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Sejm zakończył dwudniowe obrady
Rządowe projekty 
Nowelizacja prawa 
wisku naturalnym

W ARSZAW A (PAP). O godz.
9.00 wznowione zostały wczoraj 
obrady Sejmu.

Przystąpiono do pierwszego 
czytania rządowych projektów u- 
staw: o rozpoznawaniu przez sa
dy spraw gospodarczych oraz pra
wo o notariacie. Glos zabrał mi-

ustaw o sądach gospodarczych i notariacie O
0 ochronie gruntów f l  Ustawy o PKP, środo-
1 prawie wodnym ■  J. Urban —  ministrem
nister sprawiedliwości Łukasz 
Balcer. Następnie rozpoczęła się 
poselska debata. Wzięło w niej 
udział 6 posłów.

Sejm postanowił skierować pro
jekty obu ustaw do komisji ad
ministracji. spraw wewnętrznych 
' wymiaru sprawiedliwości wraz

z wnioskami oraz — w celu zaopi
niowania — do Bady Społeczno- 
Gospodarczej.

Projekt nowelizacji ustawy o 
ochronie gruntów rolnych i le
śnych przedstawił wicepremier, 
minister rolnictwa, leśnictwa i go- 

( Dokończenie na str 6)

Wystąpienie posła Józefa Gajewicza
Współpracę i dialog z kardynałem F r a n c i s z k i e m  M a c h a r s k i m  

cechuje odpowiedzialność za P o l s k ę  i K r a k ó w

Obywatelu Marszałku!
Wysoki Sejmie!

Pod obrady dzisiejszego po
siedzenia Sejmu, z inicjaty
wy ustawodawczej rządu, 
wniesiono trzy, niezwykle 
ważne, a z punktu widzenia 
treści jednorodne i wzajem
nie się uzupełniające projekty 
ustaw:

— o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania, która w 
sposób równoprawny wobec 
wszystkich obywateli oraz 
wobec wszystkich Kościołów 
i innych związków wyzna
niowych określa prawa i o- 
bowiązki wynikające z kon
stytucyjnych zasad wolności 
sumienia i wyznania, od
dzielenia naństwa od Kościo
łów i innych związków wyz
naniowych oraz ich równo
uprawnienie:

— o stosunku państwa do 
Kościoła katolickiego w Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludo
wej. Projekt nowy. bowiem od 
chwili uchwalenia Konsty
tucji PRL w 1952 roku nie 
określono ustawowo stosun
ku naszego państwa do Ko
ścioła katolickiego, do które
go to należy zdecydowana 
większość obywateli oolskich:

— o ubezpieczeniu społecz
nym duchownych. Projekt tej 
uchwały pozwala objąć du
chowieństwo polskie syste
mem powszechnych ubezpie
czeń. Zrealizuje sie w ten 
sposób konstytucyjne prawo 
wszystkich obywateli dó 6- 
chrony zdrowia i pomocy w

razie choroby lub nieudolno
ści do pracy (duchowieństwo 
bowiem jako jedyna grupa 
społeczno-zawodowa nie była 
objęta systemem powszech
nego ubezpieczenia).

Powyższe projekty ustaw, 
tak bardzo oczekiwane przez 
zainteresowane instytucje 
wyznaniowe, a w wielu a- 
spektach także i przez spo
łeczeństwo polskie, są przede 
wszystkim realizacją zobo
wiązań i zasad konstytucyj
nych Wynikają one ponadto 
z zasad przyjętych w Kar
cie Narodów Zjednoczonych, 
w Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka, w Między
narodowym Pakcie Praw O- 
bywatelskich i Politycznych, 
a także w Akcie Końcowym 
Konferencji Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie itp., 
ale nade wszystko są one 
zgodne z przeobrażeniami po- 
lityczno-ideologicznymi i u- 
strojoTyymj dokonującymi się 
w naszym kraju Dowodzą 
one niezbicie o konsekwen
tnym demokratyzowaniu na
szego państwa i stosunków 
społecznych Są one przecież 
jednym z wielu elementów, 
które mają uczynić nasze 
państwo i stosunki między
ludzkie bardziej normalnymi, 
praworządnymi i demokra
tycznymi.

Projekty te uzupełniają po
ważna lukę w oolskim usta
wodawstwie wyznaniowym. 
Przyczynią sie one również 
do tego. że eolskie prawo wy

znaniowe będzie bardziej a- 
dekwatne do zachodzących 
procesów historycznych w 
Polsce i w innych krajach, 
dla których Polska może stać 
się pozytywnym przykładem 
modelowego uregulowania 
skomplikowanych przecież 
problemów wyznaniowych.

Warto podkreślić, że treść 
powyższych projektów ustaw 
usytuowana jest mocno w 
tym nurcie naszych współcze
snych dziejów, które onarte 
są o tradycje polskiej tole
rancji i wolności obywatel
skich. dialogu i porozumienia-

Wysoka Izbo!
W powojennych naszych 

dziejach różnie kształtowały 
się stosunki między państwem 
a Kościołem katolickim. By
ły napięcia, okresy konfron
tacji, łamania prawa, poczu
cie krzywdy, wzajemna nie
ufność i oskarżenia, a nade 
wszystko naruszenie godności 
i wolności człowieka Te nie
chlubne praktyki dotyczyły w 
wielu aspektach nie tylko in
stytucji wyznaniowych, ale 
także i świeckich, nie tylko 
wierzących, ale także i nie
wierzących. Jednakże mimo 
tego, czego chciałoby sie iuż 
nie pamiętać i zostawić bada
niom naukowym,' przez cały 
okres Polski Ludowej, która 
oparła mimo wszystko swoja 
politykę na słusznych zasa
dach takich jak: wolność su- 

(Dokończenie na str 4)

W. Jaruzelski w ZSRR

D z i ś  s p o t k a n i e
z  M . Gorbaczowem

MOSKWA (PAP). Na za
proszenie KC KPZR do Ma- ij 
skwy przybył w czwartek z ro
boczą wizytą I sekretarz KC 
PZPR, przewodniczący Rady 
Państwa PRL Wojciech Jaru
zelski. Towarzysza mu człon
kowie Biura Politycznego, se
kretarze KC PZPR Józef Czy- 
rek i Władysław Baka.

Na lotnisku Wojciecha Ja
ruzelskiego powitali: członek 
Biura Politycznego, sekretarz 
KC KPZR Aleksandr Jakow- 
lew i inne osobistości.

Dziś w Moskwie zapowie* 
dziano spotkanie I sekretarza 
KC KPZR Michaiła Gorbaczo
wa z Wojciechem Jaruzelskim.

Kraków gościł J. Psrezo de Mara

(Obsł. wl.). Była to już druga 
wizyta sekretarza generalnego 
ONZ Javiera Pcreza de Cuellara 
w Krakowie. Pierwszą złożył w

Fot. Marian Żyła

lutym 1984 roku. Był gościem
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
który obdarował go godnością do- 

(Dokończenie na str. 2)

Konferencja w Biurze Prasowym rządu

Zmiany w polityce socjalnej
WARSZAWA (PAP). 27 bm. mi

nister pracy i polityki socjalnej 
Michał Czarski, na spotkaniu z 
dziennikarzami w Biurze Praso
wym rządu, przedstawił działa
nia i zamierzenia podejmowane 
przez rząd w sferze polityki so
cjalnej państwa. Zmiany mają 
zapewnić wzrost realnej wartości 
świadczeń i poprawę ich relacji 
w stosunku do wynagrodzeń. Zli
kwidowany zostanie zarazem an- 
tymotywacyjny charakter nie
których świadczeń.

Prace w tym zakresie maja 
charakter długofalowy, ale nie
które ze zmian już weszły w ży
cie w ciągu minionych pięciu 
miesięcy. Od 1 listopada ub. r. 
podwyższone zostały przeciętnie 
o 5213 zł emerytury i renty pra
cownicze. Podwyżką tą objęto 
ponad 5 min 300 tys. osób: przy 
czym średnia podwyżka emery
tury wyniosła 6181 zł; renty in
walidzkiej 4525 zł; renty rodzin-

Deklarację wyborczą 
Ogólnopolskiego 

Porozumienia 
Związków Zawodowych 
zamieszczamy na str. J

Sądy i notariat-inaczej
(Wojciech Taczanowski relacjonuje z Sejmu)

J m  bliże j końca kadencji S e j
mu, tym  bardziej pracow ici 
stają się posłowie. N iespo

tykane tem po prąc ustawodaw
czych w ynika z potrzeby u ję 
cia w ram y przepisów  prawa 
dokonujących się zm ian  w sfe
rze po lity czne j i gospodarczej 
państwa. N iek tó rzy  posłowie nie 
zaniedbują rów nież własnych in 
teresów. M ałgorzata N iep ok u l- 
czycka, Edm und M ęclew ski 
i Ryszard Bender zbiera li pod
czas obecnej sesji podpisy w y

borców , um ożliw ia jących im  
kandydowanie w najbliższych  
wyborach.

Z obszernego porządku wczo
rajszych obrad chciałbym  zw ró
cić uwagę na pierwsze czyta
nie rządowych pro jek tów  ustaw 
» rozpoznawaniu przez sądy spraw  
gospodarczych oraz prawa o no
tariacie. Pierwszy z tych  p ro 
jek tów  zakłada zniesienie pań
stwowego arbitrażu gospodarcze
go i utw orzenie sądów gospodar- 

(DokońCzenie na str 6)

Nowość na rynku prasowym

Spotkanie Ł. Wałęsy z dziennikarzami

Nie wybierać demagogów
GDAŃSK (PAP). Nie jesteśmy 

na dziś w stanie dobrze zagospo
darować w wyborach tego, co do
stajemy — powiedział 27 bm. 
Lech Wałęsa podczas konferencji 
prasowej w Gdańsku. Nie może
my wybierać demagogów, musi
my być dobrze przygotowani i 
kadrowo i programowo do wy
borów.

L. Wałęsa powiedział, że orga
nizowanie się NSZZ „Solidarność” 
w terenie idzie dość opornie. Wy
nika to, jego zdaniem, z innej niż 
przed 9 laty sytuacji. Wtedy liczy
ły się emocje, dzisiaj ludzie cze
kają na pierwsze efekty naszej 
działalności — podkreślił.

„ R O N D O ”
3 maja ukaże się nowy tygod

nik „RONDO”. Będzie to pi
smo dla ludzi przedsiębiorczych i 
z inicjatywą.

Pismo informować będzie m. in. 
jak pokonać bariery by rozkręcić 
interes; W jakich obszarach moż
na jeszcze zarobić. Jakie są stop
nie ryzyka w poszczególnych 
branżach. Jakie rodzaje biznesu 
nie wymagają dużych kapitałów 
na rozruch. W co zainwestować 
dewizy zdobyte na „saksach” .

Ponadto radzić będzie jak obec
ny i przyszły menażer powinien 
unikać zawału serca, jakie są 
aktualne obowiązujące przepisy

finansowe, ekonomiczne, celne. 
Podawać będzie ceny wyrobów 
inwestycyjnych — od cegły po o- 
brabiarki. Zajmie się też tenisem, 
nartami wodnymi, jachtingiem, 
windsurfingiem, myślistwem,

Jak zapewnia redakcja na ła
mach „Ronda” nie zabraknie też 
miejsca dla tematyki obyczajowej, 
przyjemnej rozrywki, ciekawostek 
i życiowych porad np. jak przyj
mować gości, prowadzić negocja
cje, dekorować stół, ubierać żonę?

Masz pomysł, wątpliwości, 
kłopoty — napisz do redakcji: 
ul. Jasna 24/26, 00-054 Warszawa, 
skr. poc*. 727.

Zna ich Wiedeń, Hamburg, Berlin Zachodni

Specjalność polskich złodziei
BERLIN ZACH. (PAP). 130 sa

mochodów ukradli złodzieje w 
Berlinie od 1988 r. i, sprzedali je 
do Polski — pisze zachodniober- 
liński „Volksblatt”. Straty ocenia 
się na ok. 4,5 min dm. Kradzione 
były wyłącznie samochody VW: 
golf, passat i audi, nie starsze niż 
dwuletnie. Według rozpoznania 
policji kryminalnej, złodziejami 
byli wyłącznie Polacy lub prze
siedleńcy z Polski, którzy sprze
dawali kradzione samochody za 10 
do 15 tys. dolarów. Kradzieże u- 
możliwiło rozszyfrowanie systemu 
zabezpieczeń tych samochodów, 
wprowadzonego w 1979 roku.

Samochód kradziono gdy w 
Berlinie Zachodnim pojawił 
się polski klient, skłonny za

płacić określoną gumę. W ciągu 
dwóch godzin „odbiorca” wy
ruszał i  Berlina Zachodniego do 
Polski kradzionym samochodem i 
ze sfałszowanymi dokumentami.

W Berlinie Zachodnim działały 
trzy grupy. Zatrzymano już pięciu 
podejrzanych. Przygotowuje się 
kolejne nakazy aresztowań.

Zorganizowaną polską przestęp
czość z branży samochodowej od
notowano po raz pierwszy w 1984 
roku we Francji. Później polscy 
przestępcy zjawili się w Wiedniu, 
Monachium, Hamburgu i, we 
Frankfurcie. Mówi się nawet o 
„ogólnoeuropejskim zorganizowa
nym eksporcie” samochodów mar
ki VW do Polski.

nej 4344 zł. Od stycznia br. pod
wyższono też najniższe emerytu
ry i renty oraz świadczenia zwią
zane z wysokością najniższej e- 
merytury. takie jak dodatki pie
lęgnacyjne, dodatki dla sierot 
zupełnych, zasiłki pogrzebowe, 
podstawowe kwoty emerytur i rent

rolnych. Znowelizowana została 
— przypomniał minister — usta
wa o ubezpieczeniu społecznym 
rolników. Najważniejsze zmia
ny to m. in. złagodzenie warun
ków nabywania Drawa do świad
czeń, obniżenie wieku emerytal- 

(Dokończenie na str 2)

OPZZ przed wyborami
WARSZAWA (PAP). 27 bm. 

przewodniczący organizacji zawo
dowych z 210 największych zakła
dów pracy spotkali się w War
szawie z kierownictwem Ogólno 
polskiego Porozumienia Związków 
Zawodowych. Wielogodzinną dys 
kusję zdominowały problemy 
związane ze zbliżającymi się wy
borami do Sejmu ; Senatu. Odro
dzony ruch związkowy — pod Kre
ślono jeszcze raz — idzie do tych 
wyborów wspólnie z koalicją: 
PZPR, ZSL i SD Związkowcy 
zgłoszą też swych kandydatów 
na tzw. mandaty obywatelskie. 
Przewodniczący organizacji związ
kowych zaakceptowali również

treść „Deklaracji wyborczej 
OPZZ”.

Zebrani zaaprobowali także 
skład ponad 30-osobowej komisji 
robotniczej, która będzie działać 
przy przewodniczącym OPZZ. Za
daniem tego gremium będzie dy
namizowanie prac Komitetu Wy- r 
konawczego i Rady OPZZ, a tak
że dostarczanie przewodniczącemu 
OPZZ najświeższych informacji 
o sytuacji w zakładach pracy.

Przy 3 głosach wstrzymujących 
się i 1 przeciwnym zdecydowano, 
że przewodniczący OPZZ po
winien ubiegać się o mandat po
selski.

Powstał Społeczny Komitet Budowy

Centrum Rehabilitacji 
Leczniczej w Witko wicach

(Inf. wl.) Przed kilku miesią
cami powstała koncepcja stwo
rzenia w Krakowie Centrum Re
habilitacji Leczniczej Projekt 
poparli naukowcy, przedstawicie
le służby zdrowia, społecznicy i 
zakłady pracy.

Wczoraj w Urzędzie Miasta, 
pod przewodnictwem wiceprezy
denta Wiesława Wody, obrado
wali ludzie, którym kwestia roz
wiązania tej ważnej społecznie 
sprawy leży na sercu. Powołano 
Społeczny Komitet Budowy Cen
trum Rehabilitacji Leczniczej w 
Krakowie i wyłoniono jego 8-o- 
sobowe prezydium, na czele któ
rego stanął I sekretarz KK PZPR 
.Tózef Gajewicz. Omówiono też 
wstępny program owej inwesty
cji, która będzie finansowana z 
budżetu miasta, środków Aka

demii Wychowania Fizycznego 
oraz zakładów pracy i instytucji.

Centrum to powstanie na terę- 
nie Szpitąla Okulistycznego w 
Witkcwicach; tu bowiem już 
działa Klinika Rehabilitacji Le
czniczej AWF. Będzie tam zbu
dowany 120-łóżkowy pawilon i 
30-miejscowy oddział dzienny. Ma 
także powstać sala gimnastycz
na i basen kąpielowy. Będą tam 
również pracownie diagnostycz
ne, naukowo-badawcze i dział 
dydaktyczno-naukowy oraz ośro
dek informatyki.

Trudno dziś mówić o terminie 
zakończenia tej budowy. Jedno 
jest pewne: tu, w woj. krakow
skim i w całym makroregionie 
jest to jedna z najpilniej po
trzebnych placówek służby zdro
wia. (dz)

W jutrzejszym

. D Z I E N N I K U  P O L S K I M "
przeczytacie m. in.:

...Jestem zw olennikiem  pewnego minimum, ładu ideologiczne
go, ale jestem  zw olennikiem  m inim um , a nie kom pletnie zamk
n ię te j form uły  ideologicznej. Naszych poszukiwań nie możemy 
ograniczyć jak im ikolw iek  m uram i (DWA SOCJALIZMY).

Ponadto w numerze: kolejny odcinek pamiętnika syna 
Chruszczowa; aktualne notowania walutowe; ceny bonów i do
larów w kantorach; po raz pierwszy ceny brylantów; cieka
wostki z życia gwiazd; lista spadkodawców, a także ankieta 
Ośrodka Badań Prasoznawczych skierowana do naszych Czy
telników.
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Z okazji Święta Pracy

Spotkanie
w  B e l w e d e r z e

WARSZAWA (PAP). Z oka
zji Święta Pracy — 1 Maja, 
odbyła się wczoraj w  Belwe
derze uroczystość dekoracji 
odznaczeniami państwowymi 
przedstawicieli klasy robotni
czej, przybyłych do Warszawy 
z różnych stron kraju. Wyrazy 
podziękowania za ponad prze
ciętne wyniki w pracy zawo
dowej, za efekty w działalno
ści społecznej, przekazał wraz 
z życzeniami dalszych sukce
sów przewodniczący Rady 
Państwa Wojciech Jaruzelski. 
W uroczystości uczestniczyli 
członkowie najwyższych władz, 
a wśród nich Roman Mali
nowski i Mieczysław F. Ra
kowski.

Wśród odznaczonych Orde
rem Sztandaru Pracy II kla
sy znalazł się m. in. Jan Sta
nisław Wosik — operator 
Kombinatu Metalurgicznego 
Huta im. Lenina w Krakowie 
oraz Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski 
Edward Burliga — mistrz Za
kładów Energetycznych w Kra
kowie.

R E D A K T O R
D E P E S Z O W Y

P O D A J E :
SPOSÓB NA REFORMĘ?

Rząd kanadyjski jest bezrad 
ny — nieznani sprawcy ukradli 
projekt budżetu państwowego, 
który w czwartek miał być 
przedstawiony w parlamencie. Nie 
ma nawet porządnej kopii. O- 
czywiście podejrzenie padło od 
razu na opozycję. Podejmowa 
ne próby dojścia do porozumie
nia z przedstawicielami opozy
cji spełzły na niczym. Wcześniej 
minister finansów Michael Wil 
son zapowiedział znaczne pod
wyżki podatków.

POZWÓL BA WIC 
SIĘ DZIECKU!

Pięcioletni chłopiec Sierioża 
Pikolow z Kurska w środkowej 
części Rosji, bawiąc się ze swy
mi rówieśnikami, znalazł w o- 
siedlowym śmietniku w pobliżu 
swego domu ciężkie zawiniątko. 
Wewnątrz było 288 srebrnych mo
net z połowy XVIII wieku.

POGRZEB ZA ZIELONE?
Przeszło 30 tys. dolarów mu

siała by mieć rocznie do dyspo
zycji spółdzielnia pracy stolarzy 
w Rymanowie, aby zapewnić SO' 
bie materiał na wyroby. OkręgO' 
wy Zarząd Lasów Państwowych 
w Krośnie żąda bowiem za drew
no. zwłaszcza dębowe, dopłaty 
w dolarach, czyli tzw. wsadu de
wizowego. Tymczasem specjalno
ścią rymanowskich stolarzy jest 
wyrób... trumien. Jak mamy po
stąpić — zapytują spółdzielcy — 
czy także żądać za trumny za
płaty w dolarach?
SPECJALNOSC EKSPORTOWA?

W pocztowej przesyłce adreso
wanej do Syrii celnicy z War
szawy podczas rutynowej kon
troli paczek znaleźli 27 kartonów 
sztucznych zębów oraz 99 kom
pletów narzędzi stomatologicz
nych. Czyżby w kraju był nad
miar wyrobów tego typu? — z 
pewnością nie. Według opinii sto
łecznych dentystów na sztuczną 
szczękę trzeba czekać minimum 
Mika miesięcy, zaś brak narzędzi 
stomatologicznych to podstawo
wa bolączka gabinetów denty
stycznych.

KUPIĆ I . . CZEKAC 
NA GODOTA 

W  maju na aukcje w Dublinie 
wystawiony zostanie położony w 
willowej dzielnicy tego miasta 
dom rodzinny brytyjskiego dra
maturga Samuela Becketta.

NIE ADAPTUJĄ STRYCHÓW 
Anglicy z uporem odmawiają 

przyjmowania kwater na ostat
nich piętrach bloków mieszkal
nych. decydując sie na ich za
siedlenie w ostateczności. Ponie
waż windy w domach na Wy
spach Brytyjskich funkcjonują 
na ogół sprawnie. właściciele 
firm budowlanych nie byli w sta
nie zrozumieć niecheci ich klien
tów do zamieszkania na najwyż
szych piętrach. Postanowiono 
więc zwrócić sie o pomoc do zna
nego psychologa, John Wellsley 
przedstawił na łamach prasy wie
czornej „naukowe" argumenty, 
z których jednoznacznie wyni
kało, iż no. sen człowieka jest 
znacznie głębszy na 25 piętrze 
niż na parterze. Potwierdza to — 
pisze psycholog — zachowanie 
sie małp człekokształtnych, naj
bardziej spokrewnionych 7 czło
wiekiem. które w odległych cza- 

' sach wybierały w dżunglach na 
nocleg najwyższe drzewa.

Opracował: '
ANDRZEJ LENCZOWSKI |

Posiedzenie Komisji Ideologicznej KC PZPR

Usuwanie pozostałości stalinizmu w Polsce
WARSZAWA (PAP). Wczoraj w 

Warszawie odbyło się posiedzenie 
Komisji Ideologicznej KC PZPR, 
wraz z zespołem KC powołanym 
do opracowania projektu stanowi
ska w sprawie genezy następstw 
okresu stalinizmu w Polsce. Prze
dmiotem dyskusji, której prze
wodniczył członek Biura Politycz
nego sekretarz KC PZPR Marian 
Orzechowski, były materiały przy
gotowywane w tej sprawie na 
zbliżającą się Krajową Konferen
cję Delegatów na X  Zjazd PZPR. 
Uczestnicy posiedzenia zapoznali 
się z projektami dokumentów 
dotyczących usuwania pozostało
ści i konsekwencji stalinizmu w 
Polsce i zaproponowali wiele po
prawek służących — ich zdaniem 
— pełniejszemu i bardziej kom
pleksowemu przedstawieniu stali
nowskich wypaczeń i ich aktual
nych jeszcze konsekwencji dla 
polskiego ruchu 'robotniczego, 
partii oraz całego życia społecz
no-politycznego i gospodarczego 
narodu.

Podczas dyskusji podkreślano 
przede wszystkim bezwzględną 
konieczność dogłębnego i ostate
cznego rozliczenia się ze zjawi
skiem stalinizmu we wszystkich 
jego przejawach i to nie tylko w

kontekścia wydarzeń historycz
nych, ale również jako zjawisko, 
które w żadnym wypadku nie 
może Ssię jui powtórzyć. Stąd tei 
— jak mówiono — niezbędnym 

( Dokończeni• na ttr . 4)

Kraków gościł J. Pereza de Cuellara
(Dokończenie ze sir. 1)

która honoris causa. Fakt ten 
przypomniał wczoraj, podczas wi
zyty sekretarza generalnego w 
Centrum Badań nad Zadłużeniem 
i Rozwojem przy UJ, rektor Uni
wersytetu Jagiellońskiego prof. 
Aleksander Koj. Dostojny gość 
wyraził uznanie dla prowadzonej 
przez Polskę polityki przemian. 
Podkreślił, że rozwiązanie pol
skich problemów wymaga global
nego kompromisu. Polską polity
kę określił jako „m n ie j scentrali
zowaną i bardziej demokratycz
ną". 14 lipca br., stwierdził, odbę
dzie się w Paryżu spotkanie przy-

Zmiany w  polityce socjalnej
(Dokończenie ze str. 1) 

nego dla rolników (od 1.01.1990r.) 
przekazujących gospodarstwa na
stępcom oraz poddawanie rent 
i emerytur rolniczych waloryzacji

Zjazd koleżeński
Zjazdy koleżeńskie mają u 

nas dobrą tradycję i są po
żytecznym zwyczajem. Tym 
razem informujemy o spotka
niu absolwentów stacjonar
nych studiów na Wydziale 
Prawa UJ z 19G4 roku, które 
z okazji 25-lecia pomyślnej 
obrony prac magisterskich od
będzie się 7 października w 
Krakcwie. Zgłoszenia przyj
muje do 30 maja br. Daniel 
Czernecki, Kraków, ul. Szew
ska 14, telefon: 22-46-86.

na podobnych zasadach co in
nych pracowników (od 1.01.1990 
r.). Wprowadzono też, od 1 stycz
nia br.. możliwość korzystania z 
emerytury przez pracowników 
likwidowanych zakładów pracy, 
po osiągnięciu stażu pracy 40 lat 
przez mężczyzn i 35 lat przez ko
biety — bez względu na wiek.

Równie bogaty jest kalendarz 
zmian przewidzianych w najbliż
szym czasie. Minister wymienił 
tu m. in. podwyżkę o 100 proc. 
świadczeń z funduszu alimenta
cyjnego; waloryzacje zasiłków 
chorobowych, opiekuńczych i ma
cierzyńskich w okresie ich po
bierania; podwyższenie zasiłków 
wychowawczych, jak również, 
kwoty dochodu uprawniającego 
do tego zasiłku.

Wdrożenie w życie nowych 
przeoisów przewiduje się na po
czątek 1991 r.

Ważne dla artystów plastyków

ZPAP przed rejestracją
(Inf. wł.) Jest nadzieja, że 

Związek Polskich Artystów Pla
styków ponownie zostanie zareje
strowany w pierwszych dniach 
maja br. Artyści plastycy oraz 
absolwenci wyższych szkół arty
stycznych popierający ten zamiar 
proszeni są o składanie swych 
podpisów w galerii Spółdzielni

Polskich Artystów Plastyków 
„Plastyka” w Krakowie przy pl. 
Szczepańskim 3 w godzinach 
11—19 do 3 maja br. Dotyczy to 
nie tylko artystów z Krakowa, ale 
także wszystkich tych, którzy kie
dyś należeli do krakowskiego od
działu ZPAP. (war)

wódców siedmiu najbardziej roz' 
winiętych państw świata. Podczas 
tego spotkania będzie przeprowa
dzona m. in. analiza rozwoju go
spodarczego. Javier Perez de 
Cuellar wyraził przekonanie, że 
jest to znakomite forum także dla 
postawienia problemu zadłużenia.

— T o  w ielk i dla nas honor go
ścić sekretarza generalnego O N Z  
— stwierdził dyrektor Centrum 
Badań nad Zadłużeniem i Rozwo
jem prof. Bogusław Jasiński. 
Przypomniał on, że centrum funk
cjonuje już od dwóch lat. Kra
kowska placówka współpracuje z 
ośrodkami zagranicznymi m. in. 
w  Wenezueli i Meksyku. Korzysta 
z pomocy Programu Rozwoju Na
rodów Zjednoczonych (UNDP). 
Dzięki współpracy z UNDP cen
trum będzie realizowało wspólny 
projekt dyskusji międzynarodo
wej na temat mechanizmu obsłu
gi długu, a także systemu analizy 
zadłużenia.

Podczas wczorajszego spotkania 
prof. Roman Domsszewicz mówił 
o polskich reformach, jako o po
zytywnym elemencie przemian, 
które dokonują się w Europie.

Przyjazd Javiera Pereza de 
Cuellara do Krakowa poprzedzi
ła wizyty w Oświęcimiu, gdzie do
stojny gość zwiedził teren hitle
rowskiego obozu zagłady i złożył 
kwiaty m. in. pod Ścianą Śmierci. 
Po południu gość udał się na lot
nisko w Katowicach, skąd odle
ciał do genewskiej siedziby 
Organizacji Narodów Zjednoczo
nych.

(mich)

Audycja „Solidarności” 
w Polskim Radiu

WARSZAWA (PAP). Jak po
informował dyrektor — redak
tor naczelny programu I Pol
skiego Radia— Marek Lipiń
ski oraz Biuro Prasowe „Soli
darności” zgodnie z porozumie
niem zawartym przy „okrąg
łym stole” , w  najbliższy pią
tek, tj. 28 bm. o godzinie 11.00 
nadany zostanie pierwszy pół
godzinny program autorski 
przygotowany przez dziennika
rzy skupionych wokół Komi
tetu Obywatelskiego. Audycja 
nosi tytuł „Solidami”.

~jT\ ozpoczyna się nowy etap 
f -^ p o d b o ju  kosmosu przy za

stosowaniu now ej techniki 
wynoszenia obiektów w przestrzeń 
kosmiczną. Dziś z przylądka 
Canaveral wystartować ma ame
rykański prom  „A tlantis” . który  
wyniesie na orb itę  okołoziem - 
ską sondę międzyplanetarną „M a
gellan” :  Następnie sonda ta o 
wadze 3400 kg (wartości 378 m i
lionów  dolarów ) zostanie wy
strzelona — po raz pierwszy — 
z pokładu wahadłowca w kie
runku Wenus w celu opracowa
nia dokładnej mapy planety. Lot 
,.Magellana” będzie trwał 15 m ie 
sięcy. Po przebyciu 145 m ilionów  
km  włączone zostaną siln iki ha
mujące i  w ten sposób (10 sierp
nia 1990 roku ) sonda wejdzie na 
orb itę  Wenus. Z powodu m ałej 
mocy silników  „Magellana” start 
prom u  „Atlantis” musi się odbyć 
między 28 ’ kwietnia a 27 ' maja. 
Chodzi o to, że w tym  okresie 
v)zajem ne' usytuowanie Z iem i

IMtACOWNIA biellfcnlarska zatrudni 
od zaraz szwaczki do szycia koszul 
Korzystne warunki. Tel. 43-43-03

ANTENY — montaż 1 naprawa, gwa
rancja — Ozga, tel. 66-65-08, (9—12).

DZIAŁKĘ budowlaną 7 a. obrzeże 
Krakowa sprzedam. Oferty 23367 „P ra
sa”  Kraków, Wiślna 2.

PRZYCZEPĘ camoinsową I26e nową 
— sprzedam, tel. 33-98-28 g-23366

CZARNE flizv. 20 m ! — zdecydowa
nie kupię. Oferty 19068 „Praso”  Kra- 
kńw. Wiślna 2

SPRZEDAM telewizor kolorowy, czar
no - biały Tel. 33-09-49

£-19282

ZAKŁAD prywatny zatrudni na ko
rzystnych warunkach pracowników 
do prac ślusarskich oraz dozoru pro
stych automatów tokarskich. Peko- 
wice 50 — (autobus 150 z Kleparza) 
lub tel. 76-18-16, po 19.

H-12553

ZATRUDNIĘ lakierników samocho
dowych. Tel. 66-73-11.

S-192o0

ZAKŁAD introligatorski — zatrudni 
pracownika. — Oferty 19330 ..Prasa” 
Kraków, Wiślna 2.

ZATRUDNIĘ kierowe*; mechanika z 
II  kat. prawa Jazdy, wymagana pra
ktyka. Tei. 55-41-76.

(-19094

Misja „Magellana”

Lot do Wenus
i Wenus na orbitach wokół Słoń
ca jest najkorzystniejsze. Fakt 
ten pozwala sondzie „M agellan” 
dotrzeć do planety Wenus przy  
możliw ie najm niejszym  zużyciu  
paliwa. Gdyby więc „Atlantis” 
nie wystartował w term in ie  do 
27 maja, wówczas na drugie ko
rzystne położenie Z iem i i Wenus 
trzeba byłoby czekać aż dwa la
ta.

Wenus (zwaną Gwiazdą Po
ranną), m im o że znajduje się 
najb liże j Z iem i, jest ciągle ta
jemniczą i mało poznaną plane
tą. Rzecz w tym, że jest ona o - 
toczona grubą warstwą chm ur 
(od 15 do 20 km). Zasłona jest 
tak szczelna, że żaden teleskop  
lub inny przyrząd optyczny nie 
pozwala na zobaczenie nawet 
skrawka je j powierzchni. D la te -

AVIa  — A 21 Furgon. 1987 — sprze
dam. Tel. 78-24-02.

B-l

go też „M agellan”  będzie sporzą
dzał mapę Wenus przy pom ocy  
najnowocześniejszego radaru, 
zdolnego właśnie do przebijania  
się przez powłokę chm ur. Na m a
pie te j (10-krotnie dokładniej
szej od dotychczasowych) w i
doczne będą nawet obiekty w ie l
kości boiska piłkarskiego.

Dzięki technice wystrzeliwa
nia sond m iędzyplanetarnych z 
pokładów wahadłowców, zao
szczędza się -duże ilości paliwa 
i — co za tym  idzie —  sondy 
mogą być wyposażone w wiele 
różnych i ciężkich urządzeń ba
dawczych. Świadczy o tym  wy
mownie olbrzym ia waga sondy 
„M agellan” (3400 kg). Należy do
dać, że m isja „M agellana” roz
poczyna 3 -le tn i program  lotów  
międzyplanetarnych zaplanowa
nych przez N A S A . Następną w y
prawą kosmiczną będzie '•wynie
sienie na orb itę  przez wahadło
w iec „A tlan tis”  sondy „G alileo” , 
która  poszybuje do Jowisza. (P )

KUPIĘ domek — Kraków lub okoli
ce — Tel. 12-17-99. 
__________________________________ g-19064

TV Rubin 714 p — sprzedam. Tel 
43-56-89. g-19066

SPRZEDAM kiosk handlowy drew 
niany — 14 mJ. — Oferty 19Ó58 „Pra
sa”  Kraków. Wiślna 2.

FLIZY sprzedam. Tel. 66-74-:
g-20796

GLIWICE! Mieszkanie spółdzielcze 
M-4, 55 m2, superkomforot — zamie
nię na Kraków, równorzędne lub 
mniejsze. Tel. 33-05-94.

S-18597

m o r a  671, piec e. o. — sprzedam. - 
Tel. 33-56-99. wieczorem. 
__________________________________*-18943

MERCEDES 200 D, 1974 — sprzedam 
Mogilany 157. tel. 66-63-47, wewn. 40. 
(16—20). g-18%6

CENTRUM! Pokój * kuchnią, super
komfortowe. z telefonem — sprze
dam. — Oferty 18909 „Prasa”  Kra
ków, Wiślna 2.

z x  s p e c t r u m  4- sprzedam. Tel.
33-91-38, po 16. g-19304

SPRZEDAM przyczepę N  126 — Tel. 
44-66-14. 2-16779

ło szem a  
kspresow e

SPÓŁKA Akcyjna — zatrudni na 
bardzo dobrych warunkach: księgo
wą, sekretarkę oraz doradcę praw
nego. — Oferty 18982 „Prasa”  Kra 
kow. Wiślna 2.

M IESZKANIE 2-pokojowe, superkom
fortowe, duża loggia, garaż, z pełnym 
komfortowym wyposażeniem — wy. 
najmę cudzoziemcowi na rok lub dłu
żej. okolica miasteczka studenckiego 
Tel. 66-01-11. wieczorem g-18936

ŁÓD2 — centrum! Garsonierę kwa
terunkową - S m * -  zamlenle na 
równorzędne w  Krakowie. — Oferty 
18944 „P rasa”  Kraków, wiślna 2

M-s — ł l  m i ,  v i i  p. _  sprzedam. — 
Kraków, Brożka 24 / 94. po 16. *-18728

KUPIĘ lofto sztuk pustaków — typ 
„M ax ’\ — Tel. 22-28-56 lub 66-00-88, 
wewn. 128,_____________ g-21311

126 P. 1984 — sprzedam. Tel. S7-35-57,
P° 18- g-18702

PRZEWOZY! Chcesz przewieźć ba
gaż, meble, materiały budowlane — 
inne towary w  kraju 1 za granica — 
skorzystaj z samochodów prywat
nych. Biuro Pośrednictwa — „inter- 
trans". tel. 55-26-11, pon. ptk„ (lft-iT). 
____________________ *-17919

ZASTAW A lioop -  1981. Sprzedam 
tel. 22-07-97 godz. 17.00—23.00.

Zachmurzenie
x przejaśnieniami

W czoraj po południu przeszła nad 
K rakow em  ailna burza c ulewą. 
Polska Jest w  bruździe niskiego ci
śnienia. K rakow sk i* B iuro Progno* 
IM G W  przew idu je, te  dziś będzie

zachm urzeni* duże *  wi^kazymj 
przejaśnieniam i, loka ln i* prw lotay

możliwa burza. T*mp*ratu- 
ra m aksym alna od 18 at. na wseho* 
dci* do 1» na zachodzi*, a minimal
na odpow iedn io od * do 4 rt. W 
Tatrach  od 4 «t. dniem  do 3 nocą. 
W ia tr słaby 1 um iarkow any prze
ważnie z  k ierunków  zachodnich.

Prognoza orientacyjna aa nastę
pną dobes m iejscam i opady deszczu, 
tem peratu ry bez w iększych  zmian.

(k)

WCZORAJ W KRAJU III* ŚWIECIE
•  OŚWIADCZENIE RZĄDOWE KANCLERZA KOHLA. Kanclerz 

federalny Helmut Kohl w złożonym w czw art^  na forum Bun- 
destagu oświadczeniu rządowym stwierdził, iż
się stosunki Republiki Federalnej „z jejsąsiadami w środkowej i 
południowej Europie. Nasze stosunki z Węgrami są 
dziemy też próbowali ułożyć dobre stosunki z Polską. O a te kra- 
je. wraz ze Związkiem Radzieckim, stoją na czele ruchu refor
matorskiego w Układzie W a r s z a w s k i m  _  TnR nw rvrv 4

•  CZĘŚCIOWE OPŁATY ZA OŚWIATĘ i OPIEKĘ ZDROWOTNĄ
W WIETNAMIE. Od 27 kwietnia obywatele wietnamscy płacą za 
wizyty u lekarza, za leki i kurację w szpitalach. Z opłat zresztą nie
wysokich zwolnieni są tylko zasłużeniu kombatanci, inwalidzi wo- 
ienni. chorzy psychicznie, emeryci, uczniowie i studenci oraz dzieci 
do lat 5. Od przyszłego roku szkolnego wprowadza się też obowiąz
kową opłatę za naukę. . „  . .

•  PLURALIZM ZW IĄZKOWY W ZSRR. Związek Radziecki po
czynił pierwszy krok na drodze ku pluralizmowi związkowemu. 
Dziennik „Moskowskij Komsomolec” , poinformował, że na ostatnie 
dni maja planowany jest I Z jazd „Socprofu” — powstającego właśnie 
Zrzeszenia Socjalistycznych Związków Zawodowych, o którym w 
Moskwie mówi się jako o „niezależnej” centrali związkowej.

•  POMNIK GEN. SIKORSKIEGO STANIE W RZESZOWIE. Jak 
informuje stowarzyszenie pamięci gen. Władysława Sikorskiego w 
Rzeszowie ukonstytuował się już społeczny komitet budowy pom- 
nika generała

•  PISARZE RADZIECCY ZAMIERZAJĄ PRZYSTĄPIĆ DO PEN- 
CLUBU. Prezes międzynarodowego Pen-Clubu Francis King z za
dowoleniem powitał zamiar wstąpienia do tej organizacji grupy pi
sarzy radzieckich. Poinformował on o tym na konferencji prasowej 
w Moskwie.

•  WIECE W ZWIĄZKU Z ROCZNICĄ AW AR II W CZARNO
BYLU. Minutą ciszy uczcili pamięć ofiar tragedii czarnobylskiej u- 
czestnicy wiecu, który odbył się w stolicy Ukrainy Kijowie. Wiec, 
w którym wzięło udział 40 tys. ludzi, zos.tał zorganizowany z inicja
tywy stowarzyszenia „Zielonyj Mir”.

•  M/S „KRONOS” UZNANY ZA STRACONY. W połowie marca 
zakończona została akcja poszukiwawcza zaginionego podczas sztor
mu w Zatoce Biskajskiej masowca m/s „Kronos”, pływającego pod 
banderą Wysp Bahama, a należącego do greckiego armatora United 
Europę Lines. Na pokładzie statku znajdowało się 19 polskich ofice
rów i marynarzy. ,

•  MANIFESTACJE „W  OBRONIE POCZĘTEGO ŻYCIA” . Kil
kaset osób zgromadziła manifestacja zorganizowana przez Społecz
ny Komitet Protestu Przeciwko Zabijaniu Dzieci Nienarodzonych. W 
tym samym dniu w Lublinie odbyła się podobna manifestacja. W 
manifestacjach w Gdańsku i w Rzeszowie wzięło udział po ok. 
osób.

•  EMIGRACJA Z ZSRR. Liczba uchodźców z Rosji i ZSRR 
jak podano dziennikarzom — przekracza 20 milionów. Główna 
część należy do pierwszej fali emigracji, jeszcze za czasów carskich. 
Około 150 tys. osób żyjących poza Związkiem Radzieckim ma oby
watelstwo ZSRR. Jak. poinformował na konferencji naczelnik Biura 
Międzynarodowej Współpracy Humanitarnej i Praw Człowieka MSZ 
ZSRR Jurij Rieszetow — w 1988 roku ze Związku Radzieckiego wy
jechało za granicę na pobyt stały 106 tys. osób.

150

ich

■ y  ofiarnych serc

W p ł a t - c i q g  d a l s z y
Akcja pomocy finansowej dla specjalistycznego lecznictwa onkolo

gicznego sprawiła, ze na konto Obywatelskiego Komitetu Zwalczania 
Raka w Krakowie (I Oddział PKO nr 35510-21021-132) bezustannie
D o t v c h c M f " ♦ v E1Y  0s6b Prywatnych i zakładów pracy. 
Dotychczas trafiła na to konto kwota 33.542.463 zł. A na rachunek

5 35078 ̂ 440648 Banku PKO SA (""  konta
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Za wszystkie Opłaty serdecznie dziekujemy!

s t a r y  Sąci! Domek drewniany — 
L  *  zamienię na mieszkanie w  
Krakowie. Tel. 85-46-71.
_____________________ _ S-1867?
p a r k ie c i a r z a
47-37-15. przyjmę. — Tel.

*-l#99i
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CZELADNIKÓW  masarzy _  ubolow- 

_______________________  8-19886

POWRACAJĄCEMU lub obcokralow-
domn&°- ir 7'j5.UChnią w yn»Jmę. W la- domość. Kraków ul. Wąwozowa 10.

PRALKĘ  automatyczną Diana”  
kuple. Tel. 43-53-03. wieczorem

-----------------  g -m i7

m“ A,Cc ^ n T e K ^ c i^ w ^ " TT 136? S
_______ ________ ________  g-19333

bawkarsWegoe -II p r^ ,m 1<l  *aWadu za-55-34-57. Przyjmiemy. _  Teł
--------- ------------ — ________ *-19203
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SUKNIĘ ślubna -  _
66-05-20 “PTzedam — Tel
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------------ — ___________________*-18771
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1-19831

fryzjerkę lub fryrjera do 
dzłaIe męskim Zakład fry- 

zjerskł, przy ul Pstrowskiego 77.
. __________ ____________  g-18360

~ B 1 ° r s t w o  Remontowo- 
— społka ^  zatrudni na 

r korzystnych warunkach oła-
cowych wysoko kwalifikowanych

y«-— , 7 nkarzy 1 cteśu- z «!°-
i u k *  Kraków. Legnicka S -  te!
H ' 07-31 *-3994

Spółka Produkcyjno-Usługowo- 
-Handlowa

INTER-HAND-POL
Kraków, nl. Łapanowska 4, 

tel. 55-23-03

O  kupno samochodów powy
padkowych 

^  kupno i sprzedaż samocho
dów

O  kupno i sprzedaż części sa
mochodowych

W ramach usług technicznych:

O  opinie techniczne pojazdów 
samochodo wy ch 

O  doskonalenie techniki jazdy 
samochodem 

O  odbiór samochodów nowych 
i po naprawach 

Pracujemy od 10 do lf, 
w sobo y do 15.
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T  j istorią uczy, że nie wystarczy określić ściśle w konstytucji kom- 
■ Ł lpetencji władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej by 
mówić o demokracji. Każdy bez wyjątku system sprawowania władzy 
także ten w Imieniu społeczeństwa, powinien podlegać kontroli. W 
przeciwieństwie do Szwajcarii, gdzie nawet o sprawach mniejszego 
kalibru rozstrzyga się w referendum, opinią społeczna w Polsce nie 
ma jeszcze, mimo prawnych unormowań decydującego znaczenia na
wet w ważnych kwestiach (np. budowy elektrowni atomowych). Mó

wimy dopiero 0 tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, z drugiej 
•strony nie możną pominąć faktu, że w ostatnich latach powstały w 
naszym kraju instytucje, które przy niezawisłych sądach stanęły na 
straży praworządności. Obok Naczelnego Sądu Administracyjnego,

Rzgcznika Praw Obywatelskich i Trybunału Stanu jest wśród nich 
Trybunał Konstytucyjny.

POWAGA TRYBUNAŁU

N ie ma w Polsce czło
wieka, który znałby 
wszystkie przepisy 
tysięcy aktów nor
matywnych wyda
nych w ostatnich kil

kudziesięciu latach, a obowiązu
jących po dziś dzień. Ba, podej
rzewam, że nie istnieje również 
taka instytucja, która miałaby w 
tej dziedzinie pełną orientację. 
Tymczasem większość tych prze-

lega na sprzeczności hierarchicz
nej, czy też ma charakter innej 
wady formalnej prawa.

PRACOWITY ROK

W minionym roku Trybunał 
wszczął postępowanie w 29 
sprawach. Podejmowane 

one były na wniosek lub pytanie 
prawne organizacji związkowych 
i społeczno-zawodowych, Rzecz
nika Praw pbywatelskich, pre
zesa Naczelnego Sądu Admini-

przepisów, których treść była
przedmiotem zarzutów ze strony 
wnioskodawców, ale łącznie ba
daniami Trybunału objęto 404 
przepisy.

W rezultacie w  orzeczeniach 
zakwestionowano 68 przepisów 
stwierdzając ich niezgodność z 
przepisami aktów ustawodaw
czych i innych lub z Konstytu
cją. Właściwe organy uchyliły 
bądź zmieniły 18 z tych przepi
sów jeszcze w czasie trwania po
stępowania przed Trybunałem 
co dobrze świadczy o jego wyso
kim prawniczym autorytecie, a 
jak najgorzej o autorach tych 
przepisów.

NIEZGODNIE 
Z KONSTYTUCJĄ

W ub. roku Trybunał stwier
dził niezgodność z przepi
sami Konstytucji w sied

miu sprawach. Dotyczyły one 
jednej ustawy, dwóch rozporzą
dzeń ministrów, rozporządzenia 
Rady Ministrów, rozporządzeń 
prezesa Rady Ministrów oraz u- 
chwał Rady Ministrów Trybunał 
stwierdził naruszenie w tych ak
tach normatywnych: zasady rów
ności wobec prawa, zasady spra
wiedliwości. zasady wolności

płac i spraw socjalnych * dnia 22 
lutego 1984 roku w sprawi* za
sad wypłacania świadczeń eme
rytalno-rentowych dla osób po
bierających renty z instytucji 
zagranicznych na podstawie u- 
stawy z dnia 14 grudnia 1982 ro
ku. W rozporządzeniu tym, wy
danym bez podstawy prawnej, to 
znaczy poza granicami ustawo
wego upoważnienia i w sposób 
sprzeczny z przepisami Konstytu
cji, obniżono wysokość krajo
wych świadczeń emerytalno-ren
towych w zbiegu z zagraniczny
mi świadczeniami z tego tytułu 
Ponieważ minister uchylił kwes
tionowane rozporządzenia. Try
bunał umorzył postępowanie.

Podobnie zachował się minister 
transportu, żeglugi i łączności u- 
chylając przepis par. 8 ust. 2 
rozporządzenia z 23 czerwca 1986 
stanowiący, że „usługa telekomu
nikacyjna nie może być wykona
na w razie, gdy treść przekazy
wanych informacji pozóstaje w 
sprzeczności z prawem, porząd
kiem publicznym lub zasadami 
współżycia społecznego”. Uczynił 
to. formalnie biorąc, z własnej 
woli ale pod presją, wszczętego 
na wniosek prezesa Naczelnego 
Sadu Administracyjnego, postę
powania Trybunału Konstytu-

WOJCIECH TACZANOWSKI
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pisów dotyczy nas samych, nor
muje stosunki pomiędzy obywa
telami oraz między obywatelem 
a urzędem. Istotna jest nie tylko 
znajomość tych przepisów, ale 
przede wszystkim ich zgodność 
z Konstytucją 1 ustawami.

W przeszłości do czasu powo
łania Trybunału Konstytucyjne
go praktycznie nie podejmowano 
z urzędu badania legalności ak
tów prawnych. Oczywiście nie
słuszny przepis, co wykazywały 
np. sądy czy szerzej mówiąc or
gany wymiaru sprawiedliwości 
albo też naukowcy, mógł być u- 
chylony lub zmieniony. Zazwy
czaj działo się to w drodze no
welizacji, a więc organ, który 
wydął akt prawny albo go cał
kowicie uchylał lub też modyfi
kował. Taka autopoprawka! mi
mo że przynosiła oczekiwany 
skutek w konkretnym przypadku 
nie dawała niczego więcej. W 
szczególności poczucia kontroli 
działalności legislacyjnej, które 
w organach stanowiących pra
wo ugruntowało się od czasu 
podjęcia działalności przez Try
bunał Konstytucyjny.

Ta mająca już wielki autory
tet instytucja orzekająca bada z 
inicjatywy własnej lub na wnio
sek „uprawnionych podmiotów” 
akty normatywne, rozstrzygając
0 ich zgodności bądź niezgodnoś
ci z Konstytucją i ustawami. Do 
Trybunału należy również obo
wiązek przedstawiania Sejmowi
1 innym organom stanowiącym 
prawo uwag o stwierdzonych u- 
chybieniach, których usunięcie 
jest niezbędne dla zapewnienia 
spójności systemu prawnego 
PRL. Sporządzone w tym celu 
wystąpienia sygnalizacyjne peł
nią rolę odrębnej, a jednocześnie 
uzupełniającej formy kontroli, 
konstytucyjności prawa w sytua
cjach gdy właściwość Trybuna
łu do orzekania jest z różnych 
względów (czasowych, przedmio
towych) wyłączona, bądź wtedy, 
gdy uchybienie w prawie nie po-

stracyjnego i Prokuratora Gene
ralnego PRL. Siedem spraw 
wszczętych zostało z inicjatywy 
własnej Trybunału. W tym sa
mym roku Trybunał zakończył 
postępowanie w 9 sprawach z 
roku poprzedniego.

Miarą wkładu Trybunału w 
porządkowaniu obowiązującego 
systemu prawnego jest nie tylko 
wydanie ośmiu orzeczeń roz
strzygających o zgodności bądź 
niezgodności badanych aktów 
normatywnych (w tym jednej u- 
stawy) z Konstytucją i obowią
zującymi ustawami. Trybunał 
wydał bowiem również 11 posta
nowień o umorzeniu postępowa^ 
nia, co w tym wypadku nie o- 
znacza braku nieprawidłowości w 
badanych przepisach. Wprost 
przeciwnie, to właśnie wszczęcie 
postępowania przez* Trybunał by
ło powodem. że owe akty norma
tywni utraciły moc. Po prostu 
organ, który je wcześniej usta
nowił po wszczęciu postępowa
nia przez Trybunał Utwierdził 
się w przekonaniu, że przepisy te 
są „nie do obrony” i skapitulo
wał. W sześciu przypadkach Try
bunał wydał postanowienia syg
nalizujące uchybienia bądź luki 
w prawie, których usunięcie u- 
znano za niezbędne dla zapew
nienia spójności systemu praw
nego w PRL.

O zakresie pracy Trybunału 
stanowi również i to, że badania
mi były objęte nie tylko akty 
normatywne zawierające prze
pisy prawa, których konstytucyj
ność bądź legalność została za
kwestionowana we wnioskach i 
pytaniach prawnych, ale także 
inne akty prawne związane z po
stępowaniem w tych sprawach 
Z tego powodu Trybunał nie o- 
granięzył się do rozpatrzenia w 
ub. roku jednej ustawy, 14 roz
porządzeń i 8 innych aktów nor
matywnych ale zbadał prawidło
wość 71 ustaw, 34 rozporządzeń 
i 26 innych aktów. Inaczej mó
wiąc nie ograniczono się do 92

słowa, zasady tajemnicy kore
spondencji, prawa do zatrudnie
nia za wynagrodzeniem według 
ilości i jakości pracy oraz prawa 
do ochrony zdrowia i do pomocy 
w razie niezdolności do pracy. We 
wszystkich tych przypadkach 
wadliwe przepisy utraciły moc 
na podstawie orzeczenia Trybu
nału albo w wyniku decyzji 
właściwych organów administra
cji państwowej jeszcze przed 
podjęciem orzeczenia.

Prawie wszystko co powyżej 
napisałem o Trybunale to teo
ria i praktyka jego ubiegłorocz
nej działalności. Niewątpliwie je
dnak najmocniej do wyobraźni 
przemawiają konkrety, a więc 
przykładowe orzeczenia Trybu
nału przywracające społeczeń
stwu wiarę w słuszność i spra
wiedliwość prawa.

Zacznę, tu. od niegdyś głośnej -i 
na naszych łamach ... podejmowa
nej sprawy zaopatrzenia- rolni
ków w opał. Zgodnie z uchwałą 
nr 108 Rady Ministrów z dnia 17 
lipca 1987 roku ustalone zostały 
limity w zakupie węgla przez 
rolników Określoną jego ilość 
można było kupić na cele byto
we, a więc ogrzewanie miesz
kań. Była ona daleko mniejsza 
niż dla mieszkańców miast. Z 
poglądem tym nie zgodził się 
Polski Związek Ogrodniczy oraz 
Krajowy Związek Rolników, Kó
łek i Organizacji Rolniczych 
twierdząc, że uchwała narusza 
zasadę jednakowego traktowania 
obywateli. Trybunał podzielił tę 
opinię uznając, że to zróżnicowa
nie nie znajduje usprawiedliwie
nia w świetle konstytucyjnych 
założeń systemu prawa. W kon
sekwencji wyrażana w tej u- 
chwale kwestionowana zasada 
przestała obowiązywać.

Trybunał .wszczął postępowa
nie z inicjatyw;y własnej oraz na 
podstawie później złożonego 
wniosku Rzecznika Praw Oby
watelskich w kwestii zgodności 
rozporządzenia ministra pracy,

cyjnego. Mimo że w tej sytuacji 
Trybunał postępowanie umorzył, 
to jednak, stwierdzono ewident
nie. że minister transportu prze
kroczył upoważnienie ustawowe 
a cytowany wyżej fragment roz
porządzenia jest, sprzeczny z kon
stytucyjnymi zasadami wolności 
słowa i tajemnicy koresponden
cji. Mimo wszystko faktem jest. 
że łamano te zasady ponad dwa 
lata. co przemawia za wzmocnie
niem kontroli legalności prawo- 
twórstwa ze strony wszystkich 
uprawnionych do tego organów

SZKOŁA UNIKÓW

W wyniku ubiegłorocznych o- 
rzeczeń wydanych przez 
Trybunał stwierdzających 

niezgodność w prawie, a także w 
rezultacie wszczęcia postępowa
nia w celu zbadania zgodności 
jeszcze w trakcie tego postępo
wania a przed wydaniem orzecze
nia ućhylonyćh lub zmienionych 
zostało 11 aktów normatywnych. 
Wśród nich aż 6 uchwał lub roz
porządzeń Rady Ministrów i 2 
rozporządzenia ministra tran
sportu, żeglugi i łączności. Nato
miast w czterech sprawach Try
bunał wydał orzeczenia stwier
dzające niezgodność w prawie i 
wyznaczył trzymiesięczne termi
ny do ich usunięcia. I znow.u by
ły wśród nich dwa rozporządze
nia Rady Ministrów.

Skutki tej działalności Trybu
nału Konstytucyjnego wymagają 
komentarza Otóż w ub. roku or
gany administracji państwowej 
dość często uchylały lub zmie
niały kwestionowane przepisy 
po wszczęciu postępowania przez 
Trybunał, a przed wydaniem o- 
rzeczenia. Prezes Trybunału prof 
Alfons Klafkowski uważa, że nie 
można odmawiać organom, które 
wydały wadliwy akt normatywny 
prawa do usunięcia tej wady. Je
dnakże praktyka ta nasuwa za
strzeżenia przede wszystkim 

(D okończenie na str. 6)

P olska jest jedna! Dziś stoi
my przed szansą wspólnego 
jej urządzenia tak, by sta
ła- się potrzebą i dumą Po

laków. By powróciła do ojczyzny 
postępu i demokracji.

Odrodzony ruch zawodowy od 
początku swego istnienia opo
wiadał się za potrzebą rady
kalnych reform politycznych 
i gospodarczych. Opowiadał się 
za umocnieniem roli samo
rządu pracowniczego i tery
torialnego ludności. W samo
rządności widzimy rozwój lu
dowej demokracji. Idąc do wy
borów potwierdzimy wolę walki 
o lepsze i godne życie nasze, na
szych dzieci i przyszłych poko
leń!

Zgoda narodowa buduje. Pod
waliny pod tę budowę zostały 
położone. Na ich straży stać bę
dzie nowo wybrany Sejm i Se
nat. W ręce naszych przedstawi
cieli oddamy ster wspólnych, o- 
gólnonarodowych interesów.

Program, z jakim stają do wy
borów nasi przedstawiciele, jest 
prosty. Chodzi nam o to, aby 
w szystko, co tworzą lu d zie  pra
cy, było dzielone sprawiedliwie. 
Aby były zapewnione warunki 
do lepszej i wydajniejszej pra
cy. Aby ta praca była godziwie 
opłacona.

Sprzeciwiamy się, aby za kry
zys płacił robotnik i inteligent, 
weteran pracy, zaś bogacił się 
na nim kombinator. Będziemy 
walczyć o bezpieczeństwo socjal
ne wszystkich pracujących i ich 
rodzin.

Chodzi też o stwo-rzenie wa
runków rozwoju każdemu robot
nikowi i inżynierowi, nauczycie
lowi i urzędnikowi. Chodzi o 
to, aby przywrócić właściwe 
miejsce i pozycję inteligencji w 
państwie. Jesteśmy za pełną swo
bodą twórców. Szczególnie blis
ka jest nam .pozycja i los inte
ligencji technicznej, najściślej 
powiązany z robotniczym losem.

O co będziemy walczyć 
w Sejmie i Senacie?

O to, aby człowiek pełniej 
mógł żyć w państwie praw
dziwej demokracji ludo

wej. O to, aby kraj i gospodar
ka zarządzane były przez spraw
ną administrację kontrolowaną 
przez demokratycznie wybrane 
samorządy terytorialne, pracow
nicze i spółdzielcze.

Szczególną uwagę zwrócimy na 
to, aby uchwalane przez przy
szły Sejm i Senat akty prawne 
odpowiadały żywotnym intere
som ludzi pracy.

A  po pierwsze — aby zapew
niały rozwój gospodarki u- 
względniającej '.prawa ochrony 
środowiska bezpieczne warun
ki pracy, gwarantując twórcza 
samorealizację człowieka.

A  Po drugie — aby stwarza
ły warunki rzeczywiście rów
noprawnego i harmonijnego roz
woju . wszystkich sektorów gos
podarki.. Sektor uspołeczniony 
ma mieć zapewnione takie wa
runki gospodarowania, aby mógł 
zagwarantować zatrudnionej w 
nim większości społeczeństwa 
wzrost, poziomu życia i chronił 
przed . negatywnymi skutkami 
gospodarki, rynkowej.

A  Po trzecie — aby polity
ka gospodarcza, poprzez spraw
nie działające mechanizmy fi
nansowe i podatkowe, zapewnia
ła rozwój rolnictwa, gospodar
ki żywnościowej, budownictwa 
mieszkaniowego i ochrony śro
dowiska oraz przyśpieszała zmia
ny strukturalne w przemyśle i 
rolnictwie.

A  Po czwarte — aby zaistniał 
sprawiedliwy podział dochodu 
narodowego, który zapewni har

monijny rozwój nie tylko gos
podarki, lecz także kultury, ©- 
światy i ochrony zdrowia.

Chodzi nam również o spra
wiedliwy ■ udział w podziale do
chodów pomiędzy ludźmi pracy 
zatrudnionymi w różnych sek
torach gospodarki. Wyższe do
chody mogą mieć tylko przedsię
biorstwa i gospodarstwa przo
dujące.

A  Po piąte — aby wreszcie 
zrealizowane zostały propozycje 
i zadania zawarte w związko
wym i rządowym programie bu
downictwa mieszkaniowego.

A  Po szóste — aby rozwój 
gospodarki uwzględniał prawa 
ekologiczne. . Łączyć należy o- 
chronę środowiska z ochroną 
zdrowia. Udzielamy zdecydowa
nego poparcia społecznym ru
chom ekologicznym.

A  Po siódme — aby zapewnia
ły pomyślny rozwój młodego po
kolenia i godny byt weteranów 
pracy. Dlatego sprzyjać będzie'- 
my polityce, która zapewni u- 
czestnictwo młodych w rozwiązy
waniu ich problemów, zaś eme
rytom i rencistom przywróci go
dziwy byt oraz prestiż i god
ność osobistą.

Walcząc o urzeczywistnienie 
naszych celów będziemy się 

sprzeciwiać:
1. Negatywnym zjawiskom 

gospodarki rynkowej, które mo
głyby pogorszyć i tak już trud
ne warunki życia ludzi zatrud
nionych w gospodarce uspołecz
nionej i chłopom. W przypadku 
wprowadzenia rynkowej gospo
darki żywnościowej żądać będzie
my stosownych rekompensat.

2. Pogarszaniu się warunków 
życia weteranów pracy; dlatego, 
żądamy nowej ustawy emerytal
nej już od roku 1990.

3. Dalszemu wydłużeniu czasu 
pracy; pracownik musi w ciągu 
8 godzin zarobić na utrzymanie: 
rodziny.

4. Ciągłym podwyżkom cen i 
polityce inflacyjnej. Permanen
tnemu pogarszaniu się zaopa.- 
trzenia w towary i usługi, które 
szczególnym ciężarem obarczają 
polskie kobiety.

5. Koncepcjom tworzenia eli
tarnych szkół i placówek ochro
ny zdrowia. Jest to naruszenie 
powszechnie akceptowanej za
sady równości dostępu do oświa
ty i lecznictwa.

6. Ciągłemu wzrostowi cenna 
dobra kultury oraz wypoczynku, 
ludzi pracy, dzieci i młodzieży.

Polacy są w stanie zrealizować 
swój program. Dlatego wzy
wamy każdego, komu leży na 

sercu los ludzi pracy i pomyśl
ność ojczyzny — d0 udziału w 
wyborach. Wzywamy naszych 
członków i zwolenników. Wzy
wamy was, abyście udzielili po
parcia naszym kandydatom do 
Sejmu i Senatu.

Uważamy, że wyjście z kryzy
su w naszym kraju —• to nie zmia
na ustroju, lecz program prze
mian demokratycznych. To au
tentyczne reformy polityczne 1 
gospodarcze To udział ludzi pra
cy w społecznej kontroli spra
wowania władzy.
Wybierając naszego kandydata 

pamiętaj, że ma on:
A  Umiejętności i wiedzę przy

datną w pracy Sejmu i Senatu, 
A Odwagę i determinację w 

obronie spraw ludzi pracy,
A  Poparcie związków zawo

dowych,
Dlatego w dniu 4 czerwca 

wybieraj naszych kandydatów!
Sekretariat KW OPZZ

J erzy Kosiński, wybitny pisarz amerykański polskiego po
chodzenia, przewodniczący Fundacji Obecności Żydowskiej 
rozmawiał z władzami Krakowa m. in. na temat lokalizacji 

na terenie dawnego miasta żydowskiego na krakowskim Ka
zimierzu centrum kultury żydowskiej oraz zorganizowania w 
Krakowie festiwalu kultury żydowskiej.

Wyjaśniając ideę fundacji, 
autor „Malowanego ptaka" 
powiedział:

„Słow o »o b e cn y « odczytać 
można po prostu : byli, czy 
nie byli, był ten  człow iek, 
czy ci '■'idzie w sw oim  domu, 
czy n ie byli. Pq  polsku obec
ność kojarzy się ze s form u 
łow aniem : obecny w  klasie, 
np. Jerzy Kosiński? •— obec
ny!. M ów iąc to teraz określam  
m iejsce w M a s ie  h is torii. Je
żeli ktoś się zastanowi i  za
pyta, d laczego m y, polscy Ż y 
dzi do te j klasy weszliśmy, w 
te j klasie siedzieli, uczy li st?
i  _ m ów ili »o b e cn y « bez p rzer
wy z ręką bardzo wysoko 
podniesioną? — to  trzeba 
spojrzeć na książkę nagrob
ków k ró lów  polskich. Bo 
sprawa jest prosta, trzeba to 
powiedzieć bardzo wyraźnie: 
siedzieliśmy w  obecności h i
storycznej, w  obecności zupeł
nie n iebyw ałej i  być może 
właśnie d latego w te j klasie 
chcieliśm y być i  w  te j klasie,

jako Żydzi, uczyć się. T o  by
łą i jest klasa, w  k tó re j m o
żna było — jeś li się chciało
— rozmawiać własnym języ
k iem  żydowskim.

W te j klasie można było 
m ów ić i po polsku w języ
ku jidysz.' W te j klasie m oż
na było być obecnym  i n ie
obecnym  Profesor h is to rii w  
te j klasie czasami m ów ił: Ich  
nie ma. Dlaczego? Bo inn i 
studenci od czasu do czasu 
ich  n ie lubią czy nawet biją  
po twarzy gdzieś tam  na ko
rytarzu. A  czy studenci w 
tych samych szkołach nie b i
ją się po twarzach? A prze
cież w innych krajach obec
nych Żydów  wyrzucano!

Fundacja Obecności Żyd o 
w skie] jest rodzajem  dzwonu,
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k tórym  zw ołuje się uczniów  
do klasy. Jakiego typu dzwon 
h is to rii ja ko  prezes fundacji 
chciałbym  usłyszeć? Dzwo
nienie dzwonem Żydów  pol
skich k tóry  natychmiast od
powiada echem  z Broadwayu, 
z Holywood, z Paryża, Eg ip 
tu  i bardzo, bardzo silnym  
dźwiękiem, bardzo w ibru ją 
cym, takim , którego się nie 
zapomina — przychodzi t

Izraela, z k ra ju  bardzo waż
n e j obecności żydowskiej. Ta 
nasza szkoła, szkoła polskich  
Żydów  była biedna, ale na
sza obecność w  te j polsk iej 
klasie h is torii była typem  o- 
becności ku lturow ej i  d late
go była taka ważna. Ten  
dzwon, k tóry dzwoni w te j 
c h w ili był chyba najbardziej 
efekty ionym  przekazaniem  
duchowego dźwięku.

Nasza fundacja jest funda
cją  laicką, bez żadnej deno
m in a cji, bo obecność żydow
ska w h is torii jest bardzo w i
doczna. T e j obecności zagra

ża na jbardzie j rzecz, która 
ma i po polsku i po n iem iec
ku bardzo krótką  nazwę, po
tw orną w wymiarze. Po pol
sku nazywa się Oświęcim , a 
w tłum aczeniu na inny język, 
k tóry  n ie jest m oim , nie jest 
naszym, nazywa się: Ausch
witz. Była to  niepraw dopo
dobna rzees w historii, gdyż 
w  jakim ś sensie starała się 
wymazać, zabrać pełną obec

ność z pew nej klasy ’ h istorii, 
tak, jakby tego studenta, czy 
ucznia nigdy w te j klasie nie 
było. Auschw itz nie tylko 
zakładał wymazanie ku ltu ro 
w ej obecności żydowskiej, ale 
nawet stwierdzenie, że je j 
nigdy n ie było. Jeśli się wpa
trzę w Oświęcim , to  widzę 
odwrotną stronę życia. 
Ś m ierć być może jest częścią 
życia, ale n ie śm ierć w ko
m orze gazowej. I  nie w obo
zie koncentracyjnym .

N ic  nie psuje w iz ji bardziej, 
n iż popioły, Popioły , o k tó 
rych m ów iono, że warte są 9

......... .' J. -» . " . ..mi". . .... J»mwm

niem ieckich  marek za każde
go człowieka: ty le  zębów, tyle 
włosów... kultura zredukowa
na już  nie do obecności, ale 
do popiołów. Na tym  polega 
groźba w iz ji i naszej żydow
skiej i waszej chrześcijań
skiej także. Jest to wizja, 
która zagraża naszemu m ie j
scu w klasie h istorii. Wobec 
tego gdzie spojrzeć? Prosta 
sprawa: spojrzeć na życie.

Gdzieś daleko jest ściana, 
przed którą trzeba się pokło
n ić  tak, jak  się kłaniamy każ
dej śm ierci i  pow iedzieć: 
szkoda, że was nie ma, żału
jem y że w ten sposób zginę
liście. Bo pom yślcie wy — 
żywi, ile  c i u m a rli m ogliby  

zrobić dla nas wszystkich! Dla 
całej klasy h is to rii! Ile  wy
nalazków? Ile  książek? Ile  no
wych pomysłów? Pom yślcie o 
tym  co  zginęło w tym  strasz
nym  m iejscu.

Fundacja Obecności Żydo
w skiej ce lebruje  antidotum  na 
to  Auschwitz. Celebruje G oe

thego, bo Goethe należy do 
wszystkich, tak jak Heine, 
Żerom ski i Tuw im , tak jak
— jeśli w olno m i tak powie
dzieć jako pisarzowi — i ja. 
Są to  rzeczy uniwersalne tak 
jak i Kraków. Kraków  jest 
cyw ilizacja. jego Kazim ierz 
jest nią także. Fundacja O - 
becności Żydow skiej ce lebru 
je  obecność żydowską i nie 
ty lko obecność konkretnych  
Żydów  w historii, ale także 
obecność pewnych idei, które  
nam, polskim  Żydom , i  nie 
ty lko  polskim , ale 1 wam pod- 
nowiadaja najprostsze idee. 
Cóż w iecej trzeba — mówił 
m i o jciec — żeby się dobrze 
wszystkiego nauczyć, Ty lko  
ty le ci potrzeba m ó j drogi, 
żebyś życie sobie przeżył, 
szczęśliwie w ramach rozsąd
ku, od czasu do czasu pod
niecony. od czasu do czasu 
zmartw iony, od czasu do cza
su być może patrzący na 
śmierć, ale w większości m o
mentów zapatrzony w pełnię 
życia. Na tym, krótko  rzecz 
biorąc, polega istota te j fun 
dacji” .

ZBIGNIEW KRZYSZTYNIAK

Jerzy  K osińsk i: polska klasa h istorii
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feujna życia artyóttf
C o pewien czas 

przeżywam okresy 
pow rotu do... Wa
gnera. Zdarza m i 
się to  od lat naj
wcześniejszej mło

dości, gdy po raz pierwszy u - 
słyszałem i  zobaczyłem w tea
trze „Lohengrina” , który wy
warł na m nie ogromne wraże
nie. Byłem  wtedy chłopcem  
zaledwie k ilku le tn im  (!), ale do 
dziś pamiętam wspaniale 
lśniącą zbroję „rycerza z  ła
będziem”  i  zdziwienie, jakie  
budziły we m nie obfite kształ
ty artystki, śpiewającej Elzę: 
W tym wieku ( ! )  zwykłem był 
kochać się w kobietach raczej 
szczuplejszych (później bywa
ło rozm aicie).

W  każdym razie dzisiaj m o 
gę powiedzieć, że z wyjątkiem  
„Boginek”, „R ienzi’ego” i „Ho
lendra tułacza” poznałem  
wszystkie opery j dramaty 
muzyczne Wagnera, o co u nas 
nie było łatwo. Wprawdzie n i
gdy nie dotarłem  do Bayreuth, 
ale „szkołą wagnerowską” by
ła dla m nie wiedeńska 
„Staatsoper”, w które j kiedyś 
udało m i się nawet usłyszeć i 
zobaczyć „Parsifala” . M im o  to, 
dwie środkowe części „P ie r
ścienia N ibelunga” poznałem  
dopiero teraz, w  Warszawie, 
dzięki wspaniałej in icjatyw ie  
Roberta Satanowskiego. W pro
wadzenie na scenę Teatru  
W ielkiego wagnerowskiej te - 
tra log ii stało się wydarzeniem, 
którego wartości dla naszego 
życia kultura lnego nie sposób 
przecenić, toteż oburzały mnie
-  tak bardzo polskie — wy
dziwiania domorosłych kryty
ków, usiłujących to wydarze
nie pomniejszyć. Szczytowym  
„osiągnięciem” stal się tu  m e- 
galomański i  nieodpowiedzial
ny atak Andrzeja Wajdy w 
niedawnym „Pegazie”. Cóż, 
myślę, że Satanowski to  jakoś 
przeżyje.

Ale nie ukrywam, że „P ie r
ścień Nibelunga” kazał m i 
znowu w rócić do Wagnera i 
to zarówno do słuchania płyt, 
jak i do wagnerowskich lek
tur. Literatura wagnerowska 
jest olbrzymia i oczywiście 
ty lko maniak może starać się 
zgłębić na tyle, na ile to  
w ogóle jest możliwe dla jed
nego człowieka. N ie  będąc 
maniakiem, czytywałem jed
nak z dużym zainteresowa
niem  i przyjemnością wszyst
ko, co  m i wpadło w ręce, nie 
wyłączając opracowali bele
trystycznych (np. powieści A -  
liny Swiderskiej). Najczęściej 
jednak wracałem do monogra
f ii Wagnera, napisanej przez 
Zdzisława Jachimeckiego, któ
rego dane m i było jeszcze 
znać osobiście, czym warto się 
pochwalić, ponieważ ten uczo
ny i artysta sam zasługuje na 
poważną monografię. Czyta
łem też wszystko, co na temat 
Wagnera m ogłem znaleźć w 
prasie (n ie  ty lko  polskiej). A 
m iło m i tu wspomnieć o zna
kom itym  artykule Bohdana 
Pocieja, zamieszczonym w set
ną rocznicę zgonu Wagnera w 
„Tygodniku Powszechnym”.

Jednakże nigdy nie natrafi
łem  na autobiografię Wagnera 
pt. „M ein Leben”  („M o je  ży
cie”), doprowadzoną do r. 1864,

którą w roku 1872 — niezu
pełnie jeszcze ukończoną — u- 
dostępnił najbliższym przyja
ciołom  w  15 egzemplarzach 
manuskryptu. W druku  — 
wydane przez F. Bruckmana 
w Monachium  — „M ein  L e 
ben" ukazało się po raz p ier
wszy dopiero w r. 1911.

1 oto przed k ilku  dniami 
najnowsze wydanie te j ob
szernej księgi (ponad 800 stron 
drobnego druku) udostępniło 
m i Polskie Wydawnictwo M u 
zyczne — oczywiście w ory
ginale, przekład polski do 
dzisiaj nie istnieje. Jest to  
książka z w ielu względów  
niezwykła — relacja o bujnym  
życiu artysty, którą czyta sie 
z zapartym tchem, a do któ
re j przekazania potom nym  
sam Wagner wcale się nie 
kwapił. D opiero na usilne 
prośby króla Bawarii Ludw i
ka 11, który  — jak  wiadomo
—  przez w iele lat był odda
nym przyjacielem  i protekto
rem  artysty, ratu jącym  go z 
licznych życiowych tarapatów, 
Wagner zdecydował się po
dyktować te w spom nienia ' 
sw ojej ówczesnej kochance 
Cosimie von Bulów. Zaczął 
tę pracę 17 lipca 1865, o w- 
kończył ją dopiero w r. 1880. 
W je j trakcie zdążył rozwieść 
Cosimę z Biilow em  i sam się
2 nia ożenić, pokłócić się z je j 
ojcem , a swym serdecznym  
przyjacielem  Lisztem (z B iilo - 
wem zresztą rów nież się przy
jaźnił), w ogóle narozrabiać co  
się zowie. A le  też stworzyć 
,.Śpiewaków norym berskich”  i 
całość „Pierścienia N ibelun 
ga”, a wreszcie zbudować te
atr xo Bayreuth i doprowadzić 
do uroczystej prem iery swo
je j tetralogii.

I  chociaż o tych najw ięk
szych osiągnięciach Wagnera, 
podobnie, jak — rzecz jasna —
o „Parsifalu”  w „M ein  Le 
ben” ani też w dołączonych 
do autobiografii „Annałach”  
(doprowadzonych do r. 1868) 
nie może jeszcze być mowy, 
to przecież treść te j książki 
jest fascynująca.

Dla nas szczególnie ciekawe 
będa zawarte w n ie j wzmian
k i o Polsce i  Polakach. Nie 
wszyscy przecież wiedzą, że 
Wagner (k tórego dla swej 
zbrodniczej „ideologii”  usiło
wali zaanektować h itlerow cy) 
poświęcił w „M ein  Leben " 
wiele serdecznych słów pol
skiemu powstaniu listopado
wemu * jego  uczestnikom, 
którzy po klęsce udawali się
—  przez Lipsk i Drezno — na 
em igrację do Francji. 7 pod wra
żeniem polskiego czynu zb ro j
nego stworzył uw erturę „Po
lonia”.

Obecne wydanie autobiogra
f i i  artysty opracował i wy
czerpującym  komentarzem o - 
patrzył M artin  G regor-D ellin , 
znany powieściopisarz i esei
sta niem iecki, prezes P E N - 
-C lubu w Republice Federal
nej. Dellin  (zmarły w ub. ro 
ku) wydał rów nież „Dzienni
k i"  Cosimy Wagner.

Byłbym szczęśliwy, gdybym  
mógł przetłumaczyć „M ein  L e 
ben"  Wagnera dla Czyteln i
ków polskich. Być może uda 
m i się namówić na to Polskie  
Wydawnictwo Muzyczne.

Trzeci dzień Zjazdu ZSMP

Porażka „kałamarzy l i

(TELEFONEM Z WARSZAWY)

Wreszcie sprawy form alne  
proceduralne zeszły na 
plan dalszy. Obrady sta

ły się oczekiwaną ZSM P-ow ską  
rozmową o organizacji i spra
wach młodych Polaków.

Delegaci reagują bardzo emo
cjonalnie na każde wystąpienie. 
Brawa są nagrodą dla tych, k tó 
rzy wygłaszają opinie akcepto
wane przez delegatów  i bywają...

Usuwanie pozostałości 
stalinizmu

(Dokończenie ze str. 2) 
jest przeprowadzenie wszech
stronnej, rzetelnej i rzeczowej 
analizy stalinizmu, gdyż tylko w 
ten sposób można go oddzielić od 
prawdziwie postępowej i demo
kratycznej myśli i praktyki socja- 
listycznej. Nie można bowiem z 
jednej strony zaprzepaścić szan
sy ostatecznego rozliczenia się z 
ciążącą na całym ruchu komuni
stycznym stalinowską przeszło
ścią, a z drugiej strony dopuścić 
do sytuacji, w której stalinizm 
utożsamiany jest w sposób jedno
znaczny z socjalizmem. Jedyną 
bronią jest więc tu dokonanie nie 
tylko rzetelnych rozrachunków, 
ale również danie zadośćuczynie
nia ludziom skrzywdzonym i nie
słusznie represjonowanym.

ratunkiem  przed „zagadaniem” 
obrad przez m n ie j udanych m ów 
ców.

Dem okracja i p lura lizm  robią  
karierę, ale jeszcze w ielu uczest
ników obrad uczy się, często na 
własnej skórze ich znaczenia, z 
mównicy w Pałacu K u ltu ry  
i  Nauki płynie m oc słów wy
powiedzianych piękną polszczyz
ną i nieudolnych, ważkich i obo
jętnych, mądrych i demagogicz
nych. Przegląd spraw wyznacza
nych indywidualnymi zaintereso
waniami lub dyscypliną organi
zacyjną odbywa się zwykle we
dług schematu: krytyka prze
szłości, powierzchowna ocena 
dnia dzisiejszego, kiepskie per
spektywy i moc oczekiwań...

N ie ma na szczęście tematów  
tabu. „Dostaje się” w polem icz
nym zapale niemal wszystkim, w 
tym  samemu związkowi, po
przedniemu — kierow nictw u  
ZS M P.

Sporo em ocji wywołały p ró 
by „przebicia się” ze swoimi bo
lączkami „kałamarzy” — czyli 
uczniów szkół średnich. Stanowią 
bez mała połowę członków ZS M P , 
ale na zjeździe ty lko co jedena
sty delegat jest „kałamarzem” . 
Ich  przebojowość rozbiła się o 
m ur starszych, którzy nadal chęt
nie mówią o „stawianiu w związ
ku na młodych".

S Ł A W O M IR  S IK O R A

Wystąpienie posła Józefa Gajewicza
(Dokończenie te  it r .  I )

mienia i wyznania, uznanie 
religii za sprawą prywatną 
obywatela wobec państwa, 
rozdział Kościoła od państwa, 
równouprawnienie wszystkich 
wyznań oraz wierzących i 
niewierzących obywateli — 
dążono do stworzenia nurtu 
dialogowego, o czym świad
czy słynne inspirujące nas 
jeszcze dziś, pierwsze poro
zumienie państwa socjalisty
cznego z Kościołem katolic
kim z 14 kwietnia 1950 roku, 
a także dialog po Daździerni- 
ku 1956 roku, w ramach 
Wspólnej Komisji, zakończo
ny podpisaniem tzw. protoko
łu dodatkowego do „Porozu
mienia**. Dokument ten w ów
czesnej doktrynie wvznaniowei 
państw socjalistycznych był 
aktem bezprecedensowym do
brej woli ze strony Kościoła. 
Episkopat uznał Dolską racje 
stanu i opowiedział sie za 
ponadu,strojowym charakte
rem Kościoła, zobowiązując 
się, aby w zgodzie z nauką 
Kościoła, duchowieństwo na
uczało wiernych w duchu po
szanowania orawa i władzy 
państwowej, do wzmożonej 
pracy nad odbudowa kraju. 
Episkopat ootwierdzał z całą 
stanowczością, iż Ziemie Od
zyskane stanowią nieodłącz
ną część oaństwa Dolskiego. 
Bezpośrednio po wojnie pry
mas Polski kardynał Hlond, 
wyposażony w nadzwyczaj
ne Dełnomocnictwa papieskie, 
tworzył polskie struktury ko
ścielne na tych ziemiach, 
przyczyniając sie do ich do- 
lonizacji. Episkopat, zgodnie 
z porozumieniem i polską ra- 
cią stanu, czynił starania w 
Stolicy Apostolskiei 0 utwo
rzenie na tych ziemiach sta
łych diecezji — ordynaria
tów biskupich (nastąpiło to 
wkrótce do Dodpisaniu mię

dzypaństwowych traktatów 
między rządem PRL i RFN o 
nienaruszalności zachodnich 
granic Polski). Te ponad- 
ustrojowe idee zyskały sobie 
obywatelstwo dopiero Po II 
Soborze Watykańskim. Wła
dze państwowe zobowiązywa
ły się nie ograniczać „obec
nego stanu nauczania religii 
w sfckołach”, zapewniały Ko
ściołowi swobodna działal
ność charytatywną, kateche
tyczną, istnienie zakonów i 
szkół. katolickich, szereg in

nych swobód w działalności
instytucji i praktyk religij
nych. „Porozumienie* s 1950 
r. było aktem znacznej odwa
gi ze strony Kościoła polskie^ 
go, a zwłaszcza prymasa Pol
ski^ kardynała Stefana Wy
szyńskiego, wobec którego 
zdystansowała się zarówno 
część hierarchii, laikatu, jak 
i wpływowe czynniki waty
kańskie Choć następne lata 
przyniosły załamanie idei 
kompromisu, „Porozumienie” 
z 1950 r. nie zostało nigdy 
formalnie Drzez żadną ze 
stron odrzucone. W 1956 ro
ku zaś w przywołanym pro
tokole do „Porozumienia” z 
1950 roku Episkopat zobowią
zał sie. że poprze wszystkie 
W3'siłki państwa w celu u- 
trwalenia praworządności, 
sprawiedliwości i pokojowe
go wsDÓłżycia. Ważna ro
lę w rozwiązywaniu bieżą
cych problemów i w organi
zacjach między Daństwem a 
Kościołem odgrywać miały 
posiedzenia Komisji Wspólnej 
Rządu i Episkopatu, których 
częstotliwość była w jakimś 
sensie miernikiem temnera- 
tury obustronnych stosunków 
i złożoności zagadnień do 
rozwiązania. W ostatnich 
dwóch dziesięcioleciach no- 
siedzenia komisji. odbywały 
sie dość regularnie, a obu
stronna wola Dorozumienia i 
wzajemne zrozumienie Dozwo
liły na uregulowanie wielu 
spornych kwestii. Przedsta
wiony Wysokiej Izbie projekt 
ustawy jest tego najlepszym 
dowodem. Czyż nie są to, 
mamo nie zawsze dobrych do
świadczeń, oróby Dodjęcia 
współpracy w imię najwyż
szych ogólnoludzkich warto
ści? Wprawdzie pierwsze „Po
rozumienie” nie zostało w 
pełni zrealizowane i nie za
pobiegało przyszłym konflik
tom, to jednak przełamało o- 
no istniejące jeszcze wówczas 
bariery, nie tylko psycholo
giczne. miedzy socjalizmem 
a katolicyzmem. Warto przy
pomnieć, że w Polsce nastą
piło historyczne spotkanie so
cjalizmu i katolicyzmu w 
takim zakresie, w którym nie 
miało ono nigdzie swego od
powiednika. Układ sił poli
tycznych u progu: Polski Lu
dowej, stan napięć, przeci
wieństwo doktryn soołeczno- 
-politycznych. filozoficznych i

politycznych, kazało wielu za
chodnim obserwatorom pol
skiej sceny politycznej przy
puszczać, i*  w Polsce musi 
dojść do wojny religijnej, 
która następnie przeobrazi 
się w wojnę polityczna prze
ciw socjalizmowi. A  w Pol
sce nie tylko nie doszło do 
wojny religijnej, ale znaleźliś
my w sobie, a dotyczy to 
wszystkich zainteresowanych 
stron, dość dobrej woli i si
ły, a nade wszystko mądrości 
politycznej, w wyniku czego 
rozpoczęliśmy wielki, history
czny dialog w  imię najwyż
szych — narodowych — inte
resów

To właśnie te, najwyższe 
wartości legły u podstaw po
lityki wyznaniowej w latach
70., a głównie 30. W począt
ku bowiem lat 70 państwo 
nasze zadeklarowało chęć u- 
łożenia stosunków z Kościo
łem katolickim na • trwałych 
podstawach, a nie na nłyt- 
kim kompromisie, W tych to 
latach głębokiemu przewar
tościowaniu uległ stosunek do 
religii, uznając ią jako zjawi
sko trwałe w państwie typu 
socjalistycznego. Podkreślono 
także wkład katolików świec
kich w budowanie naszej po
wojennej rzeczywistości, 
wskazywano na konstrukty
wizm Kościoła katolickiego i 
innych związków wyznanio
wych, dostrzeżono głęboką e- 
wolucję doktryny społecznej 
Kościoła, ' t  szacunkiem odno
szono się do ewolucji całego 
powszechnego Kościoła kato
lickiego — zwłaszcza po II 
Soborze Watykańskim — w 
kierunku Dełnienia przez nie
go misji w różnych syste
mach politycznych, nie prefe
rując i nie wiążąc sie z ża
dnym bezpośrednio. Polska, z 
je j złożonością problemów 
wyznaniowych docenia wkład 
Stolicy Apostolskiej w dzieło 
pokoju, rozbrojenia i między
narodowego pojednania. Te 
wysiłki sa zbieżne, a w  wielu 
przypadkach tożsame z Doli- 
tyką naszego państwa. To 
wszystko zadecydowało, że 
państwo nasze wyraziło wole 
respektowania w praktyce 
tych wartości, które składają 
się_ na wychowawczą rolę 
Kościoła w stosunku do wier
nych. Uznano także trwały ' 
charakter religijnej działalno
ści Kościoła w państwie na

szego typu. Dzięki temu n a
począł się dwuipłaszczyznowy, 
wzajemnie się warunkujący, 
z pozytywną oceną społeczny, 
dialog miedzy rządem pol
skim a Episkopatem 1 miedzy 
Polską Rzeczą pospolitą Lu

dową a Stolicą Apostolską — 
którego świadkami finału je
steśmy obecnie.

Mając na uwadze ewolucyj
ny charakter stosunków wy
znaniowych w Polsce, trzeba 
stwierdzić, ze w latach 80 
weszły one na znacznie wyż
szy potziom Jeżeli bowiem w 
poprzednim okresie realizo
wano w polityce wyznanio
wej koncepcje współistnienia 
państwa i Kościoła katolic
kiego, to w ostatnich latach 
weszliśmy na trudną  ̂ drogę 

i zbudowania modelu nie tylko 
współistnienia, ale nade wszy
stko współpracy państwa i 
Kościoła. Taka polityka wy
nikała z IX  Nadzwyczajnego 
Zjazdu Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej i _ rozwi
nięta została na X  Zjeździe. 
Nie su osób pominąć także u - 
chwały X  Plenum KC PZPR, 
która niewatoliwie w obsza
rze stosunków nasze i oartii 
do kwestii światopoglądowych 
ma wręcz rewolucyjne zna
czenie. Dzięki tym wszystkim 
działaniom rozpoczął sie hi
storyczny Droces wpisywania 
Kościoła w naszą oowojenną 
rzeczywistość.

Obywatele Posłowie!
Jestem głęboko przekonany, 

że dalsize prace nad proje
ktami dokumentów, a następ
nie ich przyjęcie przez Wy
soka Izbę przyczyni się w 
znaczący sposób do poprawy 
szeroko pojętych stosunków 
wyznaniowych, uczyni nasze 
działania reformatorskie bar
dziej wiarygodnymi, a prze
de wszystkim przyczyni się 
do zbudowania modelu socja
lizmu demokratycznego i hu
manistycznego, a koncepcja 
państwa wojującego ateizmu 
całkowicie należeć będzie do 
historii.

Moje pauekonanie wynika 
także z faktu, że w naszych 
krakowskich warunkach dia
logu i współpracy zawsze de
cydowała odpowiedzialność 1 
realizm polityczny w imię 
najwyższego dobra Polski 1 
Krakowa.

P amiętam, jakie kło
poty miał Ryszard 
Kłyś, kiedy w „Ka
kadu”, utworze nigdy 
właściwie niedocenio
nym, zdecydował się 

na konstrukcję postaci „dobrego” 
Niemca, funkcjonariusza hitle
rowskiego systemu. Nie zapomnę 
też frustracji Krzysztofa Kąko
lewskiego, kiedy osobiście posta
nowił porozmawiać z byłymi hi- 
lerowcami „po ludzku”, zadając 
im kawiarniane pytanie: „Co u 
pana słychać?” . Losy książek Kły-

J to bowiem oczach „dobroczyńcy  
i ludzkości” stawali się „zbrodnia- 
i rzam i” i „ludobójcam i”, „karły  
j reakcji”  — „św iętym i” „m ędrcy" 
j — „głupcam i” , „bezinteresow ni 
j prorocy” —  „skom ercja lizow any- 
I m i oszustami”, „społeczni f ila n 

trop i”  — „złodziejam i” , Zdarzało 
| się też odwrotnie: odsądzany od 
j czci i wiary „karierow icz” poda- 
I wał rękę w sytuacji, kiedy „po- 
| rządni” odmówili już wszelkiej 
| pomocy, a bojkotowany towarzy- 
j sko „ ideolog” prowadził żywot 
• „świętego i  spraw iedliw ego”. Pi_

seenlzację „Milczenia” , dokonaną 
przez Wacława Jankowskiego w 
roku 1984 Podejmując się reali
zacji „Dnia” , zaprosił Giżycki do 
współreżyserii Romanę Bobrow
ską. znakomicie — dzięki wspa
niałemu rzemiosłu radiowemu — 
czująca dramaturgie dźwięku sło- 
wa i Krzysztofa Szwajgiera. któ
rego kompozytorski talent nada
wał teatralnej publicystyce Wal
czącego Teatru STU wymiar u- 
niwersalnyeh uogólnień. Powsta
ło dzięki t?rrtu widowisko przej
mujące w swojej, kameralnej (

KRZYSZTOF MIKLASZEWSKI

Racje „trudnego opty

ły kleryk, upajając się bluźnier- 
stwami, prowadzi wyrafinowaną 
grę konwersyjną ze swym byłym 
kolegą. Niczym szatan Chrystusa, 
tak Born przeora „w odzi na poku
szenie” . Na próżno. Dopiero lik
widacja getta da Bomowi nie
powtarzalną szansę. Szansę w 
grze z przeorem. Tym razem bę
dzie to gra o wszystko. Gra na 
śmierć i życie.

Obecność Emanuela Blatta (gra
jący gościnnie postać Żyda 
Krzysztof Globisz) nie jest — 
jak można by początkowo przy-

Z TEATRU

t ł

sia 1 Kąkolewskiego przypomni 
zapewne szczegółowo historia li
teratury, ja natomiast zobowią
zany jestem niewtajemniczonych 
powiadomić, a młodszych nau
czyć iż jeszcze w latach 70. dla 
przedstawienia Niemca obowią
zywał w naszej propagandzie wi
zerunek kata i mordercy. Jedyny 
zaś od niej wyjątek stanowił o- 
calony cudem z obozu komunista- 
antyfaszysta, pracujący po wojnie 
w NRD dla dobra socjalistycznego 
obozu.

Mój absmak (świadomie uży
wam niemieckiej kalki językowej) 
polegał na bezsilności wobec cen
zury i telewizyjnej centrali, by 
w krakowskim Teatrze TV 
przeforsować zamówione przeze 
mnie w najlepszej wierze u wy
mienionych autorów srebrnoekra- 
nowe wersje. Na nic zdała się 
powtarzana uporczywie teoria ra
cji „trudnego optym izm u” , wyni
kająca chociażby z obserwacji na
szej rzeczywistości. Właśnie ona, 
ta rzeczywistość, była dla mnie
— wtedy już 30-latka — naj
lepszą nauczycielką życia, obo
wiązująca zaś do dzisiaj w Pol
sce zasada absolutnej nietoleran
cji w myśl narzuconej formuły 
„k to  nie z nami, ten przeciw ko 
nam”  wykształciła odruch nieuf
ności wobec każdej ekstremy.

Mój organizm zaczął po pro
stu odrzucać każdy przeszczep i- 
deologii. oglądającej świat w wi
dzeniu czarno-białym. Na moich

■■ szę: „zdarzało się” by nie wpaść 
| w  skrajność następną.

Piszę to też nie tylko dlatego, 
że 45 lat funkcjonowania wła
dzy ludowej dowiodło racji 

sformułowań św. Augustyna o 
naturze prawdy i sprawdzianu 
dialektycznych meandrów syste
mu młodego Marksa. Piszę, to 
głównie pod wrażeniem „Dnia 
gniewu” Romana Brandstaettera, 
niedawno zmarłego przedwcześnie 
i niesłusznie w Polsce zapoznane
go poety dramaturga.

Zakodowany w jego utworach, 
a wynikający ze świadomości 
twórczej (wzorowany na Eliocie 
i Claudelu) liryczny barok znie
chęcił bowiem na tyle uganiają
cych jedynie za „now inkam i” re
żyserów, że postanowili odesłać 
Brandstaettera utwory do lamusa, 
Najbardziej ucierpiał na takim 
stereotypie odbioru „Dzień gnie
wu . To wręcz nieprawdopodob
ne, ze prapremiera polska tego 
dramatu —  ̂wstrząsającego ora
torium scenicznego (bluźnierstwo 
prowadzi tu do catharsis zdrada 
do wybaczenia, a zbrodnia do ra
chunku sprawiedliwości) odbyła 
się dopiero w tym sezonie.

To Henryk Giżycki, kierownik 
artystyczny nowohuckiego Teatru 
Ludowego, stanął już po raz dru
gi wobec Brandstaettera na wyso- 
kości zdania. Za pierwszy taki 
gest mecenatowy wziąć trzeba in-

„zam kniętości” . Widowisko w 
którym „dzianie się” buduje'każ
dy detal słowa, ruchu i dźwię
ku. Na tych trzech elementach 
opiera się bowiem myślowe prze
słanie dramaturga, umiejącego je 
zapisać w postaci tragedii.

Rzecz dzieje się w klasztorze 
odsuniętym od świata. Docho
dzące do świadomości widza 

realia okupacyjne mają jedynie 
chaiakter syntetyczny. Stanowią 
rodzaj zagrozenia, które wisi nad 
głowami zamieszkujących klasz
tor mnichów Zagrożenie to zresz
tą nie pozostaje zbyt długo ab
strakcyjnym fatum. Szybko sie 
mterializuje. W klasztorze zna !

schronienie Zyd, ^
y cudem z progromu miei- 

a z X f ro f tU- Za ud^ « n i e  mu
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di owali teologie ale Rn™ 
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prowadzi Ide° Iogia ^zizm u do-" 
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w W 7  a n ieciys ° x a- 
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mizmu
puszczać — „szczęśliwym przypa
dk iem ”. To kochanka Borna, pro- 
wokatorka i szantażystka, Julia 
Chomin (Jadwiga Lesiak) „oca
l i  zbiega Ocali za, wiedzą i 
przyzwoleniem Borna. Blatt bo
wiem stanie się kartą szlemową 
w rozgrywce. Przeor będzie miał 
do wyboru: albo wydać ucieki
niera. albo skazać na śmierć 
wszystkich podwładnych. Kiedy 
zaś oj gotowi na śmierć staną za 
zbiegiem murem, Bom podejmie 
jeszcze jedną zagrywkę. Oto od- 

krywszy Blatta, zainscenizuje poj- 
manie Chrystusa. Po to, by ten 
wizerunek podeptać i poniżyć.

Blatt w Pojedynku spojrzeń 
W 3 .transfiguracji taką 

snę. że „naw rocony”  Born odstą-
Zb/Tdnl Ten moment za- 

pewne odstręczał polskich „naro-
- , Brandstaetter idzie 

-N a w róce n ie " nie 
zniweluje „kary” : Born zginie z 
rąk zamachowców, tuż p0 wyj
ściu z klasztoru.

Dobro oczyszcza zło, ale wca
le nie niweluje jego zło- 
7a- , ? które są potrzebne dla 

^istnienia światła oczyszczenia 
zdaje się mówi autor „Dnia 

gniewu”, prekursor racji „trudne
go op tym izm u ” , a trójka prota- 
gomstów z rewelacyjnym wprost 
Jaśkiewiczem dowodzi racji Tea
tru, który ocalić zdołał jeden z 
ciekawszych polskich dramatów.
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Prof. dr hab. KONRAD KONIOR 60 lat po poufnej konferencji

Ink rodziło się koncepcjo budów™ 
Centralnego Okręgu Przemysłowego

Nadana w  dniu 12
kwietnia telewizyjna 
audycja pt. „ II Rze
czypospolita niezna
na” — Stalowa Wo
la ł inne miasta 

COP-u”  pjfeypomniała mi, że wła
śnie obect.le w  kwietniu 1989 
roku mija sześćdziesiąt lat od 
poufnej konferencji w  Okręgo
wym Urzędzie Górniczym w Ja
śle, na której po raz pierwszy u- 
jawniona została i omawiana 
sprawa budowy Centralnego O- 
kręgu Przemysłowego w Polsce. 
Ponieważ jako geolog i sekretarz 
Stałej Komisji Technicznej przy 
Okręgowym Urzędzie Górniczym 
w Jaśle osobiście brałem udział 
w  tej konferencji, przedstawiam 
jej przebieg, oraz na podstawie 
ocalałych zapisków — konsekwen
cje. Opis konferencji przytaczam 
według tekstu wziętego z opra
cowania „Kartki z życiorysu” , 
przygotowanego przeze mnie w 
roku 1983 dla Stowarzyszenia In
żynierów i Techników Przemy
słu Naftowego, nagrodzonego na 
konkursie „Pamiętniki naftow
ców”.

„Sprawa zaczęła się niezwykle 
prosto. Pewnego dnia wiosną 
roku 1929 naczelnik Okręgowego 
Urzędu Górniczego w. Jaśle inż. 
J. Onyszkiewicz otrzymał za
wiadomienie, określające datę 
przyjazdu komisji ministerialnej 
na poufną konferencję. Wśród 
osób wyznaczonych do udziału w 
tej konferencji znalazłem się 
również ja. W oznaczonym dniu 
przybyli z Warszawy z Minister
stwa Przemysłu i Handlu prze
wodniczący konferencji mjr. dypl. 
Sztabu Generalnego Marian 
Kandel, Szef Samodzielnego Wy
działu Wojskowego w Minister
stwie Przemysłu i Handlu, oraz 
członkowie delegacji w  osobach

wicedyrektora Państwowego In
stytutu Geologicznego inż. Stefa
na Czarnockiego, dr inż. Stanisła
wa Olszewskiego, a także przy
byłego z Borysławia naczelnika 
Wydziału Naftowo - Solnego w 
Państwowym Instytucie Geolo
gicznym dr Konstantego Tołwiń
skiego. Ze strony Okręgowego U- 
rzędu Górniczego w konferencji 
brali udział naczelnik Urzędu 
inż. J. Onyszkiewicz i radca inż. 
Br. Morawski, ja zaś reorezento-
■ wałem Stałą Komisję Technicz
ną.

Major M. Kandel przedstawił 
mapę Polski z nakreślonymi gra
nicami Centralnego Okręgu Prze
mysłowego (COP), oraz wyczer
pująco uzasadnił potrzebę stwo
rzenia takiego okręgu względami 
bezpieczeństwa państwa. Górno
śląski Okręg Przemysłowy, ja
ko położony bezpośrednio przy 
granicy państwa, narażony jest 
w razie konfliktu węjenego na 
unieruchomienie i zniszczenie. Z 
tego względu konieczne jest stwo
rzenie okręgu przemysłowego 
środkowopolskiego w  oddalonej 
od granic centralnej części Pol
ski, najbezpieczniejszej. Na ma
pie zaznaczono również przyszłą 
lokalizację zakładów przemysło
wych, zwłaszcza przemysłu cięż
kiego jak np. Stalowa Wola, Sta

rachowice, Skarżysko Kamienna 
i inne. Cała koncepcja była jak 
najbardziej uzasadniona. We 
mnie obudziła jednak wątpliwo
ści sprawa całkowitego bezpie
czeństwa projektowanego Cen
tralnego Okręgu Przemysłowe
go, czemu dałem wyraz w py
taniu: „Panie M ajorze, a co bę
dzie jak  sam oloty n iep rzy jac ie l- 
skie przedrą się nad Centralny  
Okręg Przem ysłow y?” - . Major 
Kandel popatrzył na mnie z pew
nym politowaniem i odpowiedział: 
„Panie Doktorze, widać, że się 
Pan zupełnie nie orien tu je  w 
tych  sprawach. T o  jest zupełnie 
niem ożliw e. Przecież nasza arty 
leria  przeciw lotn icza i  lo tn ictw o  
do tego nie dopuszczą’’. Umilkłem, 
nieco zawstydzony swoją igno
rancją. Tymczasem 1 września 
roku 1939 już o godzinie 5 rano 
COP był bombardowany przez 
samoloty niemieckie. Podkreślić 
tu należy, że zakłady przemysło
we Centralnego Okręgu Prze
mysłowego powstałe w latach 
trzydziestych, budowane były 
na najwyższym współcześnie 
światowym poziomie technicz
nym. Na maszynach i urządze
niach z tamtych czasów wytwa
rzana jest jeszcze obecnie produk
cja eksportowa.

W dalszej części konferencji ©-

mawiana były sprawy związane 
ściśle z przemysłem naftowym. 
Chodziło nie tylko o powstrzy
manie spadku produkcji, ale o 
jej zwiększenie. Rezultatem był 
wzrost w roku 1930 ilości wier
ceń poszukiwawczych z sześciu 
w roku 1929, do szesnastu w ro
ku 1930. Ponadto postanowiono, 
w związku z wcześniejszymi po
zytywnymi wynikami sporadycz
nych doświadczeń na temat o- 
trzymania płynnych węglowodo
rów z łupków menilitowych, prze
prowadzić badania bitumiczności 
tych łupków na większych ob
szarach, zwłaszcza w Karpatach 
Środkowych, gdzie otrzymano za
chęcające wyniki. Ponieważ cho
dziło o szczególne pobranie pró
bek łupków świeżych, konieczne 
było dla ich uzyskania wykona
nie w wybranych miejscach prac 
górniczych w postaci szybików 
i sztolni, w zależności od wielko
ści kąta upadu, biegu warstw w 
danym punkcie, oraz morfologii 
terenu. Kierownictwo naukowe
i techniczne nad robotami w o- 
kręgu zachodnim powierzono 
mnie. Organizacja ogólna, nad
zór i finansowanie całości prac 
przekazane było Państwowemu 
Instytutowi Geologicznemu w 
Warszawie.

Zostałem więc dodatkowo kie

rownikiem bardzo odpowiedzial
nych i trudnych, przy ówczesnej 
znajomości Karpat, prac. Na 
szczęście miałem jako asystenta 
inżyniera górniczego Bohdana 
Trześniowskiego, który nadzoro
wał techniczną stronę wykony
wanych prac, a na czele każdej 
grupy terenowej stał sztygar.

Roboty w związku z łupkami 
menilitowvmi prowadzone były 
w latach 1929 i 1930. W roku 
1929 roboty trwały od 10 sierpnia 
do 27 listopada, zaś w roku 1930 
od 14 maja do 7 października.”

*

Na poważne znaczenie, jakie 
władze przywiązywały już 
wówczas do możliwości uzy

skiwania z łupków bitumicznych 
płynnych węglowodorów typu 
ropnego wskazuje fakt wizytacji 
w dniu 6 września 1929 robót w 
terenie przez komisję ministerial
ną w tym składzie, jaka brała 
udział w pierwszej konferencji. 
Przy tej okazji u właściciela Ry
manowa hr. Jana Potockiego o- 
glądaliśmy flaszkę z ciemnym, 
prawie czarnym płynem o zapa
chu ropnym, uzyskanym kilka 
lat wcześniej z łupków menilito
wych. Podczas prowadzonych 
prac stwierdzono, że niektóre łup

ki potrzymane nad płomieniami 
zapalały się.

Wykonane w dniu 6 września 
1929 podczas inspekcji w terenie 
komisji Ministerstwa Przemysłu
i Handlu zdjęcie fotograficzne 
stanowi historyczny dokument 
tego faktu.

Szefem komisji Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu przybyłej 
na wiosnę 1929 na poufną kon
ferencję w Okręgowym Urzędzie 
Górniczym w Jaśle w sprawie 
COP-u był mjr. dypl. Sztabu 
Głównego Marian Kandel. Wska
zuje to na polski Sztab Główny, 
jako autora projektu budowy 
COP-u. W tym czasie od 8.VI. 
1926 do 4. XII,1930 ministrem 
Przemysłu i Handlu był inż. Eu
geniusz Kwiatkowski, który jako 
minister skarbu i . wicepremier 
od 13.X.1935 przyczynić się mógł 
zasadniczo do realizacji budowy 
Centralnego Okręgu Przemysło
wego.

Badawcze prace i roboty gór
nicze, w związku z łupkami me- 
nilitowymi, prowadzone w la
tach 1929 i 1930 w obszarze Kar
pat jasielskich, miały charakter 
wstępny. Chodziło bowiem o zo
rientowanie się co do wartości 
tych łupków jako surowca (A. 
Różycki 1929, „Badania Wstępne 
nad karpackimi łupkami bitu
micznymi” )- Szczęśliwie ocalałe z 
zawieruchy II wojny światowej 
notatniki z okresu marzec 1929 — 
grudzień 1930 umożliwiają na
wet odtworzenie całokształtu wy
konanych prac. Były one dowo
dem dalekowzroczności władz 
polskich i konsekwencji, a ter
min rozpoczęcia i szybkie tempo 
prac przy budowie COP-u świad
czyły o dostosowywaniu rozbudo
wy gospodarczej do realnych moż
liwości.

Pamiętnik syna Chruszczowa (11)

POWRÓT OJCA
Otoczenie ojca potakiwało mu. starając się podtrzymać iluzję, że 

jeszcze chwila, a USA pozostaną w  tyie. Tym saimym pierwszy kraj 
socjalistyczny słanie się najbardziej technicznie rozwiniętym mocar
stwem w świecie

Wracając z poligonu ojciec, nie zajeżdżając do domu. skierował się 
na Kreml. Do domu przyjechał między piątą a szóstą, zostawił w  ja
dalni teczkę z dokumentami < zaproponował mi:

— Pospacerujmy.
Ostatnio ojciec zmienił skórzaną aktówkę, s której korzystał przez 

wiele lat. na czarna teczkę z monogramem na zamku. Podarował mu 
ją jeden z gości zagranicznych. Spodobała mu się i nie przekazał jej
—  jąk zazwyczaj — pomocnikom, a zostawił sobie, i nie rozstawał 
się z nia do dnia dymisji.

Rytuał wieczornej przechadzki powtarzany był codziennie: od do
mu do bramy; lekki ukłon salutującemu oficerowi ochrony, skręt w 
lewo wąską alejką asfaltowaną wzdłuż , wysokiego muru. Po obu 
stronach dróżki rosirią młode brzózki. W rogu mała polanka z brzo
zami pośrodku. Tutaj krótki przystanek i rozkoszowanie si  ̂widokiem 
drzew i krzewów. To również stało się tradycją. I znów skręt w le
wo. Z prawej strony za murem znajduje się sąsiednia willa, dokład
na kopia tei w  której mieszkamy. Wcześniej mieszkał tam Malenkow, 
po nim Kiriczenko. obecnie dom stoi pusty. W murze zielona furtka, 
przez którą można przejść przez sąsiednią działkę do Woronowa i 
dalej do willi, która zajmował Mikojan.

Dziś przechodzimy obok furtki i idziemy dalej, obchodząc dom z 
prawej strony. Zamiast brzóz były z tej strony wiśnie. Wiosna drze
wa przypominające pulchne kule. pokryte były białymi kwiatami, a 
obecnie na cienkich aałaakach tylko gdzieniegdzie widać pojedyncze 
czerwone listki. Jesień...

Spacerujemy we dwóch. Nasze wspólne przyzwyczajenie. Czasem 
przyłącza się Rada i Adżubiej, rzadziej mama. Natomiast my stano
wimy nierozerwalną parę.

Część drogi szliśmy w  milczeniu. Ojciec chyba zmęczył się i nie 
chciało mu się rozmawiać.

Idę a boku i myślę: zacząć rozmowę o  spotkaniu z Galiukowem, 
czy przełożyć ją na kiedy indziej. Bałem się mówić na ten temat. 
Można otrzymać reprymendę: „N ie  m ieszaj się w nie swoje sprawy”. 
Coś takiego zdarzało się już w rozmowach o Łysence *) i genetyce. 
Obecnie moja sytuacja była jeszcze bardziej niewygodna. Nikt i-n i
gdzie nie wtracał sie do spraw związanych ze stosunkami w najwyż
szym kierownictwie. Ojciec nigdy nawet sobie nie pozwalał w naszej 
obecności na wypowiedzi o kolegach z KC.

Ja jednak chciałem nie tylko złamać tę zasadę, ale także nosiłem 
się z zamiarem oskarżenia najbliższych współpracowników i towa
rzyszy ojca o spisek, a równocześnie trudno było to uczynić z pobu
dek czysto ludzkich. Zarówno Breżniew, jak i Podgorńy. Kosygin i 
Polianski, często gościli u nas. Bawili się i żartowali. Wielu pamiętam 
jeszcze z okresu dzieciństwa w Kijowie. Jeżeli wszystko to okaże się 
bzdura, wymysłem człowieka, którego ledwie znałem — w  co bardzo 
chciałem wierzyć — nie będę im potem mógł spojrzeć w  oczy?

Z d ecyd o w a łem  sie p rze ło żyć  ro zm ow ę  na ten  tem at.

Dowiedziałem sie natomiast o jego wrażeniach z prezentacji tech
niki wojskowej. Oczy ojca rozpalały się. na twarzy nie było widać 
zmęczenia. Rakiety to jego duma. Wylicza typy rakiet, porównuje 
ich parametry. Ojciec jest dumny z tego. że pod względem potęgi 
wojskowej dorównaliśmy Amerykanom. Gdy został I sekretarzem 
KC na początku lat pięćdziesiątych, amerykańskie bombowce mogły 
razić dowolny punkt na naszym terytorium. Obecnie sam prezydent 
Kennedy uznał równowagę potęgi : wojskowej Związku Radzieckiego
i Stanów Ziednoczonych.

Wybrawszy stosowny moment spytałem: — A jąk podobała ci się 
„nasza” rakieta?

Wyraźnie nie chcąc dyskutować na ten temat, widać wiele o tym 
rozprawiano na poligonie, ojciec odpowiedział:

— Dobra rakieta, ale Jangela lepsza. Ją właśnie będziemy, produ
kować. Wszystko omówiliśmy i podjęliśmy decyzję. Nie wracajmy 
więcej do tego tematu. Po chwili dodał:

__Macie jednak dużo dobrych pomysłów. Zaakceptowaliśmy pro
gram waszych prac. Obecnie Smirnow**) zajmuje się sprawami for
malnymi.

(ciąg dalszy ju tro )

•) Łysenko Trofim — radziecki agrobiolog, od 1939 t . ezł. AN ZSRR, 
V  latach 1938—56 i 1961—62 przewodniczący Ogólnozwiązkowej Akad. 
ifauk Rolniczych im. W. Lenina. Zagorzały przeciwnik genetyki.

••) Smirnow Leonid — wówczas wicepremier ZSRR.

'TPo co zostało ze szkoły, tych parę czarnych kikutów, rozwlekają 
teraz linami przy pomocy specjalnego pojazdu, wypożyczonego z 

Bańskiej Niżnej. Wyciąga nawet 80 na godzinę — informuje dyrektor 
JANUSZ DZIEDZIC. O, pożarze nie chce rozmawiać. O czym tu mó
w i ć ? — pyta. — Była szkoła, nie ma szkoły. Podpalili, to fakt, ale 
dlaczego to ja nie wiem. Qzy mieli powód? Jaki tam powód, spalili 
i już. Uczniowie byli tacy sami jak inni: nie najlepsi, ale też nie 
ostatni w szkole. Tu dużo ludzie jeżdżą za wodę. Matka jednego i 
ojciec drugiego najstarszego, już od paru lat są w Ameryce. To może 
niedostatki opieki? Trudno mi powiedzieć... (Wcześniej pani prokura
tor ANNA MARZYMSKA powie: to są domy zasobne, jeden w dru
gi jak pod Warszawą, ale nie wychowują, bo rodzice sa wodą!)

ożar rozpoczął: się w 
środę, 12 kwietnia, 
przypuszczalnie oko
ło godziny 21. Ale 
chodzi o ten drugi 
pożar — zaznaczy ppłk 

ZBIGNIEW RACZEK, zastępca 
komendanta wojewódzkiego ds. 
operacyjnych. I rozłoży przed 
sobą protokoły z zajścia, żeby 
wszystko powiedzieć jak należy, 
bo on sam przy pożarze nie był, 
a komendant rejonowy akurat

podpułkownik współczuje tym 
dzieciom, bo oni teraz muszą 
być jak te zające pod miedzą. Z 
bijącym sercem czekają na decy
zje dorosłych. Starzy popełnia
ją błędy, a co dopiero takie dzie
ci — mówi. — Oczywiście zasta
nawiałem się dlaczego to zrobili. 
Na pewno nie przez złe oceny. 
Był niedawno taki przypadek, ale 
wtedy uczniowie podpalili szafę 
z dziennikami. Długo nie ma ro
dziców, to na pewno ma wpływ.

ciemnej kuchni drewnianego 
domku. Jest jeszcze pokój i ła
zienka oraz spora nieoświetlona 
sień. Nie widać tych dolarów 
płynących z Ameryki. Choć inna 
sprawa, że po drugiej stronie 
drogi buduje się starszy syn. 
Rozmawiamy z najmłodszym Jaś
kiem, gdyż najstarszy z trójki 
podpalaczy (14 lat) wyjechał do 
sanatorium, a średni (skończone 
13 1.) jest jeszcze w szkole w 
Skrzypnem — został tam skiero
wany za karę. Tylko najmłodszy 
Jasiek B. (za miesiąc kończy 13 
lat) jest uchwytny.

Leży w łóżku, (teraz to on 
tak ciągle — mówi babcia
— zimno go trzęsie, to tak z 

tych nerw). — Chodź tu,' woła 
ojciec od, pieca. A  babcia (76 
lat) „ zrywa się z ławki spod o- 
kna i niesie chłopcu spodnie.

— Przyszli po mnie — zaczyna 
niechętnie.

kę bo na tej starej cała droga za 
nic nie chce się pomieścić. — I 
wtedy ten najstarszy podpalił. 
Jak zobaczyłem, że się pali, to 
już nie czekałem tylko zacząłem 
uciekać. Zaraz też przegonił mnie 
jeden, a potem drugi. Najpierw 
wyrzuciliśmy słoiki do rowu i 
przykryliśmy je gałęziami, po
tem polecieliśmy dalej. Wysze
dłem na drogę gdzieś półtora ki
lometra stąd. Już dochodziłem do 
wsi, kiedy zaczęła wyć pierwsza 
syrena w Maruszynie. Zaraz po
tem dołączyły się dwie następne
— w Bańskiej i Pitoniówce. Oj
ca nie 'było w domu, poszedł do 
pożaru. Ja od razu poszłem do 
łóżka.

— Matka już wie?
— Nie dzwoniłem, ale ojciec 

Jaśka J., najstarszego, już wie'. 
Jego zadzwoniła i powiedziała 
mu: przyjeżdżaj, weź se go, bo 
nie wiem co z nim robić, chyba 
go wyrzucę. To i moja się do-

ELŻBIETA BOREK

O STA TN I D Z W O N EK
dzisiaj nie ma czasu, bowiem 
musiał wyjechać * grupą 9 
dziennikarzy, 'którzy przyjechali 
aż z Warszawy na jubileusz Stra
ży Pożarnej na Podhalu.

— Ogień powstał w przybu
dówce, takim składziku przy 
szkole podstawowej w miejsco
wości o nazwie Bańska Górna 
Dzwonek. Przyczyną było pod
palenie. Ogień zauważyła sąsiad
ka o godz. 21.40, a pierwsza jed
nostka straży była na miejscu 
już o 21.51, gdy pożarem objęty 
był cały budynek. Ratowano 
więc budynki mieszkalne obok,

bo były poważnie zagrożone. Nie 
było łatwo. Wodę dowożono z 
odległości 3 km. W akcji brało 
udział 9 jednostek i użyto 60 
tys. litrów wody. Jak to się mu
siało palić! Jak pochodnia — do
rzuci nagle. — Budynek szkoły, 
to był taki trociniak, dwie ściany, 
a między nimi wsypane trociny 
dla ocieplenia. Nie było co rato
wać.

Rozgadaliśmy się na dobre. Pan

Ale — dodaje — musieli mieć 
straszną złość do tej szkoły, bo 
już w  przeddzień próbowali ją 
podpalić. Ogień w  porę zauważo
no i został ugaszony.

— We wtorek, 11 kwietnia, je
den s nauczycieli przypomniał 
sobie, że światło w akwarium nie 
zostało zgaszone i około godziny
21 poszedł do szkoły. Ogień był 
jeszcze mały, więc go po prostu 
zdeptał. Wezwano milicję, ponie
waż czuć było benzynę i nasunę
ło się przypuszczenie o podpale
niu. Milicja przyjechaia, spisa
ła, ale nikt jakoś nie zaintereso
wał się osobami podpalaczy. W

końcu przecież do niczego nie 
doszło...

— I  to mi nie może zejść z 
głowy, że oni nie chcieli się do
wiedzieć, kto zamierzał spalić 
szkołę. Dopiero jak szkoła poszła 
z dymem, to milicja od razu po
jechała do Pitoniówki po Jaśka
B. Wtedy wiedzieli gdzie trafić. 
No i co ja mam teraz z nim zro
bić? Zabić go czy jak? — Z oj
cem Jaśka S. siedzimy w małej,

— Żebym ja była wiedziała, że 
to Jasiek z Pitoniówki, to byk 
go nigdzie nie puściła — lamen
tuje babcia. — On se tu malo
wał, wylecioł na chwil-?, kto tam 
wiedzioł gdzie poszedł? Będzie z 
tydzień jak dostał od brata 
rżniątkę, co by sie poprawił. Miał 
powiedziane, żeby się z Jaśkiem 
nie zadawał, bo pani w szkole 
narzekała, że sie bez to nie
grzeczny zrobił. Malował spokoj
nie, a oni po niego przyszli. Ja
siek — woła nagle — pokaż co 
żeś rysował!

Na szkle tańczy Janosik. Ładne
— mówię. — E tam, nie ładne, 
to jeszcze nie skończone. Ładne 
to były góry, nie tata?

—■ Pokaż pani dyplom — mówi 
ojciec na potwierdzenie. „Dyplom 
wyróżnienia dla Jana S. w ma
larstwie na szkle, Zakopane 85”
— czytam. — Tam były te góry, 
alem zmył, żeby było szkło na 
inne obrazki. — Przynosi z po
koju jeszcze innego górala, a oj
ciec kiwa głową: po kim on tak 
umi, bo nie po mnie przecież. I 
co go podkusiło, ki diabeł, że 
tak za nimi pociągnął?

— Przyszli, zawołali, taty aku
rat nie było, tom •‘wyszedł. — Ja
siek stał się bardziej rozmowny
— już mieli benzynę w słoikach. 
Powiedzieli do mnie: weź i ty. 
Jeden spuścił z traktora, ja zaś 
spuścił z kosiarki ojca.

Poszli do szkoły.
— Tu my przyszli —r Janek 

wyrwał środkową kartkę z zeszy
tu i rysuje plan. — Oni weszli 
do ubikacji nauczycielskiej, a ja 
stałem w uczniowskiej na cza
tach, (te ubikacje to były zwykłe 
walące się sławojki). Przeszli 
przez ścianę' górą i do drewutni. 
Tu polali na około siebie benzyną. 
Jak już polali jeden przyszedł i 
podał mi słoiki; Wyskoczył tędy
— Janek odwraca kartkę żeby 
narysować dalszą drogę kolegi. 
Kiedy dojdzie do ucieczki, bę
dzie musiał wyrwać kolejną kart

wie. Jasiek J. był dla niej chrześ
niak.

— Czemu oni to zrobili, mieli 
jakiś powód?

— To mi cały czas w  głowie 
siedzi, żem nie dopilnował żem 
paskiem nie przyłożył. Ale chłop
cy nie są źli. Czasem się pobiją, 
to normalne w ich wieku. I tyle. 
Jak tu wiedzieć, że planują taką 
rzecz.

0  j;aśku J., najstarszym, któ
rego w Bańskiej Górnej nie ma. 
bo wyjechał do sanatorium (jest 
poważnie chory). Młody nauczy
ciel STANISŁAW BIELECKI mó
wił, że to był chłopak spokojny, 
zrównoważony, potrafił okazać 
skruchę. Jak się z nim człowiek 
chciał dogadać, to się dogadał.

— 28 lat byłem komendantem 
Straży Pożarnej, to jak się za
częło palić, od razu poszedłem do 
pożaru. Zresztą każdy jeden po
szedł. Cała wieś — powiada oj- 
ciec'\Janka, — Wróciłem rano do 
domu i nic nie wiedziałem.

Poszedł z owcami na halę. Po 
chłopców kolejno przychodziła 
milicja. Najpierw po Jaśka B., 
ten powiedział na Jaśka J., na 
końcu wzięli Jaśka S.

Pewnie, że byli przestraszeni. 
Od razu też przyznali się do 
wszystkiego i ze szczegółami 
opowiedzieli przedstawicielom 
władzy co i jak. Tylko może bez 
tego planu, który zrobił Janek 
na kartce z zeszytu.

— Byli przerażeni — pani pro
kurator MARZYMSKA, która 
pierwsza rozmawiała z chłopca
mi, pamięta ich dobrze. — Roz
mawialiśmy z nimi parę godzin, 
ale żaden, rodzic się nie stawił. 
Nie byli zainteresowani.

1 wtedy powiedziała też o tych 
domach, co to nie ma w nich mi
łości, ale są pieniądze.

Silnik warczy, dzieci buszują 
między czarnymi deskami, 
robiąc epokowe odkrycia. 

Patrz, goła baba — mówi jeden 
( Dokończenie na str. 6)

r



S T R A Ż N IK  L E G IS L A C J I
(Dokończenie ze »tr . 3) 

wówczas gdy zmianą przepisu 
podejmuje się na krótko przed 
wyznaczonym terminem rozpra
wy. Długotrwały z natury tok 
postępowania legislacyjnego u- 
względniający tryb uzgodnień 
międzyresortowych lub konsul
tacje ze środowiskami powoduje 
z reguły blokowanie postępowa
nia przed Trybunałem. Zmiana 
lub uchylenie kwestionowanego 
aktu normatywnego powoduje u- 
morzenie postępowania zamiast 
wyjaśnienia istoty sprawy w dro
dze jawnej rozprawy i wydania 
orzeczenia.

Tego rodzaju praktyki, pod
kreślał prezes Klafkowski w in
formacji składanej z działalności 
Trybunału przed Sejmem, powo

dują niekorzystne skutki dla za
interesowanych. Jeśli bowiem 
przy uchyleniu lub zmianie kwe
stionowanych przepisów nie wy
daje się odpowiednich przepisów 
przejściowych to wyroki sądowe 
lub arbitrażowe albo decyzje ad
ministracyjne nie mogą być pod
ważone w drodze wznowienia 
postępowania mającego zastoso
wanie tylko w następstwie wy
dania przez Trybunał orzeczenia 
stwierdzającego niezgodność w 
prawie. W ten sposób również 
pozbawia się Trybunał możliwoś
ci szerszego wypowiedzenia się w 
danej sprawie, dokonania stosow
nej wykładni i wyrażenia w uza
sadnieniu do orzeczenia stwier
dzeń zapewniających w przysz
łości prawidłową legislację.

WOJCIECH TACZANOWSKI

Ostatni dzwonek
(Dokończenie ze str. 5) 

malec do drugiego, oglądając na 
pół spaloną ,,Sztukę polską”.

Teraz dzieci uczą się w 
remizie. Nie, nie rozmawiałem z 
chłopcami. O czym teraz k nimi 
gadać? Zastanawia się dyrektor.

W tej starej, niewygodnej i fa
talnej jeśli chodzi o warunki sa
nitarne, szkole uczyło się 129 
dzieci. Pracowało 7 nauczy
cieli, w tym ł napływowych, 
coraz to zmieniających się. 
Rotacja, jak chyba w każ
dej wiejskiej szkole, była du
ża. Nawet dyrektor był kilka lat 
w Ameryce. Ale mieli teatrzyk i 
spotkania, i wycieczki.

— Co pani mówi, że oni byli 
przerażeni? — dziwi się dyrektor, 
gdy przytaczam mu rozmowę z 
Drokuratorką. — Ani trochę. 
Grali bohaterów. Bo czego się 
niby mają bać? Co im zrobią? 
No. przecież do kryminału nie 
zamkną!

— Ten Jasiek, co to o nim w 
gazetach pisali, że został na dru
gi rok w tej samej klasie i że 
miał iść do szkoły specjalnej to 
z nim wcale tak nie było — mó

wił mały Janek S., gdy rozma
wialiśmy jeszcze u niego w do
mu o tym fatalnym wieczorze. — 
On nie miał iść do żadnej spe
cjalnej szkoły, tylko on jest cho
ry. W zeszłym roku leczył się w 
,,Oazie” w Zakopanem i tam cho
dził do szkoły. Jak tu wrócił, tó 
nie chcieli go przyjąć. Był zły. 
Płakał. Opowiadał, że pani nau
czycielka krzyczała do niego: po 
coś tu przy lazł! Ty nie masz pra
wa tu wcale być! Mówił, że po
darli jego papiery i że powinien 
być w 7 klasie. Wszyscy wie
dzieli, że od 20 kwietnia znowu 
jedzie do Zakopanego, dlatego 
tylko go przyjęli. Strasznie roz
paczał, że tak z nim robią, no i 
chciał się zemścić. Ja nie chcia
łem spalić szkoły, ale to jest mój 
przyjaciel i myślałem, że on ma 
rację.

Trójkę piromanów czeka ' sąd 
dla nieletnich. Bańska Górna 
Dzwonek doczeka się nowej 
szkoły. Chłopcy podpalili, lecz z 
pewnością nie tylko oni powinni 
znaleźć się na cenzurowanym.

ELŻBIETA BOREK

S e jm  z a k o ń c z y ł  o b r a d y
(Dokończenie ze str. 1) 

spodarki żywnościowej KAZI
MIERZ OLESIAK.

Rozpoczęła się dyskusja. U- 
czestaiczyło w niej 4 posłów.

Następnie pos. Zbigniew Bia
łecki (PZPR) przedstawił rzą
dowy projekt ustawy o przedsię
biorstwie państwowym „Polskie 
Koleje Państwowe”. Sejm u- 
chwalił tę ustawę przy 2 gło
sach przeciw i 5 wstrzymujących 
się.

Sprawozdanie z prac Komisji 
Ochrony Środowiska i Zasobów 
Naturalnych oraz Komisji Prac 
Ustawodawczych nad rządowym 
projektem ustawy o zmianie u- 
stawy o ochronie i kształtowaniu

środowiska i ustawy „prawo wo
dne” przedstawiła pos. Bożena 
Hager-Małecka (bezp.).

Sejm uchwalił ustawę o zmia
nie tych ustaw przy 3 głosach 
wstrzymujących się.

Projekt ustawy o centralnym 
funduszu rozwoju nauki i tech
niki oraz projekt ustawy o utwo
rzeniu Komitetu ds. nauki i po
stępu technicznego przy Radzie 
Ministrów oraz Urzędu postępu 
naukowo-technicznego i wdrożeń, 
przedstawił pos. Andrzej Gaw
łowski (PZPR).

Pierwszą z tych ustaw Sejm 
uchwalił przy 3 przeciwnych i 2 
wstrzymujących się głosach, dru
gą natomiast przy 3 przeciwnych
i 4 wstrzymujących się głosach.

Sądy i notariat-inaczej
(Dokończenie ze str. 1) 

czych w ramach sądownictwa 
powszechnego, jako wyodrębnio
nych wydziałów w sądach re jo 
nowych i wojewódzkich. Ozna
cza to zlikw idowanie obecnie is t
niejącego dualizmu w rozpatry
waniu spraw związanych z obro 
tem  gospodarczym. Dotąd spory 
pomiędzy jednostkami gospodar
k i uspołecznionej rozpatrywane 
są w kom isjach arbitrażowych, 
pozostałe natomiast w sądach 
powszechnych.

P ro jek t te j ustawy skrytyko
wała posłanka Niepokulczycka. 
Jej zaniepokojenie wzbudził 
fakt. ie  odbywa on drogę legisla
cyjną w oderwaniu od całego 
kompleksu zagadnień wiążących 
się z nowelizacją kodeksu cyw il
nego i  kodeksu postępowania cy
wilnego. N ie do zaakceptowania 
jest w ięc taki tryb  postępowania 
by najpierw  przekazywać spra
wy gospodarcze sądom pow
szechnym. a dopiero później po
rządkować prawo na którego 
podstawie sądy te będą orzekać.

P ro jek t ustawy o notariacie 
wprowadza do te j insty tucji dość 
istotne zmiany. Zaliczyć do nich 
należy uznanie notariusza za oso
bę zaufania publicznego, dopu
szczenie możliw ości stworzenia

indywidualnych kancelarii no
tarialnych, rozszerzenie kręgu o - 
sób m ogących wykonywać za
wód notariusza.

Czy można m ieć nadzieję, że 
nowa ustawa um ożliw i lepsze 
spełnienie fun kcji notariatów  —  
insty tucji, która — z uwagi na 
długi czas oczekiwania na doko
nanie czynności — spotyka się 
z krytyką społeczną? Na to  py 
tanie nie ma dziś jednoznacznej 
odpowiedzi. Is tn ie je  bowiem p ro 
sta zależność pomiędzy liczbą n o 
tariuszy, a ilością załatwianych 
przez nich spraw. Jak powiedział 
m inister spraw iedliwości Łukasz 
Balcer 720 notariuszy wspoma
ganych przez 1620 pracow ników  
adm inistracyjnych sporządziło w 
ubiegłym  roku 413 tysięcy ak
tów  notarialnych, dokonało prze
szło m ilion  czynności „w ieczy- 
sto-księgowych” oraz kilka m ilio 
nów poświadczeń.

Sporo em oc ji wywołała ostat
nia chyba już w te j kadencji 
Sejm u propozycja uzupełnienia 
składu rządu. P rzy  obecności 
294 posłów za pow ołaniem  Je
rzego Urbana na stanowisko m i
nistra — członka Rady M inistrów  
wypowiedziało się 153 posłów, 
przeciwnych było 97 posłów, a 
44 wstrzymało się od głosu.

Z teki Andrzeja B. Krupińskiego

Piątek, 28 kwietnia
—.......  1 i---------------------------------—

PRO G R AM  I

8.00 Prognoza pogody. 9.00—11.00 
Cztery pory roku. 11.35 Muzyka 
rozrywkowa. 12.05 Z kraju i ze 
świata. 13.05 Radio kierowców.
14.05—16.00 „Rytm”. 17.00 VIP. 18.05 
Problem dnia. 19.30 „Zielona Pół- 
nutka”  — aud. dla dzieci. 20.10 Ko
munikat ,TS”. 21.05 Kronika spor
towa. 2215 Muzyka wokalna ba
roku.

PR O G R AM  H

8.30—8.00 Kraków  na antenie. 8.10
Poranna serenada (m. in. Debussy
i Sarasate). 9.00 Maria Nurowska: 
„Post scriptum” . 9.50 „Umarli nie 
zdradzają”. 10.00 Godzina meloma
na. 11.10 Muzyczny non-stop (cz. I).
13.05—13.20 Kraków na antenie.
14.50 Pamiętniki: „Toscanini” . i5.30 
Przegląd płytowy. 16.00—17.15 K ra 
ków  na antenie. 18.30 Klub stereo.
19.30 Transmisja koncertu symfo
nicznego (m. in. Piotr Paleczny).
21.25 E. Rylski: „R efren ” — słuch

PR O G R AM  HI
7.30 Polityka dla wszystkich. 8.30

I. Shaw: „Chleb na wody płynące”.
9.05 Winien' i ma. 11.20 S. Lenz: 
,,Muzeum ziemi ojczystej” . 13.10 
Powtórka z rozrywki. 15.05 Poezja 
śpiewana. 16.00—19.00 Zaproszenie 
do „Trójki”. 19.00 „D ziw ne losy 
■lane Eyre”  — powieść. 20.00 
Wspomnienia z kompaktu. 20.45

3 DNI Z RADIEM
Klub „Trójki” . 23.00 G. Verdi: 
„Trubadur”.

PRO G R AM  IV
7.40 Prognoza biometeorologiczna.

8.30 Tydzień z Bogusławem Mecem.
9.35 Notatnik kulturalny. 11.05 Dom
i świat. 13.00—16.20 Popołudnie mło
dych słuchaczy. 17.40 Ludowe ry
tmy, 18.30 Język angielski. 19.35 
„Zygmunt August”. 20.10 Gra o 
przyszłość: 20.25 Muzykoterapia.
23.20 Piosenki „z myszką”.

Sobota, 29 kwietnia

pr o g r a m  i
8.00 Prognoza pogody. 8.30 Prze

gląd pra^y. 9.00—11.00 Cztery pory 
roku. 12.05 Z kraju i ze świata.
14.05 Piosenka tygodnia. 15.00 Mój 
program w ..Rytmie”. 17.00 Prze
boje z listy Jana Webera. 18.00 
„M atysiakow ie” . 19.30 „Supełek”  — 
aud dla dzieci. 20.40 Alkoholizm, 
alkohol. 21.05 Przy muzyce o spor
cie. 22.05 Zaproszenie do tańca .

P R O G R AM  U  -
5.30—8.00 K raków  na antenie. 8.10

Poranna serenada (m. in. Donizetti
i Rossini). 8.40 Tydzień w stereo. 
9.20—12.25 Sobota melomana. 13.05—
13 20 Kraków na antenie. 15.00 
Śpiewa Pilar Lorengar (sopran).
16.00—17.15 K raków  na antenie. 18.30

Gwiazdozbiór. 19.30 Koncert orkie
stry „Leopoldinum ”  (solistka Kaja 
Danczowska). 21.25 £. Rylski: 
„Dziewczyna x hotelu Excelsior” .
22.00 Studio stereo (cz. I).

PR O G R AM  m

7.30 Polityka dla wszystkich. 
9.35—14.00 Radio-Mann. 15.40 „Euro
pa bliżej” — aud. B. Grębeckiej.
18.05 Informacje sportowe. 20.00 Li
sta przebojów. 22.10 „Studio 202”.

PR O G R AM  IV

8.50 Aktualności. 10.00 Ze starego 
gramofonu. 12.05 Z wizytą w Ja- 
downikach. 12,30 „Zbrodnia prawie 
doskonała” — słuch. 14.00 „Egza
min wstępny” — słuch, dla mło
dzieży. 16.00 „Bezkrwawi łowcy” — 
konkurs. 17.05 Socjologia i życie.
18.30 Język angielski. 19.35 „Zyg
munt August”. 20.50 Śpiewa „B a jm ” .
22.00 „Poranna radosna”  — słuch, 
wg Jerzego Krzysztonia.

Niedziela, 30 kwietnia
PR O G R AM  i

7.25 Moskwa z melodią i pio
senką. 9.00 Prognoza pogody. 9.05 
Echa sportowej soboty. 11.00 Muzy
ka popularna. 12.05 W samo połu
dnie. 12.45 Muzyczne nowości. 13.00- 
Przegląd tygodników. 14.30 „W Je
zioranach” . 15.00 Koncert życzeń.

17.00 Wiersze dla Ciebie. 18.00 P o l
ski ruch oporu 1939—1945. 19.30 
,,Kto się złości w  Radości — słuch, 
dla dzieci. 20.05 Przy muzyce o 
sporcie. 22.00 „Krewni” — słuch, 
wg Jurija Bondariewa. \

PR O G R A M  H
8.00— 11.00 K rak ów  na antenie.

12.00 Poczta „Dwójki” . 12.10 Piosen
ki na życzenie. 14.00 Śpiewnik ro
dzinny. 15.00 Koncert chopinowski.
15.35 Europejska Lista Przebojów.
18.00 A. Dworzak: „Rusałka” . 21.05 
Krakowskie wiadomości sportowe.
21.20 Wieczór płytowy.

PR O G R A M  in
8.00 Światowid. 9.30 Odkurzone 

przeboje. 10.00 Kabaret „Długi”.
12.00 Recita l K a i Danczowskiej.
14.00 Prywatnie u Mariana Kocinia- 
ka. 15.00 Życie na gorąco. 19.05 
Jean Kross: „Cesarski szaleniec”.
20.00 Baw się razem z nami. 21.20 
Bach — aud. J. Wojciechowskiego.
22.15 Stare płyty.

P R O G R A M  IV
8.20 Anegdoty i fakty. 9.00 Tran

smisja mszy św. rzym skokatolickiej.
10.30 „Równina” — aud. dla dzie
ci, 11.00 Rozgłośnia Harcerska. 15.00 
„K am ień  na kamieniu”  — słuch, 
wg W. Myśliwskiego. 17.45 Reflek
sje uczonych. 18.00 Nabożeństwo 
W ielkanocne Kościoła prawosławne
go. 19.35 „Zygmunt August”. 21.00 Z 
dziejów polskiej lewicy w  II Rze 
czypospolitej. 22.00 Muzyka filmowa.
23.35 Rozmowy intymne.
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T ym, którzy chcie liby  poznać prawdziwego ducha sta « j  *
lecam  pod ióż n ie do M oskw y czy Len ingradu  ale na tak zwaną 
prow incję. M nie się zdarzyło tra fić  do nadwołzanskiego S y m b ir- 

ska i nie żałuję tego.
Sym birsk to od 1924 roku  U ljanow sk (m iasto urodzenia Len ina ), 

ale 'w łaśnie owa pierw otna nazwa oddaje n a jlep ie j jego  atm osferę, 
k lim at starego m iasta gubernia lnego, k tórego  w iek dwudziesty n ie  
zdołał jeszcze zdominować, pom im o iż jest przeciez sto licą  rozległego  
obwodu. Powstał jako pograniczna tw ierdza w  1684 roku. Juz w  po 
czątkach X V I I I  w. stał się cen tru m  handlow ym  Pow ołża % sieazioą  
władz guberni. Z  dawnych czasów przetrw ały klasycystyczne pałace 
tam tejszych dosto jn ików  i  kupców , gm achy władz adm in istracy jnych  
oraz rozprzestrzeniające się pom iędzy daw nym  cen tru m  a W ołgą  
osiedla mieszkaniowe. Składały się one z setek i  tysięcy pa rte ro 
wych drew nianych dom ków  pom niejszych urzędników , rzem ieś ln i
ków i sklepikarzy, wokół k tórych  jeszcze dziś koncen tru je  się n ie 
spieszne życie p row incjona lnego miasta. A  każdy z tych  dom ków  
(m ocno nadgryzionych zębem czasu) to  oddzielny poem at daw nej c ie 
siołk i i  zdobnictwa, przypom inający n ieco pensjonatow e budow nictw a  
naszych uzdrowisk. W ędru jąc pom iędzy n im i człow iek odnosi w raże
nie, jakby przem ieścił się n ie  ty lko  w przestrzeni, ale i  w  czasie, ja k 
by wszedł w sam środek w ieku dziew iętnastego. (A .B .K .)

KŁOPOTY z JĘZYKIEM
Pan Stanisław Gdula z Kra

kowa. Zgodnie z Pańskim 
życzeniem wracamy znów do 
spraw zasad polskiej pisowni. 
Polska pisownia opiera się na 
czterech zasadach:

•  fonetycznej — zgodnie z 
którą piszemy wyrazy tak, jak 
je słyszymy, np.: dom, samolot 
itd.;

9  morfologicznej — wyrazy 
piszemy nieco inaczej niż je 
słyszymy, gdyż ich budowa i 
pokrewieństwo z innymi wyra
zami lub formami uzasadniają 
taką właśnie ortografię (traw
ka — bo trawa, pojedynczy 
(nie: pojedyńczy), bo jeden itd.;

•  historycznej — w  wielu 
wyrazach zachowuje się piso
wnię oddającą dawne zasady 
ich wymowy (król, rzeka, hra
bia) itd.;

•  czysto konwencjonalnej — 
na podstawie umowy pewne 
formy piszemy łącznie, inne 
rozdzielnie, stosujemy wielkie 
litery itp.

Pański głos sugerujący ko
nieczność reformy pisowni w 
kierunku wprowadzenia kon
sekwentnej pisowni fonetycz
nej nie jest odosobniony; dość 
często się odzywają głosy po
dobne. Jednakże wprowadzenie 
pisowni fonetycznej wymaga
łoby nie tylko (jak już o tym 
była w ,,Kłopotach z języ
kiem” mowa, co Pana nie prze
konało), ujednolicenia wymo
wy Polaków pochodzących z

różnych dzielnic — i pytanie: 
na czyją korzyść, np. czy kwiat, 
jak mówią w  Wielkopolsce, czy 
kfiat, jak mówią w  innych 
częściach kraju — pojawiłyby 
się też inne problemy. Co zro
bić z uproszczeniami i upodo
bnieniami głosek występujący
mi w wymowie? Czy mamy pi
sać: japko, pszyszet, ginoncy, 
dlatego że tak mówimy? Jak 
się wówczas ktokolwiek (np. 
cudzoziemiec) domyśli, że for
my japka i jabłek pochodzą z 
odmiany tego samego wyrazu? 
Co zrobić z dwudźwiękami? 
Dodawać .,daszki”, kropki, 
przecinki, „ogonki”? Czy za 
radość pisania kózka w  formie 
kuska mamy płacić takimi 
komplikacjami? No i zmieniać 
(z dnia na dzień) czcionki we 
wszystkich drukarniach, na
uczyć zecerów nowej pisowni; 
trzeba by z czasem przedruko
wać wszystkie podręczniki 
szkolne, a także całą literaturę 
piękną i specjalistyczną. Da
wne druki stałyby się szybko 
nieczytelne dla osób, które 
znałyby tylko nową pisownię. 
Trudno się pocieszać stwier
dzeniem, że ludzie i tak mało 
czytają, raczej oglądają tele
wizję: wówczas czytaliby jesz
cze mniej Problematyczne u- 
proszczenie pisowni pociągnę
łoby za sobą nie tylko ogro
mne koszty społeczne i finan
sowe, ale oderwałoby nas bar
dzo skutecznie od naszej jezy- 
kowej tradycji (DW)

Z
azwyczaj świeżo wy
glądający mężczyzna 
już po dwudziestu 
minutach czuje się 
wyczerpany. Twarz 
zabarwia się na ró

żowo. Zmęczenie daje się po
rządnie we znaki. Ćwiczy ude
rzenia z forhandu. Nie jest to 
lekka wymiana, lecz ostre ude
rzenia, po których piłka szybuje 
w sam róg kortu. Takich zagrań 
życzyła sobie trenowana przez 
niego Steffi Graf, pierwsza da
ma światowego tenisa.

Steffi silnie oddaje piłkę, a 
Pavel Slozil stara się znów po
słać ją na forhand zawodniczki, 
sto, dwieście, trzysta razy

— Dobrze Pavel, wystarczy — 
decyduje Steffi — teraz woleje.

KULISY STADIONÓW ŚWIATA

W  C I E N I U  G W I A Z D Y
Pavel lekko skinął głową, otarł 

pot z czoła i zaczyna grać wo
lejami. Znów sto, dwieście, trzy
sta razy. Tak długo, aż jego pod
opieczna będzie miała dość. I po
wie: wystarczy na dziś.

33-letni Pavel Slozil uchodzi w 
opinii publicznej za człowieka, 
który w dużej- mierze przyczy
nił się do sukcesów Steffi. Od 
chwili, kiedy zaczął ją trenować
— tj. od 5 listopada 1986 roku — 
wygrała pięć turniejów wielko- 
szlemowych oraz turniej olimpij
ski. W sumie odniosła zwycię
stwa w 22 turniejach. Przegrała 
tylko 7 spotkań, w tym przed 
kilkunastu dniami po raz drugi 
z Argentynką Gabrielą Sabatini. 
Bardzo to przeżyła. Zapowiedzia
ła wzmożone treningi.

„S te ffi i  S lozil to najlepsza pa
ra na świecie’’ — stwierdził w 
jednym z artykułów hamburski 
„Sport-Bild”. Ale Pavel Slozil nie 
jest trenerem w normalnym te
go słowa znaczeniu. Uczestniczy 
wprawdzie w opracowywaniu 
planów treningowych i rozkładzie 
startów, lecz we wszystkich in

nych sprawach decydujący głos 
ma Peter Graf — ojciec zawod
niczki. Pavel ma tylko z nią 
grać. W kręgach tenisowych za
wsze uchodził za chętnego spar- 
ringpartnera dla czołowych teni
sistów.

Gdy Peter Graf zamierzał po
wierzyć mu rolę szkoleniowca, 
zapytał pewnego dnia:

— Czy zechciałby pan ze czte
ry godzinki pograć z moją córką?

— Tak — odpowiedział Slozil.
I został zaangażowany za okrą
głe 300 tys. marek rocznie. Dziś 
należy do najlepiej zarabiają
cych spośród szkoleniowców tre
nujących zawodniczki.

Miał szczęśliwą rękę. Pod Je
go kierunkiem Steffi wyraźnie 
poprawiła grę z woleja. Nic dziw
nego. Kiedyś uchodził za wspa
niałego deblistę i wraz z Toma
sem Smidem wygrał mistrzostwo 
świata. Wolej to jego specjal
ność, doprowadzona do perfekcji.

Nigdy natomiast nie błyszczał 
w grze pojedynczej. Podjęcia się 
roli trenera nie uważał za dys- 
honor. »Po tó grać, żeby stalą

żyć nadzieją dojścia do e lim ina 
c ji, nie ma sensu” — powiedział. 
Oczywiście, wolałby trenować 
mężczyzn, ale tam konkurencja 
jest zbyt duża.

Cenną cechą charakteru Slo- 
zila jest dyskrecja. Podstawowy 
warunek pracy w klanie Gra
fów. Milczy — i to z zasady. 
Zdaniem ojca Steffi, trener nie 
powinien wysuwać się na pierw
sze miejsce, zwracać na siebie 
uwagi. Ma rozwijać umiejętno
ści zawodniczki i pozostawać w 
cieniu. Zgodnie z tą zasadą po
stępuje Slozil. Wie także, że u 
gwiazdy tej miary co Steffi nikt 
nie zdobędzie autorytetu mocnym 
słowem czy ekstrawaganckim za
chowaniem.

Grafowie nie muszą się więc 
obawiać o utratę prestiżu ani o 
zdradę pikantnych szczegółów z 
osobistego życia, chociaż dzien
nikarze są ciekawi. Nieraz py
tali, dlaczego mimo 50 milionów 
Steffi nie wychodzi za mąż. 
Chcieliby wiedzieć, czy ma na
rzeczonego za jakiego podobno 
ostatnio uchodzi 24-letni Alexan-

der Mronz, syn architekta ź Ko
lonii. Jak się zachowa ojciec, gdy 
córka kiedyś odejdzie z ukocha
nym. Te pytania pozostają bez 
odpowiedzi.

Peter Graf żelazną ręką trzy
ma trenera. A  wiadomo, że szko
leniowiec o takiej sławie zawod
niczki zwraca na siebie uwagę 
światowej prasy.

Na pytania skierowane przez 
żurnalistów do Slozila z reguły 
odpowiada ojciec Steffi. Przy ta
kich okazjach chętnie mówi re
porterom o najmniejszych nawet 
uchybieniach popełnionych przez 
trenera. W Rzymie, na przykład, 
uskarżał się, że Slozil nie przy
gotował wystarczającej ilości ra
kiet do zawodów. Innym razem 
uważał, że Steffi za szybko się 
męczy, co świadczy, że nie jest 
należycie przygotowana kondy
cyjnie. Ponadto, jego zdaniem, 
Slozil powinien wreszcie upo
rządkować sprawy osobiste. Mo
zę wówczas przestałby całymi 
nocami rozmawiać przez telefon
z pozostałą w Pradze żoną

Nie ma wątpliwości. Graf trzy

ma go w ryzach. Podpisuje z nim 
kontrakt tylko na okres roku.
I odnawia dopiero po osiągnięciu 
przez Steffi zaplanowanych suk
cesów. W RFN nazywają Slozila 
„Der stum m e D ien er”  — co ozna
cza pomocnik, kredens, stojak, 
na którym wiesza się garderobę
— a w szerszym znaczeniu nie
mego sługę. Tylko tyle wiadomo 
szerszej opinii publicznej o Pa- 
velu Slozilu, którego obowiązuje 
zakaz mówienia o sobie i udzie
lania wywiadów.

Czasami reporterzy uciekają 
się do forteli, prowokując ojca 
zawodniczki, aby tylko coś od 
niego wydobyć. Papa Graf trak
tuje ich obcesowo i mówi:

Teraz nie mam czasu na 
rozmowę.

Wtedy dziennikarze niewinnie 
wtrącają:

— A  gdzie jest pan Slozil?
Dlaczego o niego pytacie, co

chcecie? — ripostuje zaniepoko
jony ojciec.

— Zadać mu kilka pytań.
No to myślę, że ja mogę na 

me odpowiedzieć — oświadcza 
z rezygnacją Peter Graf, nie 
chcąc za żadne skarby dopuścić 
przedstawicieli prasy do trene
ra, który skazany jest na należe
nie.

Opracow ał:

a n t o n i  Śl u s a r c z y k
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KRO NIKElfTBaKO W SKA
70 lat w służbie społeczeństwa

PCK cierpi na brak aktywistów, środków i lokali
27. kwietnia 1919 roku na ogólnokrajowym zjeździe zjednocze

niowym z kilkunastu działających wówczas w naszym kraju róż
nych organizacji czerwonokrzyskich utworzona została jedna -  
Polski Czerwony Krzyż.

Obecnie na terenie naszego województwa działa 810 zakładowych 
szkolnych terenowych i innych kół PCK, zrzeszających ponad 
103 tys. członkow.

Spore zaniepokojenie działaczy 
budzi w ostatnim czasie spadek za
interesowania przynależnością do 
tej organizacji (w ciągu ostatnich 
5. lat spośród kół ubyło 68 o łącz
nej ilości 2,6 tys. członków). Mniej
szą aktywność wykazują szkolne 
koła, co wynika m. in. z faktu, iż 
w małp której szkole przez kilka lat 
pod rząd funkcję opiekuna koła 
sprawuje ten sam nauczyciel. Roz
pad nie omija też kół wiejskich, 
działających przy SKR, Kołach Go
spodyń Wiejskich i innych placów
kach (dotyczy to np. rejonu Krze
szowic, Proszowic, Skawiny, Wie
liczki, Słomnik i Iwanowic).

Trwające od lat kłopoty lokalo
we są z kolei powodem, dla któ
rego nie można uruchomić nowych 
punktów- opieki nad chorymi w 
domu. Tylko, w Podgórzu i Nowej 
Hucie udało się na ten cel wygo
spodarować odpowiednie pomie
szczenia zaś punkty dla pozostałych 
.dwóch dzielnic gnieżdżą się na ul. 
Świerczewskiego przy Zarządzie 
Wojewódzkim PCK. A przecież wła
śnie opieka nad chorymi w miej- 
lcu zamieszkania jest jedną z bar- 
iziej potrzebnych na co dzień form 
działania PCK.

Każdego dnia siostry z Czerwo
nego Krzyża odwiedzają prawie 
tysiąc osób, prócz zabiegów pie
lęgnacyjnych robiąc także zaku
py i wykonując prace gospodarcze. 
Choć po niedawnej podwyżce pła
ce ich nieco wzrosły i tak nie są 
na tyle atrakcyjne (30,5—51 tys. zł), 
aby przyciągnąć chętnych do tej 
trudnej pracy. Od zaraz Zarząd 
Wojewódzki PCK „z pocałowa
niem ręki” przyjąłby jeszcze 40— 
50 sióstr. Również wynagrodzenie 
za pomoc sąsiedzką (maks. 7 tys.

A może rozdawać 
ulotki w hotelach?

Choć minęło już pół roku od o- 
peracji uspokojenia ruchu w cen
trum Krakowa nadal niektórzy kra
kowscy kierowcy mają problem  
z określeniem granic strefy C. Je
szcze gorzej jest ze zmotoryzowa
nymi turystami, zwłaszcza zagra
nicznymi. Plansze informujące o 
wjeździe do strefy, gdzie potrzeb
ne są karty postojowe lub identy
fikatory absolutnie nie wystarczą 
chyba, ie  w ich sąsiedztwie noja 
wią się podobne w językach ob
cych. Poza tym w hotelach i na 
stacjach benzynowych należałoby 
rozdawać turystom zmotoryzowa
nym ulotki informujące o zasadach 
iuch : kołowego w obrębie zabyt
kowego centrum miasta. Bez od
powiedniej akcji informacyjnej gro
żą tysiące spięć i nieporozumień na 
lin ii stróże prawa — turyści, co 
niewątpliwie nie poprawi obrazu 
podwawelskiego grodu w ich o- 
czach. (s)

Błędna informacja 
— pomyślne sprostowanie

Wczoraj zamieściliśmy — na pod
stawie danych otrzymanych z 
WUSW informację o śmiertelnym 
wypadku, który wydarzył się na te
renie Cementowni w Nowej Hucie. 
Była to wiadomość nieprawdziwa.

Ofiara wypadku — Zbigniew S. — 
na szczęcie — żyje. Doznał otwarte
go złamania nogi i urazu kręgo
słupa. Przebywa w Klinice Chirur
gii Urazowej AM przy ul. Koper
nika 21. Wczoraj nastąpiła poprawa 
stanu zdrowia.

Rzecznik prasowy szefa WUSW 
por. mgr Andrzej Czop przysłał 
nam wyjaśnienie, w którym czyta 
my m- in., że: .błędna informacja 
spowodowana została pomyłką ofi
cera dyżurnego WUSW wobec któ
rego wyciągnięte zostały wnioski 
służbowe...”

WUSW przeprasza Czytelników 
życząc poszkodowanemu szybkiego 
powrotu do zdrowia

Z kroniki wypadków
Na al Rewolucji Październikowej 

„fiat 125p” zderzył się z „jelczem” 
Pasażer „fiata” Józef W, lat 52, 
zam. ul Półkole doznał złamania 
miednicy i ogólnych obrażeń. •  Na 
ul. Bulwarowej „fiat I25p” potrącił 
6-lctnią Adriannę J. zam. Na Stoku 
47. Doznała ona złamania uda i o- 
gólnych obrażeń 0  Wskutek gwał
townego hamowania autobusu MPK 
na ul. Basztowej obrażeń twarzy 
doznała Zofia K. lat 70, zam. ul. 
Jaremy 140. 9 Ambulatorium Chi
rurgiczne Pogotowia Ratunkowego 
udzieliło pomocy 140 pacjentom. 9  
Służba Ruchu MO interweniowała 
w 3 wypadkach i 3 kolizjach.

miesięcznie) nie stanowi wystarcza
jącego magnesu, aby zachęcić lu
dzi do zajęcia się na co dzień sa
motnym, chorym sąsiadem. Z tej 
formy pomocy korzysta w woje
wództwie 677 osób.

W ostatnich latach PCK w więk
szym niż uprzednio stopniu ska
zany jest na samofinansowanie się, 
a tymczasem wpływy ze składek 
członków zwyczajnych i wspierają
cych, kwest ulicznych, „nawiązek” 
sądowych itp. nie są w stanie po
kryć wciąż rosnących wydatków.

Godziny pracy handlu
29 bm. (sobota) 7— wszystkie 

sklepy spożywcze czynne będą 
od godzin otwarcia do godz. 16, 
a wytypowane — do 18. Placów
ki branży przemysłowej otwarte 
będą w godz. 9—14, zaś domy to
warowe i handlowe od 9 do 15; 
sklepy warzywno-owocowe w 
w godz. 8—15. Lokale gastrono
miczne i zakłady usługowe czyn
ne będą jak w robocze soboty.

30 bm. (niedziela) — dyżurne 
placówki spożywcze oraz gastro
nomiczne, a także dyżurne za
kłady usługowe pracować będą 
jak w każdą niedzielę.

1 V (poniedziałek) — pracować 
będzie cała sieć gastronomiczna 
i dyżurne stacje pomocy drogo
wej, zaś przed sklepami spożyw
czymi zorganizowane zostaną 
stoiska z napojami chłodzącymi, 
słodyczami itp.

2 V (wtorek) — nieczynne bę
dą sklepy mięsno-wędliniarskie, 
pozostała sieć handlowa praco
wać będzie jak w każdy dzień 
powszedni.

W tej sytuacji pomyślano o roz
poczęciu działalności gospodarczej. 
Przy ZK PCK od lutego ub. roku 
działalność taką prowajlzi Przed
siębiorstwo Usługowo-Handlowe 
„Polczek” (w późniejszym okre
sie powstały jego oddziały także w 
innych miastach), świadczące m. 
in. usługi z zakresu: ekspertyz 
i analiz zagrożeń środowiska; opra
cowania projektów technicznych 
służby zdrowia pod względem wy
posażenia w aparaturę i sprzęt; na
prawy i konserwacji aparatury 
medycznej, a także z zakresu bio- 
terapeutyki i radiestezji oraz pro
wadzące — cieszącą się ogromnym 
zainteresowaniem — akademię ży
cia (wykłady, ćwiczenia, medyta
cje itp.). W minionym roku dzia
łalność „Polczeku” dała prawie 2 
min zł zysku. (wes)

Krakowscy związkowcy 
mają już swoich 

kandydatów
Wczoraj na kolejnym posiedze

niu Wojewódzki Sztab Wyborczy 
przy WPZZ rekomendował na 
przyszłych posłów trzy związko
we kandydatury z Krakowa:

Stanisławę Barcz pracującą w 
Spółdzielni „Almet”, bezpartyj
ną; Czesława Banacha emeryto
wanego profesora, wykładowcę 
w niepełnym wymiarze godzin 
na ASP, partyjnego; Zbigniewa 
Mułkę — przewodniczącego 
WPZZ (członek PZPR).

Obecnie trwa kompletowanie 
podpisów na listach popierają
cych. Otrzymano już pierwsze 
kwoty od osób prywatnych 
wspierających fundusz wybor
czy. Konto: Bank Depozytowo- 
-Kredytowy w Lublinie II Od
dział w Krakowie nr 333401-8442- 
-132.

MPO nie jest już monopolistą

Spółka „Dual” wywozi śmieci...
Właściciele i administratorzy budynków mieszkalnych od lat 

narzekają na działalność MPO, że rzadko wywozi śmieci a pobie
ra wygórowane opłaty jak za rzetelnie wykonaną usługę. I nie 
ma zwyczaju rozliczać się ze swoimi płatnikami. Przedsiębiorstwo 
dyktuje warunki i wszyscy muszą się z tym godzić, gdyż nie ma 
konkurencji.

Znalazł się jednak odważny — 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgó
rze” , która złamała monopol MPO. 
Właśnie w prawobrzeżnej dzielni
cy z inicjatywy wspomnianej Spół
dzielni powstała spółka o nazwie 
„Dual” zajmująca się wywozem 
śmieci z osiedli administrowanych 
przez „Podgórze”.

Zrobiono rachunek, z którego wy
nika].'! oczywiste korzyści. Dotych
czas MPO pobierało opłaty w wy
sokości 38 min zł w ciągu roku. 
Spółka, która wywozi śmieci (znacz
nie częściej) skalkulowała swe u- 
sługi na kwotę 36 min zł, natomiast 
z wypracowanego zysku 5 min zł

Rozpoczęły się obchody 
Święta Majowego

Fot. Michał Kaszowski
Z okazji zbliżającego się Święta 1 Maja odbywa się wiele oko

licznościowych imprez. M. in. wczoraj w Komitecie Dzielnicowym  
PZP R  „Krowodrza” przy ul. Bogatki spotkali się przedstawiciele 
władz z weteranami ruchu robotniczego (na zdjęciu). W części 
artystycznej wystąpili uczniowie V II LO.

Dziś o godz. 15 odbędzie się w Hali Wisły wojewódzki koncert 
dla ludzi pracy. Nie będzie jak w minionych latach wiecu w Ryn
ku Głównym w dniu 1 Maja, natomiast na godz. 10 zapowiedzia
na jest manifestacja społeczeństwa m. Krakowa, pod pomnikiem  
Czynu Rewolucyjnego Krakowskiego Proletariatu na ul. Daszyń
skiego. Szczególnie bogaty będzie program imprez artystycznych, 
ale o tym napiszemy szerzej w jutrzejszym „Dzienniku” .

zobowiązała się połowę przekazać 
na cele spółdzielni mieszkaniowej. 
W efekcie „Podgórze” zarobiło na 
tej transakcji blisko 5 min zł w 
ciągu roku nie licząc lepszej jako
ści usług.

Kto następny przystąpi do kon
kurencji?

Targi kolekcjonerskie 
i giełda książki

W dniach 30 IV i 1 V (niedziela i 
poniedziałek) na płycie Rynku 
Głównego odbywać się będą Wiel
kie Targi Kolekcjonerskie. W trak-/ 
cie tej imprezy specjalna komisja 
poradnictwa i ocen udzielać będzie 
bezpłatnych informacji i porad. 
Zbieraczy staroci, zainteresuje z 
pewnością także informacja, iż w 
siedzibie Krakowskiego Klubu Ko
lekcjonerów przy ul. Siemiradzkiego 
13 m. 6 rozpoczął stałą działalność 
Salon Aukcyjny.

1 maja na Rynku Głównym od
będzie się także druga giełda — 
książkowa, która zlokalizowana zo
stanie między pomnikiem Mickiewi
cza a kościołem św. Wojciecha. U- 
czestnictwo w tej giełdzie — trwa
jącej od godz. 8 do 14 — jest bez
płatne. (wes)
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Dyżury
APTEKI

Rynek Główny 42 -  tel. 22-23-71, 
Krakowska 1 - tel 22-19-98 
Kozłówka — tel. 55-51-87, Dzierżyń
skiego 36 b — tel. 33-53- 06, Cen
trum C bl. 6 — tel. 44-17-15, os 
Kazimierzowskie 1U6 — tel. 48-59-57, 
Skawina, Ogrody 101, MyAleniee, 
Żeromskiego 10, Sułkowice, Wielicz
ka, Krzeszowice, Alwernia Pro
szowice, Dobczyce, Gdów, Niepo
łomice

P U N K T  IN FO RM AC JI A P T E C Z 
NEJ: tel 11-07-65 — czynny w 
godz 8—15 Po godz 15 informacji 
udzielają apteki dyżurne

PO G O TO W IE  R A TU N K O W E  
Łazarza 14: 999 — wezwania do 

w ypadków ; zachorowania i przewo 
zy: 22-29-99 centrala- 22-36-00. 
Lotnisko Balice: 11-19-99, Rynek 
Podgórski: 66-69-99. Nowa Huta. 
44-49-99, Krowodrza, Kazimierza 
Wielkiego 117, 33-39-99, Białoprąd 
nicka 8: 34-39-S9, Skawina 959, 
76-14-44 Prokocim, Teligi: 55-59-99, 
W ieliczka: 78-12-89. alarm owy: 999 
M yślenice: 999, Krzeszowice: 99,' 
206-20, Proszowice; 9, Jerzm ano
wice, 384, 48 Niepołomice. 198,
21-02-09, Iwanowice: 99 

IN FO R M AC JA  SŁU ŻB Y ZDRO
W IA : tel. 22-05-11 -  całą dobę.

S Z P ITA L E  

C H IR U R G II OGÓLNEJ — Koper
nika 40, C H IR U R G II URAZO W EJ 
— Kopernika 19 a, C H IR U R G II 
D ZIEC I — Prokocim, L A R Y N G O 
LO G IC ZN Y  — Kopernika 23 a, O 
K U L IS T Y C Z N Y  -  Witkowice U RO 
L O G IC Z N Y  -  Prądnicka 35, M l’ 
ŚLENICE, Szpitalna 2, PRO SZO 
W ICE, Kopernika 2, inne oddziały 
szpitali wg rejonizacji.

TELEFO N IN F O R M A C Y JN Y  IN- 
S T Y T U T l’ O N K O LO G II: 21-00-60 

czynny w godz 10— 1'
TELEFO N D LA  RODZICÓW :

22-02-16 czynny w godz 14— 18 
TELEFO N Z A U F A N IA : 33-71-37

czynny w godz 16—22 
M ŁO D ZlEZO W Y TELEFO N ZA 

U F A N IA : 988 -  czynny w godz 
14-19

B IU RO  RZECZY Z N A LE Z IO 
N Y C H  Grodzka 65, tel. 22-53-44, 
w. 24 w godz. 9— 13.

POMOC DROGOW A PZM -  Ka 
w ióry 3 tel 37-55-75 -  czynna w 
godz 7—22 

N A G Ł A  POMOC LE K A R S K A  Ie 
karzy specjalistów. 66-80-00 — czyn
na w godz 9—21 30

Teatry

IM. SŁOWACKIEGO — 19 „Cza 
rujący łajdak” , STARY — 19: Wiosna

narodów — W cichym zakątku”, 
SCENA PRZY UL: SŁAW
KOWSKIEJ 14 19.30: ,Dolyradu 
KAMERALNY 19.15- Don Juan” , 
STU (al. Krasińskiego 16) — 19.15: 
,.Le projecteur repere” (gościnne 
występy teatru z Belgii), BAGA
TELA — 10: „Krawcy szczęścia”, 
Mała scena — 20: „Wysocki — ze 
śmiercią na ty’ , LUDOWY — 17- 
„Historyja o chwalebnym Zmar
twychwstaniu Pańskim” , 19.15: 
„Teatrzyk Zielona Gęś”, SCE
NA OPERETKOWA -  19.15: 
„Pani Prezesów a (1ROTESKA — 
9.30: „Awantury wybryki małej 
maipki Piki Miki , MASZKARON 
(Scena Studio Boh Stalingradu 21)
— 10- ..Jak w bajce",. 19- .Osiem 
kobiet’ (Scena Wieża Ratuszowa)
— 19: „Szkarłatna wyspa ’, KABA
RET „DROPS” (Floriańska 14) — 
9: „Imieniny Panny Pipi” , PWST 
(Warszawska 3) — 19.15: „Largo de- 
solato”.

Filharmonia
Godz. 19.30 — koncert symfonicz

ny pod dyrekcją Gilberta Levine’a 
(USA). W programie: Penderecki, 
Mozart, Schubert.

Kina
KIJÓW: .Obywatel Piszczyk” 

(poi 15 l.) -  16 „Przeminęło z 
wiatrem” (USA 12 1.) -  18, KUL
TURA: .Wyznawcy zła" (USA 18 
1.) — 10, 12, 16, 20, „Niespokojny 
kwiecień” (Albania 12 1.) — 14, 
„Żywot Mateusza’ (po). '5 l.) — i8, 
MIKRO: „Amadeusz" (USA 15 1.)— 
15, „Zdrowa erotyka" (węg. 18 1.) —18. 
20, PASAŻ: bajki — 10.30, „Nieśmier
telny" (ang. 15 1.) -  8.30, 13.30, 17, 
„Mściciel znad Żółtej Rzeki” 
(Hongkong 15 1.) -  11.30, 15, 19, 
PODWAWELSKIE: „Powrót na zie
mię” (USA 12 I.) — 15, SFINKS: 
DKF Kropka z cyklu „Literatura 1 
ekran” -  IG, 20.30, ŚWIT; .Niety
kalni” (USA 18 ł.) — 15.45, „Supergli- 
na" (USA 18 1.) - 18, .Oszołomie
nie" (poi 18 1.) -  20 ŚWIA
TOWID: „Piłkarski poker” (poi. 15 
1.) — 16, 20, „Łabędzi śpiew” (ijiol. 
15 1.) — 18, TĘCZA; „Obcy, decy
dujące starcie ’ (USA 15 1.) — 17, 
„Zamknąć za sobą drzwi” (poi. 15 
1.) — 19.15, UCIECHA: .Dotknięci” 
(poi. 18 1.) — 1545, 18, „Moon- 
struck — wpływ Księżyca” (USA 
15 1.) — 20.15, WANDA: „Ko
smiczne jaja " (USA 12 l.) — 10, 16. 
„Ooywatel Piszczyk” (poi. 15 1.) — 
12, „Gliniarz z Beverly Hills” (USA 
15 1. cz fi) -  18, Śmiertelnie mro
źna zima" (USA 18 l. -  przedpr.)
-  20. WARSZAWA: ,Co lubią ty
grysy” (poi, 18 1.) — 16, 20, ,Malo- 
ne" (USA 18 1.) 18, WOLNOŚĆ; 
„Gry wojenne” (USA 12 1.) — 10, 
„Ostatni cesarz’ (ang. 15 1.) — 12.15, 
15.30, „Purpurowa róża z Kairu” 
(USA 15 1.) — 18.45, „Wielkie żar
cie” (fr. 18 1. — film z pogranicza)
— 20.15. WRZOS: „Najlepszy kum
pel” (USA 15 1.) 15.30 ..UcieczKa 
z Alcatra?" (USA 15 1. - pozegn. z 
filmem) — 17.30. .Bilitis” (fr 18 1. 
film z pogranicza) -  19.30. ZWIĄZ
KOWIEC: „Czarny rynek w Pary
żu’ (fr.-wł. 12 1.) -  16.3r’, 18, 20.

Tylko „Krakowianka” i „Nimfa” czekają na gości s

Baseny jeszcze w remoncie, a autobusy w zajezdni
Już w najbliższą sobotę 29 bm. 

sezon. Przygotowano dwa statki: 
na Wiśle kursowały do Bielan w 
co dwie godziny, natomiast w nie 
co godzinę. Cena biletu fiOO xt, w

Żegluga Krakowska rozpoczyna 
„Nimfę” i „Majkę”, które będą 
każdy dzień tygodnia od 9 do 17 
dzielę i wolne soboty od 9 do 18 
dzień świąteczny 700 zl.

Również nad wodą i to podgrze
waną można wypocząć na basenie 
,,Krakowianki” przy ul. Eisenber- 
ga, gdzie wszystko zapięto na o- 
statni guzik. Otwarcie 30 kwietnia. 
Napełniono już basen, brodzik dla 
dzieci, oczyszczono zieleńce. Jest 
też obsługa, ratownicy a także bu
fet prowadzony przez ajenta. Ce
ny biletów 100, 200, 300 zł.

Na pozostałych basenach w

Najciemniejszą kartą ubiegłorocznych inwestycji szpital ,,B’

Borku Fałęckim, „Cracovii” i „Wi
sły” trwają jeszcze prace remon
towe. Gruntownie remontowane 
jest też dno basenu Clepardii na 
Białym Prądniku (na zdjęciu), gdzie

kładzione jest lastriko. Niestety, 
postęp prac utrudnia brak odpo
wiedniej jakości cementu. Otocze
nie basenu porządkuje młodzież z 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej „Ar- 
tigrafu”

Nie zdążyło niestety — MPK u- 
ruchomić zielonej linii, której 
pierwszy kurs zaplanowano dopie
ro na 15 maja i to... tylko do ZOO 
ł Kryspinowa. Nie planuje się na
tomiast kursów na Zarabie, a szko
da.

(MK)

Jest trudno, czy będzie jeszcze gorzej?
Zbliża się kolejna sesja Rady Narodowej m. Kra

kowa na której radni ocenią realizację planu i bu
dżetu za ubiegły rok. Wczoraj z materiałami na nią 
i projektem uchwały zapoznali się członkowie Komisj; 
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Ocena wykonania 
planu będzie nieco skomplikowana. Miano w roku 19S8 
zakończyć 47 zadań inwestycyjnych, a zrealizowano 36.

Do negatywnych zjawisk należy zwłaszcza zaliczyć 
tzw. poślizg szpitala „B” , niezbudowanie magistrali 
wodociągowej Dobczyce — Myślenice, wreszcie w dzie
dzinie ekologii — niezadowalającą realizację progra
mu likwidacji niskiej emisji, Korzystniej wyglądają; 
efekty rewaloryzacji w zakresie infrastruktury tech
nicznej (I etap Raby II, przekroczenie planu rozwo
ju telekomunikacji), działania na rzecz rolnictwa (me
lioracja reelektryfikacja rozbudowa sieci wodocią
gowej)

Omawiając te kwestie przewodniczący Wojewódz
kiej Komisji Planowania Jerzy Gawlikowski zwró
cił uwagę na trudne uwarunkowania finansowe. W 
ubiegłym roku wzrost cen wyprzedził przyrost na
kładów na inwestycje i remonty.

Nieźle wyglądał stan budżetu miasta 1 budżetów 
terenowych. Powstała bowiem 13-miliardowa nad
wyżka, którą wkrótce będą dzielić rady. Jednak w 
br. — jak wynikało z wypowiedzi dyr. Wydziału Fi
nansowego UMK Stefana Wrony — będzie już o wie
le trudniej. Dochody miasta rosną, ale rośnie też 
wielkość wpłat obowiązkowych, do budżetu cen
tralnego.

Pewne kontrowersje wzbudziła też kwestia oceny 
działań na rzecz ochrony środowiska. Jak widać na 
licznych przykładach (inwestycja Prefabetu w Ska
winie czy zagospodarowanie strefy ochronnej HiL), 
zadania w tej dziedzinie realizuje się przewlekle, co 
spowodowane jest przede wszystkim postawą za
interesowanych zakładów przemysłowych. Tzw. trud
ności obiektywne nie mogą ich rozgrzeszać.

Na marginesie obrad Komisji jeszcze jedna sprawa: 
niektórzy radni krytycznie ocenili informacje w kra
kowskiej prasie na temat swojej pracy. Szkoda tyl
ko, że obecnym na wczorajszym posiedzeniu Komisji 
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego dziennikarzom nie 
dostarczono kompletu omawianych materiałów. By
ły tylko dla radnych. (g)

Fot. Michał Kaszowski

Warto wiedzieć i skorzystać...
^  Dziś o godz. 17 w świetlicy 

Krakowskiego Oddziału Towarzy
stwa Społeczno-Kulturalnego Ży
dów w Polsce przy ul. Sławkow
skiej 30 wystąpią czołowi aktorzy 
Państwowego Teatru Żydowskie
go w Warszawie (Gołda ‘Tencer, Mi
chał Szwejlich, Stefania Staszewska 
Henryk Rajfer i in.).

♦  Dzisiaj o godz. 18 w LO im 
Konarskiego, ul. Czapskich 1 od
będzie się zebranie Małopolskiego

Towarzystwa Oświatowego, na 
które organizatorzy zapraszają nau
czycieli oraz rodziców zaintereso
wanych dokonaniem zasadniczych 
zmian w funkcjonowaniu szkół.

+  Klub MPiK przy pl. Central
nym 1 i Komenda Hufca ZHP No
wa Huta zapraszają w dniach 28 
bm. do 3 maja br. na historyczną 
wystawę fotograficzną pt. „70. lat 
Harcerstwa Polskiego”,
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PROGRAM I
8.35 Domator 
8.50 Domowe przedszkole 
9.15 DT — wiadomości 
9.25 DT — dodatek gospodarczy 
9.40 „Ciocia Marusia” (cz. 1) — 

radziecki film fab. (reż. 
Mark Braude)

12.00 Historia, kl. II lic. — O 
niepodległości Ameryki

12.50 Wiedza o społeczeństwie, 
kl. VIII. — Ziemia — 
punkt we wszechświecie

13.30 TTR — Nasze spotkania, 
sem. II — Praktyka pod
stawą kształcenia

14.00 TTR — Matematyka, sem. 
II — Tożsamości trygono
metryczne

15.00 W szkole i w domu
15.20 NURT — Szkoła pierw

szym doświadczeniem
15.50 Program dnia — DT
15.55 „Intersygnał” — magazyn 

krajów socjalistycznych
16.25 „Rambit” — teleturniej
16.50 „Okienko Pankracego”
17.15 Teleexpress
17.30 Szkoła mistrzów — Kazi

mierz Kutz
17.50 Chwila z piosenką
18.10 Skarbiec
18.50 Dobranoc: „Sąśiedzi”
19.00 10 minut
19.10 Monitor Rządowy
19.30 Dziennik Telewizyjny
20.05 Kino muzyczne Kydryń

skiego: „Gigi” — film mu
zyczny prod. USA (reż. 
Vincente Minnelli, wyk.: 
Leslie Caron, Maurice Che- 
valier, Louis Jourdan)

21.50 Kto, jak, kiedy, dlaczego
22.00 Czas — magazyn publ.
22.30 Studio sport — hokej ‘
23.10 DT — echa dnia
23.25 Superwizja

PROGRAM II
16.55 Język angielski (55)
17.25 Program dnia
17.30 „Wzrockowa lista przebo

jów Marka Niedźwieckie- 
go”

18.00 Kronika
18.30 Magazyn „102”
\8.50 Polska Kronika Filmowa
19.00 „W labiryncie” (17) — 

serial TP
19.30 „W szkole przeżycia i przy

gody”
20.00 „Piątek” — krakowski 

przekładaniec kulturalny
21.30 Panorama dnia
21.45 Malarstwo jest radością — 

w pracowni Barbary Szu
bińskiej

22.00 „Skarb Sierra Mądre” — 
film prod. USA (wyk. 
Humphrey Bogart, Walter 
Hustón, Tom Hrilt i in:)

0.10 Komentarz dnia

SOBOTA —  29 IV

PROGRAM I
7.00 TTR — Nasze spotkania, 

sem. 4 — Egzamin prak
tyczny

7.30 TTR — Historia, sem. 3 — 
Teheran, Jałta, Poczdam

8.00 Tydzień na działce
8.20 Program rekreacyjny
8.55 Program dnia
9.00 Drops oraz film z serii: 

„Fragglesi”
10.30 DT — wiadomości
10.40 Stare, nowe, najnowsze
11.25 Kołobrzeg zaprasza — pro

gram rozrywkowy
11.55 Koncert życzeń
12.25 Gra o milion” (1) — roz

wiązanie
12.45 „Droga wojownika” — 

„Sztuka pustej dłoni” — 
angielski film dok.

13.25 Gra o milion (2) — finał 88
13.55 Teatr Prozy — Krystyna 

Wituska: „Mój piękny dzień 
urodzin” (reż. Andrzej Brzo
zowski, wyk.: Ryszarda 
Hanin, Piotr Pawłowski, 
Jadwiga Jankowska-Cie- 
ślak, Czesław Lasota)

15.00 Gra o milion (3) — laureat 
roku

15.35 Komedie... — „Poszukiwa
ny — poszukiwana” — w 
roli głównej Wojciech Po
kora

17.05 Losowanie Dużego Lotka
17.15 Teleexpress
17.30 „Portrety” — Maria Rut

kiewicz — film dok.
18.30 Butik
19.00 Dobranoc: „Podróże kapi

tana Klipera”
19.10 Z kamerą wśród zwierząt
19.30 Dziennik telewizyjny
20.05 „Słodko — gorzko” — fran

cuski film fab. (reż. Franc 
Apprederis, wyk.: Vero- 
niąue Jcannot, Niels Are- 
strup, Francois Duval)

21.45 Tydzień w polityce — ko
mentuje ' Karol Szyndzie- 
lorz

21.55 Przegląd sportowa
22.30 Międzynarodowa gala ta

neczna
23.00 Muzyka i plotki
23.15 DT — wiadomości
23.25 Kino sensacji (95 minut): 

i,Znikający punkt” — film 
prod. amerykańsko-angiel- 
skiej (reż. Richard C. Sa- 
rafian, wyk.: Barry New
man, Dean Jagger, Victoria 
Medlin)

PROGRAM n
10.00—13 00 Program OTV Kra

ków — Tele-9

TELEWIZJI
14.30 Program dla niesłyszących
14.55 Program dnia
15.00 „Ordy” — japoński serial 

dok.
15.20 Telewizyjne wydanie mie

sięcznika „Wiedza i Życie”, 
a w nim:

15.25 Gra w inteligencję (1)
15.35 Historia bomby „A”
15.45 Superkomputery
15.50 Spotkanie z M. Iłowieckim
16.05 Dlaczego Deyna strzelał 

„rogale”?
16.15 Inteligentne rośliny
16.25 Gra w inteligencję (2)
16.30 Tajniki przyrody (5) — 

film przyrodniczy
17.00 „Tancerz” — program TV 

angielskiej _ z okazji mię
dzynarodowego dnia tańca

18.00 Kronika
18.30 Szansa — teleturniej
19.30 Alfa i omega — „Na ze

garze biologii”
20.00 Mistrzostwa świata w ho

keju
21.00 Kuba — Hawana —  re

portaż
21.30 Panorama dnia
21.45 „Chłopczyca” (2) — fran

cuski film fab.
23.15 Komentarz dnia
23.20 „W labiryncie” (17) — 

serial TP

NIEDZIELA —  30 IV

7.15 
7.20

7.45
8.15 
9.00

10.30 
10.35

11.00
11.30

12.10
12.55

13.15

13.55

14.25
14.50
15.10
15.40

17.15
17.30

18.00
18.40
19.00
19.30
20.05

21.05
21.15
22.15

23.15

9.15

9.50

10.05

11.20
11.45
12.15
12.20

13.15
13.55
14.40

15.35

15.55
16.10
17.10

17.30

19.00
19.30

20.00 

21.00

21.30 
21.45

22.35

23.05
23.10

PROGRAM I
Program dnia
Wszechnica rodziny wiej
skiej
Magazyn spraw wiejskich 
Tydzień
Teleranek oraz film 
„Szwajcarscy Robinsono
wie” (25)
DT — wiadomości 
Opowieści Puszczy Augu
stowskiej — film dok. 
Kraj za miastem 
„Jak to się robi — obrazki 
z planu zdjęciowego” — 
śpiewa Ewa Gawrońska 
Koncert życzeń 
Sto lat temu — Z dziejów 
święta 1 maja 
Teatr Młodego • Widza: 
Janusz A. Zajdel — „Kon
takt” (reż. Maciej Leszczyń
ski, wyk.: Marek Obertyn, 
Marian Opania, Henryk 
Talar),
„Ogniem i mieczem” — 
łsrogram poświęcony reali
zacji filmu Jerzego Hoffma
na „Ogniem i mieczem”
Morze
Marek Sierocki zaprasza 
„Ogniem i mieczem” (2) 
„Katarzyna” (5) — serial 
kostiumowy
Teleexpress
„Gdzie są taśmy z tamtych 
lat” — program Grzegorza 
Lasoty '
„Ogniem i mieczem” (3) 
Antena
Wieczorynka: „Smurfy” 
Dziennik
„Hoover przeciw Kenne- 
dym” (2) — serial prod. ka
nadyjskiej
Raport — 7 dni 
Sportowa niedziela 
Sławne kobiety i ich czasy 

— „.Tosephine Baker” — 
film dok. prod. francuskiej 
DT — wiadomości

PROGRAM II
Przegląd tygodnia (dla ńie- 
słyszących)
Film dla niesłyszących: 
„Hoover przeciw Kenne- 
dym” (2)
Od Bałtyku do Tatr” — 
wojsk prog. dok.
Koncert życzeń 
Jutro poniedziałek 
Powitanie
Kino familijne: „Powrotna 
wyspę skarbów” (2) — se
rial przygodowy prod. an
gielskiej
100 pytań do...
Polacy — film dok.
„Życie codzienne w staro
żytnym Egipcie” (1) — se
ria l dokumentalny prod. 
angielskiej
Jerzy Maksymiuk. Romeo 
i trzy Julie — reportaż 
Gawęda prof. Wiktora Zina 
Kino — Oko
Aktualności kulturalne — 
jubileusz Towarzystwa im. 
Fryderyka Chopina 
„Bliżej świata” — przegląd 
telewizji satelitarnych 
Wywiady Ireny Dziedzic 
Galeria „Dwójki” — Jacek 
Baszkowski
Studio sport — piłka w 
grze
„Piwnica pod Baranami” (1)
— wieczór kompozytorów 
Panorama dnia
„Wichry wojny” (7) — se
rial prod. USA 
„Piwnica pod Baranami” (2)
— Piotr Skrzynecki zapra
sza do Teatru „STU”

1 Komentarz Dnia 
Dobranoc- dla dorosłych

PONIEDZIAŁEK -  I V

PROGRAM I
7.50 Program dnia
7.55 DT — wiadomości
8.00 Transmisja uroczystości 1- 

majowych w Moskwie
8.55 Transmisja uroczystości 1- 

majowych w Warszawie
11.00 Z polskiej fonoteki
11.35 Tadeusz Trepkowski — film
12.00 Teatr dla dzieci — Alek

sander Czekanowski, Maciej 
Kosiński „Raz swawolny 
Tadeuszek” (reż. Aleksan
der Czekanowski)

13.00 Świat cyrku ’89
14.00 Na Kujawach — film dok.
14.25 „Bobek — czyli jedenaście 

wcieleń Bogumiła Kobieli”
15.50 Mistrzostwa świata w ho

keju
17.15 Teleexpresś
17.30 „Małżeństwo z rozsądku” — 

komedia prod. polskiej (reż. 
Stanisław Bareja, wyk.: Elż
bieta Czyżewska, Daniel 
Olbrychski, Bohdan Łazuka

19.00 Wieczorynka: „Pani mie
dzianej góry”

19.30 Dziennik Telewizyjny
20.30 Teatr Telewizji — Jan Po

tocki — „Parady” (reż. 
Krzysztof Zaleski, wyk.: 
Piotr Fronczewski, Ewa 
Dałkowska, Marek Kon
drat, Grzegorz Wons

21.30 Mistrzostwa świata w ho
keju na lodzie — : finał

PROGRAM II
12.20 Powitanie
12.30 Studio sport
13.10 „Pociąg poza rozkładem” — 

film prod. radzieckiej
14.25 „Konkurs” — reportaż z 

konkursu na spikerkę
14.40 „Dziki i piękny” — film do

kumentalny prod. franc.
16.05 „Wspomnienie” — Leopold 

Staff
16.40 Przegląd PKF
17.20 Koncert muzyki rockowej
18.00 Kronika
18.30 „Hot and neon show” — 

program rozrywkowy
19.30 „Krakowie prastary...”  — 

program o odnowie zaby
tków Krakowa

20.00 Uwaga dokument >
20.45 Z batutą i z humorem
21.30 Panorama dnia
21.45 ;,Emil Zola, czyli? 'ludzkie 

sumienie” (ń) -
22.35 Komentarz dnia

WTOREK —  2 V

PROGRAM I
8.05 Język polski, kl. 4
8.35 Domator
8.50 Domowe przedszkole
9.15 DT — Wiadomości
9.25 DT — dodatek gospodarczy
9.40 „Synowie i córki Jakuba 

Szklarza” (5)
10.35 Domator
12.50 Język polski, kl. 3 lic. 

„Zawsze poezja ze mną” 
(Broniewski)

13.30 TTR — fizyka, sem. 4 —
14.00 TTR — produkcja roślinna, 

sem. 4
15.30 „Kim być?” — program dla 

15-latków
16.00 Program dnia — DT
16.05 Wspólna Polska, wspólne, 

sprawy
16.25 „Tik — Tak”
16;50 Kino Tik — Taka: „Cudow

na podróż” (29)
17.15 Teleexpress
17.30 „Następny proszę” (1) — 

„Egzotyczne przypadki” , 
serial obyczajowy prod. an
gielskiej

18.30 Klinika zdrowego człowie
ka

18.50 Dobranoc: Dwa małe 
trzmiele

19.00 10 minut
19.10 Listy do Leszka Millera
19.30 Dziennik telewizyjny
20.05 „Synowie i córki Jakuba 

Szklarza” (5)
21.00 Kto, jak, kiedy, dlaczego?
21.10 Konferencja prasowa rzecz

nika rządu
21.35 Flesz (2) — program o ba

lecie i tańcu
22.10 „Wielki statysta” (1) — do

kument fabularyzowany o 
Hugo Kołłątaju

23.05 DT — Echa dnia
23.25 Język angielski (26)

21.45 „Krew i honor" (8) — „Rok
1938”

22.45 Komentarz dnia

ŚRODA —  3 V

PROGRAM I
8.35 Domator 
8.50 Domowe przedszkole 
9.15 DT — Wiadomości 
9.25 „Łabędzi śpiew” — film fa

bularny prod. węgierskiej
11.05 Transmisja z uroczystości z 

okazji 198 rocznicy uchwa
lenia Konstytucji 3 Maja

12.30 Domator
13.30 TTR fizyka,
14.00 TTR — biologia, sem. 2 — 

mięczaki
15.30 NURT — rekrutacja do 

szkół wyższych
16.10 Program dnia — DT
16.15 Losowanie Express i Super 

Lotka
16.25 Scena TDC — reportaż
16.50 „Cojak” — teleturniej
17.15 Teleexpress
17.30 „Spojrzenia” — Wizyta se

kretarza KC PZPR M. 
Stępnia w Grodnie

17.55 Informator wydawniczy
18.10 „Mazurek Dąbrowskiego” — 

film dokumetalny
18.50 Dobranoc: „Plastusiowy pa

miętnik”
19.00 Lodowy wulkan — reportaż

■ 19.30 Dziennik telewizyjny
20.05 „Z soboty na paniedziałek” 

— film fabularny prod. pol
skiej (reż. Marek Walaszek, 
wyk.: Marzena Trybała, 
Krzysztof Kołbasiuk, Jacek 
Skiba, Wiesław Drzewicz)

21.00 Kto, jak, kiedy, dlaczego?
21.10 Raport
21.40 „Wielki statysta” (2) — do

kument fabularyzowany o 
Hugo Kołłątaju

22.40 DT — Echa dnia
23.00 Język rosyjski (27)

PROGRAM II
16.55 Język rosyjski (27)
17.25 Program dnia
17.30 Publicystyka kulturalna .
18.00 Kronika
18.30 „Szlakami króla Stasia” — 

film dokumentalny
19.30 Dom roga — reportaż
20.00 Nie tylko muzyka — „Wie

czór w operze”
21.00- Mój teatr — portret aktor

ki Ireny Jun
21.30 Panorama dnia
21.45 „07 zgłoś się” (7)
22.55 Telewizja nocą
23.40 Komentarz dnia

CZWARTEK —  4 V

8.00

8.30
8.55

10.10
10.20

11,35
12.00

12.50
13.30

14.00

15.55
16.00
16.25

17.15
17.30

17.55

18.20
18.50

19.00
19.10

19.30
20.05

21.55

22.25
23.05
23.25

10.00-

PROGRAM II
10.00—

16.55
17.25
17.30

18.00
18.30

19.30 
20.00

21.00

21.30

-12.00 Tele-9, program OTV 
Kraków: wokół 1 i 3 Maja, 
Człowiek i środowisko, mu
zyka dla wszystkich, sport, 
film baletowy 
Język angielski (20) 
Program dnia
„Szokujące nowości. U pro
gu sztuki współczesnej” (8) 
Kronika
„Non stop kolor” — „Rol
ling Stones” — dwadzieścia 
lat rock and rolla”
Studio sport
„Epopeja czerwonego krzy
ża” (4 — ost.)
Powtórka z historii — Wan
da Wasilewska 
Panorama dnia

16.55
17.25
17.30 
18.00
18.30
19.00

19.30
20.00

20.20

21.00
21.30
21.45

23.45

PROGRAM I
Historia,, kl. 6 — Kościusz
ko — Pułaski 
Domowe przedszkole 
Transmisja z, otwarcia Kra-: 
jowej Konferencji Delega
tów PZPR 
DT — Wiadomości 
„Pechowy portfel” — film 
kryminalny prod. CSRS 
Domator
Biologia, kl. 8 — perspek
tywy współczesnej biologii 
Język polski, kl. 1 lic. 
TTR — mechanizacja rol
nictwa, sem. 4 — mecha
nizacja przygotowania i za
dawania pasz
TTR — produkcja zwierzę
ca, sem. 4 — selekcja zwie
rząt v
Program dnia — DT 
Patrol — wojskowy mag. 
„Kwant” — dla, tych co na 
morzu 
Teleexpress
Relacja z obrad Krajowej 
Konferencji Delegatów 
PZPR
„Warszawskie Towarzystwo 
Cyklistów” (1) — film dok. 
Sonda
Dobranoc: „Przygody roz
bójnika Rumcajsa”
10 minut
Teraz — tygodnik gospodar
czy
Dziennik telewizyjny 
„Słynna sprawa” — film 
fabularny prod. angielskiej 
Relacją z obrad Krajowej 
Konferencji Delegatów 
Pegaz
DT — Echa dnia 
Język francuski (27)

PROGRAM II
—12.00 Tele-9, program OTV 

Kraków: magazyn Novum 
(targi Poleko), TV Kraków 
proponuje, ich warto po
znać, spotkanie z balladą, 
muzka dla wszystkich 
Język francuski (27) 
Program dnia 
Rodzice i dzieci 
Kronika 
Magazyn „102”
„Strachy na Lachy” — serial 
animowany
Puls — program medyczny 
„Krajobraz rozbity na syn
tezy” — reportaż o Joannie 
Posłuszny
„Świat kubańskiej zarzuel- 
li” — program muzyczny 
Ekspress reporterów 
Panorama dnia 
Studio teatralne „dwójki” 
— Larry Kramer „Normal
ne serce” (reż. Grzegorz 
Mrówczyński)
Komentarz dnia

SPORT ♦  SPORT B  SPORT +  SPORT j j  SPORT

Kto będzie mistrzem świata?
Wczoraj w Sztokholmie podczas hokejowych MS grupy „A ” zmaga

nia rozpoczęły drużyny rywalizujące o miejsca 1—4. Przypomnijmy, 
że do decydujących gier przystąpiły one bez zaliczenia punktów i bra
mek zdobytych w I  rundzie. Kto zostanie mistrzem świata?

W pierwszym meczu ZSRR 
wygrał z CSRS 1:0 (0:0, 0:0, 
1:0). Bramka: Byków. Obie dru
żyny grały z dużym respektem. 
Mecz był prowadzony w szyb
kim tempie, ale gorących spięć

SPRINTEM
H SARAJEWO. Podczas 

strzeleckich MS polskie junior
ki zdobyły w konkurencji pi
stoletu pneumatycznego „zło
to” drużynowo oraz „złoto” 
(M. Sagun) i „srebro” (M. Dur- 
lej z Wawelu) indywidual
nie.

9 MOSKWA. Radziecki ko
larz Kiriczenko ustanowił re
kord świata w torowym wy
ścigu na 1 km ze startu lotne
go 57,260 sek.

podbramkowych nie było zbyt 
wiele. Gdy wydawało się, że 
spotkanie zakończy, się. wyni
kiem bezbramkowym, w 54 min. 
pozostawiony bez opieki Byków 
zdobył gola dla ZSRR.

W drugim meczu Kanada po
konała Szwecję 5:3 (2:1, 2:2, 
1:0). Bramki: Bellows i Dine- 
en po 2 . Patrick — Berglund 2, 
Eldebrink. Było to bardzo in
teresujące widowisko. Gospoda
rze w II tercji przegrywając 3:4, 
zacięcie atakowali, oddali dwu
krotnie więcej strzałów niż ry
wale, ale ci ostatni wspaniale 
się bronili, a po jednej z kontr 
Patrick w 55 min. podwyższył 
wynik na 5:3.
1. Kanada
2. ZSRR
3. CSRS
4. Szwecja

1 2 5:3
1 2 1:0
1 0 0:1
1 0 3:5

Komentarz „Dziennika^

Przedwczesne wakacje...
Ty le  razy zachwalaliśmy telew izję, oczyw iście mowa o redakcji spor

tow ej, za in icja tyw y jak ie  podejm ow ała od pew nego czasu. Tym  ra
zem  jednak nie popisała się-.. M am y na m yśli m in ioną  środę, nie
zwykle^ obfitą  w wydarzenia sportow e na m iędzynarodow ej arenie.

T rw ają  hokejow e m istrzostwa świata i  w środę biało-czerwoni 
gra li właśnie z reprezentacją  U S A  a tymczasem w te lew iz ji zaserwo
wano nam mecz F in landia  — R FN . Owszem, ciekawe było to wido
wisko lecz sympatycy hokeja  ch c ie li zobaczyć w a k c ji naszych repre
zentantów. A  n ie zobaczyli nawet k ró tk ie j re la cji, czy migawek.

Szkoda, że n ie pom yślano też o  transm itow aniu  któregoś z całej 
serii spotkań p iłkarskich ja k ie  rozgryw ano właśnie tego dnia. A  grali 
nasi rywale z grupy e lim in a cy jn e j M Ś-90: A n g licy  z Albańczykami 
oraz towarzysko Szewdzi z W alijczykam i, n ie m ów iąc już  o innych 
spotkaniach, takich ja k : G rec ja  — Rum unia, Bułgaria — Dania, 
Z S R R  — N R D , Szkocja  — Cypr, M alta  — Irland ia  Płn., Irlandia —  
Hiszpania, Portuga lia  — Szw ajcaria i W łochy  — W ęgry. Ty lko  ci, co 
odbierają na swych telew izorach p rogra m  z CSRS m og li zobaczyć 
sprawozdanie z całego spotkania Portuga lia  — Szw ajcaria.

Czyżby kłopoty finansow e stanęły na przeszkodzie redakcji spor
tow ej T V  i dlatego tak nas źle potraktow ała? Bo trudno uwierzyć, 
aby przy ul. W oronicza  w W arszaw ie ogłoszono w akacje! (F)

0  ligowe punkty i Puchar Lajkonika
Piłkarki ręczne I ligi kończą 

rozgrywki. Od dziś do niedzieli 
we Wrocławiu odbywać się będzie 
czwarty, ostatni turniej o miejsca 
1—4. Cracovia, która ma już za
pewniony „brąz”, spotka -się dziśr
z Pogonią Szczecin, jutro z AZS 
Wrocław, a pojutrze ze Startem 
Gdańsk. Krakowianki pojechały 
do Wrocławia bez dwóch' czoło
wych zawodniczek: Beata Golik 
spodziewa się bowiem dziecka, a 
Lidia Sala jest po operacji kola
na. *

Tylko trzy kolejki spotkań po
zostały do zakończenia I I  rundy 
rozgrywek I ligi piłkarzy ręcz
nych. Hutnik, który zajmuje ak
tualnie szóstą lokatę, podejmuje 
jutro outsidera tabeli Górnika So
snowiec, a w niedzielę będącą

na trzecim miejscu Pogoń Za
brze. Gospodarze wystąpią 
wzmocnieni Krzysztofem Walką 
(pauzował ostatnio z powodu kon
tuzji) i powinni wzbogacić się o 
kolejne punkty. • Trudniejszymi 
rywalami będą oczywiście zabrza- 
nie, których styl gry wyraźnie nie 
odpowiada „hutnikom”.

Od dziś do poniedziałku w No
wej Hucie, na boiskach SP nr 91 
(os. Handlowe 4) i MKS Krakus 
(os. Zgody 13) rozgrywany będzie 
IX  międzynarodowy turniej piłki 
ręcznej młodziczek i młodzików o 
Puchar Lajkonika. Swój udział 
zapowiedziało 12 drużyn dziewcząt 
i 12 chłopców, w tym ekipy z 
Austrii, CSRS i Szwecji). Począ
tek zawodów: dziś, godz. 12.10, so
bota godz. 15, niedziela godz. 10 
i poniedziałek godz. 11. (fil)

Imprezy KTKKF z okazji 1 Maja

Redakcja nie odpowiada za zmiany 
wprowadzona w ostatniej chwili.

Z okazji 1 Maja KTKKF przy
gotowało szereg ciekawych imp
rez:

Sobota — turniej tenisowy:
korty „Alki” , ul. Koniewa (godz. 
8), biegi przełajowe, os. XX-lecia 
PRL, hotel „Lipsk” (godz. 9). 
marszobieg 3X30X130, ul. Ko- 
bierzyńska 51 (godz. 9), turnieje 
pingpongowe: ul. Kapelanka 24, 
os. Stalowe 16, Dom S'portu w 
Dobczycach (wszystkie godz. 10), 
turniej ringo: Park Jor dana 
(godz. 10.30), zabawy rekreacyjne: 
Park Jordana (godz. 11, także w 
2 następne dni), wielobój siłowy: 
ul. Stachiewicza 47 (godz. 11 ), 
turniej piłki nożnej: SP nr 25; ul. 
Komandosów 24 (godz. 12), tur
niej tenisowy dla chłopców: No
wy Bieżanów (godz. 16.30), tur
niej pingpongowy oldboyów: ul 
Boboli 5 (godz.. 16);

Niedziela — bieg po zdrowie:
Park Jordana (godz. 8), turniej 
badmintona: os. Stalowe 16 (godz.
9), turniej kręglarski, rzutki do 
celu oraz gry i zabawy dla dzie
ci: ul. Praska 26 (godz. 13);

Poniedziałek — turniej szacho
wy: SP nr 3 w Myślenicach (godz.
10), turniej kometki I siatkówki: 
Park Jordana (godz. 10), turniej 
piłki nożnej: Kliny (godz. 10), 
impreza sportowo-rekreacyjna: ul. 
Pachońskiego 8 (godz. 11), zawo
dy kręglarskie: Dom Sportu w 
Dobczycach (godz. 14), trójbój: 
ul. Borsucza (godz. 14), rzutki do 
tarczy i szachy: ul. Ugorek 1 
(godz. 15), turniej pingpongowy: 
ul. Mazowiecka 21 (godz. 16), 
impreza rekreacyjna: ul. Na Bło
nie, Jordanówka (godz. 16.30), 
mecz piłki siatkowej: Stary Bie
żanów (godz. 18).

Mieczysław Jezierski nie żyje
7SK1ra.kowskle Pjłkarstwo doznało bolesnej straty. 25 bm. zmarł w wieku 
ZIERSKI °mity niCSdyŚ piikarz a Później trener MIECZYSŁAW JE-

J i ar“ L P!£0leni<; r o ln ik ó w  oraz sympatyków futbolu zuało dosko- 
kowskit i a--,. *eczy awa- Występował w latach międzywojennych w kra- 
i »  , ’ ..P «  wojnie współtworzył futbol na Ziemiach Odzyskanych
l grał w Polonu Świdnica.

nV * rUp0Waniach 5»morów poznałem tego nad- 
łem sie t ni™ 6S” ®*ł° w iek a -przyjaciela młodzieży. Późn iej zetkną- 
n UroL- „ j ’ W Rowym zespole Partyzanta. Byliśmy wówczas
“oHdnej p r a c T i r  " V  ^  *** Renerem, itóry wymagał nie tylko dnej pracy, ale przede wszystkim kultury gry i fair nlav
Garbarm^ a ^  n ltn  T ^ ?  Ukocha“ eS» Krakowa, gdzie tonował m. in. 
Wszyscy ’którzv «ie *a szkolił młodzież w swej ukochanej Wiśle,
czują w’ sercu żal * • ? * tym Pogodnym szlachetnym człowiekiem

s * „ „ ;  mt ” b“ w  - iui -
wychCZJ.Ss*»w0d^*ŁrS,kl M ,sw«  — UW  otriym sf w iele odenaczeó paflstwe-sn ,r r s -Rodzinie . . . .  .  . . . c z a  t v h .  i ez  MjStrzcm Sportu.

Cześć Jego pamięci! 3 Jmy na,serdecztliejsze wyrazy współczucia.
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W wieka 8* lat, odszedł do Pana, opatrzoay iw. sakramentami

*• t » .

STANISŁAW KACZMARCZYK
nas* najukochańszy Mąi, Ojciec 1 Dziadzio dobry szlaehPtnT
i «czynny człowiek, długoletni pracownik Szpitala^m. G. Naru

towicza.

J^- ialohna odprawiona zostanie we wtorek i  maja o godz.
8.30 w kośeiele parafialnym łw. Floriana.

Zmarte8°  ~  wiecznego spo-
S  R a k S Ł  '  W “ mym dni" * g0dŁ 13 3° ”* cmen-

Pogrąteat w głębokim smutku

*ONA, CÓRKI, SYN, ZIĘĆ, WNUKI i RODZINA

Z głębokim żalem zawiadamiamy, ie w dniu 23 kwietnia 1989 r. 
zmarła po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami 

w wieku 21 lat

ł. t  P.

DOROTA BRODZICKA
ukochana Córka i Siostra, oddany przyjaciel dla wszystkich 

absolwentka V in  LO w Krakowie
Msza św. i uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę S maja

o godz, 12 na cmentarzu Rakowickim.
Pogrążeni w smutku 

Prosimy • ni ©składanie kondolencji.
RODZICE 1 BRAT

«. f  p.

STANISŁAW OGIEGŁO
pa ciężkiej chorobie zmarł 25 kwietnia 1989 r., w wieku 53 lat.

Msza św. i pogrzeb odbędą się w środę 3 maja e godz. 10.30 na 
cmentarzu w Krakowie — Batowicach.

Pogrążona-w żałobie i smutku
ZONA I CÓRKI

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas na zawsze

kol. mgr inż. STANISŁAW OGIEGŁO
pracownik Spółdzielni.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 3 maja 1989 r. o godz. 10.30 na 
cmentarzu w Batowicach.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Rada Nadzorcza, Zarząd, POP PZPR, 
,ZZ PPP Poligraficznej Sp-nl Inwalidów 

Im. F. Dzierżyńskiego 
oraz koleżanki i koledzy

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, 
że w dniu 24 kwietnia 1989 roku zmarł

Ob. EUGENIUSZ MAROSEK
długoletni pracownik Zakładu Doświadczalnego Instytutu Odlewnic

twa w Krakowie.
Zmarły był niezwykle sumiennym pracownikiem, cenionym fa

chowcem, łubianym kolegą, prawym i szlachetnym człowiekiem.
Odszedł pozostawiając' nasze grono w głębokim smutku.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Dyrekcja Zakładu Doświadczalnego 

Rada Załogi 
Komitet Zakładowy PZPR 

Związek Zawodowy Pracowników 
Instytutu Odlewnictwa 

oraz koleżanki i koledzy

Z głębokim żalem zawiadamamy, że w dniu 24 kwietnia 1989 r. zmarł

STANISŁAW KACZMARCZYK
długoletni zasłużony pracownik Krakowskiego Szpitala Zespolonego 

im. G. Narutowicza w Krakowie.
W pamięci naszej pozostanie jako wzór prawości, szlachetności

i dobroci, odznaczony Odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego, Srebr
nym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy najgłębszego współczucia.
Dyrekcja

l pracownicy Krakowskiego Szpitala Zespolonego 
im. G. Narutowicza w Krakowie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 kwietnia 1989 r.
zmarł

dr praw JAN GARLICKI
długoletni, zasłużony działacz Stronnictwa Demokratycznego, 

Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu SD w latach 1959—1972, 
wieloletni Wiceprzewodniczący Prezydium Rady Narodowej Mia
sta Krakowa, poseł na Sejm VI Kadencji, zasłużony działacz spo
łeczny, odznaczony Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami państwowymi i re

gionalnymi.
W Zmarłym tracimy współtwórcę i realizatora odrodzonego 

Stronnictwa Demokratycznego, doświadczonego, pełnego zaangażo
wania działacza społecznego.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Prezydium KK SD

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 kwietnia 1989 r. 
zmarł w wieku 60 lat

mgr inż. JAN RYCHLICKI
były pracownik Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych. 

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy najgłębszego współczucia.
Dyrekcja oraz pracownicy IMMB O/Kraków

Wszystkim, którzy okazali wiele serca, współczucia i nieocenioną 
pomoc oraz tak liczni# ł serdecznie wzięli udział w uroczystościach 
pogrzebowych 1 odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku, mo

jego drogiego Męża

śp. mgr inż. ANDRZEJA BUJASA
składam serdeczne podziękowanie

ZONA i  RODZINĄ

W setną rocznicę urodzin Księdza Infułata Archiprezbitera Bazyliki 
Mariackiej w Krakowie

dr FERDYNANDA MACHAYA (1889— 1967)
urodzonego w Jabłonce na Orawie, Wielkiego Kapłana i Patrioty, 
Budziciela pplskośei na Orawie i Spiszu, Kapelana Wojska Polskie
go, Duszpasterza Emigracji Polskiej we Francji , autora wielu dzieł 
o tematyce religijnej oraz pamiętnika pt. „Moja droga do Polski” 
— zostanie odprawiona 4 maja 1989 r. o godz. 13.30 w Bazylice Ma
riackiej w Krakowie uroczysta msza św. celebrowana przez J.E. 
bpa Jana Szkodonia, po której odbędzie się odsłonięcie 1 poświęce

nie tablicy ku czci Wielkiego Syna Orawy
Parafia Mariaeka, Związek Podhalan 

Towarzystwo Przyjaciół Orawy

PRACA

ZAKŁAD  budowlany — zatrudni tyn
karzy 1 pomocników. Teł. 48-35-41. 
BIEGLE szyjąca — potrzebna natych
miast. Oferty 22369 „Prasa”  Kraków
Wiślna ą._______________________
POTRZEBNA kucharka do domu 
wczasowego od 15. VI do 31. VII. —
Tei. 37-03-81._____________________g-18587
ZAKŁAD  ceramiki szlachetnej — 
„Argo”  — zatrudni pracownice. 
Oferty 18633 „Prasa”  Kraków. W 1*1-
na 2._______________________________ _
POSZUKUJĘ emerytek lub rencistek 
do opieki nad dziećmi lub osobami 
starszymi. „UPO” . tel. 47-20-26. 
PRZYJMĘ uczniów malarzy. — tri. 
Krowoderskich Zuchów 26 / 24. (17-191 
DEKARZY, blacharzy, malarzy, mu-
rarzy — zatrudnię. Tel. 43-22-65.______
ZATRUDNIĘ malarzy samodzielnych
i rencistę. Tel. 48-09-96, po 18.______
STACJA obsługi samochodów — za
trudni wysoko kwalifikowanego me
chanika. O ferty 19071 ..Prasa” Kra- 
ków. Wiślna 2.
GOSPOSIA kwalifikowana, trzy razy 
w  tygodniu do poważnego domu — 
śródmieście — potrzebna. Referencje 
konieczne. — Oferty 19112 „Prasa” 
Kraków. Wiślna 2.
SPÓŁKA komputerowa — zatrudni 
wysoko kwalifikowana sekretarke — 
asystentkę dyrektora, księgowa — 
1 / 2  etatu, elektroników i  informa
tyków w  dowolnym wymiarze czasu 
pracy. — Wyczerpujące oferty: 19256
..Prasa”  Kraków, Wiślna 2.__________
„INW ENTOR”  Sp. z o. Kraków, ul. 
Tokarska 6, tel 66-05-93 — zatrudni 
na bardzo atrakcyjnych warunkach 
kierowników budów oraz pracowni
ków w  zawodach: murarz, tynkarz, 
betoniarz — zbrojarz oraz pracowni
ków niewykwalifikowanych. Zgłosze-
nla 8—14.________________________ g-19110
c y K L IN Ia r z a  — zatrudnię. — Tel
12-90-65.___________________________g-18947
ZATRUDNIĘ na korzystnych warun
kach pracowników — równie* do
rywczych, mechanika — ślusarza ope
ratora spycharki, operatywnego pra
cownika dozoru. — Zakład Ceramiki 
budowlanej w Dziekanowicach koło
Dobczyc._________________________ g-17379
RENCISTA. 42-letni — podejmie pra
cę w sektorze nieuspołecznionym.
Tel. 22-51-87._____________________g-21930
W YKW ALIFIKOW ANEGO pracowni
ka do montażu boazerii — zatrudnię 
od zaraz. Tel. 11-19-76. 
PRZEDSIĘBIORSTWO zagraniczne 
Comindex 00-950 Warszawa, ul. Cicha 
7, tel. 26-30-28, 26-05-76. 26-50-41 pilnie 
zatrudni dyrektora i z-cę ds. tech
nicznych (pożądana znajotnośi inży
nierii chemicznej), którym powierzy
my utworzenie w Krakowie lub oko
licach oddziału produkcji urządzeń i 
instalacji do ochrony środowis/ka. Za
pewniamy kapitał. Uzupełniających 
informacji udziela telefonicznie inż. 
Piwoński. Oczekujemy pilnie ofert.

KUPNO

GARAŻ kuplę lub wynajmę — oko
lice Matecznego. O ferty 1881S „Pra- 
sa”  Kraków. Wiślwna 2.
CITROEN OS — kupie części. Tel.
48-46-34.__________________________ g-18751
OBRAZY — kupię. Oferty 14188 ..Pra-
sa” Kraków. Wiślna 2.______________
STARE widokówki, listy Jenieckie — 
kupie. Tel. 22-47-35.

SPRZEDAŻ

FOTEL dentystyczny, wyposażenie 
gabinetu okulistycznego, mikroskop 
austriacki, diatermię — sprzedam. —1 
Oferty 19257 „Prasa”  Kraków. W lil-
na 2._____________ __
JETTA, 1982, diesel — okazyjnie oprze-
dam. — Tel. 11-64-20._________
SKUTER Simson, kuchnię elektrycz-
na — sprzedam. Tel. 37-94-22_______
POLECAMY piece c. o. gazowe ate
stowane, wykładzinę podłogową, pły
tki ceramiczne, piankę : izolacyjna 
krylaminowaną — sklep gosoodar 
czy. Kraków. Rynek Kleparski 6 —
tel. 22-82-60._____________________ a-2223t
ROZSADA pomidorów — sprzedaż. — 
Kraków. Płaszowska 51.
POLSKIE owczarki nizinne — szcze
niaki po championach 1 złotych me
dalistach — sprzedam. Tel. 66-90-88.
wewn. 254. po godz. 16._________ _
OW CZARKI niemieckie czarne —
sprzedam. Teł. 44-18-23. _____________
SPRZEDAM Rubin 714, ' Neptun 68J
czarno - biały. Teł. 11-50-26._________
SPRZEDAM przyczepke bagażowa —
Tel. 66-10-17._____________________7.-18472
126 P, 1983, stan bardzo dobry —
sprzedam. Tel. 33-36-86, po 16.______
RUBIN 714 p — sprzedam. — Tel, 
33-36-86, po 16.___________  g-18818
s p r z e d a m  silnik do remontu 1 
skrzynię biegów do Skody S-100 — 
oraz wózek głęboki dziecięcy. — Tel
grzecznościowy 21-39-41._______________
ZAMIENIĘ FSO-155 wersja Polonez — 
na nowego „malucha” . — Telefon
53-78-90. ________________  g-18758
W ARTBURGA combi, grudzień 1984. 
mały pruebieg — sprzedam. — Tel 
48-09-43, po 16.

FSO 1500, 1986 — sprzedam. — Tel 
21-68-49. £-18842
TANIO  sprzedam nowe vldeo Akai.
Tel. 44-69-99._____________________g-18863
SPRZEDAM Stara 200, 1981. — Jan 
Micyk, Chodów 27, (k. Miechowa) —
woj, kieleckie, tel. 282.______________
SPRZEDAM obrączki złote. Oferty 
18503 „Prasa”  Kraków, wiślna i .  

MERCEDESA 200 D, 1976 — sprzedam
Tel. 34-39-28._____________________g-18843
128 P, trzyletni — sprzedam. — Te!
55-38-66, wewn. 480.__________________ _
TELEFON firm y Thomson głośno mó
wiący, 10 pamięci — sprzedam. Tel
55-91-57.___________________________g-19303
SPRZEDAM sygnet złoty, plerśclon- 
kl, zdekompletowany Schaffhauser 
Oferty 19383 „Prasa" Kraków. Wlśl-
na 2. ____ __
ZASTAVĘ z  nowym silnikiem —
sprzedam. Tel. 37-15-36.________________
SPRZEDAM foksteriery szorstkowło
se. — Tel. 12-78-54._________________
FORD Orion 1.6 DGL, metalic. 19S5 — 
sprzedam. Kraków, tel. 37-75-39.
_________________________  g-lS2135 / 26
SPRZEDAM — Peugeot 504D, po ka- 
pitatoym remoncłe. Tel. 44-79-69. 
PRZYCZEPĘ N-l26e, nową — zamienię 
na nowego 126p. Tel. 55-03-15. g-23324 
SPRZEDAM — perkusję „Am ati” . 
Oferty 23024 „rPasa”  Kraków. Wiśl- 
na 2. ________________________
128 P. karoseria 1983, mały przebieg
— sprzedam. — Oferty 22540 ..Prasa”
Kraków, Wiślna 2. ________________ __

• iso-1500. 1984 — " sprzedam. — Tel. 
33-28-20, od godz. 14.

LOKALE

DWA mieszkania: garsoniera, super- 
komfortowe, telefon — Dębniki oraz 
dwupokojowe, komfortowe — Śród
mieście — zamienie za dwupokojowe. 
superkomfortowe, telefon. —  Tel. 
66-49-64, po 19. g-12147
KAMIENICĘ, dram. barak, może być 
do remontu — kUplę. Tel. 66-10-71. 
POWRACAJĄCY — zamieni M-S — 
48 m i — na większe, chetnie z «a-
rażem. Tel. 11-50-26.__________________
BIELSKO, tel- 44-724. Sprzedam — za
mienię M-2.______________________g-18627
ZAMIENIĘ dom w Szczawnicy z 
parcelą — na mieszkanie własnościo
we. ok. 50 m«, z telefonem, w  Kra
kowie. O ferty 18764 „Prasa”  Kraków.
Wiślna 2.______________________
KUPIĘ lokal handlowy lub sklep. — 
Oferty 23107 „Prasa”  Kraków. Wiśi 
na 2.____________________________________
GARSONIERĘ — centrum Krakowa
— zamienię na podobne lub więk
sze. Tel. 44-69-99______________________
g a r s o n ie r ę  — sprzedam. — Tel.
66-93-52. g-18515
BIELSKO — BtAŁA ! Super komfort^ 
we M-3 (50 ms) — zamienię na po
dobne — Kraków, Nowa Huta. Ofer 
ty 18513 „Prasa" Kraków, wiślna 2. 
POSZUKUJĘ samodzielnego mleszka- 
r.la w  centrum lub okolicy. Oferty 
18474 „Prasa" Kraków. Wiślna 2. 
DWUPOKOJOWE superkomfortowe, 
kwaterunkowe — zamienię na dwa 
mniejsze. Tel. 44-81-84. wieczorem. 
NOW Y Targ. Trzypokojowe, własno
ściowe — zamienie na Kraków. Tel.
2 3 - 8 3 - 1 3 . __________________g-14111
OLKUSZ! M-4 sprzedam, zamienie w 
Bielsku. Joanna Smolarska, Brzesi-
C7a, osiedle Wschód 10/24.___________
SPÓŁKA poszukuje lokalu biurowe
go z telefonem — centrum. — Tel 
37-64-TI. g-19285
OS. w idok. Sprzedam M - l — Tel.
11-50-26.   g-19088
KRZESZOWICE — l-pokojowe, su
perkomfortowe — zamienię na Kra- 
ków. Tel. 22-15-34. 43-66-41. 
WŁASNOŚCIOWE, J-ooteoJowe, 33 m*
— zamienię na większe (kwaterun
kowe, spółdzielcze). Telefon M-15-24
43-66-41.

NIERUCHOMOŚCI

KUPNO — sprzedaż nieruchomości, 
mieszkań — Blehońskt, ul. Manifestu 
Lipcowego 8/1 — środy — piątki —
12-17, tel. 22-14-07.____________________
ODDAM w  dzierżawę dom handlowo- 
usługowy w  centrum Radłowa, woj. 
tarnowskie. Kraków, tel. 11-76-96. 
DOM letni, na wsi, opodal lasu 
65 km od Krakowa — sprzedam. Tel.
37-39-93._________________________  g-18610
SPRZEDAM działkę rekreacyjną —
4 ary w  Czesławlu — gmina Racie
chowice. O ferty ls m  „Prasa”  Kra
ków. Wiślna I. ______ '
TARNÓW  — centrum! Sprzedam po
łowę domu. — Tel. 21-92-17.
DWA kurniki pow. 2.000 mt. w  Sie- 
prawlu, 20 km od Krakowa — zde
cydowanie sprzedam lub Inne propo
zycje. Myślenice, tel. 806-23._________
PRZEDSIĘBIORSTW U, firm ie — w y
najmę dom za wykończenie. Oferty 
22671 „Prasa”  Kraków. Wiślna 2. 
KUPIĘ działkę budowlaną — okolice 
Krakowa. O ferty 23108 „Prasa”  Kra 
ków, wiślna 2.
KUPIĘ parcele w Krakowi*. — Tel
11-80-26. ___________________ g-19089
LUKSUSOW f, ładny, duży dom. bll- 
sko Pcimia —sprzedam. Oferty 19301 
„prasa”  Kraków, Wiślna 2.

USŁUGI

CYKLINOW ANIE, lakierowanie —
Flak, tel 47-58-47.
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki 
WAP-em —  Adamczewski — tel.
13-98-49.__________________________ g-15499
USŁUGI ogólno - budowlane, malar
skie, tapeciarskie — Opozda — tel.
18-94-11.__________________________ g-15327
DYW ANY — taplcerkę — wyczyścisz 
WAP-eteletonulac 55-31-83, Czaja. 
DYW ANY, taplcerkę — szybko wy- 
czyścisz — tel. 37-17-84.
CZYŚCIMY wykładziny, tapicerke re
welacyjnym urządzeniem zachodnim, 
apecjalnyml środkami — Swiderski.
tel 55-62-01.______________________ g -14353
„VIDEOFILM”  — rejestracje uroczy
stości rodzinnych, rejestracje na ra
chunek — gwarantujemy fachowośe
— wysoka lakość Tel. 66-62-60.______
CZYSZCZENIE dywanów. 

Pietrzak, tel. 12-19-98.
tapicerki

i :l b o x  — VIDEO. — Przestrajanie 
telewizorów na Secam/Pal. — Tel.
37-30-39, od poniedziałku do czwart-
ku. od 9 do 13.______________ g-15414 /15
„EXPRES”  — montuje w  dniu z g a 
szenia zamki — zabezpieczenia anty- 
włamanlowe, tapicerki, drzwi harmo
nijkowe, suszarki łazienkowe, okapy 
lfuchenne. Tel. 33-87-91. 22-25-38. 
t , a lu z j e  przeciwsłoneczne montuje 
fe r fe k t "  — tel. 44-30-94. 

W ULKANIZACJA — elektroniczne 
wyważanie, wymiana — Nowakowski
-  r>l. Łagiewnicki 14.

VID e o  Panorama usługi yldeokame- 
rą. — Tel. 76-23-73.

DOMOWA 
POMOC 

MEDYCZNA 
tel. 11-20-51
codziennie 9—21.30 

sobota, niedziela 11—18
K-5253

INSTALACJE siły, światła — Skrzy-
poh — tel. 12-38-83. ______________
„PATRO N”  — rejestrację i  opraco- 
wania filmowe — tel.34-4l-03 — goaz 
8—12. K-4U8 
AUTORYZOW ANY zakład zabezpie
czenia antykorozyjnego samochodów 
osobowych — Z. Zajączkowski, Kra
ków. al. PI. 6-letnlego 112 — wyko
nuje konserwacje fabrycznie nowych 
samochodów, w  krótkich terminach 
z gwarancją, niezależnie od warun
ków atmosferycznych. Czynny 8—1/. 
w  soboty 8—16. g-i8198 
TANIO  montaż boazerii oraz sprze
daż na miarą. Zamówienia: Sosin — 
tel 37-58-26, (16—18). __________________
CZYSZCZENIE wykładzin.
— Szajnar, tel. 11-05-05.

tapicerki

W YPOŻYCZALNIA skup — sprzedaż 
artykułów sportowo - turystycznych
— al. Pokoju 26, tel. 11-99-22 
WAPNO hydratyzowane workowane
— oferuje wapiennik — Knapik — 
Choła, Olkusz, ul. Kamyk 14. tel.
43-15-77.__________________________ g-20628
TAPICERKA drzwi, zamki, zabezole- 
czenla antywłamaniowe — Marzyński
— tel. 44-62-95._______ ________________
ANTENY montuje — Róg — teT
33-72-70.___________________________g-20630
UKŁADANIE, cyklinowanie, lakiero
wanie, woskowanie Górniak — tel
47-37-15.__________________ ________g-15358
ZAKŁAD  konserwacji samochodów 
osobowych l dostawczych — poleca 
swoje usługi — Rzepka, ul. Central
na 53 A, 6-1919/35

Sprzedam

dom mieszkalny
■ cegły, otynkowany, 550 m* 
powierzchni — 6 km na za
chód od Miechowa — 7 po
mieszczeń na dole, 4 na gó
rze, patio, dwie łazienki, cen
tralne ogrzewanie, sieć miej
ska, wyjście z tarasu w la
sek — całość osiatkowana — 
ewentualne przeznaczenie: 
zajazd, motel. Kraków, teł.
22-99-26, wieczorem.
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I  INTENSIVE 
ENGLISH 

S PROJECT
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ogłasza zapiły 
na rok 1989/90

5  «  dzieci od lat S
5  — młodzieży szkolnej 1 stn- 5  
S  dentów
“* — dorosłych i;:

£ na kursy:
S — standardowe 1 intensywna S

B  — przygotowujące do egza- £
5  minów Cambridge First £
B  Certlficate i Cambridge E
S  Profieieney
E  — ogólne i specjalistyczne S

(Business, Medical, Tech- £
B  nlcal English)

Grupy max.
8— 12 osób

S  Zapisy: poniedziałek—piątek ~
B  16—18, Kraków, ul. Crzędni- B
S  eza 8/2. Koordynatorzy kor- E
B  sów: Piotr Malita, Maciej S
B  Wojciechowski. K-3398 E
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CYKLINO W ANIE  — ini. Wyrwa —
tel. 13-90-65. ______________  g-18531
„DOM ATOR" — karnisze, tapicerka 
drzwi, zamki, zaczepy okienne. Tel.
43-12-06, (>—19). ____________
MONTAŻ drzwi harmonijkowych — 
zamków — OOrtlor, tel. 11-78-04.

____________ K02NE____________

KORESPONDENCYJNA Agencja Ma
trymonialna, 78-401 Szczecinek — 
najszybciej kojarzy małżeństwa za
graniczne. Wysyłamy zdjęcia. — Na- 
pisz. A -16
W YPO ŻYCZALNIA „Tara " -  poleca 
najmodniejsze suknie ślubne. Szym
czak, Kraków — Podgórze. Zalesie — 
Przemlarki «  (boczna Koblerzyftskiejl. 
NAU K A jazdy konnej. — Każmier- 
czak, Michałowice, teł. 30. 
POSIADAM gotówkę — ewentualnie 
lokal, pojazd — oczekuję propozycji 
O ferty 1M3I „Prasa”  Kraków. Wlśl- 
na S.

Wytnij! Zachowaj!
Nowo uruchomiony 

ZAKŁAD STOLARSKI 
poleca drzwi do:

— domów jednorodzinnych
— domów letniskowych 
-<• mieszkań w blokach
— garaty

Oglądanie wzorów oraz 
przyjmowanie zamówień w 
biurze codziennie oprócz so
bót w godz. 9—13. Kraków- 
-Pychowice, ul. Ćwikłowa 8.

g-23102

BASISTA dołączy do zespołu grają
cego na weselach l zabawach. Tel.
4S-30-80. g -18309
SADZONKI kwiatów, kanna, szałwia, 
aksamitka — przedsiębiorstwom pań
stwowym — polecam — Tel. 44-31-11, 
(7—9), g-17670
MODELKI poszukuje artysta malarz 
Oferty 18476 „Prasa”  Kraków. Wiśl
na 2.
MIEJSCE pod „blaszak”  -  kuple — 
dzielnica Krowodrza, najchętniej re
jon Kaetaierza Wielkiego. Telefon
33-87-88, wieczorem.___________________
POSIADAM warunki na ciche rze
miosło, siłę. Przyjm ę chałupnictwo. 
Oferty 22539 „Prasa" Kraków, Wiśl-
na 2.____________________________________
PRODUCENT konfekcji joszukule 
doświadczonego zaopatrzeniowca — 
akwizytora oraz lokali produkcyj
nych, magazynowych, działek budo
wlanych. Oferty 18838 „Prasa”  Kra
ków; wiślna *.
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SYSTEM — SPÓŁDZIELNIA PRACT 
w Krakowie, ul Łobzowska 8. tei ł l -27-33, 21-28-22 

5 mposzukuje agentów i
jjj
g do prowadzenia działalności usługowej w szerokim zakresie, g!ó- S 

wnie na rzecz gospodarki uspołecznionej.
U NAS NAJNIŻSZA ODPŁATNOŚCI
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE 
w Krakowie, ni. Broika 8 

w dniu 28.04.1989 r. w godz 9—13

o r g a n i z u j e
GIEŁDĘ WOLNYCH STANOWISK PRACY

Dojazd tramwajami linii: 8. 10, 11, 18, 19, 22, 24 oraz autobu
sami linii 119 (do Łagiewnik).

ZA PR A SZA M  Yt
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„Malone i i

Z aczyna się ta histo
ryjka niewinnie — od 
przypadkowego i ba
nalnego zdarzenia, ja 
kim  jest awaria sa
mochodu w drodze i 

konieczność dokonania jego na
prawy w przygodnym warsztacie. 
Stało się to  w ślicznym pejzażu, 
te uroczej dolinie pośród łagod
nych wzgórz — i przy spokojnej, 
ciche j muzyce, która bez przerwy 
tac?v sie gdzieś w tle. K ierowca  
jest człowiekiem zrezygnowanym, 
zmęczonym pracą i życiem, szu
ka wytchnienia. Spotkana dziew
czyna jest bardzo młoda, bardzo 
ładna i miła. Zapowiada się wiec 
idylla w ow ej oazie zieleni i słoń
ca na odludziu, w ustronnej, 
przydrożnej stacji benzynowej. 
Sielanki jednak nie będzie —

wręcz odwrotnie, a dla wyjaśnie
nia sprawy zdradźmy od razu. że 
scenariusz opiera sie na powie
ści zatytułowanej ..Strzelba”,

Przez dłuższy czas nic sie nie 
dzieje, potem dopiero okaże się, 
że dramat toczy się podskórnie: 
osada Bogu ducha winnych far
merów terroryzowana jest przez 
tajemniczego osobnika, m ilionera, 
który dla sobie ty lko wiadomych 
celów wykupuje okoliczne ziemie, 
zmuszając ludność do ich opusz
czania. Sprawiedliwości nie bro
ni lokalna władza, bo jest sko
rumpowana. Przybyszowi to  nie 
w smak. Choć bowiem porzucił 
już swe zajęcie jako wytrawny 
agent C IA  do zadań specjalnych
i  zaciera za sobą ślady w podró
ży. w k tóre j pragnie znaleźć wy
poczynek. nie potrafi przyglądać 
się bezczynnie bezprawiu i sięg
nie raz jeszcze po broń. by skie- 
rować ja przeciwko faszyzującej 
organizacji sunerpatriotóio. dowo
dzonej przez żądnego władzy sza
leńca.

K ole jny  samotny bohater któ
ry  staje do nierów nej walki z 
zorganizowaną grupą przeciwni
ków i oczywiście odnosi zwycię
stwo w sytuacji, która — jakby 
się wydawało — przekracza moż
liwości pojedynczego człowieka. 
N ie  ty lko  ów m otyw  samotnego 
bohatera odnajdujemy w ..Malo
ne”  — także inne elementy zna
ne z amerykańskich film ów  sen
sacyjnych. które łączy się tu do 
wolnie ze sobą lub eksponuje, do
kładając raz akcenty krytyki so
cjalnej. innym  razem pogłos wo
jennych działań w Wietnamie, 
Kampuczy i Chile, to znów sek
wencje romansowe (z udziałem  
atrakcyjnej Lauren Hutton. jed
nej z najbardziej wziętych fo to 
modelek i aktorki, którą oalądać 
można również w „M onte C arlo "

* aktualnego repertuaru v ldeo- 
kasetowego).

Powstał z tych różnych skład
ników  rozryw kowych obraz wcale 
nie pierwszoplanowy, przecież jed 
nak zrealizowany na dobrym  po
ziom ie warsztatowym, z całą facho
wą um iejętnością zawodowców. 
Reżyser Harley Cokliss, k tóry  a- 
systowal przy f ilm ie  „Im perium  
kontratakuje” , nakręcił już k il
ka pozycji fabularnych, ale wła
ściwie jest dokumentalistą i  pew
nie dlatego partie rozegrane ka
m eralnie dochowują wierności 
detalom, a w plenerze — auten
tyzm owi (p ierw otnie planowano 
f ilm  w krajobrazie francuskim, 
ale ze względu na temat przenie
siono go na teren amerykański). 
W jasnych, barwnych zdjęciach  
Cokliss nader starannie stopniuje 
napięcie w coraz bardziej m rocz
n ie jącej aferze.

A  więc zaczyna się to  niew in
nie i długo nic się nie dzieje. 
Dochodzi wreszcie do pierwszej 
bójki, potem  następuje pierwszy 
m ord i akcja gęstnieje. Już dzie
je  się dużo. i to  z niezwykłą bru 
talnością. Jeszcze po ow ej pierw
szej bójce pada pytanie: czy nie 
dostał za mocno?, później już nie 
ma takich pytań — jeśli sie bije. 
to niemal na śmierć, a jeśli strze
la. to  z ciężkiego kalibru. Krew  
tryska niczym fontanna, a pło
m ień wybucha w ielk im  fa jerw er
kiem. gdy w ylatuje w powietrze 
rezydencja m ilionera, kryjąca w 
sobie komputerow e centrum  do
wodzenia planowanym przew ro
tem  i skład broni. Gwałt niech 
sie gwałtem odciska. należało 
przecież znaleźć pozory uzasad
nienia dla spektaklu przem ocy i 
agresji.

Poza sprawną robotą realizator- 
ską do sekretów powodzenia f i l 
mu „M alone” należy dobór wy
konawców. dostosowanych w ty 
pie fizycznym do powierzonych 
im  ról. Pasują do n ich jak ulał 
na wszystkich szczeblach aktor
skiej obsady — poprzez podwład
nych „wodza”  do pijaka, a nawet 
do epizodycznego fryzjera. Owym  
wodzem  — fanatycznym, psycho
patycznym, doceniającym jednak 
swego głównego przeeiwniKa —  
jest C liff Robertson, zapamiętany 
przez nas z prezydenckiego seria
lu telewizyjnego. Właściciela 
warsztatu gra Scott W ilson 
(wcześniej partner M a ji K om o
row skiej w „Roku spokojnego 
słońca” Krzysztofa Zanussiego) o 
twarzy człowieka, którego przed 
chwilą spotkało, albo właśnie za 
chwile spotka nieszczęście. Obaj 
bezbłędni, obaj też sie postarzeli.

WieJc i zarysowująca się tusza 
nie ominęły również tytułow ej 
postaci, którą jest Burt Reynolds
— tak „prawdziv>y mężczyzna” , 
ie  swego czasu aż pozował ma
gazynowi ..Cosmopolitan” do se
rii aktów męskich. W młodości 
futbolista. potem  kaskader i e- 
stradov>iec wreszcie gwiazdor te 
lew izyjnych seriali, w r. 1961 za
debiutował na dużym ekranie, a 
w r. 1976 także jako reżyser .100 
karabinów” , „N iem e kino” , 
„Mistrz kierow nicy ucieka” ... Ja
ko Malone nie uderza w modny 
obecnie ton krwiożerczości — od
wrotnie. m ów i głosem schrypnię
tym. czasem niemal szeptem, kre
u je człowieka znużonego, który  
niechętnie daje się wciągnąć w 
intrygę i jakby v:brew  swej wo
li. z konieczności staje się osią 
dramatu.

W Ł A D Y S Ł A W  C Y B U L S K I

tygodniki 
kulturalny

—  „Nie tciem, «zy  zdaje Pan 
sobie sprawę, iż Pańskie prze
mówienie na inauguracyjnym  
posiedzeniu „okrągłego stołu” nie 
wszystkim się podobało?”  — 
Oczywiście, że zdaję sobie spra
wę — mówi prof. Mikołaj Koza
kiewicz. Rzeczywiście nakreśli
łem dość krytyczny obraz „Soli
darności” , podobnie zresztą jak i 
partii rządzącej, ale nie zadowo
liłem również własnej bazy. Chło
pi oczekiwali — ze względu na 
fatalną sytuację w rolnictwie — 
że ogłoszę bunt, albo, ie zapo
wiem przynajmniej wystąpienie 
ZŚL z koalicji. (...) Niektórzy po
czuli się dotknięci, że wypomnia-

bitnych twórców t snmwców tyci* 
scenicznego,, (m.in. Izabela Cy
wińska, Maja Komorowska, Ed
ward Chudziński) dobrze oddają 
stan ducha sporej części środo
wiska kulturalnego™

Ś W I A T O W I D
..^przynosi dobrą wiadomość 

dla wodniaków. Otóż stanicom 
nad Czarną Hańczą nie zagraża 
już spychacz. Trwający prawie 
dziesięć lat taniec biurokratycz
ny, przejmujący grozą i wywołu
jący naturalny odruch buntu, 
skończył się wreszcie, „flow y m i
n ister Rolnibtwa, Leśnictw a i 
Gospodarki Żyw nościow ej właści
wie od ręk i załatwił to, co  przez 
dziesięciolecie n ie było możliwe, 
pisze Paulina Robak. Wyfaził 
zgodę na przeznaczenie nierolni
cze i nieleśne powierzchni grun-

łem kradzieże w  zakładach pra
cy. A  przecież oprócz wielkich 
błędów władzy, zbiorowych ego- 
izmów w partii, opozycji czy w 
„Solidarności” , istnieje milion 
egoizmów indywidualnych. Z ich 
„inspiracji”  państwowe pieniądze
i majątek wędrują bardzo często 
do prywatnych kieszeni. Tytuł 
tej interesującej rozmowy: „N ie  
można chować głowy w piasek”.

F O R U M
„Czy Rosjanie przodują w kos

mosie? „Czy radziecka astrona
utyka góru je  nad innym i?”. Za
chodnie środki przekazu uznają 
już dominację ZSRR w kosmosie. 
Mniej więcej sto razy na rok
— niemal dwa razy w tygodniu
— radzieckie rakfety startują z 
20 stanowisk na Bajkonurze i z 
dwóch innych kosmodromów: są 
to Kapustin Jar pod Wołgogra- 
dem i Plesieck w fe jonie Ar- 
changielska. ZSRR przeprowadza 
więc 5—6 razy tyle lotów kos
micznych co cała reszta świata 
razem wzięta — czytamy w ar
tykule (przedruk z „G EO” ) pt. 
„Kosmos jest czerwony?” , W 
1985 r. Związek Radziecki wysłał 
w kosmos 116 statków kosmicz
nych przy 98 startach, a w 1987 
tyle samo przy 95 startach. Ra
dzieccy kosmonauci przebywali 
łącznie w kosmosie trzy razy tyle 
czasu co kosmonauci amerykańs
cy. Dziś zachodni badacze, prag
nący umiejscowić swe teleskopy 
na orbicie, korzystają z radziec
kich platform kosmicznych. Ten 
niezwykle interesujący materiał, 
dotyczący rozwoju kosmonautyki 
radzieckiej na tle osiągnięć i po
rażek w tej dziedzinie na świecie, 
przypomina także najbardziej za
służonych badaczy w tej materii, 
m.in. prof. Korolowa.

ZDANIE
W najnowszym numerze (3) bo

haterem wielce poczytnego cyklu 
,,Trzech na jednego”  jest znany 
publicysta i pisarz historyczny
— Andrzej Micewskł. .Tednym z 
głównych wątków rozmowy, jak 
zwykle w tym cyklu, ostrej i 
kontrowersyjnej, są wydarzenia 
ostatnich miesięcy w naszym kra
ju. Tytuł rozmowy: „Jesteśmy na
rodem niepolitycznym ” .

Polecam również uwadze zapis 
dyskusji opatrzonej tytułem „Im  
lep ie j, tym  gorzej", czyli o sytua
cji w teatrze polskim. Grono wy-

tów leśnych, na których posado
wione są stanice wodne. Prace 
przy pierwszych dwóch są poważ
nie zaawansowane., m.in. dzięki 
temu,, że Biuro Turystyki Za
granicznej PTTK,, które w spły
wach Hańczą widzi magnes wa
biący cudzoziemców, przekazało 
na wykup działek 120 min zł. Po 
szczegóły odsyłam do artykułu 
pt. „M in ister powiedział T A K ” .

wprost
Praca polskiego kontrolera ru

chu lotniczego to — jak powia
dają wtajemniczeni — 90 proc. 
nudy i 10 proc. paniki. Dlaczego? 
W sezonie letnim po naszym nie
bie przemyka 400—500 samolo
tów pasażerskich dziennie. Z 
Europy Zachodniej do ZSRR, 
Azji Środkowej i na Daleki 
Wschód, ze Skandynawii na po
łudnie Europy i do Afryki. Przy 
pomocy czego to kontrolujemy? Za 
pomocą dwóch radarów kontroli 
obszaru, przy czym ruch nad 
Polską południowo-wschodnią 
kontrolowany jest tylko drogą 
radiową. A  meldunki załóg nie 
zawsze są dokładne lub prawdzi
we. „Gdy do tego dodać, że ra
dary kontro lu jące przestrzeń  są 
kiepskiej jakości, często się psu
ją, że psują się nadajn iki radio
we, że brakuje aw aryjnych ka
nałów łączności itd., nie można 
się dziw ić — stwierdza Leszek 
Łuczak — że zdarza się, iż pow
stają „dziury”  w kontro li, wtedy 
samoloty lecą ty lko  pod opieką 
Pana Boga...”  W materiale pt. 
„Dziurawe niebo”  autor podaje 
kilka przykładów gdzie o włos 
nie doszło do tragedii.

Z korespondencji 
P P 7 P  Jana Pieszczachowi-
I  I \ / j L  cza „W iosna nad 

mHudsonem”  dowie
dzieć się możemy, że 
w Nowym Jorku pa
nuje susza, stąd ape
le o oszczędzanie wo

dy, zakazy mycia samochodów 
itp.. że Wielkanoc minęła pogod
nie i raczej szybko, ponieważ 
święta trwają w USA... jeden 
dzień, że widok młodego człowie
ka pogrążonego we śnie narko
tycznym na ławce czy po prostu 
na chodniku nikogo nie dziwi, 
ale... że mimo wszystko Nowy 
Jork to miasto fascynujące, peł
ne uroków, rozmachu...

Co się kryło pod nazwą ,walka
* gruźlicą” ? Co zawierał m e
m oriał doktora Hagena?”  Na te
i inne pytania znajdziemy odpo
wiedź w materiale Henryka Soł- 
gi pt. „Polski Holocaust” . (p)

K R Ó I

_

Kręcąc przełącznikiem TV

N a  h u ś t a w c e

D yskusja o  tym , jaka m a być vs na jb liższej przyszłości na
sza telew izja wciąż trwa. Na razie ustalono pewien po
rządek rzeczy odnoszący się d o  okresu  przedwyborczego. 

Co będzie potem  — pokaże czas. W każdym razie przypom inam  
ponow nie m odel włoski. Tam  główna sieć te lew izy jna  należy 
do państwa, ale jes t kontrolow ana przez parlam ent, a  nie 
przez rząd. A  w  tam tejszym  parlam encie zasiada nawet pewna, 
dama, która w ieczoram i n ie trac i czasu na debaty...

— Tymczasem term om etr odzw ierciedlający tem peraturę na 
ekranie wciąż skacze. Jeszcze tydzień tem u ubolewałem , ie  do
p ie ro  po ośm iu latach ujrzała światło dzienne inscenizacja  o 
Panoram ie Racław ickiej, a tu  w ubiegły w torek, w  11 progra 
m ie , można było posłuchać wystąpienia prof. Andrzeja  A jn e n -  
kiela, prezesa Polskiego Zw iązku H istorycznego. K larow nie  i 
zdecydowanie ,,w yrzucił za burtę”  wszelkie te poglądy, które  
sprzeciw iają się dalszym rozliczen iom  z niedawną przeszłością. 
Zgadzam się z tą tezą to 150 procentach. Prawda m oże za
szkodzić ty lko  krętaczom  P ro f  esor poddał tafęże w w ątpliwość za
sadność ustalania, w m yśl k tórego prawdę o K atyn iu  badają po 
obu zainteresowanych stronach wyłącznie zespoły historyków  
party jnych. Fakty  będące przedm iotem  badań n ie  dotyczą 
przecież wydarzeń w ew nątrzpartyjnych, lecz stosunku ówczes
nych władz radzieckich do Polaków . Zapowiedziano, że druga  
część rozm ow y odbędzie się przed kam eram i T V P  zaraz po 
kongresie historyków .

W  ubiegły poniedziałek miałem prawdziwy kłopot. 1 program 
przedstawił spektakl pt. „Sam obójca"  N ikoła ja  Erdmana, w re 
żyserii K azim ierza  K utza, natom iast I I  transm itow ał koncert 
poświęcony K rzysztofow i Kom edzie. W rezultacie starałem się 
co parę m in u t przełączać kanał. T o  było bardzo męczące zaję
cie. T u  Gajos, Olszewska, Karkoszka, Tre la , tam Makow,icz, 
Ptaszyn-W róblew ski, Banaszak, Dudziak. T o  było naprawdę 
zderzenie.

Z  jednej w ięc strony w arto  doprow adzić do sytuacji w  k tóre j 
program y I  i  I I  T V P  będą prowadzić konkurencję  o widza, z 
d rug ie j jednak trochę  żal, jeś li czasem równocześnie nadawane 
są atrakcyjne pozycje. A le  z pewnością są to  zm artw ienia czło
wieka, m ogącego skorzystać ty lko  z  dw óch s tacji T V . Wszak 
w innych kra jach  można w ybierać pośród k ilku  czy nawet 
kilkunastu program ów  i  n ik t n ie narzeka na kłopoty związane z 
selekcją. T O M A S Z  D O M A LE W S K 1

PS. Zaczynam się już naprawdę n iepokoić o dziennikarski 
los M . Ostrowskiego i  T . Jacewicza. Już ponad miesiąc trwa  
ich  absencja w niedzielny w ieczór.

Ciekawostki heraldyczne

Jastrzęb iec

HERB JASTRZĘBIEC — w
niebieskim po«lu złota podkowa 
zwrócon.a ocelami w góre. W 
środku podkowy krzyż kawaler
ski także złotego koloru. W szczy
cie hełmu iastrzab. który w szoo- 
nach prawej nogi trzyma podko
wę. Labry w kolorze niebieskim 
od spodu złote.

Herbem Jastrzebiec pieczętowa
li się: Adaraowscy. Bełdowscy, 
Chylińscy. Dąbrowscy. Gaszyńscy, 
mieszkający w  województwie kra
kowskim. , Jankowscy, z ziemi 
łomżyńskiej. Kraszewscy, z wo
jewództwa inowrocławskiego. Ma- 
komascy. Porczyńscy, mieszkaia- 
cy w dawnym województwie sie
radzkim. Roguscy. Strzeleccy.

HERB JASTRZĘBIEC II —
godło herbowe takie samo jak w 
herbie Jastrzębiec, natomiast w 
szczycie hełmu jastrząb stoi na 
krzyżu kawalerskim złotego ko
loru. Labry w  kolorze niebieskim, 
od spodu złote.

Herbem Jastrzębiec II pieczę
towali się: Marczewscy, z których 
Hieronim w  raku 1630 był dzie-

Jastrz* b iec  I I
dzicem dóbr Osmolin. Kawęczyn
i Kładki leżących w dawnym 
województwie sieradzkim i Ka- 
picowie osiadli w województwach 
wschodnich. Z nich Michał w 
roku 1696 dziedziczył dobra Ka- 
piec-Lipniki.

O województwie, którego głów
nym miastem był Kamieniec, pi
sze Paprocki w swoim dziele 
„Herby Rycerstwa Polskiego” z 
1584 roku. że była to szeroka i 
bardzo obfita kraina, ale od złych 
sąsiadów „często a szkodliwie pu
stoszona jako to  od Tatarów, 
Tu rków  i W ołochów ”. Wojewódz
two posiadało biskupa, wojewo
dę i kasztelanów .,według staro
dawnego porządku” . Zaś o Ka
mieńcu podaje, że jest on poło
żony na górze skalistej pod któ
rą płynie rzeka, którą można za
hamować tak, że napełni. głębo
kie przekopy którymi miasto jest 
otoczone. Nad miastem górował 
zamek, oddalony dwie mile od 
Dniestru, Stanowiącego granicę 
pomiędzy polskim Kamieńcem, a 
wołoskim Chocimiem.

LUDOMIR ĆWIKLIŃSKI

SW O B O D N IE  S Z A N O W N Y  P A N IE  R E D A K T O R Z E .’

iie  brałem udział u w niezależnym foru m  ku ltury  z w le-
I lu  zresztą powodów, przy czym na pierwszym m iejscu  
' wymienić muszę ten. że n ik t m nie tam  nie zapraszał. 
N ie  m n ie j faktem  jest. że interesuję się zarówno pro 
blemami kultury, jak i zagadnieniami niezależności i 
właśnie na ten temat chciałbym dzisiaj wymienić z 

Panem kilka uwag. Na wstępie muszę niestety posprzeczać się z 
pewnymi fragmentami wypowiedzi znakomitego i zawsze przeze 
mnie wysoko cenionego redaktora Turow icza. k tóry rozpoczął swo
je  wystąpienie od słów: „Zebraliśmy się tu ta j na niezależnym fo 
rum  kultury. Związek między tym i dwoma term inam i: niezależ
ność i kultura, ma zasadnicze znaczenie. N ie  ma ku ltury  innej, niż 
niezależna".

Jestem głęboko przekonany, ie  zdania te przypisać należy prze
de wszystkim retorycznem u ferw orow i Autora, nie wierzę bowiem  
aby naprawdę tak sądził. Jest przecież rzeczą oczywistą, że ku l
tura zawsze była, jest i będzie zależna od wielu czynników w tym  
także od polityki, bowiem kulturę tworzą ludzie od tychże czynni
ków zależni. Większość tw órców  kultury ma przecież jakieś tuła- 
sne poglądy i zapatrywania, a także polityczne sympatie i  nie m o
że się to n 'e odbić w ich twórczości.

M oim  zdaniem n ik t nie może nazwać zależnym na przykład 
człowieka wierzącego który pracuje w redakcji katolickiego pisma
i głosi tam sv)oje poglądy. Można natomiast śmiało nazwać zależ
nym niedowiarka czy wręcz ateistę, który pracuje w tym  samym 
piśmie jedynie dla korzyści osobistych lub z innych pozameryto
rycznych względów i głosi to w co sam wprawdzie nie wierzy ale 
głosić mu polecają zwierzchnicy. N ie m n ie j jednak i taki człowiek
— jeśli ty lko  jest obdarzony talentem  — może być (i  bywa) 
współtwórcą kultury. W końcu nie bez powodu w ielu poważnych 
ludzi tw ierdzi, że w sztuce i w kulturze form y bywają często waż
niejsze od treści.

BRUNO MIECUGOW

G.O z tą kuLturą?
Z kolei chciałbym wziąć pod uwagę inny fragm ent wystąpienia 

Jerzego Turow icza: „W  1945 roku- znaleźliśmy się w now ej sytua
cji. Ustanowiony w wyniku znanych wydarzeń ustró j polityczny  
związany był z przyniesioną z zewnątrz ideologią, zasadniczo obcą 
naszemu społeczeństwu, zawierającą pro jek t przekształcenia całej 
rzeczywistości społeczno-politycznej i  wychowania nowego czło
wieka”. Zdaniem  Autora  sytuacja taka była nie ty lko  sztuczna, 
ale i  groźna dla kultury. A u to r nie wziął najw yraźniej pod uwa
gę, że tego typu wydarzenia zachodziły w h istorii n iejednokrotnie. 
Ot, choćby w 966 roku Mieszko 1 dokonując chrztu  swego pań
stwa spowodował przew rót bez wątpienia związany z przyniesio
ną z zewnątrz ideologią zasadniczo obcą ówczesnemu społeczeń
stwu i też zawierającą p ro jek t przekształcenia całej rzeczywisto
ści społeczno-politycznej i  wychowania nowego człowieka.

Czy wynikły z tego jakieś tragiczne i  groźne dla rozw oju  ku l
tury  konsekwencje? Przeciw nie —  fakt ten (co  zgodnie przyznaje 
większość h istoryków ) uratował podległe M ieszkowi plemiona sło
wiańskie przed taką katastrofą i całkowitą niemal zagładą, jakie 
stały sie udziałem pogańskich Słowian mieszkających między Ła 
bą i Odrą, którzy padli ofiarą germ anizacji przebranej w chrze
ścijańskie szaty. A  pamiętać przy tym  należy, iż w tam tym  , prze
kształcaniu całej rzeczywistości społeczno-politycznej”  m etody by
ły o w iele drastyczniejsze i  bardziej bezwzględne. Stare iw iątyn ie

zburzono, św ięte gaje wycięto, w izerunki prastarych bogów spa
lono. W 194j roku  n ic takiego przecież się nie działo Wprawdzie 
stosunki pom iędzy K ościołem  a Państw em  trudno byłoby nazwać 
d obrym i czy nawet popraw nym i, ale przecież nie ty lko  nie było 
prześladowań re lig ijny ch , ale ja k  pam iętam  nawet sam prezydent

o esław B ieru t (podówczas ogłoszony bezparty jnym ) uczestniczył 
w uroczystościach kościelnych z procesją w dniu Bożego Ciała 
wcączme. Także pewne odłamy polskich katolików  zdecydowały 
się poprzeć nową władzę.

, °. tym  mowa, to  chciałbym  tu  zacytować fragment 
V il iv u iU\ l , eQ0. - ldca m asowy Episkopatu Po lsk i — S. Siwek 

. „  " K ° nfron tą c ]i Na pytanie o różn icę pom iędzy prasą „ka- 
tnUnbf *a J)TasQ „katolików ”  S. S iwek odpowiedział: „Pisma ka- 
luh n r ^ , Tl  S?  ^daw ane przez różne insty tucje  Kościoła,
h ierarchia K n M n in  1 ,W ■ iw ieck ich posiadających łączność i  
nych skierowanych eje tych  v ism  m ają asystentów kościel-
takn iW  J  h przez ordynariusza d iecezji” . Czy metoda
i  innym  d z i L i ^ 26 Zm ną  zar6wno Panu Redaktorow i, jak mnie 
waUśmu norfnhl ? ° m praSM - reż im ow ej” ? P rzecież m y też m ie - 
bardziei S l i  asys ten tów ”  za le in ie  od okresu m n ie j lub 
tym  że nie tulkn n n i, h  * 1 ^  tu  7Qfcq̂  różnicę, to  chyba w 
spoty od czasu ńn r ? ° Z dziennikarze, ale czasami i  całe ze- 
S  a c z ! s Z i l Z 7 Uf TZe? Wk0 tak im  asystentom się bunto- 
kurate li nntnmiast udawało się na jakiś czas uw oln ić od ich
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