
Edward Gierek na Konferencji
Sprawozdawczo-Wyborczej PZPR w Katowicach
Wystąpienie I sekretarza KC PZPR B Z. Grudzień ponownie I sekretarzem

KW Partii ® Wizyta w Hucie „Katowice44

KATOWICE (PAP). Z udziałem I sekretarza KC PZPR
EDWARDA GIERKA w Katowicach obradowała 13 bm.
Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza
PZPR. Zainaugurowała ona nowy etap kampanii sprawo
zdawczo-wyborczej w naszej partii.

Wojewódzkie konferencje sprawozdawczo-wyborcze,
które odbędą się w okresie od stycznia do marca br. spre
cyzują, w’ świetle postanowień II Krajowej Konferencji
PZPR, zadania wojewódzkich organizacji w realizacji

programu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Kon
ferencje dokonują wyboru wojewódzkich władz partyj
nych.

Uczestnicy katowickiej konferencji gorąco powitali
przywódcę partii i narodu. Edwarda Gierka, który jako
członek POP kop. „Sosnowiec” piastuje mandat delegata
na Konferencję.

W obradach uczestniczą również- przedstawiciele cen
tralnego aktywu partyjnego.

Referat w imieniu Egzekuty
wy KW PZPR, wygłosił członek
Biura Politycznego I sekretarz
KW PZPR Zdzisław Grudzień.

W dyskusji na Konferencji, w

której na obradach plenarnych
zabrało głos 21, a w zespołach
problemowych — 96 delegatów,
zasadniczą uwagę koncentrowano
na problemach decydujących o

dalszym, szybkim rozwoju wiel
koprzemysłowego regionu, wy
nikających z uchwał VI i VII

Zjazdów Partii oraz postanowień
II Krajowej Konferencji Par
tyjnej,

Na zakończenie dyskusji za
brał głos I sekretarz KC PZPR
— Edward Gierek.

Dziękując za zaproszenie na

wojewódzką konferencję par
tyjną Edward Gierek stwierdził,
iż serdeczne słowa, jakie kiero
wano do niego w toku obrad

traktuje jako wyraz uznania dla
Komitetu Centralnego i Biura

Politycznego, wyraz poparcia
dla polityki partii i wysiłków,
które 2.700 tys. PZPR-owców

wspólnie podejmuje, aby zapew
nić ojczyźnie pomyślny i trwały
rozwój.

Mówiąc o patriotycznej trosce
o kraj, dążeniu do stałego zwię
kszania wkładu w budowę siły
socjalistycznej Polski, które zna
lazły wyraz w referacie i dys
kusji na Konferencji, I sekre-
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Odsłonięcie Pomnika

Polskich Kombatantów w Paryżu
RARTZ (PAP). Wczoraj odby

ła się w Paryżu uroczystość od
słonięcia pomnika ku czci Po
laków — uczestników walk w

obronie Francji i o jej wyzwole
nie w latach drugiej wojny
światowej. Pomnik stanął w

centrum francuskiej stolicy -

nń placu Warszawy — naprze
ciw wieży Eiffla. Pomnik ten -

^dzieło prof. Andre Grecka -

przedstawia zwycięską Nike pod
trzymującą umierającego boha
tera. Na cokole napis w języku
polskim i francuskim: „Kom
batantom polskim walczącym w.

obronie i o wyzwolenie Francji
1939—1945”.

Aktu odsłonięcia pomnika,
spowitego flagą o barwach pol
skich i francuskich, dokonali
minister do spraw kombatantów
PRL, Mieczysław Grudzień i se
kretarz stanu do spraw komba
tantów Republiki Francuskiej
Jean Jacąues Beucler.

W uroczystościach odsłonięcia
pomnika wzięli udział ze strony
polskiej wiceminister spraw za
granicznych. Józef Czyrek i am
basador PRL Tadeusz Olechow
ski, a także grupa kombatantów

przybyłych z kraju, którzy wal
czyli m. in. na ziemi francu
skiej. Ze strony francuskiej ucze
stniczyli sekretarz stanu da

spraw stosunków z parlamen
tem Andrć Bord, przewodniczą
cy grup przyjaźni, francusko-

polskiej w Zgromadzeniu Naro
dowym Renę la Combę i Sena
cie, Jacęues Peridier, admirał
Charles Edmond Labaye —

— przewodniczący Komitetu Bu
dowy Pomnika i przewodniczą
cy Stowarzyszenia „Wolnych
Francuzów’” oraz sekretarz ge
neralny stowarzyszenia „France
Pologne” Alex Krakowiak. O-

becny był także osobisty przed
stawiciel prezydenta Republiki,
komandor Michel Mosnerón Du
pin.

Jean Jacęues Beucler przema
wiając do zgromadzonych przy
pomniał tradycje przyjaźni
francusko-polskiej i wspólną
walkę obu narodów w latach
drugiej wojny światowej prze
ciwko barbarzyństwu hitlerow
skiemu. Zapowiedział też, że
wkrótce pod pomnikiem złożona
zostanie ziemia z tych cmenta-
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Polak wykształcony
WARSZAWA (PAP). Jaki ma być model •wy

kształconego Polaka, a w związku z tym kon
cepcja edukacji narodu — to temat, który zo
stał podjęty na konferencji naukowej 13 bm.
w Jabłonnie k. Warszawy, zorganizowanej
przez Komitet Badań i Prognoz „Polska 2000”

przy prezydium PAN.
Cechą spotkania jest wymiana poglądów i opi

nii, szerokie spojrzenie na przyszłość i konce
pcję systemu edukacji.

W toku rozważań zastanawiano się m in. nad

tym, jakie są braki i niedostatki współczesnego
wykształcenia, co należy w nim zmienić i w

jakim kierunku podążać, aby sprostać potrze
bom przyszłości wyrastającym z realiów nasze
go życia i perspektyw rozwojowych. Cytowane
W toku obrad opinie, podkreślają, iż powinno
się liczyć nie tylko to, co człowiek wie. jaką
wiedzą dysponuje — ale również to, jakim jest
człowiekiem, jak działa, w jakim stopniu czuje
się odpowiedzialny za to co robi, za swoje czyny.

(
W związku z tym — jak podkreślano w licz

nych wypowiedziach — nowoczesny model
kształcenia człowieka przełomu XX i XXI wie
ku musi być zasadniczo rożny od obecnego. Ten

nowy wzór musi być oparty na realiach, wyra
stać z konkretnych warunków, potrzeb i mo
żliwości.

Nawiązując w dyskusji do koncepcji szkoły
10-letniej podkreślano, iż programy nauczania

poszczególnych przedmiotów w miarę zbliżania
się terminu ich wdrażania do szkolnej prakty
ki będą ulegały jeszcze nieuniknionym zmianom
i przeobrażeniom.

Przed Komitetem Badań i Prognoz „Polska
2000” postawione zostało przez planistów zada-

■nie opracowania ekspertyzy, dotyczącej per
spektyw kształcenia w Pólsce. Obecna konfe
rencja i szeroka dyskusja w toku jej obrad sta
nowić będą — jak się wydaje — istotny element
rozważań nad tym zagadnieniem.

Sekretarz KC PZPR Ryszard Frelek
na spotkaniu z lektorami

i u krakowskich twórców
(Inf. wł.) W dniu wczorajszym przebywał w Krakowie sekre

tarz KC PZPR Ryszard Frelek. W godzinach przedpołudniowych
uczestniczył w spotkaniu z lektorami Komitetu Krakowskiego
Partii, mówiąc o kierunkach polityki zagranicznej Polski. Spo
tkanie. które odbyło Się w Ośrodku Pracy Ideowo-Wychowaw-
czej prowadził sekretarz KK Jan Grzelak.

Wieczorem natomiast był gościem Klubu Twórców i Działaczy
Kultury „Kuźnica”. Przypomnijmy, iż Ryszard Frelek wespół
z Włodzimierzem Kowalskim i Romanem Wionczkiem otrzymał
niedawno nagrodę Klubu „Kowadło” za cieszący się ogromnym
powodzeniem serial telewizyjny „Przed burzą”. Wystąpienie
R. Frelka i dyskusja koncentrowały się wokół inicjatyw dy
plomatycznych Polski, na arenie międzynarodowej, które zwłasz
cza w ostatnich latach zdobyły sobie powszechne uznanie w świę
cie. Gospodarzem spotkania był Tadeusz Hołuj, a wziął w nim
udział zastępca członka Biura Politycznego KC, I sekretarz KK
PZPR Kazimierz Barcikowski. (rj

MOSKWA (PAP). W Pekinie
odbyła się niedawno narada,
na której podkreślano koniecz
ność nasilenia działalności
migrantów chińskich. Przywód
cy chińscy pragną za ich
średnictwem realizować
politykę zagraniczną oraz

Chiny liczg

e-

po-
swą
sze-

na emigrantów
rzej przyciągać kapitał kół emi
grantów w celu urzeczywistnie
nia „czterech modernizacji":
przemysłu, wojska, rolnictwa,
nauki i oświaty — informuje
dziennik „Prawda”.

Według danych statystycznych,
poza granicami Chin, a zwłasz
cza w krajach Azji, żyje ponad
21 min Chińczyków. W poszcze
gólnych okresach Pekin roz-
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Powodzenie konkursu „Przyjaźń

Z prac Rady Ministrów
WARSZAWA (PAP). 13 bm.

odbyło się pierwsze w tym roku
posiedzenie Rady Ministrów. U-

czestniczyli w nim wojewodo
wie i prezydenci miast. Omó
wiono najważniejsze zadania
związane z realizacją NPSG w

pierwszych miesiącach tego ro
ku.

W drugim punkcie obrad'roz
patrzono i przyjęto rozporządze
nie Rady Ministrów w sprawie
statusu wojewodów. Projekt
statusu poddany został szero
kiej konsultacji. Określa on

zadania, uprawnienia i ‘ obo
wiązki wojewody oraz wzmacnia

jego odpowiedzialność za rozwój
społeczno gospodarczy terenu.

Konkretyzując i rozwijając u-

stawowe kompetencje woje-

wodów, wprowadza niektóre
nowe rozwiązania, zwłaszcza w

sferze koordynacji działań je
dnostek gospodarczych nie pod
porządkowanych radom narodo
wym, a także wyposaża woje
wodę w skuteczniejsze instru
menty oddziaływania na reali
zację zadań w województwie.

Status precyzuje funkcje wo
jewody, jako przedstawiciela
rządu wykonującego zadania
zlecone mu przez rząd i prezesa
Rady Ministrów. Ponadto ustala
zasady współdziałania ministrów
i kierowników urzędów central
nych z wojewodami w realizacji
zadań resortowych, a także nie
które formy pomocy wojewo
dom w rozwiązywaniu istotnych
problemów.

W całym kraju trwa spraw
dzanie przez obywateli spisów
wyborczych. W piątek w loka
lach komisji wyborczych odnoto
wano wzrost frekwencji zwłasz
cza w godzinach popołudniowych.

Reklamacji jest niewiele, co

świadczy o dobrym przygotowa-

Listy wyborcze

sprawdzamy do niedzieli
i

niu spisów wyborczych. Te oso
by, które zmieniły miejsce poby
tu po sporządzeniu spisu wybor
ców, są na swoje żądanie wpisy
wane na listy w obwodzie nowe
go miejsca pobytu. Uprawnienie
to przysługuje im na podstawie
zaświadczenia wydanego przez
organ, który sporządził spis wy
borców w poprzednim miejscu
pobytu. Niedziela 15 bm. jest o-

statnim dniem sprawdzania list.

V
Odkrycie krakowskich konserwatorów

*

Rozmowy w sprawie rybołówstwa na Bałtyku
KOPENHAGA (PAP). W Bonn toczą się rozmowy eks

pertów RFN i Danii na temat stref połowów ryb na Bał
tyku. Eksperci mają sprecyzować wspólne stanowisko obu
rządów w związku z wprowadzeniem stref połowów na

Bałtyku przez Szwecję, NRD i Polskę. Bliższe szczegóły
rozmów nie są znane.

Utrzymanie, kary śmierci w Hiszpanii
MADRYT (PAP). Kongres deputowanych parlamentu hi

szpańskiego odrzucił w czwartek propozycję parlamen
tarzystów socjalistycznych zniesienia w Hiszpanii kary
śmierci.

W historii Hiszpanii kara śmierci zniesiona była tylko
raz przez konstytucję Republiki Hiszpańskiej z roku 1931.
Przywrócił ją po wojnie domowej 1936—39 generał Franco.

Porywacze przyznali się do winy
WIEDEŃ (PAP). Aresztowani w czwartek przez policję

wiedeńską dwaj podejrzani Austriacy 26-letni Franz Pa-

nagl i 27-letni Paul Francis przyznali się do tego, że

pęrwali żonę przemysłowca Lotte Boehm, 12 grudnia ub.
roku i że wzięli okup w wysokości przeszło 20

szylingów. Policji udało si<f odzyskać około 16
szylingów.

Policja poinformowała, że obaj aresztowani
nic wspólnego ze sprawą uprowadzenia przemysłowca wie
deńskiego Palmersa.

milionów
milionów

Rzeźby gotyckietelefon miesiąca

w kamienicy Wierzynka

w
ARGEN
TYNIE Z KIM!

W poniedziałek

Maciej Szumowski

Me zaczynajcie
ode mnie!

hy-

W PÓŁ SŁOWA...

71 autorów z całego kraju • 539 fotogramów i 477 przeźroczy •

Interesująca ekspozycja w KTF O I nagroda dla Cz. Mostowskiego
z Krakowa

Wczoraj w siedzibie Krakow
skiego Towarzystwa Fotogra
ficznego w Krakowie otwarta
została wystawa, grupująca naj
ciekawsze prace z nadesłanych
na konkurs „Przyjaźń”; Zorga
nizowały go KTF i nasza redak
cja, wspólnie z Zarządem Kru
kowskim i Zarządem Wojewódz
kim TPPR w Tarnowie z okazji
60 rocznicy Rewolucji Paździer
nikowej.

Jury oceniło w sumie 1016

prac, przyznało nagrody i doko
nało wyboru zdjęć na wystawę.
Po otwarciu kopert, opatrzo
nych godłami, okazało się, że
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Czy starość

musi być smutna?

W poniedziałek 16 bm. od
10 do 13 zapraszamy Czytel
ników do telefonicznego dia
logu na temat spraw zwią
zanych z ludźmi starszymi.
Chcemy dyskutować o na
szym stosunku do tych . lu
dzi, o funkcjonowaniu opieki
społecznej, sprawach alimen
tacji, o domach spokojnej
starości. Dla Czytelników u-

dosjępniamy następujące nu
mery telefonów: 109-65 i
275-88 w. 149 w Krakowie,
203-34 w Nowym Sączu i
56-50 w Tarnowie.

W Krakowie dokonano wczo
raj sensacyjnego odkrycia w re
montowanej kamienicy hetmań
skiej. Pod warstwą XV-wieez-

nych cegieł odsłonięto ścianę po
chodzącą z połowy, lub lat 70-

tych XIV wieku — z blenda
mi arkadowymi zakończonymi
wspornikami w kształcie ka-

miennych rzeźb głów kobiety i

mężczyzny. Jak poinformował
dziennikarza PAP dyrektor Wy
działu Ochrony Zabytków m.

Krakowa — Jerzy Kossowski —

są to jedyne architektoniczne ka
mienne rzeźby świeckie z tego
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nie mieli

M. Menten: „Jeśli mąż umrze w więzieniu,
to mord

AMSTERDAM (PAP). Holenderski tygodnik „Elseylers
Magazine” zamieścił wywiad z Metą Menten — żoną hitle
rowskiego zbrodniarza — Pietera Mentena. W niewy
bredny sposób zarzuca ona holenderskiemu wymiarowi
sprawiedliwości „amatorstwo” i wydanie niczym nie uza
sadnionego wyroku. „Jeśli mąż umrze w więzieniu, będzie
to mord sądowy”.

Skąd się bierze to ogrom
ne zapotrzebowanie na

sprawiedliwość społecz
ną? Skąd ta niechęć do przy
wilejów i protekcji? Skąd
wreszcie wzięto miarę tej
sprawiedliwości? Wydawać
by się mogło, sądząc po teo
rii, że uprzywilejowanych
jest u nas więcej niż krzyw
dzonych. A jednak więk
szość mówi, i to nie na żar
ty o szwankującym poczuciu
sprawiedliwości na co dzień

'— w konkretnych sytuacjach
— w sklepie, w urzędzie, w

zakładzie pracy.

Przecież na Boga istnieje
u nas cały rozbudowany sy
stem preferencji dla ludzi
pracy. Posuwamy się w tych
przywilejach w teorii bardzo
daleko. W praktyce jakże
często okazuje się jednak, że
wierność literze przywile
jów, diabli na ogonie ponie
śli. Uprzywilejowany jest w

końcu ten kto tak na dobrą
sprawę jest silniejszy. Lep
szy w gębie, łokciach, znajo
mościach. Przywilejów jest
tak wiele, że starczy dla
wszystkich, nawet dla tyci',
którzy nań nie zasłużyli. Ca
ła zręczność polega na tym
aby znaleźć w stercie papie-

odpowiednie hasło,
wzmiankę czy uprawnienie.
Potem już wystarczy gó na
ciągnąć do siebie. I mając
tak sformułowaną na papie
rze „motywację moralną”
iść po swoje prostą drogą.

Rzecz tylko w tym, że
tych z podkładką „urzędo-

jeszcze może przyjść do
jgl głowy jakiemuś eme-

rytowi, że pralkę auto
matyczną chce dostać i co

wtedy? Kto tu ma. więcej
przywilejów? Pewno eme
ryt. Ale rację to ma ten, kto
jest silniejszy. Niekoniecz
nie dyrektor. Może akurat

Owszem znajomy dyrektor
„podrzuci” brygadę, ale bry
gada ma całkiem własne po
czucie sprawiedliwości; jak
się jej chce to znajdzie to co

trzeba — a jak się jej nie
chce to nie znajdzie. I żad- .

na osobistość jej tu do nicze
go nie zmusi. Osobistości
zresztą nie są żadną frajdą
dla brygady, bowiem bryga
da nie umie dogadywać się z

wielką postacią. Brygada
woli całkiem bezradnych lu
dzi. I do tego może mieć
całkiem przekonytoającą in
terpretację moralną jakby
trzeba było. Ale nie o. to

przecież chodzi.

trą” czy wręcz ideowo-mo -

ralną jest wielu. Właściwie
wszyscy. Bo i prostemu pra-
cownikowi należy przyznać
auto lub pralkę i dyrektoro
wi — by się przydała. On

też ma swoją motywację.
Dyrektor, mówi się, też czło
wiek i do tego — można by
zaryzykować twierdzenie —

jest to nawet człowiek pra
cy.

nie mieć znajomości, a

draulik może je właśnie mieć

tam gdzie potrzeba.
Zjabawne rzeczy dzieją się

z pewnymi postaciami wy
soko postawionymi w hie
rarchii władzy, które mogą
załatwić prawie wszystko ale
gdy przychodzi do jakiejś
prostej sprawy — ot choćby
prostej reperacji w domu —

nagle stają się bezradne.

gromnemu skompli
kowaniu przywilejów
pisanych wszem i wo

bec, odpowiada w rzeczywi
stości jeszcze bardziej złożo
ny system wzajemnych pre
ferencji, protekcji i u-ymia-
ny usług. Ten kto by poznał
tę całą siatkę powiązań i u-

miał spisać, na pewno by
wyszedł na swoje. Zęby
sprawiedliwość jednak wy
szła na swoje, trzeba by tak
czy owak od kogoś zacząć!
Błagam nie zaczynajcie ode
mnie,. Ja nie jestem taki
silny.

JUŻ ZA KILKANAŚCIE GODZIN ROZWIĄZANA
ZOSTANIE JEDNA Z NAJBARDZIEJ FRAPUJĄ
CYCH ZAGADEK SPORTOWYCH 1978 ROKU —

kto z kim grać będzie w Argentynie, z jakimi rywala
mi spotkają się Polacy? Otóż bowiem dzisiaj tj. w so
botę o godz. 22 w Centrum Kultuiy im. św. Marcina
w Buenos Aires rozpocznie się ceremonia losowania fi
nałów piłkarskich mistrzostw świata 1978. Głównym
bohaterem będzie... 3-letni wnuczek prezydenta FIFA
Joao Havalange-Ricardino, który ciągna.ć ma losy
z nazwami reprezentacji.

Przez całą prasę sportową — i nic tylko — przewi
nęła się w ostatnich tygodniach fala domysłów i spe
kulacji — w jaki sposób przebiegać będzie losowanie,
które drużyny zostaną ewentualnie rozstawione? Co
parę dni wybuchała nowa „bomba”.

Te, najczęściej wyssane z palca, plotki zdementował
szef Komitetu Organizacyjnego gen. A. Merlo, który
oświadczył: „Na razie wiemy tylko jedno, że Argenty
na — jako gospodarz finałów rozstawiona będzie w gr.
I oraz, że drugą rozsławioną drużyną w gr. II będzie
aktualny mistrz świata — RFN". ■

Przed paroma dniami rąbka tajemnicy uchylił sam

Joao Havalange. „Pewne jest, że Argentyna i RFN

przydzielone będą do jednej z czterech grup, a o dwa
pozostałe, rozstawione miejsca „ubiegają się” Brazy
lia, Holandia i Włochy”.

W czwartek wieczorem AFP podała, że Komitet Or
ganizacyjny FIFA ustalił ostatecznie kryteria losowa
nia. Na czele poszczególnych grup mają być rozsta
wione: Argentyna oraz Włochy (gr. I), RFN (gr. II);
Brazylia (gr. III) i Holandia (gr. IV). Polskę wraz ze

Szkocją i Hiszpanią przydzielono do tzw. pierwszego
koszyka i zespoły te będą kolejno dolosowane do grup
II, III i IV. Drugi koszyk tworzą: Peru i Meksyk (będą
dolosowane do grup II i IV) oraz Węgry i Szwecja (tra
fią do grupy I i III) i wreszcie cztery zespoły: Austria,
Francja, Iran, Tunezja — losowane' będą w ostatniej
kolejności.

Kogo los przydzieli Polakom? Jeszcze trochę cierpli
wości, dziś wieczorem wszystko już będzie jasne.
A dla kibiców piłkarskich „Gazeta” przygotowała krót
kie informacje o całej finałowej szesnastce.

(CIĄG DALSZY NA STR. 4)
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Edward Gierek na Konferencji
Sprawoziiawcza-Wyiiorczei PZPR w Katowicach

Odsłonięcie Pomnika

Rok intensywne;
pracy KKKP

Na wczorajszym plenum
krakowskiej .Komisji Kon
troli Partyjnej zatwierdzono

sprawozdanie z ubiegłorocz
nej działalności. KKKP mia
ła rok bardzo pracowity:
dokonała analizy działalności

Organizacji partyjnych i par
tyjnego orzecznictwa w licz
nych środowiskach, m. in. w

wyższych uczelniach, spół
dzielniach gminnych, KM-G
Skawina i KD Podgórze;
zbadano też przyczyny skre
śleń 1 wydaleń z partii, pod
kreślając zaniedbania w pra
cy ideowo-wychowawczej
kandydatami. Ponadto KKKP

rozpatrywała wpływające do

niej SDrawy, których w ro
ku 1977 było
przewodniczył ____

kretariatu KK PZPR,
wodniczący KKKP —

sław Gąciarz. Udział
również wiceprzewodniczą
cy CKKP Stanisław Mleczko,
członek CKKP Stefan Gołę
biowski i st. insp. CKKP Ze
non Kostecki. (ter)

z

227. Obradom
członek Se-

prze-
Stani-
wzięli

Seminarium ZHP
w Tarnowie

Tarnowska chorągiew ZHP
ma ponad dwa tysiące
struktorów.
większości są
oraz młodzież
denci. Tylko
rekrutuje się
dpwisk. A jak uczy prakty
ka, właśnie instruktorzy
technicy i robotnicy potrafią
doskonale prowadzić druży
ny i szczepy. Rzecz w tym
aby ich pozyskać dla ZHP.

Problematykę doskonale
nia kadry , instruktorskiej
poddało pod dyskusję
bywające się wczoraj
Tarnowie chorągwiane
minarium instruktorskie
dace przygotowaniem do ' 4
Plenum Rady Naczelnej
ZHP, poświęconemu temu te
matowi. W seminarium u-

czestniezył naczelnik ZHP
hm. PL Jerzy Wojciechow
ski. (sad)

■
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Cenny dar

młodzieży x Kabla
Krakowska Fabryka Kabli

ebchodzić będzie w br. swo
je półwiecze. Dla uczczenia
tego jubileuszu planowane są
liczne, zamierzenia, z któ
rych jedno ha pewno zasłu
guje na duże uznanie: mło
dzież zrzeszona w ZSMP po
stanowiła oddać honorowo 50
litrów krwi. Wczoraj odbyła
się pierwsza akcją honorowe
go dawstwa krwi zorganizo
wana przez Zarząd Zakłado
wy ZSMP i Zakładowy Klub
Honorowych Dawców Krwi.
IV akcji tej uczestniczyło 50
osób, które oddały 14,4 litra

tego najcenniejsezgo leku.

RnnnHimfffiMiHHRmnD

POGODA
BIURO

LYFOR-
KRAKOWSKIE

PROGNOZ IMGW ....

MVJE: Polska południowa
znajduje się pod wpływem
klina wyżowego. Od północ
nego zachodu zbliża si? zato
ka niżowa z frontem ciep
łym.

PROGNOZA DLA POLSKI
POŁUDNIOWEJ: Zachmu
rzenie duże, miejscami słabe

opady deszczu i deszczu ze

śniegiem, a w rejonach gór
skich deszczu ze śniegiem i

śniegu. Zamglenia. Rano i
w nocy mgły. W ciągu dnia
możliwe większe przejaśnie
nia. Temperatura maksy
malnawdzieńod1st.wre
jonach podgórskich do 3 at.
na pozostałym obszarze. Mi
nimalna w nocy od 0 st. do
3 st. W Tatrach temperatu
raod—2st.Wdzień do—4
st. w nocy. Wiatry słabe
zmienne, z przewagą zachod
nich, okresami cisza, w Ta
trach słabe i umiarkowane z

kierunków zachodnich.
BIOMET INFORMUJE:

Słabe, okresowo umiarko
wane objawy obniżonej
sprawności. działania,
ostrzone dolegliwości
oddechowych i stanów
matecznych. Widzialność ra
no ■ograniczona, dniem u-

•miarkowana. Drogi śliskie,
rano miejscami gołoledź.

20-
dróg
reu-

Narciarski komunikat
x Tatr

13 bm. w Tatrach popra
wiła się pogoda, ustał halny
wiatr. W godzinach połu
dniowych notowano na Kas
prowym Wierchu 2 stopnie
mrozu oraz 82 cm śniegu.

W innych miejscach gru
bość pokrywy śnieżnej wyno
siła: Hala Gąsienicowa — 95
cm. Myślenickie Turnie — 36
cm, Kuźnice — 35 cm, Mor
skie Oko — 75 cm i Zakopa
ne — 25 cm. Wszędzie leży
Śnieg zbity i mało nośny. W
rejonie Kasprowego Wierchu
w dobrym stanie znajdują
się tylko nartostrady a ną
innych szlakach — jest nie
bezpiecznie. Niezłe warunki
narciarskie panowały nato
miast w paśmie Gubałówki
oraz w Bukowinie Tatrzań
skiej.
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<lo konkret-

potrzeb rc-

ogromne za-

wszeehstron-

(DOKOŃCZENIE ZE STR 1)
tarz podkreślił, że stanowią one

główne źródło osiągnięć woj. ka
towickiego w sferze produk
cyjnej i innych dziedzinach,
kształtując wysoki rytm życia
gospodarczego i społecznego —

zgodnie z najlepszymi rewolu
cyjnymi tradycjami klasy ro
botniczej.

'

Konferencja wojewódzka —

stwierdził I sekretarz KC pra
widłowo określiła kierunki roz
woju regionu i jego zadania wo
bec kraju, twórczo dostosowu
jąc uchwały II Krajowej Kon
ferencji Partyjnej
nych wayunków i

gionu.
Wskazując dalsze

dania w procesie
nego rozwoju kraju — Edward
Gierek podkreślił, że w okresie

ponad 30 lat władzy ludowej
Polska przeszła drogę, którą in
ne kraje przebywały przez stu
lecia, stając się nowoczesnym
państwem, o znacznym potencja
le przemysłowym, naukowym,
cywilizacyjnym. Gdy większość
działów naszej gospodarki po
siedmiu latach dynamicznego
rozwoju została w zasadniczy
sposób zmodernizowana, osiąga
jąc imponujący nawet w skali

światowej poziom, tym bardziej
ciążą nam istniejące jeszcze nie
domagania w tak ważnych dzie
dzinach, jak rolnictwo, transport
i komunikacja,
frastruktura i
nalne.

Pada czasami
ro napotykamy
jest nam niełatwo, to — konty
nuował mówca — czemu przy
jęliśmy wysokie tempo rozwoju,
czemu np. tąk wiele inwestuje
my, Niektórzy sądzą, że gdybyś-
my niżej ustawili poprzeczkę, to

mniej byłoby problemów. Od
wrotnie — problemów byłoby
więcej i z pewnością trudniej
szych.

Omawiając główne problemy,
związane z aktualnymi zadania
mi partii i problemami rozwoju
kraju, zagadnienia związane z

budową nowego potencjału gos
podarczego, rozbudową i moder
nizacją starej bazyt wytwórczej
—- Edward Gierek powiedział
m. in. że partia widzi bliższe
i dalsze potrzeby Polski i Pola
ków. wybierając rozwiązania
trudnij ale trwałe, zapewniające
mocne podstawy jej wszech-

energetyka, in-

zaplecze komu-

pytanie — sko-
trudności, skoro

stronnego rozkwitu i choć jest
to trudne w realizacji, to naród
nasz rozumie tę politykę i ją
popiera. ■

Formułując narodowy
społeczno-gospodarczy na

1878, zaznaczył I sekretarz KC,
braliśmy pod uwagę istniejące
wewnętrzne i zewnętrzne ogra
niczenia oraz możliwości rozwo
ju, ale traktujemy go zawsze

jako otwarty w zakresie inicja
tyw zwiększających efektywność
gospodarowania. Z zadowole
niem też będziemy witać każdą
propozycję przekroczenia zadań

poprzez lepsze wykorzystanie
zasobów pracy, poprawę jej or
ganizacji i dyscypliny, zmniej
szenie zużycia materiałów i su
rowców — szczególnie w zakre
sie produkcji rynkowej i

eksportowej, żywnościowej i bu
downictwa mieszkaniowego. Tu
bowiem występują największe
potrzeby, tu występują również
nadal niewykorzystane rezerwy.

Szczególnie ważnym proble
mem jest dziś i przez szereg lat
będzie realizacja kompleksowe
go programu zagospodarowywa
nia polskich surowców. Myśląc o

przyszłości, dążyć musimy usta
wicznie do coraz lepszego wy
korzystywania paliw i surow
ców.

Mówiąc o umacniającym się
miejscu Polski w międzynarodo
wym podziale pracy, I sekretarz
KC podkreślił, że w ciągu mi
nionych siedmiu lat na większą
niż kiedykolwiek skalę rozwi
nęły się stosunki ekonomiczne i
naukorvo-techniczne z zagranicą.
Węzłowe znaczenie ma tu bra
terska współpraca z Krajem
Rad i państwami RWPG.

Rozszerzamy' róxvnież poważ
nie nasze stosunki gospodarcze
z krajami kapitalistycznymi,
czemu sprzyja polityka odprę
żenia międzynarodowego, w któ
rej Polska jest głęboko zaanga
żowana.

Po II Krajowej Konferencji
Partyjnej, która pozytywnie oce
niła dotychczasowe wyniki rea
lizacji uchwał VII Zjazdu, okre
ślając zarazem dalsze uwarunko
wania i zadania w pełnym urze
czywistnianiu jego programu —

obecnie wszystkie organizacje
partyjne, ogniwa administracji i

gospodarki muszą dokładnie
przemyśleć wnioski płynąęp z jej
postanowień. Organizacja par
tyjna, wszyscy ludzie pracy w’oj.
katowickiego dają tu dobry,
godny naśladowania przykład.

(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)

rzy francuskich, na których spo
czywają prochy żołnierzy pol
skich, ziemia spod warszawskie
go pomnika Nike i z obozu za
głady w Oświęcimiu Pomnik
jest wyrazem hołdu jaki Fran
cja oddaje pamięci poległych
bohaterów polskich.

Minister do spraw kombatan
tów PRL, Mieczysław

podkreślił m. in. tradycje przy
jaźni i wspólnych walk o wol
ność obu krajów przeciwko hi
tleryzmowi — najokrutniejszym
siłom reakcji i agresji, jakie
kiedykolwiek pojawiły się w

dziejach ludzkości.
Uroczystości odsłonięcia pom

nika polskich kombatantów zbie
gły się z nadaniem grupie kom
batantów francuskich wysokich

Grudzień odznaczeń polskich.

ohgani-
społecz-

wyboru

W tej wielkiej pracy, jaką ma
my wspólnie wykonać z całym
narodem — powiedział Edward
Gierek — chcielibyśmy, aby było
nas jak najwięcej, by większą
rolę w rozwoju kraju, w pracy
dla ludzi spełniały związki za
wodowe i konferencje samorzą
du robotniczego, by bardziej ak
tywna była działalność
zacji młodzieżowych i
nych.

Konferencja dokonała
nowych władz Komitetu Woje
wódzkiego.

Przyjęto uchwałę precyzującą
kierunki działania wojewódzkiej
instancji partyjnej na lata
1978—80.

Następnię odbyło się pierwsze,
plenarne posiedzenie nowo wy
branego KW, na którym jedno
myślnie I sekretarzem KW
PZPR w Katowicach został wy
brany ponownie członek Biura
Politycznego KC PZPR — Zdzi
sław Grudzień.

W czasie przerwy w obradach
delegacja górników z kopalń za
brzańskich wręczyła I sekreta
rzowi KC PZPR — miniaturę
poninika inicjatora socjalistycz
nego współzawodnictwa pracy —

górnika Wincentego Pstrowskie
go oraz pamiątkowy medal wy
bity z okazji 30-lecia tego ru
chu. Zameldowali, oni Edwardo
wi Gierkowi o wykonaniu czy
nów podjętych dla uczczenia II

Krajowej Konferencji Partyjnej,
których efektem było wydobycie
ponad 10 tys. ton węg’a — do
datkowo.

KC
w

I sekretarz
w,ard Gierek
Zdzisława Grudnia

PZPR — Ed-
towarzystwie

i—wpiątek
w godzinach popołudniowych
odwiedził hutę „Katowice”.
Serdecznie witany przez' hutni
ków i budowniczych tego kom
binatu metalurgicznego udał się
pod pracujący od 30 grudnia
drugi wielki piec, gdzie zapoz
nał się z rozwojem produkcji. W
bezpośrednich rozmowach z pra
cownikami, I sekretarz KC
PZPR pogratulował serdecznie

budowniczym i załodze rekordo
wego tempa budowy i urucho
mienia tego obiektu, który pow
stał zaledwie w ciągu 12 miesię
cy.

E. Gierek zapoznał się z po
stępem prac budowlano-monta
żowych w walcowni dużej, któ
rej rozruch ma nastąpić w I

półroczu br.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Wisła—Cracovia po raz 141
Jutro o godz. 12 na boisku Cra-

covii rozegrana zostanie 141
„święta wojna” pomiędzy piłka
rzami Wisły i Cracoyii. Będzie to
zarazem V Mecz Wyzwolenia o

Herbową Tarczę Krakowa. Zimo
we pojedynki między odwieczny
mi krakowskimi rywalkami za-

(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)
laureatem I nagrody został Cze
sław Mostowski z Krakowa, za

zestaw zdjęć z ZSRR. Dwie rów
norzędne. nagrody II otrzymują:
Jacek Herman-Iżycki z War
szawy i Aleksander Łochmań-

ezyk z Wieliczki. Nagrodę III —

Liliana Bilińska z Warszawy,
r Nagroda specjalna przypadła
Teterowi Toomingowi (ZSRR),
nagroda Prezesa KTF — Zbi
gniewowi Kotowi z Krakow'a,
nagroda ZK TPPR Zdzisławowi
Zielińskiemu z Wrocławia, na
groda ZW TPPR w Tarnowie —

Helenie i Bolesławowi Jurkom
z Krakowa.

Dyplomy Honorowego Wyróż
nienia KTF i „GP” staną się
^działem: Józefa Nowackiego

Zenona Harasyma
Zbigniewa Kulaka

Mariana Czernera
Jana Zycha (dwa

(Warszawa), Jerzego Wiklenda
(Wrocław),
(WrócłaW),
(Poznań),
(Koszalin),
dyplomy), Heleny i Bolesława
Jurków, Kazimierza Kawulaka,
Czesława Mostowskiego, P. Bu
kowskiego i Antoniego Berbeki
— wszyscy z Krakowa.

Zdecydowana większość prac
nadesłanych na konkurs charak
teryzowała się dobrym pozio
mem artystycznym i technicz
nym, ukazują one przeszłość i
dzień dzisiejszy, życie Związku
Radzieckiego i innych krajów
socjalistycznych. Można się o

tym przekonać, zwiedzając wy
stawę, która trwać będzie do 31

stycznia br. (zg)

@ (tor) W TURCJI zamor
dowano dwie osoby. co

zwiększyło do 22 liczbę
śmiertelnych ofiar terroru w

tym kraju od początku br.
$ NA KREMLU zakończy

ły się rozmowy premiera Ko
sygina z prezydentem Algie
rii, Huari Bumedienem. Roz
patrzono główne kierunki
dalszego umacniania współ?
pracy między ZSRR i Algie
rią.

0 CZTEREJ Radzieccy kos
monauci kontynuują realiza
cję programu badań i ekspe
rymentów na pokładzie kom
pleksu kosmicznego „Salut-
6”, „Sojuz-26” i „Sojuz-27”.

Z dalekopisu
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okresu — poza znajdującymi się
na Wawelu.

Zupełnie nieoczekiwane odkry
cie drugiej gotyckiej ściany ma

najprawdopodobniej źródło w

tym, że ówcześni budowniczo-
wie zaniechali bogatego wystro
ju wnętrza ze względów bu
dowlanych; obawiano się, że

konstrukcja będzie zbyt słaba.
Stąd -r- tak krótki okres dzielą
cy powstanie obu ścian.

Kamienica hetmańska nazy
wana niegdyś „Starą Mennicą ,

w której mieści się znana re-

s

stauracja „Wierzynek”; osadzona
na XIII-wiecznych fundamen
tach i piwnicach jest jedynym o-

biektem w Krakowie z tak do
brze zachowanym i bogatym go
tykiem wnętrz.

Pierwotna, XIV-wieczna ścia
na zostanie w całości odsłonięta.
Wymagać to będzie skompliko
wanych prac wzmacniających
ścianę, aby móc zrealizować

koncepcję projektu sprzed 500
lat. Prace prowadzi restaurują
ce obiekt Przedsiębiorstwo Re
waloryzacji Zabytków w Kra
kowie.

W dniu 12 stycznia zmarł

tow. Józef NAGÓRZAŃSKI
wybitny działacz ruchu robotniczego i rad narodowych,
organizator życia społeczno-gospodarczego w regionie
krakowskim, syn ziemi tarnowskiej, b. poseł na Sejm

PRL z okręgu tarnowskiego.
Za swą niestrudzoną pracę Zmarły odznaczony był Or

derem Sztandaru Pracy I i II klasy, Krzyżem Koman
dorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą oraz wie
loma innymi wysokimi orderami i odznaczeniami pań

stwowymi.
W Zmarłym tracimy człowieka wielkiego formatu, ko

munistę, żarliwego działacza oddanego bez reszty spra
wom ludzi i socjalizmu. V

Cześć Jego pamięci!
KOMITET WOJEWÓDZKI

POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ
w TARNOWIE

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 12 stycznia
1978 r. zmarł w Krakowie

■ GUT
długoletni pracownik naszego Zakładu, I sekretarz POP,
zastępca przewodniczącego Rady Zakładowej, członfek
ZBoWiD, odznaczony Złotym i Brązowym Krzyżem Za
sługi oraz wieloma odznaczeniami bojowymi za działal

ność w ruchu oporu.
*

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współ
czucia.

Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na

cmentarzu Rakowickim odbędzie się w czwartek 19 sty
cznia o godz. 14.

DYREKCJA, POP PZPR, RADA ZAŁADOWA
i ZAŁOGA PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTU .

i SPEDYCJI PRZEMYSŁU MIĘSNEGO —

ZAKŁAD TRANSPORTU w KRAKOWIE

Trudna sytuacja we Włoszech
RZYM (PAP). Czwartkowe oświadczenie Departamentu Stanu

USA wyrażające sprzeciw USA wobec ewentualnego udziału ko
munistów w rządzie włoskim wywołało ostrą reakcję postępowej
prasy włoskiej.

Organ Włoskiej Partii Komunistycznej „ETUnita" pisze w

piątkowym artykule redakcyjnym, że amerykańskie oświadcze
nie stanowi jawną i brutalną ingerencję w wewnętrzne sprawy
Włoch.

Dziennik 'Włoskiej Partii Socjalistycznej „Avanti” stwierdza,
że amerykańska ingerencja w sprawy włoskie jest nie do przy
jęcia i i stanowi pogwałcenie zasad,- na jakich opierają się sto
sunki międzypaństwowe.

Członek Sekretariatu Włoskiej Partii Komunistycznej Gian-
carlo Pajetta odmówił w czwartek wieczór komentarzy na te
mat oświadczenia amerykańskiego.

Jeśli, zgodnie z obecnymi przewidywaniami, komuniści, so
cjaliści i republikanie wstrzymają swoje poparcie dla chadecji,
rząd chrześcijańskiej demokracji upadnie.

inicjowane został}’ przed pięcio
ma laty przez redakcję „Tempa”
dla upamiętnienia pierwszego
spotkania piłkarskiego, rozegra
nego w styczniu 1945 roku, a

więc tuż po wyzwoleniu Krako
wa.

Bilans dotychczasowych Me
czów Wyzwolenia jest lepszy dla
pierwszoligowców, zdobyli oni
trzykrotnie Herbową Tarczę, na
tomiast raz triumfowała Cra-
covia. Także korzystny dla wi-
ślaków jest bilans dotychczaso
wych 140 „świętych wojen”, bo
wiem piłkarze „Białej Gwiaz
dy” wygrali 59 pojedynków, 31
zremisowali, przegrywając 50.

(tg)

Turnieje piłki ręcznej

Pogłębiają się rozbieżności

egipsko-izraelskie ~

LONDYN, PARYŻ (PAP).
Prezydent Egiptu Anwar Sa-

dat oświadczył w wywiadzie dla
izraelskiego dziennika „Jerusa-
lem Post”, że Izrael myśli ra
czej o poszerzeniu swojego te
rytorium, aniżeli o swym bez
pieczeństwie. Prezydent dodał,
że Egipt mógłby zaakceptować
izraelski plan „ograniczonego
samorządu” na zachodnim brze
gu Jordanu i w strefie Gazy,
pod warunkiem, że byłoby to

posunięcie przejściowe. Ponadto
uzależnił on przyjęcie izraelskiej
propozycji od zaaprobowania
przez Tel Awiw zasady „pełne
go samookreślenia” państwa pa
lestyńskiego na zachodnim brze
gu Jordanu i w strefie Gazy.
Sadat wskazał na możli-wość

tworzenia mieszanych patroli
wojskowych na zachodnim brze
gu Jordanu, z udziałem Jordań
czyków, z chwilą utworzenia

państwa palestyńskiego., Ponow
nie zaatakował on Izrael za pró
by zakładania osiedli żydow
skich na Półwyspie Synajskim.

W Kairze kontynuuje, obrady
przy drzwiach zamkniętych, ko
misja wojskowa przedstawicieli
Egiptu i Izraela.

KAIR (PAP). Opuszczając
Kair po 2-dniowych rozmowach
z egipskim ministrem wojny
Mohamedem Gamasim, minister
obrony Izraela, Ezer Weizman

oświadczył na lotnisku, że jak
dotychczas propozycje egipskie
są dla Izraela nie do przyjęcia.

Wczoraj w hali Hutnika roz
począł się finałowy turniej pił
karzy ręcznych o Puchar Polski
z udziałem czterech drużyn. W

pierwszym spotkaniu Hutnik
rozgromił, Wisłę Płock 37:18
(21:5). Chociaż krakowianie wy
stąpili w osłabionym składzie
bez kadrowiczów: Kałużyńskie
go, Gmyrka i Garpiela mieli
przygniatającą przewagę —

zwłaszcza w I połowie rneczu —.

nad słabo spisującą się Wisłą.
Po przerwie gospodarze zwolnili
nieco tempo, oszczędzając siły
na następne pojedynki. Najwię
cej bramek dla Hutnika strzelili:
Kozieł-— 9, Wiłkowski — 8. Mi
gas — 6, dla Wisły — Starzyń
ski 5.

W drugim meczu Stal Mielec
pokonała Wybrzeże Gdańsk
22:29 (9:11).

Warto też dodać, że pokaz
wzorowego sędziowania dali Wł.
Arciszewski i Z. Jeziorny oraz

R. Helemejko i J. Jaworski
(wszyscy są arbitrami międzyna
rodowymi).

Natomiast w hali Wawelu roz
począł się. turniej piłki ręcznej
o Puchar Wyzwolenia Krakowa.
Imprezę, której patronuje także
nasza redakcja, otworzył wice
dyrektor WKFiT Urzędu m.

Krakowa — Wł. Nowak. W’

pierwszym meczu kobiet Jedno-
ta Trencin pokonała Slavię Ku-
tinę 23:14 (11:7). Najwięcej bra
mek dla Jednoty zdobyła Boko-
lova — 7, dla Slavii — Mbdve-
dovic — 7. Natomiast w drugim
spotkaniu Cracovia wygrała z

AZS-em Kraków 23:18 (12:12).
Najwięcej bramek dla zwycięs
kiego zejpołu zdobyły: Siodłak
6, Jaśkowiec i Hajduk po 5, dla
pokonanych — Kułaga 7, Wal
czyk 5.

W meczach mężczyzn AZS
Kraków pokonał Industromon-
taż Kutina (Jugosławia) 26:21
(12:10). Najwięcej bramek dla
krakowian — Figiel 10, dla Ju
gosłowian — Moslarac 13. Nato
miast Wawel wygrał z Cracorią
31:19 (13:8). Najwięcej bramek
dla Wawelu Koper — 8, dla Cra-
covii — Pytlik 5.

Także w Tarnowie rozpoczął
się międzynarodowy turniej piłki
ręcznej mężczyzn o Puchar Wy
zwolenia tego miasta.

Wyniki pierwszego dnia: PM
Tarnów — Pogoń Zabrze 28:22
(14:6), Honved Budapeszt — GRK
Zagrzeb 17:15 (8:10), Pogoń Zabrze
— PM Tarnów n 28:21 (13:10).
Tartan Presov — GRK Zagrzeb
27:16 (12:6).

T.G.

Z obrad KSR
• Tarflen i krzem z tarnowskich „Azotów" •

Więcej farb i laminatów z Pustkowa • Budostal-2

nie tylko przemysłem stoi

$ PRZEWODNICZĄCY
CDU, Helmut Kohl, wystąpił
w Kilonii z żądaniem zwięk
szenia wydatków Republiki
Federalnej na zbrojenia.

9 W PIĄTEK wieczorem
usiłowano w Delhi dokonać
zamachu na byłego premiera
Indii, panią Indirę Gandhi,

$ SEKRETARZ generalny
ONZ, Kurt Waldhcim przy
bywa w sobotę do Nikozji,
gdzie będzie omawiać możli
wości przełamania impasu w

rozmowach między obu
wspólnotami narodowościo
wymi na Cyprze.

• KANCLERZ Schmidt
przebywał w Danii z jedno
dniową nieformalną wizytą.
Tematem jego rozmów z pre
mierem Danii A. Joergense-
nem były sprawy EWG.

$ W PERTH w Australii
zachodniej zarejestrowano
w piątek rekordowo wysoką
temperaturę: 44,7 stopni C.
Jest to największy upał, jaka
kiedykolwiek zanotowali tu

meteorolodzy.

(Inf. wł.) Obecny rok u lidera

tarnowskiego przemysłu będzie
nieco odmienny niż poprzednie.
Zakłady Azotowe nie planują
charakterystycznych dla tego
kombinatu inwestycji i zakrojo
nych na szeroką skalę moderni
zacji.

Cały wysiłek załogi kombina
tu skieruje się na osiągnięcie
pełnej zdolności produkcyjnej
przez otwarte w ub. roku wy
twórnie tąrflenu i krzemu pół
przewodnikowego. O 10,5 tys. ton

więcej' produkować się będzie
nawozów sztucznych, a Wytwór
nia Kaprolaktamu przekroczy
planową zdolność produkcyjną o

1 tys. ton.

Strategia przedsięwzięć
' omó

wiona na wczorajszej Konfe
rencji Samorządu Robotniczego
przewiduje, że „Azoty” przy
wzroście produkcji — osiągnie
ona wartość ponad 8,2 mld zł —

dokonają obniżenia kosztów
wytwarzania. Będzie to możliwe
m. in. dzięki wprowadzeniu niż
szych norm jednostkowych zu
życia surowców głównie w Wy
twórni' Kaprolaktamu 1 Zakła
dzie Związków Winylowych
oraz lepszej wydajności pracy.
W KSR wziął udział sekretarz
KW PZPR w Tarnowie Jan Siu-
dak.

Konferencja Samorządu Ro
botniczego odbyła się też w Za
kładach Tworzyw i Farb w Pu
stkowie koło Dębicy. Zakłady

przewidują w tym roku dyna
miczny wzrost produkcji asor
tymentów niezbędnych dla zas
pokojenia potrzeb rynkowych:
laminatów, farb, lakierów, ży.-
wic, klejów dla przemysłu me
blarskiego itp.

W ZTiF rozpocznie się W tym
ręku budowę nowego oddziału
produkcji żywic fenolowych
wraz z oczyszczalnią ścieków i
elektrociepłownią oraz dwóch
bloków mieszkalnych dla załogi.
Godzi się podkreślić, iż kleje z

Pustkowa uzyskały dobre noty
za granicą skutkiem czego kilka
krajów zachodnich złożyło na

nie spore zamówienia, (sad)
Konferencja Samorządu Robo

tniczego obradowała również w

Budostalu nr 2 w Nowej Hucie.
Dyskusja koncentrowała się na

zadaniach, jakie w roku 1978 o-'
czekują, liczącą 2750 członków,
załogę tego przedsiębiorstwa. A
są to zadania niełatwe, ich war
tość wynosi 1 mld 325 min zł.

Krakowscy budostalowcy pra
cują na wielu budowach prze
mysłowych kraju. Ich dziełem
będzie walcownia drobna w hu
cie „Nowotko” w Ostrowcu

Świętokrzyskim. Pracują także
w Hucie „Katowice”, koncentru
jąc się na budowie koksowni, w

Hucie Lenina, w Zakładzie Prze
twórstwa Hutniczego w Bochni.

W posiedzeniu KSR uczestni
czył sekretarz KK PZPR Hen
ryk Michalski.

■I

Chiny liczą

na emigrantów
(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)

maicie odnosił się do emigracji.
Obecnie — zamierza się nakło
nić miliony Chińczyków miesz
kających za granicą do bezpo
średniego służenia wielkomo
carstwowej polityce ChRL. Pe
kin planuje m. in. przyciągnię
cie kół emigracji chińskiej do
swej działalności antyradziec
kiej.

Polityka formowania „piątej
kolumny” — stwierdza „Praw
da” — stanowi poważne zagro
żenie dla państw, gdzie istnie
je liczna i wpływowa emigracja
chińska.

Pogrzeb JÓZEFA NA-
GÓRZANSKIEGO — od
będzie się w dniu 16
stycznia 1978 r. o godz.
13.30 na cmentarzu Ra
kowickim. Trumna ze

zwłokami Zmarłego wy
stawiona będzie w gma
chu Urzędu Miasta Kra
kowa ul. Basztowa 22
od godz. 19.00 do 12.00.

Ostatni dzień głosowania
Termin nadsyłania kuponów

w plebiscycie na pięciu najlep
szych trenerów roku 1977 z wo
jewództw krakowskiego, tar
nowskiego i nowosądeckiego u-

pływa 15 . bm. (decyduje data

stempla pocztowego), a więc ju
tro. Dziś już po raz ostatni pu
blikujemy kupon plebiscytowy.
Przypominamy, że pośród Czy
telników, którzy bezbłędnie wy
typują pięciu najlepszych roz
losujemy wartościowe nagrody
(pierwsza — 8 tys. zł). Kupony
prosimy nadsyłać pod adresem:
redakcja „Gazety Południowej”,
Kraków, ul. Wielopole 1 z dopis
kiem „Pięciu najlepszych”.

Kupon w plebiscycie
„Pięciu najlepszych”
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„Wiarus"
kontra „Filmowiec"

Z okazji rocznicy wyzwolenia
Niepołomic od kilku już lat og
nisko TKKF „Wiarus” Niepo
łomice organizuje mecze piłki
nożnej z ogniskiem „Filmowiec”
z Krakowa,

W roku bieżącym spotkanie
odbędzie się w sobotę 14 bm. o

godz. 14 na stadionie „Wiarus”
w Niepołomicach. Zawody po
prowadzi dr Al. Suchanek. Za
praszamy.

W kilku wierszach

0 Berlińską klinikę opuścił
już Jochen Danneberg, który na

•treningu przed trzecim konkur
sem niedawnego Turnieju Czte
rech Skoczni doznał kontuzji.
Nie jest brany pod uwagę jego
start w mistrzostwach świata.

0 Wojciech Fibak został wy
eliminowany w turnieju Grand
Prix w Birmingham (USA). Po
lak w II rundzie przegrał z

Uczymy się jeździć
na śliskiej nawierzchni

Automobilklub Krakowski za
prasza kierowców samochodów

osobowych do udziału w próbach
zręczności jazdy po śliskiej na
wierzchni. Próby prowadzone
będą przez- zawodników rajdo
wych Automobilklubu w każdą
niedzielę - od 15 bm. do 19. 03
1978 r. w godzinach od 9 do 12
na starym lotnisku w Czyży-
nach w rejonie Muzeum Lot
nictwa i Astronautyki.

Raulem Ramirezem (Meksyk)
6:7, 6:3, 2:6. Mecz trwał 3 godz.

@ Zjazd kobiet zaliczany do
Pucharu Świata, wygrała Anne-
marie Moser (Austria) — 1.29,38
przed reprezentantkami RFN —

Evi Mittermaier — 1.30,36 i Ire-
ne Epple — 1.31,00. W klasyfi
kacji PS prowadzi Moser — 98
punktów.

0 I liga siatkówki mężczyzn:
Włocłavia — Stal Mielec 0:3,
Gwardia Wrocław — Resovia
Rzeszów 3:1.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 12 stycznia
1978 r. zmarł

lew. Józef NAGÓRZARSKI
Wiceprzewodniczący Krakowskiego Komitetu FJN, czło
nek Komitetu Krakowskiego PZPR, b. długoletni prze
wodniczący Wojewódzkiego Komitetu FJN, b. poseł na

Sejm PRL, działacz ruchu robotniczego, zasłużony dzia
łacz społeczny.

Odznaczony Orderem Sztandaru Pracy I i U klasy,
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia
Polski, Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego, Odznaką
Zasłużonego Działacza FJN, Złotymi Odznakami „Za Za
sługi dla Ziemi Krakowskiej" i „Za Pracę Społeczną dla
Miasta Krakowa”.

Odszedł od nas Człowiek szlachetny, wielkiego serca,

przez całe swe życie służący ludziom i sprawom ziemi

krakowskiej.
Cześć Jego pamięci.

KRAKOWSKI KOMITET
FRONTU JEDNOŚCI NARODU

W dniu 12 stycznia 1978 r. odszedł na zawsze członek

naszej załogi

tow. Józef NAGÓRZAŃSKI
wybitny działacz partyjny i państwowy.

Swe pierwsze kroki w pracy zawodowej i społecznej
stawiał w naszych Zakładach, pracując w latach 1933—
1949 — najtrudniejszych okresach walki klasowej, oku

pacji i odbudowy.
Organizator strajku okupacyjnego w naszych Zakła

dach w r. 1936, współtwórca i zaangażowany działacz
„Czerwonych Grzegórzek”, serdeczny Przyjaciel i Opie
kun naszej załogi, szczerze z nią związany do ostatnich

jlni swego życia.
W Zmarłym załoga nasza straciła prawego i szlachet

nego Człowieka, który na zawsze pozostanie w naszej
pamięci.

I
Jego Rodzinie składamy wyrazy najgłębszego współ

czucia i żalu. '

ZAŁOGA ZAKŁADÓW' BUDOWY MASZYN
i APARATURY im. ST. SZADKOWSKIEGO

w KRAKOWIE
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Kalendarzyk sportowy

HOKEJ: I liga, Cracovia —

Baildon sobota i niedziela .godz.
18, lodowisko przy ul. Siedlec
kiego.

KOSZYKÓWKA KOBIET: I

liga, Wisła — Lech, sobota, godz.
16. Wisła — Olimpia, niedziela

godz. 16, hala Wisły. II liga,
AZS Kraków — AZS Rzeszów,
sobota godz. 17, niedziela godz.

11, sala UJ przy. ul. Piastow
skiej.

BOKS: Puchar Polski, Wisła
— Polonia Warszawa, niedziela;
godz. 10.30, hala Wisły.

PIŁKA RĘCZNA: finał Pu
charu Polski, sobota godz. 15.30
(Hutnik — Stal Mielec) i godz.
17. niedziela, godz. 9.30 i 11 (Hut
nik — Wybrzeże Gdańsk), hala
Hutnika. Puchar Wyzwolenia
Krakowa, sobota godz. 16—21,
niedziela, godz. 9.30—14.45, hala
Wawelu.
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Komunikat DRKP w Krakowie
, Dyrekcja Rejonowa Kolei Państwowych w Krakowie in

formuje, i równocześnie przeprasza, że w zwjązku z praca
mi torowymi nastąpi w dniach: 16, 18; 20, 25, 27, 30 stycznia
oraz 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17 lutego br., w godzinach od 7.15 do
13.15, przerwa w kursowaniu pociągów na odcinku Skawina

— Radziszów — Skawina.
W związku z tym na w/w. odcinku odwołuje się kursowa

nie
— pociągu nr 43212 relacji Bielsko Biała — Kraków GŁ, pla

nowy odjazd ze stacji Bielsko-Biała godz. 6.15, przyjazd do
stacji Kraków Gł. godz. 9.50,

— pociągu nr 512 relakcji Zakopane — Kraków Płaszów,
planowy odjazd ze stacji Zakopane godz. 7.29, przyjazd do

stacji Kraków Płaszów godz., 11.16;
— pociągu nr 525 rei. Kraków Płaszów — Sucha Beskidzka,

planowy odjazd ze stacji Kraków Płaszów godz. 9.00, przy
jazd dp stacji Sucha Beskidzka godz. 10.46;

Ponadto na odcinku Skawina — Skawce odwołuje się kurso
wanie pociągu nr 7311 rei. Poznań — Zakopane, planowy od
jazd ze stacji Kraków Gł. godz. 7.05, przyjazd do stacji Za
kopane godz. 11.36;

— pociągu nr 5311 rei. Olsztyn — Zakopane, planowy od
jazd ze stacji Kraków Gł. godz. 10.25, przyjazd do stacji Za
kopane godz. 14 33. W pow dniach pociągi te kursować będą
trasą okrężną przez Skawinę — Spytkowice — Wadowice —

Skawce.
Przewóz podróżnych na odcinku pomiędzy stacjami Skawi

na — Radziszów odbywać się będzie autobusami PKS, za

ważnymi biletami kolejowymi.
Uwaga: W wymienionych na wstępie dniach pociąg nr 43020

rei. Oświęcim — Kraków Płaszów, planowy odjazd ze stacji
Oświęcim godz. 8.30, przyjazd do stacji Kraków Płaszów godz.
9.45, kursować będzie do stacji Kraków Gł. Odjazd ze stacji
Kraków Płaszów godz. 9.55, przyjazd do stacji Kraków Gł.
godz. 10.01, i podróżni z pociągu nr 43212 rei. Bielsko Biała
— Kraków Gł. zostaną dowiezieni autobusami do stacji Ska
wina, gdzie przesiądą się do tego pociągu. K-282
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KONRAD STRZELEWICZ

OZIABLHDŚĆ

POZORNA
Literatura dotycząca zjawiska działalności pozornej jest

jeszcze niezbyt obfita, niemniej niezwykle interesująca.
Udało mi się dotrzeć m. in. do wypowiedzi na ten temat

prof. HENRYKA JANKOWSKIEGO w „Trybunie Ludu”,
MICHAŁA RADCOWSKIEGO w „Polityce”; tamże pisał o

tym JACEK GŁAŻEWSKI, w „Kulturze i Społeczeństwie” —

JAN LUTYŃSKI. Z materiałów tych wyłania się zarys
ogromnie ważnego problemu, którernu jednak nasza publi
cystyka stanowczo za mało poświęca miejsca. Jeśli bowiem
oprócz pracy dobrej i pracy złej zaczyna się rozróżniać rów
nież pracę pozorną, zjawisko z pewnością zasługuje na pu
blicystyczną refleksję.

Naukowej definicji zjawiska nie ma co tu przy
taczać, ale opisowo możemy sobie powiedzieć, że po
zorną nazywamy taką działalność lub pracę, która
naśladuje, udaje działalność lub pracę prawdziwą, nie przy
nosząc przy tym żadnych efektów organizacyjnych czy eko
nomicznych, wzbogacających naszą wiedzę lub stan posia
dania. Będzie to więc coś w rodzaju półpracy, ćwierćpracy
czy też pozornej pracy. Z tym, że jak pisał J. Głażewski,
„ludzie działający pozornie są zwykle nieświadomi, że po
zornie działają, podobnie jak molierowski pan Jourdain nie
wiedział, że przez całe życie mówił prozą”.

'

Aby nie było nieporozumień powiedzmy sobie od razu, że

prowadzenie działalności pozornej nie jest wcale jakąś na
szą narodową specjalnością, gdyż zjawisko zostało po raz

pierwszy zauważone i opisane przez badaczy zagranicznych,
na przykładzie różnych instytucji w różnych krajach. Oczy
wiście, nie jesteśmy żadnym wyjątkiem wśród innych na
rodów, toteż rozejrzawszy się uważnie wokół siebie, każdy .

z łatwością dostrzeże i u nas przejawy owej działalności
pozornej.

A więc rozliczne zebrania i narady, które nie nie załatwiają.
Pisanie referatów, po których wygłoszeniu i tak się nic nie

Fot. -W. KLAG

zmienia. Pisanie prae doktorskich na tematy nie poszerzające
naszej wiedzy. Działalność szeregu instytutów naukowych, nie

przynosząca żadnych wymiernych korzyści. Np. trafił się taki

instytut w branży spożywczej, którego kilkuletnia wytężona
działalność nic nie dała ani teorii, ani praktyce, ponieważ pla

cówka zajmowała się problemami bądź oczywistymi, bądź już
rozwiązanymi, bądź zupełnie nigdzie nikomu nieprzydatnymi.

Rozliczanie „dorobku” tego instytutu odbywało; się pu
blicznie. na łamach prasy, ale był to wypadek raczej wy
jątkowy, wiele bowiem dziedzin pozornego działania umyka
naszej uwadze.

Lista działań pozornych jest dość długa. Należą tu m. in,
niektóre ceremonie i ceremonialne obchody (w tym te

wszystkie 5, 10, 15, 20-iecia etc.), działania asekuracyjne, a

więc zabezpieczanie się „na wszelki wypadek”, dorabianie
teorii politycznej, do racji stanu do jakiejś zwyczajnej dzia
łalności produkcyjnej, szereg działań propagandowych, o

których z góry ■wiadomo, że nie przyniosą żadnych rezulta
tów, podejmowanie się badań naukowych, których wyniki
absolutnie nie są potrzebne zleceniodawcy, ale które się
uruchamia z takich czy innych względów.
. Obszarem, w którym ze szczególną siłą pleni się zjawisko
działalności pozornej, jest administracja, a zwłaszcza jej
forma zwyrodniała — biurokracja. M. in Jan Lutyński. nau
kowiec z Uniwersytetu Łódzkiego, zwraca uwagę na działa
nia pozorne żwią’zane:

„z występowaniem nieżyciowych przepisów i poleceń. Żród-
łem wywoływanych przez ten mechanizm działań pozornych
jest obowiązek wykonywania tego, czego w ogóle. względnie w

przewidziany sposób wykonać się nie da, lub co dla osiągnięcia
danego celu jest faktycznie niepotrzebne”.

Jeden z autorów swoje rozważania o działalności pozornej
zatytułował dosadnie: „Życic na niby”. Groteskowość dzia
łalności pozornej nie jest jednak najważniejszym elementem
składowym zjawiska. Najgroźniejsze są tu konsekwencje
społeczne oraz konsekwencje w sferze gospodarczej. Na co

np. potrzebna jest lokatorom nowych mieszkań karta gwa
rancyjna, skoro już istnieje tzw. rękojmia budowlana?

„Działania pozorne — pisze przywołany już tu J. Lutyński •—

wywołują także bezpośrednio określone ekonomiczne oraz or
ganizacyjne skutki i to nie tylko wtedy, gdy są nimi niepo
trzebne działania produkcyjne. Wiele działań pozornych Wyma
ga zaangażowania niemałych środków. Poza tym zabierają one

bezproduktywnie czas. Trzeba też zauważyć, że wiele z nich
obciąża kadrę kierowniczą i administracyjną nieraz w dużym
stopniu, zmniejszając wydatnie efektywność jej postępowa
nia”.

A więc uwaga na działalność pozorna.. Zastanówmy się,
nim zwołamy naradę czy konferencję — .może wystarczy
zwyczajnie coś zarządzić, polecić wykonać, może wystarczy
wywiesić informację na tablicy ogłoszeń? Mozę nie trzeba
też, żeby jedna urzędniczka wysyłała pismo do swojej kole
żanki siedzącej obok? Może w niejednej instytucji, zakła
dzie czy szkole, ogromne, pracowite, roczne, półroczne, czy
kwartalne plany pracy zawierają tylko lub w przeważającej
mierze groteskowe harmonogramy działań pozornych, z któ
rych nic nigdy nie wyniknie pożytecznego, ale przy których
realizacji niejeden z pracowników urobi ręce po łokcie, choć
z góry wie, że jego praca, jego wysiłek jest nikomu niepo
trzebny.

Skąd ta tyrania działań pozornych się bierze? Dlaczego się
gamy presji ceremoniałów, dlaczego bez protestu uezestnieżymy
w czymś, co nas niejednokrotnie pogrąża w rozpaczy, a przy
najmniej frustruje? Odgrywają tu z pewnością swoją rolę na
wyki, obyczaje, przyjęte reguły gry, rytuał postępowania, su
gerowanie się tymi wzorami działalności, które gdzieś indziej
mają sens, ale przeniesione np. z uczelni do szkoły, stają się
groteskowe. Obojętność, oportunizm, bezwład — oto kolejne
czynniki powodujące, że przykładamy rękę do działań niepo
trzebnych, nieuzasadnionych społecznie i gospodarczo.

Jeden z włoskich myślicieli renesansowych, zapytany o

snosób na życie dorzeczne i. szczęśliwe odpowiedział, że

przede wszystkim każdy człowiek powinien starać sję pro
wadzić „pochłaniające działanie". Dziś byłby z pewnością
dodał, że działanie to nie może jednak być pozorne, ba ja
kież to szczęście dla człowieka działać bez sensu, bez po
trzeby, bez rzeczywistych efektów?

A zatem, nim coś nowego wymyślimy, przedśięweź.miemy,
rozpoczniemy, ogłosimy — dobrze będzie przedtem grun
townie rozważyć. czv siebie, swojej działalności, kierowanej
przez nas jednostki gospodarczej, naukowej, inwestycyjnej,
produkcyjnej czy .społecznej niepostrzeżenie nie skierowu
jemy czasami ną obszary, gdzie wre praca na niby.

E
lżbieta kijowska od 1973 ro
ku, kiedy ukończyła krakowską
PWST, jest aktorką tarnowskiego
Teatru im. L. Solskiego. Tu za
grała kilka bardzo dobrych ról,
występując ni. in. jako Lorna w

„Złotym chłopcu,” Odetsa (na zdjęciu),
Masza w „Trzech siostrach” Czechowa,

Estera w „Cenie” Millera, Katierina w

„Burzy” I Ostrowskiego, Mona w „Bez
imiennej gwieżdzie” Sebastiana i Pamela
w „Kramie Karoliny’- Ghelderodego. Ta
ostatnia rola jest najwybitniejszym.osiąg
nięciem' Kijowskiej w ostatnim czasie.

— Od chwili otrzymania dyplomu
PWST w Krakowie minęły cztery lata.
Jak po upływie tego czasu ocenia Pani

szkołę?
— Szkoła to była przede wszystkim

zmiana trybu życia i otoczenia. Środowi
sko studentów tej szkoły, a także środo
wisko aktorskie, posiada swoją specyfikę.
Jego agresywność, pewien rodzaj ekshibi
cjonizmu, pewność siebie — wszystko to.

niezależnie ócl tego, czy miało, czy nie
miało sensu, sprawiło, -że stałam się bar
dziej otwarta. W moim programie Stu- To!. ZB. LAGOCKI.

PO SOBOTNIE DIALOGI

czterech latach...
ROZMOWA Z ELŻBIETĄ KIJOWSKĄ
AKTORKĄ TEATRU W TARNOWIE

diów zabrakło jednak wybitnych indyw
dualności, mistrzów.

— Kiedy zaczęła Pani pracę...
— Byłam przede wszystkim sparaliżo

wana nadmiarem prawd o teatrze. Z dru
giej strony nie myślałam o sobie tak
dobrze, aby się poczuć wewnętrznie roz
luźnioną. Trzeba się było z tego wyzwo
lić., W szkole nie zdążyłam się ukształto
wać jako aktorka, nie miałam własnej
twarzy. I dlatego na początku nie bardzo
było wiadomo, co mogę zagrać. Dopi.ero
Ryszard Smożewski zmusił mnie do okre
ślenia się, poważniejszego myślenia o so
bie i o rolach, które dostawałam. Zresztą
właśnie u niego — w „Złotym chłopcu”
Odetsa — zagrałam pierwszą duża. rolę.

— W pracy aktora, zwłaszcza młodego,
ogromną rolę odgrywa reżyser. Nie zaw
sze jednak spełnia on oczekiwania, z nim

wiązane.
— Istotnie tak .jest... Dla mnie, ideałem

reżysera jest ktoś,, kto porywa swoją o-

spbowośćią, dyscypliną i uczciwym podej
ściem do pracy. Powinien umieć mobili
zować zespół; A poza tym musi dyspo
nować nieszablonowym myśleniem... o

mojej roli. Traktuję ten zawód poważnie,
ale i . egoistycznie. Aktorstwo jest dla
mnie sposobem na życie. Moje zwykłe

pozazawodowe zajęcia są tak mało zaj-,
mujące, więc w teatrze szukam dla nich

i-, ubarwienia. Mimo .że brzmi to patetycz
nie, mogę posiedzieć, iż teatr daje: mi

rację istnienia. Jest, to jeden z powodów,
dla których -obawiam się zmiany teatru-

„Pusty” okres, jaki na pewno miisiała-

bym przejść, oczekiwanie na rolę, byłby
dla- mnie ńie do zniesienia.

— Czym dla aktora jest warsztat?

—. Posługiwanie, się warsztatemto objaw
dojrzałości artystycznej., Dowodzi dyscy
pliny wewnętrznej i umiejętności tc-ybie-
r.ania środków aktorskiej ekspresji. To
także zdolność rozkładania sił na scenie.
A poza tym warsztat pozwala a ktorowi na

korzystożnie z prywatności bez eksponowa
nia tego, co się określa „bebechami”.

— W ramach szkoły edukacja aktorska

opiera się o „system” Stanisławskiego.
Czy w codziennej robocie teatralnej
„Praca aktora nad sobą” jest także pod
stawowym podręcznikiem?

— Muszę powiedzieć, że jestem bardzo
podejrzliwa w -stosunku do „klasztorów”
teatralnych, choć iiziern, że czasami dają
one świetne -rezultaty. Stanisławski test

rzeczywiście znakomity, nieodzowny pod
czas edukacji, nauczania ■tego zawodu.
Aktor powinien tę metodę wprowadzić w

swoją podświadomość. Sama niedawno
miałam najlepszy dowód na to, jak odej
ście od reguł Stanisławskiego, zwłaszcza

W
NASZYM MAGAZYNIE z dnia czyni wszystkich kobiet (geniuszami! Mało tego:

26/27 XI ub. r. wydrukowaliśmy list — J-;—Ł •—i._

pana. Andrzej.a Jasińskiego, kwe
stionujący. nadmierną „emancypa
cję” kobiet i wynikające z niej złe
skutki dla mężczyzn. Wydrukowa

liśmy też odpowiedz redakcji, napisaną przez
red. Dorotę Terakowską. W odpowiedzi otrzy
maliśmy wiele listów (rzecz charakterystycz
na: większość od mężczyzn).

Kobietom — łatwiej...
„Kapitalny był list pana Jasińskiego. Chciał-

bym dorzucić parę uwag. Autor nie pisa.ł nic
o znamiennym fakcie, że kobiety mogą otrzy
mywać po mężu rentę wdowią, natomiast sytua
cja odwrotna jest niemożliwa. Mężczyzna sam

musi zapracować na swoją starość. W odpowie
dzi redakcji mowa jest o tym, że „GP” więk
szość miejsca poświęca mężczyznom, a nie ko
bietom. Sprawa wygląda inaczej: drukowane

artykuły dotyczą po prostu politykótu, specjali
stów czy działaczy — a nie płci. Natomiast arty
kuły poświęcane np. lekarzowi — kobiecie, in
żynierowi — kobiecie itd., z zasady zawierają
podkreślenie ich kobiecości. Eksponuje się ewen
tualny fakt macierzyństwa — przemilczając, że
bardzo często dziećmi zajmuje się babcia czy
ojciec. Akcentuje się ich trudną drogę do suk
cesu — choć wiadomo, że w niektórych przy
padkach, i w niektórych zawodach kobietom ła
twiej pokonać wiele barier, niż mężczyznom.

L. FR1ENDL — Kraków”

Nie mo kobiet — geniuszy,
sa geniusze — mężczyźni

„Staję w równym szeregu po stronie pana Ja
sińskiego. W jego wypowiedzi jest sporo praw
dy. Trochę przesadzacie, kreując w czambuł pra
wie wszystkie niewiasty na bohaterki. Zresztą
czyni to nie tjlko wasza „Gazeta”. Może dlate
go, że w całej Polsce i wśród dziennikarzy wię
cej jest kobiet? Mężczyźni pozwolili kobietom
na emancypację zbyt dużą, która niewiele

wspólnego ma już z tym pojęciem Dochodzi do

tego, że nieraz mężczyźni muszą ostro walczyć
o rzeczy najbłahsze, a kobiety zyskały więcej,
niż się im faktycznie za ich zasługi należy.

Pan Jasiński trochę przesadzi!, to prawda. Nie
ma jeszcze sytuacji dramatycznej, ale jest stan

zagrożenia. Kobiety mają prawo do analogicz-
. nych zarobków na równorzędnych stanowiskach,

co mężczyźni — ale od mężczyzn wymaga się
więcej. Bzdurne są poglądy, jakoby kobiety mo
gły prześcignąć mężczyzn w każdej dziedzinie.
Bez obaw! Nigdy to się nie stanie, a jednostki
potwierdzą tylko regułę. Jedna Skłodowska nie

w' dziedzinach wydawałoby się tradvcvjnie ko
biecych — we współzawodnictwie lepsi okazują
się mężczyźni. Kobiety „kuchcą” od tysięcy lat,
ale najlepszymi kucharzami są mężczyźni, zwy
ciężają w konkursach „Srebrnej patelni”, są sze
fami kuchni w najlepszych restauracjach. Za
wód chirurga wymaga precyzji ruchów, wyda
wałoby się, że kobiece ręce są tu najlepsze,
a tymczasem najlepszymi chirurgami są męż
czyźni. Zawód aktora: kobiety są świetnymi ak
torkami, lecz i na tym polu bardziej uniwersal
ni są mężczyźni! Kto zna jakaś wybitną komicz-
kę? Jeśli nawet któraś aktorka usiłuje nią być,
to nie dorasta do pięt przeciętnemu komikowi.

siadła, ale: coraz więcej dzieci biega z kluczyka
mi od- mieszkania na szyi, wypatrując rodziców,
skazane są one na wpływ ulicy, uczą się „na

dwóje”, coraz loięcej dzieci płacze bez mamy w

żłobkach. Po drugie: zagonieni rodzice oskarżają
się nawzajem o brak zainteresowania domem,
a na uczucia nie starcza im czasu. Po trzecie:
babcie i dziadkowie, zamiast spokojnie wypoćzy-
wać, obarczani są .wychowywaniem wnucząt,
które nie są loychowywane, ale hodowane.
Dochodzi nawet do tego, że młode mężatki
szantażują teściowe rozwodem z synem, jeśli
teściowa nie weźmie dzieci na icychówanie. Ko
bieta dzisiejsza to. materialistką, zainteresowa
na pogonią za pieniądzem, a realizując pogląd,

D. Terakowska wdała się na wstępie we „wnik
liwą” analizę stanu duchowego riiegrżećzriego
Czytelnika, z powołaniem się na treść wywiadu,
którego jakiejś pani udzielił jakiś psycholog. Nie
odpowiedzieć na najistótńiejsże zarzuty, chowa
jąc się za szyderstwo (spieszymy uspokoić Re
dakcję: przewidzieliśmy zarzut braku poczucia
humoru)? Okazuje się, że prasa powołana jest
tylko do krytyki, nigdy do samokrytyki. Czy
widział ktoś pokornego biskupa?

CZESŁAW F. PRACOWAŁ JAKO NO
SZOWY W KRAKOWSKIM POGOTOWIU
RATUNKOWYM. TA OFICJALNA PRA
CA I ZWIĄZANE Z NIĄ POBORY STA
NOWIŁY JEDYNIE „DODATEK” DO
DOCHODOW, JAKIE NOSZOWY UZY
SKIWAŁ POZA LISTĄ PŁAC. Pan F.
w ciągu zaledwie kilku miesięcy stół się
właścicielem prawie 250
oszustem i to oszustem

samochodowym.

tys. zł. Został .

szczególnym, bo ■'

Wszystko zaczęło sięWszystko zaczęło się w grudniu 1976
roku. Pierwszą ofiarą oszustwa był le
karz, Marian IV. pracujący — podobnie
jak i Czesław F< — w pogotowiu. Pan
doktor nosił się z zamiarem kupna sarno-

chodu, a w szybkiej realizacji tego zamia
ru postanowił medykotci pomóc noszowy.
Czesław F. oświadczył więc amatorowi
własnych czterech kółek, że jest właści-

Kobiety dopatrują się wrogich intencji męż
czyzn, ale bądźmy szczerzy: największych wro
gów kobiety mają
nie zbudowane są
fałszywe.

Musimy się też
skutków emancypacji, my,
zniewieścieliśmy. Czym to tłumaczyć? Według
mnie faktem sfeminizowania zawodu nauczycie
la. Od kobiet-nauezycielek chłopcy — in spe
mężczyźni — czerpią wzorce i już wtedy nie
wieścieją.

Na emancypacji kobiet — która jest
ale w umiarze — stracili mężczyźni, ale
same padły jej ofiarą.

■w samych sobie. Ich przyjaz
na kruchych podstawach i są

uderzyć w piersi, że mimo
mężczyźni, nieco

słuszna,
kobiety

R. L.”

Rzqdzq nami kobiety...
„Damska szarża istnieje na pewno i w przy

szłości może nam poważnie zaszkodzić, kobietom
również. Nikt nie zazdrości kobietom dobrze
płatnej pracy, nie ma obawy o wysadzenie z

cielem samochodowej książeczki oszczęd
nościowej, dzięki czemu już w styczniu
roku 1977 otrzyma fiata 126p. Noszowy
samochód jest gotów odprzedać, rzecz

jasna po godziwej cenie.

Lekarz propozycją ucieszył się bardzo
i aby transakcję szybko sfinalizować
wpłacił noszowemu 60 tys. zł tytułem
zaliczki. Potem za.czął liczyć dni dzielące
go od otrzymania wozu. Liczył, liczył, ale

jednak się przeliczył. Czesław F. bowiem
żadnej książeczki nie posiadał...

że nie będzie kurą domowa, — coraz mniej zaj
muje się domem. My, mężczyźni,- możemy tylko
tęsknić do kobiecości, do łagodnego , charakteru,
do ciepła rodzinnego.

Pani Terakowska próbuje sugerować, tę mało
kobiet jest wśród najwyższych władz. I cóż z

tego? Państwem rządzą mężczyźni, a mężczy
znami rządzą kobiety...

ADAM DOBOSZEWJCZ Kraków”

W obliczu prawa kobiety
uprzywilejowane

„Nie podoba nam się sposób, w jaki
odpowiedziała na

Autor listu nie I

zetę”, nie pisze
lecz o cyklicznie
waniaeh Zespołu
tego tematu. Zamiast dać odpowiedź ad rem,

Same-

Zderzenia

. o pierwszym 'sukcesie . oszust poczuł
się pewniej w nowej roli. W tym samym
więc grudniu 1976 roku Czesław F. posta
nowił „sprzedać" drugi samochód. Tym
razem wartburga 1000. Chętnym nabywcą
okazał się Kazimierz B. Na poczet zapła
ty za wóz wręczył „wlcścicielou-i” 4 zło
te pierścionki, złotą bransoletkę i trochę

sq

„Gazeta”
Czytelnika,
lecz „Ga-
kohiet” —

przeszarżo-

krytyczny list

krytykuje kobiet,
o jakiejś „Szarży

powtarzających, się
Redakcyjnego w traktowaniu

ja-
być
dy-
jak
jak

Widzimy jasno, że nie nas zaprasza do dysku
sji red. Terakowska. Podzielający poglądy p. Ja
sińskiego, zostali przez nią subtelnie ostrzeżeni:

„potraktowaliśmy ironicznie i arogancko pan*
Jasińskiego, Was możemy potraktować jeszcze
gorzej. W oparciu o treść wywiadu, którego
kiejś pani udzielił jakiś psychiatra, możecie
zakwalifikowani jako umysłowo chorzy. Do

skusji zapraszamy tych, którzy myślą tak,
my”. Nie z tego, nic lubimy być traktowani
dzieci, nie lubimy, gdy się nas zbywa ochłapami,
zamiast udzielić odpowiedzi rzeczowej (...) . Autor
nie kwestionuje rozmiaru, jaki poświęcono te
matyce kobiecej w Gazecie, lecz sposób jej
przedstawiania. Zarzut swój poparł sześcioma

punktami, nie ustosunkowaliście się do żadnego
z nich (...) . Autor listu nie protestuje przeciw
hucznemu świętowaniu Dnia Kobiet, a przeciw
wydźwiękowi, jaki tym świętom nadawaliście
od lat, w przekonaniu, że nic bardziej nie sa
tysfakcjonuje kobiet, jak czytanie źle o męż
czyznach. „Czy instrument niestrojony, czy mu
zyk się myli”? (...) Poglądy, ośmieszane przez
p. Terakowską podzielamy (...) . Dość mamy dy
skusji nielojalnych, mówienia „zamiast” i mó
wienia „obok”, chowania się za szyderstwo. Lan
sowaną sporadycznie (nie tylko przez Was) teo
rię, jakoby kobiety były wyższym, a mężczyźni
niższym gatunkiem człowieka uważamy za

brzydkie kłamstwo (...). Jeśli nawet nie zgadza
cie się z p. Jasińskim, bądźcie mu choć wdzięcz
ni: zasygnalizował Wam, co powinniście wyja
śniać czytelnikom. Naturalnie, w Sposób rzeczo
wy i poważny. Wiemy, że np. czytelnikowi nie
winnie „wrobionemu” w alimenty na podstawie
sądowego postępowania, będącego zaprzeczeniem
konstytucyjnej deklaracji równości obywateli
bez względu na pleć, nie łatwo jest wyjaśnić,
że tak właśnie powinno być. Ale spróbujcie to

zrobić, jeśli uważacie ten stan prawny za oczy
wisty i słuszny. Będzie to jednak trudniejsze, niż

strojenie kpin.
MARIA i STANISŁAW CIFCKIFWTCZOWIE

Kraków

gotówki. Razem ponad 4.1 tys. zł. Samo
chodu jednak nie otrzymał.

Nie wiadomo w jaki sposób Czesław F,
zamierzał wywiązać się ze swoich zobo
wiązań, faktem jest jednak, że w prze
stępczym procederze -brnął dalej.

Byli więc nowi „kupcy”; W marcu

1977 roku Czesław F.. zainkasował 64 tys.
zł za uszkodzony w wypadku samochód,
którego właściciele na kilka miesięcy
wynajęli garaż w domu noszowego, w

maju tegoż roku przyjął 31 tys. zł od

Elżbiety C. jako • zaliczkę na fiata I25p,
a w czerwcu od Jana K. 40 tys. ęł, tak
że jako zaliczkę. zapłaty za polskiego
fiata. Gdy Czesław F. planował nowe

oszustwo przyszło brutalne przebudzenie.
Milicja i areszt śledczy.

O bezpłatny wikt i opierunek- posta
rali się dla noszowego z pogotowia ra-
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tankowego jego dawni klienci. Przyznał
się szczerze do winy. Gorzej było jednak,
gdy przyszło do bardziej dociekliwych
pytań, zadawanych przez sąd. Np. o po
budki działania oskarżonego, o sposoby
załatwiania spraw, któych pan F. dobro
wolnie się podjął. Noszowy nie umiał -są
dowi udzielić zadowalających odpowiedzi.
Często, bardzo często, mówił: „nie wiem!’,
lub po prostu milczał.

Normalną koleją rzeczy przyszło do

ogłoszenia wyroku skazującego. Na jego
mocy Czesław F. na całe 3 lata -powę
drował do więzienia, będąc jednocześnie
zobowiązanym do zapłacenia 40 tys, zł
grzywny. Zakończyła się więc któraś tam

z kolei kariera oszusta żerującego na

ludzkiej naiwności, mającej rzeczywiście
niepojęte szerokie granice...

JANUSZ HAŃDEREK

Pameli...

mnie było na za-

bardzo otwarta ,na

pracy, których do
było z pantomimą,

przedstawienia w

w repertuarze realistycznym, prowadzi
po prostu do niepowodzenia.

— Kształcenie i samokształcenie akto
ra trwa właściwie całe życie, Posiadąjąe
swoją wiedzę, przyzwyczajenia, wypra
cowane środki wyrazu, artysta może się
jednak spotkać i nowymi metodami pra
cy, z propozycjami nowych form arty
stycznych.

— Aktor uczy się przede wszystkim
poprzez pracę na scenie. Graiąc poznaje
swoje możliwości, zwiększa swoją arty
styczna. skalę. Jestem
„nowinki", nu metody
tąd nie znalom. Tak

oczywiście w ramach
teatrze zawodowym.

— A właśnie — rola
— Cieszę się, że stać

granie tej roli. Dala mi ona zresztą mo
żliwość zupełnego incognito. Wszystko, co

robiłam szło na rachunek postaci, Ghel
derodego. Przyjęcie maski — paradoksal
nie — pozwoliło mi na większe otwarcie

się. Nie jestem aktorką próżną, nie lubię
ludności w teatrze. Nie boję się brzydoty,
czy oszpecenia. Interesuje mnie pewne
wyrafinowanie, przekora w potraktowa
niu roli.

— W „Burzy” Ostrowskiego, zrealizo
wanej przez Forda—IJanaokę, widać było
wyraźnie, że jest Pani w opozycji do za
mysłu reżysera...

— Nie wolno aktorowi zgodzić się na

operowanie środkami, które organicznie
nie są jego. Zawsze dochodzi do ujawnie
nia takiej sytuacji. A tak właśnie było
w „Burzy" — -wtłamśzóno mnie W. coś,
co było mi zupełnie obce.

— Czy tarnowski teatr dąje-Pani peł
ną satysfakcję artystyczną?.;

.— Martwi mr.ie to, że teatr w Tarno
wie nie może sobie, wyrobić takiej pozy
cji, która przyciągałaby tutaj ciekawych
ludzi. .Nie oznacza to, że , ci, którzy ak
tualnie, pracują są źli, rzecz w tym, że
są to ciągle ci sami ludzie. Manty opinię
otwartych na młodych twórców, ale

współpraca z nimi nie zawsze jest obo
pólnie korzystna,

— Publiczność tarnowska ma opinię
najbardziej nieteatralnej w kraju. Co
Pani o tym sądzi?

— Najłatwiej byłoby powiedzieć, że
jest okropna. Ale to niezupełnie praw
da. Ja sama wychowałam się w Krako
wie i przyzwyczajona do krakowskiej pu
bliczności, tutaj nieraz przeżywałam roz
goryczenie. To, co określa tarnowską wi
downię to brak tradycji „bycia” w tea
trze. My jesteśmy nastawieni na mło
dzież, która już teraz prawidłowo reagu
je na nasze propozycje.

— Co Pani myśli o krytyce teatralnej?
— Tak się składa, że miałam bardzo du

żo „złych” recenzji, zwłaszcza r.a począt
ku. Ale być może dało mi to możliwość
dystansu- do wszystkiego, do siebie, do
teatru. Chciałąbym, żeby krytyk umiał
oddzielić to, co aktorskie od tego, co reży
serskie. Krytycy chyba . za mało piszą o

przedstawieniu, za bardzo koncentrują się
na tekście sztuki. Skutek jest -taki, że
nie rzadko opis roli sprowadza się tyłlto
do wymienienia nazwiska aktora.

Rozmawiał:
BOGDAN TOSZA

SCENICZNE
ZAKOPANE

STEFAN MACIEJEWSKI

I
Nie ma przesady w stwierdzeniu, że przy

goda teatralna Zakopanego była się zaczęta
przed stu blisko laty i trwa do chwili obecnej.

Zachowało się deść materiałów archiwalnych, które
dotyczą zakopiańskiego życia teatralnego: poczynając
od popisów wędrownych trup z końca XIX wieku,

Fot. ST. SMIERCIAK

później — od początku wieku aż po rok 1939 — wy
stępów licznej plejady znakomitych aktorów, gościn
nie nawiedzających kurort, aż po udane próby two
rzenia. w oparciu o miejscową inteligencję (i nie tyl
ko. zresztą, bo na scenie pokazywali się rzemieślnicy,
kupcy,, rolnicy),, zespołów teatralnych, oczywiście
amatorskich, ,z których pierwszy zapisał się wystę
pem już w 1385 roku.

Zanim jakiś teatrolog zdobędzie się na trud napisania
monografii „dziejów teatru pod Giewontem”, myślę, iż
warto choćby krótką opowieść mu poświęcić Jest zresz
tą ku temu konkretna okoliczność, w grudniu 1977 r.

minęło 30 lal od powstania zakbpiańskiego Teatru i 30
lat jego nieprzerwanej działalności Chociaż był i jest to

teatr amatorski, przecież swym poziomem — repertua
rem, grą aktorską, scenografią, reżyserią — dorównywał
niejednemu teatrowi zawodowemu w Polsce.

Teatr nosi miano Heleny Modrzejewskiej. Ma to swe

historyczne uzasadnienie. Otóż w 1882 roku sławna już
podówczas Modrzejewska (także z działalności społecz
nej, a nie tylko aktorstwa) przybyła do: Zakopanego, aby
tu za własne pieniądze otworzyć w 1883 r. Krajową Szkolę
Koronkarską, (obecnie: Technikum Tkactwa Artystyczne
go jej imienia).

(DALSZY CIĄG NA STR. 5)
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SPOTKANIE
odbyło się w nie

dzielne przedpołudnie. Do
kładnej daty nie pamiętam.
Udajqc się na zebranie wszy
scy jego uczestnicy wiedzieli

o co chodzi, ponieważ rozmowy na te
mat utworzenia organizacji młodzieżo
wej prowadziliśmy między sobą znacz
nie wcześniej, a ponadto na skutek cią
głych kontaktów z ,»Honkq« poinformo
wani byliśmy już o decyzji Komitetu
Warszawskiego.

35 ROCZNICA ZWM

miejsce

każdego...
Na żebraniu u Tartowskich zdecydowaliś

my, że na początek utworzymy na terenie
'Warszawy cztery dzielnice młodzieżowe:
Wolę, Pragę, Żoliborz i Dzielnicę Południo
wą, obejmującą Śródmieście, Mokotów, Ocho
tę... »Hanka« miała każdego z nas, odpowie
dzialnego za organizację poszczególnych
dzielnic, skontaktować z sekretarzami odpo
wiednich komitetów partyjnych, trzeba było
uzgodnić przejście młodych członków PPR
do organizacji młodzieżowej, jak również o-

mówić dalszą współpracę.
Z samych szeregów partii wyciągnęliśmy

zresztą stosunkowo niewielu młodych chłop
ców czy dziewcząt, którzy należeli do komó
rek skupiających starszych wiekiem towa-

Zlot młodzieży ZWM w lipcu 1946 r.

Fot. CAF

(DOKOŃCZENIE ZE STR. 3)

A JAKI JEST PUNKT WIDZENIA KOBIET?

„Utyskiwania mężczyzn (często znanych, ce
nionych) na. feminizację naszego życia stały się
modne. Uważam, że tkwi w tym pewna prze
wrotność. Gdyby tak było, kobiety rzeczywiście
dominowałyby na. tym nie najlepszym świście.

Inaczej by on wtedy wyglądał, chyba nie go
rzej. Świat nadal jednak należy do mężczyzn.
Od tysięcy lat to oni walczą o władzę, polityku-
ją, toczą wojny, ustalają prawa, niszczą przyro
dę, tworzą cywilizację, kulturę, sztukę. Kobieta
do niedawna żyła poza marginesem tych wiel
kich spraw. Ostatnio to się zmienia, ale męż
czyźni nadal dominują. Choć przy okazji kobie
cych świąt mówią, jak to kobietom żyje się
wspaniale, a konstytucja gwarantuje im równe

prawa.
Pan Jasiński wspomina o Lidze Kobiet i uży

tkuje na brak stowarzyszeń męskich. Ależ są!
Partie polityczne, organizacje społeczne i woj
skowe, mają też swoje pisma. Obok siebie ciągle
iyją 2 światy: męski i żeński, brak świata

wspólnego. Nasze kobiece, tradycyjne cechy u-

trudniają mm zdobycie lepszego miejsca w

świacie: lęk przed większą odpowiedzialnością
(nigdy jej przecież nie ponosiłyśmy), brak pew
ności siebie, skrupuły, cierpiętnictwo. Mamy w

efekcie gorsze stanowiska pracy, niższe pensje,
jesteśmy trochę usunięte w cień życia społecz
nego i kulturalnego. Czy ktoś widział, aby ko
bieta była bohaterką nr 1 wywiadu w TV czy

rzyszy, interesowała nas raczej młodzież,
która do tej pory nie należała do żadnej or
ganizacji".

Powyższy fragment pochodzi ze wspomnień
Zofii Jaworskiej, która należał* do Grupy In
struktorskiej rodzącej się organizacji.

Miesiąc później w każdej dzielnicy istniały
jut kola, których zorganizowanie ułatwiło ist
nienie kilkunastoosobowych grup młodzieży, ja
kie powstały w różnych punktach dzielnicy za

sprawą członków Polskiej Partii Robotniczej.
Koła rozwinęły działalność oświatową, a rów
nocześnie młodzi chłopcy przechodzili elemen
tarne przeszkolenie bojowe i przygotowanie do

konspiracyjnej służby wojskowej. Za zgodą KC
PPR Związek Walki Młodych (nazwę tę przy
jęła organizacja od swego pisma „Walka Mło
dych”) przystąpił do tworzenia własnych od
działów i grup wypadowych, podporządkowa
nych dowództwu okręgu warszawskiego Gwar
dii Ludowej.

„...O szybki koniec wojny musimy walczyć
sarni. Nie wolno nam liczyć i czekać tylko na

zwycięstwo aliantów. Każdy naród sam musi

wywalczyć swoją niepodległość!,.. My, młodzi
robotnicy, chłopi, inteligenci, oddając siną myśl,
czat i życie sprawie Polski Niepodległej, nie

chcemy powrotu dawnej Polski, która była dla
nas macochą, nie matką...' Walczymy o Polskę,
w której gospodarzem będzie robotnik, chłop
i inteligent pracujący” — pisała w artykule pt.
„DLACZEGO i O CO WALCZYMY” Hanka Sza-

piró-Sawieka w pierwszym numerze „Walki
Młodych” z dnia 20 lutego 1943 roku.

W lutym 1943 r. młodzi, działając jako wy
dzielona sekcja Gwardii Ludowej, dokonali,
swej pierwszej akcji bojowej, obrzucając
butelkami zapalaj a.cymi niemiecki barak
wojskowy przy ul. Podchorążych. Dziełem
młodzieżowych oddziałów były liczne akcje
w Warszawie, podjęte w odwet za terror

okupanta, m. in. zamach zbrojny na niemiec
ki „Cafe Club”. Uczestnicząc w zainicjowa
nej przez Gwardię Ludową w połowie 1943 r.

walce „o szyny” ZWM-owcy przeprowadzili
10 akcji dywersyjnych na liniach kolejowych
w Warszawie i okolicy. Rozbrajali Niemców,
rozlepiali plakaty, kolportowali ulotki i pra
sę konspiracyjną. W walce z okupantem
szczególnie wsławił się szturmowy batalion
Armii Ludowej im. Czwartaków, wywodzący
się z oddziału ZWM, dowodzonego przez Le
cha Kobylińskiego. •

Jesienią 1943 roku Związek poniósł kolej
ną bolesną stratę Od kul gestapowców zgi
nął Janek Krasicki, który po śmierci „Han
ki” w marcu tegoż roku, kierował organiza
cją. Oboje nie doczekali momentu ogłoszenia
deklaracji ideowej ZWM, w której opraco
waniu uczestniczyli a która wyrażała pra
gnienia i marzenia młodych — pokolenia
walki i odbudowy jak zwykło się je dziś
określać. Końcowy fragment tej deklaracji
brzmiał:

„...Potrafimy zbudować Polskę, która będzie
kochającą matką ula wszystkich obywateli, kra
jem potężnego rozwoju gospodarki, kultury, do
brobytu i wesela. Polskę, której wszystkie dro
gi otworem stać będą dla młodzieży. ...O taką
Polskę walczymy. O Polskę radości tworzenia,
kulturalnej pracy i nauki, o Polskę, gdzie „w

szczęściu wszystkiego będą wszystkich cele”.
Taką musi być wyśniona wśród krwawych ran

niewoli Ojczyzna... W naszych szeregach jest
miejsce dla każdego, kto dziś jest gotów stanąć
do bezwzględnej walki « najeźdźcą hitlerow
skim i z bronią w ręku wywalczyć wolną, nie
podległą, demokratyczną Polskę, a jutro z mło
tem 1 kilofem, pługiem, piórem l książką w

pierwszych szeregach budowniczych lepszej,
szczęśliwej przyszłości... A więc, młodzieży pol
ska, do szeregu! Broń de ręki! W łeb lub w

serce wroga pal!"
(ZG)

sz<airży“
cśqg dalszy

programu „Sam no sam"? Wyjątki potwierdzają
regułę. Owszem, zdarzają się kobiety z mocnym
charakterem, ale nie ma ich wiele. Simone de
Beaunoir pizze: „Zęby być kompletnym czło
wiekiem, równym mężczyźnie, kobieta musi
mieć dostęp do świata męskiego, tak jak męż
czyzna do świata kobiecego, do tego co inne”.
Obecnie jesteśmy no. etapie zdobywania „inne
go”. Równouprawnienie i wyzwolenie to dwa
różne pojęcia. Zdobywamy to pierwsze, bowiem

wyzwolenie nastąpi dopiero wtedy, gdy kobieta
i mężczyzna — pojednawszy się — wezmą

wspólnie na swoje barki ciężar odpowiedzialno
ści za los świata, kraju, rodziny. Gwoli uzupeł
nienia. dodam, że celem moim nie był atak na>

mężczyzn, lecz napisanie paru myśli w odpowie
dzi na nieprawdziwe twierdzenia pana Jasiń
skiego.

CZYTELNICZKA Z NOWEJ HUTY"

JEŚLI KTOŚ CHCE ZOBACZYĆ, gdzie w Pol
sce—amożeinietylkowPolsce—robisię
najlepsze meble metodą dawnych rzemieślników
— musi przyjechać do Wojnicza. Tu bowiem w

miejscowej Spółdzielni Pracy Przemyślu Arty
stycznego „Meblo-Artyzm” powstają meble, przy
wyrobie których nie używa się prawie w ogóle
żadnych gwoździ, kołków, śrub ani wkrętów.

Poszczególne części scala się
starodawnym sposobem czyli
złączami przy pomocy tzw.

płetwienia. Nie aość na tym,
mimo, że podtarnowski Woj
nicz nie leży na Podtatrzu, w

spółdzielni „Meblo-Artyzm”
wykształciły się tradycje lu
dowego meblarstwa podhalań
skiego z jego pięknym wzor
nictwem, bogatą ornamenty
ką, znakomitymi proporcjami
i dobrymi równocześnie wa
lorami użytkowymi. Mówią
zresztą o tym nazwy wytwa
rzanych w Wojniczu komple
tów mebli: „Moniaków”, „Har
naś”, „Kacwin”, „Orawa”, „Re
giel” „Józuś”, „Baca” (na zdję
ciu). Projektantem wojnickich
mebli jest zakopiański arty-
sta-nlastvk Józef Kulon.

STOLARSTWO W WOJNI
CZU — przypomina prezes
spółdzielni Marian Pomykacz

— ma swój bogaty rodowód.
Nie sięga on wprawdzie w

zbyt odległe czasy, nie było tu
też nigdy nazbyt licznej ilości
warsztatów, ale te, które
istniały — datują swój począ
tek od drugiej połowy XIX
wieku — reprezentowały wy
soki kunszt stolarskiego ręko
dzieła. W latach międzywo
jennych, kiedy warsztatom
trudno było utrzymać się w

pojedynkę, nie starczało środ
ków i czasu na zdobywanie za
mówień i organizowanie sprze
daży wyrobów. Natomiast
znacznie łatwiej działać moż
na było wspólnie. Tedy z ini
cjatywy mieiscowego probosz
cza ks. Jana Rzepki powstała
myśl stworzenia wspólnoty
rzemieślniczej, grupującej 50
stolarzy, jako właścicieli cha
łupniczych warsztatów prywa
tnych. Dawało to przede wszy

(DOKOŃCZENIE ZE STR. I)

Argentyna
Krótka metryczka: „Associacion del Futbol Ar-

gentino” założona w 1893 r., ok. 2643 klubów, Ok.
224 tys. piłkarzy. Barwy reprezentacji; koszulki w

biało-niebieżkie pasy, czarne spodenki.
STARTY W FINALE MS: 1930 — H miejsce (po

rażka w finale z Urugwajem 2:4), 1934, 1958, 1962 —

wyeliminowana w I fazie, 1966 — ćwierćfinalista

(porażka z Anglią 0:1 późniejszym mistrzem świa
ta), 1974 — VH—VIII miejsce wspólnie z Jugosła
wią.

KONTAKTY Z POLAKAMI: 4 oficjalne mecze, 2

zwycięstwa, 1 remis, 1 porażka, stosunek bramek 8:6.

Austria

0 „Oesterretchischer Fussbail-Bund”, założony w

1926 r. 1920 klubów, 267 tys. piłkarzy Barwy re
prezentacji: białe koszulki, czarne spodenki. Pier
wszy mecz w 1902 r. w Wiedniu z Węgrami 5:0.

4 1934 — IV miejsce, 1954 — m miejsce, 1958 —

wyeliminowana w grupie.
R| Tylko 1 oficjalny mecz w ub. r., zakończony

naszą porażką 1:2.

Brazylia
9 „Confederacao Brasiletra de Desports", zało

żona w 1914 r.,'zrzesza 10 tys. klubów, ok. 242 tys.
piłkarzy. Barwy reprezentacji: żółte koszulki, nie
bieskie spodenki.

4 Brazylia, jako jedyny zespól startowała we

wszystkich do tej pory rozegranych 10 finałach.

Trzykrotny mistrz świata (1958, 1962, 1970), sre
brny medalista w 1950 r. (porażka z Urugwajem
1:2), brązowy w 1938 r. Ponadto w finale: 1930.
1934, 1966 — wyeliminowana w grupie, 1954 —

ćwierćfinalista, 1974 — IV miejsce po porażce, z Pol
ską 0:1.

0 6 pojedynków, 5 zwycięstw i tylko 1 porażka,
stosunek bramek 21:12..

Francja
0 „Federation Frąncaise de Football", założona

w 1919 r., 14,5 tys. klubów, 850 tys. piłkarzy. Bar
wy reprezentacji: koszulki niebieskie, spodenki
białe.

4 1930, 1934, 1954, 1966 — wyeliminowana w gru
pie, 1938 — ćwierćfinał, 1958 — III miejsce (Fontaine
— królem strzelców mistrzostw z 13 bramkami, co

jest do dziś nie pobitym rekordem).
■ 8 pojedynków, 2 zwycięstwa, 1 remis, 5 pora

żek, stosunek bramek 9:18.

Hiszpania
0 „Real Federacion Espanola de Futbol”, zało

żona w 1905 r„ ok. 4,6 tys. klubów, 148 tys. piłka
rzy. Barwy reprezentacji: koszulki czerwone, spo
denki niebieskie.

4 1931 — w ćwierćfinale, 1950 — IV miejsce, 1962,
1906 — wyeliminowana w grupie.

H Tylko 2 mecze i 2 zwycięstwa, stosunek bra
mek 7:2.

Holandia

0 „Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond”, po
wstał w 1889 r., 6150 klubów oraz ok. 860 tys. za
wodników. Barwy reprezentacji: pomarańczowe ko
szulki, białe spodenki.

4 1934, 1938 — wyeliminowana w pierwszych run
dach, 1874 — wicemistrz świata, porażka w finale

z RFN 1:2. .

9S Idealny remis — 6 spotkań, 2 zwycięstwa, 2

porażki, 2 remisy i jednakowy stosunek bramek 7:7.

stkim korzyści właśnie w zdo
bywaniu dla wszystkich człon
ków wspólnoty — zamówień i

zbytu produkcji. „Chwyciło”
widać hasło wspólnego działa
nia, skoro w 1938 roku woj
niccy stolarze przystąpili do
budowy hali pod wytwórnię
wyrobów stolarskich. Umożli
wiło im to uzyskanie bezpro
centowej nożyczki z Kasy im.
Stefczyka oraz bezpłatne o-

trzymanie od Zarządu Gminy
Wojnicz — gruntu pod budo
waną halę. Pierwszym, wiel
kim klientem stało się kwa
termistrzostwo Wojska Pol
skiego, które zleciło wykona
nie prostych urządzeń kosza
rowych, takich jak stoły, ła
wy, szafki, wieszaki. Odbiór
wojskowy, choć dotyczył tyl
ko prostych mebli byl bardzo
surowy. Wymagano dużej do
kładności, co zmuszało produ
centów do podnoszenia kwali
fikacji.

W czasie wojny hitlerowcy
przeznaczyli budynki zrzesze
nia dla celów wojskowych, a z

chwilą wycofywania się zde
montowali i wywieźli maszy
ny stolarskie oraz silniki.

Nie zaginęły jednak wysokie
umiejętności wojnickich mi
strzów stolarskiego kunsztu. Da
li oni pokaz swoich kwalifika
cji przy wyposażaniu wnętrz

Iran
Q „Iranian Footbaal Federation", założony w

1922 r., 400 klubów, 44 tys. piłkarzy. Barwy repre
zentacji: zielone koszulki, białe spodenki.

4 Debiut w puli finałowej.
K Tylko 1 mecz podczas turnieju olimpijskiego

w Montrealu, wygrali Polacy 3:2.

Meksyk
0 „Federacion Mezicana de Futbol Asociacion ’,

założona w 1927 r., ok. 5 tys. klubów, 90 tys. zawo-

dników. Barwy reprezentacji: zielone koszulki, bia
łe spodenki,

4 Meksyk aż 7-krotnie startował w finale bez

większego powodzenia. Tylko raz w 1970 r. (mi
strzostwa rozgrywano w Meksyku) dotarł do ćwierć
finału, w 1930, 1950, 1954, 1958, 1902, 1968 — odpad!
we wstępnej fazie.

II Dwa mecze, dwa zwycięstwa Polaków, 2:1 i 1:0.

W ARGENTYNIE GRAMY...

Peru

0 „Federacion Peruano de Futbol”, powstała w

1922 r„ 6 tys. klubów, 140 tys. piłkarzy. Barwy re
prezentacji: białe koszulki ze skośnym czerwonym
pasem i białe spodenki.

1930 — wyeliminowane we wstępnej fazie, 1970
—- ćwierćfinał.

■ Pierwszy mecz rozegrano dopiero w ub. r. w

Limie, wygrali Polacy 3:1.

Polska

0 „Polski Związek Piłki Nożnej", powstał 20.
XII. 1919 r. w Krakowie!!). Aktualnie zarejestro
wanych 11220 klubów i ok. 220 tys. piłkarzy. Bar
wy reprezentacji: białe koszulki, czerwone spo
denki.

4 1938 — awans do puli finałowej po wyelimi
nowaniu Jugosławii (4:0 w Warszawie i 0:1 w Bel
gradzie). W czołowej „16” w I rundzie w Strassbur-

gu porażka po dogrywce z Brazylią 5:6 (4:4, 1:3).

1974 — I miejsce w europejskiej grupie elimina
cyjnej przed Anglią (pamiętni remis na Wembley
1:1) i Walią, awans do finałów w RFN. Tu 3 ko
lejne zwycięstwa w grupie eliminacyjnej (Argenty
na 3:2, Haiti 7:0, Włochy 2:1), awans do jednej z

dwóch grup półfinałowych (wyniki: Szwecja 1:0,
Jugosławia 2:1, RFN 0:1). II miejsce za RFN i mecz

o III miejsce wygrany z Brazylią 1:0. Lato z 7
bramkami królem strzelców w turnieju.

RFN
0 „Deutscher Fussball Bund”, założony w 1950 r.,

Ok. 16,5 tys. klubów, 2,9 min (!) piłkarzy. Barwy
reprezentacji: białe koszulki, czarne spodenki.

4 1954 — mistrz świata po pokonaniu Węgier 3:2,
1974 — również I miejsce po wygraniu z Holandią
2:1, 1966 — II miejsce (porażka w finale po do
grywce z Anglią 2:4), 1970 — III miejsce, 1958 — IV

miejsce, 1962 — ćwierćfinał.
H W 5 pojedynkach, ani jednej porażki, 3 zwy

cięstwa, 2 remisy, stosunek bramek 7:2.

Szkocja
0 „Scottish Football Association”, założony w

1872 r., ok. 2800 klubów, 120 tys. piłkarzy. Barwy
reprezentacji: koszulki ciemnogranatowe, białe spo
denki.

4 1954, 1958, 1974 — wyeliminowana we wstępnej
fazie.

■ 4 mecze. 1 zwycięstwo, 1 remis, 2 porażki, sto
sunek bramek 6:7.

Szwecja
0 „Suenska Fotbollforbundet”, założony w 1904

r., ok. 2 tys. klubów i 128 tys. piłkarzy Barwy re
prezentacji: żółte koszulki, niebieskie spodenki.

4 Największy sukces w 1958 — wicemistrzostwo
świata (w finale porażka z Brazylią 2:5), 1950 — III

miejsce, 1970 — V—VI miejsce razem z NED. 1934
— ćwierćfinał, 1938 — wyeliminowanie we wstę
pnej fazie.

9 Aż 15 pojedynków, 5 zwycięstw, 3 remisy, 7

porażek, stosunek bramek 31:33

Tunezja
0 „Federation Tunisienne de Football”, powsta

ła w 1921, 145 klubów i ok. 14 tys. piłkarzy. Ear-

wy reprezentacji: koszulki czerwone, białe spo
denki.

4 Podobnie jak Iran — debiut.
89 Jedyne spotkanie na Olimpiadzie w Rzymie,

wygrali Polacy 6:1.

Węgry
0 „Magyar Labdarugok Szonetsege”, założony to

1901, 3 tys. klubów i ok. 158 tys. piłkarzy. Barwy
reprezentacji: czerwone koszulki, białe spodenki.

❖ Dwukrotny wicemistrz świata’(1838 — porażka
z Wiochami 2:4) i 1954 — sensacyjna przegrana z

RFN 2:3. 1934, 1962, 1966 — ćwierćfinał, 1958 — wye
liminowani we wstępnej fazie.

B Bardzo korzystny bilans dla Węgrów: na 24
mecze aż 18 zwycięstw, 1 remis, 5 porażek, stosunek
bramek 76:32.

Włochy
0 „Federazione Italiana Giuoco Calcio”. założo

na. w 1898, ponad 16 tys. klubów i 710 tys. piłkarzy.
Barwy reprezentacji: niebieskie koszulki, białe

spodenki.
4 Dwukrotny mistrz świata — 1934 (zwycięstwo

po dogrywce z Czechosłowacją 2:1), 1938 — po po
konaniu Węgrów 4:2. Wicemistrz świata z 1979 (po
rażka z Brazylią 1:4), 1950, 1954, 1962, 1986, 1974 —

wyeliminowani we wstępnej fazie. W sumie 8 star
tów, a więc po Brazylii największa ilość.

0 5 pojedynków, 1 zwycięstwo, 3 remisy, 1 po
rażka. Stosunek bramek 7:3. (AS)

IS

IEWIELE zapewne jest dziedzin, w któ
rych panowałaby taka dezorientacja i nie
pewność, taka różnorodność ocen i koncep
cji jak w sferze etyki i moralności seksual
nej. Tu kryzys tradycyjnego systemu
wartości jest tym głębszy, iż poważnie

podupadł podtrzymujący go przez stulecia autory
tet Kościoła.

Religia zatraca coraz bardziej rolę kodeksu moralnego
i obyczajowego, kurczy się jej funkcja jako czynnika kształ
tującego ludzkie poglądy i postawy. Liczne sondaże j bada
nia socjologiczne dowodzą, że odsetek ludzi, którzy odrzuca
ją normy i motywacje religijnego kodeksu etyki seksualnej
jest wysoki i nieustannie się zwiększa. Z drugiej strony —

dezorientację pogłębia fakt, że na gruzach starego nie po
wstał nowy, jednolity i powszechnie akceptowany przez
społeczeństwo system wartości.

Pluralizm poglądów, zachowań i postaw jest dziś charak
terystyczny dla tej dziedziny życia społecznego. Egzystują
u nas na równych prawach różne, niejednokrotnie sprzeczne
ze sobą wzory zachowań erotycznych, obyczajowych, ■któ
rych rodowód bywa często bardzo złożony. Podobnie ma

się rzecz z motywacjami, odwołującymi się coraz częściej do
własnych doświadczeń i przekonań lub do opinii wyraża
nych przez różnego rodzaju autorytety.

ZASADA
TOLERANCJI i nieingerowania w sferę naj

bardziej intymnych spraw jednostki, nie może przesłonić
faktu, że seks ma swój wymiar nie tylko jednostkowy.

Trzeba stwierdzić wyraźnie, iż owa różnorodność nie jest
korzystna ze społecznego punktu widzenia, ponieważ zderza
nie się norm i zachowań prowadzi często do głębokich kon
fliktów wewnętrznych i nieporozumień w płaszczyźnie ro
dzinnej, w stosunkach międzyludzkich.

Społeczeństwo jest więc zainteresowane w „unifikacji”
norm moralnych, widząc w niej czynnik gwarantujący trwa
łość więzi międzyludzkich i jednolity charakter procesu wy
chowawczego. Dlatego też nie może ono przechodzić obojęt
nie obok poglądów, koncepcji i zjawisk, które czy to wprost
czy pośrednio zagrażają trwałości związku małżeńskiego
i rodziny. Z tego też względu jest ono zainteresowane po
siadaniem jednolitego, racjonalnie uzasadnionego kodeksu
etyki seksualnej, który w rezultacie powszechnej akceptacji
mógłby stać się instrumentem kształtującym indywidualne
poglądy i zachowania.

Szukając nowych, racjonalnie uzasadnionych przesłanek
i norm postępowania w tej dziedzinie, wielu ludzi zwraca

się po radę i opinię do seksuologii. Seksuologia, powołująca
się na najbardziej dziś uznawany autorytet — autorytet
nauki —- zajmuje się jednak głównie psychofizjologiczną
stroną zagadnienia. Tymczasem — nja ono także swój wy
miar moralny i społeczny, który w ostatniej instancji okre
śla charakter międzyludzkich stosunków, uściśla, co jest
dobre, a co godne nagany, kształtuje podstawy, na których
rozwija się społeczny proces wychowania. To właśnie w tym
wymiarze jednostka szuka uzasadnień, motywacji, wzorów
zachowania, systemu wartości.

Współczesny człowiek odrzuca coraz częściej nakazy i za
kazy tradycyjnej etyki seksualnej, ponieważ w ich religij

W1ESŁAW MERCiK

nych przesłankach nie znajduje racjonalnej motywacji, ani
odpowiedzi na stawiane sobie pytania. Niestety, odpowiedzi
tych nie znajduje także w seksuologii, pomimo iż ta stawia
sobie bardzo ambitne zadanie

„stworzenia racjonalnych norm zachowania seksualnego czło- ■
wieka, norm, które mogą zapewnić prawidłowy i wszechstronny
rozwój człowieka w społeczeństwie”. *

Jak pisał jeden z naszych znanych seksuologów, dr Kazimierz
Imieliński: „trszelkie dotychczasowe badania międzyludzkich
więzi seksualnych są przeważnie wycinkowe, jednostronne,
fragmentaryczne, a zatem niepełne. Przeprowadzane były na

wyselekcjonowanych populacjach i to przeważnie w sztucznych
warunkach i sytuacjach. Dlatego też ich interpretacja musi być
ostrożna i odpowiedzialna. Tym bardziej, że u> zakresie psycho

fizjologii seksualnej panuje tak wiele sprzecznych poglądów”.
Fakt ten skłania do powściągliwości w ocenie wartości

poglądów i koncepcji, którym zbyt pospiesznie, arbitralnie
i autorytatywnie przyczepia się etykietę naukowych. Zwła
szcza, że poszczególne kierunki i szkoły seksuologii wycho

dzą również z określonych nastawień ideologicznych j świa
topoglądowych, czego dowodem może być odmienna często
interpretacja tych samych zjawisk i danych empirycznych.

NIE LEKCEWAŻĄC dotychczasowych osiągnięć seksuo
logii, które w określonym stopniu przyczyniły się także
do obalenia niektórych stereotypów myślowych, schema

tów i różnego rodzaju „tabu”, należałoby z dużą dozą scep
tycyzmu odnosić się do stanowiska, które w niej szuka
uzasadnień i norm moralnych dla tej sfery życia człowieka.
Nie można bowiem zapominać że seks, to wytwór nie tylko
biologii, ale i kultury. Dlatego też, wbrew wielu „teorety

kom”, sfery seksualnej nie można wyizolować ze skompliko
wanych powiązań życia społecznego. Nie wszystkie „tabu”
zostały stworzone przez irracjonalne motywacje religijne.
Większość z nich została ustanowiona przez społeczeństwo,
które widzi w nich podstawowy warunek utrzymania
i utrwalenia rodziny — fundamentalnego elementu w struk
turze zdrowego fizycznie i moralnie społeczeństwa. Wbrew
poglądom, że zachowania seksualne sa. „wyłącznie prywatną
sprawą jednostki”, dla społeczeństwa nie jest rzeczą obojęt
ną, jaką rolę przypisuje się czynnikowi seksualnemu w ży
ciu człowieka, jak określa się jego miejsce „w hierarchii
wartości i celów życiowych". ..Właśnie dlatego, że — jak
pisał Kazimiera Imieliński we wstępie do „Seksuologii spo
łecznej”

— „rodzaj więzi seksualnych istniejących między ludźmi ma

duże znaczenie dla całokształtu rozwoju osobowości człowieka,
jego stylu życia oraz nawiązywania przez niego kontaktów
z innymi ludźmi we wszystkich innych dziedzinach stosunków

międzyludzkich. Jest też m.in. miarą jego uspołecznienia, bo
wiem właśnie w kontaktach seksualnych jaskrawo przejawia

się pozytywny lub negatywny stosunek człowieka do człowie
ka — taki sam jaki ujawnia się ut pozaseksualnych kontaktach

międzyludzkich, tj. w pożyciu rodzinnym, pracy zawodowej itp.”
Nie było i pewnie nie będzie takiego społeczeństwa, która

uznałoby, iż nie ma powiązań między sferą seksualną a moral
nością, które zechcialoby całkowicie zrezygnować ze swojej nad

tą sferą kontroli. Dlatego też ocena zachowań seksualnych będzie
zawsze wartościowana z punktu widzenia moralności.

„Więź małżeńska stanowi ważne zagadnienie dla organizacji
społeczeństwa, czego dowodem jest kontrola więzi małżeńskiej
ze strony państwa” — pisał w „Socjologii rodziny" J. Tyszka.

Głębokich przeobrażeń w sferze moralności seksualnej
tak charakterystycznych dla drugiej zwłaszcza połowy XX
stulecia nie wolno oceniać jednostronnie. Upatrywanie w

nich wyłącznie „upadku moralności i obyczajów” jest rów
nie fałszywe, jak pogląd, który w owych zmianach dostrze
ga wyłącznie „proces wyzwolenia człowieka od wszelkich
krępujących go zakazów”, który neguje istnienie związków
między sferą seksualną i moralnością, postulując „autonomię
zachowań seksualnych” i niczym nieskrępowaną „wolność”.

To, co współcześnie obserwujemy w dziedzinie postaw,
poglądów i zachowań seksualnych stanowi złożony amalga
mat różnych, zarówno pozytywnych jak i szkodliwych spo
łecznie procesów i zjawisk. Procesów i zjawisk, które mają
to do siebie, że więcej postawiły pytań niż udzieliły odpo
wiedzi. I tu właśnie szukać trzeba źródeł owej dezorientacji,
tak charakterystycznej dia współczesności.

GDYBY PRZYJRZEĆ się bliżej tradycyjnej etyce sek
sualnej okazałoby się, że była ona silnie zintegrowana
z całością określonej wizji człowieka. Ze pełniła okre

śloną funkcję w ustroju, opierającym się we właściwy sobie
sposób na patrialchaln.ym stanie rodzinnym.

Wydaje się, że fakt ten powinien wyznaczać kierunki
dyskusji i działań społecznych zmierzających do stworzenia
nowej racjonalnie umotywowanej etyki seksualnej, której
podstawowe założenia będą zgodne z założeniami socjalis
tycznego humanizmu.

Niewątpliwie, nowa etyka będzie musiala uwzględnić przemia
ny, jakie dokonały się w sferze moralności i obyczajów, zaak
ceptować te normy, które zyskały powszechną aprobatę społecz
ną. A równocześnie — odciąć się od tych zjawisk, które mimo

szerokiego niekiedy zasięgu, godzą w trwałość małżeństwa i ro
dziny, które uczą nieodpowiedzialności i obojętności wobec dru
giego człowieka. Etyka seksualna jest częścią etyki ogólnej,
a jej normy nie mogą być sprzeczne ze stworzoną przez idao

logię socjalizmu wizją człowieka i społeczeństwa.
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SPRAWY I LUDZIE

Z WOJNICZA
rzowi Bacy, Stanisławowi Pa-
terowi. Ten ostatni potrafi jak
nikt wycinać w drewnie ser
duszka, które są jednym z ele
mentów zdobniczych podha
lańskiego stylu mebli. Sta
nisław Pater wycina dziennie
300 serduszek, w czym osią
gnął niebywałą wprawę i per
fekcję.

Pałacu Kultury i Nauki w War
szawie, siedziby Rady Państwa,
Domu Hutnika W Szczawnicy,
Domu Rzemieślnika w Zakopa
nem, Zespołu Klinik Pediatry
cznych w Krakowie, Hotelu

Europejskiego w Warszawie.
— Kiedy przestawiliście się

na produkcje mebli ludowych?
— Specjalizujemy się w niej

od. I56S roku W krótkim czasie
zaczęły nadchodzić zamówienia
eksportowe. Obecnie 85 procent
naszych mebli wysyłamy do An
glii, Holandii, Belgii, Francji.
Sprzedawane są one także to

sklepach „Cepelii” w Brukseli,
Utrechcie * w Paryżu. Najwię
kszym zainteresowaniem cieszą
się One wśród naszej Polonii.

Trudno jednak komukol
wiek oprzeć się przed chęcią
posiadania kompletu „Bacy”

czy „Moniakowa” z Wojnicza.
Przekonuję się o tym, w.trak
cie zwiedzania zakładu. Kie
rownik techniczny spółdzielni
„Meblo-Artyzm” Kazimierz
Kurek wprowadza mnie w taj
niki szczególnie trudnych do
opanowania elementów ludo
wego rzemiosła. stolarskiego.
Sądziłem, że np. oparcie przy
krzesłach wykonane jest, z je
dnolitego kawałka deski.
Tymczasem powstaje ono z

kilku części, przy czym są one

tak scalone, że nie rozpoznasz,
w którym miejscu oparcie zo
stało sklejone, dzięki czemu

robi wrażenie jakby było wy
konane z jednego kawałka.

Przyglądam się pracy ludzi
o „złotych rękach” — Kazi
mierzowi Gądzińskiemu, Lud
wikowi Piotrowskiemu, Fran
ciszkowi Kurkowi, Kazimie-

DZIĘKI TAKIM właśnie lu
dziom

tyzm”
miejsce
krajowych producentów me
bli artystycznych. Potwier
dzeniem wysokiej ich jakości
jest przede wszystkim to, że
zakład zwolniony został całko
wicie przez Polcargo z odbio
ru jakościowego. Do Wojnicza
raz po raz. przyjeżdżają różni
przedstawiciele krajowych wy
twórców mebli artystycznych,
by podpatrzeć sposoby roz
wiązań bardziej skomplikowa
nych elementów produkcji. W

przededniu mojego pobytu w

zakładzie, przebywała w nim
właśnie grupa pracowników z

bratniej spółdzielni w Nałę
czowie, bv zapoznać się. w ja
ki sposób wojniccy stolarze o-

siągnęli to. co nazywa się maj
stersztykiem w dokładności
pasowania i montażu mebli.
Interesował; się tym również

wojnicki „Meblo-Ar-
zajmuje pierwsze
wśród wszystkich

spółdzielcy s zakładu „Prze
łom” w Nowym Sączu.

Meble ze spółdzielni „Meblo-
Artyzm” mimo, iż nie są łą
czone żadnymi śrubami czy
kołkami, dają się bardzo ła
two rozbierać przy pomocy
niesłychanie prostych zabie
gów. Ułatwia to także tran
sport mebli. Wysyłane są w

częściach, dzięki czemu nie
wozi się „powietrza”, gdyż me
ble pakowane są w elemen
tach, zanełnia.iąc tym samym
w sposób racjonalny kontene
ry lub wagony.

WYROBY Z WOJNICZA są
dziełem 100-osobowej załogi,
zatrudnionej w spółdzielni
„Meblo-Artyzm”. Oczywiście
tylko rękodzieło może stwo
rzyć ludowy wyrób artysty
czny o odpowiednich wartoś
ciach i niepowtarzalnym pię
knie. Czy jednak przy tego ro
dzaju produkcji —- pytam kie
rownika technicznego — ma

rację bytu mechanizacja?
— Na peuuio, ale tylko do o-

kreślonej granicy. W naszym
zakładzie stosujemy' ou-ą mecha
nizacje, obejmującą około 40
procent produkcji Wykorzystu
jemy ją głównie przy obróbce
mechanicznej drewna i wszędzie
tam, gdzie jest to możliwe. Ale
zdobnictwa — czynności zdecy
dowanie ręcznej l najbardziej

pracochłonnej — nie da się, nie
stety, zmechanizować.

Tymczasem spółdzielnia w

Wojniczu nie może podołać w

pełni zapotrzebowaniu nie
tylko odbiorców zagranicz
nych, a cóż dopiero mówić o

klientach krajowych, z których
niejeden dałby wiele za to, aby
urządzić sobie część mieszka
nia meblami z Wojnicza. Dla
tego niektóre wzory, po opa
nowaniu ich produkcji przez
stolarzy z Wojnicza, przekazy
wane są innym zakładom Ce
pelii. Całoroczna produkcja
zakładu wynosi 15 milionów
złotych, a nie b’-ak też trud
ności z przydziałami dla za
kładu — drewna, głównie —

sosny i jesionu.
SPÓŁDZIELNIA ma przygoto

wany program dalszej rozbudo
wy i modernizacji zakładu, któ
ry ma być zrealizowany na prze
łomie lat osiemdziesiątych. O-
biekt zatrudniać m» wówczas 300

pracowników, którzy wytwa
rzać będą meble o łącznej war-

. tości 50 min złotych, a więc po
nad trzykrotnie więcej, niż o-

becnie. Zakład szkoli młodych
we własnym zakresie. Nie po
winno więc być problemów z

brakiem ludzi. A rzecz właśnie
w tym, aby nie zaginęły tra
dycje wojnickiego stolarstwa.

•Hi
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■ . g numerze 297 „Gazety Po-
1 A g ludniowej" (31. 12. 1977)

ukazał się reportaż p. Ewy
W V Owsiany z Oddziału Po

łożnictwa Szpitala im. Że
romskiego w Nowej Hucie. Nie mie
libyśmy do tego tekstu żadnych za
strzeżeń, gdyby nie krótki ostatni

ustęp, w którym rozmówca autorki za
biera głos w sprawie tzw. bezbołes-

nych porodów.

KORESPONDENCJE |

PORODY
bez

BÓLU...
POLEMIKI

W DWU PIERWSZYCH dziesięciole
ciach naszego wieku na skromnych
scenach zakopiańskich oklaskiwane są
tak-ie znakomitości jak: Zapolska, Wy
socka, Siemaszkowa, Salchi, Rapacki.
Dla kuracjuszy i letników śpiewają
pieśni i arie operetkowe Adolfina Z:-
maier z córką w towarzystwie innych
sław operetki. Zakopane gości nawet

Adę Sari. Niemal co dzień spotkać s ę
tu można było z autorami sztuk i a-

ktorami. jak Reymontem, Tetmajerem,
Kasprowiczem, Jaraczem, Nowaczyń-
skim, Żeromskim. Zapolską.

Ta ostatnia nie tylko występuje i reży
seruje, ale nawet zakłada „szkolę drama
tyczną”, pracując pilnie z grupą uczniów,
których ostatni występ odbył się w 1903
roku. Jednocześnie od 1901 r. występuje
tu wraz z krakowskim teatrem Zelwero
wicz. IV tym samym roku w Zakopanem
koncertuje Artur Rubinstein.

W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM
oklaski zbiera lżejsza muza w wydaniu
Zuzy Pogorzelskiej, Stefci Górskiej,
Hanki Ordonówny, Miry Zimińskiej.
Jednocześnie występują tu takie zna
komitości scen dramatycznych, jak
Ćwiklińska, Dulębianka, ■Węgrzyn,
Frenkiel czy Osterwa ze swoją „Redu
tą”.

W 1925 r. Stanisław I. Witkiewicz
(Witkacy), stale mieszkający w Zako-
panerh, tworzy Teatr Formistyczny,
gdzie wystawki swą sztukę „W małym
dworku”. Mimo modernistycznych u-

dziwnień publiczność przyjęła rzecz en
tuzjastycznie. Co jednak Witkacego nie
zachęciło do dalszych inicjatyw. Do idei
stworzenia teatru wrócił 13 lat później.
Jego „Teatr Niezależnych” miał wysta
wić „Mątwę” i „Nłetaifżykę dwugło
wego cielęcia”. Zamiary pokrzyżowała
atmosfera zbliżającej się wojny.

Najdawniejsza salka teatralna mieściła
się W Hotelu Turystów (własność Siecz
ki), następna w Dworcu TatrzańskimĄsie-
dziba Towarzystwa Tatrzańskiego) oraz

w pomieszczeniach zakładów leczniczych
Cbramca i Dłuskich. Najokazalszą salę
teatralną miał hotel „Morskie Oko”. Sala
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wodowych nawiedzających Zakopane,
•wcale prężnie rozwijał się na miejscu
amatorski ruch teatralny, wspierany
przez różne towarzystwa społeczne,
żeby wspomnieć o Związku Przyjaciół
Zakopanego, Bratniej Pomocy, Związ
ku Górali itp. Z amatorskim ruchem
teatralnym współpracują znani miej
scowi pisarze, plastycy, działacze, jak
Wojciech Brzega, Feliks Gwiżdż, Sta
nisław I-łirszel, Władysław Skoczylas.
W latach 30-tych życie teatralne bieg
nie w Zakopanem dwoma nurtami: lu
dowym (działała w tym kierunku od
1919 r. Maria Curusiówna. autorka
sztuk i inscenizacji gwarowych oraz

Roj-Rytardowa z mężem, którzy zało
żyli teatr regionalny im. Wł. Órkana)
i inteligencki, inspirowany przez To
warzystwo Teatralne (1927—28). Idee
Towarzystwa czas jakiś kontynuuje
„sekcja dramatyczna” przy „Sokole”
oraz zespół amatorski Klubu Rezer
wistów.

Po 1930 roku ruch teatralny w Za-
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gdy wiosną Kazimierz Natkaniec wraz z

nauczycielem Franciszkiem Buczkowskim

utworzyli amatorski
dramatyczny
ten wystawił
lach 1947—55,
publiczności i

Zakopanem działała Rada Kultury. Prze
wodzili jej I.. II. Morstin i R. Brandstaetter.
Za ich sprawą powstało w 1955 r. Towa
rzystwo Miłośników Teatru, które zespól
muzyczno-dramatyczny przekształciło w

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej. Roz
poczęły się z tą chwilą tłuste lata (195'3—
1968) zakopiańskiej sceny dramatycznej,
przygasłej dopiero ostatnimi czasy. Łącz
nie od 1947 do 1977 r. aktorzy zakopiań
scy wystawili 41 sztuk teatralnych, które

obejrzało blisko 60(1 tys. widzów. Opasły
tom „Kroniki Teatru” poświadcza orygi
nalne zjawisko, jakim stała się działal
ność Teatru im. II. Modrzejewskiej —

sceny amatorskiej, lecz swym poziomem
tak dojrzałej; że krytyka oceniła ten teatr
w kategoriach zawodowych, a wielu wy
bitnych reżyserów chętnie z nim współ
pracowało.

Ciekawym uzupełnieniem zakopiańskie
go życia teatralnego jest od wielu lat
działające pod opieką Towarzystwa Mi
łośników Teatru — „Studium słowa”, za
łożone i kierowane przez Tadeusza Stai-
cha. Ten teatr przy stoliku (sztuki czyta
się z podziałem na role)
koncie już 155 premier!

Osobnym rozdziałem był
skróniec”. Założony przed

zespół muzyezno-
im. St. Moniuszki. Zespół
II sztuk teatralnych w la-
zyskując sobie życzliwość
recenzentów. W tym czasie w

ma na swym
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Nie zgadzamy się z ta wypowiedzią. A po
nieważ tak się składa, że to właśnie my ja
ko pierwsi i dotychczas jedyni w Krakowie
i w Polsce południowej wprowadziliśmy do
.użytku klinicznego jedną z najnowszych
metod znieczulenia w porodzie i mamy w tej
dziedzinie pewne doświadczenie, czujemy się
upoważnieni, a nawet moralnie zobowiązani
do zabrania głosu
we wspomnianym
informacji.

Ze zdaniem
było zgodzić,
lattemu—i

i sprostowania zawartych
artykule niezbyt ścisłych

Pisarczyka można by się
może, jeszcze kilkanaście

dra
być
to tylko częściowo — ale dziś

już nie. Obecnie dysponujemy bowiem, taki
mi środkami i metodami, które pozwalają
na. Przeprowadzenie porodu bez bólu, u> wa
runkach niemal komfortowych, przy tym w

sposób bezpieczny i przy zachowaniu przez

caiy czas pełnej świadomości przez rodzącą
kobietę, jak również przy zapewnieniu mo
żliwości jej czynnej współpracy z położni
kiem przez cały czas porodu. Stosowane

przez nas znieczulenie nie jest szkodliwe dla
noworodków. Fakt ten jest zresztą ogólnie
znany i podkreślany wielokrotnie w facho
wych publikacjach lekarskich krajowych i

zagranicznych.
Stosowana przez nas metoda znieczulenia

w porodzie nie jest nowością. Od wielu lat

posługuje się nią wiele ośrodków na całym
świacie, a w Polsce oprócz ośrodków uni
wersyteckich także niektóre szpitale rejo
nowe. IV ciągu ostatnich lat była modyfi
kowana i ulepszana. W obecnej swej posta
ci (w jakiej przejęliśmy ją z ośrodka wro
cławskiego, mającego w tej dziedzinie naj
większe chyba doświadczenie w naszym
kraju', uznana została powszechnie przez

fachowców za najlepszą, najskuteczniejszą i
najbezpieczniejszą ze wszystkich dotychczas
znanych i stosowanych metod znieczulenia
w porodzie.

Nie będziemy się teraz wdawać w do
kładniejsze omówienie szczegółów bezbo
lesnego prowadzenia porodów, gdyż zajęło
by to zbyt wiele miejsca. Poza tym chwieli
byśmy w niedalekiej przyszłości podzielić
się szerzej z Czytelnikami prasy popularnej
naszymi doświadczeniami i wówczas poda
libyśmy więcej fachowych informacji na ten

temat. Sądzimy, że zainteresuje to szerszy
ogół.

Na zakończenie jeszcze tylko jedna uwa
ga. Nie bardzo można się zgodzić ze sformu
łowaniem „...nie trzeba poprawiać natury”.
To chyba nieporozumienie. Nasza działalność
jako lekarzy nie ma na celu poprawienia
natury, lecz jedynie lepsze jej poznanie i

wykorzystanie tej wiedzy dla dalszego ulep
szania warunków naszego życia. Jakkolwiek,
zresztą by to sformułować, gdyby ingerencja
w procesy przyrody miało być niedozwolona,
trzeba, by nam było zrezygnować z eałego
dotychczasowego postępu w medycynie i w

innych dziedzinach, z planowaniem rodziny
włącznie. A tego chyba nikt z nas nie chce.

Będziemy Panu, Panie Redaktorze bardzo
wdzięczni za zamieszczenie tego listu w

Pańskiej gazecie. Pozostajemy z poważa
niem

doc. dr med. habit. JÓZEF PIOTROWSKI,
dr med. ANDRZEJ PIECH, lek. med. BAR
BARA TOMASZCZYK

(Instytut Ginekologii i Położnictwa i Mię-
dzyinstytutowy ZelPad Anestezjologii i Rea
nimacji AM im. Mikołaja Kopernika w Kra
kowie).

POD KONIEC UBIEGI,EGO ROKU Wydawnic
two Literackie obdarzało na« książka niezwykle
pożyteczną, głęboką, sięgającą do rodowodu pol
skiej niepodległości odzyskanej w 1918 roku. W

papierach po zmarłym w 1970 roku KONSTAN
TYM GRZYBOWSKIM, profesorze prawa Uni
wersytetu Jagiellońskiego odnaleziono dzieło

przygotowane do druku, które teraz właśnie tr
fia do rąk Czytelników.

istnieje do dzisiaj, tyle że bez kurtyny
Witkiewicza i lóż jego projektu. W 1930 r.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” zbu
dowało dużą salę sportowo-widowiskową.
Po 1945 r. były szanse, aby obiekt prze
znaczyć na stały. . teatr. Powstało tam
kino „Giewont” Nawiasem mówiąc, wal
ka o stały teatr ma w Zakopanem blisko
70-letnią historię. Projekt z 1909 r. su
gerował amfiteatr wykuty w skale, pro- .

jekt z 1924 — teatr na tysiąc miejsc z

ruchomą ścianą. Podobna propozycja nosi i
datę 1964 r. Są i nowsze projekty. Czy I

któryś przybierze wreszcie realne ksztnł- ■
ty, rzec trudno. <

OBOK AKTORÓW I TEATRÓW za-

kopanem wyraźnie maleje. Ostatnim
wspaniałym akordem była „Rewia
Podtatrzańska” (1934), zorganizowana
przez górali tatrzańskich wsi oraz za
kopiańskie „Święto Gór” (1935 r.). Idee
obu. tych .artystyćżnych przedsięwzięć
odrodziły, się po 39 latach, jako -Jesień
tatrzańska i Festiwal Folkloru Ziem
Górskich.

ZARAZ PO WYZWOLENIU, wczes
ną wiosną 1945 r„ do Zakopanego ścią
gać poczęła bezdomna inteligencja, nie
tylko warszawska. W tymże roku wy
stępowali tu aktorzy krakowscy — po
dobnie, jak i w następne lata.

Ruch amatorski odrodził się w r. 1947,

kabaret „Za-
15 laty przez

Krystynę Slobodzińską — obecnie preze
sa Towarzystwa Miłośników Teatru — dał
20 premier, w tym kilka „szopek saty
rycznych". „Zaskroniec” cieszył się wiel
ką popularnością. Szkoda, że przed ro
kiem zakończył działalność.

PRZEMINĘŁO TEATROWI
Giewontem 30 lat. Działa o.n,
trudnych: .Warunków
sceny i sal do prób
rzy jego historię tworzyli, poświęcając
mu kawał swego życia, są wiekiem i
trudami po prostu zmęczeni. Mimo to

należy wierzyć, że zakopiański teatr z

czasem znów świetnością zabłyśnie. I

własnej sceny się doczeka. —

STEFAN MACIEJEWSKI

pod
mimo

brak własnej
chociaż ci, któ-
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Monumentalne

ZALEDWIE 20 MINUT trzeba je
chać samochodem z Krakowa by zna
leźć się to Goszycach. We wsi należy
jeszcze skręcić z szosy na boczną dro
gę wiodącą na wzgórze i po przeje
chaniu ok. 200 m., znajdziemy Się w

dworskim parku. Dwór, a raczej dwo
rek w Goszycach, to rzadki już dzi-

tendencji
snobizmu

staj przykład pewnych
architektonicznych. A może i

polskiej szlachty?

wiejskiej
przełomie

Dom, niewiele większy od
chałupy, zbudowano (na
XVII/XVIII w.) niczym potężne dwo
rzyszcze wprowadzając do tea nie
wielkiej bryły monumentalne 'formy.
Widocznie właściciele, nie mogąc so
bie pozwolić na większą siedzibę,
przynajmniej przez to pragnęli przy
dać świetności i splendoru swemu' do-

mostwu. Sporo w tamtym okresie po-
wstawało takich budowli, zaś dworek
w Goszycach budować musiał przedni
architekt, nie razi w nim bowiem ry
zykowne połączenie takich form i
treści. Przeciwnie, niewielki budyne
czek — nakryty, niczym ogromną cza
pą, wysokim dwuspadowym dachem
mansardowym z pięknymi lukarnami,
z gankiem wspartym na dwóch słu
pach podtrzymujących facjatką, z pół-
kolumnami dzielącymi elewacje — u-

rzeka proporcjami i jednocześnie wra
żeniem przytulności.

Oczywiście, dzisiejszy
różni się od tamtego,
go przed prawie trzema

szycki dworek przeszedł kilkakrotnie
większe i mniejsze przebudowy. Prze
de wszystkim powiększono go, dodając
po bokach przybudówki alkierzowe,

stan domu
wybudowane-
wiekami. Go-

ćo jednak nie zachwiało proporcji ca
łej budowli.

Kolejnym właścicielom musiało chy
ba nie wystarczać nawet rozbudowa
ne domostwo, gdyż na przełomie XIX
i XX w. powstał obok niego — drugi
dwór, także niewielki, w eklektycz
nym stylu, charakterystycznym dla
budownictwa tego okresu. Zaprojekto
wany w kształcie litery T, ma krótsze
skrzydło z poddaszem, dłuższe zaś —

parterowe. Obszerna sień dzieli dom
na dwie części.

Zarówno dawny, jak 1 nowy dwór

utrzymane aą w dosyć dobrym stanie
(ten pierwszy remontowano przed ro
kiem kładąc dach gontowy). Otacza je
rozległy park, w którym zachował się
jeszcze stary drzewostan, a także sta
wy. Ponieważ obiekty są niewielkie
(każdy ma po kilka pokoi, plus pomie
szczenia na. mansardach), słuszna wy
doje się koncepcja konserwatora prze
kazania całości jednemu gospodarzo
wi. Położenie na uboczu, jak i
płość powierzchni przemawiają
sytuowaniem tutaj zacisznego
pracy twórczej. (E. B.)

Zabytki do wzięcia
■
B
B

szczu
ta u—

domu
Fot. V/. KLAG

JEST TO „PIĘĆDZIE
SIĄT LAT. 1918—1988”, z

przedmową prof. Kazimie
rza Opałka. Dzieło to od
ważne, nie unikające pa
ralel historycznych, jed
nakże skupiające uwagę
głównie na procesach za
chodzących w świadomości
polskiej w latach od ufor
mowania nowoczesnego
państwa i rewolucyjnego
czynu, który łączył się W
latach, pofell-wojnie św;a-
tdwep- z1 bdbtldową psń-A*
stwowości polskiej w sy-
sterriie socjalistycznym.

Autor wyprzedza zasad
nicze rozważania o pow
staniu Polski W roku 1918
uwagami o stanie naszego
społeczeństwa walczącego
z obcymi zaborami. Czyni
bardzo mądrze, profesor
Grzybowski mówiąc o Pol
sce okresu międzywojenne
go dwudziestolecia 1918—
1939, dopatruje się źródła
dość oczywistych i tragicz
nych ówczesnych pomyłek
w zawiłościach
laków w wieku
cy są narodem
przeszłości, tak
zrywy powstańcze nrzez

cały wiek XIX odnosiły się
zawsze do wzoru Polski,
która była konkretnym, ży
wym tworem państwowym.
Prawdą jest, że hegemonia
klas posiadających zarów
no w krajowych jak i emi
gracyjnych działaniach
niepodległościowych mu-

siała ustąpić roli klasie ro
botniczej i pracującemu
chłopstwu. Nie wdając się
w szczegółowe dywagacje
na temat podziału sił w o-

brębie ruchu legionowego,.
Bezpartyjnego
Współpracy z

stronnictw konserwatyw-
no-ziemiańskich, grup fa-

szyz.ujących — można stwie
dzić jedno: wnikliwy real
sta polityczny Konsta-
Grzybowski podjął wiel
zadanie '

przyswoję
współczesnemu Polakowi
pewnych zasadniczych po
jęć politycznych wiążących
się z aktem rewolucji spo
łecznej. Nie odrywa ich
Grzybowski od całego nur
tu niepodległościowego, od

y-
’

skomplikowanych dziejew,”

r^pólnoty narodo\^ość~Ó-
w»j epoki Jagiellonów i

Prof. Konstanty Grzybow-

fot. A. PIOTROWSKI

OLGIERD J^DRZEJCZYK Lektury

walki Po-
KIK. Pola-
o bogatej
więc ich

Bloku
Rządem,

wis
póżniejszej. Ta historycz-
ność Polaków widoczna
jest również — zdaniem
profesora Grzybowskiego
— w mądrym i głębokim
potraktowaniu przez
skich komunistów
spuścizny wieków,
kształt socjalizmu wyrasta
z tradycji nie tylko wła
snego ruchu, który dopro
wadził do zwycięstwa kla
sy robotniczej w kraju na
szym, ale również z dążeń
całego narodu.

KONSTANTY GRZYBOW
SKI w tym właśnie dojrzał
oryginalność polskiej myśli
postępowej, która «> pewno
od przeszło 158 lat wiąże się

pol-
całej
Stąd

z najbardziej rewolucyjnymi
ruchami Europy i świata.
Dzieło, jakiego dokonała le
wicą polska, zorganizowaną
w PPR i PPS. później w

PZPR ma znaczenie wieko
we: Autor „Pięćdziesięciu
lat”, wychowanek jeszcze
konserwatywnych kól kra
kowskich, związanych z

„Czasem”, dążący konsek
wentnie ku stronnictwom de
mokratycznym podpisuje się
pod programem partii eałego
narodu.

Dobrze się stało, że dzielę
to otrzymujemy u progu 1971
roku, kiedy będziemy obcho
dzić sześćdzibsięcioleds od
zyskania niepodległości.

K
iedy patrzę w kierunku sceny,
a następnie — już po powrocie
do domu — próbuję porówny
wać tekst czytany (po cichu) z

wrażeniami, jak to się mówi:
audiowizualnymi, uświadamiam sobie w

pewnej chwili, że wpadam z jednej
sprzeczności w drugą.

Lektura sprawia mi większą satysfakcję (co
nie znaczy, że pełną), podczas gdy xv teatrze za
czyna mnie razić coś sztucznego. I to nie z wi
ny teatru, którego maszyneria działa przecież
sprawnie starając się ożywić najbardziej nawet

„martwe” miejsca pod lawiną słów — lecz właś
nie na skutek ugłośnienia lektury, przenie
sienia jej literackiego toku na scenę.

Jest bowiem utwór Bohdana Drozdowskiego
Hamlet 70 czymś w rodzaju żonglerki literackiej,
inspirowanej przez słynny dramat Szekspira w

odniesieniu do wycinka naszej współczesności
(terroryści-porywacze i zakładnicy-porywani p-
raz ich racje, więc i kwestia wyboru ideowego
być albo nie być w nowych (?) układach świata,
opartego na starej przemocy). Jest także owa

próba dramatyczna jakby rozwijaniem modnych
— vide J. M. Rymkiewicz, E. Bryll, J. Sito — imi
tacji mistrzów klasyki scenicznej, co pozwala (a
jednocześnie i ogranicza!) w formach dziś rze
komo mniej przystawalnych do wyobraźni —

przeważnie wierszem — wypowiadać poetycko
sprawy brutalne i jak najdalsze od poezji. Czy
li igrać z tekstami, z autorami, tworzyć wielkie
uogólnienia łącząc motywy i przemyślenia cu
dze z własną wizją oraz, rzecz jasna, ze swoimi

wywodami rozumowymi.
Tęga rodzaju „zabawa” czyli, jak kto woli, szu

kanie w starych konstrukcjach literackich nowych
rozwiązań tych samych (lub podobnych) prawd o

życiu i związanych z tym konfliktów — wciąż
Łnajdują swoich zwolenników. Nie odkrywając A-

merykl, przecież od czasu do czasu odkrywa twór
cę z prawdziwego zdarzenia.

Nie wiem, czy BOHDAN DROZDOWSKI po
trzebował aż takiego odkrycia, żeby się sprawdzić
w dramatopisarstwie Osobiście uważam autora
Hamleta 70 za bardziej oryginalnego dramaturga
(Kondukt) i bardziej autentycznego poetę, aniże
li — nawet tu i ówdzie błyskotliwego imitato-
ra dawnych majstrów teatru. W tym przypad-

o filozofii życia i śmierci, a gdzieniegdzie ironi
cznie (czy z pasją) przedziera zawoalowania i-
mitacji Szekspirowskiego dzieła — lecz w końcu
osiada dość statycznie na mieliźnie, z braku o-

ryginalnego węzła dramatycznego. I znów
kiedy uciszy się ten dialog monologistów (na
scenie) Hamlet 70 czytany bezgłośnie jakby zy
skuje silę wyrazu. A przynajmniej traci
brzmienie ocierające się o sztuczność.

“JERZY BOBER

HAMLETYCZNE KOEO
TEATR

ku: Szekspira. Powiedziałbym więcej: gdyby
Drozdowski debiutował teraz Hamletem 70, to
— pomijając pewne wtórności w ogóle — uwa
żałbym jego próbę dramatyczną za eksperyment
ciekawy, choć pozbawiony owej iskry, która wy
bucha gwałtownym płomieniem teatralnym.
Propozycje Drozdowskiego nie mają bowiem
tzw. zaczepu dramaturgicznego. Jego Hamlet 70
— dwa wielkie monologi terrorysty i pojmane
go, aczkolwiek 'na pozór splatają się w dialog,
są nadal monologami z zakresu czystej retory
ki. Tak bardzo przesyconej literackością,
że już racje obu partnerów, wyłożone językiem
scenicznym, staja się udramatyzowaną, ale pu
blicystyką. Wprawdzie ta publicystyka zgrabnie
kryje się za często efektownymi rozprawkami

WIĘC, JEŚLI TEATR „przeszkadza” mi w

odbiorze sztuki, a równocześnie — po ty
lu latach doświadczeń i prób poznania za

wiłości kuchni scenicznej — nie mógłbym z czy
stym sumieniem powiedzieć, że ów teatr nie wy
zyskał wszystkich możliwości, aby pomóc auto
rowi, to wniosek, jaki się nasuwa,, jest jeden:
widocznie błąd tkwi w konstrukcji utworu. In
nymi słowy, dramaturgiczna materia Hamleta
70 nie posiada takiej siły przebojowej, żeby wi
dowisko nabrało wymiarów drapieżności i na
pięć w pełni dramatycznych. Bo. trzeba tu już
dodać, że prapremierę sztuki Drozdowskiego,
TEATR, im.. J. SŁOWACKIEGO na swej małej
scenie MINIATURY — przygotował starannie,
usiłując spektaklowi zapewnić prawie wszystkie

warunki sceniczności. A zatem — spełnił pestu-
latywne życzenie autora, który w zakończeniu
swego wprowadzenia literackiego do drukowa
nego programu teatralnego napisał:

„Postawiłem sobie pytanie: jak mosliby re »obą
rozmawiać dwaj ludzie — porwany i porywacz,
niewinny i przypadkowo wybrany człowiek z bo
jowcem o prawa ludzkie swojego narodu, sięga
jący po środki, którymi pogardza, a które wyda
ją mu się jedynie skuteczne lub możliwie najsku
teczniejsze. Jak mogliby rozmawiać dwaj inteli
gentni ludzie w takiej sytuacji, którą można by li
znąć za „modelową”. Po doświadczeniach naszego
wieku człowiek stracił na wartości. Operujemy
abstrakcyjnymi liczbami ofiar, dopuszczamy pomył
ki o milion, o pięć milionów. Wyliczenia poten
cjalnych ofiar wojny jądrowej różnią się o dzie
siątki milionów... Czymże tedy jest jeden jakiś
człowiek w walce żywiołów różniących narody i

ustroje? Rzeczą dramaturga jest zbudować dramat.
Rzeczą teatru jest uwiarygodnić go na scenie”.

Wszystko to jest słuszne. I pomysł dość frapu
jący, i podparcie go Szekspirem dla podkreśle
nia uniwersalności różnych znaczeń hamletyz-
mu, i wreszcie ostatnie zdania o dramacie oraz

teatrze. Tyle, że dramaturg powinien zbudo
wać dramat po to, żeby go (dramat) teatr u-

wierzytelnił. A jeśli twórca nie zbudował dra
matu, lecz jego pozory — retorycznie odwołują
ce się do naszej znajomości Hamleta i spiętrzył
jedynie dwie tyrady słowno-myślowe, sugerujące
dramat — to jak wówczas uwierzytelnić sceni
cznie papierowe strofy, choćby najsłuszniejsze
ideowo i gładko napisane, nie mając odskocz
ni w działaniach postaci, tylko w ich słowach?

RUDNO ZATEM mieć pretensje do teatru
o brak teatralności przedstawienia. Można
zgłaszać wątpliwości w sprawie wyboru po

zycji repertuarowej, która bardziej może uprą- ■
wdopodobniłabj' się w radiu, czy poprzez ilu
stracyjną obudowę filmową. Może, to znaczy —

nie wiadomo. Teatr jednak podjął ryzyko wy
stawienia msło scenicznej sztuki Drozdowskiego.
Myślę, że reżyser JERZY KRASOWSKI, którj.

przed laty niejako wprowadził z powodzeniem
Drozdowskiego do teatru (Kondukt), chciał za
ryzykować i obecnie — przypominając publicz
ności autora dobrego debiutu. Szczególnie, gdy
czytał tekst Hamleta 70 — i dostrzegł w nim
kameralną propozycję dramatyczną. Z ambicja
mi literackimi. Tak . wytrawny inscenizator,
jak sądzę, zdawał sobie również sprawę z tego,
że jedynie „Miniatura” może stworzyć pewien
klimat dramatyczny dla... braku pełnej drama
turgii w utworze.

W ten sposób pozorny dramat przybrał pozory
teatru. A nawet tych pozorów teatralności znalaz
ło się w przedstawieniu więcej, aniżeli można się
było spodziewać. Co jest także zasługą aktorów,
którzy uczynili wiele, żeby uprawdopodobnić czy
sto literackie spięcia poglądów i sytuacje niby-
swobodnego dialogu, rozdętego retoryką. Czy ta
umowność jednak uwierzytelniła poetyckie fi
lozofowania, to inna sprawa.

W każdym razie KRZYSZTOF JĘDRYSEK
starał się z roli porywacza-intelektualiśty wy
krzesać nuty tragicznego rozdwojenia człowekt
— Hamleta oraz kilku symbolicznych postaci
Szekspirowsko-współezesnych. Przypominał mo
mentami sceniczne kreacje Zbyszka Cybulskie
go, ale do końca pozostał autorskim zlepkiem
papierowego ciała, porażonego hamletycznym Szo
kiem ludzkiego ducha. ANDRZEJ BALCER.ZAK
— jako porwany ambasador — mógł wykazać
więcej człowieczeństwa (scenicznego), ponieważ
tylko od czasu do czasu nawiązywał do roli
Klaudiusza i Króla, reszta zaś — choć nie była
milczeniem — należała do godzenia własnej go
dności z rezygnacją osoby już od początku ska
zanej na tragedię. Jeśli, mimo to, obaj przemy
cili coś bardziej pełnokrwistego do spektaklu —

trzeba im wyrazić słowa uznania za trudy i
sprawność warsztatową na scenie, która nie
mogąc uwierzytelnić dramatu Drozdowskiego,
przynajmniej podparła go złudzeniem, że to

„kawałek" teatru. Między dwoma ekranami —

ustawionymi przez scenografkę ANNĘ SEKUŁĄ
— odbijającymi słowa od słów.
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Każdy pracownik handlu zagranicznego
na pytanie: czy zdarza się, że kraje so
cjalistyczne konkurują ze sobą na ryn

kach światowych, może przytoczyć przykłady
takiej właśnie konkurencji.

Czasami taka konkurencja jest uzgodniona, czasa
mi moglibyśmy jsj uniknąć, gdybyśmy potrafili le
piej koordynować nasze poczynania, np. zakupy li
cencyjne. Z punktu widzenia teorii jest to zjawisko
naganne, ale w pełni dające się wytłumaczyć począt
kowym etapem integracji. Pamiętać musimy także o

założeniu, iz tylko taki podział pracy między brat
nimi krajami zasługuje na nazwę socjalistycznego,
który jest korzystny dla każdego jego uczestnika.

mysłu motoryzacyjnego, oparły się zakupom licen
cyjnym. W pozostałych krajach rozwój motoryzacji
nastąpił w oparciu o zakupy licencyjne głównie włos
kie i francuskie. W 1975 r. w krajach RWPG wypro
dukowano już 1,7 min sztuk samochodów (na 25 min
produkowanych na świecie) przy czym jedynym kra
jem, który nie produkuje samochodów osobowych, są

Węgry.
Oczywiście można zapytać, dlaczego nie sięgnięto

po doświadczenia krajów socjalistycznych i nie wy
korzystano konstrukcji tych krajów socjalistycznych,
które posiadały już dość dużą tradycję produkcji.
Sprawa nie była prosta Przemysł motoryzacyjny to
nie tylko wybór odpowiedniej konstrukcji, montaż,
ale także odpowiednie zaplecze przemysłu maszyno
wego, gumowego, to setki podzespołów, to koniecz-

DRÓGI ROZWOJU

SOCJALISTYCZNEJ INTEGRACJI

Przyczyny konkurowania na rynkach trzecich przez
kraje socjalistyczne mogą być różne. Mogą być one wy
nikiem automatycznego rozwoju krajów RWPG w prze
szłości, który powodował, iż w wielu dziedzinach posia
damy dość podobną strukturę produkcji. Analogiczne
produkty mamy na zbyciu i podobnych produktów po
szukujemy w rozwiniętych krajach kapitalistycznych.
Przykładem kiedyś zacofanej dziedziny może być

motoryzacja. W 1950 r. na świecie produkowano
. 8 min samochodów osobowych, ale w krajach

ftWG zaledwie 100 tys. W 1960 r. na 12.8 min wy-
puśżćzonyćh na szosy samochodów w krajach RWPG

powstało zaledwie 272 tys. W ZSRR 139. tys., w NRD
— 64,1 tys., w CSRS — 56,2, w Polsce — 12,6 tys.
sztuk. Czynnikiem, który odegrał decydująca, rolę w

przyspieszeniu rozwoju przemysłów motoryzacyjnych
w krajach RWPG w latach 70-tych, był zakup licen
cji. Jedynie NRD i Czechosłowacja, a więc kraje po
siadające najstarsze tradycje rozwoju własnego prze

DARIUSZ FIKUS

ność opanowania technologii produkcji odpowiednich
blach itd. Zakup licencji od renomowanych firm o

dużym doświadczeniu produkcyjnym, zakup patentów',
maszyn i urządzeń, na zasadach kredytowych, stwa
rzał możliwość skokowego rozwoju. Był to skok nie
tylko w ilości produkowanych wozów, ale także skok
jakościowy całej branży przemysłowej, w której sa
mochody stanowiły (pod koniec lat 60-tych i na po
czątku 70-tych) — czołówkę. Wprowadzenie na polski
rynek zamiast „warszaw” „fiatów-125” związane by
ło z opanowaniem wielu technologii w zakresie che
mii, hutnictwa, elektrotechniki itd. Jeśli z tego punk
tu widzenia popatrzymy na kraje socjalistyczne, to

okazuje się, iż kupno licencji stworzyło wyraźną per
spektywę produkcyjną również na okres następne
go dziesięciolecia.

Wyłoniła się także możliwość kooperacji prze
mysłowej w przemyśle motoryzacyjnym. .Ogrom
ny rynek krajów RWPG, a przede wszystkim wiel

kość rynku - radzieckiego, stwarza możliwość wielko-

seryjnych rozmiarów produkcji, w oparciu o pod-
aostawy części. „Żiguli” może być właśnie klasycz
nym przykładem wozu, na który składają się podda-
stawy wszystkich niemal krajów RWPG, w zamian
za inne podzespoły, albo dostawy gotowych samocho
dów. Polska, jak wiadomo, dostarcza do tych samo
chodów amortyzatory, lampy i podzespoły elektro
techniki. ZSRR przysyła nam koła, szyby, okładziny
cierne i łożyska do „fiatów 125”. Jak pisała na łamach
„Rynków Zagranicznych” Zofia Hebdzyńska, war
tość wzajemnych dostaw kooperacyjnych w poprzed
niej pięciolatce sięgała 72 min doi,,, a w bieżącej bę
dzie o wiele wyższa.

Kraje mające długoletnie doświadczenie produkcyjne,
jak NRD i Czechosłowacja, nie musiały sięgać po
obce licencje. Ale i one stają dziś przed poważnymi

problemami, dotyczy to zwłaszcza NRD, która produ
kuje „trabanty” i „wartburgi”, konstrukcje prak
tycznie nie zmienione od połowy łat 60-tych, które
już dziś są technicznie przestarzałe, mimo .że ciągle
jeszcze poszukiwane i cieszące się dużym wzięciem.
Jedną z ewentualności rozpatrywanych poważnie by
ła ścisła kooperacja z Czechosłowacją i budowa wspól
nego samochodu z czterosuwowym silnikiem.

Można więc stwierdzić, iż właśnie poprzez zakup li
cencji z krajów kapitalistycznych utworzyła się łatwiej
sza droga do kooperacji niż przez rozwój własnych, o-

partych o własne zaplecze techniczne konstrukcji ro
dzimych.

Współpraca pomiędzy Polską i ZSRR i kooperacja
w przemyśle motoryzacyjnym nie wyklucza pewnej
rywalizacji na rynkach trzecich. Ostatnia ekspansja
„łady” w krajach zachodniej Europy stanowi niewąt
pliwie konkurencję dla „fiata 125 p”, który swoimi
parametrami nie może równać się z bardziej nowo
czesnym samochodem radzieckim. Aby sprostać tej
rywalizacji, musimy szukać partnerów wśród krajów
rozwijających się i to na specjalnych zasadach eks
portu standardów do montażu na miejscu. Umowy
takie mamy z Egiptem. Columbią, Tajlandią, Iranem.
Można więc powiedzieć, że konkurencja w tym przy
padku spełnia rolę bodźca, zachęty do szukania coraz

to lepszych form współpracy międzynarodowej.

Nie oznacza to wcale, iż kiedyś znowu nie odżyje Idea
„socjalistycznego” samochodu, o którym dyskutowa
no w latach 60-tych i nie okaże się, iż opłacalna by

łaby produkcja masowego pojazdu osobowego, który
spełniać będzie wszystkie warunki, jakie postawią mu

użytkownicy za kilka czy nawet kilkadziesiąt lat. Ale
wtedy punkt startu, poziom rozwoju krajów przystępu
jących do takiej współpracy będzie zupełnie inny, a do
świadczenia zdobyte w koprodukcji w przemyśle moto
ryzacyjnym nauczą nas lepiej wykorzystywać zalety
ogromnego rynku i lepiej posługiwać się doświadczenia
mi myśli technicznej powstałej we współpracy między
narodowej. Etapów integracji nie da się przeskakiwać,
można tylko próbować ja przyspieszać. Uczyć się trzeba
również na błędach i cierpliwie dążyć do pokonywania
trudności, a przede wszystkim szanować interesy poszcze
gólnych partnerów, pamiętając, że nie zawsze muszą
być one identyczne.

| ŚWIAT SIĘ KRĘCI
W ARGENTYNIE rozpoczęto

wstępne zagospodarowanie terenu

pod budowę wielkiej elektrowni
wodnej na rzece Parana. Jest to za
pewne konkurencyjny projekt inwe
stycyjny wobec zamierzonej przez
Brazylię i Paragwaj budowy węzła
hydroenergetycznego na tej rzece,
który miał być jedną z najwięk
szych tego rodzaju inwestycji na

świecie. W budowie elektrowni ar
gentyńskiej uczestniczyć będą przed
siębiorstwa z ZSRR, dostarczając
wyposażenie oraz sprawując nadzór
nad ich montażem i rozruchem.

SUKCESEM DLA WĘGIER za
kończyły się niedawno negocjacje
budapeszteńskiego przedsiębiorstwa
handlu zagranicznego „Hunicoop” z

amerykańskim koncernem „Singer”,
znanym na całym świecie z wyrobu
maszyn do szycia i posiadającym w

wielu krajach swe filie. „Singer” za
przestanie w swych europejskich fi
liach produkcji przemysłowych ma
szyn do szycia, natomiast na singe-
rowskiej licencji podejmą ją węgier
skie zakłady „Csepel” na potrzeby
całego rynku europejskiego i na eks

port poza granice naszego kontynen
tu.

ARABIA SAUDYJSKA zamierza
wydać 200 milionów dolarów w naj
bliższych latach na realizację pro
gramu rozbudowy własnej floty
handlowej. Program obejmuje zakup
w. zagranicznych stoczniach tankow
ców do przewozu ropy o przeciętnej
nośności 25—30 tys. DWT oraz jed
nego statku kombinowanego (do
przewozu ładunków płynnych i su
chych) o nośności 200 lub 250 tys.
DWT.

SIEDEM LAT trwać będzie, roz
poczynająca się obecnie budowa no
wego węzła hydroenergetycznego'na
Dunaju pod Turnu Severin, w odle
głości kilkudziesięciu kilometrów od
„Żelaznych Wrót”. Będzie to wspól
na rumuńsko-jugosłowiańska inwe
stycja. podobnie jak tama i hydro
elektrownia „Żelazne Wrota”, czyn
na od 1972 roku. W Turnu Sererin
zainstalowanych będzie 16 turboze
społów o łącznej mocy 432 MW, a

produkcja energii elektrycznej wy
niesie 2,6 mld kilowatogodzin w

skali rocznej.

NA RYNKU WIELKIEJ BRYTANII, drugim co do wielkości osiąganych w

skali rocznej obrotów sprzedawcą zegarków stało się radzieckie przedsię
biorstwo handlu zagranicznego oferujące zegarki różnych marek produkcji
ZSRR pod wspólną firmą „Sekonda" Importowane z ZSRR zegarki pokry
wają 9 proc, całego zapotrzebowania W. Brytanii.

JÓZEF POTĘGA

Białoruska
nauka

■PIERWSZA ZAGRANICZNA WYSTAWA AKTUALNEGO DOROBKU
BIAŁORUSKICH UCZONYCH, ZORGANIZOWANA PRZEZ AKADEMIĘ
NAUK BIAŁORUSKIEJ SRR, ZARZĄD GŁÓWNY TPP-R ORAZ DOM
RADZIECKIEJ NAUKI 1 KULTURY W WARSZAWIE PRZY. UL. FOK
SAL Z OKAZJI OBCHODÓW 60. ROCZNICY WIELKIEGO PAŹDZIER
NIKA 1 POŁĄCZONA ZE SWEGO RODZAJU M1NI-SESJĄ NAUKOWA,
PODCZAS KTÓREJ WYGŁOSZONO KILKA SPECJALISTYCZNYCH
REFERATÓW, CIESZY SIĘ DUŻYM ZAINTERESOWANIEM ZWIEDZA
JĄCYCH.

Zaprezentowano tu bowiem w za
sadzie panoramę osiągnięć z różnych
dziedzin nauki, od elektroniki po
cząwszy (obwody scalone), poprzez
technikę laserową (przelwomik-

przystawka „Wolna” do przetwarza
nia długości fali promieniowania
impulsowych krystalicznych i gazo

wych' kwantowych generatorów opty
cznych), nową metodę stabilizacji
krwi niezmiernie przydatną w me
dycynie, poprzez ciekawe przykłady
nowoczesnych rozwiązań z dziedziny
chemii polimerów i osiągnięć w za
kresie rolnictwa (kompleksowe na
wozy granulowane o długim okresie
„życia” w glebie i mutanty zbóż o

dużej wydajności z ha), aż po cieka

we i ważne przykłady osiągnięć z

dziedziny nauk humanistycznych np.
bardzo szczegółowy i kompletny
atlas gwar i dialektów Białoruskiej
SRR. a także prace z dziedziny kon
serwacji zabytków.

Godzi' się tu podkreślić, że po
pierwsze rozwiązania naukowo-tech
niczne prezentowane na tej wystawie
znalazły już zastosowanie w prze
myśle i nauce, no wtóre zaś wiele z

nich . wyróżniono nagrodami państ
wowymi ZSRR, a niektóre opatento
wano w krajach zachodnich takich
jak USA, Anglia. Francja, Szwecja,
RFN-i patenty zostały tam zakupione
dla. potrzeb przemysłu.

Wymieńmy tu choćby „Biełbor”

— nowy supertwardy materiał na
rzędziowy. Jest to — jak napisano w

prospekcie — wielokrystaliczne sku
pienie regularnego azotku borowego.
Materiał pod względem - twardości
można porównać z diamentem, na
tomiast przewyższa on go znacznie

pod względem wytrzymałości na wy
soką temperaturę, co nrzy zastoso
waniu w narzędziach skrawających,
do obróbki stoli, żeliwa, czy też w

automatach do seryjnej obróbki
elementów z miedzi czy mosiądzu
daje znakomite rezultaty.

Polskich specjalistów powinny za
interesować szczególnie dwa zagad
nienia: technologia kompleksowego
wykorzystania torfu, w które także
i nasz kraj obfituje, a to co propo
nują białoruscy specjaliści sprawia,
że można z tego materiału mieć
„tysiąc pożytków” Po wtóre zaś in
teresujące są wyniki prac zmierza
jących do zwiększenia plonów zbóż
między innymi drogą hodowania mu
tantów poszczególnych odmian...

Zresztą trudno tu wyróżniać te czy
inne prace pokazane na wystawie.
Jej dodatkowym walorem, jest bo
wiem właśnie szerokość owego wa
chlarza tematów, które obejmuje.

A specjalnym powodem satysfak
cji zwiedzających jest to, że więzy
łączące Polskę z Białorusią, Polaków
z Białorusinami są bardzo stare,
bardzo solidne, a kontakty bardzo
bliskie. Także i w dziedzinie, o któ
rej mowa, współpraca między posz
czególnymi instytutami AN BSRR
(zatrudniającymi ok. II tys. osób w

tym licznych uczonych światowej i
europejskiej sławy) a Polską Aka
demią Nauk jest wszechstronna i
owocna dla obydwu stron. Źyjemy
przy granicy, która nas nie dzieli, a

tylko rozgranicza jak miedza.

ZIMA NIE JEST SPRZYJAJĄCYM O-
KRESEM DLA TURYSTYKI ipiej-
skiej. Ceny wówczas są wyższe, wcze

śniej robi się ciemno, co wydatnie skraca
czas zwiedzania, z uwagi na kryzys ener
getyczny dochodzą do tego dodatkowe o-

płaty za ogrzewanie hoteli, muzea zamy
ka się wcześniej niż w okresie letnim
itd., itp. A mimo to, choć zdawałoby się,
że wędrówki turystyczne winny obierać
kurs na zaśnieżone góry — Rzym w tym
roku jest ciągle jeszcze pełen turystów za

ALEKSANDER KEDAJ

KIC YUItYSTY
KllE ODSTRASZY

granicznych. Po Forum Romanum, starej
Apią Antica i Palatynie snują się grupki
zwiedzających, muzea są pełne, turyści
docierają nawet do słynącego z etruskich
grobowców podrzvmskiego Carvetri.

„POKOJOWĄ INWAZJĄ” nazwał — w

swej znakomitej książce, zatytułowanej
„Gli Italiani” — Luigi Barzini, najazd tu
rystyczno-krajoznawczy cudzoziemców na

Italię, który trwa nieprzerwanie właściwie
od 2 tys. lat. Włosi — pisze Barzini — są
zadowoleni i także poniekąd zmieszani. Z
roku na rok — od zakończenia wojny —

liczba turystów zagranicznych, którzy od
wiedzają ich kraj, wzrasta i to w niewia
rygodnym tempie. Fenomen osiągnął już

rozmiafy, praktycznie rzecz biorąc, nie
dające się wyjaśnić i niema! alarmujące.
W latach 50-tych liczba turystów, którzy
odwiedzili Włochy, rosła z roku na rok
do 8, 10, 12 min. Obecnie liczba ta prze
kroczyła 20 min, w tym na każdego tury
stę przypada 2,5 Włocha. Jeśli pójdzie tak
dalej liczba turystów, którzy odwiedzili
Włochy, przekroczy w końcu tego 10-lecia
liczbę ich mieszkańców. Turystów nic nie
wstrzymuje, nic nie odstrasza — ironizuje
Barzini.

RZYM

GENEALOGIA TEGO TURYSTYCZNE
GO BOOMU ITALI jest odległa: w pom-
rokach dziejów Saturn — ojciec bogów —

upokorzony i odsunięty przez Jowisza, u-

ciekł z Olimpu i schronił się w rzymskim
Lacjum. Temu pierwszemu przeszczepowi,
poniekąd turystycznemu, cudzoziemca na

ziemię rzymską Rzymianie poświęcali ńie
byle jaką uroczystość: tzw. Saturnalia,
święto grudniowe, w czasie którego wszys
tko było dozwolone, prawa mogły być na
ruszane i świat wywracał się do góry no
gami. Zamykano wówczas szkoły, nie wy
powiadano wojen, nie prowadzono walk,
ogłaszano rozejmy, biedni mogli wydawać
rozkazy bogatym (oczywiście ze zmiennym

skutkiem), niewolnicy mogli bez obawy
lżyć swych właścicieli (chyba, że znali ich
charakter i obawiali się późniejszej mści
wości), nawet złodziei w tych dniach nie
ścigano. Potem w ślad za Saturnem ru
szyli na podbój Rzymu najpierw barba
rzyńcy u schyłku Imperium, później pod
różnicy z zimnej Północy, potem. — przez
cały okres średniowiecza pielgrzymi chrze
ścijańscy, cesarze niemieccy, sułtani tu
reccy, kawalerowie krzyżowi, handlarze
itd.

W OKRESIE ODRODZENIA Z CAŁEJ
EUROPY ciągną nowi, żądni poznania
nauki i sztuki włoskiej: teologowie zjeż
dżają gromadnie na uniwersytety Padwy
i Bolonii, by posiąść sztukę erudycji, ry
cerze ściągają, by wyszkolić się w tresu
rze koni. W XVII, XVIU wieku rozprze
strzenia się przekonanie, że pobyt w We
necji, Florencji czv Rzymie stanowi uzu
pełnienie wykształcenia światowego czło
wieka. Wiek XIX przynosi falę przyby
szów, dla których martwe języki, nieżyją
cy już .Włosi i zabytkowe ruiny znaczą
więcej niż Włosi żyjący, Ale i krajobrazy
ściągają artystów z całego świata.

CZEGO SZUKAJĄ WE WŁOSZECH
WSPÓŁCZEŚNI TURYŚCI? Wszystkiego,
czego szukali na przestrzeni wieków ra
zem wziąwszy: są wśród nich artyści, piel
grzymi, są miłośnicy przyrody, są zacie
kli adoratorzy sztuki starożytnej. Rok
1977 — choć właściwie.nie różnił się od łat
poprzednich — był dla włoskiej turystyki
w jakimś sensie rokiem rekordowym:
przez Rzym przewinęło się 4 min tury
stów — dwukrotnie więcej niż w poprzed
nich latach kryzysu gospodarczego w Eu
ropie Zachodniej. Turyści ci w samym
tylko Lazio pozostawili około 800 mld li
rów. W porównaniu z rokiem poprzednim
wzrost ruchu turystycznego wyniósł więc
11,4 proc. Pełne odrodzenie turystyki wło
skiej — tak oto bilansują dzienniki wło
skie ten turystyczny renesans, który w

dochodzie narodowym wyraża się w cy
frach wcale niebłahych.
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ZAOCZNE
(nauka w niedziele)

kierowników zakładów

gastronomicznych — oraz

przyspasabiające
do zawodu bufetowych
organizuje Zakład Do

skonalenia Zawodowego
w Krakowie. — Wpisy:

Kraków, ul DIETLA 38,
telefon 639-41 — oraz

ul. FLORIAŃSKA 20

telefon 228-90, 271-30 .

‘ K-9051

•MMMMMMM

'Kiajowa‘ZoteriaS>[enieżna
1808-1978

KURSY
Różne

milionów^

DODATKOWE
WYGRA N E
JUBILEUSZOWE

12x 1OOOOOzł
150 x

400 x

5OOOzł
1OOOzł

dla kandydatów
na INSTRUKTORÓW

nauki jazdy
i WYKŁADOWCÓW

- organizuj.e Uniwersytet
Robotniczy ZSMP.

Informacji udziela i wpi
sy przyjmuje sekretariat

UR ZSMP w Krakowie,
al. Słowackiego 29, telefon

351-80, codziennie w godz.
8—16, z wyjątkiem soból.

K-70

przygotowujące
do egzaminów

CZELADNICZYCH

1 MISTRZOWSKICH

w zawodach: ♦ budowla
nych ♦ odzieżowych ♦
elektrycznych + metalo-

wych ♦ mechaniki pojaz
dowej > spożywczych ♦

i innych
organizuje Zakład Do

skonalenia Zawodowego
w Krakowie. — Wpisy.:

Kraków, ul. DIETLA 38,
teł. 639-41 oraz

Ul. FLORIAŃSKA 20
tel. 228-90. 271-30.

K-9030

•MMMMMMM

♦ tapetowania mieszkań

♦ obsługi pistoletu
„Grom”

oraz KURS

dla osób sprawujących
dozór przy eksploatacji
urządzeń elektrycznych

(uprawnienia SEP)

organizuje Zakład Dosko
nalenia Zawodowego

w Krakowie. — Wpisy:
Kraków, ul. DIETLA 38,

telefon *39-41 — oraz

Ul. FLORIAŃSKA £0

telefon 228-90, 271-30

K-9048

Wczasy

ZIMOWISKA lingwistycz
ne 14-dniowę, w okresie

od22Ido4II1978r.1

od5do18II1978r. —

organizuje w okolicach

Limanowej „Lingwista —

Oświata”. Sprzedaż skie
rowań: Kraków, ul. Ma
zowiecka 8, telefon 334-72,
394-23, 301-75.

ATRAKCYJNA okazja dla

gospodyń i działkowców!

Nowe, plenne, odporne
na choroby, amerykań
skie pomidory „Lincoln”.
„Ponderosa”, „Wonder-
ful”, ogórki „Green Prin-

ce”, papryka słodka

Sweet Dwarf”, Porcje
po 20 zł wysyła za pobra
niem Helena Mularczyk,
35-223

kiego 11/11.K-9241

OGŁOSZENIA DROBNE
S7YBKIE i SKUTECZNE

PRZYJMUJĄ JE

(tylko od osób prywatnych)

POCZTOWO- TELEKOMUNIKACYJNE

___ -__ _________ ___

——z

TOKARZE drzewni -

zawodowi i chałupnicy!
Stałych dostawców' ele
mentów toczonych ręcz
nie i maszynowo, o śre
dnicy 10—55 mm oraz’ ta
lerzyków z drzew liścia
stych i świerkowych, o

średnicy 95—125 mm —

poszukuję. Rachunki zbęT
dne. Zgłosżćnla: Maria
Gołda, Oświęcim, ul. Sol
skiego 8/2. A-163

PRZEPRASZAM serdecz
nie Ob. Ryszarda Kapero-
wicza, rewizora PKS, za

moje niewłaściwe zacho
wanie się i słowną obrazę
w dniu 14 grudnia 1970

roku, około godz. 17, w

autobusie relacji Kra-
ków-Proszowice, w czasie
i w związku z pełnie
niem przez Niego obo

wiązków/służbowych. Cze
sław Ziemski, Proszowi
ce, ul. 1 Maja 31.

g-35795
Rzeszów, Zawadz-

K-102

WSZYSTKIE URZĘDY
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SOBOTA

SŁOWACKIEGO (pl. Ducha 1):
.1 . Słowacki: Mazepa — 19.15, MI
NIATURA (pl. Ducha 2): B. Dro
zdowski : Hamlet 70 — 19.15, STA
RY (Jagiellońska 1): F. Dostojew
ski: Zbrodnia i kara — 19.15, KA
MERALNY (B. Stalingradu 21): S.
Mrożek: Emigranci — 19.15, BA
GATELA (Karmelicka 6): Molier:
Szkoła żon — 19.30 . P . E. Victor:

Pepsie — 22 (prem. prasowa), LU
DOWY (os. Teatralne 34): T. Wie-
żan: Nasze kawalerskie —

19.15. MUZYCZNY (Lubicz 48): G.

Feydeau: Pchla w uchu - 19.15
(dozw. od 18 lat). GROTESKA

(Skarbowa 2): W. Jarema i J. Wol
ski: Hej, na smoka — 15. 18, KO
LEJARZA (Bocheńska 7): Gdzie
diabeł nie może — 19. FILHARMO
NIA (Aula PWSM, Basztowa 8):
Koncert dla dzieci* „Zaproszenie do
tańca” — 11, KAWIARNIA „LITE
RACKA” (^ijarska 7): Kabaret

„Nieszczęście ze szczęściem” — 22.

NIEDZIELA

SŁOWACKIEGO: . Mazepa —

19.15, MINIATURA: Hamlet 70 —

19.15. STARY: zbrodnia i kara —

19.15. KAMERAL.: Emigranci — 15,
J. Olczak-Ronikier: Wyst. ku czci
G. Zapolskiej - 19.15, BAGATE
LA: St. I . Witkiewicz: Panna Tu-

tli-Putli
_

19.30. LUDOWY; Pyza
na polskich dróżkach — 11, 15

(przedst. zamkń.), SCENA ope
rowa w Teatrze Im. Słowackie
go: Śt. Moniuszko: Halka — 14,
GROTESKA: Hej na smoka — 11,
14.30, 17.30. KOLEJARZA: Gdzie
diabeł nie może — 15, 19. HERBA
CIARNIA „FENIKS” (Jana): „Sąd
nad operetką” — kom.-kabaretka
— JS.30, 22.

K

SOBOTA

dom Żołnierza (Lubicz 48):
Ryzykant (USA 15 lat) */=» — 16.
KIJÓW (al. Krasińskiego 34): Żoł
nierze wolności cz. I i II (radz.-
pol. 12 lat) ***/°°°

_ 16.45, Zabity
na śmierć (USA 15 lat) »*/»<» —

20.15. KULTURA (Rynek Gł. 15):
Ucieczka gangstera (USA 18 lat)
»ł*/oooo

_

9 .30 . 11.30, Mrowisko

(węg. 15 lat) »*/» — 17, Noce i dnie

fpol. 12 lat) _

19. MŁO
DA GWARDIA (Lubicz 15): W
mroku nocy (USA 18 lat) ***/=»

_

14.45. 17, 19.15. MIKRO (Dzierżyń
skiego 5): Miłosna edukacja Wa
lentego <fr. 15 lat) */° — 16, 18. 20.
MASKOTKA (Dzierżyńskiego 55):
Dzieje grzechu (poi. 18 lat) *»/«»
— 10.45. 13. Romantyczna Angiel
ka (ang. 18 lat) **/“ — 15.15, 17.30,
19.45. PASAŻ BIELAKA: Przygody
Bolka i Lolka — 10. II, 15, 16. 17,
Z podniesionym czołem (USA 15

lat) */o» — 18, 20. PODWAWEL
SKIE (Komandosów 21): Trzęsie
nie ziemi (USA 15 lat) — 15.45, 10.
SFINKS (os. Górali 5): Samotnik

(fr. 18 lat) **/ooo
_ 16, 18, 20.

SZTUKA (Jana 4): Dzień Iluzjonu.
ROTUNDA (Oleandry 1): Ostatnie
zadanie (USA 18 lat) — 17. ŚWIT
DUŻA SALA (os. Teatralne 10):
Godzilla contra Glgan (jap. 15 lat)
— 16, 18. 20. ŚWIT MAŁA (SALA
(os. Teatralne 10); Brawurowe por
wanie (USA 18 lat) — 15,
17.15. 19.30 . ŚWIATOWID DUŻA
SALA (os. Na Skarpie 7): Asy
przestworzy (ang. 15 lat) — 15.45,
18, 20.15. ŚWIATOWID MAŁA SA
LA (os. Na Skarpie 7): Miłosna e-

dukacja Walentego (fr. 15 lat) «/’
— 1'5,. 17, 10. TĘCZA (Praska 27):
Znachor (poi. 12 lat) — 17, 19. U-
CIECIIA (Boh. Stalingradu 16):
Superexpress w niebezpieczeństwie

(jap. 15 lat) »/"* — 10, 12.15, 15.45.

18, 20.15. UGOREK (os. Ugorek):
Ostatni skok gangu Olsena (duń.
12 lat) */°°° — 15. 17 . WANDA

(Waryńskiego 5): Szkarłatny pirat
(USA 15 lat) **/oooo — 10, 12.15,
15.45, 18, 20.15. WARSZAWA (Stra-
dom 15): Maratończyk (USA 18

lat) ***/=oo — 10, 12.30, 20.15. O-
men (ang. 18 lat) ł«/«x»

_ 15.45,
18. WOLNOŚĆ (18 Stycznia 1):
Każdy ma swoje piekło (fr. 18

lat) **/°°° — 10, 12, 16, 18, 20.
WRZOS (Zamojskiego 50): Samot
ny detektyw Mc Q (USA 15 lat)
łł/eoo

_

15.45. 18, 20.13. WIEDZA

(Rynek Gł. 27): (niecz.) . WISŁA

(Gazowa 25): Kariera na zlecenie

(fr. 18 lat) _

ii. 46. 18. Nie
ma sprawy (fr. 15 lat) ♦/«» — 13,
20. ZWIĄZKOWIEC (Grzegórzecka
71): Mały książę (USA b.o.)
— 16. Joanna Francuzka (fr. 18

lat) **/“ — 13, 20.15.
DOBCZYCE — Raba; Ludzie

godni szacunku (wl. 18 lat)
— sob. 20. niedz. 18. 20, GDÓW —

Promyk: Gdzie się podziała 7-ma

kompania (fr. b.o.) */■»»
_

sob.

18, niedz. 15.30, 18, KRZESZOWICE
— Nowości: Mistrz rewolweru

(USA 15 lat) »/o°o — 16, 18, 20,
MYŚLENICE — Wisła; Nieuchwyt
ny morderca (wł. 18 lat) */x —

sob. 17.45, 20, niedz. 15.30. 17.45, 20,
NIEPOŁOMICE — Bajka: Brawu
rowe porwanie (USA 18 lat)
— sob. 18, niedz. 15. 17. 19. PRO
SZOWICE — Syrenka: Diabli
mnie biorą (fr. 15 lat) ♦/«> — sob.

19, niedz. 17, 19, SKAŁA — Grota:
Avanti (USA 15 lat) *»»/“• — 46,
18, SŁOMNIKI — Czar: Przyjacie
le Eddiego (USA 15 lat) «**/«» —

sob. 16.30. 19. niedz. 13, 17, 19,
SKAWINA — Hutnik: Szał (ang.
18 lat.) */«

_

sob. niecz.. niedz. 16.
18, WIELICZKA

_

Górnik: Mistrz
rewolweru (USA 15 lat) */“’ —

sob. 16.45, 19. niedz. 14 .45. 16.45, 19.

NIEDZIELA

DOM ŻOŁNIERZA: Zestaw ba
jek — 12.30, Ryzykant — 16. 18,
KIJÓIV: Zabity na śmierć — 14 .30,
20.15, Żołnierze wolności cz. I i TI
— 16.45, KULTURA: Mąż 'swojej
żony (poi. b.o .) •/» — 18, Uciecz
ka gangstera — M . MIKRO: Ulza-
na wódz Adsczów (NRD b.o.) */
000 — 11, Miłosna edukacja Walen
tego — 16. 18. 20, MASKOTKA:

Bajki dla dzieci — 11, Trędowata
(poi. 12 lat) »/“M — 12 . Romanty
czna Angielka — 15. 17.15. 19.30,
PASAŻ: Przygody Bolka i Lolka
— 10, 11. 12. 13, 14. 15, 16. 17, Z

podniesionym czołem — 18. 20,
PODWAWELSKIE: Bajki dla dzie
ci — 11, 12, Trzęsienie ziemi —

15.45, 18, SFINKS; Bajki dla dzieci
— II, 12, 13, Samotnik. — 16. 18, 20,
SZTUKA; Zaułek dziewic (meks.
f5 lat) »/oo — 10.15, 12.30, 15.45. 20.15

Tańczący jastrząb (poi. 15 lat) **/»
— 13, ŚWIT DUŻA SALA: Godzil
la contra Gigan — 13, 16, 18, 20,
ŚWIATOWID DUŻA SALA: Smar
kacz na boisku fszw. b .o.) — 11.15,
Asy przestworzy — 13.45. 18. 20.15,
TĘCZA: Bajki -dla dzieci — 14,
Znachor — 15, 17, 19. UGOREK:

Bajki dla dzieci — 12 . 13, Ostatni
skok gangu Olsena — 15, 17.
WRZOS: Na tropie sokoła (NRD
b.o .) — 13, Samotny detektyw Mc

Q — 15.45, 18. 20.15. WISŁA; Bajki
dla dzieci — 11, 12. Nie ma spra
wy — 13, Kariera, na zlecenie 'fr.
18 lat) »*/«? — 16, 18, 20. ZWIĄZ
KOWIEC: Mały książę — 18, Joan
na Francuzka — 20.

Pozostałe kina Jak w sobotę.

SOBOTA — NIEDZIELA

WAWEL — KOMNATY KRO

LEWSKIE: sob. niedz. (10—15. 16—
18), Wystawa — „WAWEL ZA
GINIONY": sob. niedz. (niecz.),
SKARBIEC KORONNY I ZBRO-

CO- GDZIE-KIEDY'?
.■ • *

..... . ?, •

SOBOTA, NIEDZIELA, 14, 15 I 1978 R. HILAREGO, PAWŁA

JOWNIA: sob. niedz. (10—15.30),
GROBY KRÓLEWSKIE — DZWON
ZYGMUNTA: sob. niedz. (9—
15.30), PODZIEMIA KOŚCIOŁA
ŚW. WOJCIECHA: Dzieje Rynku
Krakowskiego sob. (9—16). niedz.

(13—17), GALERIA MALARSTWA.
W SUKIENNICACH: sob. niedz.

(10—16), DOM JANA MATEJKI

(Floriańska 41): Obrazy, rysunki,
zbiory artj’styczne i pamląłkp- po
J. Matejce oraz w s. III p. — Dy
plomy J. Matejki: sob. (10—16),
niedz. (9—15). KAMIENICA SZO-
ŁAYSKICH (pl. Szczepański 9):
Polskie malarstwo i rzeźba do 1765
r. sob. niedz. (10—16). N . GMACH

(al. 3 Maja 1): sob. niedz. (10—16),
MUZ. CZARTORYSKICH (Pijarska
8): Wystawa arcydzieł ze zbiorów

Czartoryskich; sob. (10—16), niedz.

(9—15). MUZ. ETNOGRAFICZNE

(pl. Wolnica 1): Malarstwo K. GA-
WLOWEJrśób. niedz. (10—15). MU
ZEUM HISTORYCZNE (Jana 12):
Kolekcja militariów 1 zegarów: sob.

(9—14). niedz, (niecz.), FRANCISZ
KAŃSKA 4: Szopki krakowskie:
sob. (9—16), niedz. (niecz.) . GALE
RIA ODDZIAŁU TEATRALNEGO

(Szpitalna '21): „Zawsze Wesele”
— w 70 rocznicę śmierci St. Wy
spiańskiego: sob. (9—14),' niedz.

(niecz.) . KRZYSZTOFORY (Rynek
Gł. 34): ąob. niedz. (niecz.) .

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE (Po
selska 3): „Ikona w Ikonostasie”:
sob. niedz. (10—14). MUZ. LENINA

(Topolowa 5): Stała wystawa —

LENIN W POLSCE: sob. (10—17),
niedz. (10—13), MUZEUM MŁODEJ
POLSKI „RYDLÓWKA” (Tetmaje
ra 28): Folklor wsi podkrakow
skiej; sob. niedz. (11—14). MU
ZEUM W PIESKOWEJ SKALE

(Ojców): sob. niedz. (10—16), MU
ZEUM PRZYRODNICZE (Sławkow
ska 1): Fauna epoki lodowcowej:
sob. niedz. (9—13), MUZEUM ŻUP
KRAKOWSKICH W WIELICZCE:
sob. niedz. (8—18).

GALERIA KTF (Boh. Stalingra
du 13): Wystawa VENUS: sob.
niedz. (9—21), PAWILON WYSTA
WOWY BWA (pl. Szczepański 3a):
Wystawa architektury wnętrz —

„CZŁOWIEK 1 OTOCZENIE”: sob.
niedz. (11—18), GALERIA ARKA
DY : Wystawa: „Obrazy i rysun
ki 1975—1977” J. L . Ząbkowskiego
sob. niedz. (11—18). PAŁAC SZTU
KI (pl. Szczepański 4): Salon ma
larstwa krakowskiego — ST. WY
SPIAŃSKIEMU w hołdzie; sob.
niedz. (10—17). SALON TPSP (No
wa Huta, al. Róż 3): sob. niedz.

(11—18), GALERIA „B” DESA

(Bracka 2): Wystawa rysunku A.
RZEPKI: sob. (11—19), niedz.

(niecz.) . GALERIA DESA (Jana 2):
Malarstwo, rzeźba L. Sendzińskie-

go: sob. (11—19), niedz. (niecz.).
GALERIA DESA (Nowa Hu
ta, os. Kościuszkowskie 5): Prace
J. MAZIARSKIEJ: sob. (11—19),
niedz. (niecz.), GALERIA ZPAP

(Floriańska 34): Wystawa obra
zów St. Batrucha „PEJZAŻ POL
SKI" sob. (10—17), niedz. (niecz.),
GALERIA ZPAF (Anny 3): A-

GRUPACIO FOTOGRAFICA CAM-
BRILS HISZPANIA — Konrad
Pollesch — Fotografie sobota (10
—18). niedziela (10—14), GA
LERIA. „PRYZMAT” (Łobzow
ska 4): sob. (10—18). niedz.

(niecz.), MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA (Franciszkańska 1):
WYSTAWA: Książki o kwiatach i

ogrodach: sob. (10—15), niedz. (10—
13). GALERIA SZTUKI WSPÓŁ
CZESNEJ (Stolarska 8—10); Wysta
wa lalek i masek: sob. niedz. (11—
19), KLUB MPiK (Mały Rynek 4):

V

CZYTELNIA: Osiągnięcia 1 per
spektywy rozwoju PRL po VI 1
VII Zjeżdzie PZPR (sob. (10—21),
niedz. (11—15), GAL.: Malarstwo

aforystyczne i rysunki bi-
natne W. Gabrysiaka (niedz.)
(11—15), KLUB MPiK (Nowa Huta,
pl. Centralny): Wystawa: „Polski
plakat teatralny”: sob. (10—20),
niedz. (16—20). DWOREK J. MA
TEJKI W KRZESŁAWICACH (Kru
czkowskiego 15): sob. niedz.

(niecz.), KDK „POD BARANAMI”

(Rynek Gł. 27): Malarstwo H. KOL-
KIEWICZ: sob. niedz. (8—21 III p.)
„Bajeczny świat ludu węglowego
Zagłębia”: (14.30—18).

MYŚLENICE — MIEJSKIE SALE
WYSTAWOWE (3 Maja): „Pla
kat muzealny" sob. niedz.
(9—14), DÓM GRECKI (So
bieskiego 3): Malarstwo A. KOTSI
SA; sob. niedz. (10—12), MDK:
„Praca r piękno" — twórczość pla
styczna art. lud. reg. myślenickie
go sob. (8—15), niedz. (niecz.).

ZOO (Lasek Wolski): (9—15).
Salon Gier Sport. -Zręczn. (Mo

gilska 76): (11—20), Pstrowskiego
12: (10—21).

Salon automat. sport.-zręczn.
PASAŻ BIELAKA (9—22).

Huta 422-22, 417-70. Krzeszowice 9,
22. Jerzmanowice 48, Proszowice 9,
Myślenice 999. Skawina 9. Wielicz
ka 9. 233-54.

SOBOTA — NIEDZIELA

Pstrowskiego 94 (tlen), N. Huta,
Centrum A, bl. 3 (tlen). Waryń
skiego 24 (tlen). Długa 88, Nowa
Huta, A. Struga 36, pl. Wolności
7. Rynek Podgórski 9.

MYŚLENICE
_ (Żeromskiego 19)

— tel. 214-28.
•WIELICZKA — (Sienkiewicza 24)

— tel. 664.
SKAWINA — (Ogrody 101) —tel.

430.

SOBOTA — NIEDZIELA

CHIRURGII DZIEC.: (sobola),
Prądnicka 35, (niedz.) Prokocim,
CHIRURGICZNY: (sob.) Koperni
ka 21. (niedz.) Prądnicka 80. LA
RYNGOLOGICZNY: (sob. niedz.)
Prądnicka 35, UROLOGICZNY":

(sob.) Na Skarpie 65, fnledz.),
Grzegórzecka 18, OKULISTYCZNY

(sob. niedz.) Witkowice.
MYŚLENICE (Szpitalna 21): tel.

204-44 (całą dobę), PROSZOWICE

(Kopernika 2) — tel. 251 (cała do
bę).

INFORMACJA SŁUŻBY ZDRO
WIA:

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

DYŻURNE PRZYCHODNIE:
PRZYCHODNIA REJ. nr 5 (al.

Pokoju 4) — tek 181-80. 183-86 (18—
22).

PRZYCHODNIA REJ. nr 6 IN.
Huta. os . Jagiellońskie bl. 1) —

tel. 856-26 (18—22).
PRZYCHODNIA Rej. nr l (Gal

la 24) - tel. 721 -35 (18—22).
PRZYCHODNIA REJ. nr 2 (Kra

sickiego Bpczna 2) — tel. 618-55

(18—22).
PRZYCHODNIA PRZYSZPITAL

NA W MYŚLENICACH (15—20).
PRZYCHODNIA PRZYSZPITAL

NA I REJONOWA W PROSZOWI
CACH (Kościuszki 30) - (15—20).

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

ogólnym, pediatrycznym stomato
logicznym 1 zabiegowym (inne od
działy szpitali wg rejonizacji).

SOBOTA — NIEDZIELA

OŚRODEK INFORM. USŁUGO
WEJ WUSP „GROMADA” (Flo
riańska 20) - teL 271-30. 228-90

(niecz.).
PUNKT INFORMACJI APTECZ

NEJ; 107-65 (czynny 8—15).
CENTRUM INFORMACJI TURY

STYCZNEJ WAWEL-TOUR1ST, ul.
Pawia 8, tel. 260-91, 204-71 (8—15).

SPÓŁDZIELCZY PUNKT PEDIA
TRYCZNY - zamawianie wizyt
domowych od 16 do 23.30. tel. 295-
78. 225-66.

TOWARZYSTWO ŚWIADOMEGO
MACIERZYŃSTWA (Boh. Stalin
gradu 13) — tel. 278-08 (9—18).

TELEFON ZAUFANIA: 371-37

(16—22).
INFORMACJA TOKSYKOLO

GICZNA (Kopernika 26) tel. 199-99

(wył. dla pracowników służby
zdrowia).

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

INFORMACJA KULTURALNA:

Rynek GŁ 27. pok, 144 tel. 244 -02

(11-18).
POMOC DROGOWA: tel. 755-75,

740-92 czynna w godz. 7—22. tel.
144-68 czynna w godz. 7—15.

POGOTOWIE TECHNICZNE

„POLMOZBYT”, al. 29 Listopada
90 telefon 160-44, czynne 8—22 .

POGOTOWIE *

SOBOTA — NIEDZIELA

Łazarza 14. wypadki tel. 99, za
chorowania 1 przewozy — 233-33.

informacja — 205-11. Centrala abo
nencka — 236-00, Rynek Podgórski
2, 625-50, Lotnisko Balice 190-29, N.

SOBOTA

PROGRAM I

na fali 1322 tn

DZIENNIKI: 6.00, 9.00, 10.00,
12.05, 15.00 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00,
4.00, 5.00

6.00—9.00 Sygn. dnia. 9 .05—11 .55

Cztery pory roku w opr. Tadeu
sza Fredry. 11 .25 „Nad Niemnem”
— fr. pow. E . Orzeszkowej. 11 .40

Tu Radio Kierowców. • 11.55 Kom,
o st. wód. 12.05 Z kraju i ze świa
ta. 12 .25 Moz. polsk. mel. 12 .45 Rol
niczy kwadr. 13.00 Dla kl. III . i

IV (język-polski). 13.20 Od Tatr
do Bałtyku. 13.40 t Kącik melom.

PROGRAM IV

z Krakowa na UKF 68.75 MHz

DZIENNIKI: 12.00, 15.00,
16.00, 16.40, 22.55

6.00 28 lek. j . niem. 8.15 Dla
naucz. — Radio szkole. 6 .45 Pog.
6.46 Pios. dla solen. 6.58 Omów,
pr. dn. 7 .00 Z persp. lat. 7.10 So
botnie Szlag. 7.39 Pog. 7.40 Rad

dedyk. 8.00 Ork. Valdo de los
Rlos. 8 .10 Uczeni w anegd. 8.25

F. Liszt — Polonez nr 2 E-dur.
8.35 Sport — nauka — techn. 8.55
Muz. 9 .00 Rad. Teatr dla Najml.
— „Kolorowy śnieg". 9.20 Pora
nek pieśni. 10.00 Dla klas VII—VIII

(chemia). 10.30 Estr. przyj. 11.00
Dla klas II i III lic. (geografia).
11.30 Sceny z opery „Borys Go
dunow”. 12.05—12.25 Tr. pr. II.
12.25 29 lek. j. ang. 13.15 Tu Rad.
Stereo. 13130 Z dala od' utart. szlak.
13.50 Stu St. Stereo. 15.05 Teatr PR
— „Henryk VI na łowach”. 16.05
Sztuka wczoraj i dziś. 16.30 Rozm.
i refl. pedag. 16.40 Wiad. znad Wi
sły i Dunajca. 16.50 Na rad. ant.

wasze troski nasze wnioski. 17 .05
Sobotni mag. rozr. 18.23 Pog. 18.23

Ziemia, człowiek, . wszechświat.
19.00 Czy znasz swoje prawo?
19.15 15 lek. j. franc. 19.30 St. Ste
reo zaprasza. 22.15 Rad. portr. Po
laków. 22 .35 Ziemia jakiej nie

znamy. 22 .50 Paderewski — Me
nuet G-dur.

NIEDZIELA

PROGRAM I

DZIENNIKI: 6.00, 8.00, 10.00,
12.05, 14.00, 19.00, 22.00, 23.00,
0.01, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00

6.00 Kierm. pod kogutkiem. 7.50
Fala 78. 8 .00 Wiad. oraz 7 dni w

kraju i na św. 8.18 Moja aud.
muz. 9.00 Rad. mag. wojsk. 10.00

Wiad. sport. 10.05. St. Gama. 11 .00

Niedz. konc. OIRT z Bratysławy.
12.05 W samo poł. 13.00 Rad. Teatr
dla Dzieci — „Dzień dobry, królu

Zygmuncie". 13.30 W Jezioranach.

14.05 Konc. życz. 16.00 Teatr PR —

„Zastrzyk dla pierwszego korne-

cisty”. 16.30 Przeb. na instr. 17.15
St. Młodych. 18.00 Kom. Tot.

Sport. 18.05 Różne barwy pios.
19.15 Przy muz. o sporcie oraz

spraw, z Zim. Spart. Młodz. .W
Katowicach. 21 .00 Telegr. muz. ze

świata. 21 .35 Muslcon. 22.05 Kai.
ilustr. pios. na każdy miesiąc.
23.00 Wiad. sport. 23.10 Rewia pios.
— zapow. L. Kydryński. 23.40 Gra

Big Band M. Fergussona.

PROGRAM n

na fali 249 m oraz 67.6T MHz

DZIENNIKI: 5.30, 6.30, 7.30,
14.30, 18.30, 23.30

5.35 Zapr. do Warszawy. 6.10
Kai. rad. 6.15 Moz. polsk. piel,
lud. 6.35 Wiad. sport. 6.40 Z malow.

skrzyni. 7.00 Moskwa z mel. i pios.
7.35 Niedz. spotk. — pr. liter. -muz.

7.45 Radioforum. 8.05 Fel. W. So
korskiego. 8 .15 Z wizytą u A. Ki
liana. 8 .25 Zawsae w niedz. — fel.
lit. 8 .30 Konc. organ. 8 .45 Nowości
Teatru PR. 9.05 Z wizytą u A. Ki
liana. 9.15 Rozmaił, muz. R. Ja
sińskiego. 9.50 Tygod. przegl. pra
sy. 10.00 Konfront.: „Sprawa Gor-

gonowej”. 10.40 Ballada o Wrot-
kowie — rep. 11 .05 Opowiastka ko
lejowa — słuch. J. Wieczerskiej.
11.35 Z wizytą u A. Kiliana. 12 .05
Poranek- symf. z nagr. PR 1 TV
w Krakowie. 13.00 Teatr PR —

„Najszczęśliwy człowiek na świe
cie” — słuch. J. Mayena. 14.15 R.
Leoncavallo — fr. z opery „Pa
jace”. 14 .35 Turniej kapel i śpiew’,
lud. 15.00 Rad. Teatr dla Młodz.

14.00 Studio Gama. 14.20 Studio
Relaks. 14.25 Studio Gama. 15.05
Studio Gama. 16.00 Tu Jedynka.
17.30 Radiokurier. 18.25 Nie tylko
dla kierowców. 18.33 Przeb. non

stop. 19.15 Z Pózn. Studia. 19.40

Spraw, z Zim. Spart. Młodz. z

Katowic. 20.05 Pr. z dywanikiem.
21.10 Kom. Tot. Sport. 21 .12 Trans
misja z losow. fin. piłk. mistrz
świata Mundial 78 w Argentynie.
23.00 Minął dzień. 23.12 Transm. z

losow. fin'. piłk. mistrz, świata

Mundial 78 w Argentynie.

PROGRAM II

na fali 249 tn oraz 67,67 MHz

DZIENNIKI: 4.30, 5.30, 6.30,
7.30, 11.30, 13.30, 16.40, 21.30.
23.30

(.27 Pocz. pr. 4.35 Por. ’ dom. 5 .00

Muz. dzień dobry. 5.35 Obserw. I

prop. 5 .45 Muz. wycin. 6.00 W kil
ku takt, w kilku słów. 6.10 Kai.
rad. 6.15 Mel. przyj. — Bukareszt.
6.35 Gimn. 6.45 Pog. 6 .46 Pios. dla
solen. 7.10 Muz. 7.35 Małe muzyk.
8.00 Dial. i zbliż. 9.30 Teatr PS
— „Panienka z okienka” — wo
dewil. 10.30 T. Albinoni — Konc.

B-dur. 10.40 Spr. codz. U .00 Konc.

chopinow. 11 .35 Public, międzynar
11.45 Muz. spod strzechy. 11.55
Kom. o st. wód. 12.05 Pieśni M.

Musorgskiego. 12.25 Czy znasz tę
książkę? 12.45 Tańce węg. J . Bra
hmsa. 13.00 Mag. wędk. 13.15 G.

Rossini — II Kwart. C-dur na

instr. 13.35 Ze wsi i o wsi. 13.50
W. A. Mozart — 34 symf. C-dur.
14.10 Więcej, lepiej, nowocz. 14 .30

Studio Słonecz. 14.50 Czata — mag.
wojsk. St. Mł. 15.05 Muz. Vivaldie-

go. 15.30 Studio Plus — pr. dziew,
i chłop. 16.10 Przekrój muz., tyg.
16.40 Wiad. znad Wisły i Dunajca.
17.00 Z arch. jazzu. 17.20 Nowości

poet. WL. 17.40 „Kulig" — rep.
lit. 18.00 Muz. archiw. PR, 18.30
Echa dnia. 18.40 Czas i ludzie.
19.00 Matysiakowie. 19.30 Wielka

Opera Paryska. 20.00 „Wszechdrze-
wo” — aud. poet. 20.00 Wieczór
sonet z nagr. R . Turiniego. 21.30

Sport. 21.40 „Zygmunt August i

Barbara” — poemat symf. • 22.00
Radiokabaret. 23.00 Mistrz, interp.
muz. dawniej. 23.35 Co słychać w

świecie. 23.40 Muz. na dobranoc.

PROGRAM in

na UKF 66.89 MHz

5.00 STAN POG. I WIAD. 5 .06 Mię
dzy snem a dniem. 5 .30 Gimn. dla

leniw. 6 .00, 7100, 8.00 . 10.30, 12.00,
15.00, 17.00, 19.30 Ekspr. przez świat.
6.30 Polityka dla wszystkich. 8.05
Co kto lubi. 9.00 „Wielbiciel” —

pow. 9.10 Z nagr. prk. P . White-
mana. 9.30 Nasz rok 78, 9.45 I. Al-
beniz „Iberia”. 10.35 Kierm. płyt
wytw. Bałkanton. 11.00 Codz.’ pow.
w wyd. dźwięk. — H. Sienkiewicz

„Rodzina Połanieckich”. 11.30 W

tonacji trójki. 12 .05 Muzyka. 12 .25
Za kierownicą. 13.00 Powt. z rozr.

13.50 „I będzie miał dom” — 12

ode. pow. J. S. Stawińskiego. 14 .00
Muz. S. Prokofiewa — utw. scen.

15.05 Rock w Irlandii — Zespół
Thin Lirry. 15.30 „Firma” — mag.
J. Janczarskiego i M. Wolskiego.
16.30 Samba po polsku. 16.45 Nasz
rok 78. 17 .05 Muz. poczta UKF.
17.40 Karnawał w Rio. 18.10 PollL
dla wszyst. 18.25 Konc. jakiego
nie było. 19.00 Książka tyg. —

„Wspomnienia”. 19.15 Pios. z Ilu
zjonu. 19.35 Opera tyg.: G. Verdi
— „Dzień królowania”. 19.50

,.Wielbiciel” — pow. B. Randalla.
20.00 Baw się razem z nami. 22.00

Fakty dnia. 22.08 Gwiazda siedm.
wiecz. — J. Cash. 22 .15 „Gdzie pa
ni wtedy była, pani Weir” —

słuch. wg pow. P. O’Keeffe’a.
22.40 „Kochałem panią” — śpewa
S. Krajewski. 23.00 Wiersze futur,
włosk. 23.05 Jam Session w Trójce.,

— „Most”. 15.45 Kabarecik reki.
16.00 Konc. Chopin. — konkurs,
triumf K. Zimermana. 16.30 Pr. z

dywanikiem. 17 .35 Między barok,
a klasyc. 18.00 Panor, polsk. wo-

kalist. 18.35 Fel. aktualn. public.
międzynar. 18.45 Horoskop reki.
19.00 Śpiewa B. Streisand. 19.20 St. .

Młodych — Rozgł. Harc. 20.00

Sztuka pozostała — pamięci W.

Małcużyńskiego. 21.00 Wojsko,
strategia, obronność. 21 .15 Pios.
żołn. 21 .30 Mag. tyg. 22 .30 „Oczy
Amazonki — oczy słońca” — mag.
lit. 23.00 Arcydz. polsk. muz. daw.
23.35 Public, międzyn. 23.40 Muz.

na dobranoc.

PROGRAM III

na UKF 66.89 MHz

Ekspr. przez świat: 6.00, 8.30,
14.00, 19.30, 6.05 Mel. przebudź. 7.00

Za kierownicą. 7.30 Na poboczu
wielk. polit. 7 .40 Posłuch, jeszcze—
raz — mag. 8 .35 Co kto lubi. 9.00

„Wielbiciel” — pow. 9.10 Z du-

najcową wodą — Muzykant z Bo
jówki. 9 .30 Gdy się mówi A -r-

aud. publ, 9.50 Solo na dudach. '

10.00 60 minut na godz. 11.00 Gra
trio L. Czyżyka. 11 .15 Niedz.
szkółka muz. 12.00 „Gorgonowa t

uczeni mężowie” — 7 ode. sł. dok.
J. Uspienskiego. 12.25 Muz. z sal

konc. 13.20 Przeb. z nowych, płyt..
14.05 peryskop — przegl. wyd. tyg.
14.30 Z nowych nagr. pr. III. 15.00
Dar całkowity — o poezji R. Fro-
sta. 15.20 Ostatni konc.’ E. Presleya
(cz. II). 16.00 „Terrarium” — sł.
I. Iredyńskiego. 16.30 Novi Sin-

gers. 16.45 Coś w tym Jest — o

filmach rozm. A. Szymaiiska i Z.

Kałużyński. 17.00 Zapraszamy do

Trójki. 19.00 E. Fitzgerald solo i

w duecie. 19.35 Opera tyg.: G.
Verdl — „Dzień królowania”. 19.50

„Wielbiciel” — pow. 20.00 Jazz

piano forte. 20.30 „Wariant 13b” —

słuch. M. Wolskiego. 21 .00 Sztuka
L. Stokowskiego. 22 .00 Fakty dnia.
22.08 Gwiazda siedm. wiecz. —

Johny Cash. 22.15 Sz. Rustaweli —

„Rycerz w tygrysiej skórze”. 22.35

Muzyka, kraj i ludzie — Argen
tyna. 23.00 „Chora fontanna” — \

wiersze futur, wł. 23.05 Carios San-
tana w Japonii. 23.45 Ballady z<

swingiem.

PROGRAM IV

3 Krakowa na UKF 68.75 MH1

DZIENNIKI: 7.00, 12.00,
16.00, 22.55

7.05 Motety J. S . Bacha. 8.00 Muzi
8.05 Co słychać. 8 .29 Pog. 8.30
Konc. i recit. 9 .00 Tylko dla do
rosłych — fel. Z. Kwiatkowskie
go. 9.10 Por. llt.-muz. 10.00 Klub
mł. miłośn. muz. 11.00 14 lek. ła
ciny. 11 .20 W. A . Mozart — Konc.

Es-dur. 11.35 Zgadnij, sprawdź, od
powiedz — aud. M . Tułowieckiej.
12.05 Teatr Klasyki dla .Młodz. —

„Przygody Tomka Sawyera” —

cz. I. 12 .45 Transm. II poł. meczu

piłk. „Wyzwolenia” — Cracovia —

Wisła. 13.30 Tu St. Stereo. 14.11
D.c. meczu. 14.30 Haendel — So-

pata g-moll. 14.40 Muz. z jednej
Płyty — R. Waschki. 15.00
Teatr PR — „Z Przemyśla do

Przeszowy" — słuch, wg kom. A.

Fredry. 16.05 St. Wawel. 17.10
Wiersze W. Kawińskiego. 17.20
Konc. życzeń. 18.00 Stereo i w kol.
— rec. S. Kamasy. 19.00 Radiola-
tarnia. 19.25 „Pieta podpisana” —■
życie 1 twórcz. Michała Anioła.
19.55 I. Albeniz — „Pepita Jime-
nez” — opera. 21.36 M. Ravcl —

Sonata na skrzyp. 1 wiol. 22.00 ’

Krak, akutaln. sport. 22 .10 Mie-

dzynar. Tryb. Kompoz. — Paryż.. ..

. 1977. \

Za zmiany wprowadzone w o-

statnlej chwili w repertuarze tea
trów, kin, radia 1 TV — Redakcja
nie bierze odpowiedzialności.

PROGRAM I

6.30 TTR — Uprawa, ro
ślin, sem. 3

7.00 TTR — Hodowla zwie
rząt, sem. 3

9.00 Dla szkół — Nauka o

człowieku — kl. 8
10.00 Dla szkół — Zoologia

dla kl. 7
11.05 Dla szkół — Geografia

dla kl. 8
11.35 Kto szuka złotego dna

•— film fab. prod. CSRS (kol.)
13.05 RTSS — Biologia,

21.30 Telekino sprzed lat:
Kapitan Sowa na tropie, ode.
2 — Uprzejmy morderca

22.00 Teatr Wspomnień —

J. Giraudoux: Apollo z Bellac

NIEDZIELA

lem. 1
13.40 TTR — Uprawa ro-

ślin, sem. 1
14.50 Redakcja szkolna za-

powiada
15.00 Program dnia
15.05 Dziennik (kol.)
15.15 OBIEKTYW — pr.

stołecznego woj. warszawsk.
15.35 Radzimy rolnikom

(kol.) .

15.45 Dla dzieci: O misiach,
miśkach, niedźwiadkach

16.15 Wielkomiejskie rytmy
(kol.)

16.45 Latarnia czarnoksięska
Spotkanie 6 „Gwiazdy” —

pr. prof. A. Jackiewicza
17.15 Legenda o Marylin —

dok. montaż, prod. USA
18.10’Wielka gra — teletur

niej (kol.)
19.00 Dobranoc dla najmłod

szych (kol.)
19.10 Siódemka — program

dla młodz. (kol.)
19.30 Wieczór z dziennikiem

(kol.)
20.30 Strzelanina w Com-

manche Creek — western

prod. USA (kol.)
21.55 Studio Sport — bezpo

średnia (transm. z Buenos Ai
res losowania mistszostw
świata w 1 piłce nożnej (kol.)

23.15 Dziennik (kol.)
23.35 Kino Nocne — Erotis-

simo — film fab. prod. frane.
(kol.)

PROGRAM II

16,00 Program dnia
16.05 Dla młodych widzów

— Festiwal w Zielonej Górze
(kol.)

17.00 Studio Sport — Wspo
mnienia wyd. sport, (kol.)

18.30 Uśmiechy starego sina
— Ze świata burleski

19.00 Dobranoc dla najmłod
szych (kol.)

19.10 Program lokalny
19.30 Wieczór, z dziennikiem

(kol.)
20.30 Drezno 77 ■— Konc.

galowy z fest, przeb. „Drezno
K” (kol.)

PROGRAM I

6.45 RTSS — Biologia,
sem. 1

7.20 TTR — Uprawa roślin,
sem. 1

7.50 RTSS — Nasze spot
kania

8.10 Alarm przeciwpożaro
wy trwa

8.20 Nowoczesność w domu
i zagrodzie

8.35 Studio Sport — A. Ba
chleda zaprasza (kol.)

8.55 Program dnia
9.00 Dla młodych widzów:

Teleranek; m. in. film z serii
jLessie” (kol.)

10.20 Antena (kol.)
10.45 Wielkie bitwy historii

Bitwa pod Nasebj’. — film
dok. pr. Tel. Franc. (kol.)

11.45 Dziennik (kol.)
12.00 Rolnicze rozmowy

(kol.) .

12.30 Tylko w niedzielę —

zapowiedź progr.
12.35 Piosenka z uśmiechem
12.40 Warszawa w fotografii

kon. dla fotoamat. na zdjęcia
o tem. warszawskiej z okazji
33 roczn. wyzwolenia War
szawy

12.45 Detektyw warszawski
— rei. z poszuk. podziemnych’
zabytków w Warszawie

13.05 Warszawa w fotografii
(2)

13.15 Za i przed progiem:
Rodzina, progr. public. po
święcony jednemu z rodzin
nych domów dziecka TPD

13.30 Elza z afrykańskiego
buszu — 6 ode. ser. przygód.

14.20 „Nie tylko igrzyska” —

B. Tomaszewjski mówi o dłu
godystansowcach

14.40 Studio Sport: Puchar
Świata w Narciarstwie Alpej
skim

15.00 Losowanie '

Dużego
Lotka

15.10 Vox populi — pr. po
święć. eksperymentowi pla
stycznemu

15.45 Piosenki o mojej 'War
szawie

16.00 „Kabaret — kabaret”
wspomnienia L. Sempolińskie
go 16.15 „Nieśmiertelni — film,
sens, z serii „Rewolwer i me
lonik”

17.05 „Dawno temu” — ga
węda Sz. Kobylińskiego o J.
Malczewskim

17.20 „Turniej Hamletów” —

progr. pubiic.-rozirywk. Lnter-

pret. gł. wątków „Zemsty” A.
Fredry

17.55 A. Kuśniewicz: Mój
pamiętnik —• wspomnienie o

Jerzym Lecu
18.05 Na początku były

słówka — fragm. przedst stud.
4 roku PWST w Warszawie

18.40 Adolf Ciborowski —

Świat, który widziałem
18.50 Warszawa w fotografii

(3)
18.55 Piosenka z uśmiechem
19.00 Wieczorynka
19.30 Wieczór z dziennikiem
20.30 Omówienie programu
20.35 Szekspir, czyli gdzie

byłaś? — film z serii 40-latek
21.25 Piosenka z uśmiechem
21.30 Zaprósz, do Teatru

Współez. w Warszawie —

fragm. „Pana Jowialskiego”
A. Fredry

21.50 Piosenka z uśmiechem
21.55 Rury — kabaret Olgi

Lipińskiej
22.30 Pios. i rosm. z uśmie

chem — czyli spotkanie z B.
Krafftówną

22.40 Wiadomości Studia
Sport

22.50 Zagadka literacka
23.00 J. Ptaszyn-Wróblewski

prezent, muz./progr. rozrywk.

PROGRAM II

11.55 Sprawozd. sportowe
(Kr.), ok. 12.45 (w przerwie)
— śpiewa A. Świątek

13.40 Studio Sport (kol.)
14.15 Dla dzieci: Baśnie mo

jego dzieciństwa (kol.)
14.50 Prawda czasu — praw

da ekranu — Dojrzałe grona
dram, społ.-obycz. pr. radź.

16.05 Włamywacz amator —

film krym. prod. ang. (kol.)
17.00 Studio Sport (kol.) ■
18.00 Stereo i w kolorze —

Recital altowiolisty S. Kama
sy (kol.)

19.00 Mówimy po polsku —-

program oświatowy
19.30 Wieczór z dziennikiem

(kol.)
20.30 Z serii: Kulisy śledztwa

ode. pt. Twoja na zawsze

Jennie — film fab. pr. kanad.
(kol.)

21.20 Dziś straszy — wid.
muz.-poet. A. Osieckiej (kol.)

22.30 Klub Filmowy — Hi
storia pewnej baronowej —

film fab. prod. węg. (kol.)

PONIEDZIAŁEK

PROGRAM I

12.45 RTSS — Biologia,
sem. 3

U3.25 TTR — Mechanizacja
roln., sem. 3, lek powt.

14.55 Program dnia
15.00 Warszawo moja War

szawo pr. słowno-muz.

■KB OD14.I.1978R.DO20.I.1978R.gHg

15.30 NURT — Rola państwa
w bud. rozwiń, społecz. socja
listycznego

\ 16.00 Dziennik (kol.)
16.10 OBIEKTYW

16.30 Dla dzieci: Zwierzy
niec (kol.)

18.10 Saga Rodu Palliserów
— ode. 1. film fab. pr. TV

ang.
19.00 Dobranoc dla najmłod

szych (kol.)
19.10 Siódemka — program

dla młodzieży
- 19.30 Wieczór z dziennikiem
(kol.)

20.30 Teatr Telewizji — St.
Grochowiak — Szachy (kol.)

22.00 Sonda — magazyn
nauki i tęchn. (kol.)

22.30 Dziennik (kol.) ,

22.45 Camerata — mag. mu
zyczny (kol.)

PROGRAM II

16.30 Omów, progr. i przed
stawienie gości

16.35 Intermezzo — wyk.
trio barok, oraz tancerze Tea
tru Wielkiego

16.50 Górale, górale
17.15 Studio Bis przedstawia
17.20 Novi ad libitum
17.50 Studio. Bis przedstawia
17.55 Norweska ballada
18.15 Serce —lek. jazzu Stu

Martina
18.30 Studio Bis przedstawia
18.35 Sarah Vaughan w

Warszawie
19.00 Dobranoc dla najmł.

(kol.)
19.10 Program lokalny
19.30 Wieczór z dziennikiem

(kol.)
20.30 Jęz. niem. kurs podst.

1. 14
21.00 Jęz. fęanc. kurs podst.

powt. 1. 11 (kol.)
21.30 24 godziny (kol.)
21.40 Premiery w Studio

Bis — A. Makowicz, H. Bana
szak

21.55 Liii Ivanowa w scence

lirycznej pt. „Romans”
22.20 Giganci jazzu w War

szawie
23.20 „...że dni nasze dni

wiosenne” wyk. m. in. T. Bu-
dzisz-Krzyżanowska, K. Lit
win, J. Zelnik, R. Filipski

WTOREK

PROGRAM I

1

19.00 Dobranoc dla najmłod
szych (kol.)

19.10 Program lokalny ■
19.30 Wieczór z dziennikiem

(kol.)
20.30 Jęz. ang. — kurs

podst., 1. 15
21.00 Jęz. niem. — kurs

podst., powt. 1. 14
21.25 Inicjatywy (kol.)
21.55 24 godziny (kol.)
22.05 Wtorek Melomana

21.00 Jęz. ang. — kurs podst.
powt. .1. 15

21.30 24 godziny (kol.)
21.40 Bajkał — rep. filmowj'

(kol.)
22.00 Śledztwo — film fab.

pr. bułg. (kol.)

CZWARTEK

PROGRAM I

11.45 Droga przez mękę
ode. 12 Przedświt — film
radź, (kol.)

14.25 W drodze do nowego
— Prod. stawowa

> 14.55 Program dnia
I 15.00 Rzecz muzyczna —

pr.

6.30 RTSŚ — Biologia,’
sem. 3, lek. powt. 2

7.00 TTR — Mechan. roln., j
sem. 3, lek. powt.

9.00 Dla szkół: Jęz. polski | Toruń cz. 2 „Na tematy ludo-
kl. I lic. (kol.) 't”1'

10.00 Dla szkół: Jęz. polski
dla klas 2 lic.

12.05 Czterdziestolatek —

ode. Szekspir czyli gdzie by
łaś? (kol.)

12.55 Pr. dla szk. średn. —

Rodzina współczesna
14.55 Program . dnia
15.00 Melodie — estrada

kloru rumuńs. (kol.)
15.30 Saperska droga

pr. wojskowy
16.00 .. .......................

16.10
16.30

dych
17.10

wspomnień — telet.
17.50 Interstudio przedst. —

Człowiek i środowiskb (kol.)
18.20 Świat, który nie może

zaginąć — Tajemnice pszcze
lego ula — film przyr. pr. TV
ang. (kol.)

18.50 Radzimy
(kól.)

19.00 Dobranoc dla najmłod
szych (kol.)

19.10 -----

młodz.
19.30

(kol.)
20.30

ode. 12 pt. Przedświt —

fab. pr. TV ZSRR (kol.)
21.50 Świadkowie (kol.)
22.10 Dziennik (kol.)
22.25 Teatr Telewizji -

Frelek, Wł. Kowalski — Pocz
dam (kol.)

Dziennik (kol.)
OBIEKTYW
Studio Telewizji

Warszawa

Siódemka

fol-

Mło-

naszych

rolnikom

pr. dla

Wieczór z dziennikiem

Droga przez mękę —-

" " film

PROGRAM II

R.

14.55 Program dnia
15.00 Kino Telew. Najmł. —

Nasi przyjaciele
15.30 Dla mł. widzów:

cyzje piętnastolatków
16.00 Merdian — film

pr. TV CSRS (kol.)
17.30 Wojskowy film doku

mentalny (kol.'

De-

fab.

we” (kol.)
15.30

(kol.)
16.00
16.10

gram województw: krakowsk.,
krośń., nowosąd., przemysk.,
rzeszowsk., tarnowsk.

16.30 Dla dzieci:
Słowniczek (kol.)

17.00 Sensacje z
— dokumenty z

Wieży
17.30 Losowanie

Lotka
17.50 Ale heca — kom. film,

pr. ZSRR (kol.)
19.00 Dobranoc dla najmłod

szych (kol.)
19.10 Siódemka

dla młodz.
19.30 Wieczór z dziennikiem

(kol.)
20.30 Mity i rzeczywistość —

Ognie na ulicach — film lab.
pr. xang.

22.15 ”

graf
22.45
23.00

— pr. o rodzinie (kol.)

NURT Muzyka

Dziennik (kol.)
OBIEKTYW pro-

Entliczek-

przeszłości
Mariackiej

Małego

program

Muzyczny kinemato-

rze

Dziennik (kol.)
W minutę po premie-

PROGRAM II
Z

15.35 Program dnia
15.40 Kino Telewizji Dziew

cząt i Chłopców w pr. film
z cyklu: Do przerwy 0:1 pt.
„Kłopoty z kasą”

16.05 ~

3 film
17.45

Powsz.
dżinie

1815
Marysieńka Sobieska (koi.)

19.00 Dobranoc dla najmłod
szych (kol.)

19.10
19.30

(kol.)
20.30

I. 16 (kol.)

Daniel Druskat — ode.
fab. pr. TV NRD (kol.)
Towarzystwo Wiedzy
— Moje miejsce w ro-

Prawdy 5 legendy

Program lokalny
Wieczór z dziennikiem

PROGRAM I

9.00 Dla szk.: Jęz. poi dia
kl. 1 lic.

1J.45 Ale heca — film fab.
pr, radź, (kol.)

12.55 Dla szkók Jęz. poi. dla
kl. 2—4 lic.

14.55 Program dnia
15.00 Melodie — o balecie...

(kol.)
15.30 Kino Filmów Animo

wanych (kol.)
16.00 Dziennik (kol.)
16.10 OBIEKTYW
16.30 Ekran z bratkiem —

pr. przed „Dniem Babci” oraz

Podróże Jimmy’ego McPetter-
sa

18.00 Poligon (kol.)
18.20 Próba mistrzów — pr.

muz. w wyk. T. Zylis-Gary i
J. Marchwiiiskiego (kol.)

18.50 Radzimy rolnik-om
(kol.)

19.00 Dobranoc dla najmłod
szych (kol.)

19.10 Siódemka — program
dla młodzieży

19.30 Wieczór z dziennikiem
(kol.)

20.30 Człowiek z Marsylii —

ode. 3 (ost.) film fab. pr. wł.
(kol.)

21.55 Pegaz — Magazyn
kulturalny

22.40 Dziennik (kol.)
22.55 W min. po premierze

— program o rodzinie (kol.)

PROGRAM II

16.05 Program dnia
16.10 Paragrafy i my
16.40 Mam pomysł (kol.)
17.40 Sztuka na co dzień —

mag. publ. kult, (koł.)
17.40 Studio Sport — Wo

kół stadionów (kol.)
18.10 Popoł. podróży i przy

gody’ — Ku brzegom dalekiej
Oceanii

19.00 Dobranoc dla najmł.
(kol.)

19.10 Program lokalny
19.30 Wieczór z dziennikiem

(kol.)
20.30 NURT — Środowisko

społ.-przvrodn. (kol.)
21.00 NURT — Czynniki o-

kreśl. przekonania i postaw/'
światopogl. młodz.

21.30 NURT — Rola pań
stwa w bud. rozwi-n.' społecz.
socjalist.

22.00 24 godziny (kol.)
22.10 Chłopi — ode. 3 film

fab. pr. TP (kol.)
23.00 Sytuacje — Cena sło

wa — progr. oświat.

11.05 Dla szk.: Wych. techn.
dla kl. 1—3 lic.

11.35 Meridian -- film fab.
pr. TV CSRS (kol.)

14.55 Program dnia
15.00 Melodie — Malowany

dzban — kraina górsk. orłów
(kol.)

15.30 NURT — J. Korczak
— żywa legenda

16.00 Dziennik (kol.)
16.10 OBIEKTYW
16.30 Dla dzieci: Znacie to

posłuchajcie — Zupa jarzy
nowa (kol.)

17.00 Spotkanie z medycyną
(kol.)

17.30 Opow. o przyjaźni cdc.
2 pt. „Mikołaj Siedych” film
fab. pr. TV ZSRR

18.45 Magazyn motoryzacyj
ny (kol.)

19.00 Dobranoc dla najmłod
szych (kol.)

19.10 Siódemka — program
dla młodz.

19.30 Wieczór z dziennikiem
(kol.)

20.30 Robotnicze losy —=

„Gwiazdy patrzą na nas” —■
ode. „Mąciciele” (ostatni)

21.30 Studio Teatralne — St.
I. Witkiewicz — Wariat i za
konnica

23.00 Dziennik (kol.)
23.15 Sygnały — Magazyn

filmowy

PROGRAM II

15.35 Program .dnia
15.40 Czas i ludzie — ostat

nie królestwo Kalashi — film
dok. pr. ang. (kol.)

16.30 Godz. ośrodków — Po
dróż przez pół wieku m. in.
film o mai. F. Topolskiego
(kol.) •

17.30 Studio Sport — tury«
styka i wypocz. (kol.)

18.00 60 minut muzyki (kol.)
19.00 Dobranoc dla najmł

(kol.)
19.10 Program lokalny
19.30 Wieczór z dziennikiem

(kol.)
20.30 Jęz. franc. — kurs

podst., powt. 1. 12 (kol.)
21.00 Jęz. ros. — kurs

podst., lek. 16 (kol.)
21.25 24 godziny (kol.)
21.35 Człowiek z Marsylii —

film fab. pr. wł. (ode. ostatni)
(kol.)
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GAZETA POŁUDNIOWA !

- DZIENNIK POLSKIEJ
ZJEDNOCZONEJ PARTII
ROBOTNICZEJ. Adres re
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WITOLD ZECHENTER

leśli

podłużna skrzynia z obitym

ROMUALD LENECH

PRO*O*

Rozwiązanie KRZYŻÓWKI NR 51

— węzeł morski

NAGRODY WYLOSOWALI

KRZY20WKA
'dakcja rozlosuje nagrody w postaci
książek.

— Taki sympatyczny urzędnik! He

razy będę wychodzić za mąż, przyjdę
tutaj...

— przy obecnych
ściach kadrowych
wykorzystywania
tów.

że leżący wyda ostatnie
zabicrze się w daleką dro-

,Zakupy w SPOREM — to przyjem-
że ludziom znudziły się już in-

NAGRODY ZOSTANĄ WYSŁANE

POCZTĄ

PIONOWO: 1. konsumy, 2.
wata (gaza), 4. jazz, 5. pasjans, 6. Delibes,
11. rędzina, 13. klaps, 14. legat, 16. Tau
ryda, 17. animizm, 18. trofeum, 19. psiku

sy, 23. kran, 25. rzep.

cet, 15. maczuga, 20. Parnas,
22. Gromyko, 24. trafika, 26.

resursa.

śpisz...

co łaska. To bardzo właściwy
trudno-

— sposób
litera-

POZIOMO: 7. korelat, 8. padalec,
psubrat, 10. czajnik, 12. kminek, 14. lan-

21. Torysi,
oddział, 27,

— Zawsze biorę
nie grają marsza

tu ślub, bo tutaj tak pięk-
Mendelssohna.

— My jesteśmy bardzo praktyczni...

7Ś /<

Mamo, stało się coś strasznego, Marta do
piero co wyznała mi, żę nie jestem pierw
szym mężczyzną w jej życiu.

— Czy zechce Jani zostać wdową po tym
oto panu?

Rysunki: „Krokodyl”, „Dikobraz , „Eulen-
spiegel”, Europeo”.

Tygodnik Nadzwyczajny
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Wlecze się zima,
pada śnieg,
który się w lepkie zmienia błoto,
więc' zniechęcony drepce człek,
do domu wróciłby z ochotą.

A tu sprawunki,
albo coś
załatwić trzeba w jakimś biurze:
w kolejce popchnął kogoś ktoś...
w biurach są zaległości duże

Raz sypie śnieg,
raz siąpi deszcz,
a wiatr podszywa twój paltocik —

wlecze się zima: katar... dreszcz...
Może na grypkę się zanosi?

I mija tak
za dzionkiem dzień
niemiły,
szary,
bezlitosny:
wlecze się zima... Pokrzep się
przysłowiem tym: Byle do iciosny!

Bo wiosna przyjdzie,
o tym wiesz!
Pewnością tą się wzmocnij szczerze!
Niech sypie śnieg!
niech siąpi deszcz!
Nadziei nic ci nie odbierze!!

TURYSTA żali sfę Werownikowi hotelu!
— W prospekcie plszą, że do miasta jest

10 minut, a ja szedłem prawie dwie go
dziny. .

— A auta pan nie ma?

★
— JESTEM JUZ mężatką 20 lat i cią

gle kocham tego samego; mężczyznę.
— To pani mąż musi byt szczęśliwy.
— Dlaczego? On go wcale nie zna.„

★
— KIEDY WRACAM

domu, moja żona staje
— Chciałeś powiedzieć:
— Nie, historyczką,

wypominać przeszłość..
★

— TEN ŚRODEK na porost włosów
działa cuda — zachwala fryzjer — przy
jego użyciu włosy mogą wyróść nawet

na kulach bilardowych.
— Wierzę, ale czy nie przeszkadza to

w grze?

późno nocą do
się historyczką,
histeryczką?

Zaraz zaczyna mi

★
Basia wraca wieczorsm z

domu:
17-LETNIA

weekendu do
__

...

— Mamo zaręczyłam się z tym młodym
ginekologiem ze szpitala!

— Ale on nie ma praktyki — z nieza
dowoleniem stwierdza matka.

— To ty talf myślisz, mamo.-

OTOCZYLIŚMY kołem Przylaszczaka,
który, rozebrany do piżamy, trząsł
się z zimna pod kocem na tapcza

nie. Wszędzie skupione twarze, jakby w

oczekiwaniu,
dyspozycje i

Obok stała

wiekiem, mieszcząca z łatwością nawet ro
słego mężczyznę.

— Nie wiedziałem, że był taki sław
ny — wzruszyłem się. — Tuż nad wez
głowiem pochylał się człowiek z radia,
podtykając mikrofon pod nos denatowi, a

oba kąty pokoju zajęła telewizja na sta
nowiska operacyjne.

Błysnęły lampy halogenowe, zaszumiał

kołowrotek z taśmą filmową. Potykając
się o telewizyjny kabel, ktoś z ekipy
zwrócił się do leżącego:

— W tej przełomowej chwili wzywamy

pana do wygłoszenia proroctwa na nowy
rok.

Przylaszczak skupił się. Na czole na
brzmiały mu żyły z wysiłku, a w oczach

zapłonął blask.

— W tym roku mistrzem świata zostanie

tylko jedna drużyna. Najszczęśliwsza. A

u nas — zaczął wieszczyć — środek tabeli

ekstraklasy piłkarskiej ulegnie zachwia
niu. Ci, co byli bliżej góry, zejdą w dół, a

z dołu ruszą się ku górze. KS Kolorowi

wyrolują bezlitośnie Matadorów-Sępociny

s „Pucharu Słowika” dwucyfrowym wy
nikiem. KS Rozgrzani przez zainkasowa-
nie pięciu czerwonych kartek pozostaną
praktycznie bez zawodników i bez szans.

Nadzieja ataku klubu Preferanci-Propo-
rzec — sławny prawoskrzydłowy Misiek

Biskajczyk, nadal nie będzie zawodził na
dziei, ale to go nie zawiedzie do Argen
tyny, tylko do KS Kaperownik. Suma

strzelonych goli w przyszłym sezonie bę
dzie mniejsza o liczbę 77 od ilości popełnio-

nych na boiskach fauli. Ponadto handel

wystąpi z propozycją wprowadzenia kwa
dratowej piłki dla uzyskania ułatwień w

produkcji...
Skorzystałem z pauzy i szepnąłem do

sąsiada:
— I pomyśleć, że takiego genialnego

wieszcza włożą niedługo do trumny!
— Zwariował pan? — rzucił sąsiad. —

Podpisał kontrakt za grubą forsę na pro
roka piłkarskiego mistrzostw świata z ja
kąś latynoską organizacją sportową i prze-
jedzie się w pace okrętem na drugą pół
kulę. Fracht jest tańszy od biletu oso
bowego. W skrzyni są dziurki do oddy
chania, a ściany grubo wymoszczone.
Zęby nie wykorkował z gorąca, pojedzie
w piżamie. W razie wpadki, ma ubranie

więzienne jak znalazł...

''.POZIOMO: 7. miejscowość w Austrii,
'znany obóz koncentracyjny, 8. przydroż

ne drzewa, 9. języczek spustowy, 11. ty
powe dla Afryki i Australii zbiorowisko
roślinne, 13. może być z kalendarza, 15.
laska, kij, 17. leciwa wódka, 19. wykonuje
karkołomne ćwiczenia, 22. karteczka z no
tatkami, 25. nakładnianie do czegoś, 27.
kompresy, 28 jednostka ciężaru, 29. urzęd
nik dyplomatyczny d/s specjalnych, 30.
linia jak sprężyna, 31. najmniejszy dzwon.

PIONOWO: 1. błyszczące buciki, 2. wó
zek na jednym kółku, 3. cecha właściwa
danemu przedmiotowi, 4. symbol władzy
hetmańskiej. 5. wróg przemytników, 6.
dostojeństwo, 10. złoty sznur generalski,
12. rodzaj techniki graficznej, 14. bardzo
znana zakopiańska góra, 16. barwny mo
tyl dzienny, 17. „jedynka” wyścigowa, 18.
rzeka w pn. Włoszech, 20. stroni od świa
ta i ludzi, 21. wieś podhalańska znana z

produkcji nart, 23. ważny dział medycy
ny, 24. wódz rzymski, stłumił powstanie
Spartakusa,- 26. pisarz i poeta okresu
Powstania Styczniowego, 27. przedmiot,

rzecz.

Rok VII

Wydawca BRUNON RAJCA bez spółki

Tygodnik „Perspektywy” zamieszcza krzyżówki „Społem”,
których rozwiązania stanowią różne hasła reklamowe tej
instytucji, p. Jan Szczawiński z Krakowa donosi nam, że

zauroczył się hasłem: '

ność”. Na pewno, zwłaszcza
ne, pospolite przyjemności.

Z ŻYCIA
WYŻSZYCH SFER:

Poetka

szczyńska
„Przekrój”
maskotkę
„Niegdyś wierzyłam w wiele

rzeczy, które przynosić mi

miały szczęście — cieszyłam
się, gdy zobaczyłam na ulicy
białego konia, tęczę na nie
bie, jaskółki. Dziś jakoś o

tym nie myślę. Lubię nie
które przedmioty, ale to chy
ba z racji ofiarodawcy czy

Swir-

przez
swoją

Anna

zapytana
czy ma

odpowiedziała:

okoliczności, w jakich je o-

trzymałam, trudno mi więc
uważać je za maskotkę”. Na
wet poeci, okazuje się, mają
obecnie bardziej materiali
styczne dążenia. © Jan Z.

Słojswski (Hamilton) przy
znał się w tygodniku „Kul
tura”, że po felietonie „Wo
kół piosenki”, MPK zatrudni
ło go jako śpiewaka autobu
sowego po godzinach. Felie
tonista dostaje 500 złotych i

prowizję, poza tym przysłu
guje mu mundur, węgiel i
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— Nieszczęścia zawsze muszą is« w

parze, zgubiłem gdzieś rękawiczki—

.. .zwinięty w kłębek: Nie bywasz
łubianym towarzyszem swoich ró
wieśników. Masz niespokojny cha
rakter, brak ci odwagi do wszel
kiego ryzyka.

...na brzuchu z głową pod podu
szką: Uważany jesteś za człowieka

grzecznego i dobrze wychowanego,
światowego. W rzeczywistości brak
ci pewności siebie, cierpisz na u-

kryte kompleksy. Powinieneś częś
ciej bywać między ludźmi,

. ..na brzuchu, z rękami wzniesio-

nymi ku górze: Ukrywasz zwojk
prawdziwe oblicze. Jesteś więc zwy
kle, niesłusznie, źle osądzany. Po
winieneś starać się popracować nad

sobą, przezwyciężyć nieśmiałość i

podejrzliwość.
...na boku, z nogami podkurczo-.

nymi: Masz mało energii i życiowe
go entuzjazmu. Jesteś uległy, masa

krytyczny stosunek do siebie, trud
no ci przezwyciężyć nieśmiałość.

...w poprzek łóżka: Jesteś miłym
człowiekiem, pełnym ufności do o-

toczenia. . Jesteś wyrozumiały dla
słabości innych i masz „złote” serce.

...na wznak, z jedną nogą podkur
czoną: Cechuje cię pewność siebie
zarozumiałość. Żyjesz w nieustan
nym napięciu. Jesteś często pode
nerwowany i zgorzkniały.

Plan tematyczny polskich kartek pocztowych na rok bieżą
cy obejmuje 16 pozycji. Dotyczyć one będą następujących
wydarzeń: 25-lecie Fabryki Maszyn Żniwnych, 50-lecie Urzę
du Morskiego w Gdyni, 3‘J-lecie Fabryki Samochodów Do
stawczych w Nysie, 50-lecie powstania Wojskowego Instytutu
Medycyny Lotniczej, 400-lecie Zakopanego, 100-lecie Urzędu
Telegraficznego w Zakopanem, GUS — Narodowy Spis Pow
szechny, Polski Komitet Olimpijski — Dzień Olimpijczyka,
Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna „Socphilex 78” —■
Szombathely (Węgry), 600-lecie Wilanowa — Poczta Dyliżan
sowa na trasie Wilanów—Zamek, 30-lecie Fabryki Samocho
dów Ciężarowych „star" w Starachowicach, 80-lecie działal
ności Towarzystwa Muzycznego w Lublinie, 90-lecie War
szawskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Ponadto ukażą się
kartki poświęcone: ochronie zabytków (Bydgoszcz), Zamkowi
Królewskiemu w Warszawie (obiegowa) oraz Min. Handlu
Wewnętrznego i Usług. (ZG)
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nie otworzycie natychmiast— O ile
drzwi, wypiję herbatę sam!

Rozwiązania prosimy nadsyłać w termi
nie do dnia 20.1.78 r. (decyduje data stem
pla pocztowego) z dopiskiem na kopercie:
„Krzyżówka nr 2”. Wśród czytelników,
którzy nadeślą prawidłowe odpowiedzi re-

— To nic, że brzydka, ale cala jej
rodzina obiecała mi pomoc przy bu
dowie domku jednorodzinnego.

Delbana, 3.

Za prawidłowe rozwiązanie zadań
krzyżówce nr 51. z dnia 31 XII 1977/1 I
1978 r. książki otrzymują: Z. Grzelewska,
M. Kowalczyk, Z. Galus. M. Mierzwa, M.
Dobrowolski, F. Pieczara — Kraków, K.
Orzechowska — Tarnów, M. Cyran Ra
szów, M. Popko — Stary Sącz, Z. Chociej
— Nowy Sącz.

— Spóźniłeś się, wychodzę za

za świadka.

¥
NOWOŚĆ: Zbigniew Kur-

tycz z „Tele-echa"!
¥

INFORMACJE
SENSACYJNE:

Fabryka Mebli w Krzyżu
Wielkopolskim miesięcznie
produkuje 6.000 biurek. Te
go roku zakład powiększy
produkcję w porównaniu z

1977 o 30 procent, cieszy się
„Głos Wielkopolski”. Loka
torzy nowych mieszkań —

należy przypuszczać —

wiadomość z Krzyża przyj-
mą z ogromną satysfakcją.
@ Reporter „Dziennika
Bałtyckiego” nigdzie w

drogeriach Trójmiasta nie
mógł kupić ałunu, środka
skutecznie dezynfekującego
i tamującego krew. Nieza
stąpiony bywa ałun przy
goleniu. Trafił dziennikarz
wreszcie do Elbląga, kupił
sztyfty ałunu i ogłosił ar
tykuł pt. „A jednak jest!”.
Nie może jednak ustalić
kto jest producentem tego
rarytasu. @ Na stacji w

Skarżysku-Kamiennej
ciąg osobowy —.pisze „Sło
wo Ludu” — opóźniał swój
odjazd w kierunku Sando
mierza. Małemu chłopcu,
którego na ręku trzymała
matka, zachciało się siusiu.
Matka skierowała się
WC, ale konduktor
strzegł:
wąnia
Matka
duktbr
Trudną
ła grupa
rynarzy: zagrozili konduk
torowi, że przepchają po
ciąg kilkadziesiąt metrów
za dworzec. Funkcjona
riusz PKP ustąpił. @ Kie-'
rowca „Transbudu” we

Wrocławiu Franciszek Ni-
kodemski ujawnił w „Sło
wie Polskim” jak brygada
rozładunkowa z Wrocław
skiego Kombinatu Budowy
Domów realizuje hasło
„Polak potrafi”. Nie chcąc
się przemęczać opracowano
specjalną metodę opóźnia
nia kursów ciężarówek: w

niewielki klocek drewnia
ny wbija się dwa długie
budowlane gwoździe a

przyrząd wkłada się mię
dzy tylne koła samochodu.

do
o-

,.Zabrania się uży
ty czasie postoju”,
molestowała, kon-

groził grzywną,
sytuację rozwiąza-

podróżnych-ma-

radości winem „Muscat” z

Jeleniej Góry, w którego
butelkach zalegają osady
drożdży i białka, a potem
otworzyć radio „Justyna” z

’

fabryki w Dzierżoniowie,
które wyróżnia się tym że

nigdy nie gra!
ODClNKhCHl
- „CHOWANNA” (odcinek

I. fajrant! © Spółdzielnia
,.Steelon” we Wrocławiu —

dowiadujemy się ze „Sło
wa Polskiego”.— wyprodu
kowała 4.000 samochodzi
ków — zabawek z których
ponad 1.000 nadaje się na

śmietnik. Tylko się upić z

POWIEŚĆ W

Bronisław F Treniowski
czwarty): „Dwoje dzieci niech w tymże samym łóżku nie
śpią, bo przypuściwszy nawet, iż jedno drugie ~a wstyd
nie chwyta, co się zwykle dzieje, samo już przyłożenie
ciała do ciała, jakoby jednego metalu do drugiego, jest
stosem galwanicznym, z którego wyskoczy iskra elek
tryczna. Niechaj się kilkoro dzieci, nawet płci tej samej,
razem nie kąpie, co u nas na wsi tak często się zdarza.
Juz sam widok cudzego obnażonego ciała obudzą w nas,
wedle Platona, myśli wszeteczne. A ciało chłopców jest
zazwyczaj tak krągłe i piękne, tak dla oka niebezpiecz
ne, że nawet dorosły mężczyzna oprzeć się jego wdziękom
nie może... Ciało nagie młodego chłopca wiedzie innych
chłopców silniej na pokuszenie niż widok nagiego dziew
częcia. Skoro kilku chłopców, zwłaszcza bez dozoru, ką
pie się w, jednej rzece, to trafia się zbyt często, iż je
den z nich wychodzi z wody, staje nago i publicznie hoł
duje onanii. Inne chłopcy, które były dotąd niewinne,
widzą syrenę i zaraza je ochłonęła.” (c.d.n.).

KSIĘGARNIA
„KURIERKA”:

Joanna Wilińska, Feliks
Derecki, Andrzej Nowicki —

„DOBRANOC DLA DORO
SŁYCH”. Nakładem Wy-

dawnictwa Radia i Telewizji.
Tym razem bez aktorów, ale
nośność tej satyry — jak pi-
sze w przedmowie Witold
Filier — wydaje się bezspor
na,

* szansa rozsmakowania

w tych literackich miniatur
kach iście wielka. © Franccs
A. Yatcs — „SZTUKA PA
MIĘCI”. Nakładem PIW.

Interesujący przewodnik po
historii sztuki pamięci, mało
znanej dyscypliny, obejmu
jącej wiele zagadnień z po--
gratiicza różnych dziedzin

wiedzy: filozofii, psychologii,
magii, kabały, okultyzmu,
hermetyzmu, astrologii, logi
ki, matematyki, teatru. © ..W
ZACZAROWANYM ZWIER
CIADLE” — opowiadania
fantastyczne Ameryki Ła
cińskiej. Nakładem Wyda
wnictwa Literackiego.

OPTYMIZM!

Dyr. Tadeusz Kieć z ) Kra
kowskiej Spółdzielni Ogrod-
niczo-Pszczelarskiej po ujaw
nieniu przez „Dziennik Pol
ski” nonsensów w zaopatrze
niu Krakowa w kwiaty, za
pewnił że od 15 stycznia 1978
nastąpi zdecydowana popra
wa. To bardzo pięknie.
Nadmieniamy przy okazji, że
rok 1978 — w przeciwień
stwie do roku 1977 — nie Bę
dzie dłuższy o 1 sekundę i
trzeba to też uwzględnić w

realizacji śmiałych przedsię
wzięć.

BALLADA
Niestrudzeni realizatorzy

programu rozrywkowego TV
— Kraków „Spotkania z

balladą” niedawno rozpow
szechnili w uńelu gazetach
w kraju specjalną ankietę na

„Najgorszego aktora filmo
wego w roku 1977". Napłynę
ło trochę wypowiedzi, które

zmieściły się w koszyku po
kazanym już publiczności na

nagraniu 9 stycznią 1978 r.

Konferansjerzy — jak zwy
kle ostatnio dowcipni — od
czytali nazwiska artystów i

okazało się, że w Polsce nie
ma w ogóle złych aktorów. I

dlatego sprowadzono do Kra-
kowa, dawnego krakowiani
na — Ryszarda Pietruskiego
obdarowując go honorami

najlepszego, czemu się sam

Ryszard Pietruski dziwił.
Kiedyś to „Spotkanie z bal
ladą” obejrzymy być może w

TVP.

„Kurierek” w żałobie: naj
wyższa z żyjących na świę
cie kobiet p. Sandy Allen

przestała rosnąć i ma obecnie
229 cm wzrostu. „Kurierek
ciągle jeszcze rośnie.


