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debaty generalnej
XXXIII Sesji ONZ

NOW Y JORK (PAP). 12 bm, w Nowym Jorku
zakończyła się debata generalna XXXIII Sesji
Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.
W ciągu ostatnich trzech tygodni szefowie de
legacji 142 spośród 150 państw członkowskich
ONZ przedstawiali stanowiska swoich rządów
wobec, najważniejszych problemów międzynaro-
dowycn.

Bieżący rok zapisze się w kronikach ONZ prze
de wszystkim jako rok największego dotych
czas forum rozbrojeniowego, którym była X Se
sja Specjalna w sprawie rozbrojenia. Sukcesem
tej sesji było jednomyślne przyjęcie dokumentu

końcowego, zawierającego występny program w

tej tak istotnej dla przyszłości świata sprawie.
Sytuacja ta znalazła odbicie w debacie gene

ralnej bieżącej, jesiennej sesji Zgromadzenia
Ogólnego — podczas której kraje socjalistyczne
zgłosiły nowe istotne inicjatywy, zmierzające do
utrwalenia pokoju i bezpieczeństwa międzyna
rodowego. Należą, do nich przede wszystkim:
długofalowa i zaadresowana do wszystkich pol-
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Z prac Prezydium Rządu
Stan realizacji zadań w resorcie administracji,

gospodarki terenowej i ochrony środowiska

WARSZAWA (PAP). Jak informuje rzecznik prasowy rządu
— 1S bm. Prezydium Rządu rozpatrzyło stan realizacji tego
rocznych zadań w resorcie administracji, gospodarki terenowej
i ochrony środowiska. Resort nadzoruje funkcjonowanie wielu
dziedzin życia społeczno-gospodarczego.

W przeprowadzonej dyskusji skupiono uwagę na tych za
gadnieniach, które — jak podkreślano — mają charakter prio
rytetowy, a więc na sprawach związanych z realizacją progra
mu budownictwa mieszkaniowego oraz remontami i moderni
zacją starych zasobów mieszkalnych, jak również z rozwojem
i unowocześnieniem gospodarki komunalnej w miastach, z

ochroną środowiska, wreszcie — z doskonaleniem działalności

terenowych organów administracji państwowej. We wszystkich
tych dziedzinach nastąpił w roku bieżącym postęp. Dotyczy to
zwłaszcza budowy mieszkań. Dotychczas bowiem oddano w tym
roku do użytku o ponad jedną piątą więcej mieszkalnej po
wierzchni użytkowej niż w podobnym okresie roku zeszłego.

Prezydium Rządu omówiło także niektóre zagadnienia tech
niczno-organizacyjne związane z przygotowaniem dalszej rozbu
dowy Huty ,,Katowice”, jak również rozwojem nowoczesnej pro
dukcji w przemyśle hutniczym. Ostatnie dni słonecznej Jesieni na krakowskich Plantach.. Fot. W. Klag

proletariusze wszystkich krajów łączcie siei
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P. Jaroszewicz

przyjął ministra

poczty i telekomunikacji
Algierii

WARSZAWA (PAP). W dniu
13 bm. prezes Rady Ministrów
Piotr Jaroszewicz przyjął mini
stra poczty i telekomunikacji
Algierskiej Republiki Ludowo-
Demokratycznej Mohammeda

Zerguini.
Podczas spotkania poruszono

sprawy związane z rozwojem
dotychczasowej współpracy oraz

programem dalszych przedsię
wzięć w dziedzinie poczt i tele
komunikacji. .

13 bm. w Warszawie podpisa
no porozumienie o współpracy
między Ministerstwem Poczty i

Telekomunikacji Algierskiej
Republiki Ludowo-Demokraty
cznej, a naszym Ministerstwepa
Łączności w dziedzinie poczt 1

telekomunikacji.

!

I,

Sztandar AZS odznaczony Krzyżem Komandorskim

Orderu Odrodzenia Polski

70 lat sportu akademickiego
(Inf. wł.) Jedna z najbardziej zasłużonych dla polskiego spor

tu organizacja — Akademicki Związek Sportowy obchodzi w tych
dniach 70-!ecie swego istnienia. Z okazji jubileuszu pod adre
sem AZS nadeszło wiele listów gratulacyjnych, wśród nich ed
przewodniczącego Rady Państwa prof. HENRYKA JABŁOŃ
SKIEGO.

Wczoraj w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagielloń
skiego odbyła się uroczysta akademia jubileuszowa, z udziałem

zastępcy członka Biura Politycznego KC, I sekretarza KK PZPR
Kazimierza Barcikowskiego. Nie przypadkiem właśnie na jej
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Dyskusja w Klubie „Pod Gruszką44

Problemy absolwentów
(Inf. wł.) Dlaczego z zatrudnieniem absolwentów wyższych u-

cżelni są ciągle kłopoty? Na,pytanie to próbowano znaleźć od
powiedź w czasie wczorajszej dyskusji w Klubie „Pod Gruszką”
organizowanej przez SDP, której gospodarzem była redakcja
..‘•■tudenta”. Głosy dyskutantów, zarówno opisujące indywidual
ne perypetie magistrów jak i rozważające generalia, wskazy
wały na jedno: brak dobrego, rzetelnego i robionego z dostate
cznym wyprzedzeniem planowania potrzeb,gospodarki w zakre-

(DOKONCZENIE NA STR. 2)

„Na dziś stanowisko,
proszą koleżeństwa, jest
takie, że jutro zmienimy
zdanie”. Ten zwrot „na
dziś” zrobił obłędną karie
rą. Jak się nie ma nic do
powiedzenia, zaczyna się
od twardego — „na dziś
stanowisko jest...". Jak nie
można pozbierać wątku (a
czasem rzeczywiście trud
no) dorzuca się „na dziś”.

W PÓŁ SŁOWA...

powtarzają zarówno ci, co

świadomie kłamią, jak i ci
co mówią rzeczywiście pra
wdę. Zwrotem „na dziś”
podpierają się również do
brzy ludzie, którzy akurat
nie myślą kategoriami
tymczasowości. Ale weszło
już im w nawyk stawiać
w ten sposób przecinki lub
zaczynać kłopotliwą mowę.
A może chcą powiedzieć,

Maciej Szumowski

Tytuł Zasłużony Nauczyciel PRL" dla 122 osób

W każdym dziele
tkwi cząstka ich trudu

Uroczystość w Belwederze z udziałem H. Jabłońskiego • Koncert

krakowskich uczniów dla wychowawców • Odznaczenia dla pedagogów
w Nowym Sączu • Akademia w Tarnowie

WARSZAWA jtrAP). Rada Państw* nadała 122 wyróż
niającym się w toku wieloletniej pracy oświatowej peda
gogom tytuły honorowe „Zasłużony Nauczyciel PRL”. 13
bm. — w przededniu Święta Nauczyciela — wyróżnieni
spotkali się w Belwederze, by odebrać związane z nada
nymi im tytułami odznaki i dyplomy.

że spotykamy się na

przed 60. rocznicą odzy-
niepodległości, skłania

Zwracając się do nauczycieli
przewodniczący Rady Państwa

Henryk Jabłoński powiedział
m. in.: „W statystykach świato
wych nauczycieli zalicza się do
zawodów' „nieprodukcyjnych”,
lecz w każdej produkcji, w każ
dym ludzkim dziele jest cząstka
ich trudu, bo istnieje ona w

każdym twórcy, w każdym czło
wieku.

Fakt,
krótko
skania
do historycznych refleksji.

Jednym z najpiękniejszych
składników naszej tradycji jest
wielki prąd odrodzeńczy epoki
Stanisławowskiej, a w nim po
czesne miejsce zajmuje Komisja
Edukacji Narodowej. Szczycimy
się nią, a wśród jej osiągnięć
wysoko oceniamy utworzenie

zespolonego systemu oświaty i

odpowiadającego mu „stanu a-

kademickiego”.
H. Jabłoński wskazał następ

nie, że w naszym ustroju sze-

roko otwarte są bramy szkół

wszystkich szczebli, a oświata i

wychowanie są jednym z fun
damentów rozwoju gospodarki i

kultury narodowej, siły pań
stwa oraz warunków społecz
nych umożliwiających wszech
stronny rozwój każdej jedno
stki. Wiąże się z tym troska -o

młode pokolenie, o jego zdrowie

fizyczne i moralne i to nie tyl
ko u nas, lecz na całym świę
cie. Świadczą o tym chociażby
inicjatywy Polski na forum
ONZ w sprawie dzieci, a osta
tnio w sprawie wychowania dla

pokoju. A z tego wynika już
najbardziej bezpośrednio szacu
nek głęboki dla tych, którzy
wychowują.

Przewodniczący Rady Pań
stwa złożył wyróżnionym ser
deczne gratulacje i najlepsze
życzenia. Zasłużonych nauczy
cieli PRL udekorowali związa
nymi z przyznanymi im tytuła
mi odznakami: przewodniczący
Rady Państwa — Henryk Ja-

błoński oraz zastępcy przewod-
dniczącego Rady Państwa —

Edward Babiuch 1 Władysław
Kruczek.

Tytułem „Zasłużony Nauczy
ciel PRL” odznaczeni zostali m.

in.: Jan Gryźlak — emeryto
wany nauczyciel Szkoły Pod
stawowej nr 13 w Nowym Są
czu; Wacław Łeskiewicz
fesor

pro-
zwyczajny w AGH; Ta

deusz Maćkowski — emeryto
wany nauczyciel Zespołu Szkół

Budowlanych nr 1 w Krakowie;,
Zygfryd Pięta *— emerytowany
starszy wizytator Kuratorium
Oświaty i Wychowania w Kra
kowie; Julia Różycka — emery
towana dyrektorka II LO dla Pra
cujących w Krakowie; Stanisław
Zych — dyrektor Zespołu Szkół
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„Na dziś "

Jak mówi się o przyszłości
i przeszłości, dobrze jest
powiedzieć na samym
wstępie, że „na dziś nie ma

problemów z przyszłością”.
Nietaktem byłoby wracać
do historii nie dając do
zrozumienia, że jest to o-

brachunek właśnie „na
dziś", a nie dla całych po
koleń.

Oczywiście — parodiuję,
bo to w końcu nic nie zna
czy! Jak nie znaczy nic,
raz po raz powtarzane sło
wo „prawda”.

Taki już jest ten slang
społeczników i słowo „pra
wda” jak i zwrot „na dziś”

że to nie ich zdanie tylko
instrukcja, która właśnie
dziś przyszła i obowiązuje?

Tak czy siak ta zbitka
słowna jest charakterysty
czna.

Kompromituje ona w

sposób zupełnie nieświa
domy pewien sposób my
ślenia społecznego, który
pleni się jak groźny paso
żyt. Aby do jutra, aby do
wiosny, aby w zgodzie z
ostatnim zarządzeniem (po
przednie się nie liczą.'). To
jest sposób reagowania,
który napawa przeraże
niem, szczególnie u tych
wszystkich, którzy z racji

swych obowiązków kierow
niczych czy społecznych
powinni myśleć kategoria
mi szerszymi, niż nadużyte
„dziś”.

Myślę, że ten irytujący
zwrot, prawie. oficjalny,
wziął się ze szczerej chęci
podkreślenia swego wtaje
mniczenia w wielkie spra
wy. To z jednej strony. A
z drugiej — z chęci pod
kreślenia swojej gotowo
ści, dyspozycyjności. Choć
by to miała być dyspozycja
obowiązująca właśnie je
den dzień dziś. Nic w

tym, w końcu, takiego
zdrożnego. Ludzi oddanych,
gotowych i dobrze poinfor
mowanych (z dnia na

dzień) zawsze nam potrze
ba. Sęk w tym, żeby z

pewnej niezbędnej taktyki
zarządzania — kierowania
zespołami ludzi, z procedu
ry' urzędniczej nie czynić

filozofii życia społecznego
Bo w tym momencie śmie-
sznostka slangu kadry kie
rowniczej zamienia się w

groźną zasadę kierowania
— obym ja sam, mój za
kład, moja dzielnica i moi
mili wyszli na swoje. Co
potem? Niech się martwią
następni.

Tak się kończy tożsa
mość obywatelska, a za
czyna tożsamość kliki To
jest ten partykularyzm w

najgorszym wydaniu.

Wizyta min. E. Wojtaszka w Grecji
V ATENY (PAP). Minister spraw «arranieznych PRL, Emil

Wojtaszek przebywający s oficjalną wizytą w Grecji na za
proszenie ministra spraw zagranicznyeh tego kraju Jeorjoaa
Ralliaa został przyjęty 13 bm. przez prezydenta Republiki
Grecji, Konstantinosa Tsatsoaa. Tego samego dnia min. Woj
taszka przyjął premier Kenstantinos Karamanlis.

W gmachu MSZ Grecji rozpoczęły się w piątek rozmowy
polsko-greckie.

W piątek wieczorem min. Rallis podejmował obiadem min.
Wojtaszka i towarzyszące mu eeeby. Ministrowie wygłosili
przemówienia.

Delegacja KPZR z wizytą w Rumunii
BUKARESZT (PAP). Na zaproazenie Komitetu Centralnego

Rumuńskiej Partii Komunistycznej 13 bm. przybyła do Bu
karesztu z przyjacielską wizytą delegacja Komunistycznej
Partii Związku Radzieckiego, na której czele stoi członek
Biura Politycmeego KC KPZR, minister spraw zagranicz
nych ZSRR, Andriej Gremykó. W skład delegacji wchodzą
także z/stępoa członka Biura Politycznego, sekretarz KC
KPZR, Boris Ponomariow, sekretarz KC KPZR, Konstantin
Rusaków oraz członek KC KPZR, ambasador ZSRR w Rumu*
nii, Wasilij Drezdenko.

Ola Ullsten — premierem Szwecji
SZTOKHOLM (PAP). Ola Ullsten, przywódca Partii Libeł

ralnej został w piątek zatwierdzony przez Parlament na sta.
nowisku premiera. Ullsten otrzymał wprawdzie tylko 39 gło»
•ów — od posłów swej własnej partii — ale konstytucją

przewiduje zatwierdzenie premiera, którego kandydaturze
nie aprzeciwi się więcej niż połowa posłów. Ponieważ 215
posłów (na ogólną liczbę 349) powstrzymało się od głosu, to

sprzeciw 86 nie wystarczył. Liczby te wskazują jednak na

silnie mniejszościowy charakter rządów Ullstena. Skład no
wego gabinetu zostania podany na początku przyszłego ty*
godnia.

Postęp w rokowaniach ZSRR —USA-W. Brytania
GENEWA (PAP). Wznowione w Genewie rokowania ZSRIł

— USA — W. Brytanią, mające na celu wypracowanie
wspólnego projektu międzynarodowego układu o całkowitym
1 powszechnym zakazie doświadczeń z bronią jądrową, wy*
katują znaczny postęp. Trzy mocarstwa przeszły od wymia*
ny poglądów dotyczących ich podstawowych pozycji 1 zasad*
do formułowania konkretnyeh ustaleń ■przyszłego porozwe
mienia. 4

Rezolucja ONZ w sprawić
zapobiegania skutkom radiacji
NOWY JORK (PAP). Specjalny komitet polityczny ONI

Jednomyślnie zaaprobował rezolucję wyrażającą zaniepokoi
jenie szkodliwym wpływem promieniowania radioaktywnego
na człowieka i jego środowisko naturalne. W sprawozdaniu
komitetu naukowego ONZ podkreślono konieczność skoneenł
trowanla wysiłków na omawianiu aktualnych problemów
■ tej dziedziny, takich jak: określenie źródeł promieniowa*
nia, ustalanie stopnia szkodliwości, oraz genetycznych i innych
skutków promieniowania. Celem tych badań byłoby wyprą*
eowanie metod ochrony człowieka 1 jego środowiska przeg
groźnymi skutkami radiacji.

Dziś — początek konklawe
RZYM (PAP). Dziś rozpoczyna się w Watykanie konklawzj

to jest zgromadzenie kardynałów, którzy dokonają wy horą
nowego papieża. W nadchodzącym konklawe weźmie udział
111 kardynałów, w tym 55 s Europy, 19 z Ameryki Łacińskiej,
12 z Ameryki Północnej, również 12 z Afryki, 9 z Azji 1 4
• Oceanii.

De wyboru papieża niezbędna jest większość 2/3 głosów
ńosestników konklawe, plus jeden głos, eo przy aktualnej
liczbie kardynałów uczestniczących w wyborze papieża oma*
eea konieczność uzyskania 15 głosów.

Głosowania uczestników obecnego konklawe odbędą słę •<

•godni* z tradycją — w Kaplicy Sykstyńskiej.

Z Nikaragui
MEKSYK, WASZYNGTON, PARYŻ (PAP). W najbliższyn>

etosie patrioci nikaraguańscy przystąpią do nowej ofensywy
przeciwko dyktaturze Somozy — oświadczył w wywiadzie
dla meksykańskiego dziennika „Uno Mas Uno” jeden z przy*
wódców Frontu Wyzwolenia Narodowego im. Sandino Eden
Pastora, który niedawno kierował akcją partyzantów na

gmach Kongresu Narodowego w Managui. Eden Pastora
zażądał, aby Stany Zjednoczone niezwłocznie zaprzestały,
wszelkiego poparcia dla reżimu Somozy.

Przeciwko popieraniu reżimu Somozy przez USA wypo*
wiedział się w czwartek senator Edward Kennedy, który we<

zwał administrację USA, by zerwała wszelkie stosunki |

współpracę wojskową z Nikaraguą.
Parlament Zachodnioeuropejski w Strasburgu uchwalił

w czwartek rezolucję potępiającą dyktaturę w Nikaragui,
Zwrócono się do rządów 9 krajów EWG, aby udzieliły po*
mocy tysiącom uchodźców nikaraguańskich, którzy znaleźli
schronienie w Kostaryce.

W kołach ONZ wyrażane jest głębokie zaniepokojenie syf
tuaeją na granicy między Nikaraguą a Kostaryką. Przedsta*
wiciele Wenezueli, Panamy i innych państw wskazują, łą
agresywne akcje reżimu Somozy przeciwko swemu sąsia*
dowi — niezależnemu państwu, jakim jest Kostaryka stano*
wią groźbę dla pokoju i bezpieczeństwa na całym kontynen*
cie latyno-amerykańskim.

Zwiększenie dotacji
dla „Wolnej Europy" i „Swobody1*

WASZYNGTON (PAP). Prezydent USA zatwierdził pro*
jekt ustawy znacznie zwiększającej dotacje w roku finanso*
wym 1979 na działalność radiostacji „Wolna Europa” i „Swo*
boda”. Przewiduje ona wyasygnowanie dla tych rozgłośni su*
my 88 min dolarów, czyli o 19 min dolarów więcej niż w ro*
ku ubiegłym.

Zwiększenie budżetu radia „Wolna Europą”, i radiostacji
„Swoboda”, pisze agencja TASS, stanowi ejęść planu admini’
stracji nasilenia wojny psychologicznej przeciwko krajowi
socjalistycznym.

Rozmowa z Krystyną Żebracką

Musimy mieć wyobraźnię
— Prezesem

wej Związku
Polskiego
jest -Pani
wcześniej?

— Wiele
w XVII LO, wcześniej praca w

szkole podstawowej. I cały czas

nauczanie, teraz też mam kilka
godzin polskiego w „swoim”
dawnym liceum. Nie wyobra
żam sobie życia bez kontaktu
z młodzieżą.

— Więc dlaczego rzuciła Pani
szkołę dla działalności związko
wej?

— Ale działam dla szkoły, dla
(DOKOŃCZENIE NA STR. 2)

Rady Zakłado-

Nauczycielstwa
Kraków-Podgórze

od ponad roku, a

lat dyrektorowania

(

—_______ _

'

______________

„TEMPO"
„TEMPO” — krakowski magazyn

sportowo-turystyczny od 30 lat to
warzyszy kibicom naszego kraju.
Bazem z nimi przeżywa sukcesy
i porażki sportowe, informuje, ko
mentuje, organizuje. Któż z nas nie

wybierał 10 asów sportowych, nie

towarzyszył kolarzom śledza.c rela
cje z trasy .Wyścigu Pokoju, nie pa-

I sjonował się „Meczem Wyzwolenia’’
( i turniejem o „Szpadą Zamku Łań-
I s cuckiego”, nie przeżywał sukćesów i
I ■porażek narodowej jedenastki pił-

ma 30 lat
karskiej. „TEMPO” jest zawsze w

centrum wydarzeń sportowych, zaw
sze w czołówce kształtowania opinii
turystycznych. Wielka iu tym zasłu
ga ofiarnego i zaangażowanego ze
społu, którym kieruje red. Edward
Gretschel.

Ma w swym zanadrzu ambitny
zespół „TEMPA" wiele , pomysłów
dziennikarskich i organizatorskich.
Ich pełnej realizacji życzymy kole
gom właśnie z okazji 30-lecia pi
sma.

Międzynarodowy konkurs

fotograficzny „GP” i KTF Orkiestra i Chór

„Wszystkie dzieci

są nasze44
W zwia.zku ze zbliżającym się Międzynarodo

wym Rokiem Dziecka, w lipcu tego roku nasza

redakcja, wspólnie z Krakowskim Towarzys
twem Fotograficznym ogłosiła międzynarodowy
konkurs fotograficzny.

Trudno o wdzięczniejszy temat i obiekt zdjęć
niz dziecko w różnych stadiach rozwoju — od
niemowlaków po wiek młodzieńczy.

Czekamy na zdjęcia pokazujące nie tylko ra
dosne dzieciństwo, lecz także na fotogramy, któ
re utrwaliły prawdziwe tragedie, jakie z wi
ny dorosłych, bywają udziałem najmłodszych.
Wdzięczni będziemy za zdjęcia, przypominające

(DOKOŃCZENIE NA STR. 2)

PRiTV, Uniwersytet Ja

gielloński, „ZREMB”,

PAH

Na odnowę
zabytków
Krakowa

(Inf. wł.) W najbliższy czwartek (19. bm.)
w Filharmonii Krakowskiej odbędzie się
koncert Orkiestry i Chóru Polskiego Radia
i Telewizji W Krakowie. W programie —

oratorium ,',Raj i Peri” Roberta Schumana,
dzieło wykonywane niezwykle rzadko, a

przygotowane przez artystów na tournee po
Włoszech, rozpoczynające się zaraz po czwar
tkowym koncercie. Koncert poprowadzi An
toni Wit a jako soliści wystąpią wybitni
śpiewacy: Bożena Betley-Sieradzka, Teresa

May-Czyżowska, Krystyna Szostek-Radkowa,
Henryk Grychnik, Roman Węgrzyn, Andrzej
Hiolski i Edmund Kossowski. Wykonawcy
postanowili cały dochód z koncertu oraz

swoje honoraria przeznaczyć na rewaloryza
cję zabytków Krakowa. Bilety na koncert
będzie można kupić od poniedziałku w kasie
Filharmonii.

Natomiast na Uniwersytecie Jagiellońskim,
z inicjatywy Instytutów Historii, Historii
Sztuki, Archeologii i Muzykologii zgłoszono

(DOKOŃCZENIE NA STR. 2)

Norweski statek

zatonął w „Świnoporcie"

SZCZECIN (PAP). 13 bm.
— w» wczesnych godzinach
rannych w rejonie „Swino-
portu” zanotowano trzecią w

ciągu ostatnich kilku dni

kolizję dwóch statków. Pły
nący z ładunkiem do Szcze
cina frachtowiec bandery
norweskiej m/s „Aisa”
wszedł na wyruszający w

morze masowiec Polskiej
Żeglugi Morskiej m/s „Su
wałki”. Polski masowiec

wyszedł z kolizji prawie bez

szwanku. Natomiast m/s

„Aisa” doznał poważnego u-

szkodzenia kadłuba poniżej
linii wodnej. Pomimo na
tychmiastowej akcji ratow
niczej, zorganizowanej przez

świnoujski oddział Polskiego
Ratownictwa Okrętowego o-

raz próby załatania wyrwy
'

w kadłubie, m/s „Aisa” za
tonął.

Przed zatonięciem statku

wszystkich marynarzy m/s

„Aisa” przetransportowano
na ląd i otoczono troskliwą
opieką.
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IF każdym dziele
tkwi cząstka ich trudu

Praca wychowawcza
w OSP

*■Pod przewodnictwem sek
retarzy KW PZPR w No
wym Sączu Antoniego Rą
czki, pełniącego zarazem

funkcję przewodniczącego
ZW Związku, Ochotniczych
Straży Pożarnych, obrado
wało wczoraj plenarne po
siedzenie Zarządu Woje
wódzkiego tej organizacji.
Uczestniczył w nim wice
przewodniczący ZG Związku
OSP. płk Albin Lasoń. Te
matem posiedzenia była pra
ca ideowo-wychowawcza w

ogniwach OSP.

Spotkanie
w Szczawnicy

Wczoraj w Szczawnicy-
Krościenku miała miejsce
wspólna uroczysta inaugura
cja roku kulturalno-oświa
towego RSW „Prasa —

Książka -- Ruch", TWP i
TKKS — organizacji które
postanowiły działać We

wspólnym froncie krzewie
nia kultury i oświaty. Złotą
odznaką „Zasłużony Popula
ryzator Wiedzy TWP" uho
norowano pisarza Juliana
Kawalca. W spotkaniu u-

ezestniczył m. in.: kierownik
Wydziału Pracy Ideowo-Wy-
chowawczej KW PZPR w

Nowym Sączu Marian Wasi
lewski, gospodarze uzdrowi
ska. (k-b) i

Przegląd teatrów

małych form
Dom Kultury „Tamelu” o-

saz MDK „Zachęta" w Tar
nowie są miejscem central
nego przeglądu teatrów ma
łych form spółdzielczości
pracy, w którym bierze u-

dział 13 zespołów amator
skich — teatrów poezji, ka
baretów, teatrów jednego
aktora i teatrzyków kukieł
kowych — z 10 województw.
Konfrontacje amatorskiej
twórczości teatralnej zakeń-
;zą się w niedzielę. (eta)

Rocznice śmierci

M. Kariowicza

i urodzin

K, Szymanowskiego
W lutym 1979 r. minie 70.

■rocznica śmierci Mieczysła
wa Karłowicza, zaś w r. 1982
obchodzić będziemy 100 Jecie
urodzin Karola Szymanow
skiego. O obu rocznicach nie
zapomniano w Zakopanem...

W 70. rocznicę tragicznej
śmierci w Tatrach Mieczy
sława Karłowicza — kompo
zytora, fotografika, taterni
ka — na znanym symbolicz
nym .cmentarzu ofiar Tatr

pod Osterwą (w Tatrach
Słowackich) zostanie umie
szczona tablica pamiątkowa.
Nte zapadły jeszcze decyzje
W sprawie zakopiańskiej
willi „Lutnia” w której
mieszkał kompozytor. Nie
wyklucza się, że w „Lutni”
zostanie zorganizowana izba
pamiątek związanych z dzia
łalnością M. Karłowicza.

Dla uczczenia 100-lecia u-

rodzin. Karola Szymanow
skiego członkowie Związku
Podhalan wystąpili z inicja-.
tywą budowy pomnika twór
cy „Harnasiów” w Zakopa
nem. Zarząd zakopiańskiego
oddziału Związku powołał
Komitet Obywatelski Budo
wy Pomnika.

Azotowanie jonowe
stali

W Fabryce Obrabiarek
Specjalizowanych „Penar”
zespół naukoweów Politech
niki Krakowskiej oraz spe
cjalistów fabryki wykonał
specjalną komorę jonizacyj
ną do azotowania jonowego
stali. Dzięki tej metodzie o-

strza narzędzi i powierzchnie
tnące maszyn zwiększają
dwukrotnie swoją wytrzy
małość, odporność na ściera
nie oraz okres trwałości. O-
znaezają się przy tym więk
szą plastycznością i twardo
ścią powierzchni.

Przeboje mistrzów

wTV

Telewizja Kraków zapra
sza na XI program Janusza

Cegiełły z cyklu „PRZEBO
JE MISTRZÓW", w którym
usłyszymy utwory Francisz
ka Schuberta. Jana Brahm
sa. Giulio Cacciniego. Giu
seppe Verdiego i Feliksa
Mendelssohna - Bartholdy.
A oto wykonawcy mistrzow
skich kompozycji: Andrzej
Hiolski, Maciej Pederewski,
Ewa Bukojemska, Jerzy To-
sik, Alicja Świątek, Wie
sław Ochman i Orkiestra
PRiTV pod dyr. Antoniego
Wita. Niedziela, 15. X. o godz.
21.55 pr. I.

■(DOKOŃCZENIE ZE STR.
i Poligraficzno-Księgarskich
; Krakowie.
I XV imieniu odznaczonych
'

dziękował Teofil Lawgmin
nauczyciel chemii w I Liceum
Ogólnokształcącym im. J. Za
moyskiego w Zamościu, który o-

publikował wiele prac z dzie
dziny dydaktyki i metodyki
chemii. Przekazał on H. Jabłoń
skiemu, a za jego pośrednictwem
ną ręce I sekretarza KC PZPR
Edwarda Gierka i premiera
Piotra Jaroszewicza wyrazy po
dziękowania za troskę, jaką o-

taezani są nauczyciele i szkoła.
W uroczystości uczestniczyli-

marszałek Sejmu Stanisław Gu-
cwa, sekretarz KC PZPR —

Andrzej Werblan, zastępca prze
wodniczącego Rady Państwa —

Tadeusz W. Młyńczak, członko
wie Rady Państwa, kierownicy
wydziałów KC PZPR, ministro
wie.
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PROGNOZA DLA POLSKI
POŁUDNIOWEJ: Zachmu
rzenie małe, rano i W nocy
mgły. Temperatura maksy
malna w dzień od 1S do 19
st., minimalna w nocy od i
do 7 st. Wysoko w Tatrach
od9st.wdzieńdo4st.w
nocy. Wiatry słabe zmienne
z przewagą kierunków po
łudniowych, okresami cisza.

L3,3.4,5,6

(lnf. wł.)
kilkunastotysięcznej rzeszy kra
kowskich nauczycieli przybyli
wczoraj do Komitetu Krakow
skiego Partii ną spotkanie z

władzami woj. miejskiego. O-
becni byli członkowie Sekreta
riatu KK PZPR z zastępcą
członka Biura Politycznego KC,
I sekretarzem KK Kazimierzem
Barcikowskim, prezydent miasta
Edward Barszcz, prezes WK
ZSL Władysław Cabaj, przewo
dniczący KK SD Jan Janowski,
dyrektor generalny Minister
stwa Oświaty i Wychowania
Stanisław Bogdanowicz, sekre
tarz ZG ZNP Alicja Biernacka.

Były oczywiście
'

gratulacje i

życzenia dla nauczycieli, podzię
kowania za ich trudną pracę. A
także wiele odznaczeń. Tytuł i
medal Zasłużonego Nauczyciela
PRL otrzymał prof. dr Mieczy
sław Brożek, emerytowany ■pra

cewnik UJ. Krzyże Kawaler
skie Orderu Odrodzenia Polski
wręczono: Henrykowi Lachowi,
Czesławowi Sokołowskiemu, Mi
chalinie Jawień i Edwardowi
Ziółkowi. Złote Krzyże Zasługi
otrzymali: Helena Barszcz, Jan
Fedorowicz i Stanisław Kacz
marczyk, Srebrne — Stanisław
Baranowski i Jan Przeniosło a

Brązowe — Janina Kociołek i
Maria Kawczyńska. Medalami

Komisji Edukacji Narodowej u-

honorowano: Marię Aleksandro
wicz,' Marię Kabacińską-Fran-
cic, Cecylię Kurdziel, Michała

Osieckiego i Władysławę Sie
mińską. Wręczono ponadto Od
znaki „Za Pracę Społeczną dla
M. Krakowa” i „Za Zasługi dla
Ziemi Krakowskiej” oraz Złotc-
Odznaki ZNP. „

Po południu w Teatrze im. J.

Słowackiego odbył się koncert
„Młodzież i dzieci swoim wy
chowawcom”. Na widowni zasie
dli nauczyciele, zaś zespoły
szkolne i domów kultury za
prezentowały specjalnie przy
gotowany program. (eba)

¥

W Komitecie Wojewódzkim
Partii w Nowym Sączu odbyło
się spotkanie władz politycz
nych i administracyjnych woje
wództwa ze lOOj-osobową grupą
aktywu oświatowego. Uczestni
czyli w nim: I sekretarz KW
PZPR Henryk Kostecki, woje
woda nowosądecki Lech Rafia,
przewodniczący WK SD
sław Grzesiak i sekretarz
ZSL Marian Góra.

Podniosłym momentem

czystości było wręczenie odzna
czeń zasłużonym pedagogom i

pracownikom oświaty. Krzyże
Kawalerskie Orderu Odrodzenia
Polski otrzymali: Irena Micha-
lus i Zygmunt Pawłowski. Zło-

tymi Krzyżami Zasługi odznaczo-
czono 19 osób, wśród nich — 17

nauczycieli za 20-letnią niena
ganną pracę pedagogiczną, dwie

osoby otrzymały Srebrne, dwie
— Brązowe Krzyże Zasługi.

Medalami Komisji Edukacji
Narodowej wyróżnieni zostaii:
Henryk Babiński, Leopold Bi-

gosiński, Józef Chojnacki, Ewa

Fryś, Monika Gawlik, Anna
Gąsiorowska, Marian Kowalik,*
Otmar Lewicki, Bolesław Mar
cinkowski,

' Stanisław Piszczek,
Sylwester Stawiarczyk, Marian
Wasilewski. Wręczono także na
grody specjalne ministra oświa
ty i wychowania. Nagrody I sto
pnia otrzymali: Stanisław Bie-,
la, Bronisław Gutterch, Stani
sław Konstanty, Władysław Lis,
Marek Oczkowicz, Józef Plecli-
ta, Teresa Szczepanik, Edward
Wierzbicki.

I sekretarz KW Henryk Ko
stecki w serdecznych słowach

podziękował nauczycielom za

ich trud. Zwrócił także uwagę
na ogromne przeobrażenia, ja
kie zaszły w dziedzinie oświaty.

W nowosądeckim ratuszu od
było się uroczyste spotkanie
władz miasta z udziałem
kretarza KM PZPR
Koszkula, z aktywem peda
gogicznym Nowego Sącza. Za
służonym nauczycielom wręczo
no Złote i Srebrne Krzyże Za
sługi. Medalami Komisji Edu
kacji Narodowej wyróżnieni zo
stali: Irena Habela, Stanisław
Jawor, Cecylia Miick, Mieezy-
slaw Roczniak i Wanda Sadko
wska. Wręczono również odzna
ki resortowe i regionalne. (d)

¥

„— Wojewódzkie władze par
tyjne i administracyjne wysoko
cenią wasz, codzienny trud, za
pał, ambicję, doskonalenie kwa
lifikacji, zaangażowanie polity-

I se-

Jana

czne i społeczne, cierpliwość i
bezinteresowność, a kiedy trze
ba — bezgraniczną ofiarność.
Jesteście nam szczególnie bliscy,
bo każdy dorosły człowiek miał

kiedyś swego wychowawcę, a w

nim przyjaciela, przewodnika i

mistrza. Niech utrwali się W

polskiej tradycji, źe być nauczy
cielem to zaszczyt, że jest to

szczególny zawód, bo spoczywa
na nim odpowiedzialność za

młodzież — przyszłość naszego
narodu". Z tymi m. in; słowami
I sekretarz KW PZPR w Tar
nowie Stanisław Gębala zwrócił
się do pedagogów przybyłych
do Domu Kultury „Azotów” na

wojewódzką akademię z okazji
Dnia Nauczyciela.

W trakcie uroczystości, w

której wzięli udział również
członkowie Egzekutywy KW
PZPR, wojewoda tarnowski Jan
Sokołowski oraz prezes WK ■
ZSL Tadeusz Maj, przewodni-,
czący WK SD Kazimierz Dan-
ko — 150 młodych nauczycieli
rozpoczynających w tym roku

pracę w zawodzie pedagoga i

wychowawcy, złożyło uroczyste
ślubowanie.

WARSZAWIE ken-

obrady międzynaro-

• (h) W BUDAPESZCIE

zakończyło się X posiedzenie
ministrów handlu wewnę
trznego krajów RWPG, w

Moskwie odbyło się 53. po
siedzenie stałej Komisji
RWPG d/s Handlu Zagrani
cznego.

•W
tynuuje
dowa sesja naukowa „Janusz
Korczak — życie i dzieło”. •

•W WARSZAWIE za
kończył się „Tydzień arab
skiej kultury libijskiej” w

Polsce.
• DOWÓDZTWO wojsko

we NATO przystąpiło do

rozlokowywania w Dolnej
Saksonii (RFN) nowego kon
tyngentu wojsk amerykań
skich,
ponad

Ma tam stacjonować
4 tys. żołnierzy ame-

w

sa-

techniczny.
Saksonii

formacje
lotnictwa

polityczni
na to, iż

zbrojnych
się bezpo-

Cze-
WK

uro-

Wyrazem uznania za trud w

wychowaniu młodego pokole
nia, były wręczone wczoraj wy
sokie odznaczenia państwowe.
Krzyże Kawalerskie Orderu O-
drodzenia Polski otrzymali: Ma
ria Orłowska, Adolf Kobierskl
i Marian Skorupka, a Medale

Komisji Edukacji Narodowej:
Jan Adamczyk, Maria Dfanko,
Ludomir Fclłs, Irena Galas,
Fryderyk Łazarz, Jan Markuc-
ki, Marian Morawczyński, Ta
deusz Stefanów, Leonard Szlo-
sek, Janusz Tomaszkiewicz i
Tadeusz Wójcik. Wręczono też

Złote, Srebrne i Brązowe Krzy
że Zasługi. w

(sad)

Z dalekopisu
rykańskich wyposażonych
znaczną liczbę czołgów,
mochodów oraz w inny woj
skowy sprzęt
Ponadto w Dolnej
mają stacjonować
amerykańskiego
wojskowego, <

Obserwatorzy
zwracają uwagę
zwiększenie sił
NATO dokonuje
średnio w pobliżu granic z

krajami socjalistycznymi.
• WCZORAJ odbyło się

VII posiedzenie Izby Ludo
wej
ktem
wziął
ralny
czący
Honecker, było omówienie i
uchwalenie ustawy „O o-

bronności kraju”.
@ W CZWARTEK odbyło

się pierwsze spotkanie w ra
mach separatystycznych ro
kowań izraelsko-egipskich.
Już pierwszego dnia mini
strowie złożyli deklarację o

postępie w rozmowach. Wy-,
daje się, źe chcieli oni raczej
wytworzyć sprzyjającą at
mosferę wokół rozmów niż
zdać sprawę z ich przebiegu.

NRD. Głównym pun-
obrad, w których

udział sekretarz gene-
KC SED, przewodni-
Rady Państwa Erich

By było więcej towarów

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

W sobotę i niedzielę grają piłkarze

Dziś i jutro piłkarze ekstra
klasy rozegrają kolejną rundę
spotkań mistrzowskich. Kra
kowska Wisła w sobotę zmierzy
się w Bytomiu z miejscową Po
lonią. Początek meczu o godż.
14.30. Trudno wyrokować tu ja
kikolwiek wynik. Polonia jest
zespołem stosunkowo słabym,
ale... Wisła jak wykazał to ostat
ni mecz z ŁKS-em nie błyszczy
również formą. Możliwe, że kra
kowianie włożą w bytomskie
spotkanie więcej serca i będą
chcieli zrehabilitować się za o-

statnią sromotną porażkę. Tre
ner Wisły zabiera do Bytomia
wszystkich najlepszych
piłkarzy.-

W sobotę grają jeszcze
Chorzów — Szombierki
oraz. ŁKS Łódź — Śląsk Wro
cław, a w niedzielę Gwardia
Warszawa — GKS Katowice,

swych

Ruch
Bytom

Arka Gdynia — Widzew Łódź,
Lech Poznań — Stal Mielec, Za
głębie Sosnowiec — Odra Opole,
Pogoń Szczecin — Legia War
szawa. /

W II lidze Wisłoka Dębica na

własnym boisku podejmuje Ra
ków Częstochowę. Spotkanie to

odbędzie się w niedzielę o godz.
11 na stadionie przy ul. Parko
wej.

Cracovia, która nie ma łatwe
go startu w II lidze rozegra
swój kolejny mecz w Lublinie
z tamtejszym Motorem. Mecz
odbędzie się w sobotę o godz. 14.

W pozostałych meczach grają:
Stal Stalowa Wola — Avia
Świdnik, Radomiak — Resovia,
Górnik Zabrze — Polonia Byd
goszcz, Ursus — Błękitni Kielce,
GKS Tychy — Concordia Piotr
ków, Siarka Tarnobrzeg — Star
Starachowice, (m)

Turcja przeMimn „Orlików II

W niedz.ielę, na stadionie Ra-
domiaka w Radomiu, piłkarska
reprezentacja polskich juniorów
zmierzy się w pierwszym elimi
nacyjnym meczu turnieju UEFA
— 1979 z Turcją. Nasza grupa-
składa się tylko z tych dwóch
zespołów — zwycięzca awansuje
do finałowej szesnastki. Rewanż
— w Turcji — 14 kwietnia 1979 r.

„Orliki” bronią brązowego me
dalu zdobytego w tym roku w

turnieju UEFA, który rozgrywa
ny był w Polsce. Młodzi piłka
rze Turcji nie będą jednak —

wbrew pozorom — łatwym prze
ciwnikiem. Przekonali się o tym
Bułgarzy, którzy będąć, zdecy
dowanym faworytem, zostali wy
eliminowani przez juniorów Tur
cji w poprzednim turnieju UEFA,
przegrywając W Tzmirze aż 0:3.

Nasi juniorzy intensywni*
przygotowywali się do niedziel
nego pojedynku. Przebywali na

zgrupowaniu w Pionkach, gdzie
znaleźli doskonałe warunki tre
ningowe. Ti-ener , Henryk Apo-
stel powołał na ten mecz 19 za
wodników.

(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)
ska inicjatywa z projektem deklaracji w spra
wie wychowania społeczeństw w duchu pokoju
oi.az radzieckie propozycje zawarcia międzyna
rodowej konwencji w sprawie umocnienia gwa
rancji bezpieczeństwa państw nienuklearnych.
Idee zawarte w inicjatywach, zgłoszonych z try
buny. sesji przez ministrów spraw zagranicznych
PRL i ZSRR, zyskały szerokie poparcie uczest
ników sesji.

W wielu przemówieniach podkreślano, że sesj3
specjalna powinna być traktowana jako istotny
etap przygotowawczy do światowej konferencji
rozbrojeniowej. Jawnym przeciwnikiem świato
wej konferencji są obecnie tylko Chiny, za któ
rych,, stanowiskiem, jak za parawanem, kryją się
inni przeciwnicy prawdziwych kroków rozbro
jeniowych.

Sprawy umocnienia bezpieczeństwa i pokoju
Oraz możliwości zwolnienia środków przeznacza
nych obecnie na cele wojskowe wiążą się bez-

pośrednio ze sprawami nowego ładu gospodar
czego. Dlatego też dotychczasowe fiasko dialo
gu Północ —■Południe oraz opory niektórych
państw wobec inicjatyw rozbrojeniowych powo
dują narastające rozgoryczenie krajów trzeciego
świata, które zażądały w związku z tym, aby
sprawy nowego ładu gospodarczego zostały pod
jęte jako pierwszy punkt obrad plenarnych sesji
po zakończeniu debaty generalnej.

Jednym ze szczególnie newralgicznych tema
tów tegorocznej debaty były sprawy Bliskiego
Wschodu. Wypowiedzi przedstawicieli większości
państw świata sprowadziły do właściwych wy
miarów spektakularne posunięcia dyplomatycz
ne USA, Izraela i Egiptu.

Szczególnie aktualnym
'

tematem debaty była
również sprawa Namibii.,. Większość mówców
udzieliła poparcia organizacji wyzwoleńczej te
go kraju —; SWAPO, jak również programowi
zawartemu w raporcie sekretarza generalnego
ONZ.

ze znakiem „Q“

wyrobów, usług
Projekt tego do-
— jak już infor-

zaakceptowany

„Wszystkie dzieci sq nasze

(DOKOŃCZENIE ZE STR. I)
martyrologię dzieci w latach wojny i okupacji
hitlerowskiej.

Do współudziału w konkursie zaprosiliśmy za
przyjaźnione z „GP” redakcje w krajach socja
listycznych.

N» konkurs można nadsyłać dowolną ilość foto
gramów czarno-białych 1 barwnych (także całe
cykle, zestawy, fotoreportaże) w formacie od
24X30 50X60 cm. Przesyłki należy adresować
do Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego,

(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)

nauczyciela. Mam to po rodzi
cach, oboje byli nauczycielami.
A ojciec zawsze musiał wdać
się w jakieś społeczne prace. I
z domu chyba wyniosłam zaro
zumiałość na punkcie zawodu
nauczyciela. Uważam go za

najważniejszy i chcę by miał

odpowiednią rangę, prestiż. To
główny cel mojej pracy.

— Nauczyciele muszą starać
się o zdobycie mocnej pozycji
w społeczeństwie, ale sami te
go nie osiągną...

— Na pewno nie mogą być o-

samotnieni. Wspomóc jch mu
szą działania władz i zrozumie-

Okresowe zamknięcie
promu na Wiśle

w Czernichowie

Rejon Dróg Publicznych w

Krakowie informuje, że w

związku z remontem promu,
będzie wstrzymany przewóz
przez rzekę Wisłę w Czerni-,
chowie, w okresie ad 18 pa
ździernika do 6 listopada br.
Objazd do Brzeźnicy i Czer
nichowa w obu kierunkach
będzie odbywać się przez
Łączany. Długość objazdu 13
km.

W czasie remontu promu
pasażerowie będą • przewoże
ni łodzią. K-7052

n

ul. Bohaterów Stalingradu 13 lub do „Gazety
Południowej” ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków, z

dopiskiem na opakowaniu: „Wszystkie dzieci są
nasze”. W trakcie trwania konkursu niektóre

prace publikować będziemy w „Gazecie”, hono
rując według przyjętych stawek. Termin nad
syłania zdjęć upływa 30 listopada br.

Pełną listę atrakcyjnych nagród dla uczes
tników podamy w terminie późniejszym.

Finałem konkursu stanie się wielka wystawa
w Krakowie, na początku przyszłego roku.

nie społeczeństwa. Powiedział
ktoś (nie pamiętam ktc), że

społeczeństwo nie rozumiejące,
iż wychowawcą jego młodych
.pokoleń musi być człowiek naj
wyższej jakości, podcina gałąź
na której siedzi. Musimy więc
wymagać wiele, ale też stwa
rzać warunki . pozwalające na

surową selekcję do zawodu, na

wybieranie najlepszych.
— A jaki powinien być

najlepszy nauczyciel?
— Musi- to być osobowość,

ja to określam, jasna, człowiek
maksymalnie uczciwy. Czło
wiek mądry, ale nie wiedzą
książkową. Kiedyś nauczyciel
był tym najmądrzejszym, prze-

ten

jak

kaźnikiem wiedzy. Dzisiaj,
przy wielu innych źródłach
wiedzy, ta rola staje się drugo
rzędna. Ważniejsze, by potrafił
nauczyć patrzenia na życie, do
konywania wyborów, poznania
wartości. Musi więc mieć wiel
ką wyobraźnię. Wybór winien
wyrastać z pasji i z pasją mu
si człowiek pracować.- Inaczej
mamy do czynienia z przecięt
nością. A nauczyciel przeciętny,
to zły nauczyciel.

— Wymagania wielkie, a sa
tysfakcje?

— Robienie tego, co się lubi
to już satysfakcja. Dla mnie,
najważniejsze? Jeśli widzę, że
uczniowie mi ufają, uważają
że jestem sprawiedliwa,, mają
odwagę podjąć ze mną dysku
sję.

— Dziękuję za rozmowę, (eba)

WARSZAWA (PAP). Wkrótce

Sejm PRL rozpatrzy projekt u-

stawy o szczególnym znaczeniu
dla naszej gospodarki i społe
czeństwa. Dotyczy on bowiem
sprawy jakości
i budownictwa,
kumentu został

mowaliśmy —

przez rząd.
Podjęcie i zakończenie prac

nad stworzeniem owego pierw
szego w Polsce aktu traktujące
go o całym zespole problemów
związanych z jakościowymi as
pektami naszej pracy i produk
cji, ma ogromną wagę. Jest prze
cież faktem bezspornym, źe ra
dykalny postęp w tej dziedzinie
— to jeden z podstawowych
czynników polepszenia warun
ków naszego życia i wzrostu e-

fektywności gospodarowania.
Uzyskanie- tego celu wymaga

nie tylko bardziej efektywnego
wykorzystania potencjału nau
kowo-technicznego, środków pro
dukcji, czasu pracy czy kwalifi
kacji ^pracowników. Wymaga ró
wnież doskonalenia systemu eko
nomiczno-finansowego i umac
niania związków między jakością
pracy a wysokością wynagro
dzeń.

Obowiązujący dotychczas w

naszym kraju system prawny
służący oddziaływaniu na jakość
produkcji i pracy jest dość sze
roko rozbudowany, ale różnoro
dny i niejednolity. Natomiast

projekt ustawy ma charakter
powszechny i określa jednakie
żądania i obowiązki w zakresie
jakości produkcji, obrotu towa
rowego, usłuą, robót budowla
nych itp. Dotyczą one zarówno

przedsiębiorstw gospodarki uspo
łecznionej, jak i jednostek nieu
społecznionych.

Jednym z głównych elementów

planowania jakości jest ustale
nie wskaźników i mierników o-

ceny produkowanych dóbr,
świadczonych usług i robót bu
dowlanych. Planowanie jakości
pozośtaje z kolei w ścisłym
związku z problemami kwalifi
kacji' wyrobów pod względem
jakości. Dla produktów o dużym
znaczeniu dla gospodarki naro
dowej, bądź decydujących o

opatrzeniu rynku wprowadzi
kwalifikację obowiązkową.

Istotny wpływ na poprawę
kości wywierać będą wprowa
dzane preferencje ekonomiczne
dla producentów wyrobów o naj
wyższym poziomie jakości, ozna
czonych znakami ,,Q” i „1”, a ró
wnocześnie zastosowanie dotkli
wych sankcji za niedostateczną
jakość. Powstanie zatem skute
czna bariera przed wprowadza
niem do obrotu i eksploatacji
wyrobów tandetnych łub wręcz
wadliwych. Sprzyjać temu po
winno. również niezaliczanie do
ilościowego i wartościowego
konania planu produkcji
rodzaju artykułów.

Postanowienia zawarte w

jekcie ustawy wyraźnie wzmac
niają także zadania i odpowie
dzialność służb kontroli za ja
kość wyrobów, usług i robót bu
dowlanych. Duże znaczenie mieć
będzie tutaj uzależnienie płac
pracowników kontroli jakości od
jej skuteczności i ich podporząd
kowania bezpośrednio dyrekto
rowi przedsiębiorstwa.

Sport współczesny.,.
Kulminacyjnym punktem

obchodów z okazji 30-lecia
„Tempa” będzie zorganizo
wana przez Uniwersytet Ja
gielloński i Akademię Wy
chowania Fizycznego w

•Krakowie sesja naukowa na

temat: „Sport współczesny i

jego odbicie na łamach pra-.
sy sportowej”, która odbę
dzie się w najbliższą sobotę
i niedzielę.

W sesji obok naukowców
uczestniczyć będą dziennika
rze i działacze sportowi. Za
inaugurowana zostanie wy
stąpieniami rektorów UJ i

70 lat sportu

akademickiego

wykłada-
im i—

AWF oraz dwoma i
mi: prof. dr W. Kwaśniewi-
cza „Sport jako zjawisko
społeczne” i doc. dr J. Lipca
„Sport i świat współczesny
czyli o usprawiedliwienie
sportu”. W programie sesji
znajdują' się ponadto m. in.

referaty doc. dra J. Woleń-

skiego „Sport a polityka”,
dr B. Kundy „Gra i piękno”, ■
dr W. Jaworskiego „Demos
i champion”, dr B. Tuszyń
skiego „Z dziejów polskiej
prasy sportowej” i doc. dr D.

Wesołowskiej „Poprawność
języka w prasie sportowej”,

(m)

za-

się

ja-

wy-
tego

pro-

Interwencja Prokuratury Generalnej

u diabła.

z tym «Brutalem»?

Problemy absolwentów
(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)

sie kadr z wyższym wykształceniem. I to zarówno na szczeblu

centralnym jąk i w pojedynczym zakładzie pracy. Planowanie

takie musi odbywać się przy udziale uczelni. Jednocześnie pa-

dąły różne propozycje rozwiązań, które mogłyby doprowadzić
do chętniejszego przenoszenia się absolwentów do małych ośrod
ków, przy czym wszyscy wskazywali na konieczność zapewnie
nia specjalistom werbowanym, np. na wieś, mieszkań. Do
brze by było gdyby wnioski z tej dyskusji rozpatrzyły Mi
nisterstwa: Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Pra
cy, Płac i Spraw Socjalnych, których przedstawiciele uczestni
czyli w spotkaniu. Spotkanie takie było bardzo potrzebne, czego
dowodzi pełna sala i przeszło 4-godzinna dyskusja. Szerzej po
wrócimy do tematu w najbliższym czasie, (e)

Na odnowę zabytków Krakowa
(DOKOŃCZENIE ZE STR. I)

na spotkaniu Senatu UJ i KU PZPR z pra
cownikami uczelni, chęć włączenia się do
dzieła odnowy Starego Miasta. Obecnie na

uczelni trwa zbiórka indywidualnych dek
laracji pieniężnych, a w instytutach UJ pra
cownicy naukowi i Studenci dyskutują nad
możliwościami włączenia się społecznie . do

konkretnych prac badawczych, konserwator
skich, dokumentacyjnych przy rewaloryzacji.
Jednocześnie Senat UJ, Komitet Uczelniany

PZPR, Rada Zakładowa ZNP i Rada Uczel
niana SZSP zwróciły się do wszystkich pra
cowników naukowych i studentów w kraju
o włączenie się w dzięło rewaloryzacji kra
kowskich zabytków.

Otrzymaliśmy także zawiadomienia o kwo
tach przekazanych na fundusz rewaloryzacji.
Zakład Odlewniczy „ZREMB” przekazał .25
tys. zł., zaś załoga Powszechnej Agencji
Handlowej — Zakład Usług Handlowych w

Krakowie — 10 tys. zł. (eba)

j
i
i

i
<

(lnf. wł.) Do Urzędu Patentowego PRL — Zespół Znaków To
warowych i Wzorów Zdobniczych wpłynęło pismo Departamen
tu Kontroli Przestrzegania Prawa Prokuratury Generalnej,
kwestionujące „prawidłowość, zarejestrowania znaku towarowe
go »BRUTALt<”. kosmetyki o tej nazwie — męski dezodorant,
krem i wodę, po goleniu — produkuje od roku krakowskie „Mi-
raculum”. Zdaniem Prokuratury Generalnej nazwa „Brutal" mo
że budzić skojarzenia służące masowemu propagowaniu nega
tywnych zachowań, godzących w porządek społeczny i dobre o-

byczajei, W rezultacie tego pisma Ministerstwo Przemysłu Che
micznego sugeruje zjednoczeniu, w skład którego wchodzi ,.Mi-
rąculum” „podjęcie kroków, zmierzających do zrzeczenia się te
go znaku".

Spór o nazwę jest dla naszego kraju precedensowy i niezwykle
ciekawy. Krakowska fabryka posiada na „Brutala.” świadectwo
ochronne, wydane przez Urząd Patentowy, i — jak informuje
dyrekcja zakładu — nie zamierza od nazwy odstąpić. Tym bar
dziej, że dezodorant i woda kolońska „Brutal” otrzymały nie
dawno znak jakości, a jak wynika z ogromnych zamówień han
dlu (250 tys. opakowań tylko w IV kwartale) — cieszą się wiel
kim powodzeniem. W naszym odczuciu — twierdzi „Miraciilum"
— słowo „brutal” nie jest jednoznacznie negatywne, w odczu
ciu społecznym kojarzy się raczej ze „słodkim brutalem", z mę
skością, stanowczością i siłą!

Podobno w samym Zjednoczeniu Przemysłu Chemii Gospodar-
czej twierdzono, że „Brutala" nikt nie zechee kupować. Kupują.
Kto?

Z błyskawicznej sondy, jako reporter „Gazety" przeprowadził
w sklepach z kosmetykami topnika, że głównie panie. Oczywi
ście nie dla siebie, lecz dla tych, których chciałyby widzieć bar
dziej męskimi, silnymi i zdecydowanymi. Taka jest logiczna iit-

tepretacja faktu absolutnej przewagi „Brutala" nad dostępnymi
aktualnie na rynku dezodorantami.

Czy rzeczywiście używając „Brutala” stajemy się bardziej mę
scy? iRacrej wątpliwe, ale marzyć wolno każdemu. Nie jesteśmy
do końca przekonani, czy „Miraculum” ma z owym „Brutalem"
rację, ale że z handlowego punktu widzenia nazwa jest trafiona,
to fakt, (ma)

(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)

miejsce wybrano Kraków. W na
szym mieście bowiem rodziły się
zalążki akademickiego sportu. Tu

powstały pierwsze jego ogniwa.
Na akademię przybyli także:
kierownik Ministerstwa Nauki,
Szkolnictwa Wyższego i Techniki,
prezes Zarządu Głównego AZS

prof. Janusz Górski, przewod
niczący
brielski,
czącego
czyk.

Podczas akademii sztandar A-

kademickiego Związku Sporto
wego udekorowany został Krzy
żem Komandorskim Orderu O-
dredzenia Polski. Krzyże Ka
walerskie Orderu Odrodzenia
Polski otrzymali; Ligia Choiń
ska, Janina Działowska, Tadeusz
Rokossowski,' Edward Wolny i
Mirosław Żelazny. Wielu zasłu
żonych działaczy otrzymało Zło
te, Srebrne i Brązowe Krzyże
Zasługi.

Po południu w hali Akademii
Górniczo-Hutniczej nastąpiła u-

roczysta inauguracja sportowe
go roku akademickiego 1978 79.
Odbyły się też liczne imprezy
sportowe, oraz . sesja naukowa
poświęcona zagadnieniom zdro
wotnym XX wieku. »(rm)

I liga hokeja
Wczoraj rozegrano dwa poje

dynki o mistrzostwo I ligi hoke
ja na lodzie. A oto wyniki: Sto
czniowiec Gdańsk — Baildon Ka
towice 3:4, ŁKS Łódź — Legda
Warszawa 13:4.

SZSP Stanisław Ga-
zastępca przewodni-

GKKFiS Adam Izydor-

Podhale gra w Janowie
Ekstraklasa hokejowa kon

tynuuje cykl mistrzowskich
rozgrywek. W sobotę lider ta
beli Podhale Nowy Targ podej
mowane będzie w Janowie przez
tamtejszy Naprzód. Pojedynek
rozpocznie się o godz. 17.

W drugim meczu GKS Kato
wice zmierzy się z Zagłębiem
Sosnowiec,

Dziennikarze węgierscy
zwyciężają

Z okazji 30-lecia krakowskiego
„Tempa” rozegrana w Krakowie
zawody w koszykówce mężczyzn
pomiędzy dziennikarzami wę
gierskimi i polskimi. Lepszą
formę i kondycję wykazali Wę
grzy; którzy, trzykrotnie pokonali
dziennikarzy polskich 74:63
(35:32), 55:54 (24:25) i 63:60 (25:27),

Mistrzostwa świata

koszykarzy
Koszykarze radzieccy zapewnili

sobie udział w finale mistrzostw
świata, pokonując w decydują
cym meczu Brazylię 94:85 (46:40).

Brazylia zajęła w ten sposób
trzecie miejsce w grupie i wal
czyć będzie o brązowy medal z

Włochami, którzy zwyciężyli Ka
nadyjczyków 100:83 (46:47).

Bez porażki ukończyli półfi
nał koszykarze Jugosławii, któ
rzy w ostatnim meczu wygrali
z Australią 105:101 (56:41). W o-

statnim spotkaniu półfinałowym
Stany Zjednoczone wygrały
Filipinami 100:70

z

(50:36).

1. Jugosławia
2. ZSRR

3. Brazylia
4. Włochy
5. USA

6. Kanada
7. Australia

8. Filipiny
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WisłySiatkarki

zwyciężają
Toruniu rozpoczął się
siatkówki kobiet z udzia-
I-ligow.ych drużyn Wisły

tur-W

niej
' łlem
Kraków i Spójni Gdańsk oraz

Ii-ligowych Komunalnych Łódź
i Budowlanych Toruń. W pierw
szych spotkaniach Wisła wy
grała ze Spójnią 3:0, a Komu
nalni pokonały Budowlanych
3:0.

Z życia TKKF

Zakończyły się rozgrywki
dzielnicowej ligi Krowodrza w

piłce nożnej, w której starto
wały 23 , drużyny zakładowe. W

rozgrywkach finałowych zwy
cięstwo odniosła drużyna Ener-

gopol-2 przed drużynami Dru
karni Narodowej „Gryf”, WSK
i „Polon”. Dalsze miejsca zajęły
drużyny Artigraph, IOS, Polite
chnika i Transbud.

*

Rozpoczęły się rozgrywki li
gi tenisa stołowego
ne przez Zarząd
TKKF Krowodrza,
otwarcia zwyciężył
przed A. Futro, W. Gędłkiem, W.

Żółtym i T. Szopą.

organizowa-
Dzielnicowy
W turnieju

B. Koźlak

Kalendarzyk sportowy
HOKEJ: Craćovia — Budowla

ni Bydgoszcz, sobota godz. 18,
niedziela godz. 18. Mecz o mi
strzostwo II ligi — sztuczne lo
dowisko przy ul. Siedleckiego 7.

PIŁKA RĘCZNA:. Korona
Kielce — Hutnik Kraków, sobo
ta godz. 17, niedziela godz. 11.
Mecz o mistrzostwo I ligi, hala
przy ul. Igołomskiej. Cracovia —

Piotrkovia, sobola godz. 17, nie
dziela godz. 11. Mecz o mistrzo
stwo II ligi hala przy ul. Zwie
rzynieckiej. Unia Tarnów — O -

limpia Elbląg o mistrzostwo II

ligi, sobota godz. 18, niedziela
godz. 10.

TENIS STOŁOWY: Wanda —

ZWAR Warszawa, mecz o mi
strzostwo IT ligi, niedziela go.dz.
10. hala pizy, ul. Bulwarowej 8.

PIŁKA NÓZNA: Garbarnia —

Wawel Kraków. Mecz o mi
strzostwo ligi międzywojewódz
kiej, niedziela godz. 11, boisko

przy ul Parkowej. Skawinka —

'

Czuwaj Przemyśl, mecz o mi
strzostwo ligil okręgowej, nie
dziela godz. 14.30, boisko przy
ul.' Mickiewicza.

KOSZYKÓWKA KOBIET: Ko
rona — Hutnik, sobota godz. 17,
niedziela godz. 11. Mecz o mi
strzostwo II ligi, hala przy ul.
Pstrowskiego.
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KZESZOWICE... Małe, zaspane miaste
czko, w którym elementy wiejskości i
malomiasteczkowości splątane są w jed

no z marzeniami o wielkomiejskości.

na wstępie. Tego miasta ciągle jeszcze — w dzien
nikarskim materiale — nie ma. Z liczb i nawet

największej ilości taktów jego obrazu nie zbuduję,
zdaniem, oso-

Obok małego sklepiku ze słodyczami, znajdującego
»ie jeszczb w wiejskiej, bielonej chałupce — stoi du
ży dom towarowy, typowy projekt gminnych' pawilo
nów. Obok drewnianej zabudowy — nowoczesne wille,
obok małych domków z cegły — typowe mieszczań
skie kamienice, obok zabytkowych domów, nie brzyd
szych od niektórych krakowskich — szare, jednolite
„koszary” nowych bloków.

Do Staszka Bilskiego — I sekretarza KG PZPR

jechałam z typowym zleceniem dziennikarskim:
pogawędka o dniu dzisiejszym i perspektywach
gminy.

Staszka znam jeszcze z czasów, gdy wojewódz
two krakowskie rozciągało się od Miechowa po Za-
kopane. od Tarnowa po Chrzanów'. Staśzek pra
cował w ZMS w Chrzanowie był wiceprzewodni
czącym powiatowego zarządu tej jednej z najlep
szych w dawnym województwie powiatowej orga
nizacji. W Chrzanowskiem tej młodzieży rzeczywi
ście o coś szło Staszkowi też

Spotykamy się chyba po ośmiu latach, w zmie
nionych warunkach województwa, ziemia chrzano
wska jest już za miedzą w Katowickiern, a Sta
szek — po pracy w radach narodowych i w prze

pięciu miesięcy pełni w Krzeszowi-
I sekretarza Komitetu Gminnego.

myślę — od
cach funkcję

Osiem lat

kawałek <

jak myśli — ten były
Bilski. Wyglądał tak samo, myślał podobnie,

to

szek
czyli jak zawsze snuł masę planów, coraz"to nowe,

odważniejsze wizje — tvm razem Krzeszowic. Tak,
Krzeszowic, tego małego zaspanego miasteczka, o

którym raptem w sierpniu tego roku na pierw
szej stronie „Gazety”, w Mini-trybunie jedna z

czytelniczek pisała.
„Jesteśmy mieszkańcami osiedla fKąty U w Krzeszo

wicach, od prżeszło 2 lat obserwujemy chodzące po
całym osiedlu i pasące się bezkarnie na trawnikach
i zieleńcach 4 dorodne krowy. Najlepiej smakuje im
trawa rosnąca między blokami obok dworca PKS i.
PKP (...) A może krzeszowickie krótcy mają stano
wić atrakcję dla turystów i mieszkańców miasta?”

— Krowy Kurdziela... — wzdycha Staszek. — Ta
notatka wreszcie pomogła, bo nikt sobie nie mógł
dać z nim rady...

Rozmowa ze Staszkiem zapowiadała się typowo.
Sekretarz — jak przystało na sekretarza — przy
gotował nawet materiał informacyjny, w którym,
powiedział, powinnam znaleźć wszystko co mnie
interesuje

Zaczęłam wynotowywać: miasto-gmina — prawie 14 ty
sięcy hektarów, prawie 25 tysięcy ludzi, w tym 5.350 w

samych Krzeszowicach. 14 przedsiębiorstw i zakła
dów przemysłowych o łącznej rocznej produkcji 1,5
mld zł. Głównie są to zakłady przemysłu mineralne
go: kopalnia wapienia „Czatkowice”, kamieniołomy,
Zakłady Kamienia Budowlanego, a także Zakłady
Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego i Stacja Hodo
wli Roślin — trzeci co do wielkości szklarniowy
kombinat PRL.

Tak, tak, są plany rozwoju do #1580 roku, a jakże,
bogate plauy wzrostu produkcji, w tym eksploatacji
złóż białego marmuru, będą gospodarstwa specjali
styczne, głównie hodowlane, już doprowadza się do
wsi wodę. Sanka i Frywałd będą mieć wodociągi o

pół roku wcześniej, będzie wodociąg w Filipowicach,
Woli Filipowskiej, w Żarach i Zalasiu. Będzie gaz, w

ogóle wsiom w gminie jest wyraźnie lepiej. Może tyl
ko samo miasto...

Będzie centrala telekomunikacyjna: zamiast obe
cnych SCO numerów — 1500, być może co piąty mie
szkaniec uzyska wtedy telefon. Będzie nowy dworzec
PKS, wykona się własnymi silami zadaszenie pero
nów PKP...

Partia... no cóż, Partia rozwija się, w całej gminie
jest 1286 towarzyszek i towarzyszy, co oznacza że tyl
ko w latach 1976—78 przybyło trzystu nowych.

.

—

. Czego jeszcze chcesz? — pyta Bilski — Jakie
informacje? O przedszkolach szkołach, coś bliższe
go o rolnictwie?

— Powiedz lepiej jak ci tu leci? — pytam.
— Różnie — mówi — Jak w życiu.
Zastanawiam się, o co by go jeszcze spytać, o

jakie informacje poszerzyć

czasu, i byłam ciekawa jak wygląda
'. „młodzieżowiec”, Sta-

obraz miasta

—- którego to obrazu ciągle przecież nie mam.

Nie budują go ani te liczby, ani te dane charak
teryzujące przyszły rozwój, ani ten przykrótki opis

— Powiedz mi jaka jest, twoim
bowość Krzeszowic?

— Rzecz w tym. że Krzeszowice
bowośoi! — wybucha Bilski — A
i to jeszcze jaką..

Bilski — ten „młodzieżowiec” sprzed ośmiu, dziesię
ciu lat staje mi jak żywy przed oczami. Owszem, o

tych liczbach, planach rozwoju, różnych danych z

gminy mówił żywo, przekonywająco — ale tak na
prawdę. to żyje dopiero teraz, gdy zaczyna snuć przed
moimi oczami wizję osobowości Krzeszowic — jaką*
powinny mieć, jaką mają szansę posiadać. Mają szan
sę pod jednym warunkiem: że ktoś kupi Krzeszowi
ce, ktoś kupi wizje I sekretarza KG.

— Wiesz, ie Krzeszowice to w zasadzie uzdrowisko?
Wzruszam ramionami; nie wiem i szczerze mó

wiąc nie widzę tego Owszem restauracja na ryn
ku nazywa się „Zdrojowa” owszem, jest piękny
park, owszem jest mocno zniszczony Pałac Poto
ckich, owszem, jest trochę zieleni, ale grubo za ma

nie mają oso-

mogłyby mieć,

zweryfikować plany rozwoju tego miasta na najbliż
sze 5, 10, ba, 15 lat. Dziś już trzeba myśleć o budo
wie parkingów, pól namiotowych, kempingów, tanich
moteli, o przygotowywaniu sieci kwater prywatnych,
o pawilonach restauracyjnych, gospodach. To samo

z nieba nie zleci i Bilski wie, że potrzebne są tu
fundusze — i że nikt mądry ich nie da, be2 pewno
ści, że do Krzeszowie rzeczywiście przyjadą turyści.

Tę pewność może dać tylko jedno: zainteresowanie
tymi stronami turystycznych agend Wawel-Touristu,
Gromady i innych. Na razie nasze turystyczne agen
cje napędzają ludzi w tradycyjnych kierunkach — 8
Zarabie. Zakopane, Krynica, Szczawnica. A gdyby, tak
odmienić kierunek icb zainteresowania?

Dziś wielkie zakłady przemysłowe budują swoje
wczasowe ośrodki w zatłoczonych modnych kurortach,
w których ceny za parcele I budowlane działki okre
śla hossa na tę „modną” ziemię. Parcele i działki na

ziemi krzeszowickiej są wolne — i ciągle tanie. Tań
sze w każdym razie, niż na Zarabia. Odległość 30 ki
lome trów od Krakowa nakazuje przypuszczać, że
ośrodki wczasowe tu budowane można by wykorzy
stać przez cały rok, jako ośrodki również niedziel
nego wypoczynku. Latem można przyjeżdżać tu na

ryby i grzyby, zimą na sanki.
— Popatrz... — mówi Staszek — ...tutejszy przemysł,

mineralnc-skalny, wydobywczy, w ogóle nie psuje at
mosfery, powietrze jest czyste. Kłopot tylko w tym,
że forsa na rekultywację wyrobisk jest, ale prawie
nikt ich nie rekultywuje. Można by przecież robić z

wyrobisk atrakcyjne w ukształtowaniu tereny zielo
ne! Albo taka wielka, sztolnia, stara sztolnia obok
Krzeszowic, małym sumptem, mogłaby być przero
biona — jak w Kieleckiem — na amfiteatr i zespół
boisk. Szukamy kontrahenta, który kupi naszą sztol
nię, za darmo oczywiście, za prawo urządzenia jej,
jak pod Kielcami sławną Kadzielnicę...

Staszek — wspomagany prac’ą tych, którym
kształtowanie osobowości miasta leży również na

sercu — współzałożył z grupą zapaleńców Towa
rzystwo Miłośników Ziemi Krzeszowickiej. Na je
go czele stoi inż. Janusz Kopczyński, tu zamie
szkały, pracujący w chrzanowskiej „Stelli”, Bar
dzo wielu działaczy nowo powstałego Towarzy
stwa pracuje w Katowickiern, a. mimo to w Ąęn
kawałek krakowskiej ziemi wkładają swoje am
bicje i nadzieje. Choć pozornie ten kawałek wy-
daje się jałowy i nijaki.
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ło. Tak, dokoła są różne piękne kottónki, wapien
ne skałki, lasy ite>pe; stoją koło rynku i przy głó
wnej drodze budki z lodami kioski z rożnem —

ale gdzie to uzdrowisko?
— Mamy ośrodek balneologii, doskonałe wody

siarczane do kąpieli i zabiegów leczniczych, wska
zane dla reumatyków ..

— Reumatyków w Krakowie mamy sporo —

stwierdzam — ale jakoś nigdy nie słyszałam, żeby
leczyli , się w Krzeszowicach

— A jednak to było kiedyś podkrakowskie uz
drowisko i mogłoby być nim dalej — mówi Bilski
i opowiada: za czasów dużego, starego wojewódz
twa, z uzdrowiska korzystali głównie krakowscy
górnicy z chrzanowskich kopalń. W 1975 roku
przyszła reforma administracyjna — Krzeszowice
zostały przy Krakowie, ziemia chrzanowska prze
szła w Katowickie Z usług krzeszowickiego uzdro
wiska balneologicznego nadal korzystają chrza
nowscy górnicy — ale'już na prawach wyłączności.
Staszek Bilski, gdy tu przyszedł pół roku temu,
zastał już taką sytuację i zdziwił się:

— ...ani jednego miejsca uzdrowiskowego dla kogoś
z Krzeszowic, nie mówiąc już o Krakowie. Sam mam

wielkie kłopoty, gdy komuś, choćby z krzeszowickiej
służby zdrowia, usiłuję załatwić tu choćby jedno
miejsce do leczenia. Więc próbuję ten dziwny stan

rzeczy 'zmienić. ...Jak? Kopalnia „Siersza”. chce roz
budowywać uzdrowisko, mówię na to „zgoda”, ale je
den warunek: jeżeli przybędzie, powiedzmy 200 no
wych miejsc do leczenia, to 50 z tego dla nas...

. Zdaniem Bilskiego osobowość Krzesżowic, to

osobowość turystyczno-uzdrowiskowa.
Zakopane jest dziś w Nowosądeckiem, trochę

zresztą do niego daleko. Tradycyjnym, zielonym
szlakiem w wolne soboty i niedziele, w święta i na

urlopy mkną krakowianie do Gdowa i Myślenic —

na Zarabie. DLACZEGO NIE MIELIBY JEŹDZIĆ
TUTAJ, DO KRZESZOWIC I OKOLIC?

...wiesz, gdy zobaczyłem dwie tutejsze rzeczki,
Krzeszówkę l Racławkę, to aż mnie zaskoczyła nie
spotykaną w dzisiejszych czasach czystość ich wody.
Tutaj nawet pstrągi siedzą! A wokół ■lasy, wapienne
skałki, piękne wsie', całkiem „dzikie”, nie odkryte w

ogóle przez turystów, takie jak Paczółtowice, Duble,
Żary, Tenczynek. Róża wiatrów powoduje, że zanie
czyszczenia ze Śląska? idą na Olkusz, nie do nas, więc
powietrze jest czyste. I to wszystko raptem 30 kilo
metrów od Krakowa! I cisza, nikogo, ant pół tury
sty, całkiem tak, jakby Kraków nie wiedział o ist
nieniu tych stron...

~ Krzeszowice to . nie wykorzystana szansa re
kreacji i turystyki dla Krakowa.

Rzeca w tym, że aby taka osobowość Krzeaiowie
i okoli: mogła zaistnieć — już dziś trzeba by nieco
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Towarzystwo gromadzi cenna pamiątki i eksponaty,
dowodzące minionej świętaości tych terenów i dowo
dzące, że świetność tę trzeba przywrócić. W przy
szłym roku jedna z zabytkowych kamienic przemieni
się w siedzibę Towarzystwa i Muzeum Regionalne.

Udało się korzystnie „sprzedać” Pałac Potockich.
Kupcem jest samo Ministerstwo Kultury, które zobo
wiązało się w zamian doprowadzić do porządku park
i dokonać restauracji Pałacu.

Wydział Kultury m. Krakowa — w osobie dyr.
Oleszka — „zakupił” z kolei piękny, stary staw w

Tenczynku, przez wiele lat nie wykorzystywany i

brudny. Jeśli staw się wyczyści, zarybi, uporządkuje
teren wokół niego — „tenczyński zalew” może siać się
poważną konkurencją dla zatłoczonego Zarabia.

— ...a szkoły, we Frywałdzie i w innych wsiach?
Porządne i puste szkoły, bo dzieci poszły do zbior
czych...? — mówi Bilski — Gdyby tak ktoś wziął je
na ośrodek kolonijny latem, i zimą, przecież:tego szko
da...

Staszek mówi, , że był z wizytą w Krzeszowicach
prezydtent Barszcz i że spodobała Alu się Staszko-
wa wizja przyszłej osobowości Krzeszowic. Prezy
dent obiecał pomoc. Ale prezydent nie zrobi
wszystkiego sam ~ i w ogóle rola prezydenta nie
polega na braniu wszystkiego: na siebie. Bilski też
może rozsnuć swoją wizję obudzenia miasta ze

zbyt długiego zimowego snu,, odrodzenia go jako _

uzdrowiska — ale ktoś tę wizję musi kupić. Tak, .B
ktoś po prostu musi kupić Krzeszowice: instytucje 8
turystyczne, wielkie zakłady pracy, instytucje - .8
sportowe i kulturalne, a nawet Polski Związek
Wędkarski. Można spiętrzyć dwie rzeczki, i zyskać
miejsca do kąpieli, czynem społecHiym zdobyć się
na budowę basenów kąpielowych, uporządkować
drogi, chodniki, jezdnie, przygotować sieć prywat

nych kwater, zrobić parkingi, wytyczyć pola na
miotowe, pomyśleć o gospodach... Owszem, można
— pod warunkiem, żę będą tu jeździli ludzie, że

znajdzie się mecenas dla wypraw turystycznych i
urlopowych na. ziemię krzeszowicką. Kto zechće
nim być jako- pierwszy...?
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S onkologia
ROZMOWA Z PROF. HANNĄ KOŁODZIEJSKĄ,
DYR. INSTYTUTU ONKOLOGII W KRAKOWIE

— Co jakiś czas możemy przeczytać w

prasie, ie właśnie wynaleziono skuteczne
lekarstwo na raka, I na tym jakoś się li
ry wa...

— Niestety, to prawda., bardzo często po
doje się me sprawdzone wiadomości. O raku
pisze się poza tym najczęściej jeszcze z tego
powodu, że nauka nie jest w stanie wyjaś
nić tu wszystkiego do końca. I wtedy czło
wiek chory, jego bliscy stają wobec takiej
wiadomości emocjonalnie bezbronni. Bo jak
to: jeśli jiiź wynaleziono lekarstwo — ja to

lekarstwo chcę otrzymać! Inna sprawa, to

działalność znachorów, którzy przepisują zia
ła albo leki własnego pomysłu. No i nafta.
Trudno powiedzieć, dlaczego, ale w ostat
nim czasie poczęła się szerzyć plotka o cu
downym działaniu nafty. Chorzy pili naf
tę w tajemnicy przed lekarzem, co prowadzi
ło w wielu wypadkach do poważnych powik
łań, nawet śmiertelnych. Poza tym, te

wszystkie zabiegi opóźniają rozpoczęcie fa
chowego leczenia ś tym samym — pogarszają
szanse na wyleczenie.

.— Pani Profesor, statystyki informują, to

powodzenie w leczeniu nowotworów zależy
cd stopnia zaawansowania choroby. Czy
tylko?

— W obecnym stanie wiedzy związek
między wczesnym rozpoznaniem choroby no
wotworowej a skutecznością leczenia jest
udowodniony. Ale ważne są także inne oko
liczności. Na przykład umiejscowienie nowo
tworu, jego budowa mikroskopowa. Nie ma

przecież jednej choroby zwanej rakiem.
Jest wiele różnych chorób nowotworowych.
I tym samym 'wiele różnych odpowiedzi na

to pytanie.
— Proszę powiedzieć, czy my tak napraw

dę potrafimy zapobiegać nowotworom, sko
ro nie wiadomo, co jest przyczyną ich pow
stawania?

— Nie wszystko, ale trochę już o tej proJ
filaktyee potrafimy powiedzieć. Związek
między paleniem papierosów o. zachorowal
nością na raka płuc, krtani, pęcherza moczo
wego jest udowodniony i bardzo często o

tym się mówi i pisze. Niestety, bez skutku.
W naszym kraju konsumpcja papierosów
stale wzrasta, równocześnie
gwałtownie zachorowalność na

mężczyzn i kobiet..
— Co jakiś czas pojawia się

sowych badań onkologicznych.
— Te badania są i bardzo kosztowne, i za

razem mało skuteczne. Nie stać na te ba
dania nawet najbogatsze kraje. Myślę, że
najlepszą formą profilaktyki i wczesnego
wykrywania nowotworów złośliwych jest
przeprowadzanie diagnostycznych badań
onkologicznych przez lekarzy, do których
zgłaszają się chorzy. Myślę tu też o' przemy
słowej służbie zdrowia. Poza tym nie wszy
stkie kobiety leczone w szpitalach przecho
dzą tam badania ginekologiczne i cytologicz
ne, co powinno być obowiązującą zdsadą.

lekarze innych specjał-
uwrażliwieni na choroby

wzrasta też
raka płuc u

postulat ma-

Lekarzom rejonowym i

tym, którzy pierwsi ba-

Czy wizja
Staszka Bilskiego zostanie wcielona w tycie?

Trudno mi przesądzać, czy Krzeszowice zdobędą
własną osobowość czy nie, czy będą autentycanym
uzdrowiskiem dla Krakowa.

-Jednak .bez względu na .szanse realizacji tej wi
zji, jedno jest pewne: Staszek Bilski to taki czło
wiek, który wie, że po „dziś” następuje „jutro”, a

potem „pojutrze”, więc trzeba myśleć kategoriami
przyszłości, .nie zasklepiać się w dniu dzisiejszym.
I po to Staszek jest w partii.
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— Czyżby więc
naści za mało byli
nowotworowe?

—J To prawda,
zakładowym, czyli
dają chorego, bardzo często brakuję,dostatecz
nej wiedzy , i wyobraźni o chorobie nowotwo
rowej. Dlatego w Programie Rządowym wal
ki z nowotworami znalazło się sformułowa
nie o podyplomowym nauczaniu onkologii
We wszystkich akademiach medycznych.
Bardzo istotna sprawa!

— I w onkologii lekarz musi długo cze
kać na sukces. A młodemu lekarzowi ten
sukces jest szczególnie potrzebny. Czy mło
dzi mają cierpliwość, czy wybierają onko
logię?

— W porównaniu z innymi dyscyplinami
lekarskimi zainteresowanie onkologią jest
stosunkowo niewielkie. To jest trudna pra
ca, trzeba rzeczywiście długo czekać nj. suk
ces i trzeba umieć przyjąć niepowodzenie.
Tak jest.

— Pani Profesor, to nie jest pytanie skie
rowane do onkologa. Ma Pani Profesor za

sobą około 48 lat pracy zawodowej. Proszę
powiedzieć: kim właściwie powinien być le
karz?

— Najpierw odpowiedzialnym fachowcem.
Tego oczekuje od niego chory, tylko dobry

fachowiec potrafi wybrać odpowiednią me
todę leczenia, w każdym indywidualnym
przypadku. I następna cecha — odpowie
dzialność. Poczucie odpowiedzialności lekar
skiej w tym zawodzie przekracza wielokrot
nie ściśle fachową wiedzę, wkracza w dzie
dzinę socjologii i psychologii.

— Obserwowałam w. Instytucie pracę le
karzy. W przychodni badali dziennie 49, na-

~ wet 78 chorych, Do tego praca w klinikach,
g zabiegi operacyjne. Ci ludzie byli po prostu
B bardzo często przemęczeni, mieli niewiele

czasu na rozmowę z chorym i jego rodziną.

chorych do leczenia, prowa-
następnie wieloletnie bada-
Ma to nie tylko znaczenie

Ten sposób postępowania
najlepsze warunki

A przecież trzeba leczyć równocześnie i no
wotwory, i ludzki strach.

— Wiemy o tym, że osobisty kontakt z

choryłni jest niewystarczający. Brakuje cza
su i brakuje lekarzy. Wiemy również, że
niedostatek kontaktu osobistego między pac
jentem, a lekarzem wyzwala w chorym lęk
związany z poczuciem jego anonimowości.

Próbujemy rozwiązać tę sytuację organizując
pracę w ten sposób, że ten sam zespól leka
rzy kwalifikuje
dzi leczenie, a

nia kontrolne,
psychologiczne,
gwarantuje optymalnie
leczenia, Chory przestaje być tylko następ
nym przypadkiem. Lekarz zna go osobiście,
jego rodzinę, kłopoty. To, pomaga.

— Leczenie nowotworów jest trudne i
kosztowne. Jeszcze przed kilku laty byliśmy
bardzo zapóźnieni w stosunku do osiągnięć
medycyny światowej. Na szczęście Program
Rządowy zapewnił fundusze w złotówkach
i dewizach. Czy my w Krakowie już to

odczuliśmy?
— Z funduszy Programu Rządowego roz

budowujemy nasz Instytut i mamy w tym
zakresie — co równie ważne — priorytet in
westycyjny. Jak -Pani wiadomo Program
Rządowy jest zaplanowany na 15 lat. Już

Inslytut Onkologii. Fot. W. Klag

po trzech latach od momentu podjęcia tej
uchwały otrzymaliśmy nowoczesne urządze
nia do radioterapii nowotworów, bardzo
potrzebne urządzenia usprawniające diagnos
tykę kliniczną i laboratoryjną. Spodziewa
my się, że dalsza realizacja zadań badaw
czych umożliwi dalsze unowocześnienie wy
posażenia.

— Do nowego budynku Instytut Onko
logii przeniesie się jeszcze w tym roku.
Wierzy Pani Profesor budowlanym w do
trzymanie terminu?

— Wierzę. Bardzo zaangażowali się w tę
budowę projektanci z „Miastoprojektu’’, wy
konawcy z Przedsiębiorstwa Budownictwa
Przemysłowego „Budostal-1”. Przybędzie nam

prawie drugie tyle łóżek szpitalnych. To
oznacza, że my lekarze zostaniemy zwol
nieni od dokonywania niezgodnej z naszą
etyką. zawodową, selekcji: kogo hospitalizo
wać wcześniej, a kto jeszcze może poczekać.

— Współczesna medycyna staje się coraz

częściej dziedziną wiedzy interdyscyplinar
nej. Czy mam rację?

— To prawda. O powodzeniu leczenia de
cyduje już bowiem nie tylko wiedza lekars
ka, ale w równym stopniu — aparatura, od
powiednio dobrany zestaw leków, wiedza
fachowa laborantóio, techników, inżynie
rów, — elektroników, chemików i fizyków.
To wszystko — dużo kosztuje. Dlatego czas

pobytu to szpitalu nie może się przedłużać,
kiedy nie jest to konieczne. Wyobraźnia
ekonomiczna stała się dziś niezbędnym ele
mentem pracy lekarza.

— Przez 4 tygodnie pracowałam tutaj jako
sekretarka medyczna. Koledzy, którym po
wiedziałam, że zagwarantowała mi Pani
Profesor anonimowość, powątpiewali: który
dyrektor pozwoli na coś takiego dziennika
rzowi! A jednak przekonałam się o tym.
Dyrektor pozwolił. .

— Widzi Pani, jestem zwolenniczką otwar
tego społeczeństwa. Nie mamy nic do
ukrywania. Służymy chorym, jak możemy
najlepiej, w tych trudnych warunkach, któ
re Pani poznała. Sprawa zdrowia dotyczy w

sposób najbardziej osobisty każdego cało-,
wieka. A zatem każdy człowiek powinien
znać rzetelną prawdę w jaki sposób odby
wa się leczenie.

Rozmawiała: ELŻBIETA DZIWISZ

Dziecio

JKTimIdą
bójczyni

DO STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO w Krakowie
zgłosiły się dwie kobiety prosząc o interwencję lekarza. Oświad
czyły, że 13-letnia Teresa Elżbieta K. poroniła, a one nie wie-

, dzą co należy dalej robić. Pod wskazany przez kobiety adres
dyspozytor wysłał karetkę.

Badanie było krótkie, a diagnoza jednoznaczna: nie było po
ronienia, lecz poród w zaawansowanej ciąży. Lekarz nie zoba
czył jednak noworodka.. Kiedy o niego zapytał, odpowiedzią
było milczenie. Samorzutnie ekipa karetki rozpoczęła poszuki
wanie dziecka. Dziewczynkę znaleziono ukrytą pod poduszką,
małe ciałko owinięte było w mokry i brudny ręcznik. Nietrud
no się domyślić, że noworodek już nie żył.

Teresę Elżbietę K. skierowano do Kliniki Położniczej celem
usunięcia łożyska, natomiast zwłoki dziecka przewieziono do Za
kładu Medycyny Sądowej AM w Kraitowie. Biegli ustalić mieli

wszystkie przyczyny śmierci noworodka. Po sekcji i badaniach
wydano szokującą opinię.

Dziewczynka urodziła się z ciąży nledonoszonej, jednak nowo
rodek zdolny był już do życia pozałonowego. Na małym ciele
stwierdzono liczne obrażenia. Obrażenia te powstały — z jed
nej strony od tzw. zadławienia, a z drugiej_ od uderzenia'w
głowę noworodka narzędziem twardym.

Aby wykluczyć wszystkie wątpliwości, dokonano dalszych
szczegółowych badań. Analiza mikroskopowa płuc pozwoliła
jednoznacznie stwierdzić, że dziecko oddychało, a więc żyło po
urodzeniu. Jednocześnie icykluczono, by stwierdzone' obrażenia
należały do okołoporodowych lub powstałych na skutek tzw.

porodu ulicznego. W tej sytuacji Teresę Elżbietę K. areszto
wano. -

JAK DOSZŁO DO TEJ PONUREJ, ZBRODNI? Z wyjaśnień
podejrzanej, a także jej matki, rysował się fragmentaryczny
obraz wydarzeń z popołudnia 15 marca br. Oto młoda dziew
czyna zaczęła rodzić pod nieobecność swojej matki. Gdy ta wró
ciła z pracy i zobaczyła w jakim stanie znajduje się córka, po
stanowiła ulżyć jej cierpieniom. Wyszła do kuchni i zaczęła
przygotowywać herbatę. ■Kiedy wniosła szklankę, usłyszała
głos dziewczyny: „już jest po wszystkim”. Nie zainteresowała
się jednak gdzie jest dziecko, nie próbowała wzywać lekarza.
Dopies o po 2 godzinach, gdy okazało się, iż nie nastąpiło wy
dalenie łożyska, zawiadomiono pogotowie, uzasadniając wezwa
nie bajeczką o poronieniu.

Teresa. Elżbieta K. podała swoją wersję wydarzeń. Stwier
dziła. że pod wpływem porodowych bólów straciła świadomość.
Kiedy ją odzyskała, było już po porodzie. Owinęła dziecko m

ręcznik, położyła obok siebie i nakryła kołdrą. Odniosła wra
żenie, że dziewczynka nie żyje. Nie ma pojęcia o zadławieniu,
o ciosach wymierzanych w czaszkę dziecka...

Prowadzone śledztwo poszerzone zostało o próbę ustalenia
osobowości młodej matki,'która matką być przestała. Okazało
się, że Teresa Elżbieta K. sprawiała spore trudności wycho
wawcze. Wielokrotnie uciekała z domu, była zatrzymywana
przez MO i doprowadzana do Izby Dziecka. Próby skierowanią
dziewczynki Tlo szkoły lub skłonienia jej do pracy nie przy
nosiły rezultatów.

Biegli psycholodzy, i psychiatrzy stwierdzili, że Teresa od
znacza się niskim stopniem rozwoju intelektualnego, posiada
osobowość- niedojrzałą, z cechami psychopatycznymi. Nie jest

jednak chora psychicznie, ■oni nie wykazuje cech niedorozwo
ju umysłowego — Brak, więc podstaw do kwestionowania jej
poczytalności.

AKT OSKARŻENIA wpłynął już do Sądu Wojewódzkiego
w Krakowie. Rozstrzygnie on, czy zbrodnia popełniona przez
dziewczynę spowodowana była pod wpływem porodu, czy też

mamy do czynienia z działaniem- z premedytacją. Bez względu
jednak na'to, jaką sąd przyjmie w tej sprawie kwalifikację
prawną, warto zwrócić uwagę na zachowanie się matki Tere
sy, na jej bierność, na nieszukanie rozwiązania trudnej sytua
cji życiowej w jakiej znalazła się córka wtedy, gdy była na to

jeszcze stosowna poraj
JANUSZ HANDEREK

Schodzi się w dól do sutereny. Obok siebie czte
ry gabinety przykliniczne, a naprzeciwko schodów
rejestracja. Za szklanymi drzwiami z napisem:
»Wstęp tylko dla personelu” magazyn bielizny, pral
nia, prasowalnia, po drugiej stronie korytarza ga
binet zabiegowy i sanitariaty.

Nieprawdopodobnie <'
Latem duszno, zimą chłodna-
wo. Kto przyjdzie spóźniony
siada na schodach, bo tylko
tam zostały yzolne miejsca.
Krakowski Instytut Onkologii
przyjmuje pacjentów z 7 oko
licznych województw. I musi
spełniać swoje obowiązki wo
bec chorych. V7 takich warun
kach, jakie są.

Gabinet chirurgiczny jeden,
pacjentów codziennie 40, cza
sami więcej. Aby skrócić do
minimum czas badania trzeba
wcześniej zebrać cd każdego
niezbędne informacje. Kiedy
zauważył'zmianę, jakie są do
legliwości, czy przebył jakieś
poważne choroby? Trzeba też

zapytać, czy ktoś w rodzinie
chorował na nowotwór. Ale w

pytaniu słowo „rak” trzeba za
stąpić raczej zdaniem dłuż
szym, . opisowym. Pyta się
więc: czy ktoś z bliskich prze
chodził poważne schorzenia?
I ludzie odpowiadają albo, że
nie przechodził, albo, • że cho
rował na raka. Już w czasie
tej pierwszej rozmowy nawią
zuje się tutaj swoista nić po
rozumienia. .

Lidia Plater, lat. 34, z zawo
du krawcowa — kiwa przeczą -

ciasno, co głową. Nie, w jej rodzinie
jakoś dotąd wszyscy zdrowi.
Ona też zdrowa, ąż czasami
westchnęła sobie: co rusz któ
raś- 2 koleżanek idzie na wol
ne . i trzeba za nią robić! W

śli mąż. Ale ani ona, ani na
stępni chorzy nie mówią o naj
ważniejszym, bo to najważ
niejsze nosi człowiek tylko dla
siebie. Co dalej? Jak się za
chować w tym momencie ży
cia. które ważne sprawy teraz

szybko pozałatwiać, a które
zostawić swojemu biegowi?
Tak się zastanawia człowiek
zawsze, kiedy choroba wytrą
ca go z ustalonego rytmu. Każ
da .choroba. A ta w dodatku
ma swoją złą sławę. Chociaż

ELŻBIETA DZIWISZ

JEDEN DZIEŃ

jednym zakładzie pracuje
dwunasty rolę i dotąd ani jed
nego dnia nie opuściła.

Chyba w złą godzinę wy
mówiłam, no nie? — pyta Li
dią Plater.;. — Taka jestem
przesądna. Ale żeby z takiej
małej krastki coś się złego
zrobiło... '

I zaraz potok słów. O-tym, ___ ___ „____ ____ K__ _

co w pracy, i o tyrm co pprny- Dwudziestoletnia udziela

najczęściej ludzie umierają na

serce, najwięcej boją się raka.

Dwudziestoletnia, jasnowło
sa. Studiuje, germanistykę.
Stwardnienie w prawej piersi
zauważyła trzy tygodnie temu.
Chorowała na koklusz, odrę i

anginę.. Czy ktoś z bliskich
na coś poważnego? Nie wie,
jest dzieckiem adoptowanym.

i "in-

formacji spokojnie. Po przeby
ciu odry i kokluszu brakuje
dostatecznej perspektywy i
pytanie: co dalej? stawia się
bez strachu, ot, zwyczajnie.
l?oza tym dwudziestoletnia za
pewnia, że nigdy w życiu nie
czuła się równie dobrze. O do
brym samopoczuciu mówi zre
sztą nie tylko ona Tak jest.
Albo dyskretne objawy, lekko
powiększone gruczoły na Szyi,
albo i to nie. W tym cały dra
mat.

’

Co innego, Irena S„ księgo
wa. wykształcenie wyższe Guz
w lewej piersi zauważyła do
kładnie 7 lat temu, w. prawej.
— dwa lata temu. 1 co? Ano
nic Od chodzenia po leka
rzach, od tych ich badań tyl
ko chorób przybywa! Zresztą
ona ma za sobą pewne do
świadczenia. Przyjeżdżała do
Krakowa ze swoją matką
przez 5 lat.

Matka zmarła na raka szyj
ki macicy. A co, pani, nie sły
szała, że raka lepiej nie ru
szać?

Mit o tej chorobie, która boi

się noża i chirurga jest pra
wie uniwersalny. O tym nożu

chirurga, co może jedynie za
szkodzić, mówi księgowa, pań
prokurator, robotnik budow
lany i gospodyni domowa.

V
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I GAZETA POŁUDNIOWA

i

raka,
jest...

tak przemija życic ludzkie,
tę mądrość. 1 jest spokojna. Tylko ens
— u niej nie wywołuje paniki. Jakby
przedłużyć jej życie do setki — or.a

nawet owca nie ruszy. Bo i wszystko •

Itr. 4

TECHNIKA DLA CIEBIE

Z PERSPEKTYWY 60-LECIAZBIGNIEW GUZOWSKI

bez pracy. W roku szkolnym 1937-38
na jednego nauczającego przypadało
63 uczniów, a na wsi — nawet ponad
ICO. Wymowny przyczynek do tematu
stanowi informacja z maja 1933 roku,
opublikowana przez cytowany „Nasz
Głos”: „Nauczycielstwo naszego Okrę
gu (Poznańskiego — przyp. ag) opo
datkowało się dobrowolnie na rzecz

zatrudnienia bezrobotnego nauczyciel
stwa. Wspólny ten wysiłek dał nastę
pujące rezultaty: w styczniu zareje
strowano 6-39 bezrobotnych nauczycie
li, zatrudniono 173. W lutym zareje
strowano 752, zatrudniono 244...” Ozdobne mini-puderniczki zawieszane na szyi na łańcu

szkach zyskały popularność wśród młodych Dunek. CAF

Bardzo często tak mówią, choć i pan prokurator, i pani
księgowa coś już na ten temat przeczytali z literatury facho
wej. Ale w tym momencie, kiedy okazuje się, że całą rzecz

należy odnieść do siebie osobiście, przesąd ma głębokie ko
rzenie. Zanim dojdzie do przerzutów ta postać nowotworu,
z którą zgłosiła się pani Irena S. jest uleczalna w 80, nawet
90 proc, przypadków. Nie mówię tego księgowej. Po co?

Dużo kobiet. Zdecydowanie więcej niż mężczyzn — może
to tylko dlatego, że właśnie jest środek lata i w polu wiele
pracy? Może tak. Z babcią wchodzi zięć. Wysoki, postawny,
babci przysuwa krzesło i pomaga usiąść. Ja będę przekładał
co ona mówi, bo wy miastowi po góralsku przecież nie 'ga
dacie...

Babcia mówi śliczną gwarą podhalańską. O tym, że guz się
zrobił duży i w nocy szczególnie dokucza ból. Tylko nie po
wie dokładnie ile roków jej przeszło. Więcej jak siedemdzie
siąt, to zięć lepiej pamięta.

Podnosi się z krzesła, zagarnia spódnicę, zapina serdak para
dny, haftowany, jaki przywykła wkładać, z okazji szczególnie
uroczystych i ważnych. Godnie się porusza: głowa do góry, wy
prostowana. Z gór pochodzi. Napatrzyła się przez te 75 roków,
jak zaczyna się maić na polanach i jak jesienią wszystko żółk-

nje. Jak przemijają pory roku
Ona jest bogatsza teraz o

jedna. Pytanie: co dalej?
nawet teraz lekarz mógł
wie, że uschniętej trawy
ma swój koniec.

Wchodzi mężczyzna 48-letni i od razu do mnie z pretensja
mi: po co go tu ciągają, po co? Mała krostka na wardze,
ani boli, ani piecze, a lekarka buch: skierowanie na onkolo
gię! Już czeka godzinę, od ósmej, a zanosi się, że jeszcze
sobie poczeka. Ci lekarze we wszystkim zaraz widzą
Jakaś psychoza ogólna, czy co? Jak to jest rak, to on

no nie chce nawet powiedzieć kim!..
Nie chce sobie stawiać pytań, to jest , pewne. Nie

przyjąć tego do wiadomości. Ma pretensje do mnie
wszystkich tutaj.

Wpół do jedenastej
'Jeszcze nie ma lekarza. Ci,, którzy przyszli kolejny raz nie

okazują objawów zniecierpliwienia. Pielęgniarka zmienia
opatrunki. Pani Julii O., która przeszła amputację piersi,
panu Piotrowi N„ któremu tutaj wycięto guzek na szyi („to

PISMO Związku Nauczycielstwa Polskiego, wydawane w

Poznaniu — „NASZ GŁOS”, komentowało w roku 1934:
„W dziedzinie szkolnictwa po entuzjastycznym marszu

ku słońcu oświaty i krótkim po tym marszu odpoczynku
zaczyna się obecnie odwrót ku ciemnocie społecznej...”.

Co oznaczał ów „odwrót”?

7, chwilą odzyskania niepodległości
Już sama możliwość nauczania w ję
zyku ojczystym oznaczała spełnienie
marzeń polskich patriotów. Radość
przesłaniał fakt, że w spuściźnie po
latach niewoli narodu nowo tworzą
ce się państwo przejęło opłakany
stan oświaty — na początku XX wie
ku w zaborze rosyjskim analfabeci
stanowili 65 proc, ludności, w au
striackim — 56 proc., w pruskim —

0.6 a w 1913 roku w tzw. Kongre
sówce na 100 mieszkańców przypa-

1 dało 3 dzieci, uczęszczających do
szkoły, w Galicji ■—14 i w zaborze
pruskim — 19 dzieci. A zatem w nie
podległej Polsce oświata należała
do spraw najpilniejszych i tak się
do niej odniosło społeczeństwo, cze
go przykładem stał się b. zabór ro
syjski, gdzie samorzutnie przystą
piono do akcji budowy szkół. Tym
spontanicznym dążeniom wychodził
naprzeciw dekret rządowy z 9 lu
tego 1919 roku, wprowadzający po
wszechny obowiązek nauczania dzie
ci w wieku od 7 do 14 roku życia.
Podjęta 13 lat później/w roku 1932
reforma, miała ujednolicić system
szkolny w całym kraju. W Systemie
tym znalazła .się, ąiedniioletnia szko-

:'ht powszechna, tęcz ^niestety z po
działem ną Stopnie (I realizował pro
gram czterech klas, II —. sześciu —•

i III — siedmlp . k!.ąs)... czteroletnie
gimnazja oraz dwuletriie licea o-

gólnokształcące i zawodowe. Jednak
że najpoważniejsze sukcesy w upo
wszechnieniu obowiązku,nauki przy
niosły pierwsze lata niepodległości,
a choć w całym okresie Międzywo
jennym dokonano procesu scalenia
1 ujednolicenia szkolnictwa, szkoła
powszechna nie stała się faktycznie
powszechną.

WPROST UWIERZYĆ TRUDNO, że
w 1937 reku tzw. pełną szkołę siedmio
letnią ukończyło tylko 17.5 proc,
dzieci w wieku 13—14 lat, a w 1938-39
uczyło się 90,6 proc., dzieci objętych
obowiązkiem nauczania. W setki ty
sięcy liczyły się te. które przedwcze
śnie opuszczały szkołę. W najtrud
niejszej sytuacji znajdowały się dzieci
* najuboższych rodzin głównie ze wsi,
które nie mogły uczęszczać do szkoły
z powodu braku obuwia, ubrania, pod
ręczników, zeszytów. [

Dla zaspokojenia potrzeb szkolni
ctwa podstawowego brakowało ok. 45
tysięcy izb lekcyjnych oraz 26,5 tysię
cy etatów nauczycielskich. Równocze
śnie 16 tysięcy nauczycieli pozostawało

ki dla dzieci proletariatu rolnego by
ły znacznie niższe, wynosiły odpo
wiednio 0,2 i 0,1. Tak więc ze 100
dzieci robotniczych do matury do
chodziło trochę więcej niż jedno, a

studia wyższe rozpoczynało (co nie
oznaczało, że kończyło) jedno na 250,
ale tylko jedno na 1000 dzieci robot
ników rolnych mogło uzyskać ma
turę.

ŻĄDANIE ZMIANY istniejącego
■stanu rzeczy głosiła zdecydowanie

DEKLARACJA PRAW MŁODEGO
POKOLENIA POLSKI, ogłoszona w

marcu 1938 roku, z inicjatywy Ko
munistycznego Związku Młodzieży
Polskiej, którą poparło m. in. wielu
działaczy OM TUR i' ZMW „Wici”:

...Rośnie fala anot/cibetj/zinu i ciem
noty.

Milion dzieci bej szkół, zamknięty
dostęp do szkolnictwa średniego i wyż
szego dla dzieci ludu — oto fakty, któ
re napawają nas młodych trwogą o

przyszłość kultury i niezależność twór-

na szczęście zwykły kaszak”) i 30-letniej, bardzo szczupłej
pani Indze J. Pani J. jest zadowolona:

— I tak jestem szczęściarą, tylko trzy skaleczenia*

Pielęgniarka wyjmuje szwy. Pani J. nerwowo obraca się
na krześle. Teraz została skierowana na naświetlania, potem
zapewne chemioterapia. Leczenie skojarzone. Akurat tu. w

krakowskim Instytucie opracowano standardową metodę
pooperacyjnego napromieniania raka sutka. Pani J. ma zau
fanie. Chyba mnie w końcu wyleczą, prawda siostro?

Historycznie biorąc to chirurg zaczynał walkę z nowo
tworami. Jeszcze przed 70 laty nie można było zaproponować
choremu nic innego, tylko operację. Teraz można .wybrać
metodę leczenia w zależności od umiejscowienia i rodzaju
nowotworu.

Jedenasta. Lekarz w białym fartuchu i zielonym, płócien
nym ubraniu. Zielony to kolor chirurgów.

— Dużo dziś mamy?
Pytanie, nie pytanie, przechodził przez poczekalnię, musiał

widzieć.
— Pani Piater! Po stopniu i proszę się położyć. Pani Pla

ter nie mówi o dolegliwościach, a właśnie o tym zwolnie
niu, i o tym, co pomyślą sobie w pracy. Mówi też, że w nocy
nie sypia ze strachu.

— A pani z tych Platerów, co to mieli córkę bohaterską
dziewicę?

— Nie wiem panie doktorze. Nazwisko mam po mężu, coś
mi tam wspomniał, że mu z tego powodu w szkole dokuczali.
Chyba ta Plater była jego prababką...

Tym sposobem pani Plater przestoje mówić o swoich kło
potach i o tym, że się boi.

— Trzeba
— Już? '

— Już.

Zgoda na

miejscowo, cały zabieg nie trwa 19 minut. Po trzech dnla:h

opatrunek, po 10 trzeba się zgłosić do usunięcia szwów. Fani
Plater wstaje oszołomiona. Tyle easekania, tyle zachodu i w

10 minut po wszystkim’

—■Co dalej będzie
— A dalej to my musimy to dokładnie zbadać.
Pani Plater chciałaby jeszcze o coś zapytać, ale widzi, łe Je

śli już — to absolutnie nie teraz. .Teraz przez uchylone drzwi

kabiny zagląda następna chora. Rozebrana czeka prawie pół
godziny. Jest duszno. W słońcu temperatura dochodzi do 35

stopni, to środek lata. ,

Właściwie to wchodzą prawie jednocześnie. Jedna, dru
ga i trzecia wyjmuje z biustonosza elastyczne protezy. Kie
dy jest w bluzce, nikt, by się nie domyślił.. Znika poczucie
okaleczenia. Operacje przechodziły przed 8. 10 i przed 14
laty. Dobrze się czują, nic nie boli. Jedna tylko mówi tak:
Aleście mnie tu urządzili! Wyglądam teraz jak amazonka.

,
— Pani żyje, pąpi K.I
On też żyje. 47 lat, technik. Amputowana prawa ręka

wraz ze stawem barkowym Operowany cztery lata temu.
Nie używa protezy. Wszystko iadnie zagojone. Skarży się
tylko, że przytył. To — mówi lekarz — więcej ruchu.

— A czemu od czasu do czasu mam uczucie, że ta ręka,
której nie mam r- boli?

— Trzeba sobie częściej uświadamiać, że .rękę amputo
waliśmy. System nerwowy to- skomplikowany mechanizm—

Jakie sq szanse na przeżycie
— to bardzo trudne pytanie. Statystyki częściej informu

ją o ryzyku zachorowania. Obecnie w Polsce na każde 100
tys. ludności zachoruję rocznie 200 osób. Trzeba przewidy
wać,' że tych zachorowań będzie więcej z roku na rok, bo
się po prostu starzejemy.

dostrzegali właśnie nauczyciele. Sta
nowili oni ok. stutysięczną, najlicz
niejszą ze zwartych grup zawodo
wych wśród dwumilionowej rzeszy
inteligencji i pracowników umysło
wych. Z Ich środowiska wychodziły
postulaty i żądania zmiany polityki
oświatowej władz.

Wspomniany M. Falski był auto
rem rozprawy, wyrażającej stanowi
sko lewicy nauczycielskiej, która opo
wiadała się m. in. za przedłużeniem
obowiązku szkolnego, reorganizacją
sieci szkolnej, za zapewnieniem pomo
cy niezamożnej młodzieży, za zmianą
programów nauczania oraz uniezależ
nieniem szkoły od wpływów Kościoła.

Kadykalizaeja mss nauczycielskich i
Ich ruchu zawodowego (duże znacze
nie dla tego procesu miało połączenie
w 1930 roku Związku Polskiego Nau
czycielstwa Szkół Powszechnych I

Związku Zawodowego Nauczycieli
Szkół Średnich w Związek Nauczyciel
stwa Polskiego), wyraźne zbliżenie a

- ■■Stośwfek1'- ówczesnych
pracowników oświaty wyrażały —

stosowanie redukcji i obniżek płac,
obarczanie nauczycieli nadmierną
liczbą uczniów (norma jeden na

sześćdziesięciu), prowadzenie inwi
gilacji policyjnej czy obciążenie obo
wiązkiem dozorowania praktyk reli
gijnych dzieci. W czasie gdy tysiące
pozostawały bez pracy swoiste cu
riosum stanowiło zarządzenie mini-

. stra Wyznań Religijnych i Oświece
nia Publicznego. Jędrzejewicza o

bezpłatnych praktykach nauczycieli.
Skutki sytuacji w szkolnictwie od

czuwało społeczeństwo. Ówcześnie
dostęp do oświaty i nauki bardzo
wyraźnie odzwierciedlał podziały
klasowe. Janusz Żarnowski, autor

pracy pt. „Społeczeństwo drugiej
Rzeczypospolitej”, powołując się na

obliczenia Mariana Falskiego, tego
od znakomitego „Elementarza”, zna
nego działacza oświatowego, podaje,
że w połowie lat trzydziestych pa
10P dzieci pochodzących ze środowi
ska robotniczego przypadało 1,3 w

klasie maturalnej i, 0.4 studenta
pierwszego roku; podobne wskaźni-

d'Ó"'"‘hżej 'thyśli narodów, zamieszkujących''"roefcem robotniczym i ludowym zanie
pokoiły sanację do tego stopnia, żo

rozpętano całą kampanię przeciwko
ZNP. Nagonkę zainicjował „Ilustro
wany Kurier Codzienny" artykułem
„Szaleństwo czy zbrodnia”, » pretek
stem siał się specjalny numer „Pło
myka”, pisma dla dzieci, w całości po
święcony ZSRR, z marca 1936 roku.

Następnego dnia po ukazaniu się ar
tykułu Komisariat Rządu skonfiskował
cześć nakładu „Płomyka”, a redakcja
i Zarząd Główny ZNP znalazły się pod
obstrzałem krytyki kół rządowych i

klerykalnych. Konflikt narastał i we

wrześniu 1937 roku rząd zawiesił Za
rząd Główny, wyznaczając przymuso
wego kuratora, co umotywowano os
karżeniem Związku o tolerowanie i

popieranie tendencji komunistycznych,
pacyfistycznych oraz nieprawidłową
działalność... finansową. Odpowiedzią
stał się strajk okupacyjny pracowni
ków ZG, w ślad za czym nauczyciele
warszawscy porzucili pracę i xudali się
pod Belweder. Postawa ZNP, popar
cie, jakiego udzieliły Związkowi lewi
ca społeczna oraz postępowa opinia
publiczna zmusiły rząd do ustępstw

ziemie Polski.

Dlatego też domagamy się rozszerze
nia sieci szkół powszechnych w myśl
zasady — wszystkim dzieciom, szkoła —

i zwiększenia etatów nauczycielskich
o 40 tys., tak, by przynajmniej na każ
de 50 dzieci przypadał jeden nauczy
ciel.

Domagamy się 7-oddziąłowej bezpłat
nej szkoły powszechnej w języku oj
czystym dziecka.

. Domagamy się otwarcia sieci szkół
zawodowych i rolniczych w mieście
i na wsi. Głosimy zasadę: dostęp do

wiedzy według zdolności — a nie ma
jętności.

Domagamy śię określonego kontyn
gentu miejsc w szkołach średnich i

wj/ższi/cli dla zdolnych synów i có
rek ludu pracującego i ustalenia^ na

ten cel specjalnych stypendiów...”
Regres w oświacie i* szkolnictwie,

jaki uwidocznił się w okresie
wielkiego kryzysu, gospodarczego i
w latach następnych, godzący w ży
ciowe interesy nauczycieli, a także
skutki uwstecznienia z całą ostrością

I w wybranym na Zjeździć ZNP, * bi
tego 1938 roku w Krakowie 39-ęsobo-
wym Zarządzie Głównym znalazło się
18 osób, spośród zawieszonych władz

Związku. Ale działalność ZNP w o-

kresie międzywojennym to temat tam

dla siebie.

NIEKORZYSTNIE przedstawiał się
stan oświaty powszechnej. Jeszcze
bardziej ograniczony zasięg miały
studia wyższe. Wprawdzie rząd
przywiązywał dużo uwagi do roz
woju szkolnictwa wyższego typu s-

kademickiego, czego dowodzi fakt,
że. przed wybuchem II wojny świa
towej działało 16 państwowych i 11
prywatnych szkół wyższych, podczas
gdy z chwilą odzyskania niepodle
głości w Polsce czynne były 3 uni
wersytety — w Krakowie, Lwowie
i Warszawie, lecz — jak podaje An
toni Czubiński w ,Dziejach Polski”
— ,,w całym okresie międzywojen
nym studia wyższe w Polsce ukoń
czyło około 33 tys. osób. Dostęp do
szkół średnich i wyższych był trud
ny; opłaty były stosunkowo wysokie.
Młodzież pochodzenia robotniczego
stanowiła znikomy odsetek, studiują
cych".
występowało
przez historyków
dukcji inteligencji,
absolwentów szkół
szych pomnażała
nych. W tamtych latach na ulicach
Warszawy i innych dużych miast
zdarzało się widzieć ludzi z cenzu
sem akademickiego wykształcenia,
którzy obnosili tabliczki, -informują
ce o tym, że przyjmą każdą pracę.
I znów zdecydowanie

“

szanse na-
'

_

i"l '

mieli, nieliczni zresztą:, młodzi po
chodzenia wiejskiego, którym udało
się urzeczywistnić marzenia o zdo
byciu wyższych studiów. W omówie
niu wyników ankiety, rozpisanej
przez Centralny Związek Młodzieży
Wiejskiej, wśród absblwentów szkół
średnich, i wyższych wywodzących
się ze wsi, znalazł się fragment:

„...Twarde, nieustępliwe przedziera
nie się przez

'

szkołę w warunkach
• chłopskiej nędzy, zdobywanie w cięż

kim wysiłku wiedzy, wreszcie zwycię
stwo — dyplom. Potem długie bezna
dziejne wycieranie przedsionków wie
lu urzędów i instytucji w poszukiwa
niu pracy, dziesiątki podań, złożonych
pod wszelkimi możliwymi adresami,
długie oczekiwanie wśród gasnącej z

dnia na dzień nadziei i — powrót do

ojcowskich progów. Do niechętnego
. stosunku rodziny przyłączają się szy

derstwa otoczenia: „uczył się, uczył aż
przyszedł paść krowy". Zawiedzeni,
przeżarci goryczą do całego społeczeń
stw^, „powrotni chłopi" stają się naj
bardziej szkodliwym społecznie, de
struktywnym elementem. W ich sze
regach skutecznie szuka zwolenników
partia komunistyczna..."

A mimo to, jak na ironię,
zjawisko określane

mianem nadpro-
Znaczna część

średnich i wyź-
rzesze bezrobot-

....-- ,-LJ. ®
zdobycie 'żatrudnienlS B

R
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Aż sśę obudzisz...

Nowy model elektronicznego zegara CL. 1000 firmy Tn-
terton Electronic (RFN) wskazuje godziny i minuty z

dokładnością do sekundy, a ponadto po naciśnięciu teste
ra dzień i miesiąc kalendarzowy, przy czym dzięki za
stosowaniu programowanych układów scalonych zegar
„wie” już 4 lata naprzód, który miesiąc ma 28, 29, 30 lub
31 dni. Ale jego szczególną zaletą jest skuteczność mecha
nizmu budzącego: gdy pierwszy sygnał nie poskutkuje,
rozlega się wkrótce drugi, potem trzeci, aż do chwili, gdy
budzony wciśnie odpowiedni przycisk, umieszczony w ta
kim położeniu, że nie można tego zrobić jedną ręką „na
śpiąco”, jak w tradycyjnych budzikach—

Na glos pana

Pierwszy na święcie - kasetowy dyktafon, uruchamiany
głosem, wyprodukowała firma Olympus (USA). To minia
turowe urządzenie ma trzy poziomy czułości: najniższy,
wykorzystywany np. przy nagrywaniu w jadącym samo
chodzie gdy chodzi o to, żeby -wyeliminować szum silni
ka; pośredni — gdy nagrywa się np. przebieg konferen
cji; oraz najwyższy, kiedy urządzenie rejestruje wszel
kie słyszalne dźwięki. Kiedy przestaje. się mówić i zalega
cisza, dyktafon samoczynnie się. wyłącza.

Zaciągnąć się „Cytrelem”
„Cytrel” — nowy produkt zastępujący tytoń nie tylko

że nie zawiera nikotyny, ale też wydziela podczas spala
nia dużo mniej smół. Papierosy zawierające 25 procent
„Cytrelu” wydzielają o 20 procent mniej smół niż papie
rosy dotychczas wytwarzane. Ale jednak najlepiej rzu
cić palenie...

Powietrze obok paliwa
- Inżynierowie z Instytutu Politechnicznego w Kursktl

opracowali instalację, umożliwiającą wykorzystanie ener
gii'■ kinetycznej hamowanego autobusu miejskiego do ru
szenia z przystanku. W tym celu zamiast za pomocą
zwykłych hamulców ciernych pojazd hamowany jest przez
sprężarkę tłoczącą do zbiorników powietrze. Ciśnienie
tego powietrza zostaje następnie wykorzystane do rusze-

B ' nia z przystanku i rozpędzenia autobusu, którego silnik
B włączany jest jedynie na okres przebiegu między przy

stankami. Pozwala to zmniejszyć zużycie paliwa.

B
B
B
B
B
B
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CO BARDZIEJ GORLIWI NADALI MU
JUŻ PRZYDOMEK „BUDOWNICZEGO
KOŚCIOŁA”. PANOWAŁ JEDNAK *ZBYT

KRÓTKO, BY MOŻNA BYŁO COKOLWIEK
POWIEDZIEĆ O JEGO PROGRAMIE. Nie zdą
żył ogłosić żadnej encykliki, żadnego więżącego
dokumentu. Dlatego też ci, którzy próbują scha
rakteryzować jego pontyfikat, wolą mówić o

„stylu” papieża Jana Pawła I, o jego osobowo
ści promieniującej bezpośredniością, skromno
ścią, życzliwością dla ludzi, umiejętnością na
wiązywania kontaktów.

Czy ze wszystkimi? — Niektórzy z otoczenia
papieża wspominają kłopoty jakie miał z Kurią
Rzymską, która z chłodną powściągliwością, a

nawet z niechęcią dystansowała się od nowego
pontyfikalnego stylu, Wydaje się, że również
Jan Paweł I napotykał na trudności w nawią
zaniu ściślejszych kontaktów z tym potęż
nym urzędem, którego mechanizmy, metody
działania i układy były mu zupełnie obce.

Można się zresztą obawiać, że w podobnej
sytuacji znajdzie się także jego następca, jeśli
będzie dysponował

' li tylko pastoralnym do
świadczeniem. Miał bowiem rację włoski tygod
nik „Epoca” pisząc niegdyś: „Nigdy nie wygasa
spór między Kurią a arcybiskupami zaangażo
wanymi w działalność duszpasterską wyłącznie
w swoich diecezjach”.

Czy fakt ten zostanie uwzględniony przez
kardynałów ha kolejnym, rozpoczynającym się
14 października conclave? Czy nagła, nieoczeki
wana przez, nikogo śmierć Jana Pawła I zwróci
ich uwagę na problem kondycji przyszłego e-

lekta?

Wprawdzie, jak wynika z wypowiedzi niektó
rych kardynałów także i teraz największe po
noć szanse ma kandydat o formacji „pasterza”,
nie można jednak wykluczyć że.elektorzy tym
razem będą woleli głosować na kogoś, ko-mu
problemy Kurii nie są zupełnie obce Jedna z

agencji przytacza wypowiedź belgijskiego
' kar

dynała L. Suenensa który miął się wyrazić:
„Nie można ograniczyć się w sposób najprost
szy do szukania drugiego Albino Lucianiego”.

Jeśli chodzi. o drugą kwestię, przytoczmy, miast
odpowiedzi wprost, opinię rzymskiego koresponden
ta AFP, który pisał: „Istotną rolę w wyborze no
wego papieża odegra stan zdrowia kandydatów,

bowiem Kościół nie chce trzeciego conclane w

najbliższym czasie...
W Watykanie uważrf się ponadto, że nowy pa

pież powinien być osobowością charyzmatyczną,
.którego nie przyćmiłaby popularność Jana Pa
wła I, ale równocześnie powinien lepiej niż zmar
ły papież orientować się w zawiłościach watykań
skich".

Fakt,
że przytłaczająca większość prognoz

dotyczących następcy Pawła VI zawiodła,
skłania obecnie watykańskich obserwato

rów do większej niż uprzednio ostrożności. Nie
oznacza to przecież źe przycichły spekulacje
na temat osoby przyszłego papieża. Po prostu
— poszerzono listę ewentualnych „papabili” o

nazwiska kardynałów, którzy podobnie jak Jan
Paweł I .wyróżniali się głównie doświadczeniem
duszpasterskim. W ten oto sposób do „starej”
listy, na której figurowali kurialiści: Sebastiano
Baggio, Sergio Pignedoli, Paolo Bertoli, Pericle

Felici, Eduardo Pironio, Jean Villot i pośrednio
z Kurią związany Johannes Willebrands, „do
łączyli” kardyn-ałoyrie kierujący wielkimi wło
skimi metropoliami- Giuseppe Siri, Salvatore
Pappalardo, Antonio Poma, Ugo Foletti, Corra-
do Ursi, Giovanni Colombo. A naiwet były ar
cybiskup Turynu, który zrezygnował z tego
stanowiska ze względu na zły stan zdrowia,
kardynał Micliele Pellegrino (75).

Gdyby-wierzyć pogłoskom, poważnym konku
rentem kardynała Luciani w czasie ostatniego
conclaye był Giuseppe Siri, który w pierwszej
turze głosowania zebrał ponoć więcej głosów
niż Jan Paweł I (na. trzecim miejscu — znalazł
się kardynał Sergio Pignedoli).

Giuseppe Siri (72 lata), przywódca konserwa
tywnego skrzydła w episkopacie włoskim, od 32
lat arcybiskup Genui, mianowany kardynałem’
jeszcze przez Piusa XII, członek szeregu waty
kańskich kongregacji, uważany jest za jednego
z najbardziej wpływowych elektorów. V7 Waty
kanie mówi się, że A. Lubiani był kandydatem
„wielkiej trójki”, do której należą: G. Benelli,
P. Felici i właśnie G. Siri.

A co można powiedzieć o innych kandyda
tach z „pastoralnej listy”?

Salvatore Pappalardo (60), od ośmiu lat arcy
biskup Palermo, przez blisko 20 lat pracował
w Kurii i w. dyplomacji. Antonie Poma (68),

arcybiskup Bolonii, od szeregu lat pełni funk
cję przewodniczącego konferencji episkopatu wło
skiego. Uważa się go za zwolennika „linii monti-
niańskiej", zręcznego mediatora i dyplomatę. Ugo
Po'ettl (64), zdobył doświadczenie duszpaster
skie najpierw jako biskup Novary, następnie
jako arcybiskup Spoletto. Od 1972 r. jest wi
kariuszem Rzymu. Zaliczany do skrzydła cen
trowego, Corrado Ursi (69), arcybiskup Neapolu
od 1966 r. Mówi się o nim. że „jest pasterzem
w stylu. Jana ,XXIII”. Gioyanni Colombo (76),

WIESŁAW MERCIK

arcybiskup Mediolanu. Przez szereg łat był 'su-
fraganem G. B. Montiniego, a po jego wyborze
na papieża zastąpił go jako pasterz arcybiskup-
stwa mediolańskiego. Był doradcą teologicznym
Pawła VI, a w czasie soboru uchodzi! za zwo
lennika nurtu reformistyczńego. Na liście „pa
sterzy” znalazł się też Gioyanni Bcnelli (57), od
roku arcybiskup Florencji, przez dziesięć lat
najbliższy współpracownik Pawła VI i „szara
eminencja” Kurii.

W Itaymie krążą pogłoski, źe stosunkowo duże
szanse ma Salvatore Pappalardo, popierany raeko-
mo przez dwóch wpływowych elektorów: kardy
nałów G. Siri i G. Benelli. Ale pogłoski obejmują
także inne nazwiska. Ważniejsze jest eo innego,
a mianowicie, że licząca 25 osób grupa kardyna
łów włoskich oraz grupa kardynałów kurialnych
(wśród których jest sporo Włochów), w sumie —

blok liczący ponad 3(1 osób (na 198 uczestników

e«nclaz’e) odegra decydującą rolę w ustaleniu kan
dydatury następcy Jana Pawła I i jej przeforso
waniu.

Wybór kardynała Albino Luciani dowodzi, że

nj conclaye przewagę mieli kardynałowie o orien
tacji konserwatywnej i umiarkowanej. Obecnie,
w październiku, układ pozostaje ten sam co u-

ęprzednio. Taki sam jest stosunek sił. Teoretycznie
— gremium kardynałów powinno reprezentować
identyczne poglądy na temat: jaki papież jest ak
tualnie najbardziej Kościołowi potrzebny. Inaczej
mówiąc, cały problem należałoby sprowadzić do

odpowiedzi na pytanie, kto, ich zdaniem, jest naj-
’

bardziej do tej reli predestynowany. Ale, po
wtórzmy, to tylko teoria. Praktyka dowodzi, że o

wyborze papieża decyduje zazwyczaj splot wielu,
różnorodnych, zmieniających się zależnie cd oko
liczności, czynników.

„Dla człowieka wierzącego każda, osobistość wy
brana podczas conclane otrzyma nominację bezpo
średnio od Ducha Świętego — pisał swego czasu

cytowany 'tygodnik „Epoca”. — W każdym razie
trudno sobie wyobrazić za pomocą jakich dróg
■ujawni się w odpowiednim czasie boska inspira
cja".

Wielowiekowe
doświadczenia do

wodzą, że drogi te są bardzo ludzkie,
choć czasem niezwykle zawiłe, szcze

gólnie dla postronnego obserwatora. Krzyżują
się na nich nie tylko odmiennie ■rozumiane in
teresy Kościoła i różne koncepcje polityczne,
ale także — czemu dziwić się nie należy —

zwykłe ludzkie ambicje i ^rywalizacje.
Przypomnijmy, że już po śmierci Pawła VI w

tzw. „kołach watykańskich” mówiono, że jego na
stępca powinien być nie „dyplomatą” czy „kuria-
listą”, ale „pasterzem”. Byłoby naiwsiośoią sądzić,
że Watykan — który do pewnego stopnia można
uważać za synonim Kurii Rzymskiej — stanowi

zwierciadło, odbijające w sobie powszechne dąże
nia, poglądy i opinie światowego episkopatu, du
chowieństwa i wiernych. Przeciwnie, to Kuria,
wykorzystując, czy wręcz inspirując wypowiedzi
prominentnych dostojników, czy świadomie orga
nizowane „przecieki”, jest instrumentem kreują
cym owe, rzekomo powszechne, opinie i przeko
nania.

Czy wybór Albino Luciani .rzeczywiście po
dyktowany był „powszechnym żądaniem i wo
łaniem Kościoła” o papieża-pasterza (jakby Jan
XXIII nim nie był...)? Czy może dążeniami Ku

rii do odzyskania swych, utraconych w ostat
nich dziesięcioleciach, pozycji? Reforma Kurii
przeprowadzona przez Pawła VI, która poważ
nie ograniczyła tak potężne niegdyś wpływy
prefektów kongregacji, stała się dla niej twar
dą, ale i niezapomnianą lekcją. Papieżem został
wybrany człowiek, który stojąc z dala od Kurii
Rzymskiej, nie znając mechanizmów i kulis te
go potężnego urzędu musiałby opierać się na

jego biurokratycznym aparacie, liczyć się z nim

przy podejmowaniu każdej ważniejszej decyzji.
Fakt, że w przeciwieństwie do poprzedników,

pontyfikat Jana Pawła I nie stanowił kolejnego
etapu w dokonującym się nieustannie (choć w nie
jednakowym tempie) procesie ewolucji i adapta
cji Kościoła, sprawił, iż problemy, przed którymi
staną dziś na conclare kardynałowie są identycz
ne z tymi, jakie wyłoniły się po śmierci Pawła
VI. Czy sytuacja wewnątrz kolegium jest także

identyczna?
IEWĄTPLIWIE KARDYNAŁOWIE włoscy,
tacy jak G. Siri, G. Benelli, jak Piętro Pa-
lłazini, związany z kołami „katolickiej ma--

sonerii”, czyli na pół tajną organizacją „Opus
Dei”, źe kardynałowie kurialni, zarówno wło
scy i) jaki i „cudzoziemcy”2) zachowali swoje
•wpływy. Równocześnie jednak w pewien spo
sób „urośli”, jako partnerzy, pochodzący z róż
nych kontynentów kardynałowie rezydencjąlni.
W- sierpniu nie orientowali się oni zbyt dobrze
w kuluarach watykańskiej polityki,, w istnieją
cych sojuszach i układach. Jednakże liczne po
ufne rozmowy i dyskusje, w których brali u-

dział przed elekcją Jana Pawia I, umożliwiły
im, jak można sądzić, wgląd w wiele niezna
nych przedtem problemów, bliższe poznanie
mechanizmów przedwyborczych działań i syl
wetek ewentualnych „papabili”. Może to mieć
swe dobre i złe strony, jeśli chodzi o przebieg
obecnego conclare. które nie musi okazać się
tak jednomyślne jak dwa miesiące temu. W
każdym razie szanse kardynałów kurialnych
ponownie wzrosły

s) S. Baggio. C . Baflle, O. Rossf, G. Paupiul,
S. Pignedoli, P. Felici, E. Vagnozzi, A. Samore. że

wymienimy tylko kardynałów aajmująeych kie-
rownicre stanowiska w Kurii.

!) J. Villot, F. Seper, .P . Philippe, JE. Pironio,
A. Rossi, G. M . Garonnc.
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DZIEŃ LATA
Nowotwory atakują najczęściej po czterdziestce. Szanse na

wyleczenie ęą największe, jeśli lekarz szybko postawi diagno
zę. Statystyki informują o 5(1 procentach chorych z 5-letnim
okresem wyleczalności. Te 50 proc, to pacjenci leczeni w spe
cjalistycznych zakładach onkologicznych. Ale... ale i o tym
trzeba wiedzieć, że na łóżko onkologiczne czeka się w Krako
wie 3 tygodnie. Lekarze są postawieni w sytuacji okrutnej.
Muszą wypisywać karteczki z tym terminem, chociaż wiedzą,
ile może dla człowieka oznaczać taka zwłoka.

Przed drzwiami gabinetu chirurgicznego dalej pełno. Le
karz jest po nocnym dyżurze... Pora urlopowa, więc nie ma

się co pieścić, trzeba pracować. Do gabinetu wchodzi Pla
terowa. Chciałaby porozmawiać. — Można?

— Porozmawiać? t- dziwi się lekarz — na porozmawia
nie trzeba poczekać.

" '

Platerowa też jest
mieć, że wyczerpała
gabinetu, przeprasza.

Trudny, przypadek.
Nowotwór krtani. Ledwie mówi.

— Godzi się pan na operację?
Kiwa głową. Tak. Patrzę na niego. Biała koszula, kra

wat. Spokój i zrezygnowanie. Ani wcześniej obserwowana
panika, ani niepokój. Bardzo boli.

Przypadek jest trudny. Mężczyzna bardzo późno poszedł
do lekarza, nawet nie wiadomo dlaczego. Czy w myśl za
sady, że raka ruszać nie trzeba? Trudno powiedzieć.

Lekarz zapala papierosa, Chwila przerwy. I już do ga
binetu wchodzi 32-letnia, matka dwojga dzieci. Niestety.
Są przerzuty w węzłach chłonnych. Zresztą o tych prze

Najpierw chorzy.
chora. Ale Platerowa powinna zrozu-'
swoją normę czasu. Wycofuje się z

Będzie czekać.

Młody mężczyzna, najwyżej 40-IetnL

TEMAT NOWOHUCKI W
NOWYCH WARIANTACH
CIĄGLE FRAPUJE ZARÓW
NO TWÓRCÓW, JAK I CZY
TELNIKÓW. Wystarczy przy
pomnieć „Początek opowie
ści” Mariana Brandysa,
„Zmiany w krajobrazie”
Han^y Mortkowiez-Olczako-
wej, „Ostatnie słowo ma

człowiek” Ryszarda Klysia,
aby uprzytomnić sobie, że
budowa największego kom
binatu przemysłowego w Pol
sce -głęboko zmieniła nie tyl
ko strukturę społeczna, Kra
kowa i Polski południowej,
lecz również sposób trakto
wania owej rzeczywistości
przez literaturę i dziennikar-
siwo. Jednakże uznając war

tość przywołanych tu ksią
żek, odnosząc się 3 szacun
kiem do wielu bardzo do
brych wierszy (tak, tych pa
tetycznych.'), przyznać musi-

my, że dobre dzieło powstajb
po latach, kiedy się „przed
miot świeży, jak figa ucu-

kruje, jak tytuA uleży”.
Oto niespodziewanie od

strony zapisu reporterskiego,
przecież raczej w warstwie

językowej, nadchodzi porfloc
dla literatury współczesnej.
Wtrącił się te ten temat no-

wohucko-krakowski JACEK
STWORA •— pisarz, reporter
radiowy o sławie krajowej i- rzeczy jest najmniej ctelfa-
międzynarodowej, Wydaw- wy. Porywają nas autentycz-
nictwa Radia i Telewizji nie ł bez reszty: Piaskowy
przygotowały jego „NAD- — bohaterski przodownik

rzutach 32-letoia już nie słyszy,' lekarz dyktuje rozpozna
nie dopiero wtedy, kiedy ona wyjdzie z gabinetu. Zapła
kana.

— To jeszcze za wcześnie .na łzy... — próbuję ją pocie
szać.

Tylko ja tak mówię, a.ni lekarz, ani pielęgniarka mi m®

wtórują. Ja jestem tu od niedawna, może roś niecoś już
ale nie tak wiele ma umiem. Nb przykład akurat w tej
cjj łapię się na tym, że nie rozumiem tego misternego
między lekarzem a pacjentem, który sprawia, że choć
nie mówi nic wprost, ci z pacjentów, którzy wiedzieć ehcą
wiedzą. Ale tylko

wiem,
sylua-
szyfru
lekarz

OLGIERD JĘDRZEJCZYK

Niespodziewaay
opis Sprawy

SPODZIEWANY POCZĄTEK
BANKIETU”. Stwora napisał
we wstępie do powieści: „nie
ma takiej fikcji literackiej, mogą
która nie Wj/wodzi się z pro- który
wdy rzeczywistej”. Pomijając
drobne nieporozumienia no
menklaturowe, widzę w tym
rodzaj jak gdyby usprawie
dliwienia przed czytelnikiem,
że będzie tu dużo autentyz
mu, Otóż sukces książki
Stwory polega na tym właś
nie autentyzmie. Bohater li
tworu, chociaż mówi dużo o

robie, o swej drodze do no
wej. odrodzonej Polski, o pra
cy na stanowisku komendan
ta brygady SP w Nowej Hu
cie (nazywa się ona w utwo
rze Stwory Nowym Miastem,
Kraków jest Starym Mia
stem), o perypetiach kolegów
i podwładnych — w gruncie

Z TEKI
SZPERACZA

ci, którry cheą. Jeśli jui wiedzą, lcktrł

bez słowa przyjmuje ieh reakcję. Akurat takie pocieszanie jak
teraz jest zupełnie nie na miejscu.

Płacze także matka Basi. Przyjechały * Nowego Sącza. Ba
sia, 15-latk», subtelna uroda. Nad obojczykiem duży guz.
Dziewczynka m« Już komplet badań, W szpitalu nie ma czasu

na badania, każde łóżko jest bardzo cenne. Badania można ro
bie w ośrodku zdrowia.

— Co to może być? — pyta matka.
— A różnie może być — mówi lekara -» Ma pani więcej

dteieci?
To pytanie postawiane wprost bez szukania synonimów,

bez innych pomocniczych pyta:! — mnie poraża. Czyżbym
dalej wielu rzeczy nie rozumiała? Kobieta szlocha: są jesz
cze... Wychodzą. Matka w rejestracji załatwia formalności
związane z przyjęciem. Za parę minut widzę je obie na ko
rytarzu kliniki. Basia w pidżamie, w zielonym szlafroku
frotte. Trzymają się pod ręce.

— Niech pani w niedzielę zapyta lekarza, już coś będzie
my więcej mogli powiedzieć — mówi do matki lekarz.

I koniec na tym, bo przed gabinetem już czeka

Zabieram karty chorych, którzy zostaną przyjęci jutro I po
jutrze. W kilka minut po piętnastej rozpocznie się narada w

szerszym gronie specjalistów. Lekarze na podstawie dotychcza
sowych badań ustalą • dla chorych schematy leczenia. Na kory
tarzu o tej porze już pusto. Nawet pani Plater zrezygnowała z

czekania, posila zatelefonować do męża, aby przyjechał, tu ta
ksówką. Może jak przyjdrie za tydzień lekarz będzie miał spo
kojniejszy dzień.

O szyby tłuką odłamki koksu. Wprawdzie okno zabezpieczono
deskami, ale zawsze przez szczelinę wleci drobniejszy kamyk.
Przed pyłem zabezpieczenia nie ma, gabinet jest solidnie raku’

rzony. No ale eo ta zrobić z koksem? — pyta retorycznie salowa,
i już bez dalszych dociekań zabiera się do odkurzania stołu za
biegowego i szaf.

następny pacjent
Nie ma czasu na długie rozmowy. Nie ma też co samemu

poddawać się psychozie, trzeba w jakiś sposób zachować roz
sądną
riarki
wodu.
mimo
taniu.
z matką? Może właśnie w tym momencie trzeba by się za
troszczyć. aby nie zostawała ona tak przeraźliwie sama z ta
ką ilością rozmaitych pytań o to. co dalej? Może... Bo na py
tanie, czy czynnik psychiczny odgrywa jakąś rolę w lecze
niu raka, onkolodzy odpowiadają twierdząco.

Lekarz się spieszy, i musi się spieszyć. Czekają pacjenci, któ
rzy jechali tutaj z Kielc, Tarnobrzega, Zakopanego i Ostrowca.
Trzeba czekać — mówi lekarz, kiedy panj Plater jesBcze rsr o-

twiera drowi.

granicę. Bez zachowania tej granicy lekarze i pielęg-
nie mogliby na dłuższą metę wykonywać swojego za-

Wszędzie tak jest Szpital to jest szpital. Ale
wszystko nie mogę przestać myśleć o tym py-

Może — może jednak należało dłużej porozmawiać

pracy na budowie (tak, ten

kawałek z podłożoną gorącą
cegłą też tu jest; ludzie nie

; znaleźć winowajcy,
chciał „zniszczyć”

przodownika murarskiego),
Kleryk, z którym były kło
poty Ideologiczne i który
przychodzi do emerytowane
go, schorowanego bohatera
na jego srebrne wesele, czy
Ferao — aktywista. Cały
tekst „Nadspodziewanego po
czątku bankietu” usiany jest
lcolokwializmami, wyrażenia
mi fachowymi z zakresu bu
downictwa przemysłowego,
mieszkaniowego i hutnictwa,
ludzie z opowieści Stwory o-

panowali dość szybko slang ka

pracowników aparatu wła
dzy. Ale z tego wszystkiego,
z wielu opisów produkcyj
nych (notabene najlepsze są
rozmowy w hall rozlewniczej
martenów) wyziera wciąż
sprawa człowieka. bohate
rowie Stwory mają na sobie

źle skrojone garnitury od
świętne i bardzo dopasowane
do Sprawy mundury SP, u-

brania ochronne, hutnicze l
budowlane. Jakaż to Spra
wa? Trzeba powiedzieć wy
raźnie: narodziny nowego
'człowieka, jego nowej men
talności, przyzwyczajeń. Ża
dnego tu klajstrowania i ob-

wijania w bawełnę. Kto pa
mięta knajpę „Gigant” w

Nowej Kucie i awantury
oraz różne wzruszające uro
czystości, kiedy przodownicy
pracy po każdym sukcesie

tęgo popijali, kto pamięta
hotele robotnicze to „Mono
polu”, gdzie trzeba było
wprowadzać restrykcję sani
tarne bardzo drastyczne, kto

pamięta rozgłos, jaki szedł w

Polskę z tej podkrakowskiej
budowy — ten. odnajdzie w

książce Jacka Stwory. do&y
kawałek literatury.

No dobrze, e eo zrobi:
tymi, którzy nie pamiętają
owych czasów? Oni po pro
stu powiedzą: popatrzcie, wy
starczył Im bochenek chicha
z kawałkiem słonińp, ćiiAtirt-

i paczka papierosów
„Ylolność” — i zaraz było we

sele! Urośli od tego czasu.

Bohater „Nadspodziewanego
początku bankietu” mieszka
w wygodnym nowohuckim
mieszkaniu, ubiera się ele
gancko i zawiązuje krawat
w duże grochy.

9 października w Auli Uniwersy
tetu Jagiellońskiego odbyła się
sesja naukowa poświęcona pa

mięci zmarłego przed 14 miesiącami
prof. MIECZYSŁAWA KABASIA.

-- Folies Bsrgóre
Słynne paryskie „Folies Bergere” kończą wkrótce 110 lat. W

miejscu, gdzie obecnie znajduje się teatr, stała chatka pustelnika,
który czując zbliżającą się śmierć, miał przekazać domek i przyle
gły doń kawałek gruntu na przytułek dla niewidomych. Do dziś-

jeszcze związek niewidomych jest symbolicznym dzierżawcą par- ,

celi, na której wzniesiono „Folies Bergćre” i otrzymuje za dzier
żawę bezpłatne bilety dla swych członków na przedstawienia, któ
rych, niestety, nie mogą widzieć...

W latach sześćdziesiątych ub. stulecia obecny „Folies Bergere"
było miejscem różnych imprez rozrywkowych. Otwarcie teatru na
stąpiło w 1369 r., zaś jego ówczesny dyrektor, E. Marchand założył
pierwszy we Francji zespół taneczny pięknych dziewcząt.

„Folies Bergere" posiada niewielką scenę, zaopatrzoną w lustra

dające złudzenie głębi. Zaplecze mieści dekoracji i rekwizyty oraz

ogromne ruchome schody, upamiętniane zwłaszcza w występach
Mistinguett.

W okresie ponad 100 lat niewielka scena „Folies Eergćre" go
ściła gwiazdy światowej sławy, a wśród nich. Maurice a Chevalie-

re, Ftrnandela, Josephine Beker, Jeana Gabir.a. Na scenie tej wy
stępował również z trupą angielskich mimów kilkunastoletni CHar-
lie Chaplin.
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Druga (i mała) scena teatru im. j.
SŁOWACKIEGO „MINIATURA” SŁUŻY
MAŁYM, KAMERALNYM FORMOM SCE

NICZNYM. ALE NIE TYLKO .SAMYM FOR
MOM. Bywa często pólkiem doświadczalnym dla
młodych artystów którzy tu grają i reżyserują
— mniej lub bardziej samodzielnie — swe pier
wsze „dojrzałe” sztuki. A że przy tym wszyst-
kim1 ów mini (lub mono) dramatyczny repertuar
tej sceny zasilają swvm kunsztem zawodowym
starsi stażem oraz wypróbowani już aktorzy, czy
reżyserzy — stąd bierze się i możliwość konfron
tacji młodzieńczych eksperymentów, prób i
wprawek z ukształtowanymi już, dojrzałymi ar
tystycznie, inscenizacjami w wymiarach, jakie
dyktuje charakter scenki w Miniaturze.

Wydawałoby się. że tego rodzaju warunki
zmuszające niejako do działania pomniejszają
cego, więc i zarazem upraszczającego ramy in
scenizacji, zdecydowanie ułatwiają drogę reali-
zacyjno-wykonawczą mniej doświadczonym lu
dziom teatru. Takie przeświadczenie, pozornie
logiczne, opiera się jednak na glinianych nogach.
Stokroć bowiem trudniej,— jak wykazuje pra
ktyka — przychodzi rozwijać akcję dramatyczną,
dialogi, sytuacje i spięcia postaw na małej prze
strzeni scenicznej, wśród, widzów siedzących nie
mal „na karku” aktorom, aniżeli w oddaleniu
od widowni oraz przy podpórkach dekoracyj
nych, manewrowaniu głębią sceny etc Specyfi
ka ujęć reżyserskich i gry aktorskiej w Minia
turze przypomina nieco technikę stęrowania spe
ktaklem w studio telewizyjnym Kameralność
zaś wystawianych tu różnych gatunków drama
turgii umożliwia widzowi wyłuskiwanie gołym
okiem najdrobniejszej sztuczności, widocznych
szwów roboty reżyserskiej i demaskowanie dzia
łań aktora, który staje wobec odbiorcy dosłownie
twarzą w twarz Jak ‘na wystawie pozbawionej
nawet ochronnego szkła szyby

Pn co to wszystko wypisuję? Ado po to. żeby
specjalnie podkreślić, jak surowemu egzaminowi

Dyskoteka-gigant
Puste wielkie hale lub obiekty, które wykorzystywane sa tylko

w pewnych porach dnia lub nocy, zawsze ..kusiły” przedsiębior
czych ludzi.

Tąk było m. in. z portem, lotniczym we Frankfurcie (BFN). który
nie przyjmuje w nocy żadnych samolotów i stoi pusty. Niejaki
Gerd Schueller wynajął więc cd zarzadu lotniska na nocne pery
1500 m2 budynku portu lotniczego i otworzył tam gigantyczną noc

ną dyskotekę. Schueller jest fachowcem w tej branży i podczas
ostatnich 10 lat prowadził już 16 różnych dyskotek. O tej „lotnisko
wej” mówi, że będzie to jego „życiowy interes”.

w tyeh warunkach poddany aostaje każdy s»c»e-

gół spektaklu od strony koncepcyjnej oraz wylro-
nawciej. Również i po to. aby uznać, ie taki spo
sób prezentacji scenicznych stwarza, w moim prze
konaniu, znacznie więcej możliwości sprawdzenia
warsztatu teatralnego, aniżeli na „normalnej” wię-

JERZY BOBER
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Była to znakomita okazja do przypo
mnienia szerszemu gronu słuchaczy nie
pospolitej sylwetki naukowca, nauczycie
la i wychowawcy, działacza i organiza
tora .nauki

Swoje związki z Wszechnicą Jagiellońską
Mieczysław Karaś rozpoczyna toż po sakeń-
czeniu wojny w 1.945 r., kiedy io jako mło
dy człowiek z bagażem doświadczeń wynie
sionych » walk! w mchu oporu przyjeżdża
do Krakowa podejmując studia na Wydsiale
Filologicznym.

W dwa Ihta później, jeszcze jako student,
sostaje asystentem-wolontariuszem yr Semi
narium Języka Polskiego. W7 roku IS50/51
Jest zastępcą młodszego asystenta.. W nie-

'

długim czasie otrzymuje stanowisko adiunk
ta przy Katedrze Języka Polskiego UJ.

Ówczesny kierownik Katedry, znakomity
językoznawca prof. Witold Taszyeki, tak

pisał w ophiii o Nim: „Obowiązki swe wy
konuje oh. mgr M. Karaś wzorowo, zarów
no w zakresie dydaktycznym Jak ! nauko
wym... Zamiłowany nauczyciel, jest równo
cześnie szczerze oddanym pracy naukowej
Badaczem’”.

Przez cały essas wieloletniej pracy uni
wersyteckiej M. Karasia, tska właśnie opi
nia będzie mu towarzyszyć.

Najlepszym dowodem uznania'dla wie
dzy ówczesnego studenta filologii polskiej
było powierzenie mu zajęć ze studenta
mi, które prowadził samodzielnie. Ideę tę
odnowił będąc już rektorem —

nich latach najwybitniejsi
prowadzili zajęcia..ze Swymi
kolegami.

DEBHJ
TOWAŁ artykułem:

wag o polskiej gwarze
przed pierwszą wojną

Do najlepszych niewątpliwie
praw naukowych zaliczyć należy
dialekty Orawy, cz. I Fonologia i fonety
ka” (Kraków, 1965).

W latach następnych podejmował. M.
Karaś coraz większe i poważniejsze zada
nia badawcze. Miał bardzo szerokie za
interesowania naukowe. Był. uczniem K.
Nitscha, W Taszyckiego, Z Klemensiewi
cza i rozwijał właśnie te kierunki badań,
które oni reprezentowali.

Jego dorobek tworzy ponad 370 publi
kacji, w tym 10 książkowych. Za „Mały
atlas gwar polskich” otrzymał (wraz z

zespołem) nagrodę państwową I stopnia.
Do ostatnich dni swojego życia praco

wał . bardzo intensywnie. A jednak ten

naukowy nurt jego działalności przebiegał
jakby w cieniu. Działalność polityczna i
organizacyjna przyćmiła mocno dorobek
M. Karasia — uczonego. Niesłusznie. Do
kumentował on bowiem całą swą prakty
ką uniwersytecką niezbędność zasady
jedności badań dydaktyki 1 wycho
wania. Żadna z tych sfer nie istniała w

Jego pracy w oderwaniu od pozostałych.
Także większość funkcji i obowiązków,,
jakie na siebie (może zbyt łatwo) przyj
mował. miała swe uzasadnienie' w owych
uniwersyteckich Jego zajęciach. Miała im
służyć, choć nto, w skali jednostkowej,
lecz uczelni, czy po prostu systemowi
szkolnictwa wyższego i oświaty w Polsce.
Podstawową sprawą był dla Niego uni
wersytet, a więc nauka, dydaktyka i wy-

EJ

JÓZEF BUBAK

W sekretariacie lekarskim

jeszcze taka rozmowa o wszystkim. A więc o tym, że wła
śnie rozeszła się wieść o cudownym działaniu nafty. W Lo
dzi nawet krążyła ulotka na ten temat, jakoby łyżka oczy
szczonej nafty przywracała zdrowie chorym na raka. I ludzie
naftę piją! Nawet tutaj w Instytucie w ten sposób na własną
rękę chciał się leczyć jeden z pacjentów. A nafta jest przede
wszystkim bardzo toksyczna, po prostu zabójczą dla orga
nizmu. Kuracja tego chorego postępowała dobrze, aż nagle
— pogorszenie. Dlaczego? Lekarz nawet pytał o to odwie
dzających. Wzruszali ramionami. Nie rhcieli się przyznać, że

przynosili naftę. Chory' zmarł. Dopiero wtedy rodzina przy
znała się do leczenia na własną rękę. I co tu mówić, że te

lewizja szerzy oświatę medyczną!
Puka salowa. Przynosi wyniki badań histologicznych. Le

karz niecierpliwie bierze do ręki cały plik i szybko prze
rzuca.

— To dobre, to dobre, o, nie spodziewaliśmy się, że jednak...
Sierpniowe słońce wypełniło cały pokój.

Nazwisk* mt inicjały chorych zostały zmioitłone, wsSelta
zbieżność może być tylko przypadkowa.

chowanie młodzieży. W pracy tej nie o-

szczędaał się nigdy, wręcz przeciwnie.
„Wszystko \za wszystko” — .tytuł progra
mu telewizyjnego, w którym wystąpił —

dobrze charakteryzuje podstawową ce
chę Jego osobowości.

BYŁEM
UCZNIEM prof. Karasia przez

cały okres moich polonistycznych
studiów. Znałem go jako nauczyciela

niezwykle wymagającego. Uzyskanie po
zytywnej oceny na egzaminie, zdawanym
u Profesora, nie było łatwe; przejście
przez sito Jego pytań należało do fcrud-

• niejszych etapów polonistycznej edukacji.
Wymagającym był też dla swoich młod
szych kolegów jako ich zwierzchnik. Był
śwtetnym wykładowcą.

Ostatnio wiele mówi się o dyscyplinie
studiów, i to po obydwu stronach katedry
— u prof. Karasia dyscyplina była czymś
omywistym, cechą charakteru, do której
dostosowywali się wszyscy. Wiem o tym, że
inne Jego zajęcia były podporządkowane
godzinom pracy dydaktycznej — a to było
jui dla nas przykładem. Cechowała Go, przy
całej surowości, łatwość w nawiązywaniu
bezpośredniego kontaktu ze studentami. Do

w ostat-
studenci UJ

młodszymi
'

„Klika u-

partyjnej
światową”.
Jego roz-

„Pclskie
tych bezpośrednich kontaktów przywiązy
wał ogromną wagę, świadom, że jest to Je- .

den z najlepszych środków oddziaływania
i wychowania. Wizytował, brał ndilał w o-

boiach naukowych w terenie, zawsze był
za swoimi studentami z Koła Językoznaw
ców na badaniach terenowych. Dawało mis
to możliwość bliższego poznania studentów,
ieh problemów, możliwość bezpośredniej wy
miany poglądów, stwarzało okazję do dy
skusji.

DLA
STUDENTÓW gotów.był zrobić

zawsae wiele. Tak w sensie mate
rialnym, jak i troski o właściwe

wychowanie i nauczanie. Ileż to razy in
terweniował w sprawach szczegółowych
— bytowych, jak mieszkania, stołówki,
czy wreszcie słynny już żłobek dla stu
denckich dzieci. Dokonał prawdziwej re
wolucji obyczajowi, umożliwiając stu
denckim małżeństwom korzystanie
mów akademickich. W kwestiach
wych był pryncypialny.

Potrafił równocześnie osobistym
kładem dać wz.ór jak należy rozmawiać
t młodzieżą. Jak należy cierpliwie słu
chać wątpliwości, by wyzwalać młodzież
spod wpływu fałszywych, idei. Dawał swą
postawą i odwagą gwarancję, że bez po
wodu, że na skutek nieporozumień i róż
nych podszeptów — młodzieży studiującej
uczciwie i solidnie nic złego grozić nie
może. Szanował młodzieńcze niepokoje,
o ile — rzecz jasna — nie przekraczały
one ram praworządności.

z do-
ideo-

przy-

Wielką wagę przykładał Profesor do

spraw związanych z poziomem naucz. -.nia w

Uniwersytecie Jagiellońskim. Pamiętamy
cotygodniowe, sobotnie zebrania naukowe,
które z wybiciem godziny 12-iej rozpoczy
nał w swoim gabinecie, w gmachu przy uL

Gołębiej 20. Na tych spotkaniach rodziły się
nowe pomysły oras inicjatywy indywidual
nych 1 zespołowych prac naukowych, Zwła
szcza pracach zespołowych widział prof.
Karaś znakomitą szkołę dla młodych ba*

daczy.
Warto też wspomnieć i o tym, że przędą*

żony innymi obowiązkami, powierzał nam

niekiedy prof. Karaś prowadzenie swoich

zajęć. Dla nas, Jego uczniów, była to rów
nież ważna szkoła dydaktyki uniwersyte
ckiej.

Interesował się zawsze warunkami, w

jakich odbywały się zajęcia na Uniwer
sytecie. Sam kontrolował nawet harmo
nogram}) po to, aby sprawdzić czy stu
denci mają np przysługującą im przerwę
na obiad. Dąży! do wyposażenia sal v.’y-
kladowych i ćwiczeniowych w nowocze
sne urządzenia i pomoce dydaktyczne.
Osobiście sprawdzał jak wykonywane są
jego polecenia związane z unowocześnie-

< niem procesu dydaktycznego.

BYŁ
DLA MNIE, a wiem, że nie tylko

dla mnie, 'wzorem wychowawcy i

nauczyciela akademickiego, odznacza
jącego się .wielką, wiedzą językoznawczą,
troską o studentów a równocześnie stanow
czością wymagań.

Wybrał sztukę S. Michałkowa Bałałajkin i spół
ka. Jest to przeróbka teatralna — zresztą dość
swobodnie wykorzystująca motywy, powieści sa
tyrycznej M. Sałtykowa-Szczedrina Idylla współ
czesna. Naturalnie, określenie współczesności u

Szczedrina odnosi się do łat siedemdziesiątych

TEATR

KĄŚIIWAIDYIIA
ksrej scenie. Po prostu bez sprzyjających okolicz
ności rozmazywania i zacierania komponentów' wi
dowiska.

1AK
WAŻNE są to sprawy dla młodych, de

biutujących reżyserów, wykazał już niejeden
spektakl Miniatury brutalnie zdzierający po-

złotkę z wydumanych w niby odkrywczości po
mysłów inscenizacyjnych (m In Rzeźni Mrożka
czy Zamku Kafki) Toteż z podwójnym niejako
zainteresowaniem przyszło mi śledzić przedsta
wienie dyplomowe słuchacza wydziału reżyserii
PWST w Krakowie, WOJCIECHA ZIĘTA.RSKIE-
GO — znanego od lat i cenionego aktora, który
przeszedł stopnie wtajemniczenia zawodowego
w Starym. Teatrze, a dziś należy do czołówki
aktorskiej Teatru im. J. Słowackiego.

Co wybrał Ziętarski na sprawdzian swej no
wej, a raczej dodatkowej profesji scenicznej?

zeszłego stulecia, choć w komedii Michałkowa pe
wne cechy ludzkich zachowań (cwaniactwo i o-,
poriunizmł, mimo realiów epoki oraz charakte
rystycznego kolorytu społecżno-ustrojowegó, wy
stępują nadal i nietrudno je odkryć w naszym
życiu. We wzajemnych układach zależności, w

warstwie obyczajowej w zakorzenionych prze
jawach myślenia wygodnymi slużatozo-władezymi
schematami, które wieńczy konformizm. Tyle
groteskowy, co groźny moralnie. Zwłaszcza, że

natrafiający w słabościach natury człowieczej
na podatny grunt lawirowania poglądami 1 po
stawami.

Komedia satyryczna Michałkowa zawiera więc
— z jednej strony, wdzięczny materiał drama
tyczny skłaniający do przejaskrawień na scenie
(co lubią niektórzy reżyserzy l wykonawcy) —

zaś z drugiej, strony zastawia pułapki artystyczne
na realizatorów spektaklu; pułapki prowadzące

do uproszczeń gry kukiełkowej, czyli gry ety
kietek.

Myślę, że Ziętarski jako świeżo upieczony reży
ser nie.dał się złapać w potrzask tego rodzaju
rozwiązań scenicznych. Zręcznie uniknął też ety-
kietkowości — choć autor nie ułatwił mu zada
nia konstrukcją swego utworu, złożoną z luźnych
obrazków, słabo podkreślających akcję. Jako że

wybrał z powieści Sałtykowa-Szczedrina tylko
pierwszą część, skupioną wokół fikcyjnego mał
żeństwa dość podejrzanej konduity „narzeczonej”
kupca Paramonowa z adwokatem Bałałajkinem,
celem mieszczańskiego zalegalizowania pozycji ku
pieckiej utrzymanki. Wątek ten jest jednak tylko
pretekstem do odtworzenia atmosferki w budo
waniu piramidy zależności mięczaków i cwania
ków depczących się wzajemnie.

ZIĘTARSKI pokazał ów światek postępującej
demoralizacji w konwencji, szczęśliwie łą
czącej kabaret z przypowiastką — powiedz

my — filozoficzną. Marionetki na scenie, acz'
napiętnowane jednowymiarowością, uzyskują
przecież żywe oblicza i naWet coś, co można na
zwać psychologią rozwoju postaci. Podczas gdy
W pierwszej części widowiska wywołują śmiech,
to już im bliżej finału, klimat spektaklu przy
pomina dobre wzory tragigroteski. Śmiech za
tem zamienia, się w ostrzeżenie: do czego może

doprowadzić karykaturalny strach i ugodowość
— a także mechanizmy terroru moralnego. Stąd
rodzi się styl i poetyka gatunku scenicznego
sposobie przeprowadzenia koncepcji reżyserskiej,
zwłaszcza, że podpiera ją nienaganne, a niekiedy
dobrej marki komediowej, aktorstwo widowiska.

Na pierwszy plan wysuwa się wyrazista a osz
czędna w dozowaniu środków wjmazu gra głów
nych bohaterów sztuki: Gawędziarza (Jerzy Nó
wek) i Głumowa (Tadeusz Szybowski), dwóch
widzianych w krzywym zwierciadle, liberalnych

szlachciców „czekających” aż ich pożre własna
małość charakterów i oplączą macki wiernopod-
daństwa. Tu warsztat komediowy (żeby tak mło
dzi znali niuanse operowania głosem i mimiką!)
pozwala obu artystom stworzyć uzupełniające się
osobowości sceniczne od wnętrza, bez żadnych
przerysowań. A na drugim jakby brzegu: kary
katury — pozwala rozwinąć Leszkowi Kubanko-
wi (oficer policji) wszystkie zewnętrzne cechy
dobrze pojętej groteskowości władzy, ujarzmio
nej służalstwem wobec... kupca Paramonowa,

'

bezwzględnej natomiast wobec kabaretowych
podwładnych (Józef Harasiewicz — Prudentow
1 Stefan Mienicki — Hołodkin). Kapitalnym
wręcz studium portretowym jest Oczyszczony
Karola Podgórskiego, filozofujący były taper w

domu publicznym, którego przedstawicielkę gra
„narzeczona” kupiecka Faina (Krystyna t-Ianzel)
z jaskrawością odsłaniającą cały ów symbolicz
ny dom publiczny na scenie, ale bez przekra
czania granic stylowych przedstawienia. Mniej
może przekonuje Bałałajkin Jerzego Kopczew-
skiego, lecz on akurat jest żywą ilustracją
ety kiełkową z kąśliwej farsy. Bardzo wy
mownie rysuje patriarcha Iną. obiudę bogacza Pa
ramonowa Ambroży Klimczak grający, w to
nacji ściszeń, co wywołuje tym ostrzejsze efekty
satyryczne. Obsadę uzupełnia soczysty utrzyfna-
nek Fainy, kapitan Rededa (Andrzej Kruczyński).

PRZEDSTAWIENIE jest więc sabawne i poucza
jące. Czyste gatunkowo i dobrze grane, nawet

pomimo pewnego rozluźnienia spoistości w dru
giej swej części. Reżyser jednak potrafił zapanować
nad pęknięciami dramaturgii, dzięki konsekwencji
utrzymania kabaretowo-tiagikomicznej klamry, spi
nającej spektakl — trzeba przyznać — dość ponu
rym (we wnioskach) dowcipem społecznym i oby
czajowym. Niewymuszone dekoracje symbolizujące
podskórny nurt sztuki (pseudopokrowce pseudome-
bli) udało się zgrabnie wtopić W klimat widowiska

prsekornego — GRAŻYNIE ŻUBROWSKIEJ,
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Meksykańskie drogi ku niepodległości wio
dły PRZEZ STULECIA, ZNACZONE KRWAWA
WALKĄ POTOMKÓW PAŃSTWA AZTEKÓW O NIE

ZALEŻNOŚĆ I ZACHOWANIE NARODOWEJ TOŻSAMO
ŚCI. Mimo wyniszczającej, pozornie beznadziejnej wojny , z

hiszpańskimi kolonizatorami, meksykański ruch wyzwoleń
czy przekształca! się z biegiem czasu w silę, która zdecydo
wała o przyszłości kraju Jednakże proklamowanie 16 wrze-

śj1!;3. J^łO r-
_n>epod!egtości nie było jeszcze równoznaczne ze

s.aoilizacją i samodzielnością. Wkrótce bowiem, w wyniku
amerykańskiej interwencji, traci Meksyk przeszło połowę
swego terytorium: następnie rozpoczyna się inwazja fran
cuska. zakończona zwycięstwem Meksyku pod wodzą Juare
za i rozstrzelaniem cesarza-uzurpatora, Maksymiliana Hab
sburga. W latach 1877—1910 władzę sprawuje dyktatura Dia-
za, wspieraną — podobnie jak siły kontrrewolucji po wybu
chu chłopskiego powstania — przez Stany Zjednoczone A-

meryki Północnej.
Antyfeudalna rewolucja 1910 r., kierowana przez legendar

nych przywódców ludowych, Emiliana Zapatę i Pancho Vil-
lę, sprawiła, że to właśnie w Meksyku narodziła się pierw
sza na zachodniej półkuli ustawa o reformie rolnej; że pó
źniejsza konstytucja, uznana powszechnie za najbardziej po
stępowy i demokratyczny w owych czasach tego typu doku
ment. przewidywała przejęcie ziemi przez państwo, nacjo
nalizację dóbr kościelnych, ustanowienie równych praw dla
wszystkich obywateli, z uwzględnieniem prawa robotników
do pracy.

Skończyć z latyfundiami!
Aktualność tego hasła także obecnie, a więc po przeszło

60 latach, jakie upłynęły od ogłoszenia słynnego planu agrar
nego Zapaty, ukazuje złożony problem władania ziemia w

Meksyku. Wprawdzie w okresie prezydentury Lazaro Car-
denasa (1934—40) oraz Luisa Echeverri Alvareza (70—7S)
nastąpiły postępowe przemiany na wsi meksykańskiej, wie-

MAŁGORZATA

WASILEWSKA

le jednak decyzji pozostało w sferze zamiarów, głównie na

skutek destrukcyjnego działania prawicy społecznej, wśród
której prym wiedzie klasa wielkich obszarników. W dal
szym ciągu 5800 majątków, zajmujących ponad 28 min ha,
znajduje się w rękach latyfundystów, chociaż zgodnie z ar
tykułem 17 konstytucji, powinny one podlegać od dawna
parcelacji.

Przeciwnicy podjętej energicznie przez ekipę prezydenta Jo
se Lopeza Portillo akcji parcelaeyjnej zasłaniają się chwytliwą
motywacją, że przecież podstawowa w kraju wspólnota ziem
ska, tzw. ejido (ziemia ta jest własnością państwa, każdy zaś
ezłonek ma prawo do jej wieczystego Użytkowania) nie jest w

stanie sprostać wymogom nowoczesnej produkcji — na rynek
wewnętrzny i tyra bardziej na eksport.

Moment ten uwzględnia nowy minister reformy rolnej, An
tonio Toledo Corro — przewidującej likwidację latyfundiów po
czątkowo w ezterech stanach: Sinalaoa, Vera Cruz, Tamaulipas,
San Luis Potosi. Towarzyszyć temu mają usprawnienia w przy
znawaniu chłopom kredytów, zwiększone nakłady państwa na

meliorację itp. Trudno jednak oczekiwać, aby podjęty program
ograniczania prywatnej własności ziemskiej przyniósł radykal
ne i szybkie rezultaty, i tym samym zmienił sytuację ludności

wiejskiej, wegetującej na granicy ubóstwa — w kraju, gdzie do
chód narodowy na jednego mieszkańca wynosi wprawdzie 748
dolarów rocznie, lecz 20 proc, uprzywilejowanych z warstw po
siadających przechwytuje aż trzy czwarte jego wartości.

Istotną przeszkodą hamującą wdrażanie postępowych re
form jest uzależnienie licznych gałęzi meksykańskiej gospo
darki od USA. Wystarczy pamiętać, że 70 proc, importu po
chodzi z USA i tyleż trafia tam meksykańskiego eksportu.

Otwarcie na świat

Różnorodne problemy, wynikające z nierównoprawnych
stosunków z Waszyngtonem, nie ograniczają meksykańskie
go spojrzenia na współczesność. Polityka zagraniczna tego
kraju, utożsamiająca interesy Meksyku z interesami całego

Trzeciego Świata, kieruje się tradycyjnie zasadami pokojo
wego współistnienia i poszanowania suwerenności innych
narodów. Dobitnym przykładem jej niezależności jest nie
przerwane utrzymywanie stosunków dyplomatycznych z re
wolucyjną Kubą, bojkotowanie faszystowskiego reżimu w

Chile, czy wreszcie fakt, że Meksyk jako pierwszy ńiesocja-
listyczny kraj półkuli zachodniej przystąpił do wsDÓłpracy
z RWPG.

Dużą prężność wykazuje Meksyk -także w zacieśnianiu
kontaktów w-skali kontynentu — jako inicjator Latynoartie-
rykańskiego Systemu Gospodarczego SEL.A opowiada się za

wspólną obroną interesów gospodarczych regionu, nieustan
nie zagrożonym neokolonialną polityką Waszyngtonu.

Gdy mowa o dynamice meksykańskiej polityki zagranicz
nej, wypada podkreślić; wybitną rolę, jaką odgrywa ona ha
forum ONZ i jej wyspecjalizowanych agend ora2 w ruchu

, niezaangażowany.ch, opowiadając się za sprawiedliwym ła
dem gospodarczym, umocnieniem odprężenia międzynarodo

wego i zaprzestaniem wyścigu zbrojeń. Jak wiadomo, Mek
syk należy do projektodawców utworzenia strefy bezatomó-

. wej w Ameryce Łacińskiej i czyni wszystko, aby zapewnić
rzeczywiste wcielenie w życie postanowień. traktatu w Tla-
telolco o denuklearyzacji subkontyr.entu latynoamerykań
skiego. :

Rodowody przyjaźni
Liczne i różnorodne więzy łączące dziś Meksyk i Polskę

mają swoją, wieloletnią tradycję. Wielu naszych rodaków
dobrz.e się zapisało w historii dalekiego latynoskiego kraju,
biorąc udział w walkach narodowowyzwoleńczych przeciw
ko ■hiszpańskim kolonizatorom — pod sztandarami Benito
Juareza. Fodczas II wojny światowej rząd Meksyku z wlel- ,

ką sympatią odniósł się do polskich uchodźców. Warto tez

przypomnieć, że pierwszym państwem subkontynentu, które
uznało Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, był właśnie
Meksyk.

WIĘKSZOŚĆ KRAJÓW rozwijających się leży w Azji, Afry
ce i Ameryce Łacińskiej. Nie jest to żaden geograficzny zbieg
okoliczności. Krojom tym przylepiono etykietkę „rozwijających
się“ nie dlatego, że indywidualnie czy zbiorowo brakuje im

bogactw naturalnych, ale dlatego, że ich naturalny rozwój
został zahamowany przez kolonializm.

Azja, Afryka, Ameryka Łacińska

rosiały skolonializowane właśnie ze

względu na niezwykle bogate pokła
dy kopalin — złota, diamentów,. ura
nu, miedzi, srebra i nafty, by wy
mienić tylko najważniejsze. Upadek
systemu kolonialnego nie pociągnął
jednak za sobą automatycznej zmia
ny narzuconych przez byłe metropo
lie układów gospodarczych. Osiągnię-'
cie politycznej niepodległości przez

WIKTOR WEGGI

dawne narody kolonialne niekoniecz
nie wiodło do ich gospodarczej eman
cypacji, bez niej zaś niezależność po
lityczna je3t fikcją.

Walka o wyzwolenie gospodarcze w

wielu wypadkach okazała się trud
niejsza niż uzyskanie niepodległości.
Zaważyły na tym — i nadał ważą —

wewnętrzne powiązania i współza
leżności w gospodarce światowej oraz

„szczególne'’ stosunki, jakie łączą

trzeci Świat

korzyści, jakie daje przeróbka tych
surowców na miejscu: nowe techno
logie, nowe stanowiska pracy w prze
myśle, transporcie, dystrybucji itp..

Zrozumiałe jest więc dlaczego u-

dział krajów rozwijających się —

wśród 150 członków ONZ stanowią o-

ne ok. 90 proc. — w światowej pro
dukcji przemysłowej 'oznacza tylko
niewiele powyżej 10 proc. Tempo ich
rocznego wzrostu wynosi zaledwie 0,1
proc. Dzieje się tak z powodu barier
handlowych, stawianych przez Za
chód. Lista towarów przemysłowych,
produkowanych w krajach rozwijają
cych się a objętych przez Zachód za
kazem importu, jest, długa i stanowi
istotną przeszkodę w przemysłowym
rozwoju tych krajów.

DYSPROPORCJE jakościowe i ilo-
- ściowe między eksportem a importem

większości państw Trzeciego Świata
prówadzą dc deficytu w bilansie han
dlowym.- W przypadku krajów rozwi
jających się jest on ciągły. Jest to

właściwość kolonialnej schedy. Chcąc
owe deficyty zlikwidować, kraje roz
wijające się zmuszone są do zacią-
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kraje rozwijające się z wysoko roz
winiętymi krajami kapitalistycznymi
— USA. Kanadą, Japonią, państwami
Europy Zachodniej.

N.4 ZACOFANIE gospodarcze kra
jów rozwijających się złożyło się kli
ka czynników. Najważniejsze z nich
to: eksploatacyjna polityka bogatych
krajów kapitalistycznych l wielonaro
dowych monopoli ; oraz specyficzny,
mięhzynarodowy podział pracy. Krają
Trzeciego Świata zostały zmuszone do

eksportu surowców i importu towa
rów przemysłowych w niekorzystnych
dla nich proporcjach. Układ to tym
bardziej niekorzystny,

'

jeśli się we
źmie pod uwagę, że ceny surowców
na ogół spadają, a na artykuły prze
mysłowe — rosną. Aż 80 proc, su
rowców kraje rozwijające się nadal
eksportują do krajów rozwiniętych,
gdzie dopiero osiągają postać produk
tu finalnego. Dlatego kraje nieroztoi-
nięte nie tylko nie otrzymują za nie

wysokiej zapłaty, ale ponadto tracą

gania coraz to nowych pożyczek i

różnego rodzaju kredytów u państw
rozwiniętych. Do starych długów do
pisywane są tym samym nowe —.

wcale nie na lepszych warunkach
płatniczych. W ten sposób zamyka się
błędne koło. W jego obwód można
już teraz wpisać ponad 350 mld do
larów. zadłużenia.

Walka o gospodarczą niepodległość
krajów rozwijających się koncentruje
się zatem na dwóch płaszczyznach:
żądaniu zmiany dotychczasowych sto
sunków, panujących w systemie świa
towego handlu i produkcji, oraz na

żądaniu umorzenia przez wysoko roz
winięte państwa kapitalistyczne części
zadłużenia krajów Trzeciego Świata.
Walka ta, jak dotychczas, nie. przy
niosła istotnych rezultatów.

MOCARSTWA kolonialne przez set
ki lat eksploatowały Azję, Afrykę i

Amerykę Łacińską, budując na tym
swoją obecną potęgę. Ich rolę przeję
ły następnie wielkie koncerny, które
nadal kontrolują około 50 proc, pro
dukcji przemysłowej krajów rozwija
jących się. — Owo żądanie stało się
zresztą jedną z przyczyn niepowodzeń
dialogu Północ—Południe. Zachód był
przyczyną tego, że utonął on w po
wodzi teoretycznych rozważań i nie-
wiele znaczących . obietnic. Jedynie
Szwecja. Kanada i Holandia obiecały
umorzyć długi kilku najbiedniejszych
krajów świata.

Kraje rozwijające się nie są jednak
w tej walce osamotnione. Pomoc nie
sie im świat socjalistyczny; jest ona

różnorodna i oparta na równych i
wzajemnych korzyściach.
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PODCZAS
GDY MIESZKAŃCY ATEN

przygotowują się do wyboru nowyęli
władz miejskich, z bliżej nie wyja

śnionych przyczyn w ostatnich dniach
narodziła się decyzja rządowa, na mocy
której ód 29 września, tzm od chwili wy
stawienia. list kandydackich, aż do 15 pa
ździernika —- czyli do dnia zamknięcia
urn, zakazano wszystkim — kontrolowa
nym przez państwo — rozgłośniom radio
wym i telewizyjnym nadawania muzyki
Mikisa Theodorakisa

Grecki kompozytor o światowej sławie, .

znany ze swych politycznych przekonań, od
kilku lat znów mieszka w Grecji, którą
musiał opuścić jako osoba niepożądana w

kraju, rządzonym przez dyktaturę. Wielo
krotnie więziony, poddawany okrutnym tor
turom, był jedną z setek tysięcy ofiar an
tydemokratycznej junty wojskowej, próbu
jącej utrzymać się przy władzy, stosującej
przy tym faszystowskie wręcz metody, nie
wyłączając fizycznej eliminacji elementów

postępowych.
Polityka terroru wywoływała — jak pa

miętamy — reakcję światowej opinii publi
cznej, jak również .wielu rządów i organi
zacji międzynarodowych. Działał także mię
dzynarodowy fundusł pomocy dla ofiar

prześladowań.
O PRZEŻYCIU trzech lat w najcięż
szych więzieniach, przeznaczonych spe
cjalnie dla osób, którym przypisywano

związek * Komunistyczną Partią Grecji,

ciężko chory kompozytor przewieziony zo
stał w kwietniu 1370 r. do Paryża. Jego
uwolnienie nastąpiło w wyniku akcji soli-'
dartiościowej, prowadzonej na całym świę
cie — brali w niej udział znani działacze,
politycy, ludzie sztuki. Wybitny kompozy
tor radziecki, D. Szostakowicz, wystąpił z

apelem w obronie greckiego patrioty, przy
wódcy lewicowej organizacji młodzieżowej.

Dziś, po latach, ten najdramatyczniejszy
etap w swoim życiu, kiedy nie tylko on

sam, lecz również jego muzyka znajdowała
się na indeksie. Theodorakis wspomina nie
przypadkowo. Oficjalny kandydat Komuni
stycznej Partii w wyborach municypalnych
mówi: już trzeci raz znajduję sie na liście

zakazanych. Pierwszy raz miało to miejsce
w 1938 r., drugi w 1987 r», trzeci w 1978 r.

BUDNO UWIERZYĆ, aby w dzisiejszej
Grecji działały środowiska czy siły po
lityczne, dla których muzyka ich wiel

kiego rodaka oznaczałaby jakieś zagrożenie,
a tak właśnie wypada chyba rozumieć o-

świadczenie rzecznika rządowego, który —

na żądanie kompozytora, by umotywować/
zakaz względami czy to konstytucyjnymi,
czy logicznymi — wyjaśnił, iż dyskrymina
cyjna decyzja władz jest częścią zarządzeń,
mających na celu utrzymanie neutralności
środków masowego przekazu w okresie e-

lekcji.
Niezapomniana pieśń Zorby po raz trzeci

ucichła w Grecji.

GRECJA

Polityka
l... muzyka

RADZIECKIE STATKI W KUBAŃSKICH PORTACH
Ponad 1700 razy radzieckie statki zawinęły w ubiegłym roku do

kubańskich portów. Przetransportowały one ponad połowę ładun
ków dostarczanych na Kubę drogą morską. Porty kubańskie łączy
z ZSRR 14 linii transoceanicznych. Statki pod banderą radziecką
przywożą na Kubę różnego rodzaju towary niezbędne dla rozwija
jącej się gospodarki Wyspy. Są to przede wszystkim maszyny i u-

rządzenia dla zakładów przemysłowych i rolniczych, a także kom
pletne wyposażenie całych fabryk. Z Kuby zabierają koncentraty
nikluj cukier, tytóń ’i "inhe .artykuły strefy tropikalnej, biorąc kurs
na radzieckie porty.

MŁODZIEŻ NA BUDOWACH MONGOLII
Na budowie największych obiektów inwestycyjnych Mongolii

pracuje młodzież zrzeszona w Rewolucyjnym Związku Młodzieży.
Z wielką ofiarnością pracuje ona np. w Erdenet — kombinacie rud
miedziówo-molibdenowych, który w tym roku da pierwszą produk
cję. Drugim wielkim polem działania młodzieży mongolskiej -jest
rolnictwo. Młodzi zagospodarowują nieużytki, organizują nowe koł
chozy. W ubiegłym roku rozpoczęło pracę na wsi ponad 40 tys. ab
solwentów’ zawodowych szkół technicznych. Tylko w ajmaku chen-
terskim dwa tysiące młodych zajęło się hodowlą bydła. Młodzież
patronuje także budowie szkół zawodowych, przedszkoli, żłobków
i obiektów’ użyteczności publicznej.

PODWÓJNE DNO KOPALNI
Na Węgrzech opracowano plan eksploatacji nowych złóż węgla

odkrytych w północnej części Kraju Zadunajskiego. Prace pro
wadzone są przy pomocy technicznej Związku Radzieckiego. Obok

a wysokojakościowego węgla energetycznego, w niższych , pokładach
'drzemie drugie bogactwo — boksyty. Dlatego też po raz pierwszy'
w węgierskiej praktyce górniczej jedna z nowych kopalń została1

££ zaprojektowana -z tzw. -podwójnym dnem; z jednych pokładów wy-
dobywać się będzie węgiel, z drugich cenne surowce aluminiowe.'

5 Takie unikalne rozwiązanie pozwoli zmniejszyć koszty inwestycyj
ne o 800 min forintów’.
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DO BADANIA SŁOŃCA
WEB Zeiss Jena dostarczy Czechosłowacji szereg urządzeń do

badania Słońca. Będą one pomagać czeskim naukowcom w dalszym
poznawaniu nieba. Współpraca zakładów z Jeny z czechosłowacką
Teslą doprowadziła do podziału produkcji. Obydwa duże zakłady
dostarczają wysokiej jakości mikroskopy elektronowe. W wyniku
porozumień specjalizacyjnych w ramach RWPG — VEB Zeiss Jena

pokrywa obecnie zapotrzebowanie Czechosłowacji na aparaturę po
miarową, wyroby techniki pomiaru obrazów, aparaturę astrono
miczną i inne.

WIETNAM — STAWKA NA ROLNICTWO

„Wszystkie siły dla rolnictwa” — pod takim hasłem prowadzona
jest rolnicza batalia w Wietnamie. Jednym z czołowych zadań jest
zagospodarowanie ogromnych terenów leżących odłogiem, m. in. w

wyniku wojny chemicznej. Z około 30 . min ha do uprawy nadaje
się obecnie tylko 1/3 areału. Opracowano szeroki program iryga
cyjny.
» Oczekuje się, że dzięki zbudowaniu wielu kilometrów’ kanałów i
zbiorników wodnych produkcja zbóż wzrośnie do końca 1880 roku
do 21 min ton ziarna rocznie.

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZMECHANIZOWANYCH

’BUDOSTAL-8!' iri. PRZEWÓZ nr 34

uczestnik realizacji zadań na budowach priorytetowych
rrr-e/r11ni Potrzeb budownictwa
AiU.11 ClLl.111 przemysłowego i mieszkaniowego

ME2CZYZN, w wieku powyZei 18 lat
w nowo uruchomionym Zakładzie Remontowym

przy naprawach ciężkich maszyn budowlanych

licencyjnych „HARVESTER", „STETTER". i innych

w zawodach:

A

A

▲
A

▲
A

.A

maszyn budowlanych
samochodowy
hydrauliki siłowej
napraw pomp wtryskowych

MECHANIK

MECHANIK

MECHANIK

MECHANIK
ELEKTROMECHANIK

TOKARZ, FREZER, SZLIFIERZ — oraz

ABSOLWENTÓW ZASADNICZYCH SZKÓŁ
ZAWODOWYCH — o kierunkach:

— mechanik maszyn budowlanych
— mechanik kierowca
— śłusarz-raechanik
— elektromechanik

do przeszkolenia w zawodzie maszynisty żura
wi wieżowych, samochodowych i samojezd
nych w Ośrodku Szkolenia Przedsiębiorstwa,
wraz z uzyskaniem uprawnień państwowych.

.3,
'

Ponadto zatrudni:

A

A

A

A

A

MASZYNISTÓW żurawi wieżowych, samocho
dowych, koparek, spycharek i pomp „Stetter’’
Ślusarzy spawaczy
ELEKTROMONTERÓW
MONTERÓW instalacji sanitarnych
i wentylacyjnych
INSTRUKTORÓW praktycznej nauki zawodu

montera instalacji sanitarnych
ROBOTNIKÓW budowlanych i magazynowych
DOZORCÓW
KIEROWCÓW z kat. C, D i E prawa jazdy.

A

A

A

Przedsiębiorstwo zapewnia warunki pracy i płacy zgod
ne z Układem Zbiorowym Pracy dla budownictwa oraz

możliwość, zdobycia zawodu lub podniesienia kwalifika
cji. — Przedsiębiorstwo zapewnia warunki socjalno-
bytowe, jak: O hotele stołówki O posiłki regenera
cyjne O opiekę lekarska. <> możliwości wypoczynkowe
i rekreacyjne.

Zgłoszenia listowne lub osobiste przyjmuje:

- Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych

„Budostal-8” — 30-716 Kraków, ul. Przewóz 34

telefon 615-06, wewn. 215.

Dojazd z Dworca Głównego PKP w Krakowie tram
wajem linii nr 3 do ul. Płaszowskiej a następnie auto
busem linii 108, 157, 158 — (wysiadać na 4 przystanku).

to
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przyjmie do pracy
W OKRESIE SEZONU PRZEWOZOWEGO

@ KIEROWCÓW z kat.' prawa jazdy C, D, E,
do obsługi samochodów marki „Star” —

Jelcz wywrotka

® MECHANIKÓW SAMOCHODOWYCH -

z wykształceniem zasadniczym i praktykę
w zawodzie ,

© ŁADOWACZY do rozładunku wagonów na

stacji kolejowej PKP Kraków-Bcnarka. i

Warunki pracy i płacy — zgodnie z uchwałą CRZS
„Samopomoc Chłopska” — do omówienia w Dziale

Pracowniczym, ul. Na Zjeździe 8 — telefon nr 626-87.

Spółdzielnia zapewnia:
A możliwość podwyższenia kwalifikacji
▲ prawo do korzystania z wczasów nad morzem

i w górach — oraz

A - uczestnictwo w. wycieczkach krajoznawczych.
M7 wyjątkowych wypadkach, dla zamiejscowych kwa
tery prywatne.

" K-6645 !

WAŻNE DLA OSÓB posiadających

grobowce i mogiły ziemne,
NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH MIASTA KRAKOWAI

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Krakowie zawia
damia, że z uwagi na ogólne porządkowanie cmentarzy — mogiły
ziemne i grobowce winny być uporządkowane do dnia 25 paździer
nika 1978 roku. — Śmieci można składać tylko do przeznaczonych
na ten cel koszy. - Cmentarze komunalne w dniu 1 listopada 1973

roku, otwarte będą w godzinach od 8 do 21. K-6374
I

i
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SOBOTA
SŁOWACKIEGO (pl. Ducha 1):

W. Szekspir: Hamlet — 19.15. MI
NIATURA (pl. Ducha 2) : S. Mi
chałków: Bałalajkin i spółka —

19.15, KAMERALNY (Boh. Stalin
gradu 21): J. Olczak-Rortikler:

Wystawa ku czci G. Zapolskiej —

19.15, BAGATELA (Karmelicka
6): J. Radne; Andromacha —

19.30, LUDOWY (os, Teatralne 34):
J. Tomaszkiewicz: Miejsce akcji
- 19.15 MUZYCZNY (Lubicz 48):
F. Lechar: Kraina uśmiechu —-

19.15, niedz. — niecz.. GROTESKA

(Skarbową 2): w. Jarema i j.
Wolski: Hej na smoka. — .16.
filharmonia (Zwierzyniecka 1):
Dpi Muzyki Greckiej: koncert

symfoniczny p d Y. Loannidisa —

19, niedz. — niecz.. KOLEJARZA

(Bocheńska 5): Wesele Fonsia —

sob. — 19. niedz. — 15i19,
KRAM POD PTASZKAMI W SU
KIENNICACH: Krakowska Szmelc-

paka - 16, STU (Namiot. Rydla
31): Tripie Action Theatre (W.
Brytania) — >,Titus Andronicus”
W. Szekspira — 18; Tae Kwon-Do
t- pokaz koreańskiej sztuki sa
moobrony -r- 21 .

Pozostałe teatry nieczynne.

niedziela

SŁOWACKIEGO: A. Fredro: Da
my i huzary — 19.15, miniatu
ra: m. Kuncewiczowa: Cudzo
ziemka — 19.15, BAGATELA: E.
Radliński: Wcześniak — 16

(przedst. zamkn., . abonam. nie
ważne). — 19.30. SCENA OPE
ROWA w Teatrze im. Słowackie
go: C. M. Weber: Wolny strzelec
— 14, GROTESKA: T. Jansson:

Maęiupinek z krainy Muminków —

11 i 16, STU: Tripie Action Thea
tre (W. Brytania) — „Titus Andro
nicus” w. Szekspira — 18 i 31.

Pozostałe teatry jak w sobotę.

m... J
SOBOTA

DOM ŻOŁNIERZA (Lubicz 48):
Cząrny korsarz (wt. 15 lat) */««“
sob. — 15.45, niedz. — 15.45.
18. KIJÓW (Krasińskiego 34):
Bitwa o Midway (USA 15 lat)
**/“’»

_

l6 3(j 19 30 KULTURA

(Rynek Gł. 27): Rewolwer Python
357 (fr. 15 lat) **/cooo

_

8 10 2Ji

12.90, Omen (ang. 18 lat) »*/oooo

16, 20, Człowiek przeciw' człowie
kowi (NRD 15 lat) **/oo — j3> MA
SKOTKA (Dzierżyńskiego 55):
Mr. Majestyk (USA 15 lat)

~ 111 ’13’ i7'30’ 18.30.
Dziki niedźwiedź Gawryło (radź.
b.O .) — 15.30, MŁODA GWARDIA

(Lubicz 15); Odrażający, brudni,
źli... (wt. 18 lat) ***/ooo

_ 14.45, 17,
19.15. MIKRO (Dzierżyńskiego 5):
Transamęrican ekspres (USA 15

lat) _

13.45. 18,
20.15. niedz. — 11, 15.45. 18, 2o,15,
PASAŻ BIELAKA: Wielka podróż
Bolka i Lolka — sob. — 10, 14, 16.
niedz. — to, 12. 14, 16, Drapieżca
(fr. 15 lat) */■»» — sob. — 12, is,
20, niedz. — la, 20, PODWAWEL
SKIE (Komandosów 21): Gang
Olsena na szlaku (duńsk. 12 lat)

- 16, 13, sfinks (os. Góra
li); Skarb na wyspie (irusn. b. -o)
*/“” - 16. Kobra (jap, 18 iat)
*/°“

_ 1S, M,. SZTlIKA fJana 4).
Iluzjon — 10.15, 12.30, 15.45, 18,
20.15. ŚWIT DUŻA SALA, (os.
Teatralne 10); Trzy dni kondora

(WL-USA 18 lat) ***/oooo — 15 45
18, 20.15. ŚWIT MAŁA SALA (os^
Teatralne io) ; Dick i Jane (USA
15 lat) ***/ooo — 15, 17, 19. ŚWIA
TOWID DUŻA SALA (os. Na

Skarpie 7): Długi weekend (hiszp.
‘

15 lat) »»/» — 15.43, 10. 20-15,
ŚWIATOWID MAŁA SALA (os.
Na Skarpie 7): Szkarłatny pirat
(USA 15 lat) •»/"« — 15, 17. Mat
ka Joanna od aniołów (poi. 18 lat)
♦**/■»

_ 19, TĘCZA (Praska 27) :

Nocne widma (ang. 18 lat) */°°°
— 17, 19. UCIECHA (Boh. Stalin
gradu) : Joe Yalachi (wl. 18 lat)
**/■>»

_ 10, 12.30, 15.30, 18 , 20.15
UGOREK (Os. Ug-orek): Jeździec

bez głowy (radź, b.o .) — 15, Trans-
american express (USA 15 lat) —

17, Asy przestworzy (ang. 15 lat)
**/«“> — 19. WANDA (Waryńskiego
5): Mandingo (wl. -USA 18 lat) */°“
— sob. — 10 (seans zamkn.), 12.30.
niedz. — 10, 12.38. Znak zodiaku

(poi. 15 lat) — sob., niedz-.
— 15.45, 18 , 20. WARSZAWA (Stra-
dom 15): Gdziekolwiek jesteś Pa
nie Prezydencie (poi. 12 lat)
ł**yooo _ jo 12.15. Dziewczyna z

reklamy (USA 18 lat) **/»” — 16.
18. 20, WOLNOŚĆ (18 Stycznia 1):
Wyspa skazańców (meksyk. 18

lat) ♦/«> — 10. 12, Spirala (poi. 18

lat) »»*/■»
_

14 . 16. 18, Wodzirej
(poi. 18 lat) *»*/»»<> — 20. WIEDZA

(Rynek GL 27): Chwila wspom
nień (poi. b.o.) — 17.30. WRZOS

(Zamojskiego 50): Ojciec chrze
stny Ir (USA 18 lat) »»»/»» —

15-45, 19. WISŁA (Gazowa 25): Nie
winne (wl. 18 lat) »*/e» — sob. —

10.45, 18, 20.15, niedz. — 18. 20.15.
Gdzie się podziała siódma kom
pania (fr. b.o.) */°°° sob., niedz.
— 13, 16, ZWIĄZKOWIEC (Grze
górzecka 71): Gdziekolwiek jesteś
Panie Prezydencie (poi. 12 lat)
łł»yooo _ Ig widmo wolności (fr.
18 lat) »♦/«» — 18, 20.

DOBCZYCE — Raba: Skrzydeł
ko czy nóżka (fr. b.o .) */°°°,
KRZESZOWICE — Nowości: Bar-
roco (fr. 18 lat) ♦♦/"=, MYŚLENI
CE — Wisła: Zagubione dusze

(Wl. 18 lat) «*/“, NIEPOŁOMICE
— Bajka: Jak rozpętałem II woj
nę światowy ez. I (poi. b.o .)
PROSZOWICE — Syrenka: Super-
ekspres w niebezpieczeństwie
(jap. 15 lat) */“», SŁOMNIKI —

Czar: Rollereoaster (USA 15 lat)
»♦/=“», WIELICZKA — Górnik:
Rollercoaster (USA 15 lat) *+/o«».

Pozostałe kina nieczynne.

NIEDZIELA
KULTURA: Rewolwer Python

357 — 10-25, 12.50, Drzwi w murze

(poi. 15 lat) »*/°° — is. Omen —

16, 20, MASKOTKA: Przygody
małpki Nitki — 10.30, 12, Dziki
niedźwiedź Gawryło — 13.30. Mr

Majestyk — 15.30, 17.30, 19.30,
MŁODA GWARDIA: Pojedynek
potworów (jap. b .o.) */»» — 12,
popołudn. jak w sob., PODWA
WELSKIE; Bajki — 11, 12, popo-
łudn. jak w sob , ROTUNDA (O-
leandry 1); KSF: Na nadbrzeżu

(USA) — 14 (wersja oryginalna)
— 17 i 20 (wersja tłumaczona),
SFINKS: Bajki — 1L 12, 13. po-

połudn. jak w sob., SZTUKA:

Maty Iluzjon — 10, 11.30, 13, Ilu
zjon: filmy z Janem Kiepurą —

15.45, 18, 20.15, ŚWIT DUŻA SALA:
Terror Mecłiagodzilli (jap. b.o .)
ł/ooa

_

13 popoiudn. jak w sob.,
ŚWIT MAŁA SALA: Człowiek

klanu (USA 18 lat) »*/»=» — 15.
17.15. 19-30 . ŚWIATOWID DUŻA
SALA: Potop cz. II (poi, b.o .)
**/woo

_

u . popołudn. jak w

sob., UGOREK: Bajki — la. 13.

popołudn. jak w sob., WIEDZA:
Dzień oczyszczenia (poi, b.o .)
16-30, 18.38, WISŁA: Bajki — 11.

12, popołudn. jak w sob., WRZOS:

Bajki — 11 . 12, Terror Mechago-
dzilli (jap. b .o.) */<>=» — J3. popp.
łudn. jak w sob.. ZWIĄZKOWIEC:
Popiół i diament (poi. 15 lat)
****/oooo

_ 10, Bajki — 12.15, Wid
mo .wolności — 16, 18, 28.

SKAWINA — Hutnik: Straceńcy
(USA 18 lat) */», WIELICZKA —

Górnik; Za siódmą bajką (.poi.
b.o .), popołudn. jak w scb.. ZA
BIERZÓW — Kolanka: Świniar

ka i pastuch (radź, b.o .), Omen

(ang. 18 lat) »»/«»<>.
Pozostałe kina jak w sobotę.

SOBOTA, NIEDZIELA
WAWEL — KOMNATY KRÓ

LEWSKIE; sob. niedz. (10—15,
16—18), SKARBIEC KORONNY I
ZBROJOWNIA: sob. niedz.

(niecz.) . Wystawa — „WAWEL ZA
GINIONY”; sob. niedz. (niecz.).
GROBY KRÓLEWSKIE — DZWON
ZYGMUNTA: sob. niedz. (9—
15.38). PODZIEMIA KOŚCIOŁA
Sw. WOJCIECHA: Dzieje Rynku
krakowskiego. Sob (9—16), niedz.

(13—17), WIEŻA RATUSZOWA:

sob., niedz. (niecz.), GALE
RIA MALARSTWA W SU
KIENNICACH: sobota niedziela

(18—16.) DOM JANA MATEJKI

(Floriaiiska 41): Otó-azy, rysun
ki, zbiory artyst. 1 pamiątki po
J Matejce sob. (10—16),
niedz (9—15), KAMIENICA SZO-
ŁAYSKICH (pl Szczepański 4):
Polskie malarstwo 1 rzeźba do
1765 r., sob., niedz. (10—16).
NOWY GMACH (a! 3 Maja 1):
Galeria Malarstwa i Rzeźby XX

w. (II p.). Polska książka
XVI w. sob., miedz. (10—16)
MUZEUM CZARTORYSKICH (Pi-
ja-rska 8); sob. (10—16), niedz.
(9-15), MUZ.’ ETNÓGR. (pl. Woj
nica 1). Wystawa: Polska sztuka

ludowa, ęob. niedz. (10 — 15),
Grecka sztuka ludowa — sob. (12
— otwarcie), niedz. (10—13),
MUZ. HISTORYCZNE (Jana 12) :

Kolekcja militariów i zegarów:
sob., niedz. (9—14), FRANCISZ
KAŃSKA 4: Wystawa: Plakat

wojskowy sob., niedz. (9—14), OD
DZIAŁ TEATRALNY (Szpitalna
21): Dzieje teatru krakowskiego
Sob niedz (9—14), GALERIA TEA
TRALNA: Wystawa prac dyplo
mowych Studium Scenografii
ASP sobota. niedziela (9—
14) KRZYSZTOFORY (Rynek G!

35): sob., niedz (9—14), MUZE
UM ARCHEOLOGICZNE (Posel
ska 3): Wystawa: Skarby grec
ko - iliryjskie z Jugosławii
sob. (14—18). niedz. (Ml), MU

SOBOTA
• PAN (Sławkowska 17): Se

sja naukowa z okazji obchodów
70-lecia AZS, nt. ..Hipokinezja —

negatywne zjawisko zdrowotne
XX w. — 10 • Klub „Starówka”
(Szczepańska 5): Wybitne zespoły
estradowe, sławni piosenkarze —

19 • DDK Krowodrza (Papierni
cza 2): Gale-ria Młodych — eks
pozycja prac Kalidasa Karmakra-
ra — 19/ Wieczór W Zajeżdzie
Błędnych — 19.38 • KDK „Pałac
pod Baranami” (Rynek Gl. 27):
J. Fedorowicz i A. Jaroszyński
„60 minut na godzinę” — 19.30.

NIEDZIELA
• SCK UJ „Rotunda” (Olean

dry 1): Dyskoteka — 19 • CK

„FAMA” (os. Willowe 29) War
sztaty piosenkarskie — 17 • SCK

„Jaszczury” (Rynek Gł.) : Do tań
ca gra „Hot Lips” —. 19 • Klub

„Starówka” (Szczepańska 5) : W

ZEUM LENINA (Topolowa
Stała wystawa — LENIN W POL
SCE. sob. (10—17). niedz. (10—13).
MUZEUM MŁODEJ POLSKI

„HYDLÓWKA” '

(Tetmajera 23):
Folklor wsi podkrakowskiej sob.,
niedz. (11—14). MUZEUM W PIE
SKOWEJ SKALE (Ojców): sob
niedz. (10—16) MUZEUM PRZY
RODNICZE (Sławkowska l):
Fauna epoki lodowcowej sob.
niedz. (9—13, wst. wolny), MU
ZEUM ZUP KRAKOWSKICH W
WIELICZCE: Wystawa: Malarstwo
— Assemblage Jąny Mateze 1
Antoni Zydroń sob. niedz. (8—21).
KOPALNIA SOLI: sob niedz. (7—
19), MUZEUM LOTNICTWA I
ASTRONAUTYKI (al Planu 6-)et-
nlego 17): sob., niedz. (10—
14). GALERIA KTF (Boh. Sta
lingradu 13): Wystawa ,,Venus 78"
cz. I sob niedz. (9—21). PAWILON
WYSTAWOWY BWA (pl Szcze
pański 3a): Wystawa: Malars-tw-o,
grafika, rzeźba artystów z

RFN sob.. niedz. (10—18).
GALERIA ARKADY: Wystawa
malarstwa i rysunku „Jarmark"
Allana Rzepki s-ob., niedz.

(11—18), PAŁAC SZTUKI (pl.
Szczepański 4): Wystawa malar
stwa Józefa Kluzy sob., niedz.

(10—17), SALON TPSP (Nowa
Huta, al. Róż 3): Wystawa pople
nerowa tkactwa „Andrychów
77" sob., niedz. (11—18),
GALERIA „B” DESA (Ja
na 16): sob.. (11—19), niedz.

(niecz.) . GALERIA DESA (Jana 3):
Wystawa rzeźby Anny Ferek
sobola (11 — 19), niedziela

(niecz.), GALERIA DESA (Nowa
Huta, os. Kościuszkowskie 5):
Wystawa „Teren’’ Koji Karnojie-
go sob. (17 — otwarcie), niedz.

(niecz.). GALERIA ZPAP (Flo
riańska 34): sobota (10 — 17).
niedz. (niecz.), GALERIA ZPAF

(Anny 3): Wystawa fotografii „A-
dolf Clemens i jego studenci” sob.

(10—18), niedz-. (18—14). GALERIA

„PRYZMAT" (Łobzowska 4): Wy
stawa rzeźby Jacka Pugeta (sob-
(10—18), niedziela (niecz.), GAL.
SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ —

KRAMY DOMINIKAŃSKIE (Sto
larska 8—10): Wystawa batików

Jolanty Darowskiej-Dousa: sob.,
niedz. (11—19), MIEJSKA BIBLIO
TEKA PUBLICZNA (Franciszkań
ska 1): Wystawa — Literatura

lberoamerykańska — wybór prze
kładów: sob. (10—15), niedz

(10—13), KLUB MPiK (Mały
Rynek 4): CZYTELNIA: Obiek
tywem po Mongolii sob. (10—21),
niedz. (11—15), GALERIA: sob.,
niedz. (10—18), KLUB MPiK (N.
Huta, pl. Centr.). CZYTELNIA:

Wystawa pokonkursowa młodzie
ży pt. „Żołnierz, polski na fron
tach n wojny światowej” 1 „Mi
licjant naszym przyjacielem” scb.

(10—20). niedz. (11—15), GALERIA:

Wystawa rysunku 1 akwarel Wik
tora Pawlikowskiego „Podhale i
Beskid Sądecki” sob. (10—20),
niedz. (11—15), DWOREK J. MA
TEJKI W KRZESŁAWICACH .(Kru
czkowskiego 15): s-ob. niedz. <12—
18. wst. woL). KLUB „FORUM”
(Rynek Gl. 2S): Wystawa malar
stwa Stanisława Jerzego Sudera
— sob., niedz; (10—18).

MYŚLENICE — MIEJSKIE SALE
WYSTAWOWE (3 Maja): Wystawa
malarstwa Józefa Lucjana Ząb-
kowskiego sobota, niedziela fo
li). DOM GRECKI (Sobieskiego
3): Wystawa „Sztuka Jawy”: sob.,
niedz. (10—12), MDK: Wystawa

5): pokonkursowa ozdób bibułko-
’

wych „Kwiaty polskie” sob.,
(8—15). niedz. (mecz.).

SOBOTA — NIEDZIELA
CHIRURGICZNY: sob. — Tryni-

tarska 11. niedz. — Prądnicka 35,
CHIRURGII DZIEŁ- .:, sob. — Prąd
nicka 35. niedz. — Prokccim, U-
ROLOGICZNY: sob. — Grzegó
rzecka. 18, niedz. — Wrocławska
1, LARYNGOLOGICZNY: sob.,
niedz. — Prądnicką 35, OKULI
STYCZNY: sob., niedz. — Witko-
wice.

INFORMACJA SŁUŻBY ZDRO
WIA 203-11 (czynna całą dobę).

DYŻURNE PORADNIE MIĘDZY-
RĘJONOWE: Internistyczna, pe
diatryczna. stomatologiczna, gabi
net zabiegowy (8—14), zgłoszenia
wizyt domowych (8—13). Porady
stomatologiczne (w przypadkach
naglących) — Pogotowie Ratun
kowe (ul. Łazarza) (14—7).

Dla: ŚRÓDMIEŚCIA (aL Pokoju
4) - teł. 131-88. 183-96.

NOWEJ HUTY (OS Jagiellońskie
bl. 1) - teł 856-26.

KROWODRZY (Galia 24) — teł.
721-35.

PODGÓRZA (Krasickiego Bocz
na 3) - tel. 618-55, 650-99

MYŚLENIC (Szpitalna 2) —

PRZYCHODNIA PRZYSZPITALNA
PROSZOWIC (Kościuszki 30) —

PRZYCHODNIA PRZYSZPITALNA
I REJONOWA.

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).

POGOTOWIE ♦

SOBOTA — NIEDZIELA
Łazarza 14, wypadki tel. 99, za

chorowania i przewozy — 238-33,
informacja — 2<r5-li. Centrala abo
nencka — 236-00, Rynek Podgór
ski 2, 625-50, Lotnisko Balice 1M-

29, Nowa Huta 422-22, 417-70, Krze
szowice 9, 22, Jerzmanowice 48.
Proszowice 9. Myślenice 999, Ska
wina 9, Wieliczka 9, 223-54.

apteki ee
SOBOTA — NIEDZIELA

PUNKT IN FORSYCJI APTECZ
NEJ: 107-65 (czynny 8—15).

Rynek Gł 42 (tlen). Pstrowskie
go 94 (tlen). Pl. Wolności 7, Dłu
ga 83, Rynek Podgórski 9. N. Hu
ta, Centrum A bl. 3 (tlen).

MYŚLENICE (Rynek 10) — tel.

202-77.
WIELICZKA (Boh, Warszawy

12) — tel. 276.
SKAWINA (Ogrody) — tel. 430.

SOBOTA — NIEDZIELA
A u TDD ROM (Krakowska 26):

(11—20).
FLIPPER CLUB (Rynek Gl. 24):

(10-21).
zoo (Lasek Wolski): (9—17).
OŚRODEK INFORM. USŁUGO

WEJ WUSP „GROMADA” (Flo-

riartslta 20) — teL 271-M. MS-M

(7—18). Nowa Huta (osi Zgody T>
- tel 447-31 (8—13).

CENTRUM INFORMACJI TUBY-
STYCZNEJ WAWEL-TOURIST, ul
Pawia 8, tel. 260-91, 204-71 (8—20).

SPÓŁDZ. PUNKT KARDIOLO
GICZNY (Reja 11) - zamawianie

wizyt domowych tel. 225-69 I 295-
78: od 16 do 23.30.

SPÓŁDZIELCZY PUNKT PEDIA
TRYCZNY (zamawianie wizyt do
mowych) teł. 225-66 i 295-78 od 16
do 23.30

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

TELEFON ZAUFANIA) 271-87

(16—22).
MŁODZIEŻOWY TELEFON ZA

UFANIA: 611-42 (14—18).

SRADIO MW

SOBOTA
PROGRAM I

na fali 1322 m

DZIENNIKI: (5.00, 9.00, 10.00,
11.90, 12.05, 15.00, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00, 0.01, 1.00, 2.00, 3.00,
4.00, 5.00.

6.00—9.00 Sygnały dnia. 9.05—11.46

Cztery pory roku. 11 .40 Tu Radio
Kierowców. 11.55 Komun, o st.

wód. 12.25 Moz. polsk. mel. 12.45
Ro-ln. kwadr. 13.00 Przeb. z małych
płyt. 13.25 Nasze lud. rytmy. 13.40

Kącik melom. 14.00 St. Gama. 14.20
St. Relaks. 14 .25 St. Gama. 15.05 Ko
respondencja z zagrań. 15.10 St.
Gama. 16.00 Tu Jedynka. 17 .30 Ra-
diokurier. 18.00 Tu Jedynka d. e .

18.25 Nie tylko dla kierowców. 18.33
Przeb. sprzed lat. 19.15 Z poznańsk.
Studia. 19.40 Muzyka jazz. 20.05

Program z dywanikiem. 21.20 Muz.

Oscary Filmowe. 21.35 Przy muz.

o sporcie. 21 .53 Komun. Tot. Sport.
22.20 Tu Radio Kierowców. 22.23
Łódź na muz. ant. 23.00 Wita Was

Polska — mag. słowno-muz.

PROGRAM II
na fali 249 m

oraz na UKF 67,67 MHz
DZIENNIKI: 4.30, 5.30, 6.30,

7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 16.40,
21.30. 23.30

12.05 ■-J . Massenet — Muz. ba
letowa z op. „Cyd". 12.25 Czy znasz

tę książkę. 12.45 Miniat. muz. 13.00

Mag. łowiecki. 13.15 H. Berlioz —

Scena miłosna z Symf dramat..

„Romeo i Julia”. 13.35 Ze wsi o

wsi. 13.50 J. N. Humme — Son.
Es-dur. 14.10 O zdrowiu dla zdro
wia. 14 .30 Dla dzieci — „Na je
siennym polu”. 14.50 „Czata” —

mag. wojsk. St. Młod. 15.05 Muz.
Aleksandra i Domenica Scarlat
tich. 15.30 Dla dziewcząt i chłop
ców. 16.10 Przekrój muz. tyg. 16.40
Wiad. znad Wisły i Dunajca (KR).
17.00 Z archiw. jazzu. 17 .20 Sądy
nieostateczne, czyli niepoeci o poe
zji i poetach. 17 .40 „Ptakom podo
bni" — rep. lit. 18.00 Muz. archi
wum PR. 18.30 Echa dnia. 18.40
Czas i ludzie — aud. kombat. 19.00

Matysiakowie. 19.30 Probl. teatru

oper. 20.00 Rośliśmy razem z nią
— poezja J, Przybosia. 20.15 Heeit.
A. Rubinsteina. 21 .30 Inf. sport.
21.40 Z. Kodaly — II Kwart, smy
czkowy. 22.00 Gwiazdy estrady.
23.00 Mistrz, interpret. muz. daw
nej. 23.35 Co słychać w święcie.
23.40 Muz. na dobranoc.

PROGRAM III

UKF 66,89 Mli?
8.05 Za kierownicą. 8.00 Co kto

lubi. 9.00 Dzień Szakala- — ode.

pow. 5 .10 Twórcy muzyki filmowej.
9.30 Nasz rok 78. 9 .45 S. Aecardo

gra Paganiniego. 10.35 Kiermasz

płyt wytwórni Jugoton. 11 .00 Zycie
rodzinne — mag. 11.30 Klasycy no
woczesnego dixielandu. 12 .05 W to

nacji trójki — program prowadzi:
W. Mann. 13.00 Powtórka z rozryw
ki. 13.50 Eksplozja w katedrze —

ode. pow. 14 .00 Kwartety klasyków
wiedeńskich. 15.05 Kram z piosen
kami. 15.30 „Poker z dziadkiem” —

aud. rozr. 16.00 S. Ciarkę śpiewa
jący kontrabasista." 16.30 Piosenki
z Iluzjonu. U.45 Nasz rok 78. 17.05

Muzyczna poczta UKF. 17 .40 „Sier
żant Pepper i jego Klub Samot
nych Serc” — po 11 Latach. 18.25

Boogie na fortepian. 18.40 „Re-
ąulem za Departament” — sł. J.

Przybory. 18.15 Boogie na ork. 19.35

Opera tyg. W. A . Mozart — „Cza-
rodziejski flet”. 19.50 „Dzień Sza
kala” — ode. pow. 20.00 Baw się
razem z nami. 22 .00 Fakty dnia.
22.08 Gwiazda 7 wieczorów’ Ella.

Fitzgerald. 22.15 Józef Hen „Kwie
cień” — 3 ode. 22.45 Piosenki z fil
mu „Gorączka sobotniej nocy”.
23.00 Liryki F. G. Lorki. 23.45 Jam
session w Trójce.

PROGRAM IV
UKF 68.75 MHZ

DZIENNIKI: 6.40, 12.00,
15.00. 16.00. 16.40, 22.55

7-40 Radio dedylr. 8 .00 Duet gitar
klas. „Alber - Strobel". 8.10 RT
Szk. Sr. dla Prac. — Historia. 8 .25
L. van Beethoven — II Romans
F-dur. 8.35 Sport — nauka — tech
nika. 9.00 Mam 6 lat — „Głoska do

głoski” — aud. słowno-muz. 9 .20
Poranek pieśni. 10.00 Dla kl. 8

(chemia) „Księga kucharska dro
bnoustrojów”. 10.30 Estr. przyj.
11.00 Dla szk. śr. (Biologia) „Czy je
znamy”. 11.30 C. Monteyerdi —

Sceny z I aktu opery „Koronacja
Poppei”. 12.05t-12 .25 Tr. pr. II. 12 .25
Giełda płyt. 13.00 4 lek. j. angiel
skiego. 13.15 Muz. lud. z Anglii.
13.30 Z dala od utartych szlaków.

13.50 Tu St. Stereo (STEREO —

KR), 15.05 Teatr PR — St. Klas.

„Sceny z kronik’ 60-lecia” —

. . Strzały w Zachęcie” — sł. M.
Szerera (KR). 16.05 Kodeks i kie
rownica. 16.25 Gra Ork. W. Trzciń
skiego. 16.30 Rozm. i refl. pedagog.
16.40 wiad. znad Wisły i Dunajca
(KR). 16.50 Na radiowej ant. wasze

troski nasze wnioski (KR). 17 .05
Sobotni Mag. Rozr. (KR). 18.24 Pog.
(KR). 18.35 Pasje, podróże, przyg.
19.00 Czy znasz swoje prawo? 19.15

2 lek. j, francuskiego. 19.30 Studio
Dwóch — mag. (STEREO — KR).
21.15 Stereof. progr. muz. — Muz.

poważna (KR). 22.15 Radiowe por
trety Polaków. 22 .35 RT Szk. Sr.

dla Prąc. (Jęz. polski).

NIEDZIELA
PROGRAM I
na fali 1322 m

DZIENNIKI: 6.00. 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.05, 16.00. 19.00,
21.00, 23.00, 0.01, 1.00, 2.00, 3.00,
4.00, 5.00.

8.20 Moja aud. muz. 9.05 Radiowy
Mag. Wojsk. 10.05 Z teki kompozy
torskiej S. Krajewskiego. 10.30 Ra
diowy Teatr dla Dzieci — „Trap-
cio”. 11.00, 11.45, 12.45 Relacja ze

spotkań piłkarskich o mistrz. I ligi.
11.20 Muz. 12 .05 W samo południe.
13.00 St. Gama. 14 .30 W’ Jeziora
nach. 15.00 Konc, życzeń. 16.05
Teatr PR — Prem. mieś. — „Ra
chunek sumienia”, 16.50 Kenci na

instrum. 17.15 St. Młod. 18.00 Ko
munikaty Tot: Sport. 18.05 Muz. x

ekranów. 19.15 ^rzy muzyce o

sporcie. 20.00 Konc. życzeń. 21.05 Z

dziejów kąbaretu. 22 .00 Telegr.
muz. ze świata. 22 .35 Musieon. 23.05
inf. sport. 23.15 Rewia piosenek.
23.46 Muzyka jazz.

PROGRAM II
na fali 249 tn

oraz na UKF 67,67 MHz
DZIENNIKI: 5.30, 6.30, 7.30,

14.30. 18.30. 23.30.
12.05 Poranek muz. symf. 13.00

Teatr PR — Z kronik 50-lecia
„Łuk”. 14.35 Turniej śpiew..'i ka

peli lud. 15.00 Radiowy Teatr dli
Dzieci i Młodz. — „Kartka z notat
nika”. 15.25 L. ,van Beethoyen —

IX Sonata A-dur. 16.00 Konc. cho-

pinowski „Walce w najnowszym
nagr. K. Zimermana”. 16.30 Byli
śmy na urodzinach — Toast przy
jaźni. 17.35 J. P . Rameau: Dlyerti-
mento „La surprise de L’amour”.
18.00 Panor, wokalist: polsk. 18.35
Fel. publicyst. międzynar. 18.45 J.

F. Teleman: Konc. F-dur. 19.00 Re
cital Drupiego. 19.20 St. Młod. —

Rozgł. Harc. 20.00 Wielcy artyści
estrady i kabar. 21 .00 Wojsko,
strat., obronność. 21 .15 Pios. żołn.
21.30 Rozmait. muz. 22.00 J. Ma
ksymiuk i Polska Ork. Kamer, na

płytach EMi. 22 .30 Książki, które

powinny zrobić karierę. 23.00 Arcy
dzieła muz. sta rop. 23.35 Publicyst.
międzynar. 23.40 Muz. na dobranoc.

PROGRAM III
UKF 66,89 MHz

3.00 Nasze typy — przegl. aud.

tyg. 8 .30, 14.00, 19.30 Ekspresem
przez świat. 8.35 Co kto lubi. 9 .00

„Dzień Szakala” — ode. pow.
9.10 Na góralską nutę. 9^0

Gdy się mówi Bieszczady — aud.
N. Lewickiej. 9 .50 Solo na akordeo
nie. 10.00 60 minut na godzinę. 11 .00
„Hulaj, dusza” — gra zespół Świa
dectwo Dojrzałości. 11.15 Niedz.
szlJóika muz. 12 .00 „Studzianki —

11 sierpnia” — 5 ode. aud. dok. K.

Kraśniewskiej 1 W. Toczyskiej.
12.25 Muz. z sal koncert. 13.20 Prze
boje z nowych płyt. 14 .05 Peryskop
— przegląd wyd. tyg. 14 .30 Muz.

premiery Pr. III. 15.00 Niedaleko
od Warszawy — rep. 15.20 Błękit

ne światło nowa płyta Roberty
Flack. 16.00 „Jedna z lepiej prze
prowadzonych akcji”. 16.45 Soliści
ork. Quincy Jonesa. 17.00 Zapra
szamy do Trójki. 19.00 „Kryształo
we jezioro” — gra K. Schulze. 19.35

Opera tyg.: W. A. Mozart — „Cza
rodziejski flet”. 19.50 „Dzień Sza
kala” — ode. pow. 20.00 Jazz piano
forte. 20.40 Między poezją, a słow
nikiem. 21 .00 Wieczór u Chopina —

aud. E. Markowskiej, 22.00 Fakty
dnia. 22 .08 Gwiazda 7 wieczorów —

Ella Fitzgerald. 22 .15 A. Czechow
„Człowiek w futerale”. 22.30 Gita
rowe nastroje E. Galo i G. Benso
na. 23.00 Liryki F. G . Lorki. 23.05
Wiecz. spotk. z Charlesero Azna-

yourem. 23.45 Konc. jakiego me

było.
PROGRAM IV

UKF 68.75 MHz
DZIENNIKI: 7.00, 12.00,

16.00, 22.55
7.0? Magniftkaty Buxt.ehudego i

Bacha. 8 .05 Co słychać (KR). 8 .29

Pog. (KR). 8 .30 Z sal koncert, sto
licy. 9.00 Fel. lit. J . Surdykow-
skiego (KR). 9.10 Literat, na dzień

dobry (KR). 9 .40 Amat, zesp na
szego regionu (KR). 10.00 Klub

Młodych' Miłośn. Muz. 11.00 2 lek.

j. łacińsk. 11 .20 Fonot. folki. 11.35

Zgadnij, sprawdź, odpow. 12.05
Teatr Klas, dla Młodz. — „Dywi
zjon 303” — sł. wg pow. A . Fiedle
ra. 13.10 Klub Olimpijcz. 13.30 Konc.
z gwiazdą — B, Streisand. 14.10

Dźwięk. wtajemnicz. 14 .30 Gra
Ork. J . Barry'ego. 14.40 Muz. z jed
nej płyty (STEREO — KR). 15.00
Teatr PR: „Zegarek” — sł. J. Sza
niawskiego, „Mój telefon” —■sł, P.
Launela (STEREO - KB). 16.05 St.'
Wawel (STEREO — KR). 17.10 Fel.
J. Kajtocha (KR). 17 .20 Konc. ży
czeń (KR). 18.00 Radlolatarnia.
18.30 Konfront. z encyklop. 19.00 M.

Musorgski — „Chowańszczyzna” —

operą (STEREO — KR). 22.00 Krak,
aktualn. sport. (KR). 22.10 Między
narodowa Trybuna Kompozyt. —

Paryż 78. 22.40 K. Szymanowski —

3 pieśni.
Za zmiany wprowadzone w>

ostatniej chwili w programie tea
trów, kin, radia i telewizji —

.

Redakcja nie blerze odpowiedzial
ności

timHHiniiiimHiiHHHHiłiiimiiiiiimiiiiiiiiniiuiiiHHHniiiniimiiiiiimiiiiiiHiiiHiiminniniHiumnniiiiniiiiiiiiniiiiinmiiHimiiniinniniiiuinłiwniiimnEHHimnnBniinnnninHinnHimniiHiuiuniHnimniiinnininnnHinnnninnnnnH)

SpBOTA ;

PROGRAM I

■6.00 TTR, RTSŚ: Matematy
ka, sem. 1 — Podzbiory osi
liczbowej

C.30 TTR. RTSS: Biologia
sem. 1 — Budowa i czynności
życiowe glonów

9.00 Dla szkół:. Nauka o czło
wieku, kl. 8 — Jak chodzimy
— czy to ważne

12.45 TTR, RTSS: Uprawa
roślin, sem. 3 — Biologia i od
miany zbóż

13.25 TTR, RTSS: Hodowla
zwierząt, sem. 3 — Tucz świń

14.30 Telewizja Młodych Ko
smonautów — „Orbita” — w

.pr. ppłk M. Hermaszewski mó
wić będzie o tym „Co mu się
najbardziej podobało w kos
mosie” (kol.)

15.00 Dziennik (kol.)
15.10 Dzień dobry, tu tele

wizja (kol.)-
15.30 Obiektyw
15.50 Latarnia Czarnoksię

ska — „Remake” — wyki,
prof. A. Jackiewicza, ilustr.
frag. filmów: „Trędowata”.
„Makbet”, „Tron we krwi”,
„Szynel”, „Płaszcz” (kol.)

16.25 Film Latarni Czarno
księskiej — „Błękitny anioł” —

prod. USA (kol.)
13.10 Magazyn Motoryzacyj

ny
18.30 Polsce i Partii — pr.

dok. (kol.)
19.00 Dobranoc dla najmłod

szych i Siódemka (kol.)
19.30 Wieczór z dziennikiem

(kol.)
20.30 „Prywatna wojna Mur-

phy’ego” film fab. prod. ang.
(kol.)

22.25 Dziennik (kol.)
22.40 Jesienny koncert Stu

dia Gama — czyli Henryk
Dsbich zaprasza (kol.)

PROGRAM II

15.15 Program dnia
15.20 Kino TDiCh.: „Dzieci

spod 47a" film TV ang. — ode.
pt. „Kłopotliwe zakupy” (kol.)

10.05 Dla młodych widzów —

„wszyscy na start” — turniej
drużyn szkol, z Walborzą i No
wego Tomyśla

16.50 Temat dnia: „Program
Wisła” — na pytania telewi
dzów odpow. eksperci

17.15 Dziś pokażemy coś
niezwykłego — holografia,
czyli po raz pierwszy w TV
— portret w trzech wymiarach

17.40 „Ciekle kryształy” —

premiera filmu popul.-nauk.
17.50 „Przeszczepy i co da-

lej?” — progr. W. Konarzew
skiej

18.20 Klub . Jazzowy Studia

Gama „Przypominamy zespół
Mainstream” (kol.)

19.10 Program lokalny
19.30 Wieczór z dziennikiem

(kol.)
20.30 Opera miesiąca Clau

dio Monteuerdi „Powrót Ulis
sesa” — cz. 1 reż. — Peter
Hall (kol.)

22.15 „Portret zawoalowanej
damy” — ode. 1 filmu sensac.

TV wł.
23.15 Teatr Wspomnień —

1967 .Z. Skowroński — .„De
kret” reż. J. Antczak

NIEDZIELA

PROGRAM I

6.15 TTR, RTS: Uprawa ro
ślin, sem. 3 — Biologia i od
miany zbóż

6.45 TTR, RTSS: Hodowla
zwierząt, sem. 3 — Tucz świń

7.15 TTR, RTSS: Nasze spot
kania

7.35 Alarm przeciwpożaro
wy trwa

7.45 Nov.'oezc-sność w domu
i zagrodzie

8.10 Emer. / ry dla rolni
ków (kol.)

8.20 Studio Sport + telewi-
zjacia (kol.)

8.55 Program dnia
9.00 Teleranek TDiCh. oraz

film TVP „Siedem stron świa
ta” — ode. pt. „Samowar” (kol.)

10.20 Antena (kol.)
10.45 „Kartki z 35-lecia” —

progr. dok.
11.20 „Polskie bitwy” — Bit

wa pod Cedynią — film dok.
TVP (kol.)

12.10 Dziennik (kol.)
12.25 Rolnicze rozmowy
13.00 Z kamerą wśród zwie

rząt — „U Vagnerów”—o eks
pedycjach badawczych do a-

frykańskich dżungli (kol.)
13.35 Komedia omyłek — w

progr. uczestniczą: S. Treu-
gutt, L. Zamków, Sz. Koby
liński (kol.)

14.20 Losowanie Dużego Lot
ka (kol.)

14.40 Stare Kino — „Miłość
Carmen” — film prod. USA

16.20 „Gram dla...” — tele
turniej (kol.)

17.05 Studio Sport (kol.)
18.00 „Curro Jimenez” —

film przyg. TV hiszp.,. ode. pt.
„Przewoźnik z Cantillany”
(kol.)

19.00 Wieczorynka (kol.)
19.30 Wieczór z dziennikiem

(kol.)
20.30 „Lalka” ode. 5 pt. „Wi

dziadło” — film fab. TVĘ (kol.)
21.55 Przeboje mistrzów —

cz. 2, w progr. utw.: F. Schu
berta, J Brahmsa, J. Cacci-
niego, G. Verdiego, F. Men
delssohna (kol.)

22.35 Studio Sport (kol.)

PROGRAM II

8.20 Program dnia
8.25 Teatr Telewizji: J. Ki

sielewski — „W Sieci” (pow’t„
kol.)

10.00 Studio Sport — Sprin
tem, przez Polskę

10.30 Wielka gra — teletur
niej (kol.)

11.10 Pegaz, — wyd. niedziel
ne (kol.)

12.10 „Na szlaku chwały” —'

teleturniej wojsk, (kol.)
13,00 Dla dzieci: „Michaś i

zbójcy” — baśń M. Zembatego
(kol.)

13.50 Spotkanie z dokumen
tem. — w, progr.: „Miejsce
wśród ludzi”, „Twórcy” (kol.)

15.50 „Na zdrowie” — widów,
estradowe (kol.)

16.20 Prawda czasu, prawda
ekranu — „Wielka podróż A-
gaty Schweigert” — film fab.
prod. NRD (kol.)

18.00 Niedyskrecje pomników
muzycznych: „W kręgu Wag
nera i Nibelungów” — w progr.
frag. „Wąlkirii”, „Zmierzchu
bogów” i „Parsifala” (kol.)

19.00 Mówimy po polsku —

progr. oświat.
19.30 Wieczór z dziennikiem

(kol.)
20.30 Spotkanie z dokumen

tem — „Wokół Wawelu” (kol.)
21.50 „Płomienie” — cz. 1

filmu społ.-obycz. TV CSRS
(kol.)

PONIEDZIAŁEK 1

PROGRAM I

12.45 TTR, RTSS: Uprawa
roślin, sem. 1 — Składniki
gleby

13.25 TTR, RTSS: Mechani
zacja roln., sem. 1 — Warunki
bezp. eksploat. pojazdów

15.30 NURT — Nauki polit
— Partie polit. i systemy par
tyjne

16.00 Dziennik (kol.)
16.10 Dzień dobry, tu telewi

zja (kol.)
16.30 Obiektyw
16.50 Dla dzieci: „Zwierzy

niec” (kol.)
17.30 Z frontowych dróg

„Westerplatte” film fab. prod.
poi.

19.00 Dobranoc dla najmł. i
Siódemka (kol.)

19.30 Wieczór z dziennikiem
(kol.)

20.30 Teatr Telewizji A. de
Musset „Lorenzaccio” reż.

_

A. Holland, L. Adamik (kol.)
22.45 Dziennik (kol.)

PROGRAM n

16.05 Program dnia
16.10 Nowoczesność w domu

i zagrodzie — mag. poradn.
16.35 Jęz. niemiecki kurs

podst. lek. 3

----------------------------------- - ------------------------------- 1-----------------

Od 14. X. - 20. X. 1978 r.

17.00 DZIEŃ BELGIJSKI w

TVP — Program dnia
, 17.05 „Flandria z lotu ptaka”

— rep. film, (kol.)
17.35 „Jef, czyli czas ujarz

miony” rep. film, (kol.)
18.05 „Tkaniny Rubensa” —

hist. powstania i sposób twórz,
tkanin

. 18.40 Śpiewa Pierre Rapsat
— progr. rozr. (kol.)

19.10 Program lokalny
19.30 Wieczór z dziennikiem

(kol.)
20.30 Koralia — film fab.

prod. belg, (kol.)
21.35 „Annie Cordy” —

progr. rozr< (kol.)
22.10 Aqua alta — widów,

balet, (kol.)

WTOREK

PROGRAM I

6.00 TTR RTSS: Uprawa
roślin, sem. 1 — Składniki
gleby

6.30 TTR, RTSS: Mechaniz.
roln. sem. 1 — war. bezp. eks
ploat. pojazdów

8.10 Dla szk: — historia kl. 8
„Polska pod rządami autory
tarnymi”

10.00 Dla szk.: Czerwone,
żółte, zielone kl. 1—3 — „Gdy
jest ciemno” — (kol.)

11.05 Dla szk.: jęz. pols. kl. 3
lic. S. Wyspiański, „Wesele”
ode 2

11.50 „Lalka” ode. 5 pt. „Wi
dziadło” film TVP (powt.)
(kol.)

13.25 TTR, RTSS: Jęz. poi.
sem. 3 — Znaczenie romantyz
mu w literat, i życiu narodu

14.00 TTR, RTSS: Fizyka,
sem. 3 — Fale

15.30 Telewizyjny Klub Se
niora — „Złota jesień”

16.00 Dziennik (kol.)
16.10 Dzień dobry, tu telewi

zja (kol.)
16.30 Obiektyw
16.50 Studio Telewizji Mło

dych (kol.)
17.35 Klub Dobrej Roboty na

przykł. zakładów „Alka” (o-
buwie) w Słupsku i „Horte-
xu" w Leżajsku (kol.)

17.55 Sonda — kwadratura
kola <— prezent, etapów roz
woju koła (kol.)

18.25 Raj zwierząt- „Dik, dik,;

I gerenuk, żyrafa” film dok. TV
I RFN-jap. (kol.)

18.50 Radzimy rolnikom
19.00 Dobranoc dla najmł. i

Siódemka (kol.) .

19.30 Wieczór z dziennikiem
(kol.)

20.30 „Blaski i nędze życia
kurtyzany" ode. 7 filmu fab.
TV franc. (kol.)

21.35 Wszystko za wszystko
— z Edwardem Brzostowskim,
dyr. kombinatu przem.-rolne-
go „Igloopol” w Dębicy (kol.)

22.35 Dziennik (kol.)

PROGRAM n

16.25 Program dnia
16.30 Jęz. angielski, kurs

podst., lek. 3 . ■
17.30 DJa dzieci: „O królu

Kalaiisantym, Hanusi i zacza
rowanym królewiczu”

18.00 Studio Sport — Klub
Kibica — (kol.)

18.30 Młodzieżowy mag. te-
chn. — „Lidar.” — (kol.)

19.10 Program lokalny
19.30 Wieczór z dziennikiem

(kol.)
20.30 Wtorek Melomana w

programie: relacja z XXIII
Międzynar, Fest. Muz. Współ.
„Warszawska -Jesień” (kol.)

21.30 24 godziny (kol.)
21.40 „Film, film, film,”

prod. radź, animow. humores
ka (kol.)

22.00 „Magiczna skrzynka”
film prod. ang. o życiu Willia
mie Friese-Greene

16.00. Dziennik (kol.)
16.10 Dzień ddbry, tu telewi

zja (kol.)
16.30 Obiektyw
17.05 Spoza gór i rzek „De

sant” o walkach żołnierzy I
Armii WP j żołn. Armii Ra
dzieckiej

17.35 Losowanie Małego
Lotka (kol.)

17.45 Między nami jaski
niowcami — „Piknik” — film
anim. prod. USA (kol.)

.18.10 Studio Sport
19.00 Dobranoc dla najmł. i

Siódemka (kol.)
19.30 Wieczór z dziennikiem

(kol.)
20.30 „Haiti wyspa przeklę

ta” film sensac. prod. ameryk.-
bermudzko-franc. — adapt.
pow'. G. Greena (kol.)

22.55 Dziennik (kol.)
23.10 Rozmowy o sztuce —

progr. public. kult, (kol.)

PROGRAM II

15.55 Program dnia
16.00 Wszechn. TWP „Oby

watele w mundurach”
16.30 Jęz. rosyjski kurs

podst.. lek. 3 (kol.)
17.00 Jęz. angielski kurs

podst. lek. 3
17.30 „Szach z Wuhenów”

film fab. — prod. NRD (kol.)
19.10 Program lokalny
19.30 Wieczór z dziennikiem

(kol.)
20.30 Inicjatywy — Partia w

działaniu
21.00 Wieczory u Czartorys

kich — Spór o Kościuszkę
21.30 Melodie — Estrada

Folkloru — w progr.: muz.

lud. z regionu Podhala, Opo
czna i Ziemi Cieszyńskiej
(kol.)

21.45 24 godziny (kol.)
22.00 „Wszystko już było”

przypom. popularnych pios. z

ostatnich lat (kol.)

CZWARTEK

PROGRAM I

6.00 TTR, RTSS: Jęz. poi.
Sem. 3 — Znaczenie roman-1

tyzmu w literat, i życiu naro
du

6.30 TTR. RTSS: Fizyka,
sem. 3 — Fale

8.10 Dla szk.: chemia, kl. 8
„Węglowodany” (kol.)

10.00 Dla szk.' fizyka'kl. 7
„Ruch jest wszędzie”

12.45 TTR, RTSS: Jęz. poi,
sem. 1 — Szymon Szymonowie
— „Żeńcy”

13.25 TTR, RTSS: Chemia,
sem. 1 — Sole

15.30 NURT — Naucz, po-
cza.tk. — Wypowiedź ustna i I
pisemna uczniów , i

PROGRAM I

6.00 TTR, RTSS: Jęz. poi.
sem. 1 — Szymon Szymono
wie — „Żeńcy”

6.30 TTR. ' RTSS: Chemia
sem. 1 — Sole

11.05 Dla szk.: przysposób,
obronne kl. 8 i I lic. — „Czy
obrona jest możliwa”

12.55 Dla szk.- jęz. poi. kl.
2—4 lic. — „Ballada”

13.25 TTR, RTSS: Matemat.
sem. 3 — Suma wyrazów nie-
skończ, ciągu geomeir,

14.00 TTR, RTSS: Bjol. sem

3 — Wrażliwość w święcie
roślin

15.30 Dla młodych widzów:

„Decyzje piętnastolatków”
(kol.)

16.00 Dziennik (kol.)
16.10 Dzień dobry, tu telewi

zja (kol.)

16.30 Obiektyw
16.50 Czwartek TDiC

„Miejsće dla Kolumba” —

film TVP pt. „Dzieci'z naszej
Szkoły”, ode. pt. „Jokó” i „Mu-
stąng” (kol.)

18.20 „Poligon” — mag. woj
skowy kol.)

18.50 Radzimy rolnikom
19.00 Dobranoc dla najmł. i

Siódemka (kol.)
19.30 Wieczór z dziennikiem

(kol.)
20.30 Kojak ode. pt. „Skok”

film krymin. prod. USA (koi.)
21.25 Pegaz — aktualna

public. kult, (kol.) >

22.10 „Potyczki ze sportem”
— pr. o etyczno-moralnych
probl. związ. ze sportem (kol.)
22.40 Dziennik (kol.)

PROGRAM II

16.15 Program dnia.
16.20 Jęz. francuski kurs

podst. lek. 3 (kol.)
16.50 Jęz. rosyjski kurs

podst. lek. 3 (kol.)
17.25 „U źródeł sztuki” w

progr. film pt. „Ludzie epoki
kamienia” prod CSRS (kol.)

18.05 „Stulpner — zbójnik z

gór” ode. 7 (ostatni) pt. „Spot
kanie z hrabią” film TV NRD

19.10 Program lokalny
19.30 Wieczór z dziennikiem

(kol.)
20.30 NURT Nauki polit. —

60-lecie niepoległości Polski

21.00 NURT - Naucz, po-
cźąt. — formy inscenizac. czy
tanych tekstów

21.30 NURT — Szkoła i
kształcenie równoległe

22.00 24 godziny (kol.)
22.10 Bez recept — rozmowy

o wychów. — progr. dla rodzi
ców

PROGRAM I

6.00 TTR. RTSS: Matemat.
sem. 3 — Suma wyrazów nie-
skończ. ciągu geometr.

6.30 TTR. RTSS: Biol. sem. 3
— Wrażliwość w świecie ro
ślin

: .00 Dla szk.: geogr. kl. 5 —

„Jak człowiek poznał swoją
planetę”

10.00 Dla szk.: wych. oby
wał kl. 8 — „Wojewoda i je
go urząd”

11.05 Dla szk.: wych. techn.
kl. 1--3 lic. — „Łączność’’

12.45 TTR. RTSŚ: Matemat.
sem. 1 — Wzory skróć, mno
żenia potęga o wykładn.
całkow.

13.25 TTR. RTSŚ: Fizyka
sem. 1 — Ruch prostoliniowy

[ 14.45 Redakcja
_

‘

powiada
Szkolna za-

oraz
'

15.30 .NURT T Psychol. —

Rozpoznaw. różnic indjwnd.
związanych z proc, intelektu-
aln. cz. 1 .

16.00 Dziennik (kol.)
16.10 Dzień dobry, tu telewi

zja (kol.)
16.30 Obiektyw — progr.

stbłeczn. woj. warszawskiego
16.50 Dla dzieci; . Piątek z

Pankracym (kol.)
17.15 W kręgu rodziny — o

probl. rodziny i sposobach ich
rozwiązyw. (kol.)

17.40 „Pan na ratuszu” ode.
3 pt. „Mieszkanie” film TV
CSRS (kol.)

18.45 „10 minut” — teletur
niej (kol.)

19.00 Dobranoc dla najmł. i
Siódemka (kol.)

19.30 Wieczór z dziennikiem
(kol.)

20.30 Film Telewizyjny na

Świecie „Kariera” TV ang.
(kol.)

21.35 Planeta Ziemia — je
dna z miliardów — progr. po
pul.-nauk. (kol.)

22.00 Album przywieziony z

wojny — film .dok. R. Wójci
ka (kol.)

22.30 Dzieimik (kol.)

PROGRAM II

16.25 Program dnia •

16.30 Jęz. francuski kurs
podst. lek. 3 (kol.)

17.00 „Ludzie z pierwszych
stron gazet” — progr. publi-
cyst.

17.30 „Jiri Korn” — recital
piosenkarza (kol.)

18.00 Poradnia zaufania —■
o probl. życiowych młodych
ludzi

18.30 Turystyka i wypoczy
nek (kol.)

19.10 Program lokalny
19.30 Wieczór z dziennikiem

(kol.)
20.30 Studio Sport — .wokół

stadionów (kol.)
21.00 Magazyn Morski —

„Otwarty ocean”
21.30 24 godziny (kol.)
'21.40 Film Latarni Czarno

księskiej — „Dulscy” film lab.'
prod. poi. (kol.)

< GAZETA POł UDNIOWA
i - DZIENNIK POLSKIEJ

j ZJEDNOCZONEJ PARTII
ROBOTNICZE I Adres re
dakcji 31 (172 Kraków ol.

Wielopole l, III p Nr In
deksu 35.015. Wyd. A
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wszy

lub z

kupu-
taniej

Sir. 8

★

(Z. G.)

TELEGRAMY

4

ODPOWIEDZI

Wydawco BRUNON RAJCA bez spółki solidnym,

stępnić w odcinkach. Odcinek

pierwszy;

OFERTA (HANDLOWA)
„Tygodnik Kulturalny” po

dał, że w Warszawie w ko
misie przy ul. Chmielnej mo-

MOTTO: „Są ludzie, którzy fałszywie myślą, tak jak Inni

fałszywie śpiewają” (Władysław Walenty Fedorowicz) 1845—

1913, (polityk, literat, historyk).

studenckiego ujawnił,
że ma bóle w kolanach. Nie
pomogła mu maść żmijowa.

wlęe udał się do specjalisty.
Lekarz zalecił, by rzucił pa
lenie papierosów.

źna kupić telefon ee sztucz
nego marmuru i ye złoconą
słuchawką. Cena — 33 .000

złotych. Łatwo zaniemówić?

dopis-
nr 39”.

którzy nadeślą

Rysunki: „Kraj Rad”, „Dikobraz”, „Eulen-
spiegel”, „Salzburger Nachrichten”,

*

KRZYŻÓWKA

— "yłącz ten motor, dymi niczym komin fabryczny

ZEMENTFABRIK

BOGDAN

BRZEZIŃSKI

KAŻDY rodak co dzień
Za głowę się łapie,
Gdy widzi te linie
Zawiłe na mapie.

Prognoz Telewizji
Nawet słuchać szkoda,
Wiadomo, że jutro —

Fatalna pogoda!

Wyże się schowały.
Wypełzają niże,
Słońce za chmurami.
Zima coraz bliżej!

Jesień — jak Harpagen
W swoich darach skąpa —

Po pożółkłych liściach
W deszczu z wolna stąpa.

Leci listek, leci,
Chwieje się na wietrze,
Spada nieboraczek
Jak rtęć w termometrze!

Jeszcze młode zuchy
Z chłodów tych się śmieją,
Ale uszy sine
I rączki grabieją...

Może wyż azorski

Zmianę wnet przyniesie
I ujrzymy wreszcie

Polską złotą jesień?

Jak będzie NAPRAWDĘ —

Sami chyba wiecie:
Krótkie babie lato
Po dziadowskim leeie!

DWAJ lekarze telefonowali wie
czorem do swego kolegi-chirurga,
zapraszając go na partyjkę brydża.

— Znowu jakiś pacjent? — spy
tała żona.

— Tak, bardzo poważny przypa
dek, już są tam dwaj lekarze...

★
— DLACZEGO wyszłaś za niegc

za mąż, skoro wiedziałaś, że to pi
jak? %

— Myślałam, że jak tak dużo pi
le, musi dużo zarabiaćTM

NIE BOJMY SIĘ MODY!
Jesienna moda lansuje stroje ciepłe, wygodne, prawie wszyst

ko się tu powtarza, w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Nowe akcenty to: furażerki na głowy w stylu wojskowym,

podobne do tych jakie noszą stewardessy, kolor dowolny. Mo
gą być nawet pseudofurażerkt z włóczki, jak na zdjęciu. Taka
mała czapeczka, włożona na bakier, nawet z dodatkiem śmiesz
nych pomponów. Ale klasyczną furażerkę szyje się z miękkiej
wełny — i koloru khaki!

Nowością są także włóczkowe lub trykotowe, obcisłe spod
nie

_

które wyglądają niemal tak, jak włóczkowe rajtki. Nosi

się je do wysokich zimowych botów, wpuszczone do środka,
a przy tym długi sweter. IV sumie stwarza to wrażenie, że ma

się mini-sukienkę z włóczki, kolorowe grube pończochy, a do

tego boty. Bardzo więc ładna i praktyczna w naszym klimacie

moda, niestety tylko dla pań szczupłych, bo na bardziej kor
pulentnych figurach — obciśnięte, włóczkowe rajtki robią złe
wrażenie.

Nada! moda na wyroby trykotowe, ale mają one być wyraź
nie obszerne, długie, z szerokimi rękawami i, jak w roku ubie
głym, w wielu stonowanych kolorach (można wykorzystać
stkie stare kawałki włóczki).

Obserwujemy też renesans wielkich toreb — z włóczki
materiału, które można sobie spokojnie źrebić samemu,

jąc tylko „ramki” w prywatnym sklepie. Wyjdzie o wiele
i fantazyjnie, pod kolor garderoby. Te panie na zdjęciu są

strasznie awangardowe, nikt Was do tego nie zmusza, bo foto
grafia pokazuje tylko tendencje — na których odrobinę,
wedle woli, będziemy się wzorować. BARBARA

Tygodnik Nadzwyczajny

z życia wyższych
sfer

© Nowość w audycji
„XYZ”: Stefan Treugutt od
gadywał życiorys Stefana

Trenguttą. Na razie Olga Li
pińska nie zapoznała Olgi Li
pińskiej ze swoją biografią,
g) Marek Grechuta powie
dział „Przekrojowi”, że pieśń

pt.: „Czy pamiętasz tę noc w

Zakopanem” zamierza za
prezentować na wyższym
poziomie. I dlatego władze

miejskie Zakopanego ■spro
wadziły nad brzeg Morskiego
Oka — fortepian! Należy
żałować, że p. Marek Gre
chuta nie wymyślił koncertu
na Giewoncie. 0 Maciej Ry
biński — satyryk z pisma

mała świętem stało się otwarci* pb generalnym remon-
Łi"Z cie apteki prty placu Zaczarowanej Dorożki. W blasku

jarzeniówek skupiło się wokół lad i pólek dostojne grono mające u-

świetnić uroczystość. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Remontów ocze
kiwał z nożyczkami w ręku na przecięcie symbolicznej wstęgi.

Mały szmerek, brawa i do głównej tali aptecznej wkroczył wieko
wy starzec, podtrzymywany pod ramiona przez osoby w białych ki
tlach. W głębokiej ciszy padały słowa wzruszonego starca:

— Serce pulsuje mi żywiej z radości, że dożyłem chwili zakończe
nia remontu apteki. Pod Złotym Zegarem. Tuż przed rozpoczęciem
remontu, jako młody żonkoś, byłem kierownikiem tej placówki. Do
czekałem się prawnuków 1 te oto piękne podwoje znowu otwierają
się przed klientami... Cóż to są trzy pokolenia, które nas dzielą od
chwili zamknięcia apteki? Moment wobec wieczności...

— Konieczności — sprostował kierownik zespołu remontowe-'

go. — Z konieczności remont trwał nieco dłużej. W zabytkowy ..»

FRASZKI

JACEK

CHRUŚCIELEWICZ

PRZYMIOT

Osły, które dorosły,
to tylko ,starę osły\

ROMUALD LENECH

PLOTKA

Plotka — mówiąc dosłownie

każdego załatwi obmownle

— W dawnych czasach

głowy za pokutę...
sypali popioł ns

„POD ZŁOTYM ZEGAREM'1

wnętrzu dokonano szeregu artystycznych odkryć, które opóź
niły roboty. Pierwszy kierownik zespołu (niech mu ziemia lekką bę
dzie...) odkrył w lewej ścianie przewody kanalizacyjne zamiast elek
trycznych, założone omyłkowo przez jego załogę. Trzeba było ądku-
wać i zakładać właściwe. Drugiego odkrycia dokonał następny kie
rownik, obecnie na emeryturze. W prawej ścianie splątał się kabel

telefoniczny z przewodem gazowym i ze, słuchawki rzucało płomie
niem, a z kuchenki gazowej gadało „słucham!”. Poszła więc ściana,
Ja przyczyniłem, się do następnego odkrycia...

— Co będziemy stale o tych odkryciach — przerwał prezes Klubu

Równowagi Budżetowej. — Projektanci narzekali na nudę bezczyn
ności. Trzeba im było zabezpieczyć rytmiczność zarobków. Postanowi
liśmy zmieniać dokumentację. Raz planowaliśmy urządzenie w aptece
baru mlecznego, potem dyskoteki, to znów magazynu piwa...

— Niech żyje ostateczny rezultat, apteka Pod. Złotym Zegarem! —

krzyknął aktualny szef apteki, — Nakręćmy teraz piękny mosiężny
tegar ścienny wielkości dzwonu Zygmunta.

Kierownik apteki wspiął t!r po drabinie i wykonał potężny obrót

stylowym kluczem. Widocznie dźwignia zegara uruchomiła przypad
kowo dodatkowe urządzenie, bo równocześnie odsunęła się z chrzę
stem klapa' w suficie i na podłogę skatapultowało czterech robotni
ków w hełmach i kombinezonach.

.— A wy co? — zirytował się kierownik remontu. — Więc pokrywa
eemerytowa sufitu jeszcze nie‘wykonana?! Nic nie wiedziałem...

Dalszą dyskusję członków brygady remontowej pokryły toasty i
słowa entuzjazmu zgromadzonych. Otwarcie apteki udało się na medal.

POZNALI się na zabawie. On

odprowadzając ją do. domu, szepce
jej do ucha: — Powiesz mamie, z

kim dzisiaj się bawiłaś?
— Nie, mojej matki to zupełnie

nie ciekawi.
— To wielkoduszna kobieta. ■
— Tak, to prawda, za to mój mąż

jest nieprawdopodobnie ciekawski.

..... ..... ....... ..... ..... ★ '

— SPRAWDŹ, czy zegar nie sta
nął.

— Nie, dalej wisi.

★
W SZKOLE: — W ogrodzie są

trzy wilki i trzy cw.ee, powiedz mi

Józiu, ile zwierząt jest razem?

Trzy najedzone wilkiTM

Ob. Edward K. z Krakowa,
nie mą racji nadsyłając sta
ry artykuł z „Kultury”. Ma
ciej Gutowski, krytyk, pisząc
o artyście Jonaszu Sternie,
który tworzy ostatnio obrazy
z użyciem kości zwierząt,
zwłaszcza ryb, nie popełnił
żadnego dyletantyzmu. Trze
ba wiedzieć, że ryby należą
do podgromady chrzęstnosz-
kieletowych i kostnoszkiele-

towyeh. T właśnie do tej dru
giej podgromady zaliczamy:
karpia, szczupaka, okonia i
wiele innych ryb słodkowo
dnych i morskich. Na pewno
zainteresuje pana informa-

I cja ichtiologiczna dotycząca
’ szkieletu ryby. Tak więc:

szkielet ryb jest ćhrzęstny
lub kostny; mózgoczaszka
jest litą puszką chrzęstną

t lub składa się z licznych kó-

TRUDNOŚĆ W OCENI®

Nieraz trudno dociec,
kto już na wylocie.

WPADKA LIZUSA

Wpadł w końcu w sidła

własnego kadzidła.

CYPRIAN CZERNIK

PYTANIE

W starym piecu diabeł psS
dawno o tym napisali.
Lecz się tutaj pytam, — kt<Ą
pali tam, gdzie jest c. o?

O JEDNYM

Ma sumienie — tak jak wielu —•

z tym, że nosi je w portfelu.
DO GWIAZD!

Niejednemu śni się panu,

bujanie wśród gwiazd. Ekranu.

będzie filatelistom seria 8 znacz
ków, o nominale 1,50 zł każdy, wy- IS
dana w nakładzie po 8 min sztuk.

Znalazły się one w obiegu 6 bm.

Przedstawiają: poczet sztandarowy
1 Dywizji Piechoty im. T . Ko
ściuszki podczas przysięgi wojsko
wej w obozie nad Oką, w dniu 15
lipca 1943 roku, poczet sztandaro-

___

.
_

... , wy zmechanizowanej jednostki Lu-
1,50 zł z podobiznami najwybitniej- dowego Wojska Polskiego podczas
szych Polaków tamtego okresu —

Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
Stefana Batorego i Jana Zamoy
skiego. Nakład 8 min sztuk. Pro
jektował art. plastyk Tadeusz Mi
chaluk. Technika druku stalorytni-
czo-wklęsłodrukowa.

• 35-LECIE LUDOWEGO WOJ
SKA POLSKIEGO przypominać

• 408. ROCZNICĘ USTANOWIE
NIA Trybunału Koronnego w Pio
trkowie Trybunalskim, który roz
począł działalność 4 października
1578 r. upamiętniła Poczta Polska

okolicznościowym znaczkiem, wart.

ćwiczeń oraz proporzec Polskiej
Wojskowej Jednostki Specjalnej w

Doraźnych Siłach Zbrojnych ONZ
na Bliskim Wschodzie. Projektował
art. plastyk Tadeusz Michaluk.
Wydrukowano je wielobarwną
techniką rotograwiurową.

— Fundusze przeznaczone na oczyszczalnie
przesunęliśmy na badania nad przystosowaniem
żywych organizmów do życia w nowym środo*
wisku-

7

ś

1Z

4

6

Pio-

7TT

POZIOMO: 7. trąbka samochodowa,
8. przenośne turystyczni- pomieszcze
nia, 9. małe bezbronne stworzonko,
10. ptaszek dumny ze swego ogonka,
12. pasożyty występujące zwłaszcza u

dzieci, 14. rozmowa dwóch osób, 15.
pnący krzew. 20. drogocenna przepa- -

ska na głowę, 21. miejscowość u uj
ścia Nilu upamiętniona klęską franr
cuskiej floty, 22. cienka linka. 24. mia
sto na Sycylii wielokrotnie niszczone
przez Etnę, 26 harmonijka ustna. 27.
łączy się zwykle z kwestionariuszem.

PIONOWO: l. trudny do wytępienia
owad domowy, 2. biała mączka kroch
mal, 3. niezbędny do wróżby w An
drzejki? 4. przekroczenie przepisów
gry, 5; odraza, wstręt. 6. niskopienńy
kwiatek . lub określenie wielokrotności,
11. szybkie konie np. rysaki. 13. maho-
metanizm, 14 rzymska prowincja nad
Dunajem, 16. futro lisie. 17. osoba, do
której wysiano list, 18. skrzydlata ka
waleria, 19 czujka, 23. cenny opał,
25. rzeka w płd. Włoszech.

Rozwiązania prosimy’ nadsyłać w

terminie do dnia 20.X.78 r. (decyduję

data stempla pocztowego) z

kłem na kopercie: „Krzyżówka
Wśród czytelników,
prawidłowe odpowiedzi, Redakcja roz
losuje nagrody w postaci 10 KSIĄŻEK.
ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 3T

POZIOMO; 7. Knossos, 8. proteza, 9.

zgorzel, 10. anonimy, 12. tandem, 14.

kłopot, 15. drabina. 20. Infeld, 21. orczyk,
22. wypadek, 24. sasanka, 26. podarek,
27. Richter.

PIONOWO: 1. enigmat, 2. Ostróda,
wole, 4.

szablon,
dot, 17.
kieł, 23.

3.
kran, 5. staniol, 6. szampo-n, 11.
13. Murad, 14. Kongo, 16. nyty-
megawat,1 18. Schacht, 19. cyr-
efeb, 25. aria.

NAGRODY WYLOSOWALI:
Za prawidłowe rozwia,zanie zadań' ą#

krzyżówce nr 37,' z dnia 30 JX/1 X 1978 r.

KSIĄŻKI otrzymują: S. Kasperkiewicz,
J. Falińska, F. Pieczara, J. Konturek —

Chrzanów, J. Kozioł — Tarnowiec, A. i
F. Kubec — Kielce, J. Starzak — Myśle
nice, F. Oćwieja, F. Gąsior — Tarnów, G.

Szydłowska — Chocznia.

NAGRODY ZOSTANĄ WYSŁANE PO
CZTĄ.

WYJAŚNIENIA
ści; szkielet płetw opiera się
na chrząstkach lub kościach.

Tylko sam opis głowy okonia,
dostatecznie obrazuje z ilu
kości składa się ta część
szkieletu ryby: kość mózgo-
czaszki, kość międzyszczęko-
Wa, kość-szczękowa, kość zę
bowa, kość stawowa, kość
kwadratowa, kość wieczka

skrzelowego. Tak więc nie
które ryby mogą „stanąć k o-

ścią w gardle”. Może

pan spokojnie konsumować
rekina lub płaszczkę i nie
źakrztusi się pan kością, gdyż
ten gatunek ryb należy do

podgromady chrzęstno-
szkieletowych. Mamy pewność
że po tych wyjaśnieniach je
szcze bardziej polubi pan
twórczość Jonasza Sterna,
prawda?

AGENCJA „KURIEREK”:
Nie lada sensacja wydarzyła się w biurze ob. .1. Z . Na

gnieździe wypełnionym jajami, z miną poważną siedział —

podczas urzędowania — obywatel .T . Z. Nie zwracając na ni
kogo uwagi, mężczyzna lat 38 milczał i tylko tępo spoglądał
pod siebie. Nie opodal wywiesił karteczkę następującej tre
ści: „Nie płoszcie mnie. Niema! przez dwadzieścia pięć lat

pracowałem w administracji. Nudziłem się! Telefonowałem,
ciągle telefonowałem. Teraz, będąc obywatelem
rzetelnym i ofiarnym z natury, podjąłeni śmiałą próbę wy
siadywania kurcząt, chcąc dobrze przysłużyć się gospodarce
narodowej. Nie płoszcie mnie!”. Inicjatywa ob. J . Z . na razie
nie znalazła naśladowców.

★
Ludność miasteczka K. wpaeła w popłoch. Na terenie jed

nego ze sklepów ogólno-spożywczych pojawił się żywy duch.

Handlowcy bezskutecznie namawiają mieszkańców, by
chcieli korzystać z tej obficie zaopatrzonej placówki.

fcach stały się jedynym wy
soko wartościowym pokarmem
ludzi starszych i chorych!
NIE jadłeś jeszcze? Szkoda!
Spróbuj! Trudno właściwie

uwierzyć, by w maleńkim, o

wadze I dkg jajeczku mieś
ciło się tak wiele cennych
składników. Bez przesady
■można nazwać jajeczko —

magazynem witamin i soli

mineralnych. A co najważ
niejsze — naturalnym maga
zynem. Wszystkie składniki
są wytworzone przez orga
nizm ptaka. Nic z chemii!
Nic ze sztucznych odżywek.
Pod nakrapianą skorupka, —

to co dla organizmu jest nie
zbędne. (c.d.n.)

Powieść w odcinkach!
Trafiła do nas ulotka

Związku Hodowców i Pro
ducentów Drobiu w Warsza
wie — Krajowa Sekcja Ho
dowców i Producentów

Przepiórek Japońskich. Tekst
ulotki posiada ogromne walo
ry poznawcze i literackie', a.

więc postanowiliśmy go udo-

JAJECZKA PRZEPIÓREK
JAPOŃSKICH

„Jajeczka maleńkiej prze
piórki japońskiej zrobiły ka
rierę na całym świecie! Sta
ły się ulubionym przysma
kiem dzieci! W wielu wypad-

KABARET „KURIEREK”:
Nowe szczegóły z przygo

towań do uruchomienia Ka
baretu Nadzwyczajnego „Ku
rierek”. Trwają już próby
pierwszego programu pt.
„Nie widzę trudności”, w

którym wystąpią znani akto
rzy scen krakowskich: RE
NATA KRĘTOWNA, DANU
TA MAKSYMOWICZ, AN
DRZEJ GAZDECZKA, TA
DEUSZ KWINTA, ANDRZEJ
NOWAKOWSKI. Tańczyć bę
dą solistki baletu Teatru Mu
zycznego: Joanna Andziak,

Barbara Gatty-Kostyal, Gra
żyna Karaś, Alina Towarnic-
ka. Towarzyszyć będzie zes
pół muzyczny „Beale Street
Band” pod kierownictwem

Aleksego Awdiejewa. Kie
rownictwo muzyczne Kaba
retu „Kurierek” objął kom
pozytor, aranżer i redaktor

Polskiego Radia ANTONI
MLECZKO. Reżyseruje Ta
deusz Kwinta.

STOP ANKIETA! KONIEC
ZWIERZEŃ!

NIKT NAM SZCZĘŚCIA
NIE ODBIERZE!

i


