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nie tej imprezy, podziękowd Grga.nizajorom Targów za lru:l 1 pr<,.cę, która p,:zyczynUa się d·)
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PEKIN. Agencja Nowych l
powołując 0lę na agencj~ \
Wcv:wa! odbyło &~ę w pnr~
poltldnlowo-lwreańską
podaje, r ku m!ejskim w Kk1cach lo-±Il 21 bm. llsynmilnowskl Unąd I
sowanie wygrywających nu~

iii

Chln

Bezpieczeństwa

Państwowego
komunIkat o wprown~,

oglo!!!!
dzenlu litanu wyjątkowego W
Seulu oraz prowincjach I{y~
onggl ! Kangwon.
f
'I-

Agencja podkreśla, te wła-,
lisynmanowskle wprowa-j
'stan
wyjątkowy
wi

dz!!)

ddły

zwIązku
"z nową sytuacJą""
jaka powstllla po decyzji USA
\) doetlll'cz-E'lllu do Korei pl~.
nOWOCte!mych typów bron!.

słc\V\"ch

przcdSH:b'otstw prtem)~

ft

!!1a{!kę tę

zorganizowało własne

poprowadzili ()

je$z~

gorocwc- Targ! Po:maóiJk>ie
godzinach wltct(,r- c2:Ho 900 tys. osób.
nyc!l \: aal! F1ll\armorJt w SzezeW df\i-\U 2 tygodni tl'wlln]a
. . R;C;Rue~
..
'
b a"
,"'lo
c':1!e odbJla s!ę centraiJ1a
Tarf:(6w w p
ozna!l!U
mla lnaugtlru:llca t('goroc:r.ne "Dn! lJ:i'~?1lle z Wyr.t!t\\'cam! \,m. fi tys,
Morza". W prctydlum aka1enl1l cbcOkt'aJowców. Nie .!1fi to sdsl!!
!~l;;:lJ'z('~~c:pr~z:!a~ad~1j~;~i~; ! Gbl.kze:-v.!l, pooie:va± ;de U\rz:;;tę
tcglug! l prtell,'odnlczący Ogól~ 16mono w t~'m l!cm)ch ot.cJalnopolBklego KOffiltctu Obchodu' n~'ch dl2'leglldi przybyłych do
"Dni Morza" dr Sto D~rlikl, prze, POZlDanm t. 1.<lgl'anicY.
wodnlczący Zarządu
Głównego
..
~~~~. ~~.t~j:;~~t p~~l~~ei~zl'. z~~~i Według pro\v!zol'ycznych, nie~
Szczecińskjej, przedstawiciele WIJ- oficjalnych
obhczeń,
og61n'ł
jewó~lkkh wladz purtyjn,rch l kwota obrotów. naszych central
rad ,narodQ~-..:yc.h Szczecina, Gdan- handlowych na TIl,rgach Pot-nań
s~a. I Knstallna orat pr:t.edsj;l~ sldch wynosI
4411 mln rubli
w,c!ele ofganh:-acjl Spl,}!-ccznych. I (112 mln dolarów). ,Jest to suma
MH!jsce w prezyd!um zalał rów~ : zbH:tona do trllnsakcjl znwar~
(j~et. przewodniczący
ddcg!l~j! tych w Pm::naniu prr.ez nasze
partYjnej obwodu l(>nlngradt.l(je~
w zeszłym
go, 1 sckretarz Komlh:!u Obw[!~ CO
l O f
10w('go KPZR w Lcnlnllrlldzlc- o 0-

merów SWiętokl'zY'sk!ej Gry
I,kzbowej
"Przepióreczka".
Tnyletn1 SławomIr Pooslsdlo

.,.

I

'*

Rozbrzml"wają dtw!<:ki hymnu

ntrale
V

~;d;l~~we~~~tr~r:o~lc~i~;'·e:;~;
l M'ln
w.
MIgoó otwiera nkadi:'mię, wl
R

snrdecznle obe-tnych

rów-

!li(Z na sali przedatawichlll C~n-

'mi,,!

Iw:

22

-I

(Dokończenie na str. 2)

Rodzicielskie
"poprawki"

i»Ił' U

KOmUn'I"SI"I"1
1\ "
"I

R,d, W%,''''.''' Zw'q· pilWfuCI II Z

;~r~~Il;:~~'Odz~:rdują~~~h6W~~

",~f,"':"'~'?"

!!li

i.
mOSll,1IIIY

bm.

padlm samolotu polskich L!nH

! ,r~~:::~,~,.~!t~~

Lotniczych "L-ot" pod MOl;Itw~:" S

sunkowo mala ltC'7.ba kuponów

Poszedł

na kawę ...
na 40 lat

... ,

~o!dn:a

wt'lweUł ~ 4.l~tl'\\

:PZi'M. PeWtl~!I0
191? rollU,
M~Ij\g()dl

Anio'l'tl
~r}'!

"'1",11

~

pltl<l1~

,\\(ld~ny

tonce: "W,'ChDdlę f1~
do domu.
dOp:~fO

o

po·

o.s.w'Ad·
l
w ub,

kawę'

eIWP-riek.

Ok~laf!!

al dr.

tieQ;;')

'(t,

!~ ,,11~

l,dnl

~~e

Po",1>:1 sit lnm ,,;~.
rnaHI~l1.
J~d'\r.H~
w d{)~1U

'I\!:~J~ Mo;: 't";
n!!a. Zona

lm$r!~

pad~:\&nD

He~~!ą.

d~WnA

k~,v~"

Br~xyHi.

ni~

l'~~Q;u

t~·)e.

{lwyeh f Q lal lm.fprzed kilku l_ty,

te Jej
W knfdll

mąt

r>lI
rll~tl1:,e

!)hJ!d~ "tlI knwf' odby\\'a],~ ~~t h·
~()bl1a ITiHfl u
!fpokó) J~ltn' du<r,y

Ni~IlCr~k\wJIl~go)
powrOlu
.tI..t$l.t
t)'lko jeso .dwaj
butla, Anlon',3
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tlC)llllm!ry P I Dr w -'l! f e J kIMY
6"lkaJy P01hiAWOWt'j: "DodalaM

..fl1a wygTanym, numeram! wy
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zwydęG,:," ró\Vnuj~" Btillmka ta zdepry~
mow.ri.la pIłkarzy Partyzanta. W
trzy mAnu!y później Olesł:ll&ld

prt.ytotnnle wykorzystuje błąd
OSTROWn:C.
lI-I)ej5cowe obrońc6w gości i u.">Hdn wynJlt
w KSZO rozgromiło
CzaTlljlcJ; spotkanin,
spotkanIa. Radomsko 6:1 (oi:(l), Gnspoda~
...
Bramki dla Raaoml1l.ka trloby~ 1'le zlIgrl!.H najlepszy m@-c;:t - w- - --ŁÓDt.--W--po-:ro5tdycli",--,me~
H:
O!eiowsk! 2,
RO$,rc,t!jk l H'lAmie. li ZW!!t.~ZC1a w pierv.·~ cMch lU ll$ti padły nS5tępu~
Witarsld po 1.
Hońr)f{~wy .~ze,j połowie' skh.dne akcje na_ jące
wyniki: Start Łódź punkt dla gości uzysk!!ł PII~ padu do~terc:l:ył:y Hcznie 1:ebra .. LEJ):, II 1:4 0:0),
~olejarz
procki.
nr.; pUbllc;mośd w!~le ernm:,L 'f..6dż
Włókniarz Zglerz 3:2
Bramki dla :twychp:cbw :tdo-- (1:2),
byli: Ph'trzVk II - 2, Rathle:~
TABEL.'\,
TOMASZÓW. PlIkarU! Grana wiel 1 -, 2, Pietrzyk l l BeZ"
J, WłóknIarz P
1221 44>1&
tu w ublegly czwartek pokonali ezaw,l.;! _ po L
-l!. Ouna!
12 20 26:H
miejSCOWą tAelllę 2:1 H:1), Wy~
a, Rndoml~k
12 1331:17
STARACHOWICE. st"r po.. ~, t5tar
nik mc,c'l\l 'n!e odzwJerciedla
12 t1 22:10
wtM:nlarza
Zduńska
prz.ebiegu IlpotkaoHl,
Granat kolta!
li. Spn'rta Kaz. W.
t:l 11 M:11J
miał zd.e<:ydowaną przewagę w Willa '2:0 (U)},
12 n 25~26
(I. tKS.H
polu, j~wnllk brutalna R,rH gospo
'1.
Pllrtyx/Q,nt
12
U .32:2t
KAZIMIERZA W1Jl.;LKA. 'Kle
darzy OI"at ile mm!I\Wh::me ce-12 1.J :23:30
loWnJki nupadu gości był,V powo Je-cki Pltl'lyzant pl'zegrl'll nł! wy~ 1I,-ltQle,llU'l:
dem nl$klego %\vydęstwa pH~ jawowym mlW:IlU ~ .spartą Ka o, Start
1~ 11 1-3:2'1
kartY Skarżyska, ProWildl'!eu!e ldm~ert.a Wielka 1:2 (l;(I)" Spot... II). RaZa
1210,26:26
już w pl(!:rW!lzyeh mfnutJlch gry kanIe SIało na dobrym JlOZ!o--, li: Leł:hlll
12 ., 11:31
zdobyła LechU:t. Jeszcze pru:d M1e., VI p.lel'wllzej ,(:~cł 'me<:zu
12. WldknJan: Zg.
l!ł. eU:1U
pnerwą Siecaka zdobył wyrów lekką przewagę mIeli .Ide!cza.010
U, Włókniarz -Zd, W.~ U ifi2:1I0
t'lująeą bramkę. W drugiej czę- i prowad:till u 5tr%8.1I.I Dj)bo~
la
311;34
ścl meczu w wyniku tltałej prze .~ W 65,-mj.nuc!e Oleslń3Jd.,WY U. C21U'n!
zagrali

szczeg6lńll'!!

liOO 111
!. Krakowiak {Konecld KS)
2, Za\{)rskl {GrMat)
L Lebek iRSZO)
2. Krllkowlak (Kan.

~~----.~~~~Plelll"U/!lJizlOI por:lOIiłka lelOldelll"lOI

•

IIfhrdomllOlk - HIlóhtnlolll"z PobllOltn'ce JJ: 'II
•
GlII"lOItnlOlt IOItlOlk.o;e plelll"U/l/lzą p07l!.IIJcJę
2.G1,4
• II(SZO 9l11"omlCz.rnllJcb Rndom/lSko
:::. PllklOllll"ze St.lII"aB ZU/lIJclęił.IOIJą
160 •
PaBIII"ttllJ7I!.Uptt p1ll"7I!.e9111"1IJU/aB7I!.e SplOlll"ltą

Z. Lis (Kone-:kl ItS)
lUn,!}

Na boiskaell III U"i

~TRONA

http://sbc.wbp.kielce.pl

:r

SŁOWO

Góry, rp",'"ę~ Jeziora l

lw,ci~stwa
polskich lekKoatletów
W

PARy;l; PAP. Z iniCjatywy
Stade FrancQis odb,\'! się. na
Paryskim stadIonie Jean BnUll,

chcemy pośwIęcić nI ('00 ntle'p;ca spra.wom t.uryijty~
!\fl~ ulega bon;em wątpllwośd. te w tym roku
j na oa.,>zym terenie !ll-CU'gólnr oh
wienie tv ruebu turystyczny m. Ta dzkdt.in3 ro1-n'wkl (I
lIportu (akź(!) ttliljduje sohie coraz IJcznicjsze n:csze zwolcll
nl!.ów. Niże.! por.!ar~l.lTly ~Ię 'IV skrócie oltlówlt program
Imprez tur.vlIly\"znych. jakle t"re(mją mUośn!ków turyBtykl
w Klelec('zyinle, A program ten j!'...5t tym mrem 81.::z"8'61nie bogaty I róinorf}dll~'. Mllośn!cy Piękna o.lc1:ystego kra.~
Ju b;:clą mif-IJ lilOwe ob. zje do tllnestnicz<>nia w sZt'fegIJ
Imllrel,adJ naprawqę atrak~:v Jtlych.

I

Z!tnny I':fartnwal w bit't!tl !'3
t.500, za.lmu,i!lc ró.wn:Ę'l. p:env_
s<;e miejsce

"IV cza~ie

od
Tyje d:" SIClUl'Ó\V lądowych.
O!TIl!w;"nie
z'H."wiem,·
f wrZl-)"riw tuc-ys'\'cznrcn. 'Na lO NiN~)ni!;j at~akcyjny , p~'ogram
naJP:ę!I,:)j(']szych w kraj:! tra~: tli'.pr~l: clt:'ka lwc-,Je:m.kow tu~
su,"c! będzie
!nożna
spędzi" 'I r:,styki \\'oo'1eJ. 0\0 na;c\ekaw
J4-dniowy urlOD na utccze,i wę sze z tych ,m;>;el,
drÓwcE!. W p0!11ższyn: zestawie I
niu pcdajĘ,>my je~tnjJ,y j trlu;y
WCZASY [{AJAKOWE

7'1_

wyni-

3.16,3 pr;r.ed

.enanym zawoon!1,lem węg:cr"klm KOl'a~sem 3.4R.3,
Swatowski startowa! w dwó~h
konkurencjach: w b!egu na lGO
1 200 metrów. W pl~rw$1..v!n z
nich zajął druP;H~ miei~ce, uzyskując ('las
10,9.
2';w,vc:ę:i',:d
'Włoch Berrull w
tym samym
czs$ie, Na 2110 m P()lal, 7f1 iął
pierw.<;ze mlej~ce \V na"'e 21,5
przed ZiłwodJlikkm NRF l}1la~
uel'em 21,6,

~~~~;~~k V~anajg~;~~f:r)~~r~~:
cyjnych miew:owDśclaeh pobyt
zawsze bę<lzie .:iIU7,szy, Wszy;;!·
k~e dojazdy' a'.Jtoka~am~, 7.\':led{;an'e -

Bachorze. Wdt;ydze, Ostrzyca.
Hartu1,Y. Sopot. Tcrm~ny: od
13 lip<:a, 2.2 lipca I 31 lipca.
Oplata 145 zL

I

z udr..;,r{\ęm

~ zawodnik6w
Cn~hoslowa~

I

ZSRR, Po1.,.ld, Rulilun'Ei, Grecii,

cji i ,Tug0slawiL

2. SZLAK

3. SZLAK NAOl\fORSRI
Darłowo, SlUiffik, Usllm,

Naj\V~~ksze.
zajntNt'~owanle
pi~rwS7:egn dn:"" lawod()\\, w7.hudół

bieg na UiOO m, który ;.'o'Ypl'7.,-,d
L~want!owl'ikim i G ,-,~

Polak,iern
lciem Con5tanUnldiaem. Z f>O:Wstałych cIekawszych ,wyników
nalei.y podać rezultat Kriwonu-

na HO m ppl. zakoriczy! g!·ę sul.{~
cese:tl JUgoolow].amoa I.mgera.
W. czaste 14,6.

i: ~!~~:]~~k~I

I

'l

-I

SZKOł,Y KA.1ARARSKIE

Jezioro Wigry od ]7. VTI,
Stare .Jahłonkl
od 17, Vll,
J>lnt!{! od 18, VIII,
Oplata:

OP
,,-'

1

Na jeziori'it:!1 ,

l

14

' k ' k'
W II I l'd
l ze sulł o UJ l

. .

si.;cach llpcu

!

ro,e-IU) In lig; w stlłtkÓw'.:!'! kobiet

pOla.

!l 2:j:6

WCZASY WODNE

I

'1,

~ZLAI{

llpca,

ZYWmCKO~BABIOGORSKI

Giro d'Ih.lIa tllkoń"1.\l Ale luf. Pll mordercz~1 \-ta!ee nle~
ol'zekll\anv \\11'1' f Ir!urnf ",I ,tń~1 Wlot'h Neodn!, któr~' na prll.~
wIt' ł,OO{Hd!ome!rawl'j trasie uzyskał Ilad Bohelem n.ledwle
I' 19 sekund prtCWRgi!!!
\
N8 zdl!l;f'lu: KolArzl' nil p!ęknd trlts!\,\ J"ollf'gn % Il~hinlrh
,etapów, u' góry _ triumfator cz!erdtleatego GIro _ NENCINI

fi

Ztvardoń, Pn..cl{łbek, BoraN,
rllsko,
Marlwwe
SZC7.n:wy,
Zubnyee Górne, Krzywa Hala.
4 l 24 sierpnia.
8. FiZI,AK

•."DEc oPIE ·,~S-'
."'<:.~..

(Fnt. Mlrolr Sprint)

,l{

Q

c~dk;owltej,

Na jednym ze

niemal

Cl!iSU

milośnl_1

-

245

zł.,

slę

to

Hl sierpnia.

gf},S~~~~~lU

!.r-ebęlH~~.

spotkań (I

.fia.jmnl.el:u:tzypta .-prawł:1Y. 'l'yl~
'ko, właŚCiwych prtyczyn jakoś

nikt nie -znał, p1')%Ą oczywiścl.e
'bc:tpOSrednlo tainterl!!$~wanyroi,
I na Wn.temat były różne 1tl,wly,
Płldaty na\'(et twlerdzenia; że to
t:iiatktm:cmLechU poprzewracab
pię w glowJa i $zu.kaj~ lepSZYCh
w,Slrunk6w~

B.PftAW&' J!UĘ W'rJASNłA
"r~ZCle 'iM ub~egłym ,t;ygoo.
nlu d6s:tlo' do, ClęścJowego
~a]!'nlitej wvjaśnlen.la spl"a·
, '''WY~' Odbyło się bowiem speej91~
nEt, pO$iedzenle zarządu se~cji
alatkó'V.tkl ,WitKF, 11:' "ud!Jalem
za1nw.esowanych stron. tJ zarzą
du, Lecn,il i jeJ-s:atkttrty,- Na m~
bra.nJu tYm WlI:lazła lX1twlerdze~
nie cźęść,la.\:ttów, () ktqrych 'do~
t~hms: 'mowilo .slę tylko nie ..
O'flt;jalrde, VI sumIe wynlkalo,~

nusy 14-dnlowe.
+;

*

Jak wlf:'C' w~dać

*

Tur-I

czeka

ROnm'fY

~. ~~~ft!lFs6rte~~f~~

l'"

~. k~~~;i:r7. Kke;'~~z6w

,

Rurh

Ska1'7,ysko

Stal Kraśnik

;::'~~':~;:~~;;,~~::~'J~":ft,~",~::

9. TATRY.
lfik obszerny program r, że do • ..;
Choehułowllka, Or prawdy,Rt nIe w!adoino co wy
lia!at6wkl, Gąslenkrn."ji" b!'oć. ZQ swej strony rsdthl1Y
F'itn.w6w, Rmłnka, Zakopil_ Jf'chac tam, gdzIe się jeszcze

I

W klasie B

!

I

d

18M'

.

nas 'l'.'~~i::'-'~;'.':~~~~~~~~2~:;;:"---~!!.'1

I

a.

I
publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka
Cyfrowa

J'tJCb. "t.l:". !>eW.no...'. "'. "'.'.'.d' kIU.b.U
Zl.ie '~~Wsre',starał lilę dopomóc
'wta6ćlWle',swyill 'siatkarzom w'
<~ ,ciLbądi trUdnYch "w~ niądi&' 'maclmo, To chyba C(IŚ ł wfPOWi~

"

jut
Rlat~(a"].e

ml-!I. . .

J

.:.

~ltl

Po Górach SwJętokrzysl(ich, końrly:!
r.a trasie Sandomierz - K!t"l~: ;)'lko
{'~ (i'M'CIAtek turnusów 15 l 21)';
Hpca [ 19 si~!1mla) OI"~Z lSan~'I ,":.":,; CC";,:~~;;o;:~~~~;:;~'~<,,~t;3
domierz - Klejce n, 23 !oel!., I

12 slf:'rpnJa l 2 wr.:€Śn!a).

,l'I,l

i

Opłata

WCZASY nOR..!;J.KIE

Pierwsza t. nich (i bodaj naJ-, strzowskle wystawIać JunIorów.
\'. ażnleJszą) jest nlenajleps7Jl. ac- W takich wanmkach tte<::r: ja5~
Imadera \'II 'lJlu-ządzJe UchU t je na WSlyt;tkO $km\czy się tym. t~
gO' niedowład Ot'g-anlzacyjny. Sy~ Kielce nie będą miały swego
gnaliwwsl!,\rny z!'~.szI4 t~!'I fakt pttoo'lfawldela w ligowym gro •
kilka t.ygodni w5tecz, \NFlwia~ nie, Do tegll :mów nie chcą do-l'am mówIąc, wtedy lo p, !l·tell. puścić TII!$Z(l wol;:.w6dikle wh.~
nowr:kl (dz\ahcz Le-chlll by! na dze w tej dY5cYpllnie sportu, O~
nas bardzo obur:wny, Ił Ohetnll1 stateczna d«:yzJa zapadnie w
~et'n zarzudl l"al'z~clowl. że znaj późnlej5Z:vm terminie po konsul.
otile sfę w zupełnym marazmIe. facji z wiadrami centralnym\.
(Hmm!? ..)
Zanosi sIę Jednak. że siatkarz!!
Tu zdaje się zagrała sprawa Leochll przE!jdtj do Tęrzy wra~ z
pieniędzy. Były pieniądze - by~ l miejscem w ild-:e. Ta.ka deeYt:.Ia.
11 ddaluo:-e, nie ma płen.l~dzy _ jes~ \'II' ~j ..łuwUl nal~nłe,l*
nle ma drlaJ~y. ! tak nle.stety łlwm rfJ'ZWIl\1\arl!e-m IIPł'M\ry1, A~
jest praw!e w całym naszym kie t ..F.: r.~ MUSlALO DO NiEJ
leckirn sporcie. Za pieniądze jest DOJSC ....
wielu Chętnych do pracy {prty~
MIECZVSL.;\W KAU!:TA
najmniej w tych kasowych dyscypHnach), A tu przecież pie.
niądze, to nie manna' kana ..•
Druga sprawa - to jakieś Ił"
ie powta.n.ajl\(le Ilę a.łl!.akonirmy
na.wet między d&lałacllaml tego
liI~ego khlbu. l :MÓW mowa t<l
1. Kłos WłooZCZOWQ g n 30:6
uog6lnić na caly kielm:::kl sporl,
2. SHL II
ił 12 2'U5
Wiecznie ktoś komuś jeBt ._~ ,·3."BOOraa-··B:iałogon -9-U..--23;12
!ł n, 27:15
ulem, robl wnystko by mu uko 4. OrlIc%: II
5. Wiśn'ló-wka
9. 11 22:1'\
cizlĆ, .stale rOOzą się podejrzenia,
nagonki! rozr6bltL To właśnie 6. Sparta Zagnańsk 9 9 12:11
9 g 1O:t6
!ltWat'la kllm$.ł
do fDEWOjU '1 • .LZS Tum]l,n
\\'1Z}',łk1ego, ty1100 nie spurtu.
8. Sparta Suched.
9 9 16:21
NIe ma alę więc co dzhl.ie. te 9" Lechia Kielce
g '1 21 :25
9 7 7:t8
hm kłeleekł soPli jest taki 1'&<0 10. Partyzant Ul
9 4. 12:33
chłt:ycuty. SKORO WIĘCEJ LU~ n. Sparta Szczek.
g 3 1();39
llZ1 CHCE 2YQ ZE SPORTU, 12, Piast Chęclrty
A. Nm ULA SPORTU. TO CZE>GO SIĘ WLASClWm MO.z&.
MY BPODZłEWAC'l'...
tak sekcja siatk6wkl ma te- 1. 't'laprzó<t n
a 13 23:9
raz prawdz!'\\'Y "gordyjski wę 2. Nida Ph\cŁÓ'lv
a 12 25:10
"teł" do rozwiązania, Zawodnicy
3. LZS Skalbmlen: 8 12 22:13
stanowczo nIe chCIl grać w Le. 4. Sun-t Chmielnik a g 35:18
chil, a Lechia słanowc;.:o nie fe-. 5. Partyzant Wod:tl.ri. 8 l} HUl
zygnuje % sekcji siatkówki. Nie
LZS P1askl
8 a 18:16
j
a 't 13;24
tlę.!. dO.Tę~Z.Y. Z 'Wl!\l1ne . kle~ tekstach, ntl:!dopowled%en!llch, staw!a wprawdZie przeszkód w '1. Sparta II KW
$Zenl zapll'lclU ka!'y naloiem/!! M docinkach 1 złośliwY'Ch aluzJach, uzyskaniu zwolnienia, ale nie C. Lech Sta6l!:6w
S 6 10:17
'klub i nie chCĄ, aby 1m te ple,- w jakle obfJtowcla wleks:ł:OŚć chce oddać mie:j&ca w Ul lldze 9. ARS Busko
C 2 3;22

w III lldz~, :nle "tawsze Mlall m6wi c. ich stanowisku ... Pod.
czas lub ochotę nn wysluchn.nie trzymywall je lr>C'sztą do konca
taklch czy Innych postulat6w bal'dw stanowczo,
tych sIatkarzy. A ostat.nio w wy
Sam', zt!bran!i:! nil! pr)::ynloslo
nUtU trudnoścI fmansowych me zresztą nk dobrego ani dla Le~
't.!lpłacJł naJotonej na klub kary ('hU, ani dla naszego sportu, O~
fln!U'l,!lQwej za nIedociągnięcIa granlczalo się przewatnle do
organizacyjne na zawodach
"Zajemnego stawianIa powai.
stT%owsklch w siatkówce. To nyc:h i l'iiepowai.nyvh (tych sz..'!e
była' spta:WI1, która chyba naj. gólniel zarzutów.
Poniektórzy
bardziej zrłO>strzyla ko.'lWkt i do~ I His potrafili nawet wstrzymać
prowadzih. go-' do momentu się od rozdzlelanill; r6żnych epi' tct6w. "Rozrabiac'l.." ) ,,!'ozrablac
Trzeba bowiem wiedzIeć, te kro robota", to najC'Zęściej uzywa
~nt~ z: regulaminem. n.\e:t,a~ nI!
argumenty
zwaśnio:''1ych
ptśeei'ite kary poWoduje walko~ stl"OO'I, tA tV sZ<;:teg61ności kJero'N~
werow$nj.e- :,awoopw. A przędę! nktwa sekcjI sia.tkówki LechII]
IllAtkaxzEf Lechii 'ch'delt grać i PI7.edstawiciell zarządu tego klu
Wftl.tC1.~·ć o utn.ymanie slę w sze~ bu.
regaeh ligowych. Czy nectywI.
Co tu dużo mówić, sprawa ta
kte zan:ąd nie mIal pIeniędzy, I nle przysporzyła Lechii splendoabY ,Im to umotiiwić? NIe cho~ tU, % którym 1 tak nie jest nai~
dzJlo przeeleż l) tak wielką wów lepiej. Chociaż na pewno pl'etes
sumę",
tego klubu p. LiBłeckl ma rntję
twIerdząc, z,e Jedną. Ii< przyC1:yll
ZAWODNICY MOWIĄ: NU!:!
tego co _tmało jest fakt, te
II I> tych fakttth siatkarze -po~ klub popadł w dllie trudn.04eł fl~
r wzJęli deCYZję - OpW:lUM* nłUllWwe. Pamiętamy prz.eclet,
my klub. iddemy gdzie ind'tle}. że kiedy w Leehil była "foroa"
To sarno powtqrl.yl! na wSp'l~ Ulwoonicy 5ZIJ tamjEik;lw dym'~
mn!anym zebrantu, dodaiąc, że ol klub robll blyskawlcxn!\ nie·
maią zamiar pt'tenivść się do- maJ karierę. Kiedy zaś Pieniątkl
Tęczy, Ale zanąd Id1.!bu taopo.. zaczęły się kot\czyć, Lechia .z.na~
:nowel. Jego przedstl1wlclele sta~ lazłe się na r&t!.'1l1 pochyłej. To
nowc:ro twierdzH!, że sekcja slat prawo a, Ale czy tym tylkO fak~
kówki będzie istniała i dlatego tern da się caUtowlcie u%aG2oolć
nIe tgad%1.I: się na gremialne odej decyŁ-ję siatk!U'Zy't .. ,
ścle %awoonik6w. Sekcja klMz..
towala przecież w poprzedntd'l
SZEREG PRZYCZYN
!Iatach bl,isko 200 tysięcy zł, nie
e5teśmjl' 'Zdania, te :dożyło
chcemy więc dopuściĆ, aby kto
się na nią szereg przYC%yn,
iooykorzystal z naszego dorob- n!ekoolecznle mających ZWiąZek
ku - atgumMtowall.
z taktem wytej wymienIonym.
'fu dla ja.'lJlośd tneba Z!lZl1l Każdy bil'ŁStronny uczestnik oma
e~ii; ~ ·zawodnley sami, prze3 wlanego zebrania mógł :mrueźć l
f)l!(~g.Q. nle namawiani chcą %ido odczytać te przyczyny w pod~

I

mls,trto
fitWj)' IU ligi . siatkarZIi, :LeC:hU
wzięll rozbrat l klubem,'oem(;l(ł",
tltracyJr,le nie umieszczając w
'.tIrotokóle"l\lwodów nazwy Le<chia, a nazwall 'się. KS, ·Klelc'!!)',
czy coś w tym rodzaju,
Nie'ulega!o jUż,tera-z wątpllwo
ki, te w tych w$zY$bk!ch pogłos
bch mieściła $li!'l'-)lIZCZYPU, pr%.v~

.W

znaJclltJą

o

chodzi
gP:d~k,
jl't!or wydaj'.! ~ię. ~e ,:U2 rtic nle un~

w JlPC\l I $lpl'jllilu szereg a~ PTT-K w KIelclIch, u,l. Slen~
'l.'"""","","",n",Y',,,h","",""""dO","",'Y",bo",ru",'"""k","",W",k","",'","",'",'l",''",'"",'",1.""''''''

Wf

kÓw sportu ia siatkówki
W\ $ZC%eg61no.of.cl), krąiyJy rotne
•;rnowy'~ :na temat sytuacji/jak"
wrtworzyl.!lSlę w sekcj!t;latk6w
}o:i kleJe(!kJej LechiJ. .Najplerw
m6wjc«;o " jakichŚ ń!eshesk;ecn
pomlętlz~,aekdą l zar%~dem klu~
bu, o macoszym traktowanIu
prz~" zarz:!fd amblblyęh 'slatkl'h
rzy, B W!'e!rlC. Ie grUdmęl., W. I'. ~ć

~ytuacj!

lUJ~1Wi'i~~i'

dla sportu. czy ze sportu? ~:~:T:::::y2:~:~~~~;' *~~jf~~j~::i:l~::~>e~g;J:,~~
O t Ol
!fi t P q t a n i e

dlutez'ego __ ' fili

.

zna~duje

Za,kollan~,

nak,
Pięć

l.yć
d

ry

KUrne'lOl,. 8kr'tyrzne, B~ahla
Na szlaku wielkich
Stlll Mklec
Góra, Stot.ek, Równica, WI~la r:18zursklch w &chron15kllch i tu'e a~i Stall Kraśnik an' Ko- 4 AZS Lubi'n
M~lInka. 27 lipca, 8 i 14 siet'~ l na stlltku, Turnusy: 10, 22 l 31 !eJnr1.a' . , . .
lei. ~asze~ 5: m~s Rad;m

Na marginesie. sprawy siatI,arzg Lechii

wśr4d klClęeKjcb

i

sler;:mlu.

nnjgorszej

6. BESKID SL.,\SKI

dtlanld. 7 llfl('O, 4

,

I

maz'-1r~klch, w (b::n~~d,(~~ml~:~~~~I~jY nl~~~j~: re~~~~~C~~~et rr:~t~l~k\D

I
I

;;'2~.~K~O~'~,i~,n~'~'''';;.;,"~k~'..,,,,';,,~1,,,;7~'2~",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,~~_""-"-"''''_~.~_~..~..~_'''''''''".,~..~"~"~.."~.,,''''''''''. 87~:zre~, '2~~l';;'bt;,reh~::~

O

tJZ.

__ '-Y('_~

•
.00KIE
WCZASY L,EGLn.l""

PO;:l.~tek, tor-I turnusach. 14-d.rlH'>.\....:vch w

nusów: 3, 23, ~fI ,ipcn
sierpniC;. Opłala 245 7.1.

~ i~ ~~~~3
7 21'$
7 a 13~if1
6 6 13·11
a B;lI~
7 {} 14:15
6 4 11 :15
7 4 11 UJ
:

I

się na, 4
mę:!:~zyw. f'ol'l!eważ jednak n)z~ Ale w praktyce chyoa
,gl"rWk: w obu t):ch ligach xnaJ- '.! stet}' ~ard1Q zagrotune
SZKOLY ŻF:GJ,ARSTWA
dUJą sIę na [misIU, chcemy po~ l są dWJe nasze dnnyn
5, ZIEMIA IU..ODZRA
,iv.dęcić lm kilka. uwag.
P!unkl j
p l i
1\1 I
S I f
Tt!RYSTYCZNEGO
Wśród kobiet sytuacja nie Jest, ezanie są rleczywiscie
Na jez.iorze Dzłet"Ztlo na Sh\- i Jeszcze w,l'jn,lniena. De m!strzew n?-J sytuacji s7.czeg6ir.ie
S ! °żltn ca'Uoo·;llr~., h n e '~Ii:
• n c nU{, J
z (o. ,re rna. 1)
h 21 11
l 18' ski ego t~i'Jl'J pretend'J1ą 3 ze-, n:ch perypetiach z
m.
7..ag\'łrze
Śląskie,
WaJ~ Isku "\\: turnml1C
pca
: SpO!y; przDdllwmk :abeH-Spar~! k!ubu.
hrzych. 1·urnu.'y: 31 liPCil, 16 sierpnia. Opłata za utrzymanie. lit Przewfluk, Stal FSC Lublin
A oto tabele:
i Z3 sierpnia,
i naukę 280 zł.
I Stal Mlelefl. Z tej trćlki w
Sopot, JlVitarnia.

. 7 12. 19:5
'1

Augustów,
Stare JabłonkI.
m.e~iac!l~h li;iCI1
'11 <:~rpnlu. fl ponadto wen.,\"
\(1l;-p!-;~,"'e
Jild"w:dw-Jlne
r.f!
'\'5~~:s·;I~·'ch wedach H::'a]u. O·
pbt·a w)"no!-I :J25 tj. za klór'e uczes~m::y o!rt.;"rr.u1ą
wytvwlenie, zakwAte:,o\\'anie! sprzęt. .
Zaś PO~iBdB{?(,! skierrJwaliia indywirlua!nego 325 zl. lakI} e~w;_ .
sach.
walent ta utrzyma.nie na w(~7.a::~____________________________________________
Ul

{da i kajakowania.

WAII.l\!!!'<SKO.PÓ'!ORSR!
Ol~ztvn
Paslawkl,
Elbląg,
FrombOrk. Krynica
Morska,

GRUPA RADOMSKA

4, RKS Radom
5. Polonia Rudom
6, Proch II
7. Jodła
S. S,"", R"dom
"'"
"
9. Slart"Ga1"balkn
10. Plllca
11. Jedllń,k

r..e~

4 SZLA.K

Piłkarska
#lIasu B
1. Czarni Radom

Suwulki -

trawa

.125 z!' I:fł kMre otrzymuje ~Ię za
ha.. Sopot 9 !ipca, 30 lipca i 5 kwatncwanie.
wypo~a'i:Mie,
sierpn;a. Oplata 260 zL
wyiyw:enlc oraz lekCje p!ywa-

graf WI)Rier Rozsavollt",vi

s'owa (ZSRR), który W!,!;;ral r;N'.
młotem wynlkiem
132,86, B'e-g

WOLI1'iłSKI

'rr.!lsa: Szmec!n- Mh.:dzyzdroM
je, D7.lwnów, Term;~y li)
lilX'a i 31 lipca. OpL'ita 260 l!.

•

Krulynla _ Pt1S7.C7J1 Piska,
.Jabloń - Sorkwity,
Ws?y.sline

.

* "" *

BUłga,\1ii, Węg!€'~·,

p;es?1J.

1. 8ZWA!CARIA
I{ASZVnSKA
Szlak p:es!y:
Cha,1"Zykowy.

13ELGRAD. W snbotę rozpoczęły się w Belgrac!?ie między~
nar.oOowe zawody Jekkoatletyc7.~ ,
ne

I

D 'lM
ki.

wodni.cy polscy odnieśli mimo

GrillJ

I

daje Bię 1Ji.U\~a.:iyć także

silnej konkurencji po\-vaine S\lt~
cesy. Ważny lwyc:ęiył w ~ko4:'.l
l) tyczce wyn:kiem 4,30, na dru_
gim mlei,:('u ur;)%(1w-A1 f'e

Na biwaku .. ,

bardzo atrakcyjnie
I

tnięt!:tynamdowy mcclmg
lekkoatletyczny z ud;:~iJkm trzech
:zawOd-l1ików polskich Waiot'lTo.
ZłrtUlego i Swatowskiego;
Za-

się

zapowiada

i Belgradzie

wodnik francllski

".zeluł!ą!

l egoioczny sezon tClryslytzny

Paryzu

kiem 4 m.

SPORTOWCA

Postanowiła

na ro.zgrywkl

mi~

lOt LZS D»ia!~ li O 2:32

Coś

dla

piłkarzy!, ..

j

http://sbc.wbp.kielce.pl
W
...
II' !§hrócie:

STRONA 3:

słońcu

I'--~~~~'~~~'~~~
PÓLRQCZNY PLAN
PRODUKCYJNY WYKONAł,y
ZAKLADY PRZEMYSl.U
WAPlENNICZEGO
w SITKÓW:a:,
l

.

DOSTAWA W CZERWCU _

PRE:i-nA tlPCOWA

WAZ:\'.~ DLA

KO\1TiV\KTU~

JĄCl.'CH TRZODĘ

i:'

Jak n1lS iniorm:!Je Okręgowe

m~,e,to~m:two . aklac:ów. Prze Przed51ęb:{)rlJtwo Obrot:J Zwie~
,.:,;,ł~, \. !1p,e:onlcwgo ,.s"kńw~ n:ętarni RW7nymi, poCZąWSlV

:-<1

K,K,ele zameldowało {)

WY-I od

17 czen\ca wSl.'\..ql,~e

dllia

R~r;,anlU IV .~nlll 1~ ?m, ,p~~n':- pu:okty s]<upu ?nSjmują tnCl\:lę
""y .. h
zaa"ń
wilqOŚC;o,~ych kontraktownną l,R IIp'et (wa~a
p:~rw:ze~o półrocza. ,
Do !Wl'ica lego m:t:sHl,ca p1'7:0'"
widuje ~ię nilsl!:pująCI1
pla.nową

produl\cję:

na zbyt _. o,';;, 2 tys,

ton, tlu-

C'znia - 3,5 tys. ton, mąCzkl _
800 ton i wapna budowianegl)
-

5 tVli, ton,
Do ·przedterminowego zreailv
zowama półrocznych zadan pro
dukcyjnyc,h ~~~ct.rnity. si~ ~7
łcgi
z8",!aaov;
..K!lCZleU"lla,
"Chęciny" i "Sltk6wka", które w

I
I

W,Vnllf,rodl,{'n~e~.1l

do~t[lrn .......
\t.'11:~
tj.
pl'XZ

tle sltukl wJ'placa sie na
runkach

Jilx'{:m'Yth,

n~,l";r:i1(rH'!

7<l[)!a!y

lil ktd:d\'

kl~

-8

I

H

W

""

rlt,fU,~',

znajduje

etycznego

się

Do~l",tn"i( W)"':n'" It\" r"k fi"in,
j~ t!'f!l f!1'e'un!'" '''h't!,.~I''~Ci pom:e.
<:ll/l [o'tdW""'1 " Rd-'rfi~J< (5fi h,.,,)
/:>ląd 0-." ()dCf"d~ Wj,mi,\d 17.~ on
Prll'ą",1 ~m'i"kJlf' firma re/{;,'·ry.

1!ltlr (PIV)

WASPOŁEC

chyba. Ja~ne, te ("we pozycje
"zdobyte' były" tylko w opty~
m:stycznych mnJa.:!'!,

!"uk

log~'am iywta tyb,tjt'!Tl prem',~ "';ilmw(l~h od Cl"'u
oosfav;ca olrzymuje 2 k~ pMl,'" !e",loih,
(jub równr;wartość pl€liięiną) l
leil"r"~1ffr d,ia'a ~n """rlli, IW'
4 kg węglu.
'
""""" C>'tl'"
" k''Ó' ,."n I"I~ "11;,,·
'1'$
Q ot!
'NI~""" ,,""~I!I
Korzysj,:liej,ze wanlTIk! siw. rtil
Dn ",,,!r')r~,," W)r>! '1.
pu spowoo"wane
s- tr-o"ką o 'ów """u':nn' re'! "'!C'iI g/ll:t.',1,~
to by w Jip{"u punkty"s,kuPU me nrnr $}a"e r:"u#ain,k",*6.

pelm wykorzystctly .r;pn.yJające'
, ~
, ,
-'
warunki
atmosferyczne
w I były Zby.D,O przec:ąwne (}db:o~
kwartal~" br, oraz skrÓCIły plano !'em trzocy, lak jak to brlo w
walle *>It'resy n.mOn!U plec6w.
ub:egłyc~acq"

Sloru,;e przyjemnIe rozleniwia, I 2upelnle Inaczej wyglĄdaJI'ł opakme ~Ilfa.. Toteł: w nfe~
(h.l~lę n.~ Stadl-on w okolicę basenu puJecha.l:y ..bla.d» twarze" a wrooW "ezerwon06kórzy
In,hanle ,
ts)
Fot. Z. Jonil:o "

7EIUIR(),\j(';)R
_,
/,!ł,iP2.'lD
/ot/eRl!,r.')'
/)(l/it.,1D\/E
()fIU;'Dl,")Sr;

od HO kg bl'Ul10 W7.WI'l),
-

ponad-

kamienia

Tygodnik "Engll1('rrtng"
(Anglia) 1. dn. 5 cZ!;,f\\'ęa 1957 r,

tIU,~I!It!

'1)

t:<l

Slm$

Dr

(1;'''0',

[""don,

(~Pt

.,C<l"ke

BH)lJllWfI'I
$,

W,

T,,~''!

I "'l!"!!.!"
onr!

Tf""!Zhr".~

enur!"

iBmot1+

to,;.

f p)

Rluletyn Infm'mlU'yjnv ClDNT
Nr 12 (341, czerw!{!c Hl57,

w ap/wacie 500jall

?0.'<IWWcr: ZA ~TEPV! V-:!:.'
GARAtl: Ol A ,1QTnC)'l(U
f SAMOCHOD01V

państwa

A prI.eclwst1\wi(;'l,Je

s:!ę

ka-

N!ewątPllv,'ie,
f"k~em
jest Łolkklm ldeologom?
Jedfl!llt, że decnJe spr:red prll
Prnblem blldo';'l/ ({arolII t/a,le łlł
aktem jest. te dy~kllSJ!I
I"oku byly pew,1yml U$tęj)StwaM
św:atopngl,10wa jalt "" zach/Jdzle Cor~E /)nr;d:tlp! tk,)!'1'
m~ wobec K()ŚCH·h czy po pro~
t!1I111)WI)I1/1.
D/t! f),/jr'l~1I pO!,uJorM
sIu WO~ zacofaodl spol0Czet'!· w.>kazują dOŚwt,-ldcl,mia - ro't~ it'-'''"jt ~I, fl1f11 1=', .,fI,,'a-1t pl.-ls.
stwa, ze ulat\v'!y l;:~erow! dZ:!1 w!j"la Się j roz· ... ija0 mate właś tyczn ..", IJ. pohOllJte, wy~"n(lnt r'
nie dopiero tertll., w warunkach
lalonść, że n:('wą\;>1 wie, wzmoc
niekrępowanej "dr.,mlstracyjny
,"0111 pl11-slllCl1Ie!,
POkfC.""N Ił ~ą
mly je,;o !T'.o:i:"w,~~t' odJ.z:nlvmi zarządzeniami ~wobody W" OdlllJfllli M c!~plo t zimno, IV NRF
wania na m1!$y, A,e j<'dnocwś·
powiads01B pOsajdn\\, Reakjv· U'Iji ttgo rr:rtl!J{U ,Vokenwcó;t' ( .. Per·
n'e w sposób \lec' dUjący OO!:'braly !(!!TlU {)d(b.!al~ waniu jegu wowane :tosla") SloV'.'!-!ny!o,zen!1! lip/as/"' U-'J,m(!jtą: cd I~ mtl1~k -

F

n

gh\wl"lv, nlljgrotnlt":f7.y dla S:->~
cJi\\\stYCZ:ltgO bUd,ownictwB jad:
sku:ec7.l\osć pril:tyczl'~g:'} odd:tlfl
lywsnia pl'zed\\kcl państwu lu

ki

dow€mu,

~7~~~tÓS~\;~~~~~1I,O 'T3~'a~:~~~~

dlfl $lllllubw I molocjlW t.rI M m,1·

roku 51.kolnego ,,)/POCZfią pr<lu ,~k - dla ,.M·ti" i oam'cch(l4uw
{:ę sIJW!Y dla (]Zlt('1 rodziców .. Rekord",
fniewlerzących,
tyjnl u{'zą się

Aklvwlśd
?'wl"t1ęia.ć

wistów katon,,:;';i{'h

n~e

p<;r~

akt y-

przy pv

mocy iakl('h ny mnych

rozM

!rlnllm tyr!".'?! fc$! &fdą(~
łP1Ztdu.}1I
Il'W,
,.BU,Oli·

lam

m

,,,,m,M".

Mol ..

",II

h~t

,,1t>1""y I po lllJl~',;"
a.~hll",

mil l<u!Q/J w:illfl

~I'-;r~

~;~~:ri!1'~~ec;S~:~~~;i~;~E~~ 1:::I~;::~'I::;;!~:~:::?<~; ::~: ::~~ ,
tucją, popr7.CZ d3'skllgję·

S, GRA.BOWSKA

Ja- tri

I

!lr~I;(I! (C'yHmwt,/ ~ 1l.,,:lI"il'l

h'

IIfU.

(pi

się golęnf

Fot, -

CAF

od pomnikiem .Tun.l!rnf.lnf1a! w:t':u :t n:ch - to profesorOW18
się bylo prz.rzwyt.......nl~ da lego,' elf: % mel{ldiamf do t.ańca,' Pt)d
(cz,;'.~kieg,O
;~lykóznHwC'v,
unlw/!nwtet u,_ ..vybltn' naukaw~
że w mieście tYm c'e czyha ta
dźwięki "Kiedy Z,lttĄ- zakWltflll
który tvl w j,·dacb J173-,· ej, którtY prJrujq honotoWli,
Węgłem żad!'n chu1,gllI1 z ce~
Male bzy" CZY "Mfw1m Rouga"
1847), Ilromadzl s:r; ,cod7.'t'nnlc ,r.najduJf\C rado~ć '" pn:eka7.y w lI
slą, ze przechodniowi nIe grv~ mhxh:t ta:OC<:ą ha<ilao $pokQj~
po pr:ludnlu spora grupa OM',ry niu w"p6Iob~·wa~ełNr, swej Wit'
zi potrącen~ przez 1Awariturnl~ nIe, wrdarkowurJ!e prz.vfulrlt!,,,
To mijo!b,{'y pra~ WVl"1!W'.H 1\' ozy (I. mle~Cle, jego historiI, ar~
ka czy IItek wyzwak. Jakie Dtl~wct.ęte ub!'rtne !'ją modnIe,
nil. kOlejną \vyclea1,e po $wjm chj[ekt~Jr'z(~ ! 'Udli'ach, którzy
bardzo U\zorwbć możemy prl! ale nie w !ltyiu "C1uch(iWym",
m:eśdD.
w nlm j,:rll.
tanom już nawet T!'t' Ich dwiet Typu
kOCl1l.kn
?fr"r.ydr,wnnle
W Polsce WydiY :.:.ki
ktnJ,~·
Nlc- w:ęc d7.j':,,·n,'~:o, że prz(!~ na kąpIel w specJalnym bQ!!e-< Urlopy, 5pęOułf,e na P,le5.lych dOt prM1" "nIe Vlbat'zy się e:tł,)v nie ZlłPpatrumy(.h 3kl~pów. ale brak, MłJX!Zl lt),t:de, uuran\ Jlrre
tnawrw odbJw!>ją ~;<r lylko '" l cH~tny m!en,k!UlH.'C Pt€lRi Urryll') nie', Dno basenu w pewnym w~rówkach w gl"Onie pr:ty.. Wleka nleagojonegn. Ludzie są właśnie tego pnClu('!p o§{)bI5te~ wain!e na den'l:nQ, I1N5Zą bal'dni św:qteczne, ewentualnIe w I c:ekaw:e j barwnIt- ln(()rrntJW(lc momencJe olw!~rało ruę I nlesz- jaC1ół, weekendy pt',~a lmasten'l I id dużo porządnl\?'j, choć 'prz.e go oo~~~ń;Sl~~~_. __~!?L kultury dllO łaane popnlln"we kl)$,:/;ule
po')ol!Junt,) _·w Pl'l 'j swym roicŚde cud:vniemca, częŚn~k
Mpadał tJo
Wełtaw~. z nocleg!em w nl'lmlot'ie cz~- ważnie rÓlVnH~ llłK u fIas skrom we wzajemnym Db<.:owaniu!
i, gl-!stowne io;)'"wal.i', ;:1) jest
Pn:Y7nlH~ trzet.;ł, t.", w o)ne;;j~ SPJ;łiykalam jOl na Hradczlin!lcl"J malutkim domku ca~mp!n~tJwym nie ubranL 1 l.ujWlr.!e nie wlKulturą I'ltlrechnwa~ al\. i tvz
.
'
odbudowy i rekÓl'l.<tl·ukcjl nn- w gO!Yc1oej kalwr?,e św, W 1tf\ - nęcq n'je ~y1k() wyspol'towa~ dać w Pradze pljar.reh, Pj)dob~ rywk! CzechÓw, t.:h n!ezwylda wlelką zasldgq J)t.ft>ffiYS!U cze..
s:ry::h nnrooow':('h ramtlll<:>k 1 pl'1:y grobowcu Tv('ho B:-ahe, ną mlndz)fJź, ale I ludzi dOj- no w oltręj.;!łch g'l"!iiCZ;,ch a!~ mm:.yknlrtość spn.twil', te ope:-V' sklego,
zabytków mieSlv,ańCj wleJu pol ~Iynne!lo astronomIJ. duń.sk1ego r".tQlych,
"lwhQll7.m jet>t jut problemem, l koncerty cieszą się ogromnym
Pytano mnlę, c't~ nie uw:~.
t.:tich mifu;t I min'il:'czek po~~ z XVI w" WCrW(l;"\cgn przez
WydllJe m! ~l~, te pcil do !Ile w Pcadzu w dłUtU dwuty~ puwodzenlem l nlłwe~ gra orkle tam. ~ mfmh'-€ź {"zetk.'\ ':fes'.
nlll!
bJ1ż(>,l,
!1nkl:l(!f1leJ
\elo Rudolfa H do Prug!, gdr.!/.! prs obcows.nJa z prllYI\lI j łj;, dQ pm;na godniowegQ poh.r(tl Iile wJdzfa. shl' VI rWlwuracjj C1Jy -ogród...
'
dzieje: file bll:'dW nam jc:;;l.~ cewal rUlem z K"P;f\f<jOO, Spo- wan!a swego kraju oJczY$Wgo, lam lInl t'SW edo.v'i":'JUt talac.tn ku kawlarn!anym M1.>cha.ns,łelt za,mało Wę&o!a, ,f\,t:) pod ,mia

P

A

I

tyknlllffl te wyclcct.,kl w zamle~
olanym nil mUleUlU mleszklln!..t
pr~:h'mle,
cze;klf'l!o hlsto'yka, F, Palac.W wędrówkach po Pradze ky'ego, j w xn~Wlrtl.n}'m klas:!:
spotyka Jam g:ę z ty::m wydee7.~ torze norbert!i{mkl:i~ na Stral'l!)..
karni n!eJednokratn!('. Sp')tykll~ VII.', mie$!uąCl'm "becnle mu~
lam JE' na wzgór:n.l V~'gZf'hrnJl zcum pismlenmctwol czesklegi'), ł
kim, gdZ1S- PI"7..ew((llna królowa
Wyc'ecz!ti kr~jo7.n9WC.te I tu
Ljbu~7n, l~!:Cendllrfl'i lI:f'lnl'\'('lpl~ rystycztle - to w.n(,d Cree-h6w
ka Pragi j roclu Pl lr:>mvsl,dó'!I' Jedna z najp()pularnlejszych
nltlmHe ,oble osoby %Il.pr-a.szab I f{lml wypoczynku 1 l"Ou"ywki.
cze dtlleko do tej

swym

r

:.v

onD:
SS
. od~
YC1ceze k

u-I
(,_

mieście,

jaKą

wiedzy o
pos'ad3h

do fIzycznego wy",Hku, odblJll
lilę dodnl.n!o na 1)\i-paroblenlą
tutejszych !uó;j _ .są, n-6wnll~
ważeni, ./JPQkojnl. hf'f cienIa hl~
!lter\!_ Nie zBchwYf'łI kh kllt~
de- d1;lw!1ctwo l d>:!v.!ldw tych
Pl. mQłpuJIt- - jak to się Clę-'
sto u nas zdarza Nie ms. tu
młodych chłopców z brodami.
ale: u to nawet w ..1!esnyrn ran~
idem w~r6d mętc/J'tJt; IdąCYCh

I

jąt'tlgo s!ę, 7.tlczcplnjąceii\Q pn:e~ VI glębt)ldm SltUVifi!11IU, Byłam
chodni ów,
wIoIwIach tlHlet:tnycll, ódwle"
A przy tym,,, w l'ra.clte mot, dZlmych prun::. 'mllY1,iet, Wejł~'
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