
Rozmowy
Berlinguer - Ceausescu

Wzajemna wymiana infor
macji o działalności Rumuń
skiej Partii Komunistycznej
i Włoskiej Partii Komunisty
cznej, wymiana poglądów na

stosunki między obu partia
mi oraz ich wkład w rozsze
rzenie stosunków współpra
cy między Rumunią a Wło
chami, a także na aktualną
sytuację w Europie i świecie
oraz w międzynarodowym
ruchu komunistycznym i ro
botniczym — oto tematy roz
mów, jakie. 5 hm. toczyły się
w siedzibie KC RPK między
sekretarzem generalnym
RPK Nicolae Ceausescu •

przebywającym w tym kraju
sekretarzem generalnym
WłPK Enrico Berlinguerem.

Wkrótce federacja
Syrii i Jordanii?

Syryjski wicepremier i mi
nister spraw zagranicznych
Chaddam oświadczył w śro
dę w Ammanie, że projekt
federacji Syrii i Jordanii jest
prawie gotowy. Chaddam o-

raz premier Syrii Chlejfawi
odbyli rozmowy z królem
Jordanii Husajnem oraz z

premierem tego kraju Ba-
dranera na temat integracji
politycznej i wojskowej obu
państw.

Psychologia — nauka tyleż mądra, co zakrawająca na

czarną magię — ma na ten temat, swoje zdanie: kryzysy
małżeńskie powtarzają się co kilka lat.

Jeśli jakaś para wytrzyma ze sobą pierwsze siedem, dziewięć lat,
prawdopodobnie i drugie tyle wytrzymają. Nauczą się znosić wspól
nie dole i niedole, trudne chwile będą ich raczej łączyć, niż dzielić.
Jeśli jednak ten pierwszy kryzys, pierwszy trudny moment roz
dzieli ich — małżeństwo, całość — na dwa, niespójne, ba, na
wet obce sobie elementy, no to... No to, domek z kart, który jest
w stanie zdmuchnąć byle wiaterek — nawet nie huragan. Wszy
stko jest mniej lub więcej w porządku, dopóki w tym domku z kart
nie ma dzieci. Jeśli są... Ba, po cóż pisać prawdy oczywiste?

Prawdą (i to właśnie oczywistą) jest również i to, że niemal nie
ma par małżeńskich, które ominęłyby te mniejsze lub większe
burze codziennego, wspólnego życia. Jedne potrafią przez nie
przejść, inne wnoszą pozew do sądu, a jeśli nawet nie — to pozo-
staje w nich uczuciowa pustka. Kto wie, czy to nie gorsze od roz
wodu?

Znam parę małżeństw, które przetrzymały te — niekiedy bardzo
banalne — kryzysy i są ze sobą do dzisiaj. I prawdopodobnie będą
już ze sobą do końca, do kresu wspólnej drogi. Nie ma w nich
uczuciowej pustki, nie ma nawet żalu o tamte dni, w których dom
wydawał się domkiem z kart, który rozwieje się w nicość
lada miesiąc, lada dzień, za byle podmuchem. Jest za to satysfakcja
i szczególny rodzaj wzajemnego szacunku: za dojrzałość, za wyro
zumienie, za tolerancję — właśnie w tych momentach, w których
o te cechy najbrudniej.
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PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJÓW ŁĄCZCIE SIĘI

DZIENNIK POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ
>

Spotkanie aktywu młodzieżowego z sekretarzem

KC PZPR Zdzisławem Żandarowskim Posiedzenie Rady Państwa
80-tysięczna legitymacja

partyjna w Krakowskiem

PZPR Zdzisława ZandarowskiegoStanisław Borek, pracownik HiL, odbiera z rąk sekretarza KC

legitymację partyjną, 80-lysięczną już w woj. krakowskim.

(Obsługa własna). Organizacja partyjna województwa
miejskiego krakowskiego przekroczyła 80 tysięcy członków
i kandydatów. Wczoraj właśnie w Hucie im. Lenina z udzia
łem m. in. sekretarza KC PZPR Zdzisława Zandarowskie-
go, przewodniczącego Zarządu Głównego ZSMP Krzysztofa
Trębaczkiewicza i Sekretariatu KK PZPR z I sekretarzem
Witem Drapichem odbyła się uroczystość wręczenia 80 ty
sięcznej legitymacji w województwie miejskim krakowskim.

Nie przypadek to wcale, iż
właśnie młodzieży powierzono
zaszczyt przygotowania tej pod
niosłej uroczystości. Wystarczy
powiedzieć, że od chwili pow
stania woj. miejskiego krakow
skiego w obecnych jego tery
torialnych granicach w szeregi

PZPR wstąpiło ponad 8,5 tysiąca
towarzyszy, wśród których aż

6.190, to ludzie młodzi przed
30 rokiem życia. Zdecydowana
ich większość wywodzi się z or
ganizacji młodzieżowych, które

swych najlepszych członków re
komendowały do partii.

Fot. WACŁAW KLAG

Cała grupa 100 kandydatów,
którzy wczoraj otrzymali partyj
ne legitymacje wywodzi się tak
że z organizacji młodzieżowych.
Są wśród nich przodujący ro
botnicy, rolnicy, studenci i re
prezentanci ZHP. Tak jak Józefa

Lipka przewodnicząca Koła Gos
podyń Wiejskich w gminie Trzy
ciąż, członek ZSMP, która otrzy
mała legitymację nr 79.999, tak
jak Stanisław Borek operator cią
gu spiekalniczego w HiL, prze
wodniczący koła ZSMP, który o-

trzymał legitymację nr 80.000 czy
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O
dpornośi ns

bzdurę nie jest
jeszcze mądro
ścią, ale jest ko
niecznym wa
runkiem egzy

stencji. Tak jak odporność
biologiczna daje szansę prze
trwania w chorobie, tak nie-

angażowanie' .się w dyskusje
z głupim przeciwnikiem jest
pierwszym warunkiem zdro
wia psychicznego. Dyskuto
wać z głupcem to tak jakby
przyjąć mimo wszystko jego
sposób rozumowania i jego
sposób dzielenia zjawisk i lu
dzi. Można mu zaprzeczać i
dowodzić jego głupoty, ałe
trzeba to czynić w jego ję
zyku — wszak po to s(ę dy
skutuje aby przeciwnik zro
zumiał swe ograniczenie i
odczuł swoją małość.

Z konfrontacji z głupotą
nawet mędrzec nie wychodzi
cało. Za dydaktykę kierowa
ną do durniów płaci się za-

n.—ii i ni...... iii | ||,

wsze jakąś eenę. Trzeba się
poniżać przed samym sobą,
umniejszać swoją wartość, o-

graniczać własną inteligen
cję. Daremny to trud i da
remne samookaleczenie.
Wszak dla głupca zrozumie
nie własnej głupoty leży po-

około pchły I pluskwy. Nie

jestem mędrcem więc tym
bardziej muszę w sobie sza
nować a nie trwonić — re-1
sztki swego własnego zdro
wego rozsądku. Tyle to ja
już z życia zdążyłem zro
zumieć.

W POI SŁOWA... Maciej Szumowski

Teoria omijania głupiego
za zasięgiem jego — i tak
minimalnych — możliwości
umysłowych.

Zaryzykowałbym wręcz de
finicję, że samą istotą durefi-
stwa jest nieświadomość wła
snej przypadłości. To tyle w

odpowiedzi tym, którzy chęt
nie widzieliby właśnie mnie
w roli szermierza z młotkiem
wybijającego z lubością na-

Ta jest proste. Dotyczy dy
skusji z półgłówkiem. Go
rzej, że tej samej zasadzie
nie jestem wierny gdy cho
dzi o małe, skarlałe proble
my i sprawy życia publicz
nego. Higiena życia psychi
cznego winna nakazywać, a-

by traktować te zjawiska o-

gólniejsze tak jak traktuję
głupców. Niestety od ezasu do

WARSZAWA (PAP).
8 bm. odbyło się w Belwederze posiedzenie

Rady Państwa, ną którym rozpatrzono infor
mację o realizacji organizatorśko-kontrolnych
funkcji rad narodowych stopnia podstawowego,
ze szczególnym uwzględnieniem efektywności
pomocy udzielanej tym ogniwom przez jednost
ki stopnia wojewódzkiego. Rada Państwa z za
dowoleniem stwierdziła, że wprowadzenie dwu
stopniowej struktury zwiększyło dynamikę funk
cjonowania systemu przedstawicielskiego i or
ganów wykonawczo-zarządzających, zarówno w

gminach, jak też w województwach. Znajduje

to w szczególności wyraz w rozwoju lokalnych'
inicjatyw gospodarczych i czynów społecznych
oraz wiązania ich z narodowymi planami spo
łeczno-gospodarczymi. Dalszy postęp w aktywi
zowaniu działalności organów samorządu miesz
kańców ..miast i wsi wpłynął na zwiększenie
udziału społeczeństwa w zarządzaniu sprawami
terenu i państwa. Wytyczając podstawowe kie
runki dalszego doskonalenia pracy rad narodo
wych stopnia podstawowego oraz pomocy udzie
lanej im ze szczebla wojewódzkiego, Rada Pań
stwa podkreśliła szczególną wagę upowszechnia-
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Sesja WRN w Tarnowie

Uchwalono plan rozwoju
społeczno-gospodarczego

(Inf. wł.) Obradująca wczoraj
w Tarnowie pod przewodni
ctwem I sekretarza KW PZPR,
przewodniczącego WRN Stanisła
wa Gębali — pierwsza w tym
roku sesja Wojewódzkiej Rady
Narodowej, uchwaliła plan roz
woju społeczno-gospodarczego i
budżet województwa tarnowskie
go na rok 1977 oraz podstawo
we założenia planu społeczno-
gospodarczego rozwoju wojewó
dztwa w latach 1.976—80. Podsta
wę do dyskusji stanowiło wystą
pienie przewodniczącego Komi
sji Rozwoju Gospodarczego i Za
gospodarowania Przestrzennego
— Adama Skroka.

5-latka przyniesie blisko trzy
krotny wzrost produkcji prze
mysłowej, uzyskany przede
wszystkim lepszą wydajnością
pracy. W tym roku sprzedaż wy
robów tarnowskich zakładów
wzrośnie o prawie 3 mld zł i

Wyniesie 38,1 mld zł, przy czym
preferować się będzie produkcję
rynkbwą i eksportową. Przecięt
na płaca w przemyśle wyniesie
3962 zł.

Znaczne — bo sięgające 292
min zł — nakłady przeznacza się
na inwestycje rolnicze, głównie
na meliorację: rok 1977 przynie
sie m. in. 1,7 tys. ha zmelioro
wanych gruntów ornych. Obok
zwiększenia areału upraw inten
sywnych, naczelnym zadaniem

tarnowskiego rolnictwa jest od
budowa pogłowia trzody chlew
nej do poziomu 300 tys. sztuk
(380 tys. w 1980 r.), wzrost do
250 tys. sztuk bydła, którego
ilość pod koniec pięciolatki ma

wynosić 282 tysiące. Celom tym
podporządkowane są: rozbudowa
bazy paszowej, usług produkcyj
nych dla rolnictwa oraz radykal
na popraWa gospodarki ziemią.

Szczególną pozycję w planie
tegorocznym, jak i prognozach
do 1980 roku ma rozwój han
dlu, usług, gospodarki komunal
nej i służby zdrowia. Tegorocz
ne dochody pieniężne ludności
wzrosną o prawie 1,3 mld zł.
Dlatego też powinno się dopro
wadzić do zmniejszenia deficy
tu produktów żywnościowych i
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Kto przywódcą
republikanów w USA?

W środę spotkali się w Bia
łym Domu czołowi politycy re
publikańscy: prezydent Ford,
wiceprezydent Nelson Rocke
feller, były gubernator Kalifor
nii Ronald Reagan i były mi
nister finansowy, John Con-
nally. Tematyki spotkania nie

ujawniono, jednakże — jak oś
wiadczył później dziennikarzom

Reagan — omawiano sprawę
wyboru nowego przewodniczą
cego Partii Republikańskiej.
Zdaniem obserwatorów, pod
czas spotkania starano się uz
godnić wspólną kandydaturę
czołowych działaczy partyjnych.

W Waszyngtonie wymienia
się kilka kandydatur na to sta
nowisko. Za żadną z nich nie

opowiedział się nikt z kierow
nictwa partyjnego. Prezydent
Ford ze swej strony nie wysu
nie prawdopodobnie żadnej kan
dydatury, chociaż będzie starał
się utrzymać przysługujące mu

prawo weta. Według informa
cji pochodzących z Białego Do
mu, sporo szans ma James Ba
ker, prawnik z Houston, który
kierował ostatnim etapem kam
panii przedwyborczej Forda. In
nym czołowym kandydatem. jest
Richard Richards, który cieszy
się poparciem Ronalda Reagana
i wielu jego popleczników.

ezasu daję się naciągnąć na

myślenie o kwestiach, które
na myślenie w ogóle nie za
sługują. 1 w tym tkwi przy
czyna mojej klęski. Mnie
mam, że również tu szukać
by trzeba słabości mojej pro

fesji. Wszak człowiek, który
od lat strzępi język i co gor
sza tępi swą inteligencję na

sprawach oczywistych i ba
nalnych, choć uciążliwych
dla nas wszystkich, musi
również w końcu zapłacić za

to jakąś cenę. Zapewniam
Was, że jest to wysoka ce
na — aż przykro mówić. No
cóż, służba nie drużba Ale
dlaczego ma to być służba w

imię głupstwa. Oto pytanie...
Ja tam w odróżnieniu od

zwykłego Czytelnika o głup
stwie muszę rozprawiać u-

czenie i słuszne ciągnąć za

uszy wnioski. Wciąż te same.

Co to jest za myślenie.
Strach pomyśleć... łatwiej na
pisać.

BBWimi !■

200 imprez, 30 tys. uczestników

„Zimowy karnawał 1977“

w tarnawskim Palami Młodzieży
(Inf. wł.) Wspaniale zapowiada się przygotowany przez tar

nowski Pałac Młodzieży dla uczniów szkół podstawowych i śred
nich „Zimowy karnawał 1977”. Już od 15 stycznia do 20 lutego
Pałac zaprasza młodych na około 200 różnego rodzaju imprez
kulturalnych i sportowych. Z ciekawszych propozycji odnotujmy
wieczory poezji, muzyki, dyskoteki w potężnej hali sportowo-
widowiskowej przy ul. Gumniskiej. Młodzi piosenkarze i recy
tatorzy będą mogli zadebiutować na scenie w ramach akcji pod
hasłem „Jak potrafisz pchaj się na afisz”.

Pałac Młodzieży będzie też bazą licznych zimowisk organizo
wanych na terenie miasta. Między nimi rozegrany zostanie wiel
ki turniej (organizowany wspólnie z Komendą Hufca ZHP i Za
rządem Miejskim TPD) z bardzo oryginalnymi i wszechstron
nymi konkurencjami. Do budynku przy ul. Janka Krasickiego
zaproszone będą także dzieciaki z 20 zakładów pracy, dla któ
rych młodzież z Pałacu przygotowuje bogaty program zabaw no
worocznych. Jak z tego widać mali mieszkańcy Tarnowa nie bę
dą się nudzić w czasie ferii zimowych, (sad)

Z pobytu radzieckiej
delegacji gospodarczej

Ł0D2 (PAP)
8 bm. przebywała w Łodzi część delegacji radzieckiej na

XVIII posiedzenie Międzyrządowej Polsko-Radzieckiej Komisji
Współpracy Gospodarczej i Naukowo-Technicznej z zastępcą prze
wodniczącego Rady Ministrów ZSRR Michaiłem Lesieczką.

Goście, którym towarzyszył wicepremier Kazimierz Olszew
ski oraz gospodarze regionu, zapoznali się z pracą łódzkiego
przemysłu lekkiego i maszynowgeo. Odwiedzili oni m. in. nowo
czesną fabrykę dywanów „Dywilan”, której wyroby znane są
również na rynku radzieckim. W ubr. wyeksportowano do ZSRR
650 tys. m. kw. tych wyrobów, a w br. przewiduje się wzrost
dostaw do 1.110 tys m kw. Następnie zwiedzili zakłady „Foni-
ca”, produkujące gramofony. I część wytwarzanych tu zespołów
przeznaczona jest dla radzieckich odbiorców.

Goście zapoznali się z możliwościami produkcyjnymi i eks
portowymi naszego przemysłu lekkiego.

Związek Radziecki jest najbliższym partnerem polskiego
przemysłu lekkiego. Otrzymujemy stamtąd przede wszystkim
surowce włókiennicze, a także doskonałe maszyny dla zakła
dów tekstylnych. Nasz przemysł lekki jest natomiast dostawcą
gotowych wyrobów włókienniczo-odzieżowych dla ZSRR. W
ubr. „Textilimpex” wyeksportował do ZSRR towary za ponad
1 mld zł dewizowych, w tym głównie konfekcją, dziewiarstwo,
wyroby bistorowe, dzianinę poliestrową. 'W br. przewidziane
jest zwiększenie eksportu o 10—15 proc., a w niektórych gru
pach towarowych, np. konfekcji — o 25' proc.

Tegoroczne zadania rolnictwa
Cel nr 1: rozwój hodowli

WARSZAWA (PAP)
Główne wysiłki wszystkich' o-

gniw resortu rolnictwa, organi
zacji działających na w>si oraz

środki rzeczowe i finansowe

przeznaczane w br. dla rolnic
twa omówiono podczas krajowej
narady wicewojewodów, odpo
wiedzialnych za sprawy rolnic
twa i gospodarki żywnościowej,
która odbyła się 6 bm. w War
szawie.

Realizacja podstawowego za
dania, jakim zarówno w roku
bieżącym jak i w latach następ
nych będzie zapewnienie odpo
wiednich zasobów pasz dla od
budowy spadku pogłow’a zwie
rząt, wymaga — zdaniem u-

czestników narady — zwiększe

nia już w br. obszaru uprawy
zbóż o ponad 380 tys. ha w po
równaniu do ub. roku. Dla o-

siągnięcia tego celu niezbędne
jest obsianie wiosną zbożami
jarymi co najmniej 5.320 tys. ha,
czyli o blisko 10 proc, obszaru
większego niż rok temu. Wska
zywano również na konieczność
zintensyfikowania produkcji
pasz na gruntach ornych przy
równoczesnym zmniejszeniu
przeznaczonego pod nie obszaru
o ponad 200 tys. ha, a rozszerze
niu uprawy wsiewek oraz po-
plonów, zwłaszcza ozimych. Nie
zbędne jest bowiem wygospoda
rowanie dodatkowej powierz
chni pod zboża i kukurydzę na

ziarno, którą w br. zamierzą się
obsiać ok. 110 tys. ha.

Przy obelisku w Gruszowie. Fot. OTTO LINK

Z udziałem Stanisława Gucwy

■ Wręczenie sztandaru dla GK ZSL
w Raciechowicach ■ Złożenie kwiatów

pod obeliskiem w Gruszowie ■ Jubileusz

„Wieści"
(Obsł. wł.) Dzień wczorajszy

był szczególnie podniosłym dla
mieszkańców gminy Raciechowi
ce, którzy licznie zebrali się w

Gruszowie. Tamtejsza gminna
organizacja ZSL otrzymała
sztandar — symbol chłopskiej
walki i pracy dla ludowej oj
czyzny. Wręczenia sztandaru do
konał prezes NK ZSL, marszałek

Sejmu Stanisław Gucwa, prze
kazując go prezesowi Gminnego
Komitetu ZSL Józefowi Cebuli.

Uroczystość zgromadziła liczne
rzesze rolników, którzy w tej
gminie największą wagę przy
wiązują do produkcji owoców
i hodowli. Istnieją tu trzy sady
zblokowane (prawie 700 ha zie
mi zajmują drzewa owocowe).
Działają 4 zespoły hodowli trzo
dy, posiadające aktualnie 1200
tuczników, oraz 9 zespołów dro

biarskich, dostarczających po
nad 900 ton mięsa rocznie. Gmi
na w 1975 roku uzyskała tytuł
„Mistrza Gospodarności”.

Przed nową szkołą w Gruszo
wie stoi obelisk z wyrytymi
trzema nazwiskami: Franciszek
Przeciszewski z Żerosławic, Sta
nisław Ziółkowski z Gruszowa,
Tomasz Smaga z Krzesławic. To

chłopi, którzy w walce o społe
czne wyzwolenie zginęli pod Ła
panowem w 1932 roku. W bie
żącym roku przypada 45 rocz
nica tego społecznego zrywu.
Stanisław Gucwa złożył pod
pamiątkowym obeliskiem sym
boliczny wieniec. Wieńce i kwia
ty złożyli również przedstawi
ciele władz krakowskich, kółek

rolniczych i miejscowego społe
czeństwa.
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Zdemaskowanie szpiega w CSRS
PRAGA (PAP)

Podano tu oficjalnie, że czechosłowackie organa bezpieczeńst
wa aresztowały obywatela CSRS Josefa Grohmana pod . zarzu
tem prowadzenia działalności szpiegowskiej na rzecz wywiadu
zachodniego. Śledztwo całkowicie potwierdziło słuszność oskar
żeń, na których podstawie J. Grohman został aresztowany.

„Rude Pravo” przypomina, że J. Grohman w swej karierze

zawodowej i politycznej pełnił szereg funkcji ułatwiających mu

nawiązywanie kontaktów. Był swego czasu redaktorem naczel
nym Państwowego Wydawnictwa Literatury Technicznej, zastęp
cą stałego przedstawiciela CSRS w UNESCO oraz wiceministrem
szkolnictwa i kultury. Zdemaskowanie jego działalności szpie
gowskiej wywołało zaniepokojenie w niektórych państwach
NATO i w służbach wywiadowczych tych krajów?

System słoneczny
powiększa się?
Ostatnio obiegła prasę sen

sacyjna wiadomość o odkryciu
nowej — dziesiątej planety w

naszym układzie słonecznym.
Nową planetę nazwaną „Jano"
odkrył meksykański naukowiec
na podstawie obliczeń zakłóceń
ruchu innych sąsiednich planet.

Jak poinformował dziennika
rza PAP prof. Józef Smak z

Centrum Astronomicznego PAN

— istnienie dziesiątej planety
w naszym układzie słonecznym
nie zostało jednak jeszcze w

pełni potwierdzone. Ma ona

znajdować się w odległości oko
ło9mldkmodSłońca—tj.
półtora raza dalej niż Pluton,
na dalekich peryferiach nasze
go układu. Obserwowane z tej
odległości zakłócenia ruchu in
nych planet są już bardzo ma
łe — prawie na granicy do
kładności pomiaru. Stąd też
niezbędne będą jeszcze dalsze
badania i obserwacje, by po
twierdzić istnienie tej tajemni
czej planety.
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80 lecie Zakładu

Archeologii
Śródziemnomorskiej

UJ
Z udziałem wybitnych ar

cheologów z kilku krajów w

UJ kończy się dzisiaj trzy
dniowa sesja naukowa po
święcona 80-leciu Zakładu
Archeologii Śródziemnomor
skiej UJ. Jego założycielem
był znany naukowiec polski
Piotr Bieńkowski (1865—1925),
organizator i kierownik
pierwszej w Polsce Katedry
Archeologii Klasycznej, ba
dacz rzeźby greckiej i rzym
skiej.

W sesji, którą otworzyła
prof. dr
Bernhard,
dem Archeologii Śródziemno
morskiej UJ, biorą udział m.

iń. prof. dr W. M. Calder z

uniwersytetu w Colorado w

USA, prof. dr Lilly Kahil

(Szwajcaria), prof. dr Rene
Ginouvćs (Francja), doc. dr
W. Schindler (NRD) oraz

przedstawiciele nauki pol
skiej z Warszawy, Wrocła
wia i Krakowa.

W czasie obrad wygłoszo
no kilkanaście referatów na
ukowych poświęconych pio
nierowi archeologii śródziem
nomorskiej w Polsce Piotro
wi Bieńkowskiemu oraz o-

mawiających aktualne pro
blemy archeologii światowej.

Historycy o roli PPR
Z inicjatywy Komisji Hi

storycznej KK PZPR odbyło
Się wczoraj seminarium po
święcone ?5 rocznicy PPR, w

którym uczestniczyli: działa
cze PPR, aktyw Komitetu
Krakowskiego PZPR, przed
stawiciele krakowskiego śro
dowiska naukowego. Obecny
był także sekretarz KK
PZPR Andrzej Czyż. Słowo

wstępne wygłosił kierownik
Wydziału Pracy IdeoWo-Wy-
chowawczej KK PZPR Jan
Broniek.

W programie — dwa refe
raty. Ńa temat roli PPR w

kształtowaniu demokratycz
nego frontu narodowego mó
wił dr Kazimierz ćwik z In
stytutu Nauk Społecznych
AGH. Roli PPR w realizacji
reformy rolnej na terenie

województwa krakowskiego
poświęcił swój referat'mgr
Czesław Brzoza z Instytutu
Histerii uj. (km)

Piany
„białych górników”
Wczoraj na kolegium Zje

dnoczenia Kopalnictwa Su
rowców Chemicznych, które
mu przewodniczył dyrektor
Zjednoczenia Kazimierz Sli-
zowski sprecyzowany został

program tegorocznego działa
nia 24-tysięcznej rzeszy „bia
łych górników" w zaspoka
janiu potrzeb gospodarki
kraju. Eksport wzrośnie o

22,4 proc, przy czym w sprze
daży siarki, której wydobycie
w br. wyniesie ok. 5 min ton

utrzymamy nadal pierwsze
miejsce w święcie. Głębiona
jest m. in. nowa kopalnia so
li „Siedlec", która będzie u-

zupełnieniem Wieliczki, któ
ra jednak nadal zachowuje
pełne walory eksploatacyjne,
rozszerzając swoje funkcje
turystyczne, dydaktyczne o-

raz rekreacyjno-uzdrowisko-
we.

Maria Ludwika

kierująca Zakła-

POGODA
KRAKOWSKIE BIURO

PROGNOZ IMGW INFOR
MUJE: Polska znajduje się
pod. Wpływem wyżu z cen
trum nad Bułgarią. Od pół
nocnego zachodu zbliża się

niżowa z

atmosfe-
płytka zatoka
chłodnym frontem
ryćżnym.

PROGNOZA DLA
POŁUDNIOWEJ:
rżenie duże, niewielki opad
deszczu ze śniegiem zwłasz
cza iv województwach za
chodnich. Temperatura ma
ksymalna dniem od 0 do + 3,
minimalna nocą od —4 do
—8 st., lokalnie w woj.
wschodnich do —12 St. Wia
try słabe i umiarkowane z

kierunków zachodnich. W
Tatrach zachmurzenie umiar
kowane, wzrastające do du
żego, temperatura od —2
dniem do —6 nocą. Wiatry
dość silne południowo-za
chodnie.

PROGNOZA ORIENTA
CYJNA NA NASTĘPNĄ DO
BĘ: Zachmurzenie duże z

przejaśnieniami. Temperatu
ra bez większych zmian.

WCZORAJ NA TERMO
METRZE O GODZ. 13: Tar
nów 1, Kasprowy Wierch 1,
Kraków 0, Aleksandrowice
—2, Zakopane —1,
Sącz 1, Hala Gąsienicowa 5,
Muszyna —1, Szczecin

POLSKI
Zdchmu-

Nowy
<,

0,
Stoinoujście 0, Koszalin, Łe-

1,
Suwałki —3, Białystok —2,
Warszawa 0, Toruń 0, Poznań
1, Zielona Góra 0, Wrocław 0,
Śnieżka 1, Opole 0, Kłodzko
—2, Lublin —2, Zamość 0.

BIOMET INFORMUJE: U-
miarkowane objawy obniżo
nej sprawności działania i po
gorszonego samopoczucia.
Widzialność dobra, drogi
miejscami śliskie.

ba, Gdańsk 0, Olsztyn

25«2 •

s

e

=:

s

s

© NAPŁYW najemników
do armii rodezyjskiej budzi

© DWIE kolejne partie
polityczne powstały w Zim
babwe, komplikując jeszcze
bardziej układ polityczny w

tym kraju. Istnieje tam obec
nie 7 rozmaitych partii afry
kańskich, a niektóre z nich
dzielą się jeszcze na frakcje.

© FDP STANOWCZO bę
dzie kontynuować koalicję z

SPD — oświadczył H. Gen
scher na tradycyjnym zjeź-
dzie FDP w Stutgarcie.

Z dalekopisu
t

coraz większe zaniepokojenie
w stolicach państw afrykań
skich. Zambia zwróciła się z

apelem do państw zachodnich
o zapobieżenie temu procede
rowi.

© W HISZPANII weszła w

życie ustawa o reformie po
litycznej, zgodnie z którą zo
staną . przeprowadzone Wybo
ry do dwuizbowego parla
mentu. Rozwiązano także
frankistowskie Trybunały
Porządku Publicznego (zaj
mujące się sprawami poli
tycznymi).

© 4 CZŁONKÓW syjoni
stycznej organizacji „Liga Ó-
brony Żydów” Zostało skaża
nych za akty terroru wobec

przedstawicielstwa ZSRR W

Nowym Jorku. Strona ra
dziecka zwraca uwagę, że za
padły bardzo łagodne Wyro
ki.

PRZEWODNICZĄCY
KPCh Hua Kuo-feng

przyjął zaproszenie do Złoże
nia wizyty w Bangladeszu.
Jeszcze niedawno oba te kra
je nie utrzymywały stosun
ków dyplomatycznych.

© DO NAMIBII nie zosta
ła dopuszczona przez rząd
RPA komisja Unii Między
parlamentarnej, która miała
zbadać Sytuację ludności te
go terytorium, bezprawnie ó-

kupowanego przez RPA.

Posiedzenie Rady Państwa
(DOKOŃCZENIE ZE STR. I)

nia przodujących doświadczeń, uzyskanych W
tym zakresie.

Rada Państwa zastąpiła dotychczasowe przepi
sy wykonawcze do ustawy z roku 1960 o orda-
rach i odznaczeniach, podejmując:

© uchwałę w sprawie szczegółowych zasad
oraz trybu nadawania orderów i odznaczeń;

® uchwałę w sprawie opisu odznak orderów
i odznaczeń oraz sposobu ich noszenia.

Rada Państwa zatwierdziła dokonany 17 grud
nia 1976 r. przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej
Akademii Nauk wybór 40 członków rzeczywi
stych i 47 członków korespondentów (listę pub
likujemy oddzielnie).

Nadto Rada Państwa ratyfikowała:
© konwencję nr 119 MOP dotyczącą zabez

pieczenia maszyn;
© konwencję o obszarach wodno-błotnych

mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza
jako środowisko życiowe ptactwa wodnego;

© międzynarodową konwencję telekomunika
cyjną;

© drugi protokół dodatkowy do konstytucji
Światowego Związku Pocztowego.

Rada Państwa mianowała:
© Stanisława Trepczyńskiego ambasadorem

nadzwyczajnym i pełnomocnym PRL w Repub
lice Włoch;

© Stanisława Matoska ambasadorem nadzwy
czajnym i pełnomocnym PRL w Haszemickim
Królestwie Jordanii; funkcję tę będzie pełnił
obok stanowiska ambasadora PRL w Arabskiej
Republice Syryjskiej;

© Zbigniewa Sołubę ambasadorem nadzwy
czajnym i pełnomocnym PRL w Republice Ni
gru i w Republice Togo; funkcję tę będzie on

pełnił obok stanowiska ambasadora PRL w Fe
deralnej RepubLice Nigerii;

© Tadeusza Kuźmińskiego ambasadorem

nadzwyczajnym i pełnomocnym PRL w Repub
lice Wysp Zielonego Przylądka; funkcję tę bę-

w

w

dzie pełnił obok stanowiska ambasadora PRL

Republice Gwinei, Republice Gwinei Bissau i

Republice Sierra Leone.
Rada Państwa uwzględniła prośby 44 osób

nadanie obywatelstwa polskiego.
o

Nowi członkowie PAN z Krakowa
Członkowie rzeczywiści

HENRYK MARKIEWICZ — członek korespon
dent PAN, kierownik zakładu teorii literatury
i poetyki w Instytucie Filologii Polskiej Uni
wersytetu Jagiellońskiego, ZYGMUNT EWY —

członek korespondent PAN, dyrektor Instytutu
Biologii Stosowanej Akademii Rolniczej w Kra
kowie, KAROL STARMACH — członek kores
pondent PAN, emerytowany profesor nadzwy
czajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, ANDRZEJ
SRODON — członek korespondent PAN, kierow
nik zakładu paleobotaniki w Instytucie Botani
ki PAN w Krakowie, ANDRZEJ BOLEWSKI —

członek korespondent PAN, profesor w Akade
mii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, WŁADY
SŁAW BIELAŃSKI — członek korespondent
PAN, dyrektor Instytutu Stosowanej Fizjologii
Zwierząt Akademii Rolniczej w Krakowie, TA
DEUSZ LITYŃSKI — członek korespondent
PAN, emerytowany profesor zwyczajny Aka
demii Rolniczej w Krakowie, JÓZEF HA-

NO — członek korespondent PAN, dyrektor In
stytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk,

Członkowie korespondenci
KAZIMIERZ OPAŁEK — prof. zwyczajny Uni
wersytetu Jagiellońskiego, KAZIMIERZ ZA
RZYCKI — profesor nadzwyczajny, kierownik
zakładu ekologii i geografii roślin w Instytucie
Botaniki PAN w Krakowie, ANDRZEJ BIA
ŁAS — profesor nadzwyczajny, dyrektor Insty
tutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, STA
NISŁAW MROWEC — profesor zwyczajny, dy
rektor Instytutu Inżynierii Materiałowej Akade
mii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ROMAN
NEY — profesor zwyczajny, zastępca dyrekto
ra Instytutu Geofizyki Stosowanej i Geologii
Naftowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra
kowie, wiceminister nauki, szkolnictwa wyższe
go i techniki, ANDRZEJ PLIS — profesor zwy
czajny, kierownik działu równań różniczkowych
Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii
Nauk w Krakowie, STANISŁAW KNOTHE —

profesor zwyczajny, kierownik zakładu w Aka
demii Górniczo-Hutniczej, HENRYK DUNIEC —

profesor zwyczajny, kierownik zakładu hodowli

trzody chlewnej Instytutu Zootechniki w Kra
kowie, TADEUSZ WOJTASZEK — profesor
nadzwyczajny, rektor Akademii Rolniczej w.

Krakowie.

Starcia z partyzantami
w Birmie

Birmańska agencja prasowa
podała, że W położonym w pół
nocnej części Birmy stanie Szan
doszło do trzygodzinnych walk
między wojskami rządowymi a

partyzantami. 1 partyzant został

zabity, a wielu odniosło rany.
Zginął 1 żołnierz armii birmań
skiej, 6 żołnierzy zostało ran
nych.

Misja Richarda

bez efektów
W stolicy Tanzanii, gdzie przy

był przewodniczący konferencji
genewskiej w sprawie przyszło
ści Rodezji — Ivor Richard, po
dano do wiadomości, że w koń
cu bieżącego tygodnia zbiorą się
w Lusace Szefowie pięciu państw
frontowych tj. Mozambiku, Tan
zanii, Zambii, Angoli i Botswa
ny, aby omówić pakiet propozy
cji brytyjskich w sprawie roz
wiązania kryzysu rodezyjskiego.

Trudno jest jednak oczekiwać,
aby misja Richarda przyniosła
owocne wyniki. Informacje, ja
kie napłynęły z Salisbury po
rozmowie Richarda z łanem
Smithem wskazują, że szef ra
sistowskiego rządu rodezyjskie
go nie zamierza akceptować żad
nych propozycji, które prowa
dziłyby do utraty władzy przez
białą mniejszość.

Uchwalono plan rozwoju
społeczno-

gospodarczego

• SPORT • SPORT . SPORT

Daimeberg triumfatorem

Wczoraj w austriackiej miej
scowości Bischofshofen odbył się
ostatni konkurs skoków w Tur
nieju Czterech Skoczni. W
czwartek triumfował mistrz
świata w lotach z 1972 roku —

Szwajcar Walter Steiner, który
włączył się z powodzeniem do

rywalizacji skoczków NRD i Au
strii. Główny faworyt Turnieju
— Jochen Danneberg osiągnął w

pierwszym skoku tylko 91 me
trów i zajmował początkowo
miejsce poza pierwszą dziesiąt
ką. Ale w drugiej serii osiągnął
najdłuższy skok dnia (102,5 m)
i wysunął się na trzecie miejsce.
Słabiej niż się spodziewano wy
pad! główny rywal Danneberga
— Austriak Toni Innauer, który
miał skoki na odległość 80 i 90
metrów i otrzymał niską notę,
daiącą mu zaledwie 19 miejsce.

W łącznej klasyfikacji Turnie
ju Czterech Skoczni triumfował
23-letni Jochen Danneberg, któ
ry wyprzedził Szwajcara Walte-
ia Steinera 1 Henry Glassa

(NRD). Innauer spad! na czwartą
pozycję po wczorajszym konkur
sie. Wysokie, piąte miejsce za
jął młody, świetnie spisujący się

skoczek NRD — Harald Duschek.
Polacy — zgodnie z przewidy

waniami — spisali się słabo, zaj
mując odległe miejsca.

WYNIKI KONKURSU: 1. Stei
ner (Szwajcaria) — 96 i 98 m —

220,4 pkt.; 2. Schnabl (Austria)
— 91,5i99m—217,0pkt.;3.
Danneberg (NRD) — 91 i 102,5 m

— 215,7 pkt.; 4. Meisinger (NRD)
— 93,5 i 98,5 m - 211,6 pkt.; 5.
Tuchscherer (Austria) — 96 i 89,5
m — 207,5 pkt.; 6. Duschek

(NRD)—87,5i99m—204,4pkt.
MIEJSCA POLAKÓW: 29. Bo

bak—81i87m-175,5pkt.;
56.Waluś—72i77m—139,4
pkt.;64.Tajner—71i70m—•
123,3 pkt. .

KOŃCOWA KLASYFIKACJA
TURNIEJU: 1. Danneberg (NRD)
— 918,5 pkt.; 2. Steiner (Szwaju
caria) — 911,7 pkt.; 3. Giasa

(NRD) — 891,9 pkt.; 4. Innauer
(Austria) — 876,0 pkt.; 5. Du-‘

schek (NRD) — 875,8 pkt.; 6.

Meisinger (NRD) — 845,7 pkt.;'
7. Schnabl (Austria) — 844,7 pkt.;!
8. Bachler (Austria) — 828,8 pkt.

MIEJSCA POLAKÓW: 20. Bo-

bak — 790,4 pkt.; 57. Waluś —i

615,2 pkt.; 63. Tajner — 583,5 pkt.

Koszykarze walczą
o Puchar Wyzwolenia Krakowa

80-lysięczna legitymacja
partyjna w Krakowskiem

(DOKOŃCZENIE ZE STR. I)
Sławomir Sciborek student III r.

Wydziału Leśnego Akademii Rol
niczej, przewodniczący Rady
Wydziałowej SZSP.

Wczorajsza uroczystość Zbiega
Się także z obchodami 35-rocz-
nicy powstania PPR. O aktual
ności ideowego zaangażowania,
społecznej pasji członków po
przedniczki PZPR mówił w

swoim wystąpieniu Wit Dra-

pich. Wskazał, żę mimo odmien
nych warunków Polski lat sie
demdziesiątych tamte wzory są
i nadal będą naśladowane. Tak

jak kiedyś wielkim pomocni
kiem partii okazała się postępo
wa młodzież z szeregów Związ
ku Walki Młodych i Związku
Młodzieży Polskiej, tak i dzisiaj
organizacje młodzieżowe coraz

lepiej wywiązują się z obowiąz
ku ideowego wychowania mło
dzieży, z obowiązku przygoto
wania młodego pokolenia do
zasilania szeregów partii o naj
bardziej wartościowych i wy
różniających się młodych ludzi.

Swoje święto miała również
wczoraj Huta im. Lenina. Ta
wielka budowa socjalizmu jest

w dalszym ciągu przykładem
olbrzymiego zrywu pokolenia
lat 50-tych. Tutaj działa jedna
z największych w kraju organi
zacja partyjna, która właśnie
od wczoraj liczy ponad 8 tys.
członków i kandydatów PZPR.

Legitymację nr 8.000 w Hit, b-

trzymał mgr inż. Jerzy Kuć-
mierz członek Zarządu Zakłado
wego ZSMP, kierownik Oddzia
łu Wsadu
Pieców.

Zdzisław
o pracy
wielkich

Wydziału Wielkich

ŻandarowSki mówiąc
partyjnej w br., o

sadaniach stających

przed całym narodem, przeka
zał w imieniu Sekretariatu KC
PZPR na ręce Wita Drapicha
gratulacje i podziękowania dla

wszystkich członków partii woj.
krakowskiego za wysoką jakość
partyjnej pracy, której mierni
kiem jest m. in. dynamiczny
wzrost szeregów PZPR w Kra-
kowskiem. Sekretarz Zdzisław
Żandarowski przekazał także na

ręce przewodniczącego Rady
Krakowskiej FSZSlP Andrzeja
Witkowskiego gratulacje i po
dziękowania dla całej krakow
skiej młodzieży za aktywność,
ideowe zaangażowanie, dobre

wypełnianie codziennych obo
wiązków procentujących właś
nie w przekazywaniu w szeregi
partii najlepszych reprezentan
tów młodzieży.

Uroczystość zakończył montaż

poetycki nawiązujący do lat
działania PPR, ZWM i ZMP.

JANUSZ HANDEREK

® Złożenie kwiatów pod obeliskiem w Gruszowie

(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1) i Dzięki temu możną było w peł-
Podczas wczorajszej uroczy- | ni zrealizować zadania gospodar-

stości 10 najbardziej zasłużonych
dla produkcji i pracy społecznej
rolników otrzymało
„Za Zasługi dla. Ziemi

skiej”, które wręczył
zydent m. Krakowa
Sakiewicz. Natomiast z rąk Sta
nisława Gucwy 10 nowych człon
ków ZSL otrzymało legitymacje
członkowskie Stronnictwa

Przemawiając uczestniczący
w tej uroczystości Sekretarz KK
PZPR Marian Smuga nawiązał
do 35 rocznicy powstania PPR i
32 rocznicy wyzwolenia ziemi

krakowskiej. W ostatnim roku
— wskazywał — mieszkańcy
miejskiego województwa kra
kowskiego wykazali Wiele

zdyscyplinowania i inicjatywy.

odznaki
Krakow-

wicepre-
Zygmunt

*

Również wczoraj Stanisław
Guowa uczestniczył w spotka
niu z zespołem redakcyjnym
tygodnika „Wieści”, który ob
chodził jubileusz 20-lecia. Miło
nam donieść, że koledzy po pió
rze, już 20 lat parający się dzien
nikarstwem W Polsce Ludowej,
rówieśnicy „Wieści” — Jan
Jaźwlee i Edward Ńastałek
otrzymali jubileuszowe nagrody.
Także innym kolegom przypad
ły z tej okazji wyróżnienia i

dyplomy.
St. Gucwa

dziennikarzom

zaangażowaną
sprzyjającą intensyfikacji pro-

j cze. Współpraca organizacji par
tyjnej i ŻSL-owskiej szczegól
nie temu sprzyja.

W raciechowickiej uroczysto
ści uczestniczyła również prze
wodnicząca Krajowej Rady Ko
biet Jadwiga Biernat oraz pre
zes KK ZSL Władysław Cabaj.*

Przebywając w Raciechowi
cach prezes NK ZSL wraz z to
warzyszącymi mu osobami od
wiedził przodujące gospodarst
wo sadownicze Karola Stojka
o-taz Szklarnie jego syna Tade
usza. Żywo interesował się pro- ■
dukcją 1 nowoczesnymi metoda- : dukcji rolnej. Życzył dalszych
mi' stosowanymi obecnie w og- ; sukcesów w tej dziedzinie,
rodnictwie.

wyraził uznanie
tygodnika źa ich

publicystykę.

EDMUND PIEKARZ’

(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)
lepszego zaopatrzenia w artyku
ły przemysłowe. Na rozwój sie
ci handlowej województwo prze
znacza ok. 200 min zł — otwo
rzone zostaną 23 nowe sklepy,
dwa pawilony w Bochni i Brze
sku oraz 5 lokali gastronomicz
nych. Natomiast do końca pię
ciolatki przybędzie 195 sklepów i
68 zakładów zbiorowego żywie

j— (Inf. wł.) Przedsiębiorstwo
~ Budownictwa Przemysłowego
SS „Budostal-2”, budować bę-
~ dzie walcownię profili drob-
S» nych w Ostrowcu, w dalszym
"

ciągu Hutę Katowice, szereg
S obiektów w Hucie im. Leni-
XI na (m. in. kosztowny i bar-
SS dzo potrzebny blok tlenowy
~ nr 4), bazę własną. To tylko
X kilka zadań tej doświadczo-
TM hej organizacji budowlanej,
”

której XIX KSR obradowała

nia.
Bieżący rok przyniesie 3611 no

wych mieszkań,’ których w ca
łej pięciolatce wybuduje się w

Tarnowskiem 18 680. Nową sieć

wodociągową otrzymają miasta

Radomyśl Wielki i Bochnia, na
tomiast dalej rozbudowywać się
będzie sieć wodociągową w Tar
nowie i Tuchowie.

1050 maluchów znajdzie miej
sca w nowych przedszkolach, 225
w żłobkach, powstaną cztery
szkoły zbiorcze. W następnych
latach przewiduje się jeszcze
większe inwestycje w tym za
kresie.

Niebagatelne znaczenie ma

poprawa ochrony zdrowia. Obe
cna pięciolatka charakteryzo
wać się będzie wzrostem ilości
łóżek szpitalnych o 777, budową
szpitala wojewódzkiego, nowych
przychodni i ośrodków zdrowia.
W tym roku materialna baza
tarnowskiej służby zdrowia
wzbogaci się o 135 miejsc w

szpitalach i cztery wiejskie o-

środki zdrowia z 17 gabinetami
lekarskimi.

Wczoraj rozpoczął się w Kra
kowie III międzynarodowy tur
niej koszykarzy o Puchar Wy
zwolenia Krakowa, organizowa
ny przez KS Korona i Okręgo
wy Związek Koszykówki. Zawo
dy otworzyli naczelnik Urzędu
Dzielnicowego Podgórze — M.

Kulig i prezes OZK E. Surówka.

Rozegrano cztery spotkania.
W pierwszym drugoligowy ze
spół CSRS Slavia Koszyce po
kona! Baildon Katowice 80:68

(44:40), Najwięcej punktów dla
zwycięzców zdobyli: Stokyra i
Kollar po 24, dla pokonanych
Trams 25 i Zinka 22.

W spotkaniu Wisły Kraków z

krakowskim AZS-em zdecydo
waną przewagę miał zespół mis
trza Polski, chociaż wystąpił w

osłabionym składzie bez Dol-
czewśkiego, Kwiatkowskiego i
Międzika. Wygrały „Wawelskie
Smoki” 101:62 (60:30). Najwięcej
punktów dla Wisły . zdobyli:
Gardzina 24, Langosz 17, Sewe
ryn i Ładniak po 12, dla AZS
Zająć i7,' Rafalski 15, Piętka IL

Do niespodzianki doszło w kó-
lejnym spotkaniu. Resovia prze
grała z Ii-ligowym zespołem ra
dzieckim Lietkabelis Wilno 74:7S

(39:37). Rzeszowianie wystąpili
w osłabionym składzie m. in.
bez Niemca, Klee i Smolnickie-
go. Najwięcej punktów dla ze
społu z Wilna zdobyli: Civili«
25, Lukauskas 14, dla Resovii

Myrda 22, Koszela 21.
W ostatnim pojedynku Koro-*

na pokonała Ii-ligowy zespół
szwedzki Pantrarna Helsingbórg
69:50 (34:18). Najwięcej punktów;
dla krakowian zdobyli: Biliński;
16, Paluch i Ząlewski po 10, dlą1
Szwedów Whistworth 16.

Dziś grają: godz. 10.30 Slavia'
— AZS, godz. 12 Lietkabelis —

Pantrarna, godz. 18.15 Resoria —«

Korona, godz. 20 Baildon — WH
sła. Sobota: godz. 10.30 Baildon
— AZS, godz. 16 Slavia — Wi-,

sła, godz, 17.45 Pantrarna — Re-
sovia, godz. 19.30 Lietkabelis —

Korona. Niedziela: początek fi
nałów o godz. 10. Wszystkie mer

cze w hali Korony.
T.G.

„Puchar ligi” startuje w maju

as ,,Budostal-2“

br.

krajowi
weżoraj. Postanowiono w

poprzez lepszą organizację
pracy i wyższą wydajność
podwyższyć wartość robót o

170 min złotych. Warto za
znaczyć, że „Budostal-2” w

resorcie budownictwa zdobył
I miejsce wśród przedsię
biorstw przemysłowych za

najlepsze warunki bhp.
We wczorajszych obradach

KSR obok licznych reprezen
tantów załogi wzięli udział

przedstawiciel KC PZPR Bo
lesław Domański oraz sekre
tarz KK PZPR Henryk Mi
chalski. (j)

Natomiast czyny społeczne
mieszkańców województwa się
gać będą wartości 296,2 min zł
i dzięki nim wybuduje sję m. in.
62,4 km dróg, 23 km wodocią
gów wiejskich, 34 zbiorniki re
tencyjne i 14 wiejskich domów
kultury.

W czasie sesji uchwalono bu
dżet województwa na rok 1977
w wysokości 2 505 315 tys. zł oraz

roczny plan pracy WRN. Doko
nano również korekty stawek
podatku od nieruchomości, do
stosowując je do aktualnych po
trzeb gospodarki województwa.

Miłym akcentem obrad było
udekorowanie Stanisława Opałki
— dyrektora Zakładów Azoto
wych i przewodniczącego WK
FJN — Medalem Komisji Eduka
cji Narodowej.

JERZY SĄDECKI

Rozgrywki o mistrzostwo ek
straklasy piłkarskiej zakończą
się w tym roku wyjątkowo
wcześnie, jako że pod koniec

maja Wyrusza na długie tour
nee do Argentyny nasza repre
zentacja. Przerwa w rozgryw
kach ligowych trwać więc bę
dzie długo. Co mają w tym o-

kresie robić piłkarze? Redakcja
katowickiego „Sportu” wyszła
z inicjatywą, by w tym czasie

zorganizować rozgrywki o „Pu
char ligi”. Propozycja została
przyjęta przez PZPN, poparł
ją także trener naszej reprezen
tacji — Jacek Gmoch.

Zespoły ekstraklasy, które

wystąpią w tych rozgrywkach’
bez kadrowiczów, a więc będą
musiały sięgnąć po rezerwy,
podzielone zostaną na cztery;
grupy. Według pierwszej kon
cepcji krakowska Wisła wystę
powałaby w grupie IV z ŁKS-
em, Widzewem i Stalą Mielec,
według drugiej koncepcji w gr.
III z Górnikiem, ROW-em i Za
głębiem Sosnowiec.

Proponuje się, by „Puchar
Ligi” ruszył 29 maja.

Zwycięzca „Pucharu ligi”
zdobędzie prawdopodobnie (spra
wa nie została jeszcze rozstrzy
gnięta) prawo udziału w roz
grywkach Pucharu UEFA.

Inż. Stefanowi
Klisiewiczowi

Siatkarki Wisi,
grają z Zarią

W sobotę o godz 17 we wła
snej hali siatkarki Wisły roze
grają pierwszy mecz ćwierćfi
nałowy Pucharu Zdobywców
Pucharów z radzieckim zespo
łem Zaria Woroszyłowgrad.
Przypomnijmy, że w meczach
o wejście do ćwierćfinału wiś-
laczki pokonały dwukrotnie ze

spół holenderski Ćhicopee, na
tomiast drużyna radziecka tak
że dwukrotnie pokonała wie
deński klub OMV Blaugelb, nie
tracąc ani jednego Seta.

Siatkarki Wisły bardzo sta
rannie przygotowują się do te
go trudnego spotkania, ostatnio

przebywały na zgrupowaniu w

Bielsku-Białej. Spotkanie re
wanżowe odbędzie się za ty
dzień.

LONDYN (PAP)

Do Zairu i Sudanu uda się
ekipa specjalistów Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO) i
W. Brytanii w celu przeprowa
dzenia badań zmierzających do

wykrycia
groźnej
mianem
która do

,tych afrykańskich krajach spo-

przyczyn tajemniczej
choroby, określonej
„małpiej gorączki”,

chwili obecnej w obu

>!

kawy,
skład-

odpor-

„Rdaxin"
środek na zmęczenie

Jak informuje Zjednoczenie
„Polfa” w Stargardzkich Za
kładach Farmaceutycznych wy
produkowano informacyjną par
tię preparatu „Relaxin”. Jest
to lek wzmacniający, zawiera
jący biologicznie czynną lecy
tynę, otrzymywaną z oleju so
jowego oraz ekstrakt

glukozę i niektóre inne
niki.

Preparat ten wzmaga
ność organizmu, zapobiega zmę
czeniu i wyczerpaniu. Twórcy
preparatu, który przeszedł Wie
le prób zanim został wprowa
dzony do produkcji, twierdzą, że

„Relaxin”, stosowany w sta
nach osłabienia i przemęczenia,
w rekonwalescencji i w okre
sach szczególnie wytężonej pra
cy, przywraca sprawność umy
słową i fizyczną.

Do tej pory podobny preparat
był do nabycia jedynie w skle
pach „Pewexu” w cenie 3,30 doi.
za półlitrowe opakowanie. Ce
na zaś za identyczną ilość „Re-
laxinu” w normalnym obrocie

wyniesie 150 zł. „Relaxin” po
winien trafić do sklepów pod
koniec bieżącego kwartału.

Śladami
małpiej gorączki"

wodowała śmierć około
osób.

Dużą wagę do podejmowanej
wyprawy przykłada Wielka

Brytania. W listopadzie ubieg
łego roku pracownik laborato-

350

rium w Porton Down, Geoffrey
Platt zaraził się „małpią go
rączką” manipulując probówką
z wirusem tej groźnej choroby.
Jego leczenie trwało wiele ty
godni, było nadzwyczaj inten
sywne i wraz z zastosowaną
kwarantanną czterech lekarzy
i 22 pielęgniarek londyńskiego
szpitala „Coppetfs Wood”, ko
sztowało ćwierć miliona fun
tów szterlingów.

t-cy dyr. d/s technicz
nych Zakładu Budownic
twa Komunalnego w Tar
nowie wyrazy głębokie
go współczucia z powodu
śmierci Matki

składa
DYREKCJA,
ORGANIZACJA
PARTYJNA
I RADA ZAKŁADOWA
KOMBINATU
BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO
W TARNOWIE

„Amerykańskie państwo policyjne"
W ostatnich dniach ukazała się w USA książ

ka Davida Wise’a, zatytułowana „Amerykań
skie państwo policyjne’’. Licząca 437 stron książ
ka pokazuje jak Centralna Agencja Wywia
dowczą (CIA), Federalne Biuro Śledcze (FBI) i
inne amerykańskie agencje rządowe związane
z wywiadem i bezpieczeństwem „naruszają pra-

'

wo pod pozorem ochrony prawa". Do takich

nielegalnych akcji należy masowe stosowanie '

podsłuchów bezprzewodowych, kontrolowanie

przesyłek pocztowych, organizowanie włamań i

rewizji pod nieobecność mieszkańców, sporzą
dzanie „list nieprzyjaciół” itp.

W czasie 7 ostatnich administracji prezyden
ckich (tj. prawie 4 dziesięciolecia), CIA „prze
świetliła" przeszło 28 min listów, z których set
ki tysięcy zostało otwartych. Krajowa Agencja
Bezpieczeństwa prześledziła i skopiowała milio
ny depesz. CIA przy użyciu komputerów pro-

wadziła operację zakodowaną pod hasłem „Cha
os", w toku której sporządzono akta, dotyczące
blisko 300 tys. obywateli.

Szczególne poruszenie wywołują opisy ekspe
rymentów CIA z narkotykami. Przeprowadzono

je na przypadkowo dobranych Amerykanach
Podczas przygodnych spotkań w lokalach pub
licznych zapraszano niczego nie podejrzewają
cych obywateli do jednego z tajnych punktów
CIA, gdzie podawano napoje z dodatkiem nar
kotyków, a następnie w specjalnych lustrach
obserwowano reakcję tych ludzi.

Książka Wise’a spotkało, się dużym zaintereso
waniem. Tygodnik „Business Week" pisze w

recenzji, iż tytuł brzmi początkowo niewiarygod
nie i przypomina slogan lewicowej demonstra
cji. Jednakże praktyki CIA i FBI sprawiają, że
słownikowa definicja państwa policyjnego odpo
wiada ich postępowaniu.

Wszystkim tym, którzy
przyszli nam z pomocą
i okazali współczucie w

ciężkich chwilach po
śmierci ukochanego Męża

i Ojca

Jerzego Olkuskiego
serdeczne podziękowania

składają
ŻONA Z CÓRKĄ

I SYNEM

Towarzyszowi
dr Stanisławowi

Czerpakowi
I Sekretarzowi Ambasady
PRL w Pradze, wyrazy
głębokiego współczucia
z powodu śmierci Ojca

składają
KIEROWNICTWO,
POP I RADA
ZAKŁADOWA
AMBASADY PRL
W PRADZE

Hokeiści II ligi
wznawiają rozgrywki

W sobotę i niedzielę wzna
wiają rozgrywki hokeiści II li
gi. Lider gr. płd. — Cracovia
gra na włas*nym lodowisku z

GKS Jastrzębie (W sobotę i nie
dzielę początek spotkań o godz.
18). Natomiast KTH Krynica
gości Polonię Bytom.

„Puchar Tatr”
w łyżwiarstwie szybkim

W Zakopanem rozpoczęły się
międzynarodowe zawody w jeź-
dzie Szybkiej na lodzie ó „Pu
char Tatr”. W czwartek odbyły
się konkurencje juniorek oraz

juniorów.
Piękny sukces odniosła Pólka

Grażyna Nocoń, która zwycięży
ła na dyst. 500 m przed łyżwiar-
kami radzieckimi Nadieżdą
Wandyczewą i Galiną Pańko-
wą. Zawodniczki ZSRR zrewan
żowały się Polce na dyst. 1500
m. Wygrała Pańkowa przed
Wandyczewą i Nocoń.

W konkurencjach juniorów
dominowali reprezentanci ZSRR.
Bieg na 500 m wygrał Anatol

t-Miedzielnikow. W biegu na 3000
m triumfował Iwan Andrianow.

W kilku wierszach

© Zakończyły się w Schonach
(RFN) międzynarodowe zawody
dwuboistów klasycznych. Wśród
juniorów dobrze spisał się re
prezentant Polski Andrzej Zary-
ćki, który zajął pierwsze miej
sce. Wśród seniorów triumfował
mistrz olimpijski z Innsbrucka
Ulrich Wehling (NRD).

@ Paryska gazeta sportowa
,,L’Equipe” klasyfikuje corocz
nie najlepszych tenisistów świa
ta. Tym razem na pierwszym
miejscu znalazł się Amerykanin
Connors. Fibak sklasyfikowany
został na 11 miejscu wspólnie z

Gottfriedem, Stocktonem i Ge-

rulajtisem (wszyscy USA) oraz

Węgrem Taroczym.
© Amerykanin Mark Diesen

został szachowym mistrzem
świata juniorów. Diesen wyprze
dził Czechosłowaka Lubomira
Ftacnika. Polak Marian Twar-
doń, wspólnie z sześcioma inny
mi zawodnikami, został sklasy
fikowany na 18 pozycji.

@ Wyniki turnieju koszyka
rzy 0 Puchar Wyzwolenia War
szawy: Praga — Warszawa II
77:88, Budapeszt — Moskwa
92:88, Warszawa I — Bukareszt
100:92.

Z bólem zawiadamiamy, że dnia 4 stycznia 1977 r. zmarl

Kazimierz AUERBACH
nasz drogi Mąż, Ojciec i Dziadek. Wyprowadzenie zwłok
z Domu Pogrzebowego na cmentarzu Rakowickim na

miejsce wiecznego spoczynku nastąpi we wtorek 11 sty
cznia, o godz. 14.

ŻONA, CÓRKA, WNUCZKA
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Za zgodą tych paru znajomych małżeństw — oczywiście,
bez nazwisk — opiszę trudne, choć klasyczne, bardzo typowe
sytuacje, w jakich się znaleźli, i z których umieli wspólnie
wybrnąć. I dlatego ich sprawa nie znalazła finału w sądzie,
a ich dom nadal budowany jest z materiału trwalszego, niż
domki z kart. Opiszę te sytuacje, choć nie wierzę w skutecz
ność tzw. dobrego przykładu, czy możliwość korzystania z cu
dzych doświadczeń. Jesteśmy na ogól jakoś tak — może i wa
dliwie — skonstruowani, że dobre przykłady nas odstręczają,
a uczyć wolimy się na własnych błędach. Nawet jeśli musimy
zapłacić za to wysoką cenę.

...a teraz rozwinę przed Wami taśmę filmową, jak z kiep
skiej komedii obyczajowej, lub z melodramatu, bowiem z ży
ciem małżeńskim — obserwowanym przez kogoś z boku, bądź
z dystansu czasu tak bywa, że przypomina właśnie komedię
lub melodramat. Nawet gdy smutek i ból są autentyczne.

DOMEK Z KART - UJĘCIE PIERWSZE

(bardzo banalne)
— ...najpierw zobaczyłam, że co dzień ubiera czystą koszu

lę, i to już mnie jakoś zaniepokoiło. Owszem, zawsze dbał
o siebie, ale nie do tego stopnia. A tu nagle zaczął spryskiwać
się jakimiś wodami pachnącymi, a buty co wieczór czyścił tak,
jak nigdy, na wysoki połysk. To był pierwszy sygnał. Dru
gim, oczywiście, był czas. Miał go dla mnie i dla domu coraz

mniej. A to tu konferencja, a to tam narada, a to pilny wy
jazd służbówy na dwa dni... No i pieniądze... Rosły mu „za
skórniaki”. malała ilość tych dla domu. Więc właściwie już
wszystko wiedziałam: kobieta...

Siedzimy we trójkę: oni, czyli ta pierwsza z moich zaprzy
jaźnionych małżeńskich par, i ja. Znamy się tyle lat — no i
tyle lat minęło od tamtej sprawy — że można spokojnie
rozmawiać. Zwłaszcza, że dzieci zostały wyekspediowane do
kina.

— ...postanowiłam, że muszę się dowiedzieć, oczywiście dys
kretnie, kto to jest — mówi dalej ona, a on uśmiecha się jak
by niespokojnie. — No i dowiedziałam się, nawet to nie było
trudne, znajomi w takich wypadkach są zawsze więcej, niż
usłużni... (Już widzę, że usłużność znajomych musiała jej
mocno dopiec). Mówi dalej, niemal z rozmarzeniem:

— To była bardzo, ale to bardzo interesująca kobieta...
On w tym momencie jakby się prostuje, jakby mu się-zro

biło lżej po tych słowach, jest w tej reakcji coś z maleńkiej
próżności, i coś z ogromnego szacunku — pełnego nieustają
cego zdziwienia — dla niej, dla żony. I teraz to on podejmuje
kwestię:

— Już rozumiesz? — pyta mnie. — Tym właśnie sprowa
dziła to do właściwych wymiarów Zamiast aicantur —

komplementy, na temat mojego dobrego gustu. Zamiast pła
czu i scen — poprawianie mi krawata przed wyjściem. Za
miast krzyku i bezsennych nocy — ogromna, całkiem niezro
zumiała tolerancja dla moich późnych powrotów, dla moich
przedłużających się nieobecności. I wtedy mnie to zaniepo
koiło: może mnie już nie kocha? Zamiast ulgi, odczułem lęk,
wołałbym zwykłą, ludzką zazdrość, niż taicie coś...

Już rozumiem: zakazane zmieniło się w dozwolone i utra
ciło urok. Tajemnicą, związana z tamtą kobietą przemieniła
się w tajemnicę, związaną z żoną. Dziwne, ale prawdziwe.
Banalne, ale skuteczne.

Wypijamy kawę i żegnamy się. Ona odprowadza mnie do
■windy i dopiero tam, ściskając mnie kurczowo za rękaw pła
szcza, mówi:

_

...ale to kosztuje. Ty .wiesz, ile to kosztuje?
Dom pozostał domem, za cenę gry, W której najwyższą

stawkę zapłaciła ona.

Koniec komedii obyczajowej, koniec ujęcia pierwszego.
DOMEK Z KART - UJĘCIE DRUGIE

(melodramatyczne)
— ...potworna, obsesyjna zazdrość. Sprawdzanie godzin mo

jego wyjścia z pracy, szperanie mi po kieszeniach, czy aby
„coś” się nie znajdzie, sceny na imieninach u przyjaciół o każ
de spojrzenie skierowane w stronę innej, płacz i krzyki o

każdy telefon podczas mojej nieobecności, gdy w słuchawce
odzywał się glos kobiecy. Najpierw pomyślałem, że tego dłu
żej nie wytrzymam, że nic, tylko rozwód, inaczej ona zatruje
mi życie...

Ta rozmowa odbywa się tylko w cźtery oczy. Zaintereso
wanej . nie ma. Trudno byłoby przy niej rozmawiać.

DOROTA TERAKOWSKA MAŁŻEŃSKIE DYLEMATY

DOMEK Z KART
CZY DOM...?

— ...myślałem, że gdy przyjdzie na świat dziecko będzie
lepiej, ale zaczęło byc właśnie gorzej. Zaczęła mnie tym
dzieckiem szantażować: że teraz, jak ono jest, muszę być
stale w domu, tylko w domu i nigdzie indziej, inaczej będzie
to oznaczać, ze nie kocham ani. jej,

' ani dziecka. Aprzecież
było to niemożliwe, przy moim trybie pracy, gdy zawsze coś
wyskakuje i trzeba wyjść również po południu, trzeba wy
jechać gdzieś, powinno się też utrzymywać jakieś kontakty
z ludźmi.

Więc czuł się osaczony i wszystko wskazywało na to że

związek zrodzony z miłości stanie się związkiem nienawiści.
Zwłaszcza, że stał się tematem kpinek wśród kolegów, znają
cych obsesyjną zazdrość żony. Kpinek może i zabawnych, ale
do pewnego czasu.

Pewnego dnia stwierdził, że trzeba dokonać wyboru: odejść
i zyskać spokój — lub coś z tym wszystkim zrobić. Łatwiejsze
było to pierwsze, mimo to nie odszedł.

Poprzez znajomych zdobył nazwisko i adres lekarza psy
chiatry: Kobiety. To wydawało mu się ważne. Spytał jej:

— Czy można kogoś rcyleczyć z chorobliwej zazdrości?
— To zależy, jaki to przypadek... — powiedziała lekarka.
„Dla lekarzy ludzie to najczęściej przypadki” — pomyślał

z niechęcią. Ale ta właśnie lekarka udowodniła, że w słow
nictwie medycyny „przypadek" to zwrot, za którym jednak
kryje się człowiek. To ta lekarka dowiodła mu, że bardziej,

niż on — osaczony obsesjami żony — cierpi ona, bo j ą te

obsesje prześladują. On tylko irytuje się, zżerają go ner
wy (a kogo dziś nerwy nie zżerają?), a ona cała się spala,
płonie ogniem, który ją w końcu zniszczy, zrujnuje jej osta
tecznie system nerwowy, a wtedy..... pana dziecko też będzie
miało taki system, bo stany psychiczne matki zawsze udziela
ją się dziecku".

No tak. Więc stawka już nie szła tylko o jego spokój — lub
niepokoje. Stawka zaczęła być wysoka, może najwyższa jaka
trafia się w życiu.

Żony nie można było od razu przyprowadzić do lekarki
(„Robisz ze mnie wariatkę, bo tak ci wygodniej!” — krzy
czała w chwilach depresji). Trzeba było uknuć całą intrygę.
A więc dyskretnie, do zupy, do herbaty, do szklanki mleka
przed snem wrzucać żonie tabletki (wcześniej skrupulatnie
rozkruszone). które przepisała lekarka i które miały uspokoić
jej system nerwowy, odprężyć, ba, ponoć nawet „dodać ra
dości życia" — jak powiedziała pani doktor.

— Ja wiem, to są wszystko sztuczne środki — powiedzia
ła — ale na te kolejne, najważniejsze, psychologiczne, dopie
ro przyjdzie czas...

I rzeczywiście, przyszedł czas. Prawie trzy lata trwała
żmudna i długą batalią o to, aby chorobliwa zazdrość zmalała
do wymiarów tej w miarę normalnej, tej nawet i potrzebnej
w miłości. Batalię zaczęły środki farmakologiczne, uwieńczyły
sukcesem cechy ludzkiego charakteru, jego charakteru: cier
pliwość, zrozumienie, zdolność współczucia — i miłość.

No cóż. to był melodramat, a melodramaty miewają na ogół
szczęśliwe zakończenia. Choć pod ich wdzięczną i lekką dla
obserwatora materią kryją często prawdziwe tragedie.

DOMEK Z KART - UJĘCIE TRZECIE

(bardzo realistyczne)
—■...no więc przyszedł taki dzień, w którym rzuciłem na nią

okiem przy śniadaniu (a siedziała właśnie w papilotach z tłu
sto nakremowaną twarzą) i pomyślałem ze zgrozą: „1 ja mam

z tą kobietą przeżyć resztę życia?! A przecież świat jest taki
piękny, podniecający i chodzi po nim mnóstwo wspaniałych
dziewczyn, które na pewno od rana do wieczora wyglądałyby
jak Marylin Monroe! I rozmawiałyby ze mną na tematy
kulturalne, tudzież życiowe, jak sama Francoise Sagan!”.
Śniadanie uwięzło mi w gardle...

— ...coś mnie tknęło w jego wzroku i nerwowo poprawi
łam papiloty — podejmuje wątek ona. — Pakując dzieciom
śniadanie do szkoły, zaczęłam zastanawiać się nad naszym
małżeństwem. Trwało już dziewięć lat. Pozornie wyglądało
na dobre. Choć co prawda, przywykliśmy do siebie tak, jak
człowiek przywyka do ukochanych, starych pantofli. I nawet

gdy są zdarte, nie chce ich zmienić na nowe. Było to nasze

małżeństwo bardzo uporządkowane, bardzo poprawne, i bar
dzo już wyprane z emocji.

Codzienność zabiła... nie, to za mocne słowo... a więc co
dzienność stłamsiła uczucie, utraciło ono wszelką świeżość
i kolory, a oni — ta typowa małżeńska para — zaczęli zasta
nawiać się. czy aby warto w ten sposób przeżyć resztę życia.
Czy ich na to nie szkoda. Przecież ciągle jeszcze są
młodzi (między trzydziestką a czterdziestką), ciągle jeszcze
mają szanse, aby coś na nowo rozpocząć, coś na nowo prze
żyć — intensywnie, z ekspresją, burzliwie, czyli po prostu
pięknie. Bez tej przytłaczającej codzienności której symbo
lem stała się ona w papilotach, z nakremowaną tłusto twa
rzą — i on w przykrótkim szlafroku, spod którego wystają
ciepłe kalesony Bez tych codziennych, stale tych samych
problemów („Masz jeszcze forsę? Do pierwszego zabraknie
mi trzysta złotych?. „Ania znowu dostała dwóję w szkole”.
„Dlaczego nigdy nie chcesz wynieść śmieci?” „Znowu przy
paliłaś zupę?” „Przestałbyś czytać tę gazetę przy stole”. „Nie
krzycz tak głośno i takimi wyrazami, dzieci słyszą”).

— ...patrzyłem na kolegów, będących w takiej samej sytua
cji, jak ja. Jedni się poddali jarzmu tej codzienności, pogo
dzili się z nią. jakby aż zszarzeli od niej i skarleli. Inni umi
lali sobie życie „skokami w bok” jeszcze inni, w gwałtow
nym porywie depresji, rzucali dom. żonę, dzieci i wszystko
rozpoczynali na nowo, aby — po paru latach — na pewno
dojść do tego samego punktu. Pomyślałem wtedy: to żadna
recepta. Nie wolno ani dać sie stlamsić codzienności, ani rato
wać się tymi skokami (po których tylko kac lub komplika
cje) ani wybrać tęgo co pozornie najłatwiejsze: rozwodu.
Spróbujemy pogadąć...

— ...pamiętam ten wieczór — mówi ona. — Dzieci już spa
ły, a on nagle, zamiast utkwić nos w telewizorze, zaczął tę
rozmowę. Jeszcze nigdy w ten sposób nie rozmawialiśmy, te

tematy zawsze pozostawały w niedomówieniach, czasem sta
wały się przedmiotem awantur A to była rozmowa. Spokoj
na. potem trochę grcaltowna. trudna, ale uwieńczona wspól
nym postanowieniem: nie damy się.

Postanowili razem, wspólnie „nie dać się”, temu co we

wspólnej codzienności jest najgorsze: niebezpieczeństwu zo
bojętnienia, obcości, która potrafi niepostrzeżenie zakraść się

między dwoje ,iawet najbliższych sobie ludzi. Ba. przepro
wadzili nawet eksperyment, wcale niełatwy: pojechali osob
no na urlopy, a dzieci wysłali na kolonie. Okazało się., że trzy
tygodniowa „wolność” wcale nie dała im radości. Czegoś bra
kowało. Czegoś — czy kogoś?

W ich wzajemnym współżyciu jest dziś coś z gry. Ale nie
ma w tej grze fałszu. Jest w niej za to oczekiwanie na .„*0-
klaski” partnera. Grają przed sobą tak —. aby być interesu
jący. I, rzecz dziwna, stali się interesujący, właśnie przez to.
A przy okazji stwierdzili, że są inne tematy do rozmów, niż
tylko te o domowych finansach, stopniach dzieci, nie wynie
sionych śmieciach itd.

*

Tym trzem domom groziła przemiana w domki z kart. U-
dało się tego uniknąg. Dzięki mądrości obu stron, dzięki wy
ważeniu racji i wartości, dzięki tolerancji i zrozumieniu. Tak
mało tych cech — i zarodem jak dożo. Tak o nie łatwo —

i tak trudno właśnie wtedy, gdy najbardziej potrzebne...

Jak na Missisipi...
Wiślana linia- pasażerska z War

szawy do Płocka należy chyba do
najstarszych w kraju, ma już 130-
letnią tradycję, a zakończony sezon

był właśnie jubileuszowym. I cho
ciaż w 1846 r., gdy spółka żeglugi
parowej założona przez braci Guil-
bert inaugurowała systematyczne
rejsy na tej trasie dwoma parostat
kami, podróż trwała przeciętnie od
10 do 12 godzin — chętnyęh nie bra
kowało. Po kilku latach kursowało
już na trasie z Płocka do Warszawy
i odwrotnie 13 jednostek. W ostat
nich dwóch latach wysłużone statki
z bocznym napędem zastąpione zo
stały przez wodoloty, przywożące na

niedzielne wycieczki do Płocka kom
plet warszawiaków. Czas podróży
skrócił się obecnie do 3 godzin. Ale
i „bocznokołowce” najbardziej zbli
żone do pierwszvch parostatków, cie
szą sie niesłabnącym powodzeniem
wśród klienteli FWP. organizującego
na ich pokładach „wczasy na wo
dzie". (Żółt.)

niu wpłynęły i wpływają nadal na

rozwój myśli badawczej w wielu
krajach. Zaliczane są do najbardziej
reprezentatywnych wydarzeń dla
stanu badań muzykologicznych w

świecie. Przede wszystkim zaprze
czyły one — w oparciu o dokumen
ty muzyczne z Polski. Bułgarii, Cze
chosłowacji, Jugosławii, Rumunii,
Węgier i Związku Radzieckiego. —

mniemaniom niektórych muzykolo
gów zachodnich o rzekomej nieobec
ności krajów tej części Europy w

kulturze muzycznej świata owego

wyniku działań minionej wojny ten

cenny zespół architektoniczny zna
lazł się niemal w kompletnej ruinie.
Dziś w całej swej krasie prezentuje
30 wiernie zrekonstruowanych ka
mieniczek w XVI—XVIII wieku, sta
nowiących jako kompleks zabytek I
klasy.

W procesie odbudowy bytomskiej
Starówki uwzględniono zasadę au
tentyczności odtwarzania wszystkich
budowli, a jednocześnie wszechstron
nej ich adaptacji dla współczesnych
potrzeb społecznych. W ratuszu.—

Obecni!

Organizowane od 1966 r. w Byd
goszczy — co trzy lata — międzyna
rodowe festiwale i kongresy muzyki
dawnej krajów Europy Środkowej i
Wschodniej („Musica antięua Euro-
pae Orientalis") w poważnym stop-

czasu: Zachodnioeuropejscy i'zamor
scy uczestnicy bydgoskich festiwali
i kongresów zostali wręcz zaszoko
wani bogactwem naszej dawnej mu
zyki, której istnieniu przedtem za
przeczano. Obecnie, np. w amerykań
skich publikacjach fachowych, poja
wiają sie całe rozprawy poświęcone
przeszłości, muzycznej tej części Eu
ropy, a zwłaszcza Polski.

Odżył Stary Rynek...
Odbudowa i renowacja Starego

Rynku w Bytomiu Odrzańskim zo
stała już w zasadzie zakończona. W

Rondo XXX-lecia w Bydgoszczy.

najstarszym obiekcie zespołu — znaj
duje się siedziba miejskich władz a-

dministracyjnych i partyjnych; nie
opodal jest apteka, zakład gastro
nomiczny „Pod złotym lwem", gdzie
powstanie również hotel.

Bytom Odrzański -w nowej swej
szacie stanowi obecnie prawdziwą
atrakcję turystyczną. Tutaj wszak w

roku 1109 przed słynnym oblężeniem
Głogowa, rycerstwo polskie i miesz
kańcy grodu odparli, wielokrotnie
silniejszy, zaciekły atak cesarza nie
mieckiego — Henryka V w czasie
jego próby najazdu na Polskę. Żeli
wna tablica, upamiętniająca ten

chlubny fakt, znajduje się na fasa
dzie okazałego gmachu bytomskiego
ratusza, którego wysoka, czworokąt
na wieża góruje nad okolicą od wie
ków. (Z.T.)

nie odznacza się nieskomplikowaną
konstrukcją: pływak z walem śru
bowym porusza się pionowo, w rytm
falowania wody: jego ruch zamienia
się za pośrednictwem sprzęgła na

ruch obrotowy kół zębatych napędza
jących maszynę lub turbinę, umiesz
czoną na zakotwiczonej w dnie kon
strukcji wspierającej-

Koszaliński wynalazca przedstawił
również konkretną propozycję wy- „

korzystania swego urządzenia — w

budowanych na wysokim brzegu
morskim elektrowniach pompowych.
Urządzenie do wykorzystywania e-

nergii falowania napędzałoby pompę,
która rurociągiem tłoczyłaby wodę
morską do górnego, nabrzeżnego
zbiornika retencyjnego. Spadając
stąd innym rurociągiem — woda na
pędzałaby turbiny, a te — genera
tory. (E.B.)

Tajemnice Iłży

Bałtyk „napędzać" będzie
elektrownie?

W święcie dąży się obecnie do wy
korzysta:, ia wszystkich zasobów e-

nergii. Wielu naukowców, od lat po
dejmuje wysiłki, aby znaleźć najbar
dziej skuteczną metodę wykorzysta
nia energii fal morskich do celów
użytkowych.

Pracownik Wyższej Szkoły Inży
nierskiej w Koszalinie — Zbigniew
Cierpisz opracował fermę wykorzy
stywania energii falowania wód po
wierzchniowych Bałtyku i właściwe
do tego urządzenie. Samo urządzę- korytarz. (A.K.) .

Na podzamczu zamku w Iłży ekipa
archeologów odkryła dziwną . bu
dowlę, nazwaną „kopcem tatarskim”.
Badania pozwoliły zrekonstruować
funkcję i formę tego obiektu. Była to

rycerska wieża obronna z XIII—XIV
wieku, wzniesiona na terenie dawne
go zakładu hutniczęgo, składającego
się z pieców ziemnych tzw. dymarek,
w których dawniej wytapiano żela
zo. Odsłonięto także fragmenty in
nych obiektów m. in. budynku daw
nego urzędu starościńskiego. Znale
ziono ceramikę, przedmioty użytko
we i dawne mcnety.

Przypuszcza się, że pod zamkiem
i zabudową Starego Miasta znajdują
się lochy i korytarze, służące daw
nym mieszkańcom jako schrony w

Czesie najazdów wrogów.

Legenda głosi, że podziemne przej
ście prowadzi, m. in. od zamku pod
korytem Iłżanki i dalej do Staracho
wic. O istnieniu takiego podziemnego
labiryntu świadczy wydarzenie jakie
nastąpiło w 1900 r. Na placu 1 Maja
zapadła się wówczas jezdnia i odkry
ty został w ten sposób podziemny

jr^zadko, bardzo rzadko zdarza się by do prokuratora
rfprzychodziła matka i prosiła o karną represję w sto-

* sunku do własnego dziecka. Nietrudno sobie wyobra
zić, iż taka decyzja rodzi się to ostatecznej, matczynej deter
minacji. Wtedy, gdy wszystkie wysiłki, wszystkie próby od
działania na dorosłe dziecko okazały się zawodne.

„...Zgłaszam, że moj syn Antoni B. — mówiła w budynku
tarnowskiej prokuratury jego matko. — znęca się fizycznie,
i moralnie nade mną w ten sposób, że w obecności innych
nieletnich dzieci przezywa mnie od najgorszych, używa słów,
wulgarnych. Często mnie bije w obecności innych dzieci w

ten sposób, że kopie mnie nogami po udach bije mmie ręka
mi po twarzy, głowie, klatce piersiowej, a nawet były wy
padki, że korzystałam z pomocy lekarskiej po pobiciu mnie

przez syna”.
„Dzielny” Antoś jest jeszcze młokosem. Zdążył zaledwie

skończyć lat 17, co nie przeszkodziło mu wcale w nawiąza
niu kontaktu ze środowiskiem tarnowskich chuliganów. O-
czywiście Antoś nie kala się ani pracą, ani nauką. Uwielbia
za to wysypiać się do godzin południowych, a wczesnym wie
czorem rześki i wypoczęty wyrusza w „kurs”. Wraca nad
ranem, z reguły w stanie alkoholowego opilstwa. Korzysta z

utrzymania rodziny gdyż twierdzi, że do 18 roku życia psim
obowiązkiem rodziców jest zapewnienie mu przyodziewku
tudzież jedzenia. Co będzie potem, to się zobaczy.

Ma ten 17-letni Antoni jak najgorszą opinię w miejscu za
mieszkania Wielokrotnie w mieszkaniu rodziny B. interwe
niowało milicyjne pogotowie, wielokrotnie matka wyrostka
t/iioniła się u sąsiadów posiniaczona i pobita. Także ojciec
chuligana był bezradny wobec jego wybryków, dodać jednak
należy, że chłopak demonstrował swoje umiejętności boksera
wówczas, gdy głowy rodziny nie było w domu.

Ileż to razy sugerowano pani B. złożenie stosownej skargi
do prokuratury, jednak matka nie robiła tego w przekona
niu, iż syn zrozumie swe niewłaściwe postępowanie i zmie
ni się. Oczywiście Antoni B. o poprawie ani myślał, a bez
karność potęgowała jeszcze jego bestialstwo. Doszło w końcu
do tego, że pewnej nocy młokos oburzony matczyną u-

wagą na temat, swego pijackiego zachowania rzucił się na

rodzicielkę i zaczął ją po prostu dusić. Na szczęście inter
wencja sąsiadów sprawiła, iż nie doszło owej nocy do trage-
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dii. Po tym incydencie pani B. nie miała już żadnych złudzeń'
i pełna obaw o swe życie zjawiła się w prokuraturze'prosząc
o ochronę. „Zróbcie coś z moim synem” — prosiła proku
ratora.

Wdrożone zostało śledztwo. Antoni B. nie przyznawał się
do przedstawionych zarzutów utrzymując, że wszystko co

zeznała mamusia jest wymysłem jej chorej wyobraźni. Tak,
tak nie pracuję ani nie uczy się ale nikt do tego zmusić go
nie może, gdyż jest jeszcze niepełnoletni.- Przekona
ny był także, że o odpowiedzialności karnej mowy być nie
może, jako że nie skończył lat 18. Zapomniał, a raczej nie
wiedział, że nasz kodeks karny przewiduje, iż postawić mo
żna przed sądem powszechnym młodziana po przekrocze
niu granicy lat 17.

Sporządzony został więc akt oskarżenia, który wpłynął do
Sądu Rejonowego w Tarnowie. W trakcie rozprawy Antoni
B. w dalszym ciągu podtrzymywał swe wyjaśnienia złożone
te śledztwie. O żadnym znęcaniu się moralnym, a tym bar
dziej fizycznym mowy być nic może. Owszem, były zatargi
z matką, ale tylko takie: normalne, pokoleniowe, nie zaś
jakieś ■tam bicia, wyzwiska. Duszenie? Bzdura, autentyczna
bzdura i kłamstwo!

Te wyjaśnienia, które skladlit pewny swego zwyrodnialec
stały w jaskrawej sprzeczności z zebranymi dowodami. Rela
cję pani B potwierdziły zeznania sąsiadów, ona sama pod
trzymała swe zeznania złożone w śledztwie, potwierdził
wszystko i ojciec oskarżonego - pan B. W tej sytuacji sąd
nie miał trudności z ustaleniem- stanu faktycznego i uznał
winę Antoniego B. za. udowodnioną.

Na stosunkowo łagodnym werdykcie sądu zawaśył przede
wszystkim młody wiek oskarżonego. Skład sądzący skazując
Antoniego B. na rok pozbawienia wolności stanął na stano
wisku, że kara orzeczona w takim wymiarze być może spełni
swe zadanie represyjne i prewencyjne. Rok bowiem, to wy
starczająca ilość czasu by siedemnastolatek mógł poważ-
n i e zastanowić się nad swym dotychczasowym postępowa
niem i z wymierzonej kary wyciągnąć na przyszłość odpo
wiednie, a zbawienne dla siebie wnioski.

JANUSZ HAŃDEREK

No
i już po świętach. Do Nowego Roku

jeszcze, jeszcze tkwiło się jakoś na świą
tecznym szczycie, na wierzchołku tej
góry, pod którą szliśmy, wdrapywali

śmy się mozolnie tysiącem przygotowań, za
kupów, nadziei, kilometrami szeleszczących
łańcuchów na nasze choinki.

Ale właśnie minęły już nawet okazje syl-
westrowo-noworoczne i oto nasz nastrój zje
chał gwałtownym szusem z tej góry święto
wania. Otworzyła się nam na powrót szero
ka równina dnia powszedniego. Czy wchodzi
my w nią zadowoleni wewnętrznie z wyko
rzystania "wyjątkowego czasu. który był nam

dany?
— Jak tam święta? — pytają znajomi.
— Tak jakoś zleciało — odpowiadamy i

czujemy płytkość, przeraźliwą płytkość tej
odpowiedzi. Zleciało. To prawda, że zleciało,
bo jakoś coraz szybciej lecą ci te wiosny i je
sienie, Nowe Roki i święta. Ale na czym zle
ciało? Oto jest pytanie. .

W ięc chwileczkę, zbierzmy myśli. Naj
pierw było, jak trzeba. Znakomicie.
Godziny piętrzyły się nam pod ręką
pełne radosnego napięcia. Dzieci krzą

tały się wśród nas, przejęte, pragnące zazna
czyć we wszystkim, co się dzieje, swój udział.
A.kceptowaliśmy to z radością. Każdy wyna
lazł swe miejsce w ogólnej krzątaninie i so
bie należną porcję serdeczności.

-A potem nagle coś się rozprzęgło. Nawet nie
bardzo wiadomo kiedy i w którym miejscu.
Miał być ciekawy spacer na pobliską górkę,
było odsypianie do południa wśród wczoraj
szego bałaganu. Miał być przy stole konkurs
na najciekawsze opowiadanie dziecka o prze
życiach z podróży do babci: ale konkursu nie
było, bo Fantomas wpadł w obiad lewym
sierpowym odstawiając, wszystko na dalszy
plan i zmuszając do .milczenia. Miały być.baj
ki do poduszki i wspólne śpiewanie; ale zna
jomi co dzień przychodzili na brydża — więc:
dzieci, radźcie sobie same.

Miało być dyskretne przyglądanie się ich
zabawom, poznawanie; jakie óne są napraw
dę. Jakie cechy dotąd dla nas trudne do zau
ważenia ujawnią w warunkach rodzinnego
zjazdu. Ca je interesuje i czy potrafią być
opiekuńcze dla młodszych, czy umieją się
dzielić. Jak nawiązują kontakty. z rówieśni
kami i jakie są ich sympatie.

Ale z tego postanowienia niewiele wyszło.
Wśród świątecznego leniuchowania zapragnę
liśmy izolacji Odskoczyć. Urwać się. Choćby
psychicznie- Niech sobie robią, co chcą. Niech
sobie łby urywają. Niech raz dadzą człowie
kowi święty spokój. Tym pragnieniem powo
dowana jedna ze znajomych matek wysłała
swoje jedyne kilkuletnie dziecko z ojcem na

zimowisko, „Aby sobie w święta nareszcie od
począć”.

Miało być radosne bycie razem.

Obiecywaliśmy to naszym maluchom.
Mieć dla nich w, końcu czas, bo prze
cież nigdy nas nie mają dosyć, bo

przecież codziennie na długie godziny roz
dziela nas praca, żłobek, przedszkole, szkoła,
dziesiątki' zajęć pozaszkolnych, dziesiątki kon
ferencji, delegacji, prac zleconych. Ale coś tam

Ioczym
tu

z tobq
mówić?

EWA OWSIANY

OBOWIĄZKI
NASZEJ

MIŁOŚCI (X)

„nie zaskoczyło” w realizacji tych obietnic. I
znów pochłonięci programem telewizyjnym,
roztrząsaniem wad teściowej, albo obliczenia
mi domowego budżetu nie mieliśmy czasu.

Nie mieliśmy czasu być ciekawymi rodzica
mi i nawet nie bardzo, uświadamiamy sobie,
w jakiej cenie tacy „interesujący starzy”
są u naszych dzieci.

Interesujący ojciec czy matka umie cieka
wie opowiadać, umie przetwarzać dane zno
szone/mu przez dziecięcego informatora na

język prostych prawd o życiu. Nie zadowala
Się tylko byle jakim zdawczo-odbiorczym zre
ferowaniem. jak zleciał dzień, aje umie z tych
wydarzeń wysnuć ciekawą, głęboką rozmowę,
w której temat ujawnia swoje głębie ku ra
dosnemu zdziwieniu słuchacza. Interesujący
rodzice od nudnego spaceru tam i z powrotem
po deptaku, wolą długą wędrówkę w las,
gdzie można wtajemniczać dziecko w uroki
wiewiórek, dziupli, dzięciołów, jarów i wy
krotów, ziół do zielnika i mgieł do podziwia
nia. Tacy rodzice są pierwszymi mistrzami
jazdy na nartach czy łyżwach, prawdziwe, tu
rystyki z plecakiem, biwakowania i ogniska.
Umieją nauczyć nawiązywania kontaktów i
gwarzenia z miejscowymi ludźmi, bo przecież
to poszerza świat ich dziecka o tyle nieprze-
czuwalnych spraw i możliwości,

Interesujący rodzice. A więc tacy, którzy
umieją podzielić się tym, co ciekawego prze
czytali, których jedynym sposobem bycia w

domu nie jest wyłącznie drzemka, tkwienie
przed ekranem telewizji lub wiszenie u tele
fonu. Mają swoje ukochane zajęcia, w które
umieją wciągać dzieci, a już sama ich obec
ność w domu jest twórcza, bo jest zapowie
dzią, że coś zacznie się dziać, w co warto się
włączyć. Po prostu inspiratorzy. Dostawcy
energii.

A tymczasem? Jak było w te święta?'Jak-
że często między jedzeniem i spaniem
otwierała się otchłań nudy. Huczał
adapter. Huczała TV i huczała nasza

komenda.
— Jedz! Przebierz sie! Wytrzyj nos! Gdzie

leziesz, co tam robisz? Cicho bądź! Spokój!
I nawet przypominasz sobie z uśmiechem,

że na jedno z takich wezwań: — Co j-.st r

wami, dzikusy? — roztropny siedmiolatek od
powiedział niewiele myśląc: ..Dzikusy ludz
kie, czy zwierzęce?

Teraz, z perspektywy tygodnia natrzysz na

miniony czas i zauważasz, że wśród rodzin od
walających jak i ty codzienny spacerek alejką
parkową, tak zdumiewająco mało było rodzi
ców zagadanych z dziećmi Szły obok nich
obce, milczące, znudzone. Dopiero teraz czu-

jesz gorycz raotownego wybuchu twojej dzie-
więciolatki, która odważyła się wreszcie na

swoja nierwszą krytykę:
— Ciągle milczysz mamo i milczysz, jakby

ci się chciało spać odpowiadasz mi tutko tak,
albonie—ioczymtuztobąmóuńć?

Dopiero teraz, kiedv już zjechałeś ze szczy
tu świętowania czuiesz żal, że przekreśliłeś
tyle możliwości, które czas niósł ze sobą. Mo
głeś zaprzyjaźnić się z własnym dzieckiem, a

tymczasem byłeś mu znowu tylko niańką, al«c
bo tylko dozorca-
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LESŁAW PETERS SATELITY W SŁUŻBIE TV

" ekranom SYBERII

CZĘSTO PODKREŚLA SIĘ W OSTAT
NICH LATACH, ŻE PRAKTYCZNE WYKO
RZYSTANIE SZTUCZNYCH SATELITÓW
ZIEMI NIE JEST SPRAWĄ PRZYSZŁOŚCI,
LECZ STAJE SIĘ JUŻ CHLEBEM POW
SZEDNIM TEJ DZIEDZINY LUDZKIEJ
DZIAŁALNOŚCI. Loty kosmiczne w sposób
niepostrzeżony zaczynają ingerować w naszą
codzienność. Kiedy w „Wieczorze z Dzien
nikiem” lub programie radiowym wysłuchu
jemy bieżącej prognozy pogody, nie uświada

miamy sobie zazwyczaj, że do jej przygoto
wania synoptycy wykorzystali zdjęcia nada
ne przez sztucznego satelitę. Emocjonując się
zmaganiami sportowców na montrealskich
arenach również nie myśleliśmy o tym, że

oglądane obrazy drogę przez ocean pokony
wały via kosmos.

Szczególny charakter i zasięg ma wykorzy
stanie techniki kosmicznej w systemie prze
kazu telewizyjnego na terenie tak ogromne
go państwa jak Związek Radziecki. Nim wy
startowały pierwsze sputniki zagadnienie
przesyłania programów TV na wielkie od
ległości rozwiązywano za pomocą ciągów
rozstawionych co kilkadziesiąt kilometrów
stacji retransmisyjnych. Była to metoda bar

dzo kosztowna i niemożliwa do zrealizowa
nia na tak wielkich dystansach, jak między
centrum państwa a Dalekim Wschodem czy
Daleką Północą.

■
ZASADNICZEGO PRZEŁOMU dokonały

wystrzeliwane od 1965 roku satelity łącz
nościowe „Mołnia”. Wprowadzono je na sil
nie wydłużone orbity eliptyczne, skutkiem
czego ich przelot nad terytorium ZSRR sta
nowi! dłuższą część okresu obiegu wokół ca-

lej planety. Dzięki temu programy moskiew
skiej TV po raz pierwszy mogli odebrać te
lewidzowie wielu zakątków Kraju Rad.
Obecnie zapewnia to już 70 naziemnych sta
cji odbiorczych „Orbita”.

Ale stosowany dotąd system nie jest jesz
cze szczytem możliwości. Satelity „Mołnia”
w czasie przelotu nad ZSRR z jednego punk
tu terytorium tego kraju są widoczne przez
8—9 godzin. W celu utrzymania ciągłej łącz
ności niezbędne są więc praktycznie trzy
sputniki, by zawsze choć jeden znajdował się
w polu widzenia naziemnych stacji. Ponadto
stacje te nieustannie muszą śledzić swymi
antenami ruch każdej „Mołni” po niebie i
gdy zajdzie ona za horyzont, „łapać na ce

lownik” następną. Oczywiśćie nieunikniona
jest wtedy przerwa w transmisji, nim antena
zostanie naprowadzona na kolejnego sateli
tę.

W końcu października ub. r. w Związku Ra
dzieckim wystrzelono satelitę „Ekran”. W
przeciwieństwie do wspomnianych „Mołni”
wyszedł on na orbitę geostacjonarną.

Sztuczne satelity przeważnie są wystrzeli
wane zgodnie z kierunkiem obrotów Ziemi.
Jeśli więc takiemu obiektowi nadać odpo
wiednią szybkość na wysokości blisko 36 tys.
km nad Ziemią i jego orbitę usytuować w

płaszczyźnie równika, wtedy okres obiegu sa
telity dookoła Ziemi będzie równy okresowi
obrotu Ziemi wokół własnej osi (czyli 24
gddziny), a wystrzelony obiekt jak gdyby
zawiśnie nad określonym punktem naszego
globu, a ściślej mówiąc nad wybranym punk
tem równika. Będzie to orbita geostacjonar
na. Na taką właśnie orbitę, nad 99n długości
geograficznej wschodniej, wprowadzony zo
stał radziecki „Ekran”.

¥

KOSMODROM BAJKONUR położony jest
w znacznej odległości od równika. Zaś kąt
nachylenia pierwotnej orbity sputnika wzlę-
dem równika ściśle się wiąże z szerokością
geograficzną miejsca startu. „Ekran” mu-

siał zatem najpierw wykonać szereg skom
plikowanych manewrów, by ostatecznie o-

siągnąć orbitę geostacjonarną. Ale trud się
opłacił. Satelita obecnie bowiem może bez
jakichkolwiek przerw w łączności retransmi-
tować dla odbiorców żyjących na terenach
Syberii i Dalekiej Północy programy cen
tralnej telewizji, zarówno czarno-białe jak i
kolorowe. Nie ma potrzeby obracania czasza
mi anten naziemnych stacji,. skoro „Ekran”
zajmuje nieustannie jednakową pozycję

1

względem powierzchni naszej planety, a co

więcej: jego własne anteny można było do
kładnie nakierować na terytorium Związku
Radzieckiego.

Odmienność tego satelity zawiera się nie
tylko w parametrach jego orbity. Jest to no
wa konstrukcja, która od sputników „Moł
nia” różni się przede wszystkim kilkakrot
nie większą mocą przekaźnika zasilanego z

ogromnych baterii słonecznych. Dzięki temu
do odbierania na Ziemi sygnałów nie trzeba
wielkich i kosztownych stacji systemu „Orbi
ta”. Oto jeden konkretny przykład: w ciągu
zaledwie tygodnia specjaliści z Jamalsko^Nie-
nieckiego okręgowego węzła łączności zain
stalowali stację przenośną, która zapewniła
odbiór programów na terenie położonej w

sercu tajgi osady Krasnosielkup. Co ciekaw
sze owa stacja nie wymaga stałej obsługi,
aparatura może pracować samodzielnie. To
jeszcze jedna korzyść ze stacjonarnego usy
tuowania „Ekranu”.

RADIOAMATORÓW być może zainteresują
częstotliwości, na jakich pracują urządzenia
satelity. Stacja naziemna sygnały do niego
nadaje na częstotliwości 6 GHz, zaś ten prze
syła je na Syberię i Daleką Północ na czę
stotliwościach 702—726 MHz metodą modu
lacji częstotliwości. Jak z tego widać miłoś
nicy radia w tym wypadku nie będą raczej
mieli pola do popisu.

Doświadczalne bezpośrednie transmisje z

Moskwy przy pomocy satelity „Ekran” prze
prowadzono w dniu 59 rocznicy Rewolucji
Październikowej. Odebrali je mieszkańcy Ja
kucji, Kraju Krasnojarskiego i Tuwinskiei
ASRR. W ten sposób zanisano nową kartę
dziejów telewizji Kraju Rad, dziejów telewi
zji ery kosmicznej.
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łyszy się o nich często: „nowa lewica". Kim są? Jaka jest ich

ideologia? Do czego dążą? Odpowiedzi na te i podobne pyta
nia znaleźć można w książce E. J. Batałoica „Filozofia bun
tu”,*) wydanej przez „Książkę i Wiedzę” w serii „Krytyka

burżuazyjnej ideologii i rewizjonizmu”.
Ruch „nowej lewicy” dał o sobie znać w drugiej połowie lat

sześćdziesiątych. Pokazał on krytyczny stosunek znacznej części stu
dentów i inteligencji rozwiniętych krajów kapitalistycznych do ist
niejącego tam systemu społeczno-politycznego, do agresywnej poli
tyki imperializmu, ale — nie będąc ruchem proletariackim, zjedno
czonym z klasą robotniczą — nie mógł wysunąć wyraźnego, anty-
monopolistycznego programu.

Batałow daje przede wszystkim analizę samego zjawiska „nowej
lewicy”. Jej krytyka polityki agresji imperialistycznej, to rezultat
nie tylko głodu i nędzy materialnej, ale i głodu duchowego. Rzadko
jednak krytyka ta łączy się z wystąpieniami przeciwko kapitaliz
mowi, jest natomiast bardziej abstrakcyjna, znajduje też ujście w

„lewicowym radykalizmie", którego cechami są: ekstremizm, ąpo-
logia żywiołowości, położenie nacisku na przemoc, ideologicznie „no
wa lewica” najbliższa jest anarchizmowi, anarchizm bowiem kładzie
nacisk na negację istniejącego społeczeństwa i nawołuje do sponta
nicznego działania. Nie oznacza to bynajmniej, by lewicowo-rady-
kalne ruchy były odrodzeniem XlX-wiecznego anarchizmu. Ich u-

czestnicy usiłowali stworzyć własną „współczesną teorię rewolucyj
ną”. Marksizm, do którego sięgnęli, został przez nich zinterpretowa
ny w duchu leicacko-rewolucyjnym. Ich ideologami stali się tacy
filozofowie, jak Marcuse, Sartre i inni. .

Szczególnie dużo miejsca zajmuję w tej książce krytyka teorii

„noicej lewicy”, a zwłaszcza idei negacji proletariatu jako siły rewo
lucyjnej, roli inteligencji i studentów.

Osobny rozdział autor poświęca problemowi przemocy w życiu
„nowej lewicy”. Absolutyzując przemoc — podkreśla — ideologowie
lewico wo-radykalni wiążą rewolucyjne metody przeobrażenia społe
czeństwa przede laszystkim z „wojną rewolucyjną”, przybierającą
formę wojny partyzanckiej. Jednocześnie krytycznie odnoszą się oni
do pokojowego współistnienia państw o odmiennych ustrojach społe
cznych. Dla nich oznacza ono główny czynnik osłabiania świado
mości rewolucyjnej i zahamowania postępu społecznego.

Stanowisko takie jest sprzeczne z poglądami marksistów, którzy
dawno określili pokojowe współistnienie jako formę walki dwóch

antagonistyćznych klas w skali światowej. Marksiści nie odrzucają
wojen rewolucyjnych, nie domagają się rezygnacje z nich, w imię
pokojowego współistnienia. Wypowiadają się natomiast przeciwko
absolutyzacji przemocy zbrojnej i orientacji na wojny rewolucyjne
— bez liczenia się z konkretnymi icarunkami historycznymi.. Dro
bne prowokacje, dokonywane bez retcolucyjnego zrywu mas mogą
— zdaniem marksistów — jedynie wyrządzić szkodę. Próby podej
mowane przez lewicowo-ekstremistyczne grupy np. w RFN nie

przybliżyły sprawy rewolucji ani o krok.

Obecnie ruch „nowej lewicy” przygasł. Nie wyczerpał się on jed
nak całkowicie, gdyż nadal istnieje podłoże, na którym wyrasta.
Podłożem tym są sprzeczności rozwiniętego społeczeństwa kapitali
stycznego, powodujące wybuchy protestu. Wielu uczestników „no
wej lewicy” przyłącza się do organizacji kierowanych przez komu
nistów, niektórzy skłaniają się ku reformizmowi. O przyszłości „no
wej lewicy” zadecyduje więc układ sił klasowych w krajach kapi
talistycznych — konkluduje Batałow.

*) E. J. Batałow, „Filozofia buntu”, KiW, cena 40 zł, 220 str.

Drogi w górach
Przez pasmo bułgarskich gór Sta

ra Pianina, w rejonie przełęczy Wi-
tina, przebiegnie nowa autostrada.
Na trasie powstanie wiele mostów,
tuneli, estakad. Tu będzie wybudo
wany najwyższy i najdłuższy wia
dukt na terenie Bułgarii. Wzniesie
się on na. wysokość 120 m ponad
przepaściami i górskimi rzekami.

Trwają prace przy budowie ma
gistrali „Trakia”, „Ćhemus” i „Mo
rze Czarne”. Do roku 1980 rozpocz-
nie się budowa odcinka drogi So
fia — Pazardżik na autostradzie
„Trakia”, otwarta zostanie droga So
fia — Chanowe Prawieszki na

„Chemusie”, będzie wybudowana
szosa Warna — Dewnia i odcinek
Warna — Priselci na autostradzie
„Czarne Morze”. Jednocześnie prze
prowadzana jest modernizacja sta
rych dróg. W obecnej 5-latce war
tość prac związanych z budową au
tostrad 6-krotnie przewyższy na
kłady na roboty drogowe w osta
tnich pięciu latach.

Węgierskie leki

75 lat temu na przedmieściu Bu
dapesztu powstało niewielkie labo
ratorium Gedeona 'Richtera, ojca
przemysłu farmaceutycznego Wę
gier. Dziś zakłady noszące jego imię
znane są na całym świecie. Nowo
czesne automaty produkują miliar
dy kolorowych tabletek przyciWbó-
lowych i uspokajających, środków
wzmacniających, leków przeciw róż
nym schorzeniom. Zakłady współ
pracują z wieloma instytucjami na
ukowo-badawczymi, co pozwala na

szybkie wprowadzenie do produkcji

W KRAJACH RWPS

Rafineria w Sehwedt (NRD).

najefektywniejszych leków; w osta
tnich latach uruchomiono produk
cję ok. 180 nowych medykamentów.
Co roku wytwórczość w zakładzie
wzrasta o 25 proc. Leki z wytwór
ni im. Gedeona Richtera eksporto
wane są do 80 krajów, znaczna ich
część trafia na rynki krajów socja
listycznych.

Sukcesy
kubańskich rybaków

Prowincja Pinar del Rio od daw
na znana jest z uprawy tytoniu. W

ostatnich latach osiągnięto tu dos
konałe zbiory ryżu i cytrusów. Ten
rok przyniósł także sukcesy ryba
kom tego okręgu; plan za trzy
kwartały przekroczyli oni o 26 proc,
i, jak się przewiduje, , tegoroczne
połowy przekroczą założenia plano
we.

Rozbudowie rybołówstwa na Ku
bie poświęca się dużo uwagi; pow-
stają nowe chłodnie i kombinaty
przetwórcze ryb. W eksploatacji są
nowoczesne statki-przetwórnie. Pro
dukty morza odgrywają coraz więk-

szą rolę w bilansie żywnościowym
mieszkańców wyspy,1 rośnie też ich
udział w eksporcie kraju.

Rumunia: nowe kontrakty
kooperacyjne

W Rumunii duże znaczenie przy
wiązuje się do rozwoju kooperacji z

firmami zagranicznymi. W ubiegłym
roku 25 proc, rumuńskiego handlu
zagranicznego stanowiły towary wy
produkowane w oparciu o umowy
kooperacyjne. Rumunia podpisała
112 porozumień dwustronnych o cha
rakterze ogólnym i 185 umów o

kooperacji w konkretnych dziedzi
nach. W ich wyniku podpisano 235
kontraktów, a prowadzone są kon
sultacje dotyćzące kolejnych 700 ta
kich przedsięwzięć. Prawie połowa z

nich przypada na partnerów z kra
jów rozwijających się.

Karłowe Wary
w nowej szacie

Już ponad 200 lat liczy sobie naj
większe czechosłowackie uzdrowis
ko, Karłowe Wary, w którym prze
bywali m. in. Marks, Goethe, Beet-
hoven, Gogol, Smetana. Obecnie
miasto zmienia swoje oblicze, W re
zultacie rekonstrukcji i budowy no
wych sanatoriów przybyło 1000
miejsc kuracyjnych. Co roku przyj
muje się tu 70 tysięcy pacjentów,
korzystających z wód dwunastu źró
deł leczniczych. Wkrótce otworzy
podwoje wielki kompleks sanatoryj
ny „Terminal”. W mieście zbudowa
no stadion zimowy i basen, co roku

przybywa. zieleni.

ANDRZEJ ZELSKI

SUBSTANCJE STERUJĄCE*

MOZGIEM

Wytwarzane
przez mózg substancje o

działaniu uśmierzającym ból (podobnym
do morfiny) odkryli ostatnio biochemicy
John Hughes i Hans Kosterlitz z uni

wersytetu w szkockim mieście Abordecn. Sub
stancje te występują zarówno w mózgu czło
wieka, jak i zwierząt ciepłokrwistych; mają nie

tylko silne działanie przeciwbólowe, ale i lecz
nicze przy schorzeniach psychicznych. Ich bliż
sze poznanie otwiera — zdaniem świata lekar
skiego — ogromne perspektywy skuteczniejsze
go leczenia schizofrenii.

Encephalina — nowo wykryta substancja —

dzięki swej właściwości uśmierzającej ból może
też w najbliższej przyszłości -zastąpić w farma
kologii morfinę, która od przeszło 170 lat jest
środkiem usuwającym ból, poprzez oddziaływa
nie na jego centra w korze mózgowej. Podawa
nie cierpiącym morfiny wiąże się jednak z nie
bezpieczeństwem popadnięcia przez pacjenta w

groźny nałóg. Z przeciwdziałaniem bólowi
przy pomocy eneephaliny wiążą naukowcy du
że nadzieje. Już samo wyeliminowanie morfiny
z praktyki farmakologicznej byłoby wielkim
sukcesem...

Idąc dalej śladami odkrycia szkockich nau
kowców, dr Guillemin — biochemik z Instytutu
Salk w La Jolla w Kalifornii — wydobył z

mózgów' owiec trzy dalsze aktywne psychosty-
mulujące substancje białkowe o podobnym
składzie, które nazwał „Endo-morfiny’1. Mimo

dużego podobieństwa chemicznego działają one

— jak stwierdzono na zwierzętach doświad
czalnych — dość różnorodnie. Jedna z nich
oznaczona literą alfa oddziałuje uspokajająco i
lekko łagodzi ból. Druga — gamma — przeciw'-

nie powoduje gwałtowny wzrost agresywności
u osobnika, któremu ją podano. Najbardziej o-

biecującc z punktu widzenia potrzeb medycyny
działanie ma jednak substancja trzecia oznaczo
na symbolem beta.

Jak wykazały eksperymenty przeprowadzo
ne na zwierzętach laboratoryjnych, już niewiel
ka dawka endo-morfiny beta wywołuje stan

odrętwienia, identyczny jaki obserwuje się u

chorych na schizofrenię. Substancja działająca
odwrotnie niż morfina powodowała szybki po
wrót do normalnej kondycji psychofizycznej.

Jeśli biochemiczny mechanizm stanu psychicz
nego u człowieka daje się sterować w podobnv
sposób — odkrycie to posuw'a naprzód możli
wości leczenia chorób psychicznych. Jego hipo
teza znalazła ostatnio potwierdzenie w ekspery
mentach szwedzkich badaczy, którzy pod kie
rownictwom dr Larsa Tereniusa przeprowadzili
obserwacje kliniczne działania tego środka na

schizofreników. Osoby narzekające na dokucz
liwe „głosy wewnętrzne” po zastrzyku prepa
ratu „Naloson” (biochemiczny stymulator dzia
łający odwrotnie niż morfina) meldowały leka
rzom, że czują się dobrze.

Możliwości wyeliminowania z lecznictwa mor
finy godzą w narkomanię. Nic , mniej ważna

jest możliwość korygowania zaburzeń bioche
micznych, których wynikiem są schorzenia psy
chiczne, opierające się tradycyjnym metodom
leczenia. Z dokonanymi ostatnio odkryciami
świat lekarski wiąże więc duże nadzieje. Ich
wdrożenie do praktyki wymaga jeszcze rozleg
łych badań klinicznych. Znaczenie odkrycia,
które podejmuje obecnie szereg ośrodków’ me
dycznych na świecie jest bardzo duże.

Czy możliwe jest obecnie życie bez techniki? Czy
możliwe jest cofnięcie się clo takiego stanu, w

którym wszystko, co jest rezultatem praktycz
nego stosowania techniki, to znaczy umiejętności
posługiwania się narzędziami zostałoby ze środowi
ska ludzkiego usunięte?

Pomyśleć o tym można, ale musielibyśmy silą naszej wy
obraźni cofnąć się aż do granicy oddzielającej w powszech
nym procesie ewolucji gatunek ludzki, homo sapiens od ga
tunku antropoidalnego, który nas bezpośrednio poprzedził,
a który nie posiadał umiejętności produkowania narzędzi
i posługiwania się nimi. Zawędrowalibyśmy w ten sposób
z powrotem do jaskiń i na drzewa. Nawet znany filozof
francuskiego Oświecenia J. J. Rousseau nie miał tego na my
śli, głosząc hasło „powrotu do natury”. Dziś nawet w na
szym „środowisku naturalnym” trudno odróżnić to, co jest
w nim nietknięte ręką człowieka i pozostało całkowicie na
turalne, od tego, co już jest przetworzone przez człowieka,
a zatem stanowi wytwór techniki. Technika do tego stop
nia przepoiła nasze jednostkowe i społeczne bytowanie, tak
bardzo jesteśmy od niej uzależnieni, że bez niej skazani
bylibyśmy na niechybną, zagładę. Życie bez techniki stało się
liiemożifWe.

Ale ta definitywna odpowiedź nie uwalnia nas wcale

od wątpliwości i niepokojów.

Przeciwnie, jeżeli stopień naszej zależności od techniki jest
tak wielki, jeżeli w żadnym razić nie możemy się bez niej
obejść, to jakiekolwiek zakłócenia w jej normalnym funkcjo
nowaniu mogą się negatywnie odbić na nas. Podobnie mogą
oddziaływać na człowieka przerosty i wynaturzenia rozwo
ju techniki, którą uznaliśmy za zjawisko pozytywne i po
której spodziewamy się tak wiele.

Musi my uznać technikę i jej wytwory za nieodłączny
składnik naszej cywilizacji, nazywanej naukowo-techniczną,
za podstawę tej cywilizacji. Akceptując postęp techniki i u-

patrując w nim warunek materialnego i w pewnej mierze
także społecznego awansu całych zbiorowisk ludzkich i na
rodów, doceniając wszystkie pozytywne skutki tego postępu,
startm-”- jednak niekiedy wobec niepokojących pytań' i re-

foeksji: Zwłaszcza w krajach o wysokim stopniu techniki,

w społeczeństwach, które lubią same określać siebie jako
superindustrialne, dają o sobie znać zjawiska, nad. którymi
człowiek, jakby zapomniawszy, że to on sam jest przecież
twórcą techniki, nie potrafi zapanować.

Karol Marks, analizując kapitalistyczne stosunki produk
cji dostrzega! w nich szereg pegatywnych zjawisk, które do
głębnie i rzeczowo zanalizował, Wśród nich szczególne zna
czenie przypisywał zjawisku wyobcowania, alienacji zarów
no samej pracy, jak i jej produktu. W czasach Marksa po
stęp techniki nie osiągnął jednak tak wysokiego poziomu, by
trzeba było poświęcać mu szczególna uwagę. Wówczas wy
starczyło mówić o wyobcowaniu produktu pracy. Dziś,, gdy

DOC. DR HAB. TADEUSZ PŁUŻAŃSKI

technika „opanowała świat”, możemy zasadnie mówić o wy
obcowaniu techniki w stosunku do człowieka, a w wielu
przypadkach o przeciwstawieniu się tego ludzkiego tworu
swemu własnemu twórcy. Współcześnie mamy do czynie
nia ze zjawiskiem jakościowo nowym w porównaniu z tym,
które obserwował i analizował Marks — dziś alienacja pra
cy przybrała w wielu przypadkach postać alienacji technicz
nej. Tym schorzeniem objęty jest zarówno proces pracy,
jak jej produkt, a także osobowość uwikłanego w nią czło
wieka. Inaczej mówiąc, alienacja techniczna stanowi odmia
nę alienacji pracy i jej produktu, odpowiadającą wysokie
mu stopniowi utechnicznienia produkcji i wielu podstawo
wych dziedzin życia społecznego.

Na co dzień dostrzegalnym
objawem wyobcowania techniki

'Jest Jej „usamodzielnienie się”, wymknięcie spod kontroli
jzłowieka, działanie jak gdyby „na własną rękę” potężnych

kompleksów techniczno-produkcyjnych oraz przeznaczonych
do konsumpcji wytworów techniki. Technika w tej sytuacji
nie tylko rządzi się swoimi prawami, ale prawa, te narzuca

człowiekowi. W połączeniu z regułami kapitalistycznych sto
sunków produkcji, nakazującymi w imię maksymalnego zy
sku narzucenie również maksymalnego tempa wytwarzania i
konsumowania, technika stwarza warunki życia, do których
człowiek nie jest w stónie zawsze się dostosować. Stąd roz
liczne stressy wynikające z niemożności przystosowania kon
strukcji psychofizycznej do narastającego tempa życia. Stąd
„szok przyszłości” opisany przez Alvina Tofflera w książce
pod takim właśnie tytułem, która stała się bestsellerem o

CZŁOWIEK I ŚWIAT TECHNIKI

światowym zasięgu. Ktoś może powiedzieć: przesada! Być
może, ale w niektórych krajach o maksymalnym nasileniu
industrializacji jest to już niemal rzeczywistość, której — co

gorsza — kraje te nie potrafią zmienić i zażegnać tkwiącego
w niej niebezpieczeństwa. Kontrola społeczna procesów u-

technicznienia życia jest tam zbyt słaba, by przeciwdziałać
spontanicznemu rozwojowi techniki sprzymierzonej z nie
pohamowaną żądzą zysku.

Groźba „usamodzielnienia” g
I wyobcowania techniki daje o sobie znać nie tylko w ta

kich skrajnych sytuacjach. Występuje ona także pod postacią
niszczenia przez niekontrolowaną społecznie technikę tzw.
środowiska naturalnego, które zresztą zatraciło już dawno
swą dziewiczą naturalność, zachowując raczej jej pozory.
W każdym razie jest to środowisko, w którym człowiek może

żyć i rozwijać się normalnie w stanie względnej równowa
gi ze swym otoczeniem. Mówimy o zagrożeniu lub zniszcze

niu środowiska naturalnego wówczas, gdy ta równowaga zo-

staje w sposób odczuwalny zakłócona przez technikę uzysku
jącą. przewagę nad przyrodą i człowiekiem, i niszcząc śro
dowisko zaczyna oddziaływać ujemnie na człowieka, powo
dować zaburzenia jego systemu psychofizycznego, wynatu
rzenie i schorzenia, zwłaszcza systemu nerwowego. Im wię
cej medycyna' odnotowuje takich wynaturzeń i chorób „cy-
wilizowacyjnych”, tym bardziej zaawansowany jest proces
technicznej alienacji, polegającej nie tylko na tym, że tech
nika staje się obca swemu twórcy-człowiekowi, ale także
mu się przeciwstawia, działa na jego szkodę.

W społeczeństwach o przeroście utechnicznienia, w sytua
cji zapanowania techniki nad całokształtem życia społeczne
go dochodzi także do objęcia faktycznych rządów przez tech
ników i administratorów techniki, inaczej mówiąc technokra
tów. Dla tych ludzi, którzy są szczególnie narażeni na bez
pośrednie oddziaływanie techniki, wywierającej wpływ prze
możny na ich świadomość, wszelkie sprawy i wartości spo
łeczne stają się mniej ważne w porównaniu z sukcesem tech
niki. Ona dyktuje im, a za ich pośrednictwem całej społecz
ności swoje prawa i obyczaje, których dewizą jest maksy
malna efektywność — i tylko ona. Rząd.y technokratów pro
wadzą do pragmatyzacji życia. Zaczyna w nim dominować
skala wartości, w której na naczelnym miejscu postawiono
bezpośrednią, doraźną użyteczność techniczno-produkcyjną,
przy zaniedbaniu innych wartości społecznych. W tym wzglę
dzie istnieje zasadnicza różnica między ustrojem kapitalisty
cznym i socjalizmem. W pierwszym przypadku człowiek
dla świadomości porażonej alienacją techniczną staje się —

jak to określał Marks — żywym dodatkiem do maszyny, zo-

staje zredukowany do roli przedmiotu; w drugim przypadku
człowiek społeczny uzyskuje szansę zażegnania tego niebez
pieczeństwa, chroniąc aparat zarządzania życiem gospodar
czym przed inwazją technokratów; zwalczając przejawy za
grożenia świadomości społecznej alienacją techniczną; usta
nawiając i wzmacniając socjalistyczny system wartości, w

którym naczelną wartością jest człowiek.

Zycie bez techniki jest oczywiście niemożliwe, ale równie
niemożliwe okazuje się życie, w którym technika stała
się czynnikiem dominującym. Wówczas wykazuje ona

tendencję do panowania nad innymi dziedzinami, zamiast
im pomagać w sprawnym funkcjonowaniu, zgodnie z jej wła*
ściwym przeznaczeniem. ■
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Juliusz Osterwa

IEZUPEŁNIE GODZIŁEM SIĘ NA OTWAR
CIE SZKOŁY W KRAKOWIE, GDYŻ DĄ
ŻYC BĘDĘ DO OTWARCIA AKADEMII

TEATRALNEJ W WARSZAWIE, A PANA
CHCIAŁBYM WIDZIEĆ NA JEJ CZELE. ZGODZI
ŁEM SIĘ JEDNAK NA WARUNKOWE OTWAR
CIE SZKOŁY W KRAKOWIE, BO JAKOŚ NIE
MOGŁEM PANU TEGO ODMÓWIĆ...” — tak d0 Ju
liusza Osterwy pisał niegdyś minister Władysław
Kowalski.

Osterwa w 1946 roku przybył do Krakowa.
Przyjechał, by objąć dyrekcję miejskich teatrów
(3 sceny) oraz zostać dyrektorem Szkoły Drama
tycznej. I choć dyskusje nad przydatnością tej
ostatniej placówki, jej profilem'i funkcją trwały
jeszcze długo, Osterwa nie zrażał się nimi. Miał
bowiem głęboką świadomość, że jeśli w Krako
wie powstanie Szkoła, to nie z nakazu admini
stracyjnego ale z autentycznego zapotrzebowania.

Kraków i teatr — to związki oczywiste. Tak
oczywiste, że gdy przyszło Osterwie zatrudnić
wykładowców w Szkole, nie miał z tym naj
mniejszego problemu: cenieni powszechnie arty
ści i wykładowcy T. Białkowski, T. Burnato
wicz. W. Górecki, Z. Leśniodorski, J. Żmijewska
przyjęli pełne etaty. Piętnastu innych znakomi
tych pedagogów, wśród nich K. Meyerhold, W.

J

Natanson, W. Woźnik, K. Frycz,.podjęło zajęcia
w określonym wymiarze godzin. Dość powiedzieć,
że zajmowany przez Szkołę lokal .przy ul. Szpi
talnej 40 — a składający się z... przedpokoju-
poczekalpi, sali zajęć i pomieszczenia biurowego
— stal się warsztatem dla przyszłych aktorów,
którzy pierwsze egzaminy przed szacowną komi
sją składali w listopadzie trzydzieści lat temu...

AKIE KOLEJE przeszła krakowska Szkoła

Teatralna, która w pierwszym roku swej dzia
łalności kształciła 73 studentów na kursie I,
II i III stopnia a dziś kształci 220 aż na trzech

wydziałach: aktorskim, reżyserii dramatu, lalkar-
skim? Ile wzlotów 1 trudności odnotowała na kar
tach swej historii uczelnia, która tuż po śmierci
Ludwika Solskiego, w 1954 roku, tegoż wybitnego
artystę obrała sobie za patrona? Nie sposób — na
wet w kronikarskiej formie — odnotować tutaj
te fakty1). Tym bardziej, że na dzieje placówki
składają się nie tylko wydarzenia związane z samą

Szkolą, ale i z ludźmi w niej pracującymi, lub uczą
cymi się.

Kolejni dyrektorzy i rektorzy (po przedwcze
snej śmierci Osterwy) — T . BURNATO
WICZ, T. WOŻNIK, A. E . BALICKI, E. FULDE,
T. BURNATOWICZ (po raz drugi), B. DĄBROW
SKI, E. FULDE (po raz drugi) i J. KRASOWSKI —

umacniali w długiej pięknej tradycji nauczania

teatralnego w Krakowie pozycję Szkoły, która w

rezultacie polskiej scenie przysporzyła wielu akto
rów i reżyserów sławnych także poza granicami
naszego kraju — choćby takich, jak T. Łomnicki, J.

Jarocki, J. Grotowski, Z. Kucówna, M.

ska, I. Olszewska...
Komorow-

DZIŚ Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna
(taką nazwę przyjęła w 1955 r.) zatrudnia
w nowej siedzibie stu pracowników. I w

dalszym ciągu cierpi na brak odpowiedniej bazy
lokalowej, tudzież innego rodzaju niedostatki.
Ale gdy z pytaniem, co się zmieniło w ciągu
ostatnich lat? — zwracam się do dyrektora ad
ministracyjnego uczelni, Ryszarda Juchniewicza
— bez namysłu odpowiada:

„W ciągu ośmiu lat, a o tym okresie mogę mówić,
gdyż tyle lat pracuję w PWST, patrząc przez pryz
mat budżetu muszę stwierdzić, że bardzo poprawiło
się wyposażenie Szkoły; są magnetofony, adaptery,
magnetowid, wzmacniacze z pogłosem. Wzrosła ilość

mebli, rekwizytów, kostiumów'. Może to nawet

dziwić, ale i postępy w dydaktyce widzę właśnie

przez te fakty”.
Cofnijmy się jednak pamięcią wstecz — wśród

pierwszych, absolwentów — Halina Mikołajska,
Halina Gryglaszewska, Aleksandra Śląska. Ta
deusz Bartosik, Gustaw Holoubek (o tym ostatnim

mówiło się wówczas: świetny komik). A więc
aktorzy, którzy dziś nie tylko grają, reżyserują
ąle i.,, uczą. Halina Gryglaszewska np. niemal
zaraz po uzyskaniu dyplomu rozpoczęła pracę
pedagogiczną:

„Nie pamiętam dokładnie daty — ale jako asy
stentka rozpoczęłam zajęcia ze studentami roku, na

który uczęszczali m. in. Zbyszek Cybulski, Boguś
Kobiela, Leszek Herdegen, Edek Dobrzański. Uczy
łam ich takich przedmiotów, jak mówienia prozy,
gry aktorskiej. Do warsztatu dyplomowego dopro
wadziłam też Irenę .łun, Leszka Piskorza, Wojtka
Ziętarskicgo, Hankę Polony, Marka Walczewskiego,
Janka Nowickiego, Teresę Budzisz-Krzyżanowską,
Ankę Seniuk... Zresztą, nie sposób wymienić wszy-
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stkich. Czy mogę jednak twierdzić, że są oni moimi
uczniami? Nie, nigdy tak sprawy ne stawiam. Po

prostu jestem jedną z wielu osób, które następnym
pokoleniom aktorów przekazują wiedzę, własne

przemyślenia sceniczne, umiejętności warsztatowe.

I chyba dlatego tak bardzo lubię pracować z mło
dzieżą; ona „czerpie ze mnie”, z mojego doświad
czenia — ja z jej świeżości intelektu.

Najbardziej cieszy mnie jednak fakt, że ze swoimi
uczniami mogę grać na scenie. Tak, jak niegdyś
grywałam ze swoimi nauczycielami: Wożnikiem,
Fryczem, Zawistowskim...

ZECZ ISTOTNA — krakowska Szkoła
Teatralna postawiła na osobowość studen
ta i osobowość pedagoga. I to procentuje.

Danuta Michałowska mówi:
„Gdy rozpoczynałam pracę w' uczelni, a był to

rok 1961, spotkałam akurat wśród słuchaczy — m .

in. Ewę Demarczyk, Arkadiusza Bazaka, Pawła

Galię. Nie miałam wówczas doświadczenia pedago
gicznego, ale byłam urzeczona indywidualnością
postaw tych studentów. Ewa oczarowała mnie
świetnie wygłoszonym monologiem Tatiany z „Eu
geniusza Oniegina”, śpiewem (właśnie została lau
reatką Studenckiego Festiwalu Piosenki), lecz do

pasji doprowadzała... niezdyscyplinowaniem. Potem

był „rok” Nowickiego i Seniuk. Potem Krzyśka Ja
sińskiego i Wojtka Pszoniaka. Pewnie, że dochodziło

do konfliktów. Ale czy tego można uniknąć? Prze
cież — aby być aktorem, dobrym aktorem — trzeba

się wyróżniać cechami podkreślającymi właśnie to

indywiduum”.
Danuta Michałowska, autorka skryptu akade

mickiego „Podstawy polskiej wymowy scenicz-

30-LECIE PWST W KRAKOWIE

nej” — obok J. Osterwy, W. Woźnika oraz H.
Gallowej — uznawana jest za wzorową nauczy
cielkę dykcji. Podkreśla ten fakt właśnie jej
uczeń — Paweł Galia, od czterech lat również
wykładowca w PWST.

„Rzecz to charakterystyczna — mówi — ale w

krakowskiej Szkole w roli pedagogów spotykają się
absolwenci z różnych roczników. Czy trzeba mieć

talent pedagogiczny? Myślę, że tak. Choć- na pewno
ważniejsza od tego jest osobowość pedagoga (dla
mnie taką osobowością był Władysław Krzemiński).
Pedagog-aktor, pedagog-reżyser, ale taki, który
autentycznie potrafi porwać, zafascynować młodych.
Moje pierwsze spotkanie ze studentami? Zabawne.
Nie dostrzegli widać różnicy wieku, bo zapropo
nowali, bym wreszcie usiadł w ławce, bo zaraz

przyjdzie... wykładowca. Wyjaśniłem, że tym wykła
dowcą jestem właśnie ja. Mam świadomość, że nie

wypracowałem sobie jeszcze metody współpracy ze

studentami, że za każdym razem eksperymentuję.

ale praca w Szkole daje mi satysfakcję I poszerzą
doświadczenia, które sam przenoszę na scenę, jako
aktor...”.

ŚRÓD trzydziestu pedagogów Wydziału
Aktorskiego, aż 90 proc, praktycznie wy
konuje swój zawód.

A jak rektor PWST, JERZY KRASOWSKI
widzi przyszłość Szkoły?

— „Umiarkowanie optymistycznie. Bowiem zawie
ra się ona w... teraźniejszości. I nie.jest to para
doksem, co postaram się wyjaśnić; Aleksander Zel
werowicz, który był znakomitym pedagogiem uwa
żał, iż należy izolować studentów od teatru zawo
dowego, gdyż kontakt ten w gruncie rzeczy może
im zaszkodzić. Jestem wychowankiem Zelwerowi
cza, ale przy pełnym szacunku dla jego osoby i ja
ko reżyser, i jako rektor opowiadam się za koncept
cją proponowaną przez Leona Schillera; od piertoę
szeg0 roku studiów należy studentów wprowadzaj
do teatru i powierzać im aktorskie zadania. Wła
śnie tę koncepcję przyjąłem za fundamentalną za
sady działania. Nie jest to proste w realizacji.
Owszem, w przypadku reżyserii: tak — zajęcia w

Szkole plus zajęcia w teatrze. Ale na Wydziale
Aktorskim? Przedstawienia dyplomowe w teatrze
to dziś oczywiste. Ale ten kontakt na co dzień?

Dlatego jestem absolutnym zwolennikiem, aby w

indywidualnych przypadkach dać możność studen
towi zagrania w filmie, w teatrze... kosztem zajęć,
które przecież i tak musi uzupełnić. Pod jednym
tylko warunkiem — rola, którą podejmie będzie dla

niego miała konkretne ks ztdłcące korzyści.
Dlaczego jeszcze przyszłość upatruję w teraźniejszo
ści? W tym roku 6 dyplomowanych reżyserów opu
ściło uczelnię, prace warsztatowe przygotowują
słuchacze III roku Wydziału Reżyserii Dramatu.
I wszystkich tych ludzi ch.cemy związać z Krako
wem. Wiadomo bowiem powszechnie, że wielu akto
rów i reżyserów przenosi się z Krakowa do innych
miast. Ale my — zamiast biadolić — musimy po
prostu przygotowywać wciąż następców i zastęp
ców. Jeśli ta zasada zostanie naruszona, będzie to

krzywda dla kultury teatralnej naszego kraju.
Cieszy mnie jeszcze jedno — obserwuję, jak młodzi

zaczynają ławą wchodzić w krakowską kulturę
teatralną. Dowód? Sześć spektakli przygotowanych
w ciągu roku!”.

») Szerokie omówienie historii t dziejów krakow
skiej Szkoły zawarł EMIL ORZECHOWSKI w swej
książce pt. „TRZYDZIESTOLECIE PAŃSTWOWEJ
WYŻSZEJ SZKOŁY TEATRALNEJ IM. L . SOL
SKIEGO W KRAKOWIE” przygotowywanej do dru
ku w Wydawnictwie Literackim w Krakowie.

OLGIERD JĘDRZEJCZYK LEKTURY

Tysiąc pieśni
w fednei księże

BLISKO 850 STRON, PRAWIE TYSIĄC
ZANOTOWANYCH PIEŚNI KRAKOWIA
KOM' WSCHODNICH I ZACHODNICH.

Dokonał tego Piotr Płatek, znany krakow
ski dziennikarz radiowy, zamiłowany fol
klorysta, zbieracz zabytków literatury
ludowej, który teksty zanotował i opra
cował, zaś zapis nutowy jest dziełem Pio
tra Iwanejki. Księgę pod tytułem „ALBO-
ŚMY TO JACY TACY” wydała Krajowa
Agencja Wydawnicza w Krakowie.

Jąkie walory prezentuje rzeczone dzie
ło? Przede wszystkim zapisuje coś, co gi
nie szybko, w ostatnich zaś latach prze
rażająco szybko. Autorzy

wią bardzo często. ■■żwąrąz ma-łepołstaą;
śpiewają tak samo. Dziewięć rozdziałów

prezentuje tu jąjeśni miłosne i zalotne,
weselne, rodzinne, społeczno-obyczajowe,
dożynkowe, szopkowe, wojskowe, wię
zienne, żartobliwe i tzw. rozmaite. Podział

jest — jak widać — umowny, ale porządku

je olbrzymi materiał, pozwala odnaleźć tro
py motywiczne. Autor układu i zapisu —

Piotr Płatek — pisze o dość smutnej spra
wie we wstępie. W jego rodzinnej wsi
Janowice (koło Wieliczki) „świetnie umie
ją grać stare melodie i śpiewać piosenki
— jednakże długo nie mogli się zdobyć na

to, żeby z tym graniem i śpiewaniem wy
stąpić w sali szkolnej, na uroczystości do
żynkowej czy też w jakimś klubie”. Tak

więc w okresie wybujałych folklorystycz
nych zapędów są jeszcze ludzie, którzy -

się... wstydzą. Przepraszam — już teraz

wstydzić się nie muszą. Poezja — czyli
m. iu. umiejętność skrótu myślowego, bu
dowy metafory, opis uczuć ogarniających
człowieka — przejawia się tutaj w -spo
sób prosty i niewymuszony. Jednocześnie

np. marzenia o mężu-pisarczyku, elemen
ty cygańskie, lęk przed . chłopcem-siedmi-
żonym, tęsknota za wojakiem, obawa przed
przemijaniem, wywyższanie zalet panien
i chłopców w określonej wsi — sąsiadują

już z nowymi elementami obycza
jowymi i społecznymi ostatniego trzydzie
stolecia. Oto staniątecka pieśń głosi „mamy
klasztor zabytkowy U dom kultury pięk
ny, nowy // remizę strażacką // orkie
strę jak cacko”. Rodzą się również przy
śpiewki krytyczne, niczym felietony ga
zetowe: „...wszędzie jest dobrobyt // tak

mówią aż dudni // u> naszych Będkowi-
cach // nie ma nawet studni”. A jakże —

przyśpiewano i o nas: „Jo se syn redakto
ra // i do wojska iść muszę // „Gazetę
Krakowską” // dziewczynę boską // oj,
pozostawić muszę”.

Nazwiska recenzentów: Barbary Peszat-

Królikówskiej, wyróżnianej już niejedno
krotnie za audycje muzyczne krakowskiej
Rozgłośni Polskiego Radia oraz świetne
go publicysty Władysława Błachuta —

dają gwarancję określonego poziomu edy
cji. Jest ona z pewnością wypełnieniem
dotkliwej luki, ponieważ mówimy chętnie
o Krakowiakach, o obyczaju krakowskim,
mówimy o stroju krakowskim, interesu
jemy się nie tylko odrębnościami kra
kowskimi, lecz również związkiem na
szych zabaw i obrzędów z podłożem ogól
nonarodowym — a 'riie linieliśmy".zapisu,
tych faktów,' zapisu aktualnego, żywego.
Dlatego witając z prawdziwym' uznaniem

tę arcykrakowską książkę, wierzymy w

jej powodzenie u czytelników.
Sądzę również, że ten dokładny zapis

pozwoli wielu zespołom ludowym odnieść

się do zbioru „ALBOŚMY TO JACY TA
CY” jak do najlepszego źródła.

ródel tematu Nocy, ciągle obecnego w dzie
jach sztuki, ciggle zapładniajgeego wyobraźnię
twórców, trzeba by chyba szukać w bardzo od

ległych czasach. Być może w kosmologii hinduskiej,
z jej koncepcję powtarzających się w nieskończo
ność, kosmicznych cykli tworzenia i niszczenia, których
prawzorem byl z pewnością rytm nocy i dnia.

W mitologii greckiej bogini Nyx (rzymska Nox) była córką
Chaosu i wraz ze swym bratem Erebem, bogiem ciemnej otchła
ni, zrodziła Eter i Dzień. Według Hezjoda, dzieckiem Nocy miał

być także Hypnos (Sen) i Tanatos (Śmierć). Światłość, rozjaśnia
jąca mroki pierwotnego bezładu, stała się także biblijnym sym
bolem stworzenia świata.

Z nocą wiąże się więc szereg znaczeń pejoratywnych, głęboko
osadzonych w starożytnych kosmo i teogoniach. W prologu tra
gedii Ajschylosa „Agamemnon” strażnik, pilnujący ze strachem

w sercu domostwa Atrydów, oczekuje na znak, który „śród no
cy zapali słońce dnia, pieśni wieszcząc i pląsy wesołe”. Pod osło
ną ciemności dokonują makabrycznych zbrodni bohaterowie tra
gedii Szekspira, by później w tych właśnie ciemnościach przeży
wać koszmary i paroksyzmy lęku. W „Czarodziejskim Flecie”

Mozarta Królowa Nocy uosabia złowrogie siły ciemnoty i zabo
bonu. Lecz z drugiej strony właśnie William Szekspir powołuje
do życia nieśmiertelną parę młodych kochanków, Romea i Julię,
dla których noc jest schronieniem miłości. Stąd już krok tylko do

H ’

romantycznego królestwa erotyki, do „Tristana i Izoldy” Wagne-
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ROK 1977 TO „ROK RUBENSA”
— wielki malarz urodził się przed
400 laty, w 1577 r. w Siegen w

Westfalii. Peter Paul Rubens —

najwybitniejszy flamandzki twórca
okresu baroku, pracował dla wie
lu możnych, na ich zamówienie.
Jego mecenasami byli Gonzagowie,
Medyceusze, władcy Francji, Hi
szpanii, Anglii. Miał pracownię
malarską w Antwerpii, gdzie two
rzył i uczył liczne grono adeptów.
Stąd pochodzi 3000 obrazów okre
ślanych jako „dzieła z pracowni
Rubensa”, czyli malowanych przez
uczniów, a poprawianych przez
mistrza.

Silna osobowość Rubensa. wy
cisnęła piętno na sztuce flaman
dzkiej całej epoki. Najbardziej
znane jego płótna to „Zdjęcie z

krzyża”, „Portret Heleny Fourmet

w futrze”, „Bitwa Amazonek”,
„Sąd Parysa”, „Krajobraz z tę
czą”.

Główne obchody „Roku Ruben-

sowskiego” odbędą się w Antwer

pii, która — choć nie jest miastem

rodzinnym malarza — najmocniej
związana była z jego życiem i

twórczością, spędził tu bowiem 53

lata. Obchody rocznicowe obejmą
koncerty i balety, przedstawienia
teatralne, widowiska „światło i

dźwięk", kolokwia organizowane
przez międzynarodowy komitet

historyków sztuki, ekspozycje.
Wystawy będą podzielone te

matycznie: „Sława. Rubensa”, „Ru
bens ilustrator", „Moda to cza
sach Rubensa”, „Rzeźba flamandz
ka lospółczesna Rubenśowi”. Ta

ostatnia wystawa mieć będzie
miejsce w Belgijskim Królewskim
Muzeum Sztuki w Brukseli. Naj
bardziej znacząca będzie wystawa
w Królewskim Muzeum Sztuki w

Antwerpii, ukazująca Rubensa ja
ko malarza i człowieka baroku.

Obejmie 100 płócien i 60 rysun
ków, przywiezionych ze wszyst
kich muzeów świata.

Liczne muzea europejskie włą
czą się również do obchodów 400-
lecia Rubensa. (KI)
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ra, a'wreszcie — do surrealistycznej poezji snu.

„W nocy jest naturalnie siedem cudów świata i wielkość i tra
gizm i wdzięk” — tymi słowami rozpoczął poeta surrealista, Ro
bert Desnos, swój wiersz „Les espaces de sommeil” (Przestrzenie
snu). 'WITOLD LUTOSŁAWSKI wykorzystał ów piękny, a chyba
zupełnie u nas nieznany tekst, w swojej najnowszej kompozycji.
Ale słowa te mogłyby posłużyć także jako najbardziej lapidar
ne, poetyckie motto dwóch kompozycji ARNOLDA SCHONBER-

'GA. Pierwsza z nich, to sekstet smyczkowy „Verklłirte Nacht”

(Noc rozjaśniona) — dzieło zainspirowane poematem Ryszarda 1

Dehmela. Utworem tym, powstałym w 1899 roku, Schónberg po
żegnał jakby wiek XIX, epokę nocy romantycznej, przesyconej
melancholią, liryzmem, miłosną ekstazą. Drugi utwór, to „Pier-
rot lunaire”, cykl 21 „melodramatów" do wierszy Alberta Gi-

raud, w niemieckim tłumaczeniu Ottona Eryka Hartlebena. Noc

„Księżycowego Pierrota”, to świat niespokojnego snu, gorączko
wych majaczeń, w których groteska przeplata się z makabreską.
TJ-1 KRAKOWSKIM TEATRZE MUZYCZNYM powstał pomysł
l/l/ Pieczenia tych utworów w jednym wieczorze pantom.i-
B' b miczno-baletowym. Pomysł ciekawy a przede zoszystkim

odważny, w naszych warunkach wręcz eksperymentalny,
zważywszy tradycjonalny kształt instytucji opery i jej repertua
ru. Eksperyment wiąże się oczywiście nieodwołalnie z ryzykiem.

Schónberg dopuszczał możliwość pantomimicznego wystawienia
„Księżycowego Pierrota”, choć jest to utwór przeznaczony do wy
konania estradowego. Szczerze
kolwiek zrealizował
tę ideę, a. jeśli
ważnego wy
ciu tego dzieła.

przed J

nie, to

darze
Sama

mówiąc nie wiem, czy kto-
ROBERTEM SATANOWSKIM

Kraków stał się miejscem
nia w artystycznym źy-

realizacja budziła jednak mo
je wątpliwości. Układ pantomimy, zaproponowany przez MIE
CZYSŁAWA GRĄBKĘ, także odtwórcę postaci Pierrota, raził

pewną niekonsekwencją artystyczną, już to tworząc kontrapunkt
w stosunku do tekstu i muzyki, już to ilustrując najprostsze, a-

. negdotyczne sytuacje, np. wiercenie dziury w łysinie Cassandra,
czy też grę smyczkiem na tejże, .W nikłym natomiast stopniu
zainspirowała twórcę układu pantomimicznego sama muzyka., za
równo w jej problematyce formalnej jak i ekspresyjnej, w

jej fascynującej rozmaitości i zmienności.

•Partię ,Sprechgesangu’’ „mówionego śpiewu” odtwarzała
JADWIGA GADULANKA. Dla komunikatywności spektaklu za
mówiono polskie tłumaczenie tekstu u STANISŁAWA BARAŃ
CZAKA. Tłumacz wywiązał się z arcytrudnego zadania z ogrom
ną starannością i poetyckim polotem, lecz oczywiście układ

składniowy polskich zdań siłą rzeczy musiał wejść w kolizję Z

intonacją „sprechgesangu” (wywodzącą się wprost z melodii zda
nia niemieckiego) — tworząc nieprzewidziane i raczej nonsen
sowne akcenty. Można by to skomentować jednym., znamiennym
przykładem: „wiersze są to krzyże święte, na nich zaś poeci
krwawią”. Z poranionego sprechgesangu krew broczyła obficie.
W tej sytuacji Jadwiga Gadulanka skłaniała się raczej ku re
cytacji — czysto muzyczne walory „mówionego śpiewu” Schón-

berga, ujawniające się przy bardzo precyzyjnej jego realizacji,
zostały zaprzepaszczone.

Natomiast' druga część spektaklu, realizacja baletowa „Nocy
rozjaśnionej”, w układzie choreograficznym TOMASZA GOŁĘ
BIOWSKIEGO i koncepcji scenicznej KRYSTYNY ZACHWATO
WICZ, w pełni przekonywała artystycznie. Realizatorzy słusznie
nie dali się tu zasugerować wątłą fabułą poematu Dehmela.

Stworzyli samodzielny, bardzo piękny spektakl, którego treścią
jest miłość. Akcja baletowa przebiega w ńim na dwóch planach.
Niższy przedstawia akt erotyczny, miłość zmysłową, namiętną.
Fara kochanków w czerwonych kostiumach tańczy .wśród czar
nych „demonów nocy”. Na planie wyższym dokonuje się sym
boliczne zbliżenie i połączenie drugiej pary miłosnej, połączenie
jakby w sferze duchowej, transcendentnej. Niewinny uścisk na
giej pary następuje po ustaniu akcji na niższym planie, jako po
inta spektaklu — rozjaśniając swym światłem ciemności.

ZECZ CIEKAWA: wizualna strona spektaklu nie odwodziła
tu od muzyki, ale wręcz skłamała do uważnego jej słucha
nia; ekspresja ruchu zcspaniale wręcz korespondowała z

ekstatycznymi uniesieniami melodyki. I jeszcze jedno: od
wrócenie chronologicznej kolejności utworów Schonberga nasunę
ło mi myśl, iż „NOC ROZJAŚNIONA” nie jest bynajmniej po
żegnaniem Romantyzmu nd zawsze, że dzisiaj ów świat jest
nam znowu bliski, znacznie bliższy, niż histerie „KSIĘŻYCO
WEGO PIERROTA”.

r
WOJCIECHA RUSZKOWSKIEGO

poznałem bardzo dawno. Co prawda,
nie osobiście, lecz za pośrednictwem
ekranu kinowego, gdy jako młody, u-

rodziwy aktor występował — w nie

najlepszych zresztą — komediach i
melodramacidłach filmowych z lat

trzydziestych.

Grał wówczas role drugoplanowe — ukryty
niejako za plecami m. in. Eugeniusza Bodo,
Franciszka Brodniewicza, Michała Znicza. Alek
sandra Żabczyńskiego — postacie scenicznych
amantów, jakichś młodych oficerków, fordan-
serów, kelnerów, przedstawicieli „złotej mło
dzieży” dawnych epok czy okresu międzywo
jennego. Najczęściej można było spotkać, jego
sylwetkę umundurowaną lub wyfraczoną w fil
mach muzycznych, komediach i operetkach.
Smukły, gibki jak wąż, z kruczo czarną fryzu
rą (zawsze „przylizaną”) o twarzy — jak to się
mówi: gładkiej, której nawet mocno zarysowa
ny profil nosa nie odbierał wtedy cech krąg-
łości, urody w stylu cherubina. Jego głos —

lekko grasejujący, z jakimś akcentem lwowsko-

galicyjskim, przeciągającym samogłoski —

brzmiał odmiennie, niż dziesiątki podobnych
głosów' debiutujących wtedy lub uznanych już
artystów teatru i filmu. Ale ów głos Rusz
kowskiego. to nic tylko sposób mówienia i cha
rakterystycznego śmiechu (który później, w la
tach dojrzałości aktorskiej stal się swoistym
wykładnikiem stylu komediowego, świetnie łą
czącego doświadczenia sceny i estrady — po
przez sataniczno-arcyzabawne, bulgocące „bu-
acha-ha”) lecz także uzdolnienia wokalne.

PO MATCE, znakomitej śpiewaczce opery

lwowskiej i warszawskiej (zapraszanej do słyn
nej „La Scali”) zdobywającej laury międzyna

rodowe — Helenie Zboińskiej-Ruszkowskiej,
syn odziedziczył przynajmniej część talentu

śpiewaczego. Z tym, że nawet grając typowych
amantów operetkowych, zdradzał wyraźne
skłonności komediowe. Oprócz uzdolnień wo
kalnych. Wojciech Ruszkowski byl „urodzo
nym” tancerzem. No, może nie w skali wiel
kiego baletu, ale na miarę charakterystycznoś-
ci kabaretowej, w której — gdyby wyłącznie
poświęcił się sztuce estrady — byłby postacią

JERZY BOBER

równą (a może przewyższającą?) to, co nazy
wamy dziś zjawiskiem Sempolińskiego. Wystar
czy bowiem sięgnąć pamięcią do kabaretu „7
Kotów'” działającego w Krakowie tuż po II

wojnie światowej, by porównać obie kreacje
śpiewu i tańca w scence „Ten Persja” — gdzie
najpierw Sempoliński a później Ruszkowski roz
bawiali nas, ówczesnych bywalców sali Kasyna
Oficerskiego przy ul. Zyblikiewicza, będącej
siedzibą ,,7 Kotów”, jako wykonawcy tego sa
mego ■„numeru” w programie artystycznym
kabaretu.

I TO BYŁO moje drugie zetknięcie się z Woj
ciechem Ruszkowskim, tym razem „na żywo”
— choć jeszcze pozbawione bezpośredniego kon
taktu towarzyskiego. Ot, po prostu takie, jakim
jest odbiór sztuki scenicznej W'ybitne.1 indy
widualności w zakresie artystycznego emploi

—■po przysłowiowej, drugiej stronie rampy tea
tralnej, czy estradowej. Potem Ruszkowski

występował na scenach jeszcze połączonych
Teatrów im. J. Słowackiego i H. Modrzejew
skiej (czyli w Starym), wcielał się w postacie
komediowe i serio-drąmatyczne, zdobywając
coraz większy rozgłos oraz sympatię publicz
ności i krytyki za zdumiewające możliwości, za

wszechstronność jakby nagle wybuchłego, su-

per-dojrzalcgo warsztatu dramatycznego. Było

TEATR

w tym coś podobnego do rozkwitu talentu Ka
zimierza Opalińskiego, lecz pomnożone jeszcze o

małe formy kabaretowe, o kształt skeczu, o

wirtuozerię tanecznej scenki aktorskiej, o samą

osobę artysty skupiającego w sobie na równi

zewmętrzne cechy i kamienną twarz komika
oraz wewnętrzny ładunek ogromnej ekspresji
dramatycznej.

NA PROGU lat pięćdziesiątych związał się
Ruszkowski — niezależnie od swej „normalnej”
pracy scenicznej w Starym Teatrze — ponow
nie z kabaretową muzą, w działającym przy
ówczesnym „Artosie” Teatrze Satyryków. I

wtedy (jako że i ja przez blisko 5 lat pełni
łem funkcje kierownika artystycznego „Arto-
su”) doszło już do wzajemnego, bliższego pozna
nia się, do oficjalnych lub czysto towarzyskich
rozmów, pogawędek — a nawet zwierzeń ze

strony artysty wobec młodszego „kolegi” coraz

bardziej zainteresowanego nie tylko estradą,
lecz i pisaniem o teatrze. Stąd, z tych spotkań
powstał zamysł opublikowania wspomnień, a-

negdot oraz przygód teatralno-estradowych
Ruszkowskiego na łamach „Zdarzeń”. Był to

tygodnik ukazujący się po 1956 r. pod patrona
tem „Gazety Krakowskiej” — popularne wy
danie magazynowe, którego żywot zakończył
się po paru latach (a szkoda). Wtedy to m. in.

zacząłem pisać — w kilku odcinkach — opo
wieści Wojtka Ruszkowskiego „Między rampą i

sztampą”. Poznawałem początki jego kariery,
życie w domu rodzinnym, lwowskie i warszaw
skie losy całej rodziny artystycznej oraz mło
dego podówczas adepta sceny, operetki i filmu.

Jego humor i dziwactwa, bo był to „oryginał”,
odludek i samotnik — a jednocześnie człowiek

uroczy towarzysko, subtelny i delikatny „pod
skórą” rubaszną, przy wszelkich pozorach
szorstkości, obdarzony naturą liryczną dziecię
cia fin de siecle’u. Inteligentny i nad podziw
oczytany, ukrywający niebagatelną wiedzę i
wrażliwość pod maską niby mało skompliko
wanego komika. Wydawałoby się, że wykorzy
stujący każdą okazję do tzw. chałtury, nie gar
dzący chwytami „sztampy’” — a przecież bez

przerwy doskonalący swój warsztat aktorski,
imponujący skalą interpretacji psychologicznych
w rolach, które niemal z zasady zdumiewały
wewnętrznym pogłębieniem, odkryciami wciąż
nowego Ruszkowskiego. Potrafił od posta
ci radcy Kłaczka, prymitywnego kołtuna okre
su c.k . galicyjskiego (w „Romansie z wodewi
lu” W. Krzemińskiego) przerzucić się we wcie
lenie wzruszającego Staruszka z „Bardzo starzy
oboje” K. Brandysa, gdzie zachwycał najwy
bredniejszych koneserów teatru tragikomizmem
wielkiej klasy aktorstwa. Umiał grać w stylu
epoki (czy epok przeszłych) i tworzyć kreacje
na wskroś współczesne, jak np. wr „Pokoju na

godziny” Landowskiego — ukazując niemal w

wymiarze Beckettowskim dramat oraz groteskę
losu swego leciwego bohatera z marginesu spo
łecznego. Byl mistrzem epizodu, nie obawiał się
drugo i trzecioplanowych ról. Utrwalał je —

w’brew ulotności scenicznej takich minikreacji
— jakby stanowiły podstawę spektaklu. Czy to

w „Weselu” albo w „Biesach”, czy w ostatniej
już roli Dorożkarza („Sklepy cynamonowe”
Schulza). Znajdował zawsze odpowiedni wy-
r a z dla postaci z farsy Bałuckiego, łub „bul-
warówek” — czy dla stonowanej dramatycznoś-
ci Starego Aktora w „Wyzwoleniu” Wyspiań
skiego. Był migawkową osobą dramatu w

„Dziadach” a jednak bardziej wyrazistą od nie
których, czołowych sylwetek sztuki — tak, jak
koncentrował uwagę widza na pierwszym planie,
gdy przyszło mu prowadzić grę od wstępnej do

finalnej odsłony spektaklu. I był także — w

ostatnich latach — po przejściu na emeryturę
(ale nie zejściu zc sceny!) jakby legendą,
jeszcze jedną w zbiorze legend aktorstwa na
szych czasów o połączeniu kunsztu, wycyzelo
wanego do błyskotliwości, w stylu — gdzie
mieści się swobodnie wielka sztuka teatru i mi-
nikształt teatrzyku estradowego.

BYŁ... Jakże to dużo i mało wobec faktu, że

Wojciech Ruszkowski nie wystąpi już w żadnej
nowej premierze Starego Teatru; że tylko od

czasu do czasu zobaczymy młodego Ruszkow
skiego w archiwalnych, błahych filmikach,
prezentowanych « ekranów TV; że najlepsze,
doskonale oraz najdojrzalsze, wybitne kreacje
tego Aktora pozostaną przeważnie w zawodnej
pamięci widowni teatrów, bez żadnego zapisu
filmowo-telewizyjnego. Śmierć Aktora jest tym
okrutniejsza, im mniej można Go przypomnieć
w rolach, które wzruszały i bawiły za teatral
ną rampą, bezpośrednio łącząc niemal na od
ległość oddechu — kreacje z żywą chłon
nością widzów. Głos, gest, ruch I ów śmiech

rozdzierający, bulgotliwy. W arcyśmiesznym
wymiarze aż do łez...
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W Uralskim Kombinacie Azbestowym -

PLASKI TELEWIZOR
Niedawno grupa inżynierów leningradzkich pracujących

pod kierunkiem profesora Wiaczesława Zołotariewa skon
struowała nowy typ płaskiego ekranu telewizyjnego na
zwany nejroskopem. Oryginalność tego urządzenia polega
na tym, że impulsy wideosygnałów doprowadzane są bez
pośrednio do warstwy elektroluminescencyjnej. Powstał
w efekcie niezwykle płaski ekran o dużej wyrazistości.

NOWE OŚWIETLENIE MOSKWY
Moskwa do niedawna była oświetlana przede wszyst

kim za pomocą lamp rtęciowych i luminoforycznych. O-
becnie przechodzi się na nowocześnie jsze i bardziej efek
tywne oświetlenie — lampy sodowe dające dwukrot
nie silniejsze światło. Światło tych lamp do złudzenia

przypomina złocistą barwę zachodzącego słońca. Poza tym,
co jest niezwykle ważne dla komunikacji miejskiej i kie
rowców, lampy sodowe poprawiają kontrastowość przed
miotów.

NIESPODZIANKI ZIEMI ANAPSKIEJ

W okolicach miasta Anapy na południu, gdzie przed
25 wiekami znajdowało się starożytne miasto Gorgippia,
archeolodzy dokopali się znakomitych zabytków malar
stwa i rzeźby antycznej. W głębi wielkiego grobowca wi
dniały trzy sarkofagi o ścianach przyozdobionych niespo
tykanej piękności freskami. Obok sarkofagów natrafiono
na cudownie rzeźbione kryształowe kielichy, emaliowane
amfory i kadzidła. Wśród znalezionej biżuterii złotej i
srebrnej na uwagę zasługuje naszyjnik ze złota ozdobio
ny turkusami i granatami o wadze 200 gramów.

PODWODNE- WARZYWNIKI

Pracownicy kombinatu rybackiego „Kamieński” na ra
dzieckim Dalekim Wschodzie założyli niedaryno plantację
morskiej kapusty — laminach., Obszar podwodnych u-

praw zajmuje obecnie 6 hektarów’. Dla jej hodowli utwo
rzono specjalny oddział, doświadczalno-przemysłowy. Ka
pusta morska już od kilkunastu lat wykorzystywana jest
przez radziecki przemysł spożywczy i farmaceutyczny.

LEKARZE BADAJĄ PUSTYNIĘ
Z każdym rokiem coraz bardziej maleją obszary pu

stynne w Azji Środkowej. Zanim jednak na mapach po
jawią się nazwy nowych miast i osiedli, na pustynię u-

dają się ekipy naukowców- i-Teka-rzy, -którzy -skrupulatnie
badają glebę, wodę, faunę i florę.

Szczególnie szerokie badania w tym zakresie prowadzi
obecnie w Uzbekistanie zespół Instytutu Parazytologii z

Samarkandy, któremu w znacznej mierze zawdzięcza się
zlikwidowanie wielu chorób zwierzęcych.

DIAMENTOWE IGŁY

Korund, uważany do niedawna za idealny materiał do
produkcji igieł gramofonowych, zaczyna ustępować miej
sca — sztucznemu diamentowi Produkcję igieł z odpa
dów diamentowych, powstających przy produkcji urzą
dzeń wiertniczych, rozpoczęto niedawno w Tomiliańskiej
Fabryce Instrumentów Diamentowych. Doświadczenia

wykazały, że diamentowe igły mają stukrotnie dłuższe ży
cie niż korundowe.

GEOLOGICZNA MAPA ANTARKTYDY

Naukowcy radzieccy zakończyli prace nad geologiczną
mapą Antarktydy. Po raz pierwszy mapa zaprezentowa
na zostanie na rozpoczynającym się wkrótce Międzynaro
dowym Kongresie Geologicznym w Australii.

Mapa jest rezultatem 20-letnich badań najbardziej ta
jemniczego kontynentu naszej planety. Po raz pierwszy
przedstawiono na niej rzeźhę Antarktydy. Jest ona bar
dzo urozmaicona, zwłaszcza we wschodniej części: ukryte
pod lodem góry osiągają wysokość dwóch kilometrów.
Poprzecinane są one głębokimi zapadliskami osiągający
mi niekiedy głębokość trzech kilometrów.

Mapa potwierdza wiele przypuszczeń odnośnie podo
bieństwa budowy geologicznej Antarktydy i kontynentów
półkuli południowej oraz Półwyspu Indyjskiego. Umożli
wi to naukowcom określanie na Antarktydzie potencjal
nych złóż wielu cennych kopalin.

Pan Sushil Tripathi uśmiechnąłby się i pobłażaniem, gdyby opowiedzieć mu

o kłopotach władz Zakopanego, dwukrotnie w ciągu roku przeżywających na
jazd miliona wczasowiczów albo o tym, że w Sopocie trudno w. lipcu o nocleg,
gdyż tłoczy się tam jednocześnie 100 tysięcy letników.

Na panu Tripathim spoczywa obowiązek przygotowania Ailahabadu, miasta
nad Gangesem, na przyjęcie w ciągu 43 dni między 5 stycznia a 16 lutego 1977
r. prawic 50 milionów osób, z których każdej trzeba zapewnić nocleg i przy
najmniej jeden posiłek dziennie.

Pan Tripathi nie musi troszczyć się o rozrywki kulturalne ani wieczorki za
poznawcze dla tej ogromnej rzeczy przybyszów, ponieważ każdy gość pragnie
tylko wykąpać się w Gangesie, najświętszej rzece Hindusów i zaczerpnąć tro
chę świętej wody do mosiężnego dzbanka, z którym przybył do Ailahabadu

niekiedy z miejscowości oddalonej o 1000 i 2000 kilometrów. Gospodarz tej
imprezy musi jednak zadbać o to, by nikt nie utonął w rzece podczas obrzę
dowej kąpieli nawet 19 stycznia, w najuroczystszym dniu 43-dniowych świąt,
kiedy do Gangesu wejdzie naraz 8 i pół

„Święto Dzbana”

Między 5 stycznia a 16 lutego trwa

w Allahabadzie tzw. Kumbh Mela,
Święto Dzbana, obchodzone raz na 12
lat. gdy Jowisz znajduje się w gwiazdo
zbiorze Wodnika, zaś słońce w gwiazdo
zbiorze Barana. Allahabad leży u zbie-

miliona Hindusów.

ry telewizyjne. Osiem tysięcy policjan
tów czuwa nad porządkiem w świętym
miejscu i razem z 13 ekipami straży po
żarnej ma nie dopuścić do utonięć.
Podczas Kumbh Meli na początku lat

pięćdziesiątych wiele osób zginęło; gdy
tłum na brzegu zaczął napierać na lu
dzi stojących już w rzece i zepchnął ich

RYSZARD PIEKAROWICZ

nych rzekach I przypisują to boskiemu

pochodzeniu tej rzeki, która wypływa
podobno ze stopy Wisznu, opływa niebo

pod postacią drogi mlecznej, a potem
spada na ziemię — w Himalajach — ze

zmierzwionych włosów Siwy. Rzeczywi
ście, woda gangesowa przechowywana
w naczyniu zachowuje świeżość bar
dzo długo, podczas gdy .woda z innych
rzek robi się po kilku dniach stęchła.

Badania naukowców z Uniwersytetu
Rurkee (Indie północne), wykazały, że

przyczyną tego jest obecność w mule na

dnie Gangesu i w wodzie tej rzeki pew
nych substancji radioaktywnych i dro
bin minerałów mających właściwości

bakteriobójcze. Jednak wszystkie sub
stancje bakteriobójcze razem wzięte mo
gą nie wystarczyć podczas najazdu bli
sko 50 milionów Hindusów na skrawek
rzeki o długości kilku kilometrów i

dlatego władze sanitarne Ailahabadu
postanowiły po raz pierwszy zamknąć
na czas festiwalu ujścia ścieków miej
skich wpadających do Gangesu. Rów-

INDIE

DZBAN BOSKIEGO NEKTARU
gu Gangesu z dwiema innymi święty
mi rzekami, Dżamną i niewidoczną dla
ludzkich oczu, podziemną mityczną
Saraswati i już przez to samo jest miej
scem szczególnie czcigodnym. Jednak

przed tysiącami lat, kiedy Allahabad

nazywał się Prajagą, pewien bóg hindu
ski uciekający przed demonami z Ku-
mbhem, czyli dzbanem boskiego nekta
ru, zatrzymał się przy ujściu Dżamny
do Gangesu, postawił naczynie na ziemi
i przez nieuwagę rozlał tam kilka kro
pel świętego płynu. Hindusi wierzą, że

kąpiel w tym miejscu ma moc rytualne
go oczyszczenia i zapewnia zbawienie
wiekuiste, zwłaszcza kąpiel, której za
żyło się w dobrowróżbnym okresie wy
padającym raz na 12 lat.

W tym roku Kumbh Mela allahaba-
dzka zgromadzi rekordową liczbę pą
tników. gdyż jest szczególnie dobro-
wróżbną kulminacją okresu 144-letnie-

go, złożonego z 12 cykli 12-letnich. Po
nadto w odróżnieniu od poprzednich
Kumbh Mel. których daty były przed
miotem sporów między astrologami róż
nych szkół, tym razem wszyscy są zgo
dni, że festiwal kąpieli obrzędowych
zaczyna się 5 stycznia, a kończy 16 lu
tego. Niektóre dokładne prognozy zapo
wiadają przybycie do Ailahabadu ogo
leni 47,6 miliona osób!

Aby kontrolować ruch na drogach
dojazdowych i wewnętrznych, policja
zbudowała 100 wież obserwacyjnych,
zaś w 5 miejscach zainstalowała kame-

nocześnie 100 lekarzy ! 2000 pielęgnia
rzy szczepi przeciwko cholerze wszys
tkich pielgrzymów przybywających do
Ailahabadu.

MK

stratował. Hindusi wie-sy głębinę lub
rzą. że najlepiej jest zażyć kąpieli tuż

po rozpoczęciu się okresu dobrowróż-

bnego i właśnie wtedy powstaje riad

rzeką, zamieszanie,
natychmiast wejść

gdyż wszyscy chcą
do wody.

woda
że woda w Gange

Boska
Hindusi twierdzą.

sie jest czystsza i zdrowsza niż w in-

Już się zaczyna...

Tłumy pątników w pomarańczowych
1 morelowych szatach wędrują już dro
gami Indii północnych, zdążając w stro
nę Ailahabadu. Jednak większość pie
lgrzymów przyjeżdża koleją lub auto
busami. Codziennie przybywa do Al-
lahabadu 300 pociągów specjalnych,
zaś parking autobusowy u zbiegu Gan
gesu i Dżamny zajmuje 40 hektarów i
został wyposażony w stacje benzynowe
i warsztaty naprawcze. Oprócz 1200 au
tobusów, które przewożą pielgrzymów
w odrębie Ailahabadu i okolic, drugie
tyle autobusów specjalnych kursuje
między Allahabadem i innymi miastami
Indii północnych.

Pan Sushil Tripathi odetchnie dopiero
17 lutego, gdy ostatnie pół miliona pą
tników opuści miasto, a armia 6 ty
sięcy sprzątaczek oczyści teren Kumbh
Meli. Jeśliby ktoś chciał napisać do nie
go, aby dowiedzieć się, jak w ciągu 43
dni nakarmić, przenocować i utrzymać
w zdrowiu i porządku prawie 50 milio
nów ludzi, może to uczynić adresując
list: Mr. Sushil Tripathi, Kumbh Mela
Officer, Allahabad, Uttar Pradesh,
India. „
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PEWIEN psycholog amerykański' przeprowadził- ankietęl wTifó- —morskich" do'-" służby“sab&tatWej,’ śktefówańej przeciwko’ pań-"
rej zawarte były dwa pytania: „Czy zabiłbyś nieznajomego czło
wieka?” — „Jeżeli tak, to za ile?” Anonimowe odpowiedzi re
spondentów zaskoczyły naukowca. 25 proc, zapytanych było
gotowych zamordować nieznajomą osobę pod warunkiem, że

otrzymają za to zapłatę. Przeważnie kwota, jaką wymieniali,
wynosiła około 50 tys. dolarów. Do psychologa nadeszło wiele

odpowiedzi od ludzi, którzy zaznaczali, że zabijali już niejedno
krotnie w życiu, najczęściej jako żołnierze w Wietnamie. Nie
mal połowa ankietowanych z tej grupy wołałaby jednak zli
kwidować jakiegoś znajomego, który im się naraził. Wtedy
cena, jak wynika z ankiety, byłaby niższa — około kilkuset

dolarów...

stworri ościennym, a przede wszystkim Kubie. Dziennik przy
pomniał pierwszą próbę skierowania wyćwiczonych zwierząt z

minami, które miały popłynąć do przystań, morskiej Fidela
Castro i wysadzić w powietrze „daczę” kubańskiego przywódcy.
(Daty nie podano).

Obecnie odbywa się pełne szkolenie delfinów dla służby sa
botażowej Na ich tresurę CIA wydała — jak podaje dzien
nik — 25 min dolarów w ciągu ostatnich 10 lat. Psycholog
Michael Greenwood, który przez 10 lat był wojskowym trene
rem delfinów, zrezygnował z dalszej służby, ponieważ „nie
mógł znieść tego, żeby rozumne i szlachetne, przyjazne czło
wiekowi zwierzęta używano do brudnej roboty”. Naukowiec

oświadczył, że już od 1969 roku specjaliści CIA doskonalą tre
ningi sabotażowe delfinów pod Hawaną, zagrażając m.in. że-

gludzie międzynarodowej.

Japońska kolejka niedalekiej przyszłości.

*

AMERYKAŃSKI dziennik „Daily News” .poinformował ostatnio
o eksperymentach CIA w dziedzinie wprowadzenia zwierząt

KRZYŻÓWKA
POZIOMO: 3. zbiory kolęd i pastorałek, 5. wielki malarz

i architekt włoskiego renesansu, 6. bojowy rynsztunek
dawnego rycerza, 8. niezbędna na świątecznym stole, 9.
bohater rzynreki nie lękał się tortur, 11. ssak morski, 15.
płatki na mleku, 16. wybitny włoski fizyk, 17. leśne jago
dy, 20. miasteczko koło Leszna nad Jeziorem Łoniewskim,
22. awitaminoza, 23. promienisty krąg, symbol sławy, 24.
spekulant, 25. afrykańskie zarośla, 28. mała rybka z ro
dziny śledziowatych, 29. wybitny polski fizyk, współpra
cownik Einsteina, 30. tereny sąsiadujące z zamkiem.

PIONOWO: 1. zastrzyk, 2. kawaleryjska broń zdrobnia
łe, 3. wielka beczka, kadź, 4. imię Strawińskiego. 5. mia
sto na Śląsku, 7. wonność, 8. angielski dyplomata, orien-
talista, odczytał pismo klinowe, 10. zapoznawczy na wcza
sach, 12. dawna nazwa obszarnika, 13. tytuł słynnego
dzieła Ksenofonta, 14. baretka, 18. naczynie Dewara, 19.
bóg dobra i światła przeciwnik Arymana, 21. tropikalny
wąż wodny, dusiciel, 22. szczyt nad Szklarską Porębą, 26.
materiał do krycia dachów (wspak), 27. izby klasztorne
lub więzienne.

Rozwiązania prosimy nadsyłać w terminie do dnia 14
I 77 r. (decyduje data stempla pocztowego) z dopi
skiem na kopercie: „Krzyżówka nr 1”. Wśród czytelni
ków, którzy nadeślą prawidłowe odpowiedzi Redakcja
rozlosuje nagrody w postaci 10 KSIĄŻEK.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 49
Poziomo: 7. konsorcjum, 8. banknot, 9. epsonit, 11, Adam,

13. plener, 15. Anatol, 17. sterta, 19. przyswajanie, 22. rozłam,
25. ochwat, 27. skutek, 28. ocet, 29. kongres, 30. andruty
(wspak), 31. Wieniawski.

Pionowo: 1. galareta, 2. Molnar, 3. kształt, 4. schemat, 5.

fuksja, 6. magister, 10 speleolog, 12. blondynka, 14. estrada,
16. napiwek, 17. szyfr, T8. alarm, 20. ochronka, 21. potentat,
23. okostna, 24. antykwa, 26. termin, 27. skuwka.

NAGRODY WYLOSOWALI
Za prawidłowe rozwiązanie zadań w krzyżówce nr 49, z

dnia 18/19 XII 1976 r. książki otrzymują: J. Kłosowicz, A.

Skrętowicz, M. Dobrowolski, Z. Witko, S. Faliński, J. Tiahny-
bok — Kraków, E. Olpiński — Tarnów, S. Gabryel — Gorli
ce, S. Ogorzałek — Cieniawa, S. Laszczak — Bujaków.

Nagrody zostaną przesłane pocztą.

♦ Zapowiedzią wystawy filatelistycznej krajów socjalis
tycznych SOZPHILEX 77, jaka odbędzie się w sierpniu w

stolicy NRD Berlinie jest znaczek z symbolicznym motywem
oraz adnotacją, że wspomniana wystawa zorganizowana w

roku 60 rocznicy Wielikej Socjalistycznej Rewolucji Paź
dziernikowej.

♦ Kontynuacją cyklu, w którym prezentowane są Pom
niki Pamięci o znaczeniu międzynarodowym stał się zna
czek, wprowadzony do obiegu również 19 października, uka
zujący fragment monumentu wzniesionego w Budapeszcie.

♦ Rękodzieło artystyczne w ujęciu historycznym posłuży
ło za temat 5 znaczków, które przedstawiają piękne wyro
by rękodzielników, pochodzące z XVI—XVIII w. Egzempla
rze zaprezentowane na znaczkach znajdują się w zbiorach

berlińskiego Muzeum Sztuki (Zamek Kópenick).
Do atrakcyjnych zaliczyć należy także 6 znaczków serii

„Mosty NRD”. Najciekawszy jest znaczek wart. 25 fen.
Przedstawia on monumentalny wiadukt Gotzschtal o wymia
rach 574 m długości i 78 m wysokości (kształtem przypomina
starorzymskie akwedukty). l.tOfl budowniczych wznosiło ów
wiadukt przez 5 lat, z przeznaczeniem dla linii kolejowej.
Jest to budowla z połowy ub. stulecia. Znaczek z powodze
niem można włączyć do tematu: architektura.

♦ 3000 Kart Solidarności rozsprzedano 3. 9. 1976 r. na

Alexanderplatz w Berlinie podczas prowadzonej tutaj — z

inicjatywy berlińskich dziennikarzy akcji gromadzenia fun
duszu solidarności z antyimperializmem. Karta z odpowied
nim tekstem i rysunkiem, ze znaczkiem skasowanym okoli
cznościowym datownikiem kosztowała 1 Mk z czego 50 fen.

przeznaczono na fundusz. Dzięki tej jednodniowej akcji fun
dusz wzbogacił się o 110 000 Mk (także ze sprzedaży litera-

< tury, zdjęć itp.). (zg)
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UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

przyjmie do pracy
w domach studenckich
i budynkach dydaktycznych UJ:

• PALACZY ’

• PORTIERÓW
• SPRZĄTAJĄCE
• POKOJOWE
• HYDRAULIKÓW.

Wynagrodzenie zgodnie z przepisami
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24
sierpnia 1973 roku w sprawie uposażenia
pracowników nie będących nauczycielami
akademickimi oraz zarządzenia nr 58 Mi
nistra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Te
chniki z1 dnia 22, listopada 1974 r., w spra
wie zasad wynagradzania palaczy kotłow
ni w szkołach wyższych, podległych Mini
strowi Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Te
chniki.

Informacji udziela
i zgłoszenia przyjmuje:

—• Dział Spraw Pracowniczych
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Collegium Novum, ul. Gołębia
nr 24, pokój nr 16, telefon
586-06 wewn. 116.

K-9773

KURSY

♦ tapetowania mieszkań

♦ obsługiwania pistoletu
„Grom”

♦ pedagogiczne dla mi
strzów zawodu — oraż

4 chłodników

organizuje Zakład Do
skonalenia Zawodowego.

Wpisy:
Kraków, ul. DIETLA 38,

telefon nr 639-41.

K-9621

KURSY

„GOSPODNIKA”

dla osób świadczących

usługi turystyczne
w pesjonatach, zajazdach,
kwaterach prywatnych —

organizuje Zakład Do
skonalenia Zawodowego.

Wpisy:
Kraków’, ul. DIETLA 38,

telefon nr 639-41.
K-9623

KURSY
5-miesięczne

KREŚLEŃ
technicznych

i KOSZTORYSOWANIA

organizuje Zakład Do
skonalenia Zawodowego.

Wpisy:
Kraków, ui. DIETLA 38,

telefon nr 639-41 .

KURSY
RADIO-TELEWIZYJNE

I stopnia — oraz

KINOOPERATORÓW
wąskiej taśmy (16 mm)
organizuje Zakład Do

skonalenia Zawodowego.
Wpisy:

Kraków, ul. DIETLA 3S,
telefon nr 639-41.

K-9W

KURSY
SPAWANIA elektrycznego

i gazowego,
PALACZY c. o. oraz

kotłów wysokoprężnych —

organizuje Zakład Do
skonalenia Zawodowego.

Wpisy:
Kraków, ul. DIETLA 38,

telefon nr 639-41.

K-9609

>
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PIĄTEK
SŁOWACKIEGO (pl. Ducha l):

W. ZuKrowski: Porwanie w Tiu
tiurlistanie - 11, MINIATURA (pl.
Ducha 2): Calderon: Życie jest
snem — 19.15. STARY (Jagielloń
ska 1): S. Wyspiański: Warsza
wianka — 19.15, KAME
RALNY (Boh. Stalingradu 21): B.
Schulz: Sklepy cynamonowe —

19.15, BAGATElA (Karmelicka 6):
Z. Krasiński: Irydion — 19.30, LU
DOWY (os. Teatralne 34): Jan Bi
jała: Nasza patetyczna — 19.15,
MUZYCZNY (Lubicz 48): Henne-

quin i Veber: Pan) Prezesowa —

19.15, GROTESKA (Skarbowa 2):
Z. Mikulska: przyszliśmy tu po
kolędzie - 10, 17 (wid. zamkn.),
FILHARMONIA (zwierzyniecka 1):
Koncert symfoniczny — inaugura
cja Roku Beethovenowskiego —

19.30.

SOBOTA
SŁOWACKIEGO: J. Słowacki:

Lilia Weneda — 19.15, MINIATU
RA: Calderon: Życie jest snem —

19.15, STARY: I. Dworiecki: Czlo-
wiek znikąd — 19.15 (sala im. H .

Modrzejewskiej), F. Dostojewski:
„Idiota*’ — publiczna próba w też.

A. Wajdy - 18.30. KAMERALNY:
S. Mrożek: Garbus — 19.15, BA
GATELA: Z Krasiński: Irydion —

19.30 (prem. prasowa), LUDOWY:
A. Arbuzów: Staromodna kome
dia - 19.15, MUZYCZNY: Hen.ne-

quin I Veber: Pini Prezesowa —

19.15, GROTESKA: A. Lindgren:
Karlsson z dachu — 15, W. Jesion
ka: Kulisy złudy — 20 (kabaret
dla dorosłych), KOLEJARZA (Bo
cheńska 5): Porwanie Sabinek —

19, FILHARMONIA (Zwierzyniec
ka 1): Koncert symfoniczny —

inauguracja Roku Beethovenow-

skiego - 19.30. REGIONALNY (Fi
lipa 6): Szopka krakowska /- 16,
18.30, KAWIARNIA LITERACKA

(Pijar&ka 7): Kabaret „Szanujmy
Marynie” — 21.30.

NIEDZIELA
SŁOWACKIEGO: K. Szymanow

ski: Król Roger — 14, A. schón-

berg: Księżycowy Pierrot — Noc

rozjaśniona — 19.15 (scena opero
wa), MINIATURA: Calderon: Ży
cie jest snem — 17 (przedst. zam
knięte), STARY: L Dworiecki:
Człowiek znikąd — 19.15 (sala H.
Modrzejewskiej), F. Dostojewski:
„Idiota’* — publiczna próba w reż.
A. Wajdy - 18.30, KAMERALNY:
S. Mrożek: Garbus — 16, 19.15,
BAGATELA: E. Szwarc: Królowa

Śniegu — 11, 15, Z. Krasiński: Ir?z-
dion - 19.30* LUDOWY: T. Kwin
ta: Krawcy szczęścia — 11, 15

(przedst. zamkn. — abonam. nie
ważne). GROTESKA: H. Cyganik
i T. Kwinta: Poproście rzepa, by
się nie czepiał — 10. 14 (wid. zam
knięte). 17 . KOLEJARZA: Porwa
nie Sabinek — 15. 19. REGIONAL
NY; Szopka krakowska —16,18.30,
FILHARMONIA - aula PWSM:
Koncert dla dzieci: W karnawa
łowym nastroju ~ 12.

PROPOZYCJE

PIĄTEK
■ KDK „POD BARANAMI" (Ry

nek Gl. 27): Dr J. KabaJ będzie
mówił na temat: Istota marksisto
wskiego pojmowania religii —18
(s. Drewniana) ■ KLUB SZARA

DZISTÓW PRZY KDK zaprasza
miłośników rozrywek umysłowych
na cotygodniowe spotkania klu
bowe. Zapisy przyjmuje i infor
macji udziela KDK, Rynek Gl. 27
s. 130 III p. w każdy wtorek od
11. I . br. w godz. od 10.15 do 20.30
■ PAN - KOM. NAUK PEDAGO
GICZNYCH (Sławkowska 17): Od
czyt doc. dr H. Gąsiora — Wycho
wanie środowiskowe dzieci i mło
dzieży w koncepcji nowej reformy
edukacji narodowej — 18 ® Od

7 do 12. 1 . br. odbędzie się kolejny
Ogólnopolski Przegląd Nowości

Wydawniczych Mies ąca. Wystawa
czynna w KDK „Pod Baranami’*,
Rynek Gł. 27 w godz. od 12 do 13.
w niedziele od 10 do 14 H KLUB

Środowiskowy „paleta” (Bo
gatki 3) zaprasza na wystawę fo
tograficzną Jana Kaji — zdjęcia
z Angl’1. Francji, Szwajcarii i

Włoch, wystawa czynna codzien
niewgodz.od18do22■DK
PRZY KRAK. ŻAKU. SODOWYCH

(Zakoo’ańska 62): Film — Brylan
ty pani Zuzy oraz Klub Tańca

Towarzyskiego — 17 (wst. wolny)
w DK (Majakowskiego 2): Film w

DKF: Najemnik — wnrowadzetlie
J. Korosadowicz — 19.

SOBOTA
■ KLUB SRODPOLE (OS. Na

Wzg. Krzesławickich 17a): Bawi
my się w sobotę — program roz
rywkowy w wykonaniu artystów
scen krakowskich — 18.30 ■ KLUB
KUŹNIA (os. Złotego Wieku 14):
Karnawał wydziałów produkcyj
nych—ZS—S3 — 19. ■ KLUB
MPiK (Mały Rv«ek 4): Indie —

archtektura i krajobraz — pre
lekcja mgr inż. W. Gródeckiego —

19.15 (wstęp wolny).

NIEDZIELA
■ KLUB STARÓWKA (Szczepań

ska 5): Z cyklu: praca z dziećmi
— Spotkanie z Bolkiem i Lolkiem
na ekranie — 16 B DK PRZY
KRAK. ZAKL. SODOWYCH: Dy
skoteka — 17.

PONIEDZIAŁEK
■ KLUB ZNP (Sienkiewicza 27):

Spektakl — Ostrożnie z ogniem w

wykonaniu J. A . Braszkl — 18

(wst. wolny) ■ KLUB MPiK (Ma
ły Rynek 4): Monodram Czysta
miłość I. Iredyńskiego w wykona
niu K. Borowca — 19.15 (wst. wol
ny) ■ KDK POD BARANAMI:
doc. dr Zb. Siatkowski będzie mó
wił na temat — Tendencje reper-.
tuarowe — Inscenizacja i sceno
grafia - 18.30 »l KLUB KUŹNIA
(os. Złotego Wieku 14): Spotkanie
z lekarez.m - 18 B Występ zespo
łu greckiego Sirtaki — 19.

PIĄTEK
APOLLO (Solskiego 11): China

town (USA 18 lat) »*»/«“■>
_ 10,

12.30. Werdykt (£r. 18 lat) »**/’°*=
— 16. 18. 20. dom Żołnierza
(Lubicz 48): Policjanci (USA 18 iat)
»,«^ooao _

16. KIJÓW (al. Krasiń
skiego 34): Trędowata (poi. 12 lat)
łyoooo _ 16, 18, 20. Oddział (USA 15

lat) ***/“» — 22. KULUTRA

(Rynek Gl. 27) : Joe Kidd (USA
15 lat) **/==“ - 9.30 . 11.30. 13.30.
20. Katastrofa (poi. 15 lat) **/°°
— 18. MIKRO (Dzierżyńskiego 5):
Ucieczka gangstera (USA 18 lat)
»»*/oooo

_ 15.45, 18, 20.15 MŁODA
GWARDIA (Lubicz 15): Od sied
miu wzwyż (USA 18 lat) »/<»• —

14.45, 17, 1S.15. MASKOTKA (Dzier
żyńskiego 55): Szaleństwo miłości

(norw. 18 iat) »/«* - U, 13. Uciecz
ka przez pustynię (fr. 15 lat)
»»/ioo

_ 15.30, 17.30. 19.30. PA
SAŻ BIELAKA: Przygody Bol
ka i Lolka (poi. b.o.) - 10. 11. 15.
16, 17. Bułeczka (poi. b .o .) *1°° —

12. Ojciec chrzestny (USA 18 lat)
»»»ł/oooo

_ 18, 21. PODWAWEL
SKIE (Komandosów 21): niecz.
ROTUNDA (Oleandry 1): West si-
de story (USA 15 lat) »*»»/“» -

17, KWO: Amerykański ekspery
ment (USA) — 19. DKF: Strach
na wróble (USA) ****/°00.
Rozmowa (USA) <•**/” — 20.15.
SFINKS (os. Górali 5): Patt Gar-
ret i Billy Kid (USA 18 lat) ***/
oo«| — 15, 17. SZTUKA (Jana
4): Trochę miłości (szwedz. 15

lat) «**/«► — 10. 12.30. 15.30. 18, 20.30.
ŚWIT D. SALA (os. Teatralne 10):
Trędowata (poi. 12 lal) »/ooot’ —

16, 18, 20. ŚWIT M. SALA (os. Tea
tralne 10): sekcja specjalna dr. 15
lat) »»;oo _ |5, 17.15, 19.30. ŚWIA
TOWID D. SALA (os. Na Skarpie
7): Po sezonie (»ng. 15 lat) **/°°
— 16, 18, 20.15. ŚWIATOWID
M. SALA (os. Na Skarpie 7):
Prawo gwałtu (USA 18 lat) ***/oo°
— 15, 17.15, 19.30, UCIECHA (Boh.
Stalingradu 16): Trędowata (poi.
12 lat) — 10, 12, 16, 18, 20.

Dziewczyna do dziecka (wl. 18

lat) ***/ood — 22. UGOREK (os.
Ugorek): Tragedia Posejdona (USA
15 lat) *»/°<“° — 17, 19. WANDA

(Waryńskiego 5): Czterej muszkie
terowie (pan. 12 lat) *»»/•<»»—- 10,
12.15. Szczęki (USA 15 lat)

— 15.30 . 18. 20.30. WARSZAWA (Stra-
dom 15) i Klatka (fr. 15 lat) **/“ —

15.45, 18, 20. Ponad strachem (fr.
15 lat) */«*» — 22 . WOLNOŚĆ (18 |

Stycznia 1): Nashville (USA 15 i

lat) **»/««> — 10, 12.30. Godziny i

grozy (ańg. 15 lat) »»/■»<» — 15.15,:
18, 20.15. Ludzie godni szacunku
(wl. 18 lat) **/oo° — 22. WRZOS

(Zamojskiego 50): Nocne widma

(ang. 18 lat) */«°9 — 15.45, 18, 20.
WISŁA (Gazowa 25): Brunet wie
czorową porą (poi. 12 lat) */° —

li, 16. W poszukiwaniu miłości

(ang. 15 lat) */» — 13, 18, 29.
ZWIĄZKOWIEC (Grzegórzecka 71):
Przepraszani, czy tu biją? (poi. 18
lat) *»»/óóoo

_ i8, ńKF: Doktor

Franęolse Gailland — 20.15.

DOBCZYCE — Raba: Policjanci
(USA 18 lat) »**/oeoo

_ 20, GDÓW
—- Promyk: Z podniesionym czo
łem (USA 15 lat) »/°»° — 18,
KRZESZOWICE — Nowości: Gdzie

się podziała siódma kompania?
(fr. b.o .) */°°°, MYŚLENICE — Wi
sła: Trzęsienie ziemi (USA 15 lat)
»»/óooo

_ 17.45, 20 NIEPOŁOMICE
— Bajka: Motylem jestem (poi.
b.o.) **/“« — 17, 19. PROSZOWICE
— Syrenka: Jak zdobyć prawo ja
zdy (fr. 15 lat) »/°° ~ 17- SŁOM
NIKI — Czar: Nie unikniesz prze
znaczenia (fr. 15 lat) */°°° — 16.30,
19, SKAWINA — Junak: Przepra
szam. czy tu bilą? (poi. 18 lat)
**#/oooo — 17, 10, WIELICZKA —

Górnik:. Ostatni Skok gangu Olse
na (duńs. 12 lat) */°°° — 14.45, 17,
19.15.

SOBOTA
KULTURA: Joe Kid (USA 15 lat)

m/oooó
_

9 .30, 11.30. Był sobie
drozd (ZSRR b.o.) ***/*> — 18. RO
TUNDA: West side story (USA 15
lat) — 17. SFINKS: Patt
Garret 1 Billy Kid (USA 18 lat)
♦łł/oooo

_ 16, 18, 20. SZTUKA: Ilu
zjon — 10.15, 12.30, 15.45, 18, 20.15.
ŚWIATOWID D. SALA: Avanti!

(USA 15 lat) *»*/“" — 14 seans

zamkn. Po sezonie (ang. 15 lat)
**/»■> ~ 16> 18. 20-15. UGOREK: Po
jedynek potworów (jap. b .o .) */=»*>
— 15, .17. Tragedia Posejdona (USA
15 lat) *ł/ooo6.

_

19. ZWIĄZKO
WIEC: Przepraszam,. ęzy tu biją?
(poi. 18 lat) ***/óoi>o — 15,45, 18,
20.15.

SKAŁA — Grota: Jak zdobyć
prawo jazdy (fr, 15 lat) »/«> — 16,
18, WIELICZKA — Górnik: Ostatni
skok gangu Olsena (duńs. 12 lat)
*/°°o

_ 16.45, 19, ZABIERZÓW —

Wolanka: Deps (jug. 15 lat) «*/°°
— 18.

Pozostałe kina — jak w piątek.

NIEDZIELA
APOLLO: Chinatown (USA 18

lat) ***/oix>o — io seans zamkn.,
12.30 (popol. seanse jak piątek).
DOM ŻOŁNIERZA: niecz. KIJÓW:
Trędowata (poi. 12 lat) */'>00t> — 13,
16. 18, 20. KULTURA: Joe Kidd
(USA 15 lat) **/<x>óo

_

20. Sami
swoi (poi. b.o.) **/oooo

_

18. MI
KRO: Czarodziejskie dary (NRD
b.o.) */**> — 11 (popol, seanse jak
w piątek). MŁODA GWARDIA:
Od siedmiu wzwyż (USA 18 lat) */
000 — 12 . 14.45, 17, 19.15. MASKOT
KA: Bajki - 10.30, 11.30, Sześć niedź
wiadków i klown Cebulka (CSRS
b.o.) */°° — 12.30. Ucieczka przez
pustynię (fr. 15 lat) **/<»» — 15.15,
17.30, Szaleństwa miłości (norw. 18

lat) */°° — 19.30. PAS. BIELAKA:

Przygody Bolka i Lolka (pól. b.o .)
— 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. Ojciec
chrzestny (USA 18 lat) ***«/oooo

_

18, 21. PODWAWELSKIE: Bajki —

11, 12. Podróż Sindbada do złotej
krainy (ang. b.o.) */°*» — 16, 18.
SFINKS: Bajki — 11, 12, 13 (popol.
seanse jak w sobotę). SZTUKA:

Byliśmy tacy zakochani (wl. 15
lat) **/■><> 10, 12.30, 15.36, 18, 20.30.
ŚWIT D. SALA: FUp i Flap w le
gii cudzoziemskiej (RFN b.o .) */ooo
— 13 (popi, seanse'jak w piąt.).
ŚWIATOWID D. SALA: Tomcio
Paluch (fr. b .o.) **/*>» — 11,15 (p0-
poł. seanse jak w piąt.). UCIE
CHA: Trędowata (poi. 12 lat)
*/°000

_ 10, j2, 16, 18, 20. UGO
REK: Bajki — 11, 12, 13 (popol.
seanse jak w sob,). WARSZAWA:
Klatka (fr. 15 lat) **/» — 12.15,
15.45, 18, 20. WOLNOŚĆ: Godziny
grozy (ang. 15 lat) *»/<>6oo

_ ii,
12.15. 15.45, 18, 20.15. WRZOS: Baj
ki — 11, 12. Winnetou wśród sę
pów (jug. b.o.) */»“ — 13 (popol.
seanse jak w piąt.). WISŁA: Baj
ki — 11, 12. Brunet wieczorową
porą (poi. 12 lat) »/*> — 13, 16. w

poszukiwaniu miłości (ang. 15 lat)
*/»

_ 18, 20. ZWIĄZKOWIEC:
Bajki — 12 .15. Piętaszek i Robin
son (ang. 12 lat) */” — 15.45.

Przepraszam, czy tu biją? (poi. 18
lat) **♦/=«.

_ 18, 20.15.

Pozostałe kina — jak w piątek
i sobotę.

WYSTAWYJ

PIĄTEK
SOBOTA, NIEDZIELA

WAWEL — KOMNATY: piąt.
(12—16), sób. niedz. (10—15), SKAR
BIEC I ZBROJOWNIA: piąt. sob.
niedz. (10—15.30), MUZEUM NA
RODOWE — SUKIENNICE: piąt.
(10—15), sob„ niedz. (10—16), MUZ.
CZARTORYSKICH (Pilarska 8):
piąt., sob. (10—16), niedz. (9—15),
MUZEUM SZOŁAYSKICH (pl.
Szczepański 9): piąt., sob., niedz.

(10—16), DOM JANA MATEJKI
(Floriańska 41): piąt. (12—18), sob.

(10—16), niedz. (9-15), NOWY
GMACH (3 Maja 1): piąt. sob.
niedz. (10—18), MUZ. HISTORYCZ
NE (Szpitalna 21): Wystawa —

DZIEJE TEATRU KRAKOWSKIE
GO: piąt. (9—15), sob. (11—18),
niedz. (9—14), JANA 12: Wystawa
— MILITARIA: piąt. (9—17). sob.
(11-18), niedz. (9—14), FRANCISZ-

iiEiiiiiiiiiiiininiiiiiiuiiiiiiiiiHiiniiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiaiiiiiHHioKiiiiiiiiiiHiiiniHiiiEiii
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KAŃSKA 4: Wystawa pokonkurso
wa — SZOPKI KRAKOWSKIE:

piąt. sob. niedz. (11—18), MUZ.
ARCHEOLOGICZNE (Poselska 3) :

Starożytność i średniowiecze Ma
łopolski, kolekcje zabytków ar
cheologii śródziemnomorskiej (E-
gipt): piąt. (10—14), sob. (14—13),
niedz. (10—14), MUZ. PRZYROD
NICZE (Sławkowska 17): Wystawa
— FAUNA EPOKI LODOWCOWEJ:

piąt. sob. niedz. (10—13 wst. wol.),
MUZEUM ETNOGRAFICZNE (Wól-
nica 1): Wystawa — THE SHA-
KERS: Kultura pionierskiej społe
czności Ameryki XVIII—XIX w.:

piąt. sob. niedz. (10—15), MUZ. LE
NINA (Topolowa 5): Stała wysta
wa — LENIN W POLSCE: piąt.
(9—18), sob. (10—17) niedz. (10—13),
MUZEUM MŁODEJ POLSKI —

RYDLOWKA (Tetmajera 26): piąt.
sob. niedz. (11—14), MUZ. W PIES
KOWEJ SKALE: piąt. sob. niedz.
(10—17), MUZ. ŻUP KRAKOW
SKICH W WIELICZCE: piąt. (7—
14.30), sob. niedz. (9—20), KOPAL
NIA SOLI W WIELICZCE: piąt. (8—
12), sob. niedz. (8—16), GALERIA
KTF (Boh. Stalingradu 13): Wy
stawa VENUS: piąt. sob. niedz.
(9—21), PAŁAC SZTUKI (pl. Szcze
pański 4) : DOROCZNY SALON
MALARSTWA KRAKOWSKIEGO:

piąt. sob. niedz. (10—17), GALE
RIA BWA (Szczepańska 3a): piąt.
sob. niedz. (13—20), GALERIA
ZPAF (Anny 3) : PRZY POMOCY
OBIEKTYWU — A . STRUMIŁŁO:

piąt. sob. niedz. (10—18), GALE
RIA DESA (os. Kościuszkowskie
5): piąt. sob. (11—18), niedz. (nie
czynne), GALERIA DESA (Bracka
2): Wystawa Danuty BARANIEC-
KIEJ-WASYLEWSKIEJ połączona
z wystawą rysunków dzieci, GA
LERIA PRYZMAT (Łobzowska 3):
AUTOPORTRET W PLAKACIE:

piąt: sob. (9—19), niedz. (nieczj,
GALERIA DESA (Jana 3): Wysta
wa — BIŻUTERII ZŁOTEJ I

SREBRNEJ PIRO (wystawa sprze
dażna): piąt. sob. (11—19), niedz.

(niecz.), GALERIA STU (al. Kra
sińskiego 18)': Wystawa grafiki i

rysunku — KOCHAJ PIEKŁO:

piąt. sob. (15—21), niedz. (niecz.),
MIEJSKA BIBLIOTEKA PU
BLICZNA (Franciszkańska 1): Wy-
śtawa — T. HOLUJ — poeta, pro
zaik, dramaturg, publicysta, dzia
łacz: piąt. (14—19), sób. (10—15),
niedz. (10—13), BIBLIOTEKA WO
JEWÓDZKA (Michałowskiego 10):
Wystawa — SIENKIEWICZ DA
WNIEJ I DZISIAJ: piąt. (8.30—

18), niedz. (niecz.), GALERIA
KRAMY DOMINIKAŃSKIE (Sto
larska 8—10): Wystawa ENZO A-
PICELLA — akwarele, rysunki,
grafika, KLUB MPiK (pl. Cen
tralny): piąt. sob. (10—21), niedz.
(11—15), SALON TPSP (N. Huta,
al Róż 3): Wystawa grupy arty
stycznej robotników-twórców
GART: piąt. sob. niedz. (11—18).

MYŚLENICE — BWA (3 MaiA) :

Wystawa STANISŁAWA BATRU-
CHA (malarstwo) i IZY DELEKTY-
WICIŃSKIEJ (akwarele): piąt.
sob. niedz. (9—14).

DOM GRECKI (Sobieskiego 3):
Wystawa poplenerowa ZARABIE
76: piąt. sob. niedz. (9—14).

SALON ROZRYWKI (Pstrowskie
go 12): piąt. sob. niedz. (11—21).

LAS WOLSKI — ZOO: piąt. śob.
niedz. (9—16).

SZPITALE
DYZUM

PIĄTEK,
SOBOTA, NIEDZIELA

CHIRURGICZNY: (piąt.) Tryni-
tarska 11 (sob.) Prądnicka 80

(niedz.) Trynitarska 11, CHIRUR
GII DZIEC.: (piąt.) Prokocim

(sob.) os. Na Skarpie 65 (niedz.)
Prokocim, NEUROLOGICZNY:

(piąt.) Kobierzyn (sob.) Prądnicka
35 (niedz.) Kobierzyn, UROLOGI
CZNY : (piąt. sob. niedz.) Grzegó
rzecka 18, OKULISTYCZNY: (piąt.
sob.) Witkowice (niedz.) Koperni
ka 38, LARYNGOLOGICZNY: (piąt.
sob. niedz.) Kopernika 23a.

MYŚLENICE (Szpitalna 2) - 204-
44 (cała dobę). PROSZOWICE (Ko
pernika 2) — tel. 251 (ćałą dobę)

INFORMACJA SŁUŻBY ZDRO
WIA:

KRAKÓW: tel. 378-80 (8—22), tel.
240-93 (22—8).

DYŻURNE PRZYCHODNIE:
PRZYCHODNIA REJ. nr 5 (al.

Pokoju 4) - tel. 181-80, 183-96

(18-22).
PRZYCHODNIA REJ. nr 6 (N.

Huta, os. Jagiellońskie bl. 1) — tel.
469-15 (18—22).

PRZYCHODNIA REJ. nr 1 (Gal
la 24) — teł. 721-35 (18—22).

PRZYCHODNIA REJ. nr 2 (Kra
sickiego Boczna 3) — tel. 613-55
(18—22).
PRZYCHODNIA PRZYSZPITAL

NA W MYŚLENICACH sob. (15—
20), niedz. (10—16). Wizyty domo
we niedziela (10—13),

PRZYCHODNIA PRZYSZPITAL
NA I REJONOWA W PROSZOWI
CACH (Kościuszki 30) sob. (15—
20), niedz. (10—16). Wizyty domo
we niedziela (10—13),

Wszystkie placówki udzielają po
rad ambulatoryjnych oraz przyj
mują wizyty domowe w zakresie

ogólnym, pediatrycznym, stomato
logicznym i zabiegowym. (Inne od
działy szpitali wg rejonizacji).

POGOTOWIE ♦

PIĄTEK
SOBOTA, NIEDZIELA

Siemiradzkiego 1, wypadki tel.
09, zachorowania i przewozy 380-55,
Rynek Podgórski 2, 625-50, 657-57,
al. Pokoju 7, 109-01, 105-73, Lotni
sko Balice 745-69, N. Hutą 422-22,
417-70, Proszowice 9, Myślenice 09,
Skawina 09, Wieliczka 9, 557-60,
Krzeszowice 9, 88.

POGOTOWIE RATUNKOWE: Sie
miradzkiego 1: Ambulatorium o-

kulistyczne — tel. 377-77 — czynne
całą dobę.

apteki e e
_____

PIĄTEK,
SOBOTA, NIEDZIELA

DYŻURY NOCNE

Rynek Gl. 42, pl. Wolności 7,
Pstrowskiego 94, Nowa Huta —

Centrum A.
MYŚLENICE (Żeromskiego 19) —

tel. 214-28.
SKAWINA (Słowackiego 5) — tel.

250.
Wieliczka (os. Sienkiewicza

bl. 24) — tel. 664.

PIĄTEK
SOBOTA, NIEDZIELA

INFORMACJA O USŁUGACH!
565-68, 200-44 piąt. (7—13), sob.

niedz. (niecz.) .

PUNKT INFORMACJI APTECZ
NEJ 107-65 (czynny od 8 do 15).

CENTRUM INFORMACJI TURY
STYCZNEJ WAWEL-TOUR1ST, ul.
Pawia 8. tel. 260-91 czynne piąt.
(0—18), sob., niedz. (niecż.) .

SPÓŁDZIELCZY PUNKT PEDIA*
TRYCZNY — zamawianie wizyt
domowych od 16 do 23.30, tel.

568-86, 583-44.
POMOC DROGOWA: tel. 417-60

(czynna od 7 do 22), tel. 265-27

(czynna od 7 do 15).
TOWARZYSTWO ŚWIADOMEGO

MACIERZYŃSTWA (Boh. Stalin
gradu 13) tel. 578-03 czynne piąt.
(8—18). śob., niedz. (niecz.) .

TELEFON ZAUFANIA: 371-37

(16—22);MŁODZIEŻOWY TELEFON ZA
UFANIA: 611-42 piąt. (14—18), sob.

niedz. (niecz.) .

TELEFON ZAUFANIA — MILI
CJA RADZI: 216-41 (czynny całą
dobę). _

INFORMACJA KULTURALNA:

(Rynek Gl. 27 pok. 144), tel. 244-02

piąt. (11—18), sob., niedz. (niecz.) .

PORADNIA PRZEDMAŁŻEŃSKA
1 RODZINNA TOW. PLANOWA
NIA RODZINY (pt Wiosny Ludów

6) — cżyhna piąt. (16—19), sob.,
niedz. (niecz.) .

PIĄTEK

PROGRAM I

na fali 1322 m

DZIENNIKI: 6.00, 8.00, 9.00,
10.00, 12.05, 15.00, 16.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00

Godz. 11 .00 Widziane z bliska.
11.05 Nie tylko dla kierowców.
11.12 Z krakowskiej fonoteld. 11.30

Bydgoszcz na muz. ant. 11.55 Kom.
o stanie wód. 12.25 Bydgoszcz na

muz. ant. 12 .45 Roln. kwadrans.
13.00 Kwadrans z A. Nicholasem.
13.15 Moto-Sprawy. 13.30 Katalog
wydawniczy. 13.35 przed mikrofo
nem pols. zesp. regionalne. 14.00
Utw. kompozytorów pols. inspiro
wane folklorem. 14.20 Sport to

zdrowie. 14.25 Rytmy młodych w

różnych stylach. 15.05 List z Pol
ski. 15.10 Z pols. fonoteki. 15.35
Ciekawostki „Polskich Nagrań” —

aud. A . Karpińskiego. 16.05 Infor.
dla kierowców. 16.06 U przyjaciół.
16.11 Propoz. do Listy Przeb. 16.30
Aktualności kulturalne. 16.35 Rep.
lit. E. Borys — pt. „Samotność
niedoskonała”. 16.45 Fonoserwis.'
17.00 RadlOkurler. 17.20 Parada

póls. pios. 17.40 Tematy M. Le
granda w wersji instrument. 19.00
Muz. 1 Aktualności. 18.25 Nie tyl
ko dla kierowców. 18.30 przeb;
non stop; 19.15; Warszawska Orki
PR i TV p/d J. Pruszaka. 19.40 Mi
strzowie nastr. — E. Humperdinclc
CG. Jouvin. 20.05 Rad. -Telew. Szk;
Sred; dla Pracujących — Historia
— Jak należy utrwalić wiedzę o

przeszłości? 20.20 Mel„ do których
chętnie wracamy. 21.05 Kronika

sport, i Kom. Tot. Sport. 21.18

Dźwięk, plakat reki. 21 .33 Utw. St.
Moniuszki. 22 .20 Duety instrumen
talne. 22.30 Pasje, podróże, przy
gody. 22 .45 Mini-rec. — Zb. Wo
decki. 23.10 Koresp. z zagr. 23.15
Granice jazzu — aud. A . Witkow
skiego. 0 .11 Konc. życzeń od Polo
nii dl* rodzin w kraju. 0.31—5.00
PROGR. NOCNY Z GDAŃSKA.

PROGRAM II
Aa fali 249 m orax fii.67 MHz

DZIENNIKI: 06, Ł2. 6.39,
7.30, 0.39, 1140, 134®. 16.40,
21.30, 23.30

11.00 Dla ki. VIII (jęz. polski)
„Tysiąc faktów z lat młodości” —

słuch, wg „Dzienników” Stefana

Żeromskiego — opr. E . Nowackiej.
11.35 Postęp w gospodarstwie do
mowym. 11.45 Od Tatr do Bałtyku.
11.55 Kom. o stanie wód. 12.05 Aud.
dla wsi (Kr). 12 .15 Agrochem in
for. (Kr). 12.20 Zesp. tygodnia —

„Pastorałki” śpiewa Chór „Bard”
pod dyr. I. Pfeiffer (Kr). 12 .25
Rozmow* o kulturze. 12.45 Muz.
humoreski Rossiniego. 13.00 Dla ki.
I i II (wych. muzyczne) „Za ty
dzień zagadki” — aud. B. Kolago.
13.20 W. A . Mozart — Diyertimen-
to f-dur. 13.35 Wokół spraw na
szego stołu. 13.50 Szwecja śpiewa.
14.10 Więcej, lepiej, nowocześniej.
14.25 Tu Radio — Moskwa. 14.45
Sławne XX-wieczne kwartety.
15.00 Zawsze o 15 — progr. dla

dziewcząt 1 chłopców. 15.40 Studio
Słonecznik. 16.00 Gra i śpiew* ze
spół „Vysocan” z Jlhlayy (Cze
chosłowacja). 16.10 Infor., rady,
propozycje. 16.25 Rodzice a dziec
ko. 16.30 Mel. z operetek. 17.00 A-
matorskie zesp. przed mikrof. 17.20

Rep. lit. K. Dymią pt. „Czarna
gra”. 17.40 E. Stefańska-Łukowlcz
— solistka i kameralistka. 18.30 E-
ch* dnia. 18.40 Ludzie, wśród któ
rych żyjemy. 19.00 Recital organo
wy. 19.20 Nowe wiersze S. Polla-
ka. 19.30 Retransmisja konc. Ork.

Kameralnej Narodowego Rad. i

TV, 20.15 Areopag — dyskusja sze
fów czasopism spotecz.-kultural.
w opr. A. Budzyńskiego. 20.35 D. c .

konc. 21 .01 Sonaty na flet, klawe
syn — J. S. Bach*. 21 .45 Wiad.

sport. 21 .52 Muzyka. 22 .10 Magazyn
rekr. -turyst. 22.30 Muz. ze starych
płyt — aud. J. Webera. 23.35 Co

słychać w świecie. 23.40 Z najcen
niejszych kart muz. pols.

PROGRAM III

na DKF 67,94 MHz i 66,47 MIIz
5.00, 6.00 STAN POGODY 1 WIAD.

10.30, 15.00, 17.00, 19.30 Ekspr. przez
świat. 10.35 Kiermasz płyt wytw.
B*lkanton. 11 .00 Życie rodzinne —

mag. 11.30 Z koncertowych na
grań J. C . Adderley'a. 12 .05 Połud.

wyd. mag. Z kraju i ze świata.
12.25 Za kierownicą. 13.00 Powtór
ka z rozrywki. 13.50 „Pantaleon i

wlzytantki” — pow. Marto Varga-
sa Llosy. 14 .00 słynne symf. ro
mantyczne. 15.05 Program dnia.
15.10 Gra zesp. L . A. Express. 15.30
Lubelski notatnik dźwiękowy —

mag. D . Bieniaszkiewicz. 15.50
„Taniec na pointach” — gra A.
Makowicz. 16.00 Rozszyfr. pios.
(opr. J. Karbowska). 16.20 Jazz z

Włoch. 17 .05 Muz. poczta UKF —

pręw. M. Gaszyński. 17 .40 Studio
nad Łódką — mag. T. Gicgiera.
18:00 Muzykobranie. 18.30 Polityka
dla wszystkich. 18.45 Przeb. 40-lat-
ków (opr. J. Lisiński). 19.00 Co

wieczór pow. w wyd. dźwięk. —

Vickl Baum „Pisane na wodzie".
19.35 Opera tygodnia — G . Rossini

„Cyrulik Sewilski" (opr. J. Jac-
kowlcz). 19.50 „Śmierć w dzielnicy
St. Pauli" — pow. I . Rodrian.
20.00 Interradlo — mag. aktualno
ści muz. 20.45 Walce i walczyki.
21.00 Nieznane o znanych - J.
Smosarska — aud. Elżbiety Elba-

nowskiej. 21.39 Bielszy odcień
biueśa (opr. J. Chojnacki i W.

Mann). 22.00 Fakty dnia. 22 .08
Gwiazd* siedmiu wieczorów — M.
Rodowicz. 22.15 Trzy kwadranse
jazzu — dyskografie. 23.00 ..Pięć
minut z bajką" — rec. M. Koto
wską. 23,05 Konc. tylko dla melo
manów — Kolekcja starej muz.

hiszpańskiej. 23.50 Na dobranoc

śpiewa Sarah V*ughan.

PROGRAM IV
z Krakowa na UKF 68,75 MHz

DZIENNIKI: 8.00, 9.00, 10.00,
12.00, 16.00, 16.40

12.20 Zesp. tyg. — „Pastorałki"
śpiewa Chor „Bard" — pod dyr.
I. Pfeiffer (Kr). 12 .25 Giełda płyt.
13.00 Nie tylko dla słuchaczy w

mundurach. 13.25 Z rad. fonoteki
muz. 13.50 Dla szk. śred. (wych.
Obywatelskie). Cykl: „Nasze jutro
tworzymy dziś". 14.20 Omów. pr.
llterac. 14 .25 Teatr Poezji — „Wi
gilia św. Agnieszki” — słuch, wg
poematu J. Keatsa. 15.00 Tajemni
ce prozy W. Macha — rozm.:

A. Chojnacki 1 A. Fiut. 15.30 „Ru
sztowanie" — wiersze A. Szmidta.
15.40 „Pieniądze” — frag. pow. K.

Czapka. 16.05 P. Czajkowski — li
twor na kwartet smyczk. B -dur.
16.20 15 lek. łaciny. 16.50 Zmienne

rytmy (Kr). 17 .00 Kwadrans aka
demicki (Kr). 17 .15 Koncert roz
rywkowy. 17 .45 Listy z Lipska.
13.05 Po jednej pios. (Kr). 18.24

Pogoda (Kr). 18.25 27 lek. jęż. ńie-
mleck. 18.40 Prądy i poglądy. 19.00
Jak działać sprawnie? 19.15 13 lek.

jęz. angielsk. 19.30 Stara i nowa

muzyka na fest. — Internationale
Junifestwochen 1976 w Zurichu
(STEREO — Kr). 21.05 Laureaci

chopinowscy na płytach — M . Pol-
lińl. 22 .15 Studium wiedzy polity-
czno-społecz. 22.30 Świat nowej
muzyki.

SOBOTA

PROGRAM I
na fali 1322 m

DZIENNIKI: 6.00, 8.00, 9.00,
10.00, 12.05, 15.00, 16.00, 19.00,
20.00, 21.10, 22.00, 23.00.

9.05 Dla kl. III i IV (wych. mu
zyczne) „Odgadriij z nami” aud.
J. Mackiewicz. 9 .30 Moskwa z mel..
i pios. 9.45 Pios. starej Warszawy.
10.05 Stara i nowa muz. wojskowa.
i0;25 „Lalka*’ — frag. pow. B.
Prusa. 10.35 Konc. życzeń. 11 .05 Nie

tylko dla kierowców. 11.12 Gra i

śpiewa żesp. „Polonez". 11 .30 Kom.
o stanie wód. 12 .10 Mag. turysty
czny. 12.25 Zesp. Rozr. Rózgi. O -

polskiej, dyr) E. Spyrka. 12.45

Roln. kwadrans. 13.00 Zespól B.

Ciesielskiego. 13.15 Poeci francus.
Średniowiecza — aud. H . Komo
rowskiej. 13.45 „Pół wieku pols.
pios.” — aud. T. Dębskiego. 14 .00

..Między : fantazją ą nótiką”? 14:25
Muz. ludowa. 14.30 Przekrój muz.

tygodnia
'

— aud. A . Krawczyń
skiej. 15.08 Teatr PR — „Cztery
razy Jacek” — słuch, wg kom. G.
Arouta. 16.05 Infor. dla kierowców.
16.06 Rad. kron. muz. 16.40 Fono-
teka folkloru. 17.00 Studio Ml. —

Radiokurier. 18.00 Muz. i Aktual
ności. 18.25 Nie tylko dla kierow
ców. 18.30 Parada pols. pios. 19.15
W kręgu mel. operetkowych. 19.40
Wirtuozi nastroju. 20.05 Progr. z

dywanikiem. 21 .30 Konc. z gwiaz
dą — Salvatore Adamo. 21.55
Transm. ogłoszenia wyników Ple
biscytu Przeglądu Sport, na 10 naj
lepszych sportowców polskich
1976 r. 22.20 Duety instrumentalne:
Marek i Wacek. 22 .30 Sobotnia dy
skoteka. 23.10 ,,Trżynaśc'e w skali
Beauforta’* — rep. lit. Zb. Kosio-

rowsktego. 23.30 Sobotnia dysko
teka. 0 .11 —5 .00 PROGRAM NOCNY
Z BIAŁEGOSTOKU.

PROGRAM II
na fali 249 m oraz 67.67 MHz

Prus. 12 .25 Za kierownicą. 13.00 ,

Powtórka z rozrywki. 13.50 „Pan
taleon i w.zytantki” — pow. M.

Vargasa Llosy. 14 .00 Słynne symf.
romantyczne. 15 05 Program dnia.
15.10 Odkurzone przeboje (opr. J.

Kosiński). 15.30 „To byl rok 1877”
— mag. L. Piotrowskiego. 16.05

Mały koncert w Rio. 16.30 Ragtimy
na ork. 1 fortepian. 17.05 Muz.

poczta UKF. 17 .40 „Gość" -

słuch. E. Szumańskiej. 18.20 Elton
John śpiewa przeb. Beatlesów.
18.30 Polityka dla wszystkich. 18.45
Salon muz. mechanicznej — aud.
A. Jaroszewskiego. 19.15 Książka
tygodnia — L . Buczkowski ..Mło
dy poeta w Zamku”. 19.35 Opera
tygod. - G. Rossini .Cyrulik Se
wilski" (opr. J Jackiewicz). 19.50

„Up’orny spadek” ode. pow.
J. Chmielewskiej. 20.00 Baw się
razem z nami. 22.00 Fakly dnia.
22.08 Gwiazda siedmiu wlecz. —

M. Rodowicz. 22.15 Co wieczór

pow. w wyd. dźwięk. — Vicki
Baum „Pisane na wodzie". 22.45

Śpiewane erotyki 23.00 „Pięć mi
nut z bajką” - recytuje M. Ko
towska. 23.05 Wieczorne spotkan’e
że słynnymi Big-Bandaml (opr. T.

Jarzembowska). 23.50 Na dobranoc

. gra Martial Solal.

PROGRAM IV
z Krakowa

na UKF 68.75 MIIz

DZIENNIKI: 8.00, 9.00, 10.00,
12.00, 16.00, 16.40.

6.00 28 lek. jęz. niemiec. 6.15
Budownictwo i wiek XX. 6.30

Zesp. instr A. Skorupki. 6 .45 Po
goda (Kr). 6.46 Co słychać (Kr).
6.58 Omów. pr. dnia (Kr). 7 .00

Dyskoteka dla wszystkich (Kr).
7.29 Ludzie pierwszego szeregu —

aud. w opr. T. Kasperkiewicz (Kr).
7.39 Pogoda (Kr). 7.40 W lud. ryt
mach. 11.00 Dla szk. śred. (che
mia) — Korozja — wróg metali i
człowieka — aud. w .opr, M. Ju-

rowskiej-Wernerowej. 11 .30 W krę
gu „Otella”. 12 .25 Giełd* płyt. 13.00
Z rad. fonoteki muz. (STEREO —

Kr). 13.50 Dla kl. IV lic. „Kim
jest pisarz*’ — aud. M. Swierkow-

sklej. 14.20 Omów. pr. literac. 14.25
Teatr PR — Komedie wszystkie
A. Fredry — „Wychowanka” —

w'adaptacji Z. Orszulskiej. 15.45 F.

Delius — I Rapsodia taneczna.

16.05 Nowiny i nowinki muzyczne
— aud. J. Ekierta. 16 30 Rozm. i

refleksje pedagogiczne. 16.50 In
formator Kulturalny (Kr). 17.00 Na

rad. ant. wasze troski nasze

wnioski (Kr). 17 .15 Jazz na gorąco
jazz na zimno — aud. w opr. R.
kowala (Kr). 17 .30 „O poecie ma
larzu” — fel. W. Zechentera (Kr).
17.40 Sobotni Mag. Red. Rozrywki
(Kr). 18.24 Pogoda (Kr). 18.25 Czy
znasz swoje prawo. 18.40 Ziemia,
człowiek, wszechświat. 19.00 Jak

być rodziną? 19.15 13 lek. jęz.
francus. 19.30 Stereofoniczne Stu
dio Rozrywk. Rózgi. PR w Krako
wie (Kr.) 21.15 Lokalny stereofo
niczny progr. muz. — muz. po
ważna (Kr). 22 .15 Rad. portrety
Polaków. 22.35 Muz. świat Milesa
Davisa.

NIEDZIELA

PROGRAM I

na fali 1322 m

DZIENNIKI: 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.05, 16.00, 19.00,
20.00, 21.00, 23.00.

10.05 Po jednym chorusie. 10.25
Lista Przebojów. 11.00 Rad. Teatr
dla Dzieci Młodszych — „Baśnie
z bliska i z daleka”: „Najcenniej
sza zdobycz” — słuch. A . Wdlfo-

wej. 11 .25 Rad. Muslcorama —

aud. M. Rybczyńskiego. 12 .05 W

sąmo południe. 12 .35 Konc. muz.

popularnej. 13.00 Wizerunki ludzi

myślących — prof. A. Urbanik —

aud. J. Mikke. 13.30 „Graj gracy-
ku“ — wybieramy najlepsze zesp.
i kapele lud. — aud. B. Krasiń
skiej. 14.00 Recital z pauzą — Ze
spół „2+1”. 14.10 Tygod. przegląd
nrasy. 14 .20 Recital z pauzą —

Zesnół „2+1”. 14 .30 W Jezioranach.
15.00 Konc. życzeń. 16.05 Infor. dla
kierowców. 16.10 Teątr PR —

„Ollapotrida” — słuch, wg kom.
A. Lerneta-Holeni. 16.55 Gwiazdy
jazzu. 17 .15 Niedzielne spotkanie
Studia Młodych. 18.00 Kom. Tot.

Sport, i wyniki reg. gier liczb.
1840 Mag. muz. rozryw. 19.15 Przy
muźyee o sporcie. 20.05 Dyskusja
na tematy międzynarodowe. 20.20

Młody jazz polski. 20.40 Frag. ese
ju W. Zalewskiego z tomu „Doli
na Królów”. 21.05 Parada pols.
pios. 21.30 Radio-kabaret. 22.30 Re
wia piosenek — zapow. L. Ky
dryński. 23.05 Ogólnopolskie wiad.

sport. 23.20 Karnawał 77. 0.06 Ka
lend. Kult. Pols. 0.11 —5.00 PROGR.
NOCNY Z KIELC.

PROGRAM II

na fali 249 m oraz 67.67 MHz

DZIENNIKI: 5.30, 6.30, 7.30,
8.30, 12.30, 18.30, 21.30, 23.30.

5.35 Zapr. do Warszawy — aud.
slow.-muz. 6.10 Kalendarz Rad.
6.15 Mozaika pols. mel. lud. 6.35
Wiad. sport. 6.40 Z malowanej
skrzyni. 7.00 Dzień dobry muzy
ko. 7 .35 Fel. lit. 7.45 „Budzik nie
dzielny'* — aud. satyryczna. 8.25
Zawsze w niedzielę — fel. A. J.

Wieczorkowskiego. 8.35 Publicysty
ka międzynarodowa. 8.45 Węgier
ska muz. lud. w opr. artystycz
nym. 9.00 „Gdzie ja się tęsknym
sercem obrócę” — mag. lit. w

opr. S. Kubickiego. 9 .30 Kuranty
zegarowe gra na organach Franz
Haselbóck. 9 .50 Tygod. przegląd
prasy. 10.00 Nowości pols. nagr. —

przedstawia T. Haas. 10.30 „Tajem
nice prozy A. Kuśniewicza”. 11.00
Studio Młodych. 11.40 Czy znasz

mapę świata? — aud. A. Petrozo-
lin. 12.05 Pieśni M. Karłowicza —

śpiewa A. Hiolskl. 12.35 Czy znasz

tę książkę? — zagad. lit. 13.00 Re
transmisja poranku symf. nade
słanego przez Radio ZSRR. 14.00

Konfrontacje. 14.30 Sławne XX-
wieczne kwartety. 15.00 Rad.
Teatr dla Dzieci i Młodzieży —

„Pantofle” — słuch. wg opow.
Mamo Kapora. 15.30 „Dom. rodzin
ny dom”. 16.00 Konc. chopinow
ski z nagr. Louisa Kentnera. 16.30
Podwiecz. przy mikrof. 18.00 Konc.

,muz. operowej. 18.35 Fel. aktual
ny. 18.45 Kabarecik reki. 19.00
Teatr PR — Wybieramy Premierę
Roku 1976 — „Długo trzeba cze
kać" — słuch, wg opow. R. ŚU-
wonika. 20.05 Johannes Brahms —

II Kwartet fortep. A-dur. 21.00

Wojsko, strategia, obronność. 21 .15
Pios. żołnierskie. 21 .50 Wiad. sport.
21.55 Wirtuozi nowej muzyki. 22 .30

Listy z teatrów — w opr. J. Tit-
kow. 23.00 Z najcenniejszych kart
muz. polskiej.

PROGRAM III
na UKF 67.94 i 66.47 MHz

6.00 Stan pogody 1 wiad. 6 .05
Melodie — przebudzanki. 7 .00 Poli
tyka dla wszystkich. 7 .15 Za kie
rownicą. 7.40 Posłuchajmy jeszcze
raz — mag. 8.30, 14.00, 19.30 Ekspr.
przez świat. 8 .35 Co kto lubi. 9.00

„Upiorny spadek” — ode. pow. J.

Chmielewskiej. 9 .10 „Zwyczaje
weselne na Pogórzu" (aud. B.

Królikowskiej) (Kr.) 9.25 Program

DZIENNIKI: 4.30, 6.30, 7.30.

8.30, 11.30, 13.30, 16.40, 18.30,
21.30, 23.30.

8.35 „Groch z kapustą" — aud.
J. Kowalskiego. 9.00 Wirtuozowskie
utw. koncertowe romantyków.
10.00 Teatr PR — „Listy do Ma
tyldy” — słuch. L. Proroka. 11 .00
Dla kl. VII (wych. obywatelskie)
„Wszystkie drogi prowadzą do

szkoły” — aud. E. Pietrusińskiej.
11.20 i*. Paciorkiewicz — Duet kon
certujący na altówkę i fortepian.
11.35 Od Tatr do Bałtyku. 11.45

Bezpieczeństwo na jezdni zależy
od nas samych. 11.55 Kom. o sta
nie wód. 12.05 Terminarz muz.

12.25 „Powtórka z życia” — frag.
pow. J. Kolarowej. 12.45 Johann
Joachim Quantz: Konc. e-moll na

flet, smyczki i basso continuo.
13.00 Dla kl. III 1 rv (jęz. polski)
„Wielka przeprowadzka*’ — słuch.
H. Januszewskiej. 13.20 Grają
skrzypkowie ludowi z Finlandii.
13.35 Mag. łowiecki. 13.50 Konc. z

nagr. Chóru a capella PR i TV w

Krakowie pod dyr. T. Dobrzań
skiego. 14.10 Więcej, lepiej, nowo
cześniej. 14 .25 Sławne XX-wteczne

kwartety. 15.00 Zawsze o 15 —

progr. dla dziewcząt I chłopców.
16.00 P. Czajkowski — frag. opery
„Eugeniusz Oniegin". 16.10 Rytm,
rynek, reki. 16.20 Katalog Wydaw
niczy. 16.25 Mel. z musicali. 17 .00

Resplghi — Toccata na fortepian
i orkiestrę. 17.20 Głuchy ślepemu
opowiada ziemię” — słuch, poety
ckie A. Baszkowskiego. 17 .40 „Cza
ta” — mag. wojskowy Studia Ml.
17.55 Nowe nagr. rad. 18.35 Czas i
ludzie — aud. kombatancka. 19.00

Matysiakowie. 19.30 Opera w

przekroju — B. Britten — „Peter
Grimes”. 20.30 Przegląd filmowy

—Kamera. 20.45 I. Strawiński —

„Ognisty ptak”. 21.35 Wiad. sport.
21.40 Z najcenniejszych kart muz.

pols. 22.00 Z cyklu: „Lekarz do
mowy” — „O nieśmiałości” —

aud. J. Stwory. 22.45 F. Poulenc —

Trio na obój, fagot i fortepian.
23.00 Panorama stylów jazzowych
— aud. M . Święcickiego. 23.35 L.
van Beethoven — Sonata a-dur.

PROGRAM III
na UKF 67.94 MHz i 66.47 MHZ

5.00, 6.00 STAN POGODY I WIAD.
9.00 „Śmierć w dzielnicy St. Pauli”
— pow. I. Rodrian. 9.10 „Hokus —

pokus” — gra i śpiewa zesp.
Chicago. 9.30, 16.45 Nasz rok 77.
9.45 Interradio — mag. aktualno
ści muz. 10.30, 12.05, 15.00, 17.00,
19.30 Ekspr. przez świat. 10.35 Kier
masz płyt wytw. Eterna. 11.00 Ży
cie rodzinne — mag. 11 .30 Jazz w

nastroju „blues*’. 12.15 Recital Ł.

dnia. 9.30 Gdy się mówi A... —

aud. publicystyczna. 9.50 „Labi
rynt” — gra zesp. Georgija Gara-
nuana. 10.00 60 minut na godz. —

aud. J, Fedorowicza, M. Wolskie
go i A. Zaorskiego. 11.00 Stare
rock and rolle przypomina J. Len-
non. 11 .15 Niedzielna szkółka muz.

lopr. K. Pacuda). 12 .00 Generał Z.

Berling — aud. dok. A. Srogi.
12.25 Muzyka z sal koncertowych...
13.20 Przeb. z nowych płyt - aud.
M. Gaszyńskiego I W. Pogranicz
nego. 14.05 Peryskop - przegląd
wyd. tygodnia. 14.30 Jazz na mo
tywach lud. 15.00 „Najdłuższy dy
stans" - słuch. A. Mularczyka.
15.30 Bossa nova na glos i instr.
15.50 Antologia pios. francus. —

aud. P . Kamińskiego 16.15 Z no
wych nagr Pr. III 16.45 Poszuki
wania I kierunki - o sztuce rozm.

D. Wróblewska i A Matynia. 17.00

Zapr. do trójki. 19.00 Muz. w krai
nie fantazji (I). 19.35 Opera tygod.
— G. Rossini „Cyrulik Sewilski"

(opr. J. Jackowicz). 19.50 ..Upiorny
spadek" — ode. pow J. Chmie
lewskiej. 20.00 Sztuka L. Stokow
skiego - aud. M . Pęckińskiej.
21.00 Portrety poetyckie — aud.
L. Mariańskiej. 21.20 „Techniczna
ekstaza” — nowa płyta zesp.
Black Sabbatli. 22 .00 Fakty dnia.
22.08 Gwiazda siedmiu wiecz. —

M. Rodowicz. 22 .15 Rozmowy z

mistrzem Franciszkiem — wieczór

dziewiąty. 22.35 Muzyka w krainie

fantazji. 23.00 „Pięć minut z bajką”
— recytuje M. Kotowska. 23.05 Z
warszawskich klubów jazzowych
— W. Gamielin 1 Zb. Namysłow
ski — rep. muz. M.OlkoiL.

Michniewicza. 23.50 Na dobranoc

śpiewa Georges Moustaki.

PROGRAM IV
z Krakowa

na UKF 68.75 MHz
DZIENNIKI: 7.00, 8.00, 16.00.

7.05 Poranek z przeb. 7.30 J . S .

Bach — Kantata „Vefgn(igte Ruh”

(Beliente Seelenlust). 8.05 Co sły
chać (Kr). 8 .29 Pogoda (Kr). 8 .30
Konc. i recitale 9.00 Poranek lit. -

muz. w opr. K. Szlagi (Kr). 10.00
Klub Ml. Miłośników Muz. 11 .00
Poranek pieśni Schuberta. 12.05
Dla młodzieży — „Na własny ra
chunek”. 12.30 Ferdynand Ries —

II konc. cis-moll. 13.00 Teatr

Klasyki dla młodzieży — „Trzy
pokolenia’* — słuch, wg „Opowie
ści północnej" — K. Paustowskie-

go - oprać. M . Serkowskiej. 13.30
Schumann — „Karnawał" — wyk.
Solomon. 14.00 Studio Stereo za
prasza (STEREO — Kr). 15.30 Echa
festiwali folklorystycznych (STE
REO — Kr). 16.05 Wyniki Lajkoni
ka (Kr). 16.06 Studio Wawel (Kr).
16.40 „Szkoła twórców” — aud. w

opr. A . Balickiej (Kr). 16.50 Konc.

życzeń (Kr). 17.30 Warszawski

Tygodnik Dźwiękowy. 18.00 Muzy
ka. 18.10 15 lek. łaciny. 18.30 Ency
klopedia kultury. 19.00 Giuseppe
Verdi — Otello — opera w trzech
aktach (STEREO —Kr). 22.10 Pow

tórzenie wyników Lajkonika (Kr).
22.11 Krakowskie aktualności spor
towe (Kr). 22.20 Laboratorium —

aud. A . Kormana.

PROGRAM
TELEWIZJI

PIĄTEK
PROGRAM I

6.00 TV TR — Chemia
... 6.30 TV TR — Mech. roln.

9.00 Dla szkół: Geografia
kl. V

10.00 Dla szkół: Geografia
kl. VI

11.05 Dla szkół: Wychowa
nie obywatelskie kl. VII

12.45 RT Szk. Sred. — Ma
tematyka 1. 15

13.25 RT Szk. Sred. — Mech,
rolni 1. 8

15.50 NURT — Pedagogika
16.25 Program dnia
16.30 Dziennik (kol.)
16.40 Obiektyw — progr.

Tarnowscy instruktorzy
o doskonaleniu pracy ZHP

(luf. wł.) Interesująca, rzeczowa i pełna pasji dyskusja wypeł
niła obrady chorągwianej konferencji instruktorskiej ZHP w

Tarnowie. Podsumowano wczoraj wnioski i postulaty zgłoszone
na spotkaniach instruktorskich i odbywających się w całym wo
jewództwie dyskusjach w Radach Szczepów — w ramach kam
panii poprzedzającej VI Zjazd ZHP.

Związek Harcerstwa Polskiego, zrzeszający w Tarnowskiem po
nad 55 tys. zuchów, harcerzy i instruktorów bierze na siebie nie
łatwe zadania wychowawcze. 1 trzeba przyznać, że robi to coraz

lepiej, skuteczniej.
Dobrą tradycją harcerstwa jest wychowanie przez pracę, w

ramach operacji „Baza”. Dzięki niej coraz więcej drużyn wy
jeżdża na obozy i zimowiska za własne, zarobione pieniądze. Cho
ciaż powiększa się stale ilość harcerzy korzystających z akcji o-

bozowej, to nadal za mało uczestniczy w niej młodzieży wiej
skiej.

Doskonalenie stylu działania, atmosfery w organizacji a wresz
cie spełnienie wszystkich celów wychowawczych w ogromnej
mierze zależy od poziomu umiejętności, od pasji kadry instruk
torskiej ,w której gronie za mało jest jeszcze ludzi spoza zawodu
nauczycielskiego — oto główne tezy wczorajszej dyskusji tar
nowskich instruktorów.

W czasie konferencji wybrano 19 delegatów na VI Zjazd ZHP
oraz wręczono Krzyże „Za zasługi dla ZHP” i Odznaki im. Jan
ka Krasickiego Złotą Honorową Odznaką Przyjaciół Harcerstwa
udekorowana została przewodnicząca Woj. Rady Przyjaciół Har
cerstwa, sekretarz KW PZPR w Tarnowie Eleonora Szymkowiak.

(sad)

Czas pracy wszystkich placówek handlowo-

usługowych na terenie miasta Krakowa

w wolną od pracy sobotę, 8 stycznia
W tym dniu:
— SKLEPY SPOŻYWCZE WSS „SPOŁEM”, dwu i wielo

osobowe, czynne będą do godz. 14
— DOMY TOWAROWE WSS „SPOŁEM”, WPHW oraz

WIEJSKIE DOMY HANDLOWE czynne będą w godz. 9—16
— PUNKTY SPRZEDAŻY PUPiK RSW „PRASA — KSIĄŻ

KA — RUCH” (co najmniej w 50% tych punktów) oraz wy
znaczone placówki z artykułami pamiątkarskimi i kwiatami
czynne będą w wymiarze godzin jak w pozostałe dni tygo
dnia

— PLACÓWKI GASTRONOMICZNE czynne będą jak w po
zostałe dni tygodnia

— WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU TURYSTYCZNO-SPOR
TOWEGO, PARKINGI, STACJE BENZYNOWE i STACJE
OBSŁUGI SAMOCHODÓW — czynne jak w pozostałe dni ty
godnia

— ZAKŁADY USŁUGOWE WUSP „GROMADA”: fotogra
ficzne czynne będą w godz. 10—16, a fryzjerskie i kosme
tyczne w godz. 8—14.

GAZETA POŁUDNIOWA — DZIENNIK POLSKIEJ
ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ. Adres redak
cji: 31-072 Kraków, ul. Wielopole 1, III. Nr indeksu 35 015.

Wydanie A

woj.: szczecińskiego, koszaliń
skiego, słupskiego

17.00 Dla dzieci: Pora na

Telesfora
17.30 Dla młodych widzówl

Latający Holender
18.05 TV Informator Wyda

wniczy
18.35 Z serii: „Świat, który

nie może zaginąć” — film
dokum. prod. ang. (kol.)

19.00 Dobranoc
19.30 Wieczór z dziennikiem
20.40 Z cyklu: „Miłość nieje

dno ma imię” — „Miłość Alo
szy” ■_ film fab. prod. radź,
(kom.-dramat)

22.05 Twarze teatru: Woj
ciech Pszoniak

22.50 Dziennik (kol.)
23.05 Z cyklu: Uśmiech i pio

senka — progr. rozrywk.
PROGRAM II

15.55 Program dnia
16.00 Pegaz (kol.)
16.45 Towarzystwo Wiedzy

Powszechnej — „Ocenić czło
wieka”

17.15 Sylwetki X Muzy -»

Janusz Zakrzeński
17 40 Telew. Klub Seniora —

18.40 KRONIKA (Kr.)
19.00 Dobranoc
19.30 Wieczór z dziennikiem
20.40 Mistrzostwa świata w

tańcach towarzyskich
22.10 24 godziny (kol.)
22.20 Kino miniatur: Parodia

z dreszczykiem (kol.)
23.00 NURT — Pedagogika

TV BRATYSŁAWA

PIĄTEK
DZIENNIKI: 8.50, 16.05, 19.00,

21.30
9.05 Lekarz i wy
9.15 J. Bouczek: „Mozarto-

wskie miniatury”
10.20 Dziesięć stopni do zło

ta
11.10 Progr. dla uczniów
11.35 Informator
14.50 J. Holly: „Gelo Sebe-

chlebsky”
16.20 Filmy krótkometrazo-

we
17.20 TV klub młodych
18.10 „Safari w Argentynie”
18.40 Wieczorynka
19.30 Spotkamy się na Vla-

chovce
20.20 „Operacja Omega” —

ode. 1 radź, serialu
21.55 Informator sportowy
22.00 Znam twój sen

22.30 G. S. Kaufman, M.
Hart: „Człowiek, który przy
szedł na wieczerzę”

SOBOTA
DZIENNIK: 19.00
8.00 Kompas
9.15 „Robinson Cruzoe” ~»

ode. 3
10:10 Rakieta
11.00 Złota brama
12.00 Progr. dla nauczycieli
12.25 Klub języka rosyjskie

go
15.20 „Operacja Omega” —

powt. 1 ode. radź, serialu
16.50 Zycie w przyrodzie
17.20 Nasza dziewiątka
18.00 Siła sztuki
18.30 Nad listami widzów
18.40 Wieczorynka
19.30 M. Czepelka, Z. Sve-

rak: „Drzwi”
20.05 Bal „Kwiatów”
21.15 „Kilka piątków wcze

śniej”
22.20 „Nora” — filmowa a-

daptacja dramatu H. Ibsena

Za zmiany wprowadzone w 0-

statniej chwili w repertuarze tea
trów, kin, radia i TV — Redakcja
nie bierze odpowiedzialności;
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BOGDAN

BRZEZIŃSKI

A owe

dni
Kiedy nowy
Dzień zaświta —

Atmosfera
Znakomita!

Źona się u-

Smiecha czule
I nie mówi
Nic w ogóle,
Choć ta żonka
Ukochana
Gdera zwykle
Już od rana.

W pracy same

Niespodzianki!
Wszystkie piękne
Koleżanki

Do waćpana
Kobiq oko.
Bo tu cenią
Cię wysoko.
Sam dyrektor,
Twarda sztuka,
Właśnie cię przed
Chwilą szukał,

By przekazać
Miłe słowo,
Że pan znowu

Awansował!

Jak to w Małym
Lotku ładnie,
Kiedy piątka
Na nas padnie.
Pan ją skreślił
Na kuponach,
Będzie złotych
Z pół miliona!

Takich dzionków
Szczęsnych wielce

Choćby kilka,
Albo więcej,

Zęby były
Fajne, bycze —

W Nowym Roku

Wszystkim życzę!

Niech pomyślny,
Oraz zdrowy,
Będzie dla Was
Ten ROK NOWY!

— PODOBNO byłeś chory?
— Tak. Miałem anginę z komplika

cjami.
— To było coś ardzo poważnego?
— Nawet nie pytaj, Przebudowywa

łem garaż i przyszła kontrola z za
kładu pracy... *

— MOGŁABYM dowiedzieć się o

adres malarza tjgo portretu? — pyta
przewodnika jedna z uczestniczek zwie
dzających wystawę — Chciałabym bo
wiem prosić o adres krawcowej, u

której szyje sobie suknie ta sportreto-
wana dama.

RZECZ DZIEJE się w USA. Niepo
prawny hulaka wracając nad ranem

do domu, słyszy głos telefonującej żo
ny:

— Czy to sklep z bronią? Przyślijcie
mi rewolwer kaliber 6,35. ...Na jakie
nazwisko?... Na nazwisko wdowy
Smith!

— PROSZĘ MI PODAĆ musztardę —

zwraca się konsument w restauracji do

sąsiada przy drugim stoliku.
— Jeszcze czego? Pan mnie widocznie

bierze za kelnera!
— O nie, proszę pana, tylko za dob

rze wychowanego człowieka!

*

SEKRETARKA — wchodząc do gabi
netu — zwraca się do szefa:

— Jeden z pańs’ ! h pracowników
chciałby porozmawiać z panem o pod
wyżce.

— Proszę powiedzieć, że mnie nie ma.

- To niemożliwe, on wie, że pan
jest.

— Któż to taki?
— To ja...

*

MECHANIK informuje właścicielkę
nowego samochodu.

— Znalazłem usterkę w pani aucie.
— Cóż to takiego?
— Krótkie zamykanie.
— To proszę je wydłużyć.

WITOLD ZECHENTER

Zaleta...
Od rana telefonowałem do mego znajomego, pre

zesa W. Wciąż numer centrali jego biura zajęty
i zajęty. Dzwoniłem o 8-rnej — zajęty, w kwadrans

później — zajęty, pół godziny potem — zajęty, za

pięć minut — zajęty...
Rzucam wreszcie słuchawkę na widełki i wybie

gam z mieszkania. Łapię tramwaj, jadę. Rzecz dzi
wna, ale niekiedy prędzej można się skomunikować

osobiście, niż telefonem. Wchodzę do gabinetu pre
zesa, referuję sprawę. Prezes patrzy na zegarek.

— Dobrze, że pan przyszedł — mówi. — Zdąży
my wszystko załatwić przed jedenastą. Ale dla
czego nie uprzedził mnie pan telefonicznie?

— Bo nie mogłem się dodzwonić. Wasza centrala

wciąż zajęta.
— Aha... Teraz uzmysłowiłem sobie, że nie mia

łem dotąd żadnego telefonu z miasta. Może się coś

zepsuło w centrali?
Idziemy korytarzem, podchodzimy pod drzwi, na

których widnieje napis: CENTRALA TELEFONICZ
NA. WEJŚCIE SUROWO WZBRONIONE. Prezes
lekko naciska klamkę, drzwi uchylają się i... w

uszy nasze wpada perlisty śmieszek i nieustająca
kaskada słów, wypowiadanych srebrzystym głosi
kiem do telefonu:

—

. .. więc gdy mnie Tołek o to poprosił, rozu
miesz, nie mogłam powiedzieć nie i poszliśmy do

R
T
Y

kina. Mówię ci, film był nudny, eo? Który film?
No ten... zapomniałam tytułu.,, w takim jakimś
miasteczku... nie, właściwie to jest nawet wioska...
ale mniejsza z tym... Potem Tołek zaprosił mnie
na ciasteczko, spotykamy Marysię, wiesz, z kim
szła? Co? Nic słyszę. Aha, którą Marysię? No tę,
wiesz, utlenioną blondynę, co chodziła z Kazikiem

tamtej zimy, takie krzywe nogi... no, już wiesz,
która... Ona tak głupio się śmieje, jak krowa,
więc mówię do niej: chodź z nami, a ona ma na

sobie ten płaszczyk, co nosiła dwa lata temu, nie,
rok temu, bo dwa lata temu miała taki zielony,
spłowiały, a Tołek tak dziwnie spojrzał na nią
i mówi: dobry wieczór, panno Marysiu — wiesz,
on zawsze taki dowcipny, a Wiktor na to: dobry
wieczór, gdzie to się idzie... co? Jaki Wiktor? No

ten, co z nią szedł, z tą Marysią... Więc przywita
liśmy się, a Wiktor: dokąd to się idzie, przedtem
zapytał się gdzie, teraz dokąd, wiesz... a ona za
częła się śmiać i tak głupio to wypadło, więe za
częliśmy się żegnać, a Władek... co? jaki Władek?
Nie znasz Władka? Przecież ci mówiłam...

Prezes cichutko przymknął drzwi.
— Teraz pan rozumie, dlaczego nie mógł się pan

dodzwonić... Sprawę pana załatwię, tylko naprzód
tutaj...

Podał mi rękę i szybko wszedł do pokoju cen
trali i na tę chwileczkę otwarcia drzwi byłem
znów słuchaczem perlistej rozmowy:

—

. . .takie oczy rozmarzone jak u cielęciny, tyl
ko nie....

Prezes sprawę załatwił mi, jak obiecał, ale ja nie
dowiedziałem się ę dalszych przygodach Tolka,
Marysi, Wiktora, Władka...

A szkoda!

„ŚNIEŻKA” (ulubiony spektakl) — On ma lodowate serce. Dama z pieskiem Rys. „Krokodyl

Red. Naczelny, kolegium, pracownik:
BRUNON RAJCA
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SOBOTA

PROGRAM I

6.45 RT Szic. Sred. — Ma
tematyka - 1. 15

7.15 RT Szk. Sred. — Mech,
roln. — 1.8

7.45 TV TR — Matematyka
8.15 TV TR — Hodowla

zwierząt — 1. 35
8.45 Program dnia .

8.50 Red szkolna zapowia
da

9.00 Dla szkól: Nauka o czło
wieku - kl VIII

9.30 Darz bór — dokument
irisceniz. (kol.)

10.00 Program dla najmłod
szych — kl I—II (kol.)

10 10 STUDIO 2 — omów,
progr., rozpoczęcie telefonicz
nej akcii dla palaczy „Zanim
zapalisz, zadzwoń”

10.20 DTV
10.25 Artyści cyrkowej areny
10.40 „Przyzwyczajenie” —

film dokum. prod. CSRS
10.45 „Zanim zapalisz, za

dzwoń”
10.50 „80 dni na Darze Po

morza” — rep. film.
11.20 Przesyłka z Huston —

ostatni set meczu W. Fibaka
z G. Vilasem

11.50 „Kamienna struna” —

film dokum.
12.50 Muzykujące rodziny —

bracia Ponisnowie z Wrocła
wia

13.05 Studio-2: Nasz gość inż.

Andrzej Tarnowski
13.10 Artyści cyrkowej are

ny (c.d.)
13.25 „Co koń wyskoczy” —

J. Ciszewski przedstawia naj
lepszego polskiego dżokeja J.

Jednaszewskiego
13.40 Sportowe dramaty 76
13.50 „Umrzeć dla peta” —

film dokum prod. ang.
14.00 „Zanim zapalisz, za

dzwoń”
14.05 Earth and Fire —

młodz. muz. z Holandii
14.15 Puchar Świata w nar

ciarstwie — transm. z Ga-Pa
14.40 Studio-2: Nasz gość

Mirosław Jakacki
14.50 Co o tym myślicie? —

przed kamerami rajdowcy M.
Stawowińk i J. Czyżyk

15.00 Lekcja jęz. poi. — doc.
W. Pisarek

15.10 Inform. mag. muz.

15.30 Studio-2: Nasz gość W.
Wodzińska

15.40 „Spotkałam librę” —

kpt. Chojnowsfca-Listkiewicz
15.50 „Atlas świata - 77” —

Angola
16.00 „Hokej”— film dokum.
16.10 Dwa zadania dla Stu-

dia-2 — wywiady koresp. zagr.
TVP

16.25 Studio-2: Nasz gość An
toni Radojewski

16.30 Patricia Lavilla — rec.

franc. piosenkarki
16.50 Puchar Anglii (III run

da): Aston Villa — Leicester
17.40 Studio-2: • Nasz gość

prof. dr Janusz Reykowski
17.45 „Ja twoje płuco” —

film dokum.
18.05 „Cosmos 1999” —

serial prod. USA, ode. X „Ode
rwanie”

19.00 Dobranoc
1'9.30 Wieczór z ■dziennikiem
20.40 Studió-2: Omówienie

progr. „Zanim zapalisz, za
dzwoń”

20.45 „Daleko od szosy” —

ode. V
22.05 Studio-2; Nasi goście

S. Łozińska i K. Stroiński
22.10 Grają M. Kisielewski

i W. Tomaszewski
22.25 10 najlepszych sporto

wców 76
22.35 Właśnie leci kabarecik
23.05 „Gniazdo szatana” —

film prod USA
0.35 „Uwiądł kwiat” — w

progr M. Umer
1.05 DTV na dzień dobry.

PROGRAM H

13.50 Program dnia
13.55 Popołudnie podróży i

przygody — filmy prod. wŁ:

„Wyspa Kakaowa”, „W krainie

agatowych szczytów” (kol.)
15.00 Teatr sensacji: „Osa

czony” (powt.)
16.40 Uśmiechy starego kina:

„Dom towarowy” — film fab.
prod. USA

18.05 „Czterej pancerni .'-.i
pies” — ode. 10 pt. „Kwadrans
po nieparzystej”

19.00 Dobranoc dla najmłod
szych i program dla młodzieży

19.30 Wieczór z dziennikiem
(kol.)

20.40 Ingeburg Springer za
prasza — konc. muz. popul.
(kol.)

21.50 Godzina B. Drozdow
skiego — progr. publ.-kult.

22.40 Studio sport
23.10 „Niebieski sygnał” —

film krym. prod. TV bułg.

NIEDZIELA

PROGRAM I

6.50 TV TR — Matematyka
7.20 TV TR — Hodowla

zwierząt 1. 35
7 50 Nasze spotkania
8.05 Nowoczesność w domu

i zagrodzie
8.30 Studio sport — A. Ba

chleda zaprasza
8.55 Program dnia
9.00 Dla młodych widzów:

Teleranek
10.20 Antena (kol.)
10 45 „Flip > Flap w akcji”

— film fab. prod. USA
11.50 Dziennik (kol.)
12.10 Rolnicze rozmowy
12.40 Z kamerą wśród zwie

rząt — „Przeprowadzka gory
li” (kol.)

13 10 Koncert muzyki popu
larnej

13.50 Dla dzieci: „Andersen i

latający kufer” (kol.)
14.30 W krainie łosi — film

przyrodn. (kol.)
15 10 Losowanie Dużego Lot

ka
15.30 „Niewidomy muzyk” —

film fab. prod. ZSRR (koJ.)
16.50 Wielkie bitwy historii

— ode. ostatni filmu dokum.

prod. fr. pt. „Bitwa nad Mar
ną” (kol.)

17.55 Teatr komedii: „Błękit
ny zamek”

19.00 Wieczorynka (kol.)
19 30 Wieczór z dziennikiem

(kol.)
20.40 Bajka dla dorosłych
20.50 „Wojna i pokój” — ode.

XVI pt .„Dwa spotkania” —

film ser prod. ang. (kol.)
21.40 L. Kydryński przed

dentem TV ZSRR — W. Bi-
riukowem

17.10 Wesele gruzińskie —

progr. TV ZSRR
17 50 Z cyklu: Benefis —

progr TV ZSRR
18.30 „Rodzina Frolich” —

anim. film prod. NRD
18.40 KRONIKA (Kr.)
19.00 Dobranoc dla najmłod

szych i program dla młodzieży
19.30 Wieczór z dziennikiem

(kol.)
20.35 Teledyskoteka rodzinna

— progr. rozrywk.
21.20 Rozmowa z korespon-

tem Radia CSRS
21.40 Śpiewa cała rodzina —

progr TV CSRS
22.05 Parada sportowa —

prezentacja najmłodszych me
dalistów z Montrealu

22.35 Kuchnia węgierska —

fel film
22.45 Program rozrywk. TV

węgierskiej
23.15 Kesselbuntes — progr.

rozrywk. TV NRD
23.50 NURT — Aktywność

genetyczna dziecka
WTOREK

PROGRAM I
9.00 Dla szkół: Język polski

— kl. V
10.00 Dla szkół: Język polski

— kl. II lic.
10.40 „Wojna i pokój” —

„Dwa spotkania” — film ser.

prod. ang. (kol.)
12.00 Dla szkół: Historia —

kl. VIII
13.45 TV TR — Chemia
14.30 TV TR — Uprawa ro

ślin
16.25 Program dnia
16.30 Dziennik (kol.)

stawia — Ann Margrat Olssen
(kol.)

22.35 Studio sport
PROGRAM II

12.40 Program dnia
12.45 Spotkanie z górami —

progr. publ-.
13.10 Wojskowy film doku

mentalny
13.45 Muzyczna teleteka —

w programie: Robert Wood-
ward (Australia) gra etiudy
Chopina oraz A. Kulka (skrzy
pce) i J. Marchwicki (forte
pian)

14.25 Mistrzowie grafiki eu
ropejskiej — progr. ośw.

14.55 Dla młodych widzów:
Niedziela z przyjaciółmi —

Gdańsk—Leningrad
15.50 Śpiewają i grają Plav-

ci — progr. rozrywk. TV CSRS
(kol.)

16.10 „Czterdziestolatek” •—

ode. 3 (kol.)
17.00 Studio sport — bezp.

transm. z meczu finałowego
Turnieju Wyzwolenia Warsza
wy w koszykówce mężczyzn

19.00 Wieczorynka (kol.)
19.30 Wieczór z dziennikiem

(kol.)
20.40 Rewia pod choinką —

progr. muz.-rozrywk. TV NRD
(kol.)

21.35 „Zielona dolina” — film
fab. prod. USA

PONIEDZIAŁEK

PROGRAM I

12.45 RT Szk. Sred. — J. pol
ski

13.25 RT Szk. Sred. — Bio
logia

15.50 NURT — Filozofia
16.25 Program dnia
16.30 Dziennik (kol.)
16.40 Obiektyw — progr. stoi,

woj warszawskiego
17.00 Dla dzieci: Zwierzy

niec (kol.)
17.50 „Siedemnaście mgnień

wiosny” — ode. XII (ostatni)
i filmu ser. prod. TV ZSRR

19 00 Dobranoc dla najmłod
szych i program dla młodzieży

19.30 Wieczór z dziennikiem
(kol.)

20.30 TV teatr komedii —

G, Ceillavet i R. Flors: „Król”
(kol.)

22.05 Camerata — mag. muz.

22.45 Dziennik (kol.)
PROGRAM n

16.10 Język niemiecki — 1. 12
16.35 Program dnia
16.40 Mam pomysł — progr.

publ. (kol.)WIECZÓR Z PRZYJACIÓŁMI
(kol.)

17.00 Zapowiedź programu
17.05 Rozmowa z korespon

16.40 Obiektyw — program
woj.: katowickiego, bielskiego,
częstochowskiego, opolskiego

17.00 Studio Telewizji Mło
dych

17.50 Lektury Pegaza
18.00 Interstudio — progr.

publ. rniędzynarod. (kol.)
18.30 W zimowym nastroju

— popularne melodie i prze
boje z dawnych lat

18.50 Radzimy rolnikom
19.00 Dobranoc dla najmłod

szych i program dla młodzieży
19.30 Wieczór z dziennikiem

(kol.)
20.30 „Horoskop szczęścia” —

film fab. prod. CSRS (kol.)
22.10 Woody Herman i jego

zespół — progr. muz.

22.40 Dziennik (kol.)
PROGRAM H

15.10 Język angielski — 1. 12
15.45 Program dnia
15.50 TV teatr komedii —

„Król” (kol.)
17.15 „Dyrektorzy” — ode. 1

filmu fab TVP (kol.)
18.40 KRONIKA (Kr.)
19.00 Dobranoc dla najmłod

szych i program dla młodzieży
19.30 Wieczór z dziennikiem

(kol.)
20.30 Wtorek melomana
21.35 24 godziny (kol.)
21.45 Z cyklu „Ocalić od za

pomnienia”: „Toast za laurea
tów” — progr. publ.-kult. (kol.)

22.15 Ludzie nauki — prof.
dr Tadeusz Sołtyk

22.45 Język niemiecki — 1. 12

Środa
program i,

16.25 Program dnia
16.30 Dziennik (kol.)
16.40 Obiektyw — program

woj.: gdańskiego, bydgoskiego,
elbląskiego, olsztyńskiego, to
ruńskiego

17.00 Dla dzieci: Co to jest?
17.45 Japonia w okienku te

lewizyjnym — film dokum.
prod. jap. (kol.)

19.00 Dobranoc dla najmłod
szych i program dla młodzieży

19.30 Wieczór z dziennikiem
(kol.)

20.30 „Muriel” — film fab.

prod. fr. (kol.)
22.25 Sam ze sobą — rec.

Zb. Wodeckiego
22.50 Dziennik (kol.)

PROGRAM n

15.40 Jęzvk francuski — 1. 37
SPOTKAJMY SIĘ JESZCZE

RAZ
16.05 Program dnia
16-10 Piosenki na życzenie—

śpi?wa A. Rosiewicz
16.15 W bieszczadzkim na

stroju — rep. film.

16.50 Parada blagierów —

progr rozrywk.
17.30 „Damy i huzary” —

film dokum (kol.)
17.45 „Dawid Copperfield” —

film set prod. ang (kol.)
18 40 KRONIKA (Kr.)
19.00 Dobranoc dla najmłod

szych i program dla młodzie
ży

19.30 Wieczór z dziennikiem
(kol.)

20.35 Tele-retro — Wiek
XIX

21.30 W stylu epoki — rep.
(kol.)

22.20 Z cyklu: Twarze tea
tru — Krzesiśława Dubie-
lówna

22.50 Być kobietą — impre
sja filmowa (kol.)

23.00 Język angielski — 1. 12
23.30 NURT — Pedagogika

CZWARTEK

PROGRAM I

10.00 Dla szkół: Język polski
— kl. II lic.

11.05 Dla szkół: Język pol
ski-kl.VI

. 11.40 „Muriel” — film fab.

prod. fr. (kol.)
13.45 TV TR — Hodnwla

zwierząt
14.30 TV TR — Mech. roln.
16 25 Program dnia
16.30 Dziennik (kol.)
16.40 Obiektyw — progratn

woj.: krakowskiego, krośnień
skiego, nowosądeckiego, prze
myskiego, rzeszowskiego, tar
nowskiego

17.00 Dla młodych widzów:
Bratek przy kominku

18.00 Patrol — niedziela x

LOK-iem (kol.)
18.20 Fado i inne piosenki —*

śpiewa Carlos de Carmo (kol.J
18.25 Radzimy rolnikom
19.00 Dobranoc
19 30 Wieczór z dziennikiem
20.30 „Policjant, na którego

polują” — film fab. prod. USA
21.25 Pegaz (kol.)
22.10 Helena i jazz w pra

skim studio muz. (kol.)
22.40 Dziennik (kol.)

PROGRAM n

15.35 Język rosyjski — 1. 12
16.05 Program dnia
16.10 Turystyka i wypoczy

nek
16.40 Dla młodych widzów'
17.10 „Dyrektorzy” — ode. 2
18.40 KRONIKA (Kr.)
19.00 Dobranoc
19.30 Wieczór z dziennikiem
20.30 Studio sport spra

wozdanie z meczu w piłce rę
cznej mężczyn NRD — Polska

21.15 24 godziny (kol.)
21.25 „Dziennik dyrektora

szkoły” — film fab. prod. radź.
22.40 Język francuski — 1. 37

PIĄTEK
PROGRAM I

6.00 TV TR — Hodowla
zwierząt

6.30 TV TR — Mech. roln.
-9.00 Dla dzieci: Program

dla najmłodszych — kl. III
10.00 Dla szkół: Program dla

kl. V — Nowy Płock (kol.)
11.05 Program dla najmłod

szych: Stoi na stacji lokomo
tywa (kol.)

12.00 Dla szkół: Wychowanie
obywatelskie — kl. VIII

12.45 RT Szk. Sred. — Mate
matyka

13.25 TV TR — Hodowla
zwierząt

15.40 NURT — Psychologia
16.10 TV Informator Wyda

wniczy
16.25 Program dnia
16.30 Dziennik (kol.)
16.40 Obiektyw
17.00 Dla dzieci; Pora na Te

lesfora
17.30 Dlazydła
18.00 Eureka (kol.)
18.30 Opowieść o wydrze

morskiej — film dokum.
19.00 Dobranoc
19 30 Wieczór z dziennikiem
20.30 Z cyklu: Miłość niejed

no ma imię — Koniec jazdy na

diabelskim młynie — film

prod. USA (kol.)
21.25 Kolędy i pastorałki w

Starej Prochowni
21.50 Teatr Małych Form —

„Dobre życie”
22.50 Dziennik (kol.)

PROGRAM n

16.50 Program dnia
16.55 Pegaz (kol.)
17.40 Przyszłość Ziemi —

progr TV NRD (kol.)
18.15 Spotkania z górami
18.40 KRONIKA (Kr.)
19.00 Dobranoc
19.30 Wieczór z dziennikiem-
20.30 Pierwszy festiwal pol

skich filmów i widowisk tele
wizyjnych — Olsztyn-77

22.05 24 godziny (kol-)
22.15 „Zezem” — film TVP
22.25 Józef Laufer
23.05 Język rosyjski — 1. 12
23.35 NURT — Filozofia

KOMUNIKAT
ROŁOGICZNY:

bałwany
czeństwie!

W

METEO-
odwilż —

niebezpie-

¥
J. P. GA-

nominację
kierownika
w Warsza-

trudno zawyrokować dla

kogo? to dziewięć prag
nień „Kurierka”:

1. Marzę by
WLIK otrzymał
na stanowisko
Teatru Telewizji
wie, z jednoczesnym utrzy
maniem stanowiska dyrektora
Teatru Starego w Krakowie.

Nominacja byłaby wyróżnie
niem dla całej Polski połud
niowej.*)

2.Marzębyp.EWADE
MARCZYK otrzymała — z

Czego

6. Marzę by aatyryk
MAREK M. GROŃSKI, któ
ry ostatnio popisywał się w

Krakowie, zdobył w kolejnej

oczekuję
w Nowym Roku, 1977?

ROZMOWA z „Kurier
kiem”, który — identycznie,
jak pani Garmaine Soleil,
francuski astrolog — przewi
duje, że 1977 będzie rokiem

dobrym, pomyślnym, choć

przeznaczeniem na kabaret

wszystkie piwnice Zamku

Królewskiego na Wawelu i,
żeby dokonano tam korona
cji Piotra Skrzyneckiego.

3. Marzę by WYDA
WNICTWO LITERACKIE w

1977 opublikowało „Kronikę
Krakowa" w formacie metr

na metr, bo ta za rok 1971

jest ledwie wielkości „Echa.
Krakowa".

4. Marzę by artysta MIE
CZYSŁAW ŚWIĘCICKI o-

prócz kabaretu w „Koloro
wej” założył jeszcze kabaret
w „Fafiku” wówczas Więcej
ludzi przekona się o warto
ściach jego teatru.

5. Marzę by spełniły się
pragnienia projektantki BAR
BARY HOFF wypowiedziane
w tygodniku „ITD": „...chcia
łabym być zdrowa. Następ
nie bardzo bym chciała so
bie p oży ć".

ankiecie „Szpilek” na ulu
bionego autora, nieco więcej
niż 3 proc, głosów czytelni
ków tego tygodnika.

7. Marzę by pismo „STU
DENT” stało się tygodni
kiem, gdyż wówczas będzie
mogło częściej adorować jed
nego z ulubionych mistrzów
z „Polityki".

8. Marzę by prezes Kra
kowskiego Towarzystwa Fo
tograficznego
KLIMCZAK

więcej takich

„Musi Pan
pornografii jak robak w gó
wnie? Tyle jest w Polsce do
załatwienia — choćby alko
holizm! Proszę bardzo — jest
pole do popisu! Niech- Fan

przestanie demoralizować na
szą polską młodzież!.HU! Pol
ka".

kach. Nawet gotów jestem
nosić ciasne rękawiczki, byle
tyllęo osiągnąć skutek.

MNOSTWO całusków

wszystkim roślinkom ą
także wszystkim ro
baczkom w Nowym Roku
1977 śle „Kurierek”, choć
nie ma ust tak. pięknych i
namiętnych jak ZDZISŁA
WA SOŚNICKA.

WŁADYSŁAW

otrzymywał
jak ten listów:

gmerać w tej

Frekwencja na „Tenus”
murowana!

9. Ma rz ę by wreszcie na
gniotki zamiast na nogach
zaczęły tworzyć się na rę-

•) Z OSTATNIEJ CHWILI

Tygodnik „Życie Literackie"

podał właśnie, że J. P . Ga
wlik otrzymał tę funkcję w

TV-Vj arszawa.

¥
FRYZURA!

Mistrz fryzjerski z Krako
wa p. Celina Sehaffer znana

jako pani Cesia oświadczyła
„Echu Krakowa”: „obowią
zuje zasada wolności i swo
body włosa, który musi żyć”.
No cóż, demokracja!

¥

Dział recenzji:
Nakładem Państwowego

Instytutu Wydawniczego tt-

kazała się książka austriac
kiego psychologa i eseisty
KONRADA LORENZA pt. , .I

NA
„Ną którą z

zdecydować? Przede wszyst
kim trzeba zdać sobie spra
wę, czego oczekujemy od na
szego zwierzęcia. Kiedy ktoś

prosi o radę, można mu jej
udzielić jedynie wówczas, je
śli się dobrze zna danego
człowiek a”. Konrad Lo
renz daje przykład: „jakaś
bardzo sentymentalna stara

panna, szukająca obiektu dla

swej wielkiej potrzeby lu
bienia i pielęgnowania, nie
wielką miałaby radość z po
wściągliwego sposobu bycia
ehow-chow, który nie wyka
zuje zrozumienia dla pogła
skać ani w ogóle kontaktów

fizycznych i wracającą do
domu swoją panią wita je
dynie pobłażliwym i dostoj
nym machaniem ogona, za
miast jak inne psy radośnie
skakać na nią”. Książka jest
i rozumna i zabawna!

¥.

„.W/.Ą LUIllJ.l Ł.l pi.

CZŁOWIEK TRAFIŁ
PSA”. Oto fragment:

psich ras się

MIŁY JAMES HUNT!

Inteligentny, jak zwykle
ostatnio, „Przekrój” poroz
mawiał z mistrzem świata w

wyścigach samochodowych,
Anglikiem Jamesem Huntem.
P. red. A . Jaźwiecki stwier
dził że James Hunt jest miły
i sympatyczny — robi bar
dzo pozytywne wrażenie:
„ładnie zareagował dowie
dziawszy się o budowie Cen
trum Zdrowia Dziecka — po
większył konto tej inwesty
cji". No proszę, a reporter —

kierując się doniesieniami a-

gencji o jego sposobie bycia
— miał gorszą opinię o Ja
mesie Huncie.

¥

CENY ORIENTACYJNEI
„Ezpress Wieczorny" za

mieszcza ogłoszenie Polskie
go Biura Podróży „Orbis”,
które informuje, że z dniem
10 stycznia 1977 wszystkie od-.

działy PBP „Orbis" na tere
nie kraju rozpoczną sprzedaż
miejsc na sezon 1977, do a-

trakcyjnych. miejscowości
wypoczynkowych w Bułgarii

— eeny orientacyjne
od 5.200-13-100 zł; Rumunii
— ceny orientacyjne od
5.700—12 .900 zł”. Łatwiej by
łoby się zorientować gdyby
ceny podawano od 1 złotego
do 100 tys. złotych!

¥

RECENZJA!
WŁODZIMIERZ SOKOR

SKI w „Ekranie”: „Nudzić
się na „Trędowatej” to już
grzech. Nie pomoże tu ani

Ordynat, napinający z

namiętności nozdrza,
ani nieszczęśliwa hrabianka,
której lędźwie pęcznie
ją z pożądania”. Mó
wiąc o filmie Jerzego Hoff
mana, znawca Włodzimierz
S-.korski, wniósł — przy o-

kazji — cenny wkład do sek
suologii.

wolno
czasu,
lektu-

¥

„KURIERKA" nie

czytać od. czasu do
Tylko systematyczna
ra tego wydawnictwa po
zwoli Ci zorientować się o ,

co chodzi! To znaczy: z ko
go się śmiejemy?.


