwiatów i owoców, które w

warunkach miejskich są po pros
tu zatrute i niebezpieczne dla
zdrowia. To prawda — istnieje
zakaz ich zbierania na terenie
miasta, lecz stwierdzenie: „tru-
ją się, bo kradną" zabrzmiało W'
moich uszach po prostu...
ludzko. Sądzę bowiem, że
zbieracze nie czynią tego z

medytacją i złośliwością,
przez nieświadomość.

Funkcją zieleni komunalnej
jest nie tylko rekreacja, lecz ró
wnież tamowanie emisji pyłów i

wyciszenie miejskiego hałasu.
Toteż w doborze gatunków

nie-
owi

pre-
lecz

i” jeszcze kilka stolików, bo upal
zmuszeni są do picia kawy na de-

Fot. Włodzimierz Wójczyk

Jak już informowaliśmy 20
czerwca Młodzieżowe Cen

trum Kulttiry organizuje z

. myślą o dzieciach z Domów
Dziecka kolejny „Rajd Radoś
ci”. Chętni zgłoszą się przed halę
„Wisły” o godz. 9 aby następ
nie ruszyć z wybranym dziec
kiem jedną z tras. Np. na lot
nisko, do Zoo, „wesołego miaste
czka”, na kręgielnię itp. Udział
w. imprezie zapowiedziało już

20 czerwca

Rajd Radości
— co wielce się chwali — około
100 krakowskich taksówkarzy, a

poza tym: WSS..Społem, PZMoT
WKFiT Urzędu Miasta i Śród
mieścia, VI Pomorska Dywizja
Powietrzóno-Desantowa, Zrze
szenie Taksówkarzy. Teraz or
ganizatorzy czekają na indywi
dualne zgłoszenia zapewniając,
że kłopotów z benzyną nie bę
dzie!

Przypominamy:- niedziela, 20
czerwca, godz. 9 przed halą
„Wisły” spotykają się ci wszys
cy, którym los dzieci pozbawio
nych rodzin nie jest obojętny!
Masz samochód? — Weź i Ty
udział w Rajdzie! (mar)

T. W. Młyńczak w Krakowie
W miniony piątek przebywający

w Krakowie zastępca przewodniczą
cego Rady Państwa Tadeusz W.

Młyńczak spotkał się z przewodni
czącym Rady Narodowej m. Kra
kowa Wiesławem Gondkiem i prze
wodniczącym Krakowskiego Komi
tetu Frontu Jedności Narodu Mie
czysławem Hjlimaszewskim. W cza
sie spotkania omówiono problemy
bieżącej działalności rad narodo
wych w woj. miejskim krakow
skim. ■

Szybko zniknęły tłumiki, nato
miast leżą do tej pory prądnice i

rozruszniki, które podrożały znacz
nie a nie psują się aż tak często.
Teraz trzeba za nie płacić 4300 i 3800
zł- (ag)

□.SUW

Oddział Grodzki
TKT zaprasza dn.
15 czerwca o godz.
18 do Klubu przy
ul. Poselskiej 9 na

rozmowę o Nie-Eo-

skiej Komedii.

drzew i krzewów trzeba i te

warunki uwzględniać. Np. le
piej służą tym celom zwarte w

swej koronie klony, niż drobno-
listne akacje.

Miejskie - Przedsiębiorstwo
Zieleni boryka się z dużymi
trudnościami, dlatego byłoby
niesprawiedliwym obciążać je
ruiną, że nie nadąża z wycina
niem uschniętych drzew, które

są siedliskiem pasożytów. A
również i za to, że nie jest, w

stanie skutecznie przeciwdziałać
olbrzymiej dewastacji miejskiej
zieleni. Od tego są inne służby,
a generalnie — wszyscy, któ
rym leży na sercu ochrona

przyrody. Trzeba jednak więcej
w tej sprawie zainteresowania i
koordynacji ze strony gospoda
rzy miasta. Więcej zrozumienia
dla rangi samego problemu, któ-

'

remu z taką żarliwością, rozu
mem i wiedzą patronowali da
wni ojcowie naszego miasta.
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,,Kukuł“
kuka

Spacerując obecnie po parku czy
lesie, słuchamy śpiewu ptaków.
Jest to bowiem teraz ich pora go
dów i lęgów. Wśród miłego tego
jazgotu wybija się znamienny, jak
że charakterystyczny znany oczywi
ście każdemu, glos kukułki „kuku",
która powróciła z końcem kwietnia
do nas ze swych zimowych „waka
cji". Wydaje je kukułka samiec, a

więc „kukuł", siedząc na gałęzi lub
w czasie lotu (do połowy lipca).

Kukułka — to ptak wielkości ma
łego gołębia, z długim stosunkowo

ogonem i dość długimi, zaostrzony
mi skrzydłami, o skromnym popie
latym upierzeniu. Jedyną ozdoba
skromnego ubioru kukułki są jej
żółte nogi i żółta tęczówka oka,
Pożywieniem jej są owady, a także
owłosione gąsienice motyli i ciem,
których inne ptaki nie tykają. Na
leży więc do ptaków bardzo poży
tecznych i jest w naszym kraju ob

jęta ochroną. Najosobliwszą rzeczą
w życiu kukułki jest jej nienor
malny sposób wychowywania po
tomstwa. Jej pasożytyzm wylęgo
wy polega na tym, że nie wysia
duje zniesionych w ciągu roku ok,
20 jajek, lecz podrzuca je do upa
trzonego wpierw gniazda, w któ
rym znajduje się jeszcze niepełna
liczba jajek gospodarza, najczęściej
małym owadożernym ptaszkom.
Wylęgłe kukułcze pisklę wypycha
natychmiast poza gniazdo konku
rencyjne jaja lub pisklęta, po to.

by nie zagrożone, być stale dokar
miane przez przybranych rodziców.

Artysta rzeźbiarz z Radomia, Stanisław Romańczuk, opracowuje projekt
pomnika-symbolu pn. „Praca-walka-zwycięstwo”. Pomnik wykonany
z piaskowca, o ponad 7-metrowej wysokości, ma upamiętniać 100-lecie
ruchu robotniczego i będzie stać w centrum Radomia. Fot.—CAF
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Poniedziałek

Bazylego

Walerego

TEATRY
Słowackiego 18.15 Cyganeria.

PWST (ul. Starszewskiego 22) 19.30

Paragraf 22.

KINA
Kijów 16, 19 Znachor (cz. I i II,

poi 1. 12). Uciecha 16 Alicja ucieka

po raz ostatni (Ir. 1. 15), 18, 20 Va-
bank (poi. 1. 15). Warszawa 16
Mistrz kierownicy ucieka (USA 1.
15), 18, 20 Omen (ang. 1.18). Wolność
15.45, 18 Czy zabiła? (fr. 1 . 15), 20.15

Rewizja osobista (poi. 1 . 18). Wan
da 15.45, Glina czy łajdak (fr. 1. 18),
18, 20.15 Odrażający, brudni, źli (wł.
1. 18). Mł. Gwardia 15.30, 17.45 Pan
na (jug. 1 . 15), 20 DKF. Wrzos (ul.
Zamojskiego 50) 16 Czas Apokalipsy
(USA 1. 18), 19 Lot nad kukułczym
gniazdem (USA 1. 18). Świt (os.
Teatralne 10) 16, 19 Znachor (cz. I
i II, poi. 1 . 12). Mała sala 14.30, 17,
19.30 Wujaszek z Ameryki (fr. 1.15).
Światowid (os. Na Skarpie 7) 15.45,
18, 20.15 Transamerican Express
(USA 1. 15). Mała sala 15, 17, 19
Saturn-3 (ang. 1 . 15). Kultura (Ry
nek Gł. 27) 14, 16, 18, 20 Powiedz,
że ją kocham (fr. 1 . 18). Wiedza

mMimiiimmimmsmiicmimiiniiiimtiiisBssjssssasEasBBisssnsssagrsssssaHssaaiieisuBaBcsasjsJłiiitHSsuisstiiatsiiiii

Sir. 5

(Rynek Gł. 27) 15, 19 Dorn pod
czerwoną latarnią (węg. 1. 18), 17

Spirala (poi. 1. 18). Mikro (ul.
Dzierżyńskiego 5) 16.30, 1.9 Księż
niczka czardasza (węg. 1. 15). Dom
Żołnierza (ul. Lubicz 48) 16 Sami
swoi (poi. b.o.), 18 Obcy — 8 pasa
żer Nostromo (ang. 1. 15). Rotun
da (ul. Oleandry 1) 20.15 DKF UJ:

Sceny z życia małżeńskiego (szw.
1. 18). Pasaż (Pasaż Bielaka) 15, 17,
19 Znachor (poi. 1. 12). Wisła (ul.
Gazowa) 15 Wilk grasuje (NRD
b.o.), 17, 19 Kiedy będzie ślub (radź.
1. 15).

154, tel. 44-17-60 i 44-16-32 (7—22),
Pogot. Techn. „Polmozbyt”, al. Po
koju 81, tel. 48-00-84 (6—22).

Rynek Gł. 42 (tlen), tel.‘ 22-23-71,
N. Huta, Centrum C bl. 6 (tlen),
tel. 44-17-19, Krakowska 1 (tlen),
Kozłówek — Pawilon, tel.. 55 -51-87,
Kazimierza Wielkiego 117, tel. 37-

WYSTAWY
i MUZEA

44-01.

Dla spopularyzowania Między
narodowej Wystawy Filateli
stycznej „Philexfrance 82” o-

twartej w dniach 11—24 czerwca

br. w Paryżu, w której biorą
udział również polscy filateliści
—• Ministerstwo Łączności wpro
wadziło do obiegu okolicznościo
wy znaczek pocztowy w formie
bloczka wartości 65 zł.

Znajduje się na nim repro
dukcja obrazu francuskiego
malarza z XVII w. przedstawia
jąca Marię Kazimierę, córkę
Henryka margrabiego de la

Grange d’Arquien — żonę króla
Jana III Sobieskiego. Obraz re
produkowany na znaczku znaj
duje się w zbiorach Muzeum w

Wilanowie. (TG)

Płyty, którą dziś chciałem za
rekomendować nikt.do re
dakcji nie nadesłał, ba, auto

rowi tych słów z największym
trudem udało się ją kupić za ce
nę przekraczającą pewnie hono
rarium, jakie otrzyma za tę not
kę. Z pewnością także niewielu
PT Czytelników zdoła rychło
owo nagranie kupić. Jak zwykle
nakład okaże się odwrotnie pro
porcjonalny do zainteresowania...

Ponieważ jednak postanowiliś
my już dość dawno oceniać mo
żliwie wszystkie fakty stające się
w naszej fonografii — nie. bę
dziemy zwracać uwagi na te iry
tujące anomalie i utrudnienia.
Faktem, mimo wszystko, jest wy
puszczenie przez „Polskie Nagra
nia” kolejnej ważnej (jeśli nie

wybitnej) pozycji.
Po tak długim wstępie nare

szcie Czytelnikom należy się od
krycie tajemnicy: oto ukazał się
„KONCERT SKRZYPCOWY”
KRZYSZTOFA PENDERECKIE
GO. Dzieło, o którym w ostat
nich latach głośno w świeci© (jak
o całej zresztą twórczości tego
artysty).

Muzyka Pendereckiego prze
chodziła, jak zapewne wszystkim
melomanom wiadomo, szczególną
ewolucję. Od czasu młodzień
czych utworów, stanowiących
wierną realizację ideałów ów
czesnej awangardy muzycznej —

zmienił się nie tylko język dźwię
kowy kompozycji Pendereckiego,
lecz przede wszystkim ich cha
rakter emocjonalny. Im dojrzal
szy — tym się stawał Penderecki
bardziej sugestywny emocjonal
nie, bardziej ekstatyczny. Nawią
zanie do tradycji ekspresjonis.ty-
cznych czj’ neoromantycznych —

sprawiło, iż niektórzy krytycy
(zwłaszcza młodzi, np. D. Krzy
wicka) poczuli się zdradzeni. Oni,

kalefaktorowie sztuki — poczęli
chłostać Mistrza za rzekome odej
ście, cofnięcie, rezygnację. Jakże
to bowiem, miałby nowoczesny
kompozytor chcieć, by go słu
chano?

Właśnie, słuchano. Muzyka
Pendereckiego stała się bowiem
prawdziwym fenomenem wśród
awangardowych dzieł współczes
nych kompozytorów. Zdobyła
słuchaczy. Nie tylko tych najwy
żej kwalifikowanych, którzy po
trafią analizować i oceniać unika
towe walory eksperymentu. Lecz
tych przede wszystkim, którzy w

sali koncertowej szukają oczy
szczającego przeżycia, wzrusze
nia lub zapomnienia.

„Koncert skrzypcowy”, jest jed
nym z tych dzieł Pendereckiego,
które owych — prostych na po
zór, ale kto wie czy nie najtrud
niejszych do zaspokojenia — sa
tysfakcji słuchaczom dostarcza.
Jest utworem, który ogarnia słu
chacza oceanem dźwięków, któ
ry nie pozwala mu na intelektu
alne spekulacje — bo odwołuje
się do emocji, do wrażliwości na

dźwięk, na barwę, na melodię.
Jak pisze w komentarzu oma
wianej płyty Ludwik Er.hardt, ża
den z dotychczasowych utworów
Pendereckiego nie był tak bo
gaty pod względem inwencji me
lodycznej Właśnie ów ekscytują
cy wątek (czy wątki) melodyczny
powoduje pewnie, iż „Koncertu”
Pendereckiego słucha się, jak in

nych wielkich dzieł skrzypcowej
literatury muzycznej, nie zaś u-

chodzącej za „trudną” muzyki
współczesnej...

Wykonanie „Koncertu” jest
■wzorowe. Nie mogłem porównać
interpretacji Konstantego An
drzeja Kulki z innymi wykona
niami, niemniej młody polski
wirtuoz wydaje się wykonawcą
wymarzonym dla muzyki Pende
reckiego. I w jego twórczości
przecież zauważalny żył zawsze

pewien naturalny intelektualizm,
z którego wydobycie się, zapo
mnienie — dawało najpiękniejsze
kreacje estradowe i płytowe.
Kulka gra arcytrudną partię w

sposób tak naturalny i płynny,
jakby wykonywał któryś z utwo
rów Szymanowskiego. Pomyśleć
tylko, że skojarzenie to nasuwa

się w związku z kompozytorem
innej, na pozór niesłychanie
skomplikowanej muzycznej epo
ki...

Wielką Orkiestrę Symfoniczną
Polskiego Radia z Katowic pro
wadzi do tej interpretacji „Kon
certu” sam. kompozytor.

Ogólnie — powiedzieć śmiało
można, iż zarówno pod względem
autorskim, jak i interpretator-
skim płyta ..Muzy” jest nie byle
jakim osiągnięciem. „Polskim
.Nagraniom” gotów jestem w tym
przypadku wybaczyć nawet po
nad dwuletni okres oczekiwania
na ukazanie się tego krażka (na
granego we wrześniu 1979 roku!).
Byleby tylko radość z posiada
nia tak atrakcyjnego nagrania
móc podzielić z innymi meloma
nami! Byle można ten piękny
koncert kupić!

Aio t.n it’ż zupełnie inny temat.

MUZA SX 1840, Krzysztof Pen
derecki, „Koncert skrzypcowy".

Wawel — komnaty (pon. niecz.
wt. 10—15), Wawel zaginiony (pon.
10—15.30 . wt. niecz.), Skarbiec i

Zbrojownia (pon. niecz. wt. 10—
15.30), Muzeum Katedralne (pon.
niecz. wt. 10—16), Zamek i Muzeum
w Pieskowej Skale (pon. niecz. wt.

12—17.30), Muz. Lenina, Topolowa
5: Lenin w Polsce (pon. niecz. wt.

9—18 wst. wol.), Kr. Jadwigi 41:
Krakowska działalność Lenina w

gazecie „Prawda” (pon. wt. 9—15),
w Poroninie: Lenin na Podhalu

(pon. niecz. wt. 8—16 wst. wol.), w

Białym Dunajcu (pon. wt. 9—16
■wst. wol.). Muzeum Historyczne,
św. Jana 12: Militaria, Zegary
(niecz.), Muzeum Historyczne, Krzy-
sztofory, Rynek Gł. 35: Z dziejów i
kult. Krakowa (pon. wt. 9—15), Mu
zeum Judaistyczne, ul. Szeroka 24:

(niecz.), Muzeum Narodowe — Od
działy, Sukiennice: Galeria polskie
go mai. i rzeźby 1764—1900 (pon. 10—
16, wt. niecz.), Dom Matejki, Flo
riańska 41: (niecz.), Szołayskich. pl.
Szczepański 9: Galeria polskiej
sztuki do 1764 r. (pon. 10—16, wt.

12—18), Czartoryskich, Pijarska 8:

Arcydzieła ze zb. Czartoryskich:
(niecz.), Archeologiczne, Poselska 3:
Bałtowie, półn. sąsiedzi Słowian

(pon. 9—1 .4, wt. 14—18), Przyrodni
cze, Sławkowska 17: Współcz. fau
na Polski (pon. niecz. wt. 10—13
wst. wol.), Etnograficzne, pl. Wol-
nica 1: Polska kult. lud. fpon. 10—
18 wst. wol, wt. niecz.), Pryzmat,
Łobzowska 3: (niecz.), ZPAF, ul.
św. Anny 3: (niecz.), KMPiK, Mały
Rynek 4: Galeria: Graf. jap. ze

zb. MBG w Krakowie (pon. wt. 11 —

18), Czytelnia (pon, wt. 10—20), Ry-
dlówka, Tetmajera .28 (pon. piecz,
wt. 11 —15), MiędzynaróS. Salon Fo
tografii, ul. Boh. Stalingradu 18:

Venus’81, Akt i portret (pon. wt.

9—21), Kopalnia Soli (pon. wt. 8—

17), Muzeum Żup Krakowskich,
Wieliczka (pon. niecz. wt. 8—17),
Muzeum Lotnictwa i Astronautyki,
Czyżyny (pon. niecz. wt. 10—14),
Galeria" 2, KDK, Rynek Gł. 27:

Wyst. K. Szczepańskiej-Szczerby
(pon. niecz. wt. 14—18), KMPiK, pl.
Centralny: Galeria: J. Udziela —

akwarele (pon. wt. 10—20), Czytel
nia (pon. wt. 10—20), Kramy Domi
nikańskie, Stolarska 8—10 (pon. 14—

20, wt. 11 —18), Galeria Desy* św.
Jana 3: Wyst. ze zb. własnych (pon.
wt. 11—17).

JAN JAKI DYŻURY

Zoo (Lasek'Wolski) 9—18
Ogród Botaniczny (Kopernika)

9—9(1

Program I
Wiadomości: 15, 16, 17, 18, 19.15,

20, 23, 0.01
15.1p St. Młodych. 16.05 Muz. i ak

tualności. 16.40 Polskie pieśni i rnel.
17.05 Studio Espana’82 — Polska—

Włochy. 19.45 Z naszej fonoteki.
20.05 Kalejdoskop dnia. 20.30 Konc.

życzeń. 21.05 Studio Espana’82. 23.40
Jazzowa dobranocka.

Program II
Wiadomości: 15.30, 17.30, 18.30,

21.30, 23.50
14.50 Indywidualiści muz. rozr. —•

P. Delance. 15.40 Ludzie i ich pa
sje. 16.00 Muz. intermezzo 16.20

Fantazja, nauka, praktyka. 17.00

Tylko dwie godziny. 19.00 Kompo
zytor tyg. — I. Strawiński. 19.35
Drewniaczek — słuch. L . Świeżaw-
skiego. 20.00 Od poloneza do mazu
ra. 20.45 Nauka jęz. ros. 21.00 Reci
tal wiecz. — Art Farmer. 21.40
Wieczór lit.-muz.: Drugi brzeg wyo
braźni.' 22.10 K. Szymanowski na

płytach świata. 22.50 Pamiętniki
chłopów — fragm. ks. J. Chałasiń-

skiego. 23.00 Konc. liryczny. 23.40
Wiersze J. R. Jimenesa.

Program III
Wiadomości: 15, 16, 17, 18, 22.45
15.05 Nowe nagr. Zesp. Musie

Market. 15.30 Złote lata swingu.
16.00 Zapraszamy do Trójki. 17.30
Polit. dla wszystkich. 18.05 Inf.

sport. 19.00 Codz. pow. w wyd.
dźwięk — K. Fiałkowski: Homo
divisus. 19.30 Barokowe toccaty, pre
ludia i fugi'19.5Ó Ognisty anioł —

ode. pow. W. Briusowa. 20.00 Studio

nagr. 20.40 Klub Samouków. 21 .00

Bielszy odcień bluesa. 21 .30 Klub
Samouków. 21.45 Godzina jazzu.
23.00 Zapraszamy do Trójki. 23.55
Północ poetów: Poezja J. Przybosia.

Program IV
Wiadomości: 15, 17, 19, 22.30
15.05 Nowości MON-u . 15.30 Po

południe melomana (stereo). 17.05
Aud. aktualna (Kr). 17 .30 Nasz dzień
— wyd. popołudniowe (Kr). 18.00

Płyta dnia: Steeps up — E. Harrisa

(stereo). 18.30 Wiersze V. Zarady.
19.05 Płyta dnia c.d . (stereo). 19.30
Wieczór w Filh. (stereo). 21.20 Klub
Stereo. 23.00 Nocne divertimento
(stereo). 23.50 Głosy, instrumenty,
nastroje (stereo).

— Nie, panie pułkowniku — odparł i spoj
rzał mu w oczy. Ale nic więcej nie powiedział.
Pierwsza zasada: w obliczu dowódców odpowia
da się tylko „Tak jest, sir” albo „Nie, sir” i
mówi się prawdę. Zasada głosząca, że oficero
wie zawsze mówią prawdę była czymś niena
ruszalnym, a on, Marlowe, na przekór dziedzi
ctwu pokoleń, wbrew wszystkiemu, co uznawał
za słuszne, kłamał i mówił tylko część prawdy.
A więc robił coś złego? A może nie?

Pułkownik Smedly-Taylor rozpoczął teraz grę,
którą prowadził już wiele razy. Jeśli tylko miał
na to ochotę, mógł bez trudu zabawić się ko
sztem podległego sobie oficera, czy żołnierza,
a potem go zniszczyć.

— Niech. pan posłucha, Marlowe — rzeki

przybierając ojcowski ton. — Doniesiono mi, że

zadaje się pan z niepożądanym elementem. By
łoby mądrze z pana strony, gdyby zastanowił

się pan nad faktem, ze jest pan oficerem i
dżentelmenem. Weżmy na przykład pańskie po
wiązania... z tym Amerykaninem. Jest on bez
sprzecznie czarnorynkowym handlarzem Nie zo
stał jeszcze na tym przyłapany, ale my wiemy
o tym, a więc pan także musi o tym wiedzieć.

Radzę panu skończyć z tą znajomością. Nie

mogę oczywiście wydać takiego rozkazu, ale
szczerze to panu doradzam.

Marlowe nie odezwał się ani słowem, cierpiąc
w duchu męki. To, co powiedział pułkownik,
było prawdą, ale przecież Król był jego przyja
cielem, który karmił i wspomagał zarówno je
go jak i jego grupę. A . poza tym był wspania
łym, naprawdę wspaniałym człowiekiem.

Marlowe miał ochotę powiedzieć: „Nie ma pan
racji i nie obchodzi mnie to, co pan mówi. Lu
bię Króla, to dobry człowiek, dużo razem prze
żyliśmy i często było nam wesoło”, a jednocze
śnie chciał się przyznać do transakcji, do wy
prawy do wioski, do brylantu i do dzisiejsze
go pośrednictwa w sprzedaży pióra. Ale wyo
braźnia podsunęła mu obraz Króla za krata
mi więzienia, pozbawionego wpływów i zna

czenia. Umocnił się więc w postanowieniu, że

niczego nie Wyzna.
Smedly-Taylor jak na dłoni widział wewnętrz-

ne zmagania stojącego przed nim młodego ofi
cera. Nic prostszego jak powiedzieć: „Niech pan
poczeka za drzwiami, Grey”, a potem: „Posłu
chaj, mój chłopcze, wiem co cię gnębi. Mój Bo
że, odkąd sięgam pamięcią, musiałem matkować

niejednemu pułkowi. Rozumiem, że jesteś w kło
pocie — nie chcesz zdradzić przyjaciela. Postawa

godna pochwały. Ale jesteś przecież oficerem

zawodowym, i to z dziada pradziada — pomyśl
o rodzinie, o pokoleniach oficerów, którzy za
służyli się dla ojczyzny. Pomyśl o nich. Stawką
jest twój honor. Musisz mówić prawdę, ■takie

jest prawo”. _A potem ciche westchnienie, wy
próbowane od dziesiątków lat, i: „Puśćmy w

niepamięć ten idiotyczny zakaz wchodzenia do
więzienia. Sam go już kilka razy złamałem.

Gdybyś jednak chciał mi się zwierzyć...”, a wte
dy zawiesiłby głos, nadając tej chwili odpo
wiednią wagę, ,i wówczas wyszłyby na jaw
wszystkie tajemnice Króla i Król znalazłby się
w obozowym więzieniu — tylko czemu by to

mogło służyć?
Tymczasem pułkownik miał ną głowie więk

sze zmartwienie: odważniki. Mogły one dopro
wadzić do nieobliczalnej w skutkach katastrofy.

Pułkownik Smedly-Taylor wiedział, że jeśli
tylko przyjdzie mu na to ochota, może w każdej
chwili z tego dzieciaka co zechce wydobyć —

znał przecież swoich ludzi jak własną kieszeń.
Wiedział,' że jest inteligentnym dowódcą — jak
żeby mogło być inaczej po tylu latach dowo

dzenia — i podstawową zasadą, jakiej przestrze
gał, było: podtrzymywać szacunek oficerów dla

przełożonych, traktować ich wyrozumiale dopó
ty, dopóki nie zaczną sobie za wiele pozwalać,
a" wtedy zniszczyć jednego z nich po to, żeby
dać pozostałym nauczkę. W tym celu należało

jednak wybrać odpowiednią porę, odpowiednie
przestępstwo i odpowiedniego oficera.

— W porządku, Marlowe — powiedział sta
nowczym tonem. — Cofnę panu miesięczny żołd.
Nie wciągnę tego do pańskiej opinii i nie bę
dziemy już do tego wracać. Ale na przyszłość
proszę mi nie łamać regulaminów’.

— Dziękuję, panie pułkowniku — powiedział
Marlowe, zasalutował i wyszedł, ciesząc się, że
ma raport za sobą. Niewiele brakowało, a wszy
stko by wygadał. Pułkownik był dobrym, po
rządnym człowiekiem, który słusznie cieszył się
opinią sprawiedliwego dowódcy.

— Sumienie nas dręczy? — spytał Grey przed
barakiem pułkownika, widząc, że Marlowe jest
cały spocony.

Ale Marlowe nie odpowiedział. Był nadal zde
nerwowany, a jednocześnie czuł ogromną ulgę,
że udało mu się z tego wykręcić.

— Grey! Czy mógłby pan wejść na chwilę? —

zawołał pułkownik.
— Tak jest, panie pułkowniku — odparł Grey

i po raz ostatni spojrzał na Marlowe’a. Miesięcz
ny żołd! To niewiele, zważywszy, że pułkownik
miał drania w ręku. Grey był zaskoczony i zły,
że tak mało się Marlowe’owi dostało. Widział już
jednak Smedly-Taylora w działaniu i wiedział,
że pułkownik jest nieustępliwy jak buldog i robi
z ludźmi co zećhce. Karając Marlowe’a tak lek
ko, musiał mieć w tym swój cel.

Grey wyminął Marlowe’a i wszedł do baraczku.
— Mm, proszę zamknąć drzwi, Grey.
— Tak jest, panie pułkowniku.
Kiedy zostali sami, Smedly-Taylor oznajmił:

— Widziałem się już z podpułkownikiem Jone
sem i sierżantem kwatermistrzem Blakelym.

(Ciąg dalszy nastąpi) (128)

Pogot. MO tel. 997, Straż Poż.
998, Tel. Ochrony Środowiska 11-

19-66, Pogot. Ratunk, (tylko wy
padki i nagłe zachorowania) Łaza
rza .14: wypadki tel. 999, zachoro
wania i przewozy 22-38-33, porady
stomatologiczne w przypadkach na
głych (20—7), ambulatorium okulist

(całą dobę), Rynek Podgórski 2: 66-
29-8Ó, os. Prokocim Nowy 55-51-90

(całą dobę), Nowa Huta 44-22-22,
Lotnisko Balice 11-90-29, Niepołomi
ce 198, Sieciechowice tel. Iwanowi
ce 60.

Dyżury szpitali:
Chir. Trynitarska, Chir dziec.

Prokocim, Urolog. Prądnicka 37,
Laryng. N. Huta, os. Na Skarpie 65,
Okulist. Witkowice, Neurologia o-

raz inne oddziały szpitali wg rejo
nizacji.

Inf. Służby Zdrowia: 22-05-11 (ca
łą dobę), Punkt Inf. Aptecznej tel.
11-07-65 (8—15), Inf. w aptekach:
Rynek Gł. 42, Waryńskiego 24,
Pstrowskiego 94 Wrocławska 48/52,
Nowa Huta Centrum A, bl. 4, My
ślenice, Rynek 10, Proszowice, ul,
1 Maja 51 (8—20), Inf. Toksyk. Ko
pernika 26, tel. 11 -99-99, Lek. Spół
dzielnia Pracy — wizyty domowe

lekarzy chorób dzieci oraz lekarzy
kardiologów (15.30—23), tel. 22-95-78,
22-25-66, Krak. Tow. Świadomego
Macierzyństwa, Młodz. Poradnia

Lekarska, ul. Boh. Stalingradu 13,
tel. 22-78-08 (9—18), Poradnia Przed
małżeńska i Rodzinna, Rynek Gł. 6,
I p? (pon. 16.30—18.30, śr. piat. 17—

19), Tel. Zaufania 33-71 -37 (16—22),
Młodzieżowy Tel. Zaufania 988 (14—
18), Telefon dla Rodziców 22-02-16

(14—18), Pomoc Drogowa PZMot.,
ul. Kawiory 3, tel. 37-55-75 i 37-
48-92 (7—22), al. Planu 6-letniego

Program I
15.25 NURT — Cywilizacja i kult,

współcz.
15.55 Program dnia
16.00 Dla dzieci: Zwierzyniec
16.30 Dziennik
17.00 Piłkarskie MS: Włochy —»

Polska
19.10 Dobranoc
19.20 Rolnicze rozmowy
19.30 Dziennik
20.15 „Opiekunowie” — kanad.

film przyrodniczy
20.45 Piłkarskie MS: Brazylia —

ZSRR
22.50 Dziennik
23.10 Melodia na dobranoc

Program II
17.25 Program dnia
17.30 Program lokalny
18.00 „Sajany” — film dok.
18.30 „Jacy jesteśmy” — demogra

ficzny portret Polaków
18.50 Dziesięć minut z Chris Doerk
19.00 Kronika (Kr)
19.30 Dziennik

TV Kraków na antenie „dwójki”
20.15 Teatr TV — E . Waugh: „Ma

ła przechadzka pana Leveddy’s”
21.05 Świat i my
21.30 Przed „Dniami Krakowa”
21.35 Informacja o nadchodzących

„Dniach Krakowa”
21.40 Wariacje na temat Beetho-

vena

22.00 Gość wieczoru — prof. M.

Stępień
22.10 Pisząc Cię barokowy Krako

wie — film, spotk. z J. Harasymo
wiczem

22.25 „Skaldowie” w TV Spotka
niach z Balladą
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Nagroda „Echa Krakowa"
dla Jacka Fajiera z Trzebini

NieBdany początek „Mundialu"
dla obrońców tytułu

(Dokończenie ze str. I)
DALSZE miejsca w klasyfikacji zespołowej tegorocznego Spływu wy

walczyli: 4. Studencki Klub Kajakowy Moszkulc z Gdańska — 2969 pkt, 5.
Klub Sportowy Hutnik z Trzebini — 2833 pkt, 6. Koło PTTK przy Elek.
trowni Skawina — 2796 pkt, 7. Klub Sportowy Bałtyk z Gdańska 2424 pkt.
8. Wrocławski Klub Wodniaków Wiarus — 2073 pkt, 9. Klub Kajakowy
Ligi Obrony Kraju przy Instytucie Obróbki Skrawaniem w Krakowie —

2013 pkt i 10. Ognisko TKKF Zapora z Kutna — 1632 pkt.

W punktacji indywidualnej, w

kategorii kajaków składanych
(F-l) zwyciężył Jacek FAJFER z

Hutnika Trzebinia, zdobywając, po
za złotym medalem, także specjal
ną nagrodę naszej redakcji. Wygrał
on po ogromnie zaciętej walce ze

Stanisławem Wojaczyńskim z

KKW-29 Kraków i Michałem Martu-
siem z Kolejarza Opole. Zwycięzca,
zgromadził 300 pkt, 2 i 3 w klasy
fikacji po 299 pkt. W dwójkach tej
klasy wygrali: W. Czaja i F. Ciesiel
ka (nie stowarzysz.) 299 pkt, przed
M. Skałyszewskim i M. Repką z Elek
trowni Skawina — 299 pkt oraz J.
Zabrzewskim i A. Włosikiem z

KKW-29 Kraków — 299 pkt. W

kajakach plastykowych (K-l) wy
grał W. Gregorczyk z Hutnika
Trzebinia — 300 pkt, przed W. Cie-
chem z KKW-29 Kraków — 300 pkt
i A. Kubiakiem z rzeszowskiego
Nurtu — 299 pkt. W dwójkach tej
klasy zwyciężyli: J. Starowicz i J.
Reubenbauer z KKW-29 Kraków —

300 pkt. przed T. Wojtasikiem i J.

Z nurtem Dunajca
MIE było , w tym roku prze

pięknego odcinka trasy z

Czorsztyna do Krościenka
Przełom

mieli

zapewnić
uczestni-
jednego

praktyce

Buleni z Kolejarza Opole — 298 pkt
oraz R. Piątkiem i K. Pacułtem z

KKW-29 Kraków — 297 pkt i wre
szcie w kanadyjkach (C-l) triumfo
wał R, Czerw Z Hutnika Trzebinia
— 255 pkt, przed A. Mysulą, także
z Hutnika Trzebinia — 194 pkt, a w

dwójkach tej klasy — J. Urbański i
S. Danecki z KKW-29 Kraków — 299

pkt, przed Z. Szewczukiem i J. Sło
dyczką (nie zrzeszeni) 289 pkt. oraz J.

Beszterdą i P. Bednarczykiem z A-

kademickiego Klubu Kajakowego
„Panta rei” z Poznania — 127 pkt.

Po ceremonii
która trwała
mo trudnych
kło fundatorów
i zagranicznych, zwinięto biwak w

Jazowsku i udano się w drogę na

ostatni już odcinek trasy, z tej
miejscowości do Nowego Sącza.
Etap nie punktowany, tak by można

było przepłynąć go spokojnie,
równie spokojnie spakować się
na mecie i wyruszyć w drogę
do domów. Płynięto więc grupami,
trwały na wodzie pogwarki wod
niaków, którzy umawiali się na na
stępne kajakowe imprezy, dzielono
się uwagami o tegorocznym
MSKnD, gratulowano zwycięzcom.

A w Nowym Sączu dziękowano ko
mandorowi — Tadeuszowi Pilar
skiemu, jego zastępcy — Lesławo
wi Koreckiemu, sędziemu główne
mu imprezy — Władysławowi Pali-
derowi i wszystkim organizatorom
za . sprawne i dobre przeprowadze
nie MSKnD. Zegnano się też tra
dycyjnym „Do zobaczenia za rok,
na XLII Międzynarodowym Spły
wie Kajakowym na Dunajcu. (1)

Zastępca red. naczelnego
„Echa” — Jerzy Smoliński wrę
cza nagrodę naszej redakcji
zwycięzcy XLI MSKnD w kate
gorii jedynek — Jackowi Fajfe-
rowi z Trzebini.

JADWIGA RUBIS

ARGENTYNA
Vandenbergt. Sędziował p. V. Christów z CSRS. Widzów blisko 100 tys

ARGENTYNA — Fillol — Olguin,
Passarella, Galvan, Tarantini —

Ardiles, Gallego, Maradona —

Bertoni, Kempes, Diaz (od 63 min

Valdano).
— BELGIA — Pfaff — Gerets,
Schrijyer, Millecanips, Baecke —

Coeck, Yercautern, Vandermissen
— Czarniatyński, Venderbergh,
Ceulemans.

Na Inaugurację XII piłkarskich
mistrzostw świata obrońcy tytułu
— Argentyńczycy przegrali z Belgią,
po bardzo nerwowej grze i meczu

stojącym na średnim poziomie.
Tylko chwilami spotkanie, dwóch

świetnych bez wątpienia drużyn,
dostarczało widzom spodziewanych

— BELGIA 0:1 (0:0). Bramkę strzelił w 63 min Erwin

wręczenia nagród,
dość długo, mi-

czasów, nie zabra-
tak krajowych jak

ogromnych emocji, długie okresy
były natomiast mało ciekawe, gra
no w środkowej strefie
stro wkraczano w akcje.

Bardziej emocjonująca
ga część meczu, wtedy
jedyna bramka, dająca w sumie ra
czej zasłużoną wygraną Belgom,
którzy w przekroju spotkania byli
zespołem grającym z większą kon
sekwencją.

Oto głosy trenerów obu zespołów:
GUJ THYS: „Myślę w tej chwili

o wszystkich moich piłkarzach. Nie

chclalbym wyróżnić nikogo, wszys
cy zasłużyli na pochwały. Zagrali
tak jak sobie wymarzyłem. Marado-
na jest wspaniałym graczem, jed
nakże o sukcesie decyduje gra ca
łej drużyny. Nie przydzieliłem mu

„anioła stróża" uważając, zresztą
jak się okazało słusznie, że najlep
szym rozwiązaniem będzie uniwer
salna gra pozycyjna mojej drużyny.
Zawsze byłem przeciwnikiem „kul
tu gwiazd" — piłka nożna to gra
kolektywna. Argentyńczyków zde
prymował nasz styl gry, nie mogli

boiska, o-

była dru-
też padła

znaleźć na niego skutecznej odpo
wiedzi".

CESAR LUIS MENOTTI: „Bram.
ka zdobyta przez Vandenbergka pa
dła ze spalonego. Arbiter liniowy
popełnił dwa błędy nie dostrzegając
spalonego, jednym z nich pomógł
Belgom zdobyć bramkę. Nie zasłu
żyliśmy na porażkę. Nie graliśmy
dobrze, ale mogliśmy zremisować.
Drużyna nasza grała dobrze w pier
wszym kwadransie. Gdy Belgowie
zdobyli bramkę — było za późno,
by odrobić straty”.

Dziś

prowadzącego przez
Dunajca. Organizatorzy
kolosalne kłopoty, jak
transport wszystkich
ków drogą lądową z

biwaku na drugi. W
okazało się to datkiem łatwym
zadaniem, większość — i to o-

gromna — bowiem kajakarzy, po
pokonaniu szybkościowego od
cinka z Czorsztyna do Niedzicy,
oddała bagaż w ręce organizato
rów, a sama poszła pieszo przez
Pieniny do Krościenka. Tłok w

górach zrobił się potężny, aby
wejść na Trzy Korony trzeba
było ustawiać się w kolejce i
czekać po półtorej godziny, by
się dostać na szczyt i oglądnąć
stamtąd przepiękną panoramę
dunajeckiego przełomu.

PRZEZ większą część impre
zy zaopatrzenie na biwa
kach było wręcz wyśmieni

te. Serwowano głodnym i sprag
nionym kajakarzom, ze specjal
nie przygotowanych stoisk, cie
płe posiłki, można było kupić
napoje chłodzące, nabiał, jarzy
ny, dżemy, w Krościenku na
wet skarpetki, rajstopy i buty.
Zawód sprawili tylko organiza
torzy biwaku w Jazowsku, gdzie
tradycyjnie było świetne zaopa
trzenie, a tym razem brakoića-

to nawet tak podstawowych
produktów, jak Chleb, mleko

czy woda mineralna. Dopiero po
interwencjach kierownictwa

imprezy, ,,podrzucono” z Nowego
Sącza, kilka samochodów z pie
czywem. i napojami. Ale rozgo
ryczenie i rozczarowanie wod
niaków było duże, tym bardziej,
iż był to już ostatni -biwak i
własne zapasy uległy wyczerpa
niu.

W szermierczych mistrzostwach Polski

Warszawskie florety iiaiwieisza
SZERMIERCZE mistrzostwa Polski, rozgrywane od ubiegłego czwartku,

na planszach w hali krakowskiej AGH przy ul. Piastowskiej, osiągnęły już
półmetek. Zakończono bowiem walki floretowe, tak w klasyfikacji indy
widualnej jak i zespołowej. Jak już informowaliśmy, w pierwszym dniu

zawodów, tytuł mistrzyni Polski obroniła florecistka warszawskiego AZS-u
— Agnieszka Dubrawska. W pozostałych konkurencjach także triumfowa
li przedstawiciele zespołów stołecznych, tak więc komplet floretowych ty
tułów pojedzie do Warszawy.

Po paniach, do walki stanęli flo
reciści, «nocno podekscytowani nie

tylko bojami o krajowy prymat,
lecz także nocnymi przygodami ho
telowymi w „Cracovii”. Jeden z

zawodników Warszawianki został
bowiem okradziony w hotelu, tak
że został tylko w sportowym dre
sie, inny — z Legii, miał więcej
szczęścia, bowiem został w cywil
nym ubraniu. Trzeci znów spędził
długie chwile nocne na polowaniu
na myszy uganiające się po hote
lowym pokoju. Dopełniła czary
sprawa zaginięcia marynarki z do
kumentami jednego z zawodni
ków, już z szatni w hali, przyjazd
milicji. Wszystko to nie wpłynęło
najlepiej na atmosferę zawodów.

Ale walki florecistów stały na

wysokim poziomie a medalowe lo
katy przypadły zawodnikom klu
bów stołecznych. W turnieju indy
widualnym triumfował Marian

Sypniewski z Legii bijąc w finale
Lecha Koziejowskiego z Marymon-
tu 10:5 (wcześniej pokonał P. Ja
błońskiego z Warty 12:10 i B. Zy
cha z Legii 10:6). W walce o trze
cie miejsce spotkali się Tomasz

Engel z AZS Warszawa i Bogusław
Zych. Wygrał szermierz AZS-u
10:6. Z zawodników krakowskich

Ostre strzelanie wojskowych

najlepszą pozycję — 12 — wywal
czył R. Bieda z KKS-u. Jego ko
ledzy klubowi zajęli miejsca: Hol-

cer—18,Szajna—43iPanek—
59, a Jabłoński i Komorowski z

Cracovii uplasowali się na 24 i 25

miejscu.
W sobotę i w niedzielę, na dwu

nastu planszach, rozgrywano jed
nocześnie drużynowe turnieje flo
retowe. W sobotę trwał prawdzi
wy maraton, clicieli bowiem orga
nizatorzy wyłonić zespoły, które w

niedzielę walczyć będą o medale.

Było to spełnieniem prośby zawod
niczek i zawodników, pragnących
już przed południem zakończyć bo
je, by wieczór obejrzeć otwarcie

piłkarskich mistrzostw świata. Tak
że dzisiejszy program, walk szpa
dowych, uległ zmianie, już przed
ósmą rano zaczęto pojedynki, aby
zdążyć przed piłkarskim meczem

Polski z Włochami.

We florecie pań mistrzowski ty
tuł obroniły zawodniczki AZS
Warszawa (Agnieszka Dubrawska,
Delfina Skąpska, Małgorzatą Mar-
tewicz i Renata Popek) wygrywa
jąc w finale z GKS Katowice 9:2
— Dubrawska 3 zwycięstwa, po
zostałe po 2 wygrane walki, dla
katowiczanek — 2 pkt uzyskała
Rachel. Trzecie miejsce przypadło
AZS Gdańsk, który pokonał War
szawiankę 9:5. Z zespołów kra
kowskich KKS był 9, Cracovia —

1"

We florecie mężczyzn tytuł był»
wewnętrzną sprawą drużyn war
szawskich. W finale bowiem Legia
(Bogusław Zych, Marian Sypniew
ski, Arkadiusz Godeł,
Lewandowski) wysoko
AZS9:1—po3pktZychiGodeł,
2 pkt Sypniewski i 1 pkt — Le
wandowski, dla akademików jedy
ny punkt zdobył Robak. W meczu

o 3 miejsce Warta, po bardzo za
ciętej walce przegrała z GKS Ka
towice 7:9. (jl)

Grzegorz
pokonała »

DZIŚ — w drugim dniu pił
karskich mistrzostw świata w

Hiszpanii rozegrane zostaną dwa
mecze:

GRUPA I
Godz. 17.15 w La Coruna

Polska — Włochy
(sędziuje M. Vautrot z Francji)

GRUPA VI
Godz. 21 w Sevilli

Brazylia — ZSRR

(sędziuje A. Yousf al-Doy
z Bahrajanu)

START
biało - czerwonych

W PONIEDZIAŁEK o godz. 17 .15 francuski arbiter Michel Vautrot da
znak rozpoczęcia meczu Polska — Włochy. Stadion Balaidos w Vigo będzie
areną tego spotkania, traktowanego jako clou rozgrywek w grupie pier
wszej.

Pewni składów obu drużyn będziemy dopiero na godzinę przed rozpo
częciem meczu, ale wszystko wskazuje na to, że zespoły wybiegną na boi
sko w zestawieniach:

POLSKA:
Młynarczyk nr 1 — Majewski — 10, Janas — 6, Zmuda — 9, Jałocha — 7,

Lato — 16, Matysik — 8, Boniek — 20, Buncol — 13, Smolarek — 11,
Iwan — 19.

WŁOCHY:
Zoff — 1, Gentile — 6, Scirea — 7, Collovati — 5, Cabrini — 4, Tardelft

— 14, Antognoni — 9, Marini — 11, Graziani — 19, Rossi — 20, Conti — 16.

Stadion Balaidos mą ponad 40 tys.
miejsc oraz boisko o wymiarach
107X69 m.

W ostatnich tygodniach polscy
trenerzy i piłkarze spędzili wiele

godzin przed magnetowidem ob
serwując grę Włochów oraz długo
dyskutowali o taktyce w tym spot
kaniu. Trener Piechniczek trzykrot-

ZE ŚWIATA

kręglarstwie.
konkurencji

W kon-
’

panów

wygrali

WCZORAJ dobiegły końca roz
grywki III ligi. Piłkarze Wawelu

podejmowali na własnym boisku

drużynę Stali Nowa Dęba i odnie
śli wysokie zwycięstwo 5:1 (3:0).
Bramki dla gospodarzy uzyskali:
2 Filosek w 39 i 65 min., 2 Szcze
cina w 23 i 46 min. oraz Sajdak w

10 min. Dla goś.ci jedyną bramkę
zdobył Bocian w 47 min. Sędziował
p. Kinas z Katowic. Widzów ok.
200.

WAWEL: Bulek — A. Mika, Ja-

J. Muzyka liderem

kolarskiego MWG

KOLARZE, uczestnicy XXII

Małopolskiego Wyścigu Górskie
go organizowanego przez
KOZKol. i redakcję „Gazety
Krakowskiej” mają już za so
bą trzy etapy. Ostatni prowadził
z Nowego Sącza do Grybowa i

liczył 165 km, mając ponadto aż
6 górskich premii. Trzy z tych
premii wygrał Bogdan Wodok z

katowickiej Gwardii i on wła
śnie jest liderem klasyfikacji
górskiej.

Po ostatniej z górskich premii
zaatakował rzeszowianin Jan
Muzyka pociągając za sobą kil
kunastu innych kolarzy. Z gru
py tej inicjatorowi ucieczki do
trzymał kroku tylko Z. Szczep
kowski z Legii i wygrał etap.
Ale przodownikiem w łącznej
klasyfikacji jest Muzyka, re
prezentujący barwy „Tęczy-
-Plrfn”.

kubowski, Baliga (od 55 min. La
ba), Raś — Majcher (od 78 min. J.
Mika), Cisło, Niemiec — Filosek,
Szczecina, Sajdak.

Żadnych problemów nie mieli

piłkarze Wawelu z pokonaniem Sta
li Nowa Dęba. Krakowianie od sa
mego początku spotkania posiadali
wyraźną przewagę, stwarzając raz

po raz groźne sytuacje pod bram
ką przeciwnika. Napastnicy woj
skowych mieli ułatwione zadanie,
bowiem obrona Stali przypomina
ła przysłowiowy szwajcarski ser,
słabo również był dysponowany
bramkarz gości. Gdyby
mieli lepiej nastawione

zwycięstwo mogło być
fektowniejsze.

Podsumowując można
że wojskowi rozegrali niezły mecz,
a na szczególne wyróżnienie zasłu
żyli Szczecina oraz dobrze rozdzie
lający piłki Cisło. (PSP)

Wawel — Stal N. Dęba 5:1 (3:0),
Unia T. — Garbarnia 1:0 (0:0), Ko
rona — Wisłoka 3:0 (2:0), Polna

gospodarze
celowniki,
jeszcze e-

stwierdzić,

— Glinik 1:0 (0:0), Stal — Siarka
0:1 (0:1), Lublinianka — Karpaty
2:1 (2:0), Star — Concordia 2:2 (0:1).

1. Lublinianka 26 40 57—15
2. Korona 26 38 48—17
3. Siarka 26 37 41—19
4. Unia 26 29 28—25
5. WAWEL 26 28 26—25
6. Polna 26 23 13—18'
7. Stal N. Dęba 26 23 27—36
8. Karpaty 26 22 23—30
9. GARBARNIA 26 22 25—36

10. Wisłoka 26 22 16—28
11. Glinik 26 21 21—26
12. Concordia 26 21 18—34
13. Stal S. 26 20 18—28
14. Star 26 18 27—51

ZAPEWNE wielu sympaty
ków sportu w'naszym kra
ju, szczególnie piłki, noż

nej, śledziło wczorajszą Ceremo
nię otwarcia piłkarskich mi
strzostw świata i późniejszy
mecz Argentyny z Belgią, my
ślami będąc w La Corunie,
miejscowości w której, już dziś,
polscy zawodnicy zainaugurują
swe „mundialowe” występy, po-
jedynkiem z zespołem Włoch.

Wiele gorzkich słów kieruje
my zwykle pod adresem na
szych piłkarzy o to, że źle grają,
że stwarzają nudne widowiska,
że nie
walki,
gach,
życia,
wielka impreza futbolowa, waż
ny mecz międzypaństwowy, mi
strzostwa Europy czy świata i
nasi zawodnicy są aktorami

tych widowisk, zapominamy im

wszystkie grzechy, siedzimy na

trybunach stadionów czy też
przed telewizorami, pełni napię
cia, emocji, marząc o zwycię
stwie biało-czerwonych.

Z takimi właśnie myślami,
rozpoczynamy oglądanie telewi
zyjnych przekazów z Hiszpanii,
gdzie od wczoraj trwają mi
strzostwa świata z udziałem pol
skiej
przed
ju, w

biców,
co dzień, nie interesujących się
specjalnie tą dziedziną sportu,
panowało niezwyczajne ożywię-

mają kondycji, ochoty do
że obijają się na trenin-

■prowadzą gorszący tryb
ale gdy przychodzi jakaś

reprezentacji. Na długo
inauguracją tego turnie-

kręgach sportowych ki
ci nawet wśród ludzi na

MONTREAL. Podczas wyścigu samochodowego „formuły I” na torze w

Montrealu doszło do kolizji 5 samochodów. Najgorzej ucierpiał Ricardo
Polctti, który nie mógł się wydostać z płonącego pojazdu. Dopiero pomoc
straży pożarnej i kolegów sprawiły, iż kierowcę wydobyto z samochodu.
Ale stan jego zdrowia jest, zdaniem lekarzy, krytyczny.

FRANKFURT. W trójmeczu lekkoatletów zwyciężyła reprezentacja RFN

przed Polską i Włochami a w trójmeczu kobiet RFN przed Polską i Ho
landią.

BRNO. Zakończyły się tu mistrzostwa świata w

kurencji pań wygrała Perman z Jugosławii a w

Csanyi z Węgier.
BUDAPESZT. Spotkanie lekkoatletyczne Węgier i Rumunii

Węgrzy 196:172 i Rumunki 87,5:68,5 pkt. W czasie zawdów L. Salma sko
czył w dal 8,20 m ustanawiając rekord Węgier.

ABENSBURG. Rozegrano tu półfinałowe zawody żużlowe o awans dó fi
nału kontynentalnego. Zwyciężył Kuźniecow z ZSRR przed Polakiem —

Kępą. Do finału, w gronie 8 zawodników, awansował jeszcze drugi nasz

żużlowiec — Raba.
SOFIA. W finałowym meczu turnieju siatkarzy o wielką nagrodę Sofii

Polska przegrała z Bułgarią 0:3 zajmując drugie miejsce w konkurencji
8 zespołów.

BERKELEY. Podczas mityngu lekkoatletycznego Erie Brown wygrał
100 i 200 m w 10,26 sek. i 20,44 sek, a Evelyn Asbfoord przebiegła 100 m

w 11,18 sek.
PODERBRADY. Rozegrano tu 50 międzynarodowe zawody w chodzie

sportowym. W konkurencji na 5 km zwyciężyła A. Jansson ze Szwecji
a Polka — A. Wyszyńska zajęła 3 lokatę. W chodzie mężczyzn na 50 km
triumfował E. Canto z Meksyku a Polak J. Każmierski był siódmy.

LUKSEMBURG. Po 2 etapach kolarskiego wyścigu dookoła Luksembur
ga prowadzi Hinault z Francji o 17 sek przed Bokowem (ZSRR).

nie. Dyskutowano szanse naszej
drużyny, rozpatrywano zalety i

. wady rywali. Słowem rosła

przedimprezowa gorączka, a im

bliższy był termin inauguracji
zawodów, tym z większą uwa
gą, zainteresowaniem śledziliś
my doniesienia z obozu kadry A.
Piechniczka,

Nasz komentarz

w La Corunie
jSJP to dziś zwycięży — Polska
ŚKa czy Włochy, a może będzie

remis — to dylematy nur
tujące bardzo wielu mieszkań
ców kraju nad Wisłą i Odrą.
Chcemy by wygrali, by w tych
trudnych czasach, w jakich ży-
jemy, przynajmniej z boisk

sportowych dochodziły nas przy
jemne wieści, by młodzi ludzie
grający w koszulkach z białym
orłem na piersi, byli górą, lepsi
od przeciwników.

Zapominamy w tym naszym
sportowym chciejstwie, że i nasi

rywale mają swoich zwolenni
ków, którzy podobnie chcą ich

zwycięstwa, że oni też stają do
walki pełni nadziei na sukcesy.

Myślę, że warto o tym przypo
mnieć, w przededniu pierwszego
meczu polskich piłkarzy, by —

odpukać — w razie ich niepo
wodzenia, zachować umiar w o-

cenie zdarzeń, patrzeć na zawo
dy jak na sportowe widowisko,
w którym sportowcy prezentu
ją swe walory z myślą o poko
naniu przeciwnika.

Chciałbym, bardzo, niezależnie
od wyniku, by ten mecz był cie
kawszy, bardziej emocjonujący,
niż inauguracyjny pojedynek
Argentyny z Belgią. Mecz, w

którym grały z pewnością dwie
świetne drużyny, ale równocze
śnie pojedynek, w którym dłu
gimi chwilami nic porywająco
ciekawego się nie działo.

Myślę, że zawodnicy, których
wyznaczy do występu na boisku
w La Corunie trener Antoni
Piechniczek, dołożą wszelkich
starań, by wygrać. Trzymajmy
więc mocno zaciśnięte kciuki za

ich powodzenie, spełnienie ich a

także naszych marzeń o zwycię-
stwie.

Tak Włosi, jak i Polacy
przygotowywali się do dzi
siejszego pojedynku wiele

tygodni, trenerzy kompletowali
zespoły wiele miesięcy z my
ślą o tym właśnie turnieju. Sta
ną do walki dwie wyselekcjo
nowane, wytrenowane jak naj
lepiej drużyny. Oby te przygo
towania zaowocowały dobrym,
pięknym widowiskiem, w któ
rym zwyciężą... no, oczywiście
Polacy! (lang)

nie obserwował z trybun reprezen
tację Włoch w meczach z Francją,
NRD, Szwajcarią. Spostrzeżeń i
materiałów informacyjnych o wa
lorach i mankamentach piłkarzy
Italii nie brakowało.

Na ich podstawie powstał plan
strategiczny naszej drużyny na

mecz z Włochami. Oto co na jego
temat mówi trener Piechniczek:

„Większe szanse zwycięstwa bę
dzie miała ta drużyna, która wygra
bój o środek boiska. W tej strefie
rozstrzygną 'się losy .spotkania. O-

czekujemy, że głównym reżyserem
poczynań jedenastki włoskiej będzie
Antognoni i dlatego przydzieliłem
mu „anioła stróża". Rolę tę chcę
powierzyć Matysikawi. Jest młody,
ale twardy, konsekwentny, walecz
ny. Mam nadzieję, że zaopiekuję
się Antognonim należycie.

Defensywę mają Włosi doskonałą
i niełatwo będzie ją wyprowadzić w

pole. Obrońcy Gentile czy Colouati

mają zwyczaj pilnować każdy swe
go na całej połowie boiska, dlatego
też nasi napastnicy Smolarek,
Iwan, a także Lato będą mieli za

zadanie częste zmiany pozycji i ścią
ganie swych opiekunów w środek,
by tworzyć luki dla naszych bocz
nych obrońców Majewskiego i Jalo-

chy, którzy muszą włączyć się do

akcji ofensywnych.
Boniek' będzie miał z peicnością

bardzo utrudnioną grę. Bearzot
znając jego walory zapewni mu

właściwą opiekę,, chyba Tardellego.
Także Lato jest piłkarzem tej kla
sy i renomy, że na dużo swobody li
czyć nie może. Matysik będzie za
absorbowany Antognonim. W tej
sytuacji łatwiej powinno być An
drzejowi Buncolowi, bo przecież
wszystkich naszych piłkarzy Włosi
nie upilnują. Bardzo liczę na An
drzeja w tym meczu.

Na odprawach zwracałem zawod
nikom uwagę na faule w wykona
niu niektórych piłkarzy włoskich,
a zwłaszcza stoperów i Gentilego,
Potrafią oni w sposób niezauważal
ny dla sędziego nadepnąć na nogi,
złapać za koszulkę, uderzyć łok
ciem, takie chwyty są stosowane

często w futbolu i muslmy być na

to przygotowani.
Nie dać się sprowokować — to

przestroga. Czasem niepotrzebny
faul może zakończyć się rzutem wol
nym lub karnym i przynieść opła
kane skutki, w naszej drużynie e-

wentualnego karnego egzekwować
będzie Andrzej Iwan, a w drugiej
kolejności Zbigniew Boniek.

Z KRAJU
GRODZISK. W meczu piłkarskim

juniorów młodszych Polska prze
grała z Rumunią 0:2 a w spotka
niu juniorów starszych padł wynik
1:1.

NOWY SĄCZ. Górskie mis
trzostwo Polski w kajakowym zje-
ździe zdobył zespół K Gerlacha z

Drzewicy przed Startem Nowy
Sącz i AZS AWF Wrocław.

WARSZAWA. Podczas zawodów

łuczniczych o mistrzostwo I ligi
krakowski Nadwiślan zajął 2 miejs
ce (za Marymontem). W konkuren
cji indywidualnej zwyciężył K.
Kwiecień ze Stelli przed J. Włosi-
kiem z Nadwiślanu. K. Włosik był
czwarty.


