za ładował broń

i

zaczął

połud

samo
"T~wwa'' pny~%edl 50-lelni
mle«~&kanlec hu tniczego mlas..

t.a. W t ym mlejst: u oalety powled:det, ie lokal len słynie
z. burd t pijadtlch awantu r,
~' ie&o
okolice z bardzo

-

do nie_go

dokonywanych róUlych
- ro:.bo)ów, poktadztdy.
Ot6t 6w mieszkaniec, nazwijmy &o J am!m Nowak iem.,
u..JI\1 st.oJqcy nieco na uboczęsto

pr.t.es:lępslw
bić,

cm stolik l spokojnie sqczyl
piwo. W pewnym momencie
zobaczył, te jed en 'Z. m<:ł.czyzn
aiedJąeych ole oPQdal trzyma
w r c;.k u k ara bin. Ze :r:du micnJem pal.rzyl, jak zaJadowal

broń l mie rząc zaczą ł strzelał
w· jego kierunk u. Roz.legl si~
hu k. J eden 2 nałxll tra fil w
konlo.kt tlł'k t ryc:r:rly, drugi w

DOKO.IQ-CZ&NI E NA STR. ł

"Eikanu"

.. w

c»tatnich

aJk

miełiqcocJIIt

dOiłTzegam, że pewna lłłe ·
wielko, ;ole ~ceę, grupo
poełów
uriluje Wl/kOrZ»·
1tać silę klubu do wtoSl'll/Ch
celów'" - pou:ilt!Ciał pr;:ewodnic;:qcll OKP, Dronlsltlw Geremek to Wlltcia ·
cizie dld ,.T11godnika Gddslclego",

"Nasz"

dwa mleslqce, w niedzieli: 27 maJa b r., wrboT1

do samonĄd6w. Znane s.1 teł. temllnr pned ~h:WJ.I~f
poprudzajqeyeh to waine, narodowe w ydanenle. PoJ)OU\aĆ nie tyllr:o b&zpolrednl organlzatorz.t wyborów,
w<ZYłCY, którym nie jest obo}f:tna pnynłoM samol gmin.
DOKORCZENIE NA ST&. 3
akloto

MSZ

K rayat•f Sll.111tl-

nc:on kl na forum Unil Zaehod·
nloeuropr].lldej. W Lulr.lt'mbut·
cu l w wywiadzie dla bc'TciJakiqo dzlenr..lka ,.Le Soer" powie<W&J: LMyilę nawet o allcjonowiiłl)u
..,
Niemt'u-cb
'Oilo'SCbodnh:b brn;ad niemiecko·
-polllclch lub nlem;ecJ..o--czecbolłowacklcb,
u t wor~nych
na
w~ franc;.tsitu-nlemie-cltl".
Miał tu
na m.Jłll Jrt'ormo1li'J:·
n~ widnie, po p6łt.oraroez.nycb
pn:y.::otowanlach, IICLI!oc~ ł..200

lucht br-ya:ad.;.

alacjonowanla

kt6~J
j.ełt

mi~~rn
olxl:a~

Sluttl~&rł.u,
d enii-WłrtemberiB.

poludni,. od

na
w Ba·

nazwać ?
Nie wiadomo, cz-u ekurul
lo miel nc m11§1i, a le d= 1w
n 11m zbieCiłem okolkznołci
tto}więcd

;lo powie~::eTUo

w rprowie zcrw:z>1h trn:IM•
polu RSW i •p.).:iziew.:zneJ
likwidacji
Wlldawan11t"1r
pT.:c.: nlq plrm, mieli polk>wle, będ.-;cu redakto ra ·
mi noc::dnllmi ł wspót.
w ioklefelami pruwo.tn~PI.
gazel. l nafiatrliwiej pa rli
,u;:ęiliwego

do

rząd

nabija nas
w butelkę

J ak to
ni~a1e

ałudent6,,.

S marca stu denci klelecklej
Wytszej Szkoły Pedagqgicutej
nlc przysUI na :r.aJc:c!a. W In:stytutaeh przy:ul. Leśnej, Zerom;.kiego, KoX:u~zkJ, .'Kra·

kowskiej L in. pojawu,. tdę
plakaty l ulotkJ: ..S~raik !'",

.,B(IJkot zak:t w

DOKO~CZENIE

.wi.~~:U u

1

NA STR. 1:

Święta za pasem

finalu.
(OSAł

Najmniejszakamera wideo

w•• n• rynll: lł

•~~tlł~

łw1ecle
kaja·
elekt roo.Jany

pu.l la we. Cót, jeiU

JVC. Kamero. waiy UJO cram6w
l daje -'e latwo umiekić na
tlioni doroslcco edowleka. Cena
tej nowości wynos! 1820' dola.

m•lllłl .,pocl rn,-6"
•lę pan: tet••·" lub
n leenoem. 8,-łlłl·

N~Jmnlł'~
me rę

poń1k1

wideo

na

Uala rsk.hn

wyprodukow ał

koncern

J•kai

braltll,je n yukl

tk
ratuJ" llf'r.pry wlllfte l 1p6ik._
we 11klai7 wt4li·

rów.

nlanll.le. Ca7 IPN»--

nie

IaM ł wl"lenol!'ma

mieści:

w~wanhc1'

Foł.

samych w domu:

ze

łwtecz.kq,

od k lbl-cj

za j ął

Ania jest
okro pnie poparzonaw.
Tak Jak popar wne
b ylo
niemowlę, k t óremu mama robiła Inhalacje, gdy chorowało
na 2apalł'nie krtani, stawiając
t;mjnik 2 wrzątkiem do wóz·

futer ka.
Tak jak oparzonł' bywają
oseski, kt6re rod2ice trzymają na ltolanaeh popijając )e dnocttJnle gorąc~ kawę lub

ka.~

herbatę.

Tak jak oparwne
było
dz.ieclco wys.lane do piwnicy

Się

Z.łHt.·

U J my_

p!a8ZC2y.k

ze

S:d:UCUił'gO

DOKOFiCZENlE NA ~T R. Z.

ł

Takiri

A. PtcU-Wd

kn:yżówkl

n:e a e

był

f

3 miliony złot y~:: h (w postaci atrak~::yjnycll a rtykułów z Domu Bandlowe{o " Lech " w Kielucll)
można wygra ć bawi ą c si ę nad lttzyiówk ą .,Słowa
Ludu" w jego wydaniu
si ę w najbliZny pi ąt e k.

świ ~tec znym ,

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra

które ukaie

SLOWO

STRONA 2.

LUDU

Widziane z Wiejskiej

Z kl'ajo i ze

"To dopiero pierwszy krok" ••.
_powledZJal ~~ Jen)' Zi·
~owMJ z
OKP
releruj:te

podeuu

piątkowych

obrad

Eejmu pnte kom~JI; AdmJnl!.troeji 1 Spraw Wewnęl.rz-.:
aye:b orll% Ustawodawczej nad
pakietem ,.ustaw poUcyjnych".
kst to ~pler~k lakmusowy
smlan, jakle chcemy wprowadzić- 1twierdz.il.
Pakiet ,.u~taw polk:yjn)"C:h"
(o oe:bronie be~;p!eczeilstwa i
porzqdku publlcznc~:o oraz
bezplecz.el!.sLwa obywateli, o
policji l Urzęd7.Je Ochrony
Paflstwa, o Urzędzie Spraw
Wewnętrznych,
o
Jmiallle
przepbów o sluible SB i
MO) był w .e.Jmo'weJ obr6be e od a lutc&o, c:zyU od tzw.
płerwszeco ayt.anla. Niektóre proponcje rządowe
za&tqpt.ry lr:ontrpropoz-ycje
po.els.ltkl, •t:td- jedne druki ,ejmoww. ~cbtawlone Pl)!>lom
jnko wtot6w mial)' rz.1d, drugie poalbw. t lak hba
muslała

dokona~

wyboru,

sa którą ~slą się opowiada. Byly tct wnioski mlliejaolie:i (m.In. jeden z nich zaprezentował pos. .Ja:n
ł.oP11••~sltl z OKP.. Chodziło
o
to, bT Ont&d Ochremy Pa.łl.·
sl;wa podpon.."}dkowst
bezpośrednio premierowi a
nle
ministrowi spraw wewn~trz
aych).
Na ezym polega 6w -Jak
powiedział

po~cl-sprawozdaw

ca - plerwny krok?
Najk:r.Xej m6w~c - na obalcalu starego porzą,dku, na odideoloJiwwanlu,
odpolltye:zDle!nlu alutb dolących na
• traty ponqdku l bl>zpleczct\lłwa
publicznego, .,Mlnlstcr•two Spraw
WewnętrZDych
pnee:hodzl do c;ywila" - tak
to ok.re-'IU pos. Kn,-aztor Kg·
Jllgmickl 1 UnU Soe:jaldemokratycznej, nyll odrywa al~
od dzledtie:h.·a
przesUokl .
Następuje
rotd:t.lal
międl,.
poUe:Ją a dutbamf
pout;rc:z..
Dymi, likwiduje aic Sluibe
Bezpiecu:flMwa, łW'Oray Un.Qd
Oehrany Pallstwa.
Min.Uterstwo - ~sorl eyw iJny - wsWnle sprowacłzo
ae do wlalie:lwycb rozmlar6w
(umlnst l tyaiQCZ- dotyc;hcza!ł
s atrudntonych funkcjonariu!%)'
ma tlczyć 1000 uw::dnlków).
Swego rod-zoju
a~canieDOKORCZENJE ZE STR. l
1Uk jak poparzony był
chlopt~yk, któremu obok poa-.
lania pollta.Wlano cneJnik t
od niego apali1 alę k ocyk.M
l~ twię;ta, eala ta krU)ta.a ina. bieganina, w e>U~sle kt6rej jest ncugólnie duto .,domow;rch" wypadków. Bywało
Jut, U dzieci Wpadały w ustawione .na podłodze gorące wywary do pl:iuety 'l n6iek. w
krochmal. w mydliny, w ble:os, w karmę; dla łwitt .. Jakte one p61nkj derpiały. Jakimi kalekami, jakie zesapeeone zostawały na c:ale tycle. Dr Marla Clcheclaa, picIęcnlarlu!. oddzin.low.a Jadwlo
Grlłellała, cala ob<:ada Oddziału
Chirurg!ea1ego
Szpitala
~leclc:cego w Kiekaeh
eod~nnfe opatruje nowe opar.eenJa. których moi."la by unlknąt, kt6re byłyby liejsz.e,
gdyby natycbm!a~t polewano
obr~t.enla zimną wodą ...
TrnliaJ~ t.u teł Inne. pr:r;ypadkl, dowQd.zqco ie bezmyśl
no ~ l be.z.lro~lr:a
nie :na)q
sranie. Oto matka W.Y ~>hlwila
w ózek z niemowlc:ciem na
11ie. ogrod:tony l'padzis ty ta-

nkm miniF-tet,.twa ma był:
komitet doradc-zy.
Na czele poli<:ji stnnle. komendant &l6wny. Stoopnie bę
dq takle jak w przedwojenDej policji. &:<łzie te:t samorud.
U.rZiłd Ochrony Pafu;twa (1u
funkcjonariusze będą się moJtli or;.anlzować w zwi."}:z.kl :tawodowe) będ;r;ie na szczeblu
krajowym. Będzie mógł two·
nyć delegatury. Ma mleć otwartq formę organizacyjną.
Stopnie 1u będą takle jak w
'WOjsku.
Co budziło kontrowersje?
• NiekU~rzy ebcleli w ogtle rozparcelować Ministerstwo Spraw
Wewnę_trmyeh.
"Skupienie all. w jednym n:·
Jr:a mo~ być niebezpieczne"
- s.twierdlano• .,Znamy 1 pamiętamy tradyc)e naac 1 cudze'". Komisje sejmowe opo·
wiedzlały się )ednak za pozo~lawleniem

MSW.

• Oly Urząd Ochr011y Pań-

5\wa po-winieD lstnieć7 - to
koleJny dylemat, nad którym
eiąiyly emocje l reminiscencje. Przeważyła jednnk opinia,. ie Ur"Z.:łd Ckhrony Pafl5\ws )esł konlecmoki.Q, w no-wej sytuacji politycznej. NoW)"t:h butytucji demokratycznych n<r4-ei:Q pafll;twa tneb::s chronić - taka była poselska konkluzja. Byle tylko
nie dostali sic; do tego unę
du ,.przrm:alownnl".
Komu
6w unąd ma podlc&ać? MSW,
MON ez.y premierowi?
Kom!s)e sejmowe opowiedzlaly
się za porost.awienlem UOP
w gestii ministra spraw wew~
nęll'll'lyth (,,nąd
potrzebuje
słut.b cywilnych zbierają,cych
Informacje"}. A eo do obaw
przed in!iltrae:ją ,.przem;.lowanych", czyli davmych lunkejooariuszy SB do nowega U·
rzędu - \o udawodawca Jtawia odpowiednie bariery. SB
ulega likwidacji ,,Jako poJleja polityczna, jako polleja
myiii•. Z chwilą aorpnlzow.anla Un.Qdu Ochrony Pań
rlwa zostaną roEWi.q?.ane rto-JUnk.i &luibowe 1 łunkcjona
rlou.ami SB, r6wnld z. tymi,
którzy tam pracowali do :n
lipca 1 -. a ddł 111 w MO.
~dz.le tnymieslc:cmy
ok'rea
pnejkic>wy, W tym c-t:łslc

powolan. ,.5J)CC-komida., Wl!·
ryfikacyjna oceoi, czy l którzy z lunkcjonarlwzy b. SB
bt:dq liC nadawali do pracy.
Czym bl;dz.ie dę zaJmować
UOP7 Wywlndem l kontrwy.
wiadem, tzyl! tym, co t,aJTaia be-zpieczeflstwu pafutwa.·
Jeszcze kr6tko o
policji.
Ma być państwowa, lokalna
(komisje sejmowe były bnrch.b przywlqzane do tej idei.
,..kst \o bardzo rozwinl~ta
łMma prewoocjl w
wielu
krajach" - m6wl pos. Je.ri.J'
ltlmowski. Pollcjancl na
wzór
angielslrkh
• bobles•
wyjd~ z. murOw, n;iątq a.lę
ze spo,łecznoklaml
lokalnymi"). Tnm, gdzie samor~dy
bęckle na
to dać - będą
strate miej~e. FunkcjOnariusze MO z chwilił rozwi~z.ania
millejl 1tan11 sil: automabeznie Junkcjonarlusz.ami poUcjl
pań.twowej.
w;łyuelif;my z b'Jbułlłutbach po-

Jak

ay' .ejmo'W'Cj

,.w

licyjnyeh

zaczynamy tworzyć nowy k.limat. Będą odchodzUJ funkcjonariusze starego modelu. Bc:dz!e zacboddl
samoistny proces ocsyazcz.ania. CI, ttóny ale maj11 profesjonalnego ducha,
k.tbny
n.le sq łachowcami - Qdpad-

n""·

Pak.let wtaw policyjnych,
stwierdwno, da)e Impuls cfla
refcmn w :resorcie. Z tym
stwierdzeniem motna by )ednaJr:
aię

polemłzować

posługui:lc
~

cytatem z wypowlecW

sta laD& Ił, ao•Uy 1 OKP.
otbt powledzlał oo, lt paradotselll :)e~t. it .,MSW to resort najszybciel unlenl.aj4ey
sł(. szybcieJ oJ! te ktOre są
obladzane przez. nowe siły.
W elągu 011tatnlcb miesięcy
nastJ:wily tam dute .ulany
kadrowe. Mamy tam do e~
oknla z lattvn odejścia l)'eh
Judzi, którzy powinnl
byli
odejśt. Cbwał:a lm :za ~". A
więe n:lki.llloby raczej
powiech!eć

Spraw

talt:

Minlste.nłwo

Wewnętrm)•cb

;Jesze~te

pned nadaniem ustawowych
lmpuls6w zacz~lo s!~ samo
r~fo.rmowat. A t eraz
nastepuje elu dalszy,
określany
jako ,.pierwszy t:rok•.

JlYSZARDA XAZBUEKSKA

Dziecko w bigosie!
ly cbemlkalia do trucia szkod~
prze.chowywan~ w pudelk3dl per euklerkaeh.
Zas~a ordynatora OlOM
- ck hR.bela Kntr• pamlctn
zgony 1. powodu zatrucia lekami, pestycydaml Cięiko o
tym mbwić. Trudno uowmieć. dlaczego le.ld sq
przeehov.TĄ•ane w dostępnych d1a
d.zied midscnch, czemu po• daje slę je CUISem bez kM&ullae)i z lekarzem, na sasad2Je ,.bo !.l!lndo•,.l pomogły",
ez.emu wyrzuea sic je bez. uprzedniego :wll!zuenia
na
~ Opieki MMJot:~Nj
.,szpltalllta". Niedawno.. opuś
.łmietn!k. Trudno
to &renueHa a:o 2.>-k:tnia d1iewezynmleć, (dY pófn~j patrzy sic
ka, któreJ po'!.Walano bawić
jak umiera mały pacjent f
rię lekami, sama łykała wlwsz:dk!e wysiłki. aby mu pot.omln.kę C l pewne-go
dnia
móc, nie zdaJą slę na nic.
polkn~a łnoe kolorowe tabZagląda do niej nleltiedy oj-l-etki. Pn,:rw'ieuono tam rłlw
eiee, Jr:ł6rego dJ.iecka zalrutenłe.t dz.!ewczynlrę zupełnie siJO le:k;nnl nie udalo się uraDl:\, :utrutą s~yllkaml do
tować. Zadl:\da wdsięnnr,
zaprawy siewnego
slarna . te do ko6ea mialo w upita11Zdar:a.ylo się ratowal malulru dobrq opleke. Tylko tyle
chy, ktlwe wypily nattc: albo
można bylo uoblć ...
roz.pusz.czalnik pnelany vr
butelkę po orantam.re, z.jatłANN.-\ KRAWIECKA

:ras. Albo pn.ywleziooo 5-letDkiO rnaka, t t6ry o 1ock.. 22
zlamal lObie k.ohc1yo'= jddiąc ~rem po dwon.c. A
Jp6.Jnmy )lik. roc1z1« prowad:r.ą dsJecl drogą prznl'ain.le !dl!! ooe od strony iezdnł.
Nlee.b no pn.ypa.dkl,un W.Jl!·
-~. Diecb samoch6d &ap(dzl się na pobocu albo diod·
nlŁ Dei ofiar t:tk:kb Wl;ypa~
k6w pnewln(:'ło się pnez chlnrrcl~ ..
Jlbine h Worie roo:ina tak·
te ui!yJZeć w Oddziale ln-

nik6w,

W

świata

największym

skrócie

bm. pre:a:ydlta' W•Jdedl Jaruubłll pr:a:,y)llł p~J.
I:!.II~CO Slo•urz;JIIV!Illa "PAX" Mscieja \"OrzfR('U. or-n wi~
premiera l mildJ\ra rololc::twa Kanady Dona lłaunlr.a•._kł~p.
•

•

•

.,Pewex"

po5taDowlł .unłerste

dę 1

,.Ce:tarmem" -

aiqty

J•1umi przedsieblorstwo ebce przebić dotychet.ullweco INIIlo..
pollłtę Importer~~ lekóW•- ki konkurencyjno «"U'. II.Jbkit
lermi~owe ru.llz.owanle unn6wlefl. • Lilwa jr:IL rotowa a.
,.-aranto.:ać Interesy ZSRR l · rozpatnyi!
WS%elkl• a.spdr;t 7
""teb o.tatn..leb deeyz.ji w łwłeue kOMtyluc)ł l prawa mię.
dzlnarodowcr:o. - Takle w ocOlllyc:h zarysach pozycje 'W1Jł.
clowe do rokowań 1 Moslrw4 gkrełJa projekt odpowiedz! IUi

l

w~wanic pretyden\a Gorbaezowa do narodu Ulewskic;.o, przy.
cotoWIOY przer; part..me11t.anu1 komisję pRywracania pailatwo..
wokł lltcwllkiej. • W pl.11td.: papl~ł. ha Pawtl n przy W PN.f9/0chilcq~r:o Orca.nlucjl W;rz.walenia Palulyny - .laMra An,.
lata. • Od ez.•·adltu wioeczorem Bel&la :utów ma króla- obM
Izby parlamentu przywr6clly Baudoulnowi l uprawnienia lroa.
.t1tueyjDe. • Pnerwant! UIRalo., uqoclnlgne waełole) pna.
rywal!Jeu,kce :ur a?bl!; acrupowa.nla duułd)at.slde, u.wi~
broni w Llba.ale.

"Nasz"

rząd

nabija nas w butelkę
rt:t
P~;~dstawk.. WJadza
próbuje oar:welt nam praiiR"
rn.fa, Jpr.u<:zne z KonlłytiJC:k
alekorzystne dla łrodowilb
akadm\icltlego. Skobez.JUJm,
1
polityką,
zajmujemy lil:
Jp:rawarnl socjalnymi &łudm.
Da Zneucllła Shuk.a&ów peL
tbw.. RedacuJemy wła.łnle &..
1kleb wsr. Głbwne :ranuty~protesłJ do ltanoela:rU Se}ty J:!Oda.no na ptakade;
mu 1 MinineTdwa ~
• Narodowej. Jem pol051.an.:a ba
• .,NASZ'" llZĄD NAIUA NAS echo. bf:dziemy akek tQaty.
W BUTElKĘ. UstcNa a IDolnuować do &kutku,
nktwie wyisl)'m, lrtórq • kńt- Nasz. s&o&unek do pro.
niu mo pnyJql Sejm : porbo)ektu ustawy b7l juł weld.
wio studentów prowa do lłfniej negat)"V.TIY - m6w1 pru.
pencłi6w 1 ~fa pomoc .ole•
wodnkz.ąey KU NZS, S:rlwestialnq dla rod.rin studenckich.
łer Dtladowlez. Pos;hmowlwprowodiO drłltot Nkiofa WO•
lijmy popr:r.eć akc:Jc: ZSP, gdyl
IMc orgoni10ejl
łłYde:ndrieh
MEN nle ulWClęłlnla lbnod.riolgjqcrdt na ua.W łrebDr
wiska wypcacowsnea:o prau
mot• je ronrriq1oćf), porhowia
w:lększołć
uczebll.
Ust.an
NAS. stud•nłG• prDWG do współwraca do najbardzlej nir·
chlubnych nec17 l
bylabJ
decydowania o nauydl apn11najrmdej roz.&ll:dn'l J. wsz,-~1woch roułnJgonrch pn:u MEN.
wpfOWadiO moiUwoJt ocłplot·
k ich dotJezących ukólnktwa.
noici ro 1tudlo. SlUDENCII
- Projekt nie odpowlacb
08UDt MY Sl( ZANIM ZIOiiĄ
sapowledzlom. li będz.ie lf
Z NAS UONIAKOWI•
Konstytucja Szkolnictwa Wył·
szego - rn6wl JarOlilaw K.vstt.
Mltno Uron\n,ej ,.op.-awy
przewodniczący Rady Oklę&oprop:agandowej" w strajJr:u abwej ZSP. - Rada Nat'Uinl
!Hlneyjnym uczestnfcQłO poZSP wlelokrotnte kl~rowU
nad 3 tys. słu d enl6vr, &d aa
swe op.ID!e do Rady GłMmrl
wiec przed Instytutem FiloNauki 1 Szkolnictwa Wytsze.
loCil PoWtlej pnyulo ok. łi!O. łO oraz do posłów z KomlrJl
Na jednym z \ransparent6w uEdukacji Narodowej. Mtnlst«
mieszczono słowa wypowieSamsanowk:z nie uwzclt4Dł
d::dane prz.ez mlnb\ca edukatyeh uw-., po'1.•olał właSDJ
ej! pro!. Henryka Samsonoz.espól profesorów J w rnul·
wicta: .,S tudet~t ktt eJemeatac:Le ustawa nie )est dl:a •
km pn:eJjciowym aa aesdnl'".
ezącyeh sU:
studentbw, l«l
Zebranych in!4Tm0Wano
•
wyk)adowc6w. Poz..bowia orp·
mankammtach projektu nontz.aeje studenckie prawa ~
wej ustawy, m6wlono lei •
su, aaman..'}dowl dajqe 1ya•
prawo do oplnll
lokalnyeh problemach - odpllltno4c:J u akademilr.l. bnK. KROG111..1!C
lru w nich cieplfij wod7, o
nadmlarze admlnbtr~ji l tn..
PS. Wcz.oraj r~a
•
Praldł ZSP -..~rł K1J Niepłotka, ie w :nrl!pku z ~
taleilteJoO Zne.ssenla Stvde.IJtestem studentów prJ..YbYII 61
łVw. Tym samym stal sic )e..
Kit-k przed&tawidele M&'l
talnY, gdyż tylko NZ.Ci ma
Okazało sic. te Komisja MJ.'ł
prawo do strajku.
jest u nas od dwóch tygo&ll
- Chcemy pokazać, ł.e skiale w całkiem innej sprawłf
~ dentom nie ~ą oboję;toe de- w zwiqVu J. wotum nleUł·
en.Je. lł.Lóre Ich dotyczą, a m~noki ,.SO!Ida.rnoki"
wobfe
padaJol •. na r:Mu.. - m6wR władz uczelni.

DOKOfWZENIE ZE STR. l

astaw, • nllelD.ldwl~ WJi.1sym - pny.Jdi aa wiee •
•oda. lUt.., .,Bai-Jmy Dę
przed asła\11•' ... Organlutorem
protestu była Jlada Ue~

przewodniczący

RU ZSP Ma-

Łotwa

Niepodległość wmaju?
.,Nanym ('(!Jem jHt niez.s\eł..
na lot~wslr:1 partia 1 nlepodlecłoe pai>atwo IQt@'wslde"- pow,._
lhiał w rotii!IOWJ.
t
dJ.l~nl\.lkarteiD

teJetol'łietnej

Reutera 11rarw

Eadahu,

d.z.lab.n

KP

Łotwy.
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~MERa

:~--u

Feslivval,
jakiego Kielce nie widziały

leie

'""""""'oru wl~

nić

alutJo
r:o tnoao.
Y,AYbkit

ta !dl

»

miołena na:ękie

MinM
dobroł .....

MtaełM r.Jtiwaluł
Koncwty
~onogrofiana,

- Ideo
-

a.Kra Ara.
Obie

lnUrykCI Boc;ko,

lelllakoD..
.awł-.enlt

~de no

fit"CH!

org011ach J6t ef Serofłlt. a na
akuyp<:aeh (dwie perełW) Mag·
dałan o l.etler•
- To • d ruvi cliMil łw'lqt. Co
dalejł

•nczególnle
- ~nr!:J:" ';

a=

IroneM ł~ •
downq l wsp6besnq muz,tq
pobkq. «.wortet PlllOtiOWt' pod

Werown!dwe111 Juliilila Piełro·
chowłaa wyłtona M.ia. .. RapMCI
katyńskł- Clesłcfn

G NCbłisti•

go. lnterttsufqce mpoowiodo ~
awańtawy rtt~lłl U. •
..,_
O.Of"CCIIińdie.
piątek - .,dialog"

konaniu Andneja
go,

Q

•

klawe.syi\U (\.e nd l tdracW) l
organom! (Julian GelllballlJ1 w
barokowej rnur,ee korte:VftieJ.
N. 1 kl)llcert finołowr - popil
JoocMma Grubiadll ł r..cntet.
.myc:r.kowego z ZSRJt
- Kielczon zoinlert~suj. talie
ta, dlaczego pan "- WJsbiJpuJ•
• łf111 festlwcllv loko WJti;o-wca.. Chrba pe suftc~ na fes-

w

wtatr6- . . aa
lrut, nawiasem m6wllte w
bard1.0 dobrym .tanie tecłl..
niemym.. 35-Jeto.l kowboj, ..
nie ma

:':'·.,~.:fr· !i:b.,11~~~· ki;J~:;
noboieńslvt, zreutq no fnougu·
lOCję

Tygodnia Kultu ry C hl'ldci·
IomlDei 22 ftwieblio. więc w
d•en po tokońa:enlu festiwolu,
mgrom no nowych, borokoowych
organoch u Sw. Trójcy, Festiwal
jest obsodzony goitml, tokq
pnyJttl~my zo$0dę.

- Ja k pan WJłlumoa r to tjo·
ł• w tak trudnrch n o·
sach udało ~~~ coł wspOinłe zor•
gonitowo tf
- Dobrq wolq wiełu ludl.i,
tyallwoidq b. biskupo ord-,.
nońuuo Stoni$Jawo Szymeclde·
g o. który techciał pl'lyjqc! pO·
ttonat nad fe.lłiwo'em, U•ęd:o
konanita Edwarda Chata - probonc:zo katedralnego, zoongotowonie~n
dyrektora
Estra dw
Swł~t~atnrskie}. poparciem
ze
*OIIJ włoch lr:ulturalnych młos·
m l województwo. Koidy z MObno niczego by nie zrobił.
- Mo pan łfemttł
- Juzcze Jiłłq l N:gdr w ł:l
klei roli n<e wy1tępowolem, rdo-

nlj:dzłe Dfe pc~,
~wolftti&
posla..

u

danie teJ broni. J ak o;naJrnl
mUk}antom
!tupU k u
miejskiej targowicy a lllt
tys. :d.

-Zachowanie cwtcOW'iedct..

go kowboja w bana pnepi17
określaJ<\.
Jako
ukJ6ceoie
spokoju 'l porządku publles-nego l 1tani2 cm pned Eofo..
ciwn ds, W7krocze6 l w naJgoruyrn pn:ypadkv., r6wnlet
14 brak zezwolenia aa broł&,

sprawę
• odpowi'lll
Jako elqir no Ol'l..lnłt:oiorodl.
Mam nodr;ejc, te
dottaretymy słucho~om nierwy·

roturn nlł.uf·
wo~

łS

dni pned wyborami)

...

d 50 tys. 7l -

w

.ned w:rboraruO

DO H KW IETNIA (na 35 daJ

PowolMie (pnes. tuytorlalne komisie ~) obwodo-wyctr. komisji wybotczycb..

•

Zcłasunle do ~je~lrowanla teryto.rlatnym kombiom '117'boru,m kandydat6w na radnych w oluęgach jednoman.da\o\lł'ycia l l!st kandydatów na radn7cb w okr~h wie-lomanda\owyob.

DO Z7 KWfi:.'TNLo\ (na SO dal pn:e4 wrboramQ

DO ! MAJ..\. (na t::;: dol pned

Wlat.r6wka posiada numer
ewideoc1Jnr l jak wyka%uJł&
tejestry mlala ona sweaa
włdcldela. Watn~ć 3·Jetn{e.
10 zrzwolenla na jeJ posia·
da.tUe upłynęła w 1tycmlu i
włakl.del nie zwraca.! 1lę do
mitkjl o prudlutenle doku·
mentu. Przepisy Ulbran!ają
jednak tbyw:mla (sprzedaży)
lub darowania broni Innej ambit, nie poslada)i\CCJ stosowne,e:o xczwolenla. Tak wl4;c
dotyebczasowy wlałciclel wJ.a..
t:rćwld również powinien staa41Ć pned kolegium.
JC1ł.YS'l'YNA

do wiadomości wyborc:6w acbwał \erytorialn)'dl
komlajl WJborczych o utwar..enlu obwodów Jłosowan.La"
ustaleniu łeb IP'anlc. numerów ocaz liedl:l b obwodowy<:h kom.lsjl wyborOJ"ch.
&"loaowaałern)

DO 1 MAJt\ (na tO tlnt pned

!J

Wyloi.enle do publlcuJCG:o WJL.1dll &pb6w wyborców.
DO l ! MAJA (na JS d.DJ pn.ed (blaowan.lem.)

B O&loszenle (popn.e1. plakaty 1 obwlesu:u:nla) lnCormacJl •
:.are)c!slrowanycb J!..;taeh i ltandydatacb na r.ułn7cłl.

•

c~eb

DO
•

pnewodn;Cf.ółC)'m

Przekazante

&"IGM'ł'ł'aa iem)

!l)l86w wyborców,
Ił

CZF.RWCA

(w e~c• I ł

Sądu

dnia W}'botów)

"U

wóddtieJ Komls.li W7borcuj).
Nleldóre s pnedwyborc.,.-cb cl]'nnołd ZOLSt.alT JUt podjQtlo
1 wykonane, np. powolnnle wojew6dzldcb kOflll!.arv' w)'boeczych w Kielcach l Radomiu, Trwajlj pnyJ()k)wanla pr:ojektó'W
pod:.lału cmln 1 miast na okręci, llclad6w osobaWJeb teąto..
rfalnyeb komisJi wyborczych. Zgodnie s lnteneJl\ ustawodawcy, nie wu.,rslkie decyzje mw~ r..apadac! we wszystłdeh Jzuł...

~~n~;' m~~;a~z:rrr~~~~~~in~r"::r~O~a~•~~~
,.Ordynacja wyborcz.a do rad gmin".

(opnc. TAM)

Dyżur posła

Komitet Wyborczy
w Starachowiuch

REGIONU

Cdery jubileune

joubll.eusr.e oiJ..
tym n*ll artyicl

.,(lkt~~rele"

plultycJ ulnidn!C>DI

w

Pań·

.twOW"ym Ocnilku 'Plo.ełyc:a.
nysa im. lacka M•kww*'le·

:;
tri~~~h~~.c;
ccoi&e. .,n;y.&a
fotoeratik

w.~Jec• SI... 3G-lecie t.w6r·
I:!IOicl - arty.ta plBStyk K~
ł}'11 a Ba raiu ka i artysta plM-tyk Oa a 11ta K yd11ym l6ska. :»leci• artysta plutyk E ByRr ~a.
Z te-j ai&:UjJ w
Klruble Srodowi* Tw6rc:eyeb
.,l.llinia" w Radolnlu ot.warto

WCDX"aj

oł

dni

Wo.ostenle ewentualnych protestów pneclwko wainoJcl wy.
borów
(do
WoJew6dzk1eso
pokednlctwmn WoJe..

J ęd.nejowie

SdRP w
Z

marau

pnyst~plla

W
do

~~~{)K".Jt~ f;!.eo"11 ~~~~~lllo~:
w

obwodowyeb. komisji wy~

DOMAGALA

tlqcy}nych. W kol!.cen:ie de·
dykowanym ałuibie .Vowt.

~

_,.~mm!)

g Padanie

wnoka.ł

pow:edz.ial 1:-c.
Jó'Kf Ubu·

n.et.a ausw, mjr

..

•

ldych wuuue" l te nic niespa •
miewanego sic nie wydoł'ly

z

omlsJa M!.'l'
6ch tygOikli
1nd sprall'k

DO 12 KWUITNIA (na

dziołnołcl.,

sapład &nT'A'n~

w,.bonuuu

PodAnJe do władamaki wybor<:ów Z<WU\dzenla wojewód.$.
kich komi.:>arz,r, ustalaJąceco osobno dJa kaidej 1mln7:
- c,ranlee l n~ry okrc:g6w jednomandatowyeb lub lit~
bę okrę&6w w!elom.1ndalowycll, k:b crantce. l numery,
- lic.bl; radnych wybieranych. w ltaidrm okrt;~U,
• Powolan-Ie {pnt!• wojew6d;dclch komisarzy) terytorlaln7~
komisJI wyborc:r.ych oru ustalenie Jeb. aiechlb.

M sobie

ltotmawial
STANIStAW MUAS

ZE STR. 1

•

.Jłło,

~chwładz.adml.nl.·

!i(

OOKOŃC'ZEN"IE

DO 7 KWib"'fSit\ (at dni prud

Ustalenie (pn.t::& wojowOd.t.kicb komiu.ny wyborc'-vch} licz~
bJ ndnycb wybieranych w i::atdcj gmLtie.
11 Oludleole l podanie do publicutej wiadomości Ul:~ad, na
ki.6Q'dl PArtiom lub ugrupo\\·an!om polilJ'cmym. komitetom obyw11.telskim, innym organizacjom lub lnslytucjorn
popierającym zgłoszonych kandyda~ów pnyslugujc brr.pla~
o7 dostęp do radia l TVP.
•

DO t4 MAJA (na 3 dni pned

C'l.ftłloslowaeq

statnlo

dwoiach ftra jowych l •ogrania·
"''h M ., .. pan ~ompf•k..O• l
- Nie • .. ehocbi, lo ~stern
no 11\ieJscu l myJ!ę, ta b«:dzie

samo poludnie

Karabla ~ podoboy
do ,.U.bekae.u", kt6ry ~-..
t.Ą Ol~bm aam.J na miUcjl.
okazal 1lę bron~ ~ -

fZku s prO>
prJ.ybyll liG
iele
M&'l

ki"

I'IQPrz6d.

p~

go kompozytOfo.

DleJpna

ll.eSUa

na rot

toidego wieaonJ !Miryka Inne·
t. jest ~
nla tytko w laelcoch: l tok:

P"l·

)U,-

Mlłktów.

koncerWwy"

.,koiM~don::

ren. do no•

rnił

pabtwo..

~jĄł

l

w.rwiqzkut.c:%JW1ni•-vą•

rc:Je"'l'Jł..
•Wiech! at
1!'10, Pf'ZY·

1

organłstbr.

wypelni~My jest

Q..

11 uprtt7

......

vdllołu na~)l.r:y.:ll

Nikt nie odrftówił,. a nlett6<ą,
jolt K.AKuAo, bardir.o ~

-

otowa

do

pol,kich

te•Ul~p,

Kalendarz wyborczy

wywl:awę

,,Cdcry .Ju.

bll~KY~:e". FlcapDzycja lolkuuje
na..Jwarialki().,~
pn.ce po.

..:::,.c~ ~1Sfatt!!.~ich ętt~~

nJ'liOii)Ołił.cJ
Pobllr.iej w J.;cirzooiowie. Jak nu
point•·
mowal jej przewodnie~ey -

Sl.alllala~ Gate:aew~o k l (pt1ICOW·

oill: ,.Rekordu") -

fl'Uł)l

r<e-

poc%ęła pnycotowania do wyd.a.wan!a lokalneJ cuety, nie-łwi.W«<l pm.y~ do or~anozo..
we.n.la opotkd d.y*Wiy}nrh w

~amacb.

Foruat

Soejałdemo.lr:n-

~~~~~~tn~~JąSdw~
llil\pic!th'lle}atyw•\lJ.'4'<HUtlla

JJe.rnolrratynnego Blaku Wy·

~go.

które~:o

u&wiool"n

w.spienlli• kOJ'Idyda.tifw
lewicy
UCZI!'Sł.nlCZI!ł'YCh
w
byłoby

=~~~tM':f!..!::
cyjny
Orupy Inicjatywnej
m\e.kl -.lę ,.- lokaJu przy ul.
a St,-cU~IA nr 83, p. nr 12.

Owi
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St.aracbollńc.c.b

stytuował

·~

tyjaa,

ukon-

Społecm.J

w

Kontltet w~.
llkUd WasziT a.:rby

Jeco

~·

Lic(

prr.edllt.a'IIIOiei.nlld

K.obiet

Pi>llkk:b. cdoa·
kowle Z.wi41b1 Komłi$Lintbw

Rzeazypoopalltej
Byłyclr
n~b.,

PułakleJ

l

PoiKyn.Den:lokn.8oci-idl'll'nolrlt'-.c-Ji
,

Obow~

pr:r.ew~nicKąCet"o

kornbtetu.p<Jo~o

"'t

.Jun&,IIH

\Vicr:~bit.iclemlł-

ty i-Ur.

l'btomw.t

Jlł'UYdium

\ uaę

t

Wlę:b.iów

91n!aoidw&

t,Y't'eDeco
lU'.

w

be7.P""·
likład

ponadlo:
LKP, Tere·

W]'tlc'rulo

MMilwę

.ę:
Mubodt4 bolr.partyJno
cor- Fnandnka Bridk~ Zwi;pek Kam.batllntów.

-·

SŁOWO

OJ wujek, który

Je•uze za ~wef"' ;tyda hlstoryJk~ o wyboro~ch wójta w
mtaslectJtu,
cdue
kiedyś

15 firm
polonijnych
700 spółek

mle:c;zkalllmy.

Miast.eczko, }ak wiele w
ówcumej Po,bc:e uunicukiwall d~ zgodnie Zydti l Polacy. Polak()m ~ jaklchś lam
powodów dok.ucqł wójt. PO&ta.nowill go t.l''nlenić.
Pu.y
wódce l kQ!'zetneJ :ta.k:J!Ce omawiać wii.'C poc~li spraw~;

t X., wo.j, . kleleckim t.t~.:·eje
Y y llrowanych )est l a.k-

tywme działa l~ jed·
noetek gospodarc;r;ych z U·
d;r;lalem PQdmlot6w z.agranlc;r;..
nych nazywanych pow~uch
nie ,,firmami polonijnymi".
Ich kapitał za..loiyclelski wy·
niósl 8,4 mld z.ł, w tym ud;r;ia·
ly ugraniCUle - 3,3 mld zł.
W ub. roku m·my
te ulnwe•towaly 1,11 mld z.l, umiejętnie rozkręcają 1wój biznes
~ braniach: odzietO'Wej, futnarsklej, budowlanej, metalo·
wej, kosmetycmeJ. Zatrudniają 1235 o.ób l 1prz.cdaly •woje
t owary l usługi wartości 10,1
mld zł, z tego za 800 mld 1ł
na e:Qpoo:t. ZaKłady polonijne
wyprodukow.aly m.in. 11 ty1.
nt. odt~f..y futn.arsklej, 8GO
b•- ut. ubiorów z tkanin,
dute llo~i kotlmetyków, materiałów budowlanych, wyrobów me-talowych w tym m..ln.
wór.lr.ów Inwalidzkie~. Z tytułu
podalków l rótnych opłat
pnekualy do akarbu parUtwa
1,9 mld .r.ł. Zysk przekroczyJ
4,7 mld zł.
W ub. roku Sąd Rejon().
wy w Kielcach urejestrowal
700 spółek, 400 z nich rol.pOcz~lo jui l p.·owadzl działal
ność goapodarctą.
SpóJki te
wyprodukowały i sprzedały towary oraz uslugl wartości 36
mld %1. Odprowadzlly
do
.skarbu
pa1htwa
5,9
mld
U
podatków
i
opłat.
Spólki · handlowe i spółki osób flzycmych zatrudniają 2002 osoby, w
tym 120(1
robotników. Zainwestowały w
ub. •oku 2,3 mld u, • ,.,._ ~
biły wielokrotnie w.lęcej. Ostatnio jednak unrotone wysokim oprcx:entowaniem kredytów l podatkami
jakby
prze-;U.Iy rosn:JĆ. N1e wszy~.
kle tramy w cltl, kilka zban.
krulowalo.

I teraz jut bft anet:dot7 o
tym, kiedy ów ur~ik wójt, pl'(':tel', dyrektor,
nacwłnik, ~rctarz c.,;y jat go
tam z.wal - moi-e byt lepnyl
M.ądr:r.y ludzie odpowiadają
on t:o pyt.anie nk!z.miennlc, k
~dz!e t.k wówczas,
k!edy
pań.."two ~z.ie prawGrLQd!lC
od gór)' do doJu, ld~y kaidy obywatel ~d:r.Je mócl powołać się na prawo l ł..tdot
ie&O przc:-trzeg&nla. Oto dlaczega w~zs~lkim $lę tak podGbała
u1y .łl
premiera, ze

taJ..:_

A dlaczego mamy unie-

nlać wójtł:l?

- Bo robi nwlndk, W!lplmaca 1wokh. peplja ..ph1cąc z
gmlnneJ kasy..
- Ta prawda, ale czy nowy nie b(d2.le tego robił? On
ma tei rodzinę, on te:t nie
wyleje za kGinleu., tct nauczy się robić szwindle. Zostawmy starego - on slq jui
troch~ nachapał, on za!<pokolł
najbard.dej nachalną rodzin~;,
my 1-11 wiemy, jaki on )t'st!
Historia ta, nojzupelnlcj autentycwa, podwoia naiwną
w!arę wielu ludz.i te
nowy
W'U:dnik ł)!:dz.ie niejako autematycznie lepszy. On może
byt, ale wcale. nie mu~!.

chcemy J)are .. z.de. iyi! w pafl.stwle prawa.
Jest to,oczYwlkie, ideal. Jak
nam daleko do tera Ideału?
M yślę, te clącle spory
llawalek.
Co wh:ceJ, nie
pn.ybllta
nas do niego praktyka kontynuacji rewolucji l jej melod rozwlqLywania rótnyeh
problemów ~pelceznycht
polltyczn)•ch, go~;podarc:r.ychru1 skr6ty. Czytalem kledył
bolnewlckq ulotkę zachowaną z roku 1920 przez jednego ł:.omiyniaka. Pl..ano w niej
,,najpierw uób, a pOtem pytaj, czy dobrze uobiłeil". Jakle to bl!iikle polemlc'z.nej uwadze ]edn~go z po!dów podc_~a• d"'batr ną temat nlell'-.:;t

~.........._

MUl

NU MEa

prawnej
drogi
likwidacji
RSW. Ow poseł na wątpli
do z.uacłndci
propooowaueJ u,;t.awy repliko-.~!. i:2. .,:ieby ~z.yć Ba:>-

wośd ko~gi Cil

tyli~. rtiepotr~t.•a była u~ta-

wa".
Piszę

to wszystko

reflclt.~ją.

t

conką

po ~łuehanlu mĄ

drego wJstnpiwla w SeJmłe
p. profesor Ewy t.<tow:o;-kiej,
necmika praw obywttelsklch.
Szkoda, te w pU'taeh malWy
się tylko omówlenta tego ~pra·
woulanla. Jeq ono· bow~m
jallb)' Jwtre.m, w którym przeglĄda ai~ na~za śwldutka dem('lluacja. Mówlla w!« pani
pro!~OJ; o u.r~nikach, kl6ny wcląt manipulują minis·
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właśnie problem. W grudniu
ubiegleco roku mówiono o
tyłn wszystkim w kategoriach
prz)'!IZioścl, teraz jui w kategoriach ostreco problemu
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STRONA

e

SLOW)IUDU

Wiele nnszy('b klopotQw politycz.ny('h i llpobierze się stąd , ie nie wiemy \\ i5łocie,
ny opowiadamy s-ię u W~ł':rojem demokratytt·
u y m , t:zy tet z.a republ i k ański m . Temu pytani u
nie pOi\o\ięu li imy n ia:dy nal eżnej uwaci, bo co za bruni pa radoksalnie - nie b yło p4) prostu
łec::znych

N~~..~.":!:~~~-~~

py w XIX wkll.:•, ll.:k4Y
...reu~Ulwa
wyii•WaiJ

..

•r-•Je

-w. aftlle 114 ..,..ledllei.:

-

lł.ratlr.ł•O'

cbdał•

.~ee•e

r•-.odarne l ••·

Na na.~eych
d:m~lach panoW'dłY et d ., l tlC
r olr. J. Wą r6tne u'-'lro)e: CIP·
aar&twa nlemli!dcle-go, rQ5yjakiqo lau-trlackl<';o. P61nlel·
ki edy Pohta odey~kala nlellbc:uao-..-awnc.

tst!~!~~~~Y7.C~;~1;1~.;s;:~:

1:h my do CJ.yni~lla z. d'! m o·
k r11C)Q
parlamcntar·
a ą, tn.rni-'IC<ł 5 lat, do maja
Jo-%11 r .. ktedy to woJ kowy u·
mach wprowad~ł na t lal
d 7 k t a l u t C:
Plbud.~kleco,
u j potem, od IIS!i r . -na 4
demokrację prczy·
d enck11. Wo)na w llll r.
&POWodowała IV J"Oilbi6r Pol·
liki: c~śt Ulebodnia r.oo<«łła
podpocz.Qdkowana Ni~com l

..,ta

lł:łtro)owl
ł)l:Ul~U. a
rządkowano

narodowo-socjalls-

wschodnia podpou~trojowl komu·
nlMycr.nMnu Zwią:dm Radl.i~
kiego. Po 5 lalach, po 1J wojnie, pojawi11 sle na naszych
ziemiach urlr6J socjalist yczny. W nim trzeba wy'I"Mril~ 3-lctnl okres d e m oJc:racjl
lud owej
(do
IM& ,.,), poti!m 7-letnl tlHł55) lllallnowsklcgo tot alitary~mu oraz 35-letnl
okres tzw. realncco socjalizmu, uyli ncost.allnizmu :t !l)"'tc-mem naka:.owo-rozdt.i.!ICzym w &o>podnrce 1 ustro}cm monopartyjnym
w
polityce.

Nawet pob:cmy rz.u1 okna
na nuZĄ historię l)'tU'kona
kaidego. te Uesne unlan1 u•lrojowe były s JedneJ atrony
nieułdne od robkiw luP:l·
iJek saborn:yeh mctunłw w

1111 r.,

nap~

N iemlee i IV

rodloiór Fol* l w 1931 r .. a • •atd.~ ł.akie u..tri J ,._ lł45 r.),
s 4nlcid ałroay .mlany .,...
lł(pewał)' błyskawic.&Dle. W
for•)' demollrabCIUie inl"aly
abyt krilke. by
~Jł•

••ill•

,.aiiiKIYł lię" kb ".... (kd·

wie l łat demftrac:Ji pailalnftlł.a.rneJ w okr~e teJG-H,
ledwie 4lała demekra.e,Ji pr.e·
S)'denek.id po 19S5 r. l kdwłe

"Rcatny ~oc]al.un", w wer·
H. praklykowa:l(') u na.s w
lat11ch i~ł9. w:rtworzJI w
tw:11d•Jmołc:i
n • .!mai w . .Qstkich gene:'llrj~ Utpvtrzrb<Jwanie na demckr:u~. r0211m:anQ
jako uprawnle:-.ł..a do kouyslan;a ze n•obód l woJnoki obywatchk:ch do n~kre
powaneco W)-ra.41nla rwu'c.'l
myilt, do 'amorząd~n:a s'•:
do zrt.eliUI.nia w orp.nlz.acl"c.,
nlezatdnych od wlad~y, "clo
wyb:eran;a rva:Ch kandv::lat6w w "''olnych l ue:_: ••
wych w)·borach. T~Mnob do
t akleJ wldni.e d emołuac}l
rocb.\Ja s jednej strony totow~ do tdeaJiucJi ,.pr"Udwojennej" d cmokraejl, z. drut~l
W
wnwa\ala. opozycyj.)~
mutawłoną na ortnnl%.owanił'
.,nle-.lcUll(:h zwi~bw."'. łro-

NUMER 13

~:,m~::::~eJ:~~eidt~~

2-dob,.

Jakiej Polski chcemy?
w

Dwa raz.y ,.budowali.śmy"
formy :tycia pań.:;twowetonce·
jako .•od nowa", baC'Ul<' 1 b7 ni:
powielat rozwląz.ai1 z poprudnlq:o ustroju. Po ra~ plerw~
s:zy roblliimy tak po 1118 r,
kiedy świadomie zrywano s
instytucjami zaborców i po
ral; dru&l po lMS roku. kiedy
ze azcugólna · skrupulatnoklą
uywano z politynno-ao!<po·
darczymi praktykami k11plta·
listycznej ,.Pobkl prz.edwndniowej". PnysUość
pok11le,
)11k dalece i :t i3kq Jnt~Y'A'
ności:ł łM:dzitomy teraz. po r111
trzeci zrywać % lmt)'"lucjaml
poprzedniego ustroju. Wsuk
przejści.! od ,.realnego socjal~u" do ~~~:~arki rynkowej 1 plurnlizmu polilycu1ego
nieuchronnie wymagać będz,c
nowych rozwiązań or~anl1a
cy}nych i prawnych. Tn.eba
jednak pamięta~, b tworzenie
.,nowreh" rlruldur ~poJec,;
nych uw,;ze odbywa &lt: z.a
określoną ceru::.

dowifk .,nlualet.n.>j kultury ..,
wypowiadnnia się
,.w drucim obic&u" 1tp,
Teraz, kiedy ..wnywtko wolno.., łyJem y poebid ,_.ldiUc:b
alłw • I I>Ołtu~UtwJe o bywa·
kbkł m , rądacb prawa llJecs ·
1
JMI.JPOlltł!J
samorądnd,
a
prlleCie WUYitkim
d e m. O·
Jr. rac J l. Ale ludd e l p rawla.M wraic• lc, JakbJ nie bard ~e
" -iech ld l, eo maM 1 lrml
" 1elkl ml słowanłl robić. Nie·
kiedy uś daJ11 nawet do :uo·
:r.umit'łlla, te woleliby cłlod;J;;ć
po 11klepaeh l targowifkach,
kupowali, caes:o dusza Ul·
J)'!"agnl", na\omln.st demt~kra
cję zamieniliby na w.tr6j moic
mniej u~polecmlony, ale eko·
nom:c:tnic bard~.>j efektywny.
•
Dla('ZifiO tak J.!ę dzieje?
Po _pitrw~t.e. - . dlateco, Je
my m~ bardl() ,,_.1emy, do )ak:eRO u. tToju dq.tymy l jakie-j
Pol,Jr;i choomt, a z w~elk:ch
~łów o demokracji, samon..-.1nokl, urynkow.i.enlu, • retormach l plural:un:.! nic kon·
k~tnego jen.cz.e nie
W)'!l;.ka
Po drucie - dlatego, ~ wa·

motJiwo.łcl

dów", to ówcu.<nym cen!alnyrn \eortlykom mytU ~po
leanej chod:&.lło o podkr.!łle
nie nM·ej war1oki, jaka powrta)e ~ dodania do • tteb:~
dw6ch r6inych lwitur l rpołecu-Mtw, sachowaniD

odr~b-

~~ln'e)bo~~:O'r:~;· d~

wu.ptklch nowej jakokl pałl
st.w<nr"C}. Dzl('k.t taklej wlajnle republ:c~ (••n.eu,y~poll_
tej'1 moc:llłmy byt p:uUtwem
Wolnym do t<t.anowania in·
noki i odl"ębnok.l. r6tnych na·

~~r;~h~~YJ~::::;~~n~~~

&lLłmy być jedynym w Europie J!Dilstwcm kultywującym,
n:emal nie xnan-. Jnnym, cno-

t~ kll.~rancji.

Mof.na powiedZ.:tli. te uatróJ
re pubUk:uiskl &o dnookrada
plus eoł pctn;r.dto, tak jdt o
mowa powi.-d4leli,
te )bt uakiem plus co• po.n:tdto - a \\'1'--e maJo~cym rozum, wolną v.·ol~;:.
~y~tem
wart<Jic:L łtep u bli.h wlęe, lo
denlOin'atJa p iu• nJo:r.ona pa.iiaL,.,-., n!ldY prsw.. pl ua 1ysc1.ło\\<eku

Rozmowa z w ic e kuratorem
oświaty l wychowania
.-AndrzeJem Sygutem
- KotłuJe się wnedz.le, usię takko w oGwla-de. Co pan o tym sądlli Jako
wlł'ło le tn l p racownik oi rodk.a
d oskonaiiiCeto DaUUJeieli l od
tł w6ch I YJcttl nł wicekurato r?
- :tyjemy w czasie. p~ycho.
Io;icznego odreaaownnla. Za
kotło wało

pani

c~y pan bo!, to pro~u; oz tego uwodu. W tej
profe8jl n:e ma miejsca dl;~
Judzi
strachliwych, zawl~l·
nych, zazdromych.
- Niestet y, _ t acy
lud'l.le
wśród nauczycieli 1lę &dana·
M. Co " ięceJ, wyw ltkaj~
dejść

Zyliśmy
k~ywdy necz.ywi&te, czasem

Buty na

męskie

•. aeyjc> !':p(lldi[Clnla Wyrob6w
Sk6ru.nytli .,Uul" w Kotu:kith.
11

~:~:!ł:.t~ ~1~~~6:· ~:;:.~

opracowywania
nowych, atr:~k .. yjnych wwrOw.

spoldLio·lnlę

do

JMt to O t~lt' \lltWi(<)•U', >U! spOI•
tl?!>- 1 n\11 1:no j(:st
ubuwniczym
lli" 1 11<'h~

l

wprowadzanie

o

słowa

chod;r.l,

ab o iSt.l'.(

ustroju. Nielite ty, my n~e :tw~a
camy na nie \\'it:Jt,zcj uwar,
łotUifle I)C"'J.:!z
na~
spory dotyczą temp;~

a

J lata deroellracJi 1..-w eJ
okreMe 1945--łł).

nogi ...

IIJ'-'oki pn:rcbod.d jeJ
Qbeenle w ,.nutle" P!7.J'COIOIIo'YWana jest no•a
lloOekcja c>buwia rn(:l;kieiO, ł-lb
ra 1
u~al:i na
atrallcyjnott
wzor<'>w r. a pewno %Rajdl.IC 1 •bywc6w. Na %dj~lu: w ukloduc prod lkcyjnym w Radou.ycac.h.
Jo'ot.A.~llkl

~mian i

t.

latwoicią.

rzekome, a nawet urojone, To
nie •przyja normalnej pracy.
- N a u t.ądele teł 8łę daą
KQ"klł, :ruiJOły n.koltae n ie
ebą byt kierowan e pra.e:r l•da.l
b7le Jakich. Na pana blurk•
~ ftłyc!.)f, ,_. •• la. Parci l
IIDODim.J",

-

Prapran..am, anonimy nie
wędruJą clo koTak ~&mO trak.
telefony. Py.
tam: a z kim mam puyjemno!i:? - a w luchaVI"Ce eina,
potem W)'j.'lini•m:e ia rlę
boję.
Odpowindam: jdli :11!ę

b od owłslla,

porachu nk i
an taiu ~

w

do
to

ucutl, w.
- To jest 1 tmu tne, l przykre. Wozytlkie inne kłopoty
oświaty 511 do
potonania l
rozwiąJ.IInia, ale nie ten. Coj
nledobl"qo tkwi nadal w lu·
dziach , a pn~det nle ma naj.
mnieJ<uco powodu. teby &!C
dtisia j czegok olwiek l koaokołwiclt ba ~.

łU. \V~ty\tkle.

- Cr:y wobec tec-e ,.• ., ma
b:rl: e ttae• u,orem, eu tt:i nu:diatorcm'!'
- Ani jednym, ani drugim.
Mam być
orgonitnl(lrl!m, a
tym z.agadnienicm z.a}muję ~i~

ononlmo"''e

tabJ

poprxedl'i~JO

woc:c spraw jui

d:r.:s~
~

U.'trOJil. ;
w 'IIIMdł,t

dru~nędnych.

Jalt.U ubocle w my!l poi.;.
tycm:a Sil te w~ey~tk:e - ._.
zwl}my ~ przn cn-~t?it
protra my, które pt'llł.ułu~
"cłemokratyuc)l; beia", phlraliun, tolerande itp. Potr6d
t.at liCDlYCh partii, $lronnlcbo.
ruchów - l t)'(h nowo pow.
stalych, 1 tych ,.odrodUIIrlyeb'
-orz.ed wojny - nie widali lll
dobrą ~ru:ę,
które z nió
maJ• charakter repubHkah.!~~
a które demokratyczny. Sb.
ro w tUliWie n aSJCio paiist111
Jest I IOWO "republi ka'• (K:r.tn.
POJ poiUa Peł&h), t o i-tpobli.
kański chara kl u Wlt r oJu. kti0' b(d alem r t wonyt, n ie
w inlen budz.ić ":ttpiiw
J c:tell nuu olt:r.:)'J:Da ma 11)1
r1:ce:r.,os pol l t lł, to mn'.
b,-ć demokraiyuoa plus Jm.
ue .łallai, Ale ,Jaka? Kon~
r.Ja u.t roJowa KI.C'C:r.porpolll,
Fohk.i a le mo~ pe\\Jb.t r
umydl h&ftl, łyeuń t '<s'
••' de ,.normalnokl".
BOOUSLAW MOR.-\WS
od lat. M.m teł ·kale: ptlrill"
114WCJ4 l wiem, cd"ie powi
t.1padat decyzje: w szkoL
Dtateao siln.1 po~yeję pow
mleć dyrl!ktor l rada pedac;
aic:r.na. Za t,ym id'\ upraw.ru
nla: dyrektor je l władl.Q.
- To ste Juł numa.
Jakoł ani cJyreklorły, ani
pedaroclcsne n ie ehe~t z tt1
aJuł n)'Siat.
Cbclcliby tlę
esyki ć eud:r:rml rękami.
- Moie to za o!ftro pow
dziane. J;r, s.1d:u:, ł.c po pr~
'?bn'taJ'l próg odv.:11gl, odua•
no ł<'h ntuki pode)mow

w luksusie

wewnętnne

leiQ. anonimy

tuX

SR 13

runldem ~bbilnok-i. ~troju
OcmokralyCl.:Te&o ic~t ulrowa
co~ podarka i jolko taka z.arooLRrpublika 1klada s.l4 t. ob•nośt
obywo~tell. Pluraliunem
watcli, a obywa~I= .ta:-.n ....
r~:e
z.aJ,łuo;ey
s;ę
b.rrc•n:a nar6d. w demokracj. oby~
w brzuchDch. N;e ma p 1ft .•w td liczy Się jJto c~
demokratycUJych ~ chorą g.,.
W"pólnoly, tał t-urna w.cpo
podarką 1 z.irrtowanyml oby(umonądów)
t\\·orzy ~.
watdarni l. po\\·odu droty&ny,
e:r.ei~..otwo. R.!publi.k.:t
k•en.t)t
eh.roniez.oeao braku mieu&.aA, &dea naculna (ce!e narod.,t
irfmośc:.l. l lekantw.
demokrae~ wola lokalna. 1J
C. &.e sna eą, ie mr Folar~bllce wotnoji: je:.t
er n ie ba rdw wiefay, de Ja·
~ rozumu,
w demoltrae;:
IUet• ut treja ·~7D'r' Zna~- wlętuoki.
Repu~4.;
I";"IJ to, ie c~ k l.akrotnle
staW\& swrch uczoaych 1 fl·
usilo.wal!śmy twor~ t
demo·
M~ n e ac)e narodu de.
krac)ę, \o jednak w na~d'
mokl'ac)a uł d yreklor6w, piot.:n:K:h, w nasuj łl ulturr.e
l
Nnkany l aporlowc6w Ił
bi&torll
zakodowany
)ett
czele lpoleczełł~twa: w r~.
re p ubU k afltkl. bllce pa ństwo Jest wolne 0111
u a:trój
K iedy prz.ed parorna wiekami
wn.elk.icb wpływów rei!Jij.
navNt~lljmy
liWOje p:~łu;two
nyth, w de.mokncjt państw,
.,Rz.."C'l.PP pol!tą ObOli• Naronie mate Jltz.!..•&kad~:~;f toiclolom. Swladomle Jto«ulc:: 1e
dtr6ty m)'łlowe. aby pok:r,.
za~. jak w.cle poz.omie ~
Ulaezących kwettU rO:tnt cfrt.
mok:uc}t;: ctd republiki. fe n'o~:

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra

dec:J:rji; w klasie, w nJr.ole,
mide1e t 1minie. Odalała bt
rarchla
podponądko>Ao-art
jednostkJ nadnędne miały
ocraniezone prawo inct
nia w jednostki podporzą
wane. O loale pnedukola
cydowal oęst o mln!.stu.
je~ t rrienor malne.
- A ee jest aorma1ne'!'
- S}"luaeJa normalna
wtedy, Cd)' jednostka nad
na lntcruje tylko o jeden <
pleń w d41:
minister w
kurntora, kurator wobeC
~PI!ktoro uy dyrektora. C~
ba i:e ehodzJ o
lr)·b od''
ł aWCJ.Y,

br~

wyjddzle np. do Ma~nitoaor
Jka ~zy
Rn:;l w ZSRR, do
Lib ii, l.ranu, Iraku. Al&ierll,
Turcji
czy MongolU dlu &o
rotpatruJą
'Ai$Zl'"-lkie u. 1
pn:eciw. Najchętniej wyjetd ta •H: 't. ,.Exbudem" na budowy 1 do lbłUJ: lechnicznych
w
RFN,
Franc.ji, Aus trii.,
CaechodoWlK")l
Wrtf'Z)"maf\le robót tktdow~t-., &mnie~ sakudnle-

n)·ch Z. WOJ. lu~;e k :O priJ~
euje VII Rydu" Lt'f" l&;lld 'e-.
~btn tocor .cu.
!.1> k~.e ,_
raJ. Cllmieln:~k:ej E:•ktruw.
ni Atomowej na Ukta•n•e
San"le tylko przcdsięb:ontwa
budowlane. specjallstycUte •
pomocnl~z.e z Kielc na S"-"0·
Ich budowach ek<portowych
w kilkuna~tu kraja~h zalrudnlaR l.ł5CI o•ób1 o. 44 proc
więce~ ni.l pned rok1•m.
Do krajów sąs;ednlch, d ·
NRD, Czec:bosłowacjl W~cit-~
A ustrii, Szwecji l Norwq:l
wyjełdtał4
&ló,.,·me praeow-

ok)' tit.)""Caal. J10110io'l..'alll
do
wylronywanr.a zawodów
technianych. Spon> wyjri.dł."1
\&m na roboty ~~owe. W
k-rajach arabllł:k:b, w Afry~:e
łrodkowej,
nłl
Dalekim
W KhocWe pr.c11je n.atomt.~t

Pytania bez odpowiedzi

Wicepremier
pod
w:~r':~awf.t ~p~

frtawklelaml kom hsjl ta·
kladowy<:h NSZZ ,.Sol 1 darność"
złG WMJUIW}k!ch l"" pod<lok'c:t.ny~h zakładów priK")": Aa!ncll
Un la·Press popr0<1\ln k ilku llcz.e,t.nik6w le"o ~pot!;.J ,·, <t
jt!co
r~nz.k
PowiedLieU
nam m.In.:
'bdtJ Jank., _.:ft!. Wlrqrnt·
"Mi t.da lcąer

n~,
niskie zarobki 1 Inflacja
prO'W'OituR au:zec6lnle mlodych fachowców do wy~n
d6w na budDwy prowadzone
prwz kleletk.le!irmywZwl'łt
ku Raddecklm. Szc~61nle
duto
robotników budowla-

Hcma grupa lniynk!r6w-konltr\Kt.or6w,
proje:ktant6w,
a.rchltektów. lek~, plei~C:
niare-k, ceoioców, dro&owców
oraz lekarzy weterynarLI.
Lkme eklp.r W)'łlome u
&riNl~ przez kiele<::kle pned.-tę blordwa,
pn.e)ęte.
p rze:.
,.Pol~rwlce" l .,Jn ~ ta lebpor\"
worpólpracuj:} z firmami. uJrankr:nyml l uiobyl)' :zaufanie l uznanic lokalnych inw~..tor6w. Ziole r.;ce nau.,rch
fachowców ~niorre •ta W!U: dz le. Mowa byla tu o lud.ziach, klóny wyjechaLl 1
pr~s.liiblon;;tw
na kontrakty . z pas :.portami slutbowy4
mi. Pow.;z.echnle wiadomo, ~
kilka
ty ~lc:cy
mles.zkaflc6w
woj. kieleckleio wy)tchalo,
uwarlo prywatne kontr11kty
l pracujq wylą.cznie na JW6)
rachunek, m.In. w RFN, Francji, llil'zpanii, Grecji, USA,
KanadJ.łe, a nawet w EmLrat•M:h Arab-kich. A•1 kalii l
l)(lludniowej Afryce. N:~. w
bm dziiVI:l~&o, pnet;ri praw ,e kaidy ma lub n,.,:te mk:t
paszport uprawnioJ:"itY do wyjazdu do w :?:y.-tkich kra}ów
iwiat.a.
(b)

dzlecku
woJć,

uk"dallować

puwołt.

uezcf.

wraiLwołt.

bc-zkomprom.Lo;owośt'!

- Tylko
ten. kto te ce<:hy posiada. C:ą
w pnek.azle o.~obowokl jeft
sytuacja .:~.larmująca? Chyba
nie jest tak&.
- A pau, Sako ,.uaneln )'
nauayelct'", co umiera w leJ
tprawJ.e prudsh;wz.i~?
- Nie zamierzam pncprawadzat weryfikacji, natOmlut
q:odnlc z pt)!itylt.ą ruortu, be:·
d~ atwarz.al sytua~je w)·munaj'lC(! poi4dane za~howania

l J)06tawy lak, teby pow'l"tala
W og61e
.,elita Ucłc lwych".
jestem u elitami, .łrodowJ!ka
ml oplnlot'A•órc&yml. Na z...
~bodzie
przeciętny
obywatel
Wyrabla sobie WZO"r"U!C poo:t~
powanla w oparciu o poziom
elit
-

Jallim aaucQelelolll crotl

beuo~le!
C.y Sil
do olcpek•JuT

w

IMdsławS'

- Mocą byt tu. t 6wdl:e
kłopoty, ale
wynikają ooe z
teco, ~ nie wszy!cy upraw.
n lcnl do tego nnuczyclele Idą
n a e merytury. GorzeJ je~t 1.

a~lwrntami Wół

pod,tawo..::nsic, q

w)"ch. W
wpra\\"d&ic

tym

wuy~tklm

mo.Wwo;;:ć

gwarantujemy

konty.
&aW'Ize

nu..-,VI...nla nauki, n:e
jednak w ukole l
spccJ>~I·
noki przez nich wymarz.on~j.
Z.:.kl~dy pracy wycorują sl~ 1.
Grganlz.o\\-'lln!a praktyk. tu mil·
my nll)v.-lr.;k~ze kłopoty. Chy.
ba. te za nauk~ z.a.wodu piach~
br,dzie uczeń, tak jak Jc~t to
w krajach cywilizuwanych.
- K1!1orł. zapowiada &wal·
nianie nautzyeldi bu kwallfikatJi. .t\ oni prudd w ybnU

U.n u.wód w dobreJ wierze,
~zę•lo s umiłowania, ehe\ 1ię
doknt.aleać.
Był(
polneboi
1dy bl'l dcłiCYI kadr, • tcrat

alepolrzebnl l MOll!, odeJU7
N ictego nie będziemy romechanicznie, poza tym w
naszym województwie nie ma
nauc.,.eleU niew,ykwall.l'ikowanych. chodat nieklOny bctd•l
mu.iel! r:dobyć wyk•:.talcen!e
wy..,.
ą

-

bić

- S\ ciosy, te K oklól ,_..

bleca b•dynkl nko lne_
- K oki61 nlc.zeso nie .ta·
blera, a co mu zo~talo ubrane, mu,.;i być zwrócone. Jeiell

"'łi7

t.

•. ~o:l dar

noK" R t:~rlonu ~falo~·nc: UsJy,u-lljmy je<lyu'e czot5tk-lwe
odpowiedzi. Odpow;~d~!alnośt
r.a r~Jt: prt.erzuu Sili na
zakłady pracy. Mówi sit:
o
tym 1 co je~t. a nle 1 co nqd zamierza. Recesja zn• poalęb!a
s!~ l pr.r,yb!era bardf.() cro:f.ną
po~tać. Doty~hcxas ani ,,SOHd:~moU:".

anł

IPOl~zcń!ltWo

ni.! nacidtnlo, bo trzeba było
dat aa.. rządowi. T~raz. jedtrze~ Inaczej roz.maw!af,
bo pn.emlany mocą okazać s;ę
wn:odne dla pewnych .trup,
ale dla r!~.:..ty spol~czeń,twa
- nie. W gOlipodarce l polityce tracta maczenie lntere'Y
•pracowników. Oceywltcle, nie
znaczy to. fe •. Solidarność"" nie
będzie pop:crać rU\dU, a le Pl·
truboe ł'ł n!JOCja~je
dla
w~p.:~.re!a tyeh kierunków, "które odpowiacbj:} pracowni'< -m.

nak

KJ"sza rd D'łbrewskl. prt.ewodokl:li.CY komisJI zakłado
weJ SSl.Z .. Solidarnośc"' ~
Kombinade tuJłaladi Sanll;.uaycb: Pragram U1111;era ~le
menty odpowicdtJ w sprawie
wychodzen[a z rece:<j!, ale ni~
sta one do prz.rJt:e;a dla ludLI
pracy. Sq to po'un!ęc:a zbyt
d rastycmc.
Taki raptowny
wl;~che klelcck~ ptze;t cderd:tieścl Jat nie Utnlaty roz\l.·i~
uć
probk'mów u.koln!ctwa
specjalnego,
to ni• motna
m;f'ć terat. pretcn~JI do ojców
salezjanów, ie Chi:t\ odt.y~kać
swój budynek.
Zapewniam
ws~ystkich,

te

szkoła

b(dL.:e

funkcjonować

&d;t!c indz.i.ej.
To samo dotyczy budynku LO
lm. Sclegienni!"JO. Zcodn!e z
prawem jet.t on wlaanokit\
bb:kupa kieleeki~J:o. 1 mu11zę
Jl:ulu powiedzieć, i.e ki. b: kup
Slanh.law SzymCN:kl n:e ma
z.am!aru z dnia na dzieri wy;

rzucić
uczniów 1 nauczycieli
gdzlckolwJek. Pow~tan!e tu •
owtzem,
prywatne
gimnazjum, ale :.a ld..lka lat. Nabór
b(dzie o&łouony wndnlcj, a
u czniowie starszych kla1 b(dą
rn:eli do wJboru: lłt do n.koly państwoweJ. albo lrontynuowa~ naukę be-zplatn'e •u.
- Mll.li paa .-.Jełć lokal
takie dla LO 1m. Slowaekleco,
ll:dJ.ił' wraea}3J litMiry JII.Ure.
bnkl.
- Wszy.,tk 1e ~prawy Jnkalo·
we L:J.V:bi~ją ,fe:., a roz~trzy.
ga~ łx:dzie o f! ich n<lw)' &artlo·
1"Z...1d. Jc~tem u tym. by cały

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra

lupą
*'* od teco co bylo. d o b·
pltalizmu - jest nie do pr&y-

,kcla dla wh:ksz.okJ społe<:zel\
•twa. Jako działa~& 't.wlą*ów
z.awOOowy~ h &astan,w]am sr~,
diAC::&eJa ~l. co dot.yd\CzaJ buli
maJlil się dobr:ze?
Andrad WlcuorK r: W7.•r,
c."don.ck Zarądu NSZ.<G ,.St•l•Recionll Maaownc:
Nie wychodz(: te ·",lk:l~;n 1
całkowitym prul<ou.:m' .m.
«!
rL)d w pelnl Junt·.)Jul~ 11"!chodz..lce
pr!X'C!Jy.
bt:~ c }e
margint'$ :tywlolu. Rl.lld
11c
~~ w stani~ okrdlłć nie tylko, w którym momcucle ~
dl.icmy wychodLić r: rec~u.
ale na"wct 1 w jaklrn )!) punkcle je~te.łmy. Roz.wi:}Umla systemowe powinny być WtnQntowalle w pohty~~ 1<~-podar
cr:ą. Tymcza~cm na pytali!.! kto odpowiadll u
pohtyiu:
cospodarcz.1 - u:r.y.,k:dem odpowiedi która O.Qla(;.t.a, k
wn.yscy J nikt..
duneSć''

Wicepremier BalcM"owiez. 1
ł.oWM"J.YSU\CY mu
>klcem[n.fl·
!rowie wyja.łn:nn: nlllllt:ptly
etap rozpoc znl.!rny. gdy o~iltl·
ni~ty zostanie
c:cl plerw$zy,
czyJi okicl2nanic !nnocJI;
- rzad nie U~m:cn.a Jll"zed·
wctdnle l pochopnie un:.-ninć
dol.ychcu.~;owcco

po~«;powa

n!a;
-

beuoboC"i! nie 1.-~t cel·~~.

ale kosztem IO~pqd.a k, r)R·
kowej. Podejrrujc Al': d1.·;1l~
nia zmnlcj~:r.a.Jrtc~ l! ku . .dy.
UNIA-J'Kt.:SS

budynek po KW PZPt\ przy.
dZ.:el!t WSP, która z kolet odda oiwiatie lo, co u.brała. Liceum Slovtackielo prz.rprowa.
dLiłoby
sili wtedy na ulic~
Ch~i.ó::.k'ł-

- Mrilę. te lO us:pokol n&•
s~cb eąlełników. Jdłi się ło

wszyJtke p;mu 11da.
Pn.u
wiele lał pracowa l pan w In·
J tytu eJaeh
doknlalta.l'tC)'Ch
naunycTell.
Zlikwidowano
stare, nic nla nowJ~h. Co bę
dde7
- Przywl<i:DJ~ do tego wlt'lk:"t WOI.J~. resort :.mienia cały
dotychczasowy sybtem. D.t.lslaj
tYle mogę powiedzie~.
te
p!crw~zym ogniwem do. kona](!fi!a będ&ie •.mentor"' w ukol~. Metodyk.:~. rt'}onowego wy ..
b:ona urn! nauczyciele. A jaki
to przybierze k~ztatt oraanlz.a·
cyjny. dow i~my 111: niebawem.
- Ruorł oiwla b wydaje
się
jednym • nlellun,.cb,
kl.óreru~t slę nie IPitny._
- Który nle działa Jey bko.
doratnie i rewindykacyjnie tak pan chyba thdal powled.zict. Gchie trr:eba, spleszy
nam się, o~zem, l to bord:.o.
W
dtrx.e
ludU lej
łK·
te..łmy

pow~el.1Jilwl.

Sdcoła

t n;:auczycM-1 ugroMme. uczeń
l jeg(l rod;Ute w n:epewnoki
to by1oby
p;1jgor<z.e, ro
mogłoby spotk ał

n••l.lJ

oświn

~TANJSLAW

MI.MS

I<.

sr.owo

STRONA l

LUDU

w centrum Kielc,
handlują...

WitOd 1Sh..._ 50 2. łrt6ro ill~
za m esiqc: zostonq pokolone no
festiwal11 w eorn.es - .. Pneslll·
chof!io"

biło

CIMK ifnpre1o t.o oclb,.o ... w •-hatkiM u..m- mioW..
tlelc•onie 1ooler-oni bozofOWJfl'li aokupollłi - 4epta\u. , _ .
nlo !Mo :rouwoiyli nowet łk,._M90 plokatu w gobloc.io. kiM
.HMkwo" ~onw}qcogo tol'll titt.owe.

s

j~fpol~:;req prze~~~~

Sobola, T kwlet.nla ltM r.
Donala l Kunna.
Sionce wKiaochl - S.H, U·
chodd - IB.!I.
Nled'Ziela. l kwietnia. IJDic·
niay Ceuryua, Dionlus:o l
J~Wuanao. Slo6ce w.chod:łl
- 5.M. zacbMsJ - n.~.
hnl~DlłiJ'

!:C"!fetl~inlf"ł;ę:;!:' ~

PoznonhJ l
Woruowie) no mieJSCe Torgów
Pobkic:h f'lłmów hbulomrdł clio
ltelfthii Kwolitikac:y)nyc:h liM•
enatogrolii l Tolo.Uil turopr
Wnhodnłej. Dodaje kurtuazyjnie, te piękne momy olwłlce,
operoł'fWf'<l OiRF, a speqłiuny
ultlod eentrum tprCJWia.
t.
wn.,stko tu w zas ięgu ręki salo projekcyjna, hotel .. B rbtoł" ,
gdłłe są tokwolerowonl pn:ed·
stawiciel• 6 luojów, no l oko·
tjo do pomiqtłt"""'fc:h tokupów
pn:y deptoku.

•llochu", "Motc:owe .Rigdoły'",
Otlł, lj. w tobotę, toJtonq Zll·
worto tron•oke)4t handlowe. Po
rot pierwszy rodiuen.o 1 a.ęł·
dq konllohent6w (l ~rii.
NRD l ZSRR) odbędq ... rta łn·
nyc.h zosodoc:h nit obowlqtujqce
daf(łd RWPG. Odstqpiono
bowiera od umów romowrch. w
kt6rych !tle rółnlc:owono c:eny
filmów, w wynłiN c.te9Q }edno·
kowo kosrtowoły otcydtiela
l
buble. Teroz o.ploly łkencyjne
będq uzaletniane od oltaltcyj·
nóki obrotu.
- Tegorocmq ofertę ocenfo.
no wy~o - mÓWił W. TopołNi
- jolto Jedroq z lepuyc:h prezentowonyc:łl pne.z .,film
Połski",

8

G :~~:C,eji, ~&0.H, i:!=~

Węg;er l ZSRR
obejrtoll
jut wuystkie pfQł>OIJC:je, 1 jo·

Tak

też można •••

- To byla r;&Jn& Jmprru,
a kolebnkl l kolrch:y, klOny
M pn.yrol~u\--ali Pl'imo aulo·
&:leJO 10ł(cw.nia aie kąU U·
dowolrnla.
Ok.az.alo się, ie
nawtl M' lak skrorunyrb W"•
run kach Jakle ma naue liceum, ruotna hatursuj"c" lm·
prczę prr.y;;CIIowa6 l pu.cpro.
"scbiC..

Plerwuy
p-m!ed:dalek
kwietnia był w k!elccklm nceum im. Slowacki~o ttadycy}nym
p!ervQ-m
dniem
L11d.li1t bafdzo rd!nl~t reo·
g11}q llO Widok W.. fdOtcłMQO
10 •~h obielkitliCU •parłJv: toIOI1"ff/kncgo.J~•IJioJollbU
ruchu lljmi«A4lo11C tlę ale•

,llliato, onek"'Jcc ,.. daluw

cł4fUIW<fond.,IIUIJZNiaiiM·

JolldCUIIZJ/Itklmll/l!l-OII mo}C
~ rck4, J~ttuzc ln•ł plirloll

......

"' to

wlomy. Kiedy bowiem km!
iw!f;tDWall i wac.arowaH na
uliea.ch ntiarta 21 marca, w
,,Siow3Citlm''
odbywały
1lę:
normalne zajęc ia. To sp6f.n1o.ne pn.rwiłante wio&n,. po'ZWOUło
lepiej pn1'ł01owat

u:u11.UCo :r pohfowo·

--

ł~,..:

Of6C•Ic

lUtdek

s.,,.

. . . . . ~ł'lllłe" NN.Io ~
Yoł. C.

RoiN•..W

npr~

lal'lca

• D>·h• "'~ kY!'IkUnJ

t!n•armk*JO, pioHn·

ki (llatoraml wielu s-. uczniow e llc~tuzn), na oajlep~~
kankat ury nauczycieli, wy-

bór belfra rnku 1*, a tak-

te p()k:u. mody, do konała
sztuka l, ocxywlkle., :re~pOl
mutSczny. w ,zydko odbywało
tlę
w trzech salacb,
dzl!.;ki cv:mu. uctn!owie ~:dto
ły

mołll

\e1 lmprtoz.ie u-

w

cu tnk'eyt.

Poniewai WIQ'IItklro się pedobab, wl(c Jut W)'Uanono
krmln na.stępnd, 1 nerwea,
kiedy k •tnU.:cyjay prol'f&dl

.,Ostołr\i

profili"

.. Pn.esłuchan••" arodute wrołen.a. I)Odoboł ••

.,._q

te.i .,Kornbluraenblo~~o". Cq
omotorry na ,.Pomo"ł Mom.,
totq nodtieje, w rwiqrbl 1 obU:~fl'ł onotro;o

we WKhod..

nich ktojodt todutnieniefl'l
g«6w conrurolnyd\.

rr·

o~=~~~=~

Mlł\OiilOWOttyc::łl w
ICJel.
coch. W ubiegłym roku .,Film
Polsltr, dqgle nojwh;WJ ob·
porter dzieł pol"lch retyHr?w,
sprtedoł 12 tytl.łłr do 32 krojów.
NajwięceJ

lwpiłr

qo,

Czeeholłowo·

Japonio, ZWICilOk Rodtleelli oroz Bułgario, o za nołcio·
kCJWuo uznano .. Kr6tkl film •
miłoiel", .. Kr6ili film o wblio·
niu" 1 .. Srtutę ltochon;a". •pod

znakiem lopyta nia stoi orgonlzoeja torgów jesiennych {Joko
te dotychetos lego typU impre•
ry odbywały si, d""'o ro:ry do
roku) • ~Vr~iqdlu z prteobroie·
nioml dokonuj"C(Ift' ••• w .., •.
joeh Eutopr ~niej 1 pn:ewidvwonrml generolnyrnł zmlonCf'lil msod rOdkleń • lronłokcjoch hancUOIW)'Ch.
(lfton)

Zmiana
numerów telefonów
rPTT DW KMIN' lllform~.
ic H tl 11.-ldab br, plaM•·· ·
a.a Jtt:l &mł•aa łlllm.r:rtow abe-

aenlłw tclrfe.U no,..rłl rHfł'a;f•
aa.WJełiJięr)l,.,_l.
Zmb.u
~w 11•

u ..,... ..,

prHksdaJC'I'IIhl aa•au• Jl'ede.
cyfrewcr• u
u•*Tir•WJ'
JlfHJ. d.UIIIe .. ~·· ..,..
h7 l. Nil. •etyo:łi"*-"'Y ••·
mer u.t.ft al~ole :rmla•le ••

••mtr . .tł-st.
PPTT D\\- Kkl~ •""prana
ll.t.pet7
wy.Jklc ••kalek

a

. . . .L

J ==~-~~~)T':

~Miłlo,}.kóe 84 .,..,
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ł•.
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Co

Jcuc:r.

ł.U rąMt leff, .te -at11j
d:cc• oJuapu/4 mę!ezr~
raJ d flllłll' :rolrl(llll,
drfolam, loJt tein lłlt

łJ(,
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:~~l;,!~i;.,~,~~·.: 11(
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łUII~tl.

te
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Ił
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1
obudale k4noosobow(
sklrpłw nr !.00 pn7
tiraklf'J l nr !3! pn,
cienka). ,.Mi(lne"
d' )ak w wolne 10
dłaie,J ~.o.a.k: nii •
DJ' 11. ZU sklepy
• ·e l d . .,. ~warne
11-ll.

...U)'WkOWJ' ~01 -ła·
ale • awod•ID.I • okad
htięb

.,.n.

nkłiiMIO.
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Gdzie Urzqd Celny?

FolOQ,../0-Ć lUli IC&łtlłt•
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lddt.
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filmami
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Młodzi, a już budują
Plęknnn
dowlańcy -

lię PQ5:U:t:yc!t młodU, pn.yn.U bukMr!eckkh s:Jr:6t. w pJomo "llecbnUc:
dla siebie: byll tx:Dllowie t: Zeoo·
1 w J[ie:bdl: ZWplew Dydu. AadneJ Ma«:lak:nrakl. SlaworDk O.lk.. .Natomluł. w pkJn'.,t.ec:hoik bodownktw;a'" laureatami xost.aU llaftk Swl6tftk a
ZM.-Iw 8ak61 ZawodeWJ"eb w Sk~ Jlr:Q'IIalel &aa.dk s Zeąel • hi~: ił 7.awedOW'7dr. u l ,.. Kłekaeb. Paweł N..
wMII:a a Tedullk•• Ardal\ektealnao.B adowlaaqo w War·
nawt.e, aeDała SUwa t J a...-bw U. • ZeąMa 81kił z.,......
W)'eh Dl' 1 W Jlldcaeh.
~Jn~~dzdl

t. 8dl:61

sukcesem mon
ucmJQwie

unit.am)"Cb..

ZawM~

k~

•

J ~:~~ ~~:J.~

OUmpbdałe Wied&J' UmleJęh:aold lłMdowlaoe.l (Wct.dnieJ
tumiej .,7Jo-ta Xlelnla"). w
Kielcach w Zeąele !bUł Bu·
6owlar:ayeb prę- KBM, 102 u~
ezestn1k6w
r:
wo)ew(ldzłw':

płołr*•* l•
cz.4$łocbowskieco, &lemle-

,.,.rszawskleeo,
&o,
wickleJo l
w nrankt
wyda.

k iolec:kłe&o llatUłło
~llminac:Jl okręca·
Ciętar orpnlzacyfnJ'

na barłr.Kb pani Jla•
a..&eekld - włelo'etnleJ

ęoc•ywał

ril

k:J.erownka:e teco typu knpiez.

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra

Łąc.Ue
w obU
c)Kh takwa.llfikowałt'
uc:ustnik6w do «f!

finllłu,

klćcT od
lRd.Ji lUV.br, N.a
nca.M do a:4ob,.eła
Od alcble dodaalo te
• lnde.k•T
w tyoa
chodsJ. tJemJoWle l

ołele poc:QłM~ sobie
Je.-n•łłl

Wręet:

wllęria Mcbla1ia W oUIII

ANDRZZS ....

SL0"10

oraz trudniej oczystą wodę
V~o~~~z~~pi!:~~

loJtcma w Kielcach
Jt'PI"'wacWI• w ub. roku
badań flz.rct.no-cMm:c:~ wody d(l picia (lrU 143ł
.llli blkutrioloclunych. Jeb
,rtS
pouer:.ono,
aby
.«dtii!, C17 woda zaw1e1•
1 t~. met.ale ck:.tk.e
pć. maJna, a lakU ~~er111, fenole, crJanKl, ekst·
eterowr. uyll to, oo mooc.e
ć ulrowfu.
Badaniami
)CW

al~w;.t:Ja~!:~llłJh:u;

b analil wrnika'!
ne z uJęć v.'Odociuodl nie OOpowiada wymopieorwauj kl•sr czyltoł
pad wt.&lfld~ fizyczno:unym, Wiele pod wqłę
bakterłl>loclcmrm.

Naj-

"t:d przeitroczenia dopun:.
yth norm dolyc::.ą azo-

r----.. ':u':~~:·:~~.cyn~e!:~

nafto-,.,e,o atwierdwno
wodrle
powienchnio~J
•'OdocU.,owych w Staw:rach,
Nowym Kor, Rudkach, ZrfflU. Najal(ter~le
au.t.tancjl
:enla naftowcJo wyatę
e w Zteczu w u)tclu
u
publlcz.ntco dla
l ChmleJnlka. O z.lej
l v.'()dy motna mówić
pn:ypadkY, w~ilłJU pu .::ntJO w St4pockowie. Zaona t.brt duto· manaaPodobnie Jeat w Kat.lmieW~IkJej. Z wodoclą.cu
Jl'f'lnfoło
w Starachowipochodzi woda 1 baitC!UJęcla wodoellliCU pu"lltł0 dla Kielc, w uo:v.
-:t b!alocoń•kieJ. •Ił ucrolkatenlem. produklami
bodnymi z pobliSkiej
CPN. Na j&J terenie w,._

'"""---l;o

dute

o6tlc!ąrt

t;~1ec.~b~;Lezakładowe

nie

tym \\~lędem lepsze,
w m1astach, jak l
nJach. SU.odliw111 wodę
• waJ~ na.stępuJ4~e: ZaMetalowytb w Skar.!l! huty w O. trowcu. Od·
Zellwa 1 Zakładów WyKamionkowych w S:ą.
1e, Sp6łdtlelnl Pracy
ystu Mtesneco w Dzla_ch, CPN w Skar1ysku
O:"==~.~lnym, PSS
,,SpOlem'"
"itlp!, Fabcyk\ Farb l Law Bll.tyn!e, Zaklad6w
towych w Ludynl, RoiU Spółd1ielnl Pt:odukcyj.,. Niunanowlcach. Woda
iera ponadnormatywnlł
tełar.a, mana:anu, chJornotu azotanO"Wf!JO.
LOWNYMI llkladnlka.
mi wody ~ wl~ bakterie l łrodkl chemlc:t-Tc wodę z dodatkami plkilka razy <hiennle,
1r.10

w wypt,.e~.
Y p raey riale c1łowlek.
Mt »an profesor optJ'·
l ącb.l, te 'Diedaw~ •·
pra-y &dmie rada
C. %

Cod$łny

u.radlłT

Zeby &aradaJia - raGa
uje .)ut dl.l.ł.R p n.ekro'lWoj.! kompetencje. Kowan:e d.&Jałalnoki zawcuej 1 kontrołnej. nad..ad ponynanlaml, maJ t_ępowodować
popr o~wę
k6w pracy - t o nas n!e
a la.
Z prornmu, klliry 11:\·
Iśc ie sobl•, w )·nih, ie
k "-'Yrt:e•YC - pn,:-n.-} 1 "' pracy kon ~t p cyJ nd
n~
pj>oil,ll\'0\H!, t>•nlns:PC!kc:Ję Pracl'!

rue :łdaj;j,c sobte spra....,. ~ teao. co u.•·t«a. 5:1 to skład
niki n1e obojętne dla nauc1o
ldrow1a. Z kranów 1 .5tudni
nie da sU: ich usun~tć, ale
moina to uobić, un!m tam
trafią,
dbając o to, by
dowisko prZyrodnicze n~e było skażone, by nale.(.yc;e d~ia
ła1y
oaynculnle śctek6w.
NW!slely, na ich urucham;anił!
nie ma pieniędzy, a i&t.nił!'jl!lce
są pt."Z~ilł.(.one i wyH-sploatowane. Pn:ykładcm I1'IOU być
ocz.yau:zalnie u:pilall w Morawlcy, Miechowie, Starachowicach. Jak stwlerdu. ,.Sanepld'', pocon;r.yta s:i~ w wokw6cb.tvQe kieJecklm sytuacja
pod tym względem w zakła
dach umknl~ych Opieki tdro•·otn~j. Niepokój budll niedostateczna lub nle\\'la.łdwa
d~zynfclu:)a
ścieków
ukatnych. NaJWit(:ej UIIUeteń
T.CIIłiU
inspekcja
Nnilarna
do Wo}ew6dtkłeco • Szpitala
Zespoloneao w Kielcach. At
71 procent wynik6w anallt
kieków W}'kazuje albo całko
wity brak dezynftkcjl, albo
jej nieslcutKznołć. Podobnie
w u:pltalu w Clł!Twonej G6r.r:e. Złych jest 50 procent wyników.

•ro-

K:a~~~~ ~eio~:~::~e.

1rotenia dla ldrowia,
totet ,,5anepld" konk:oluje ką
pieliska, kryte pływalnie
l
bateny otwarte. UbleiiOt"oczne kontrole potwierd1ilr r.antcczyuczenle
wody
pod
wzt;lt;dem chemicznym 1 bnkterlologlcznym. Najwl<:eeJ niepalądanych
skladnlk6w u.
wieula "A-oda w małym baaenle krytej pływalni należ.4eej
do WOSiR w Kielca;;;h.
:tr6dlem zlej Jakoki wody jest takte skatona t:leba,
z.awierail!ln pestycydy, dc:!erł~ll!y i metale cic;Ude. Nle
brak ich w wysypiskach prumysiowych
zlokaliro-.·anych
niewlaklwie, w pob!Uu u)ęt
wod;.o_ N!). detercenty uwiera
woda 1 wodoci~tJU zakładów
Zamtał"

w

Koń.skk.b.

B ~K~!b':'~:~lele ~;

lut mandatów. ,.Sanepid" Ich nie pr1epęd:zi. Nato-

mia•t o&~--omne znaczenie mają w teJ
sprawie działania
zwląl,8ne z ochroną łrodowis

ka, Wydatki na ten cel mu·
uą alę kalkulować. Bez: pieniędzy na wodocii!;JI, oczya:t-c:z.alnle kleków, stacje Ul·
datniania wody, ro:uzen:anle
chlorowania t ret:ulowanle
fluorowania nie zdołamy u·
porać al~: z chorobami l epidemiami. Odrablamr :ualegloś
ci w wielu dzledzJnach tc»podarkl Dobne byłoby je odrobić tak:te w lfene h!cieny.
(MAR)

LUDL

STROSA {

J ~~Ol::.~:~ ~~,..~=)

rtW·'h.1CJI,
Jlłkoś
1m
or1a >t'(r<.: . ..a. .fu.(. n:e mus~
•-•petntat w kUkuna~tu ur~.ę
dol~·h dues-!łlkOw formui...r:y
l dostan:c.aC óo pa5LpC'rlu
d'lllo·ud::ie-stu · c.r.te«'Ch fotografii. Potl"tt'bne 1m trlko upronenie od blldf koco 1 1)05.".Jadczone byle tdzie.
Zeby
tylko p~C była. •'Olno
w~lfłłt do I)Q.eilłcu. albo jnzcu- lt"ptf'J do wlas.uc:j mau:yny l przy )et:haC. I lo. te b i·
lt"l trzeba zamówić przynajmniej na mieai~c nar-.·z6d. wydaje liC dtlec:inll" !graukJt w
porównamu ~ tym. co było.
Jadl! na bar.ar. Jak my tam,
lak oni tu. ZWied::anle zwie·
du.n~. a tOwar
nie lubi

Fot. e. Romanski

IJysputa owymianie niedalekowschodniej
CU'kać. Zwła~u
)est 'lO du~.o. Całe

wtedy, Jdy
worki
i
paki, baaaanlkl 1 torby podr6me. Rubel rublem, \U potrzebne t.łotówkL Duto, coraz
więcej, bo cora:r. tu d roUJ.
Na Ichodach przed budynkiem wladla crupa młod~ie
ty. Jut nynaUa. jelt po tarlU, kupili co mieli kupić, 14
znw:cunl Podchocblmy
do
nk:b, a majoma mówi, te 1
Francji to oni na pewno nie
pn,yjechall. I
je~t w tym
stwierdlelllu nie tart, nie kpina, raczej
eonkle tylko
stwi(!<ł'dze,nle,
te d UC::Zlliowle ró!nlą
si«: bardzo od
awych rówieśników z Zac:hl).
du. Bledn.lej ubra!li - Jakieł
drfty, kretonowe
1ukienkl,
Jacył
1poko}nl, smulnleJsl,
nie rozkr1yc:uanl, nie u8ml~·
chnk:ci.
Slc~d
pnyjec:haliścle?
- pytamy. Z Winnicy, odpowladło~. Z Tulczyna, r Mohyle\l.·a. l jut latwlej nawilll·
ut t"'>l.fl'lOWt, bo my tam brIIUny l znamy ich okolice, a
oni 14 tu l o&lqdaj~~; Klelecczyznc. Pytam, czy nie mqglf
spr~ać lil.ary, kl6r~ )edt'n
z chlopak6w ma w ręt;:t", ale
odpovdada. te ona stara l on
na niej tra. J uraz pyta po
Ue u nas s~ Jilary l ay opłaca mu ~ przywidt laką
l spr&edaf.
- Oezy•;nk!e, odpowiadam,
te 1lę opłaca, bo u nas litar
nie u.łwiadczy, a te. chocld
byle jaltie. do pobrzd11kania
wystarcujlł. l tak od ałowa
do słowa.
podchodLl młoda
wychowawu~nl

czy opłekun

ka crupy, :z
którą, sic: Jut
znamy. bo kupiłem od nich
wcześnie! na tat:gu latark~.
ealklem porządnlł l nledro&ą. cdy porównamy cenę do
naszych C!'en w sklepach. Porotmawial~my wtedy chwilę
o tym, te na taklej wyclecz.c:e trud11o wyjłt na swo}e.
Ponar"tekalijmy w1p6lnle, te

Co dwie ·godziny ginie

u na1 droco. a u nich bleda l
uraz uObiJo się mnieJ oficjalnie, po ludzJtu bard~J l
Dowledl.łalem alf:
jak trudno u nich teraz toJ"&&' kup!t, a to'lllo"U to wtaj..
nie t.o, QO moina przywlefć
do Połski. I nie dlateco tył·
ko,
te Pol~y od nich
mt1óslwo jut Wy'lllo·letll, ale
dlateco, ie u nich w 1klepach
ta:a~ nmiej. A
ponadto w
Połsce wszystkleao jut dużo
l spnedać eora1 trudniej,
P6ł roku temu z odkurzactem
Cly macl<I'Nnlc~t na kleleckim
tarcu nie
stało się dłute-J
Jak piętnaście minut, dzlalaJ
tn:eba stać l p6l dnia, a l tak
nikt kupić nie chce l uaneka, 1e drogo. C6t, u nkh tet
drogo, a ~C%1' k:U!ba dać
sprzedawcy lWytkf: l cełniko
~ let oo nieco podarować,
it'by chelal •poJrz.eć na wycicc:dc:ę łaskawym okiem. Jak to u nas jest. nie moclł
uo~umtet,
wuystko wu.yatkim wolno l sprzedawać. 1
kupować
dolary i zlo!o. Lud.Lie 1 kartkami na uyjach
cMdzą, a tam p!sz.e, te kuplą,
dolary, u nich nie wolno, pod
karą. Pylaj4 Jeszcze kobiety
czy u nas aby ruble prawd:zi\U", nie taluywe, bo tyle h:h
na tarcu. te at t.o podejruoe.
J po pięćd:ziesil!lt rubli, l po
sto. M9te to cd,.ieł na za.
chodzie fałszują.
- Klól by ruble ral~zowa1
pytam, l po co? Nie wiedzą,
ale! chc!eliby kupić, a prteciC!1 n ,ranlcę nie wolno
wywoz.ić
pienl~dzy
radzieckich.
- ~ywlkie, nie wolno,
odpowiadam, ale można, co
konk~tnie.

widać.

Ale po co wam ruble, pytam, d.otąd przecie! wy kupowall.kie u nas towar, a nie
ruble.
,.... Tak, słyszę, alo tera~ u
was towar droat, a rubel lani, to moina towar sprzedać
i od ra1:u kupić o:uble l Jut

człowiek

Rozmowa z prof. LESZKIEM FACHOLSKIM
- pnewodnicącym Rady Ochrony Pracy
- ,A dłac:zergo cia!a ~~ne nit! mają wymuszać aktywnoki orcanów
pro!es)onal·
nych? Przykład Sejmu dowodtl, !e ustawodawcze fnlcjatywy po«t"lskie skłaniają rlljd
do opracowywania własnych
projekt6w, dotyczących t ych

~)~~·~~z.a~ra;.t,?..,~~~lr~~~~
A wr::~cojqc do no~zcj
- chcemy mic:!t' równid

rady
więk-

RY wpływ na etutkwowanie
teco, co w procramach, w
prup!sac:h prawa
upłtlane.
DotychcUI•owe ustalenia, prawodaw•two w ukrH:e ochrony praty ~y~tema lyc.,;e ~ię
lamie. t w :ta>~odtle - b~l~A1f·
n ie.
fi
kiecunkbw
Za nlljwai.nfejszy uta-

Ustalllu~my
chlałan:a.

znajemy

d~ś ~w~

leJ sfzry ochrony pracy de
pn.em~n
ekonomicz.no -A~'O"
łec:cnych. sachodz.qcych w na·
szym kraju. Po prostu t.tzeba
doprowad:zit do t~o, aby
slw.on.enle czJow!ekowJ wlajdwyth warunków pracy b~ lo
czymś
naturalnym, otło)'W!•
tym. Trueba takie: rat) riko·
wać konwencJe MOP.
MOP chce nam t.!i. pny~tać
wykJadowców, którzy
bl:d:.:i

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra

}eM tny rao~.y wt.ę<:ej. WięC
ady ktoł nie ma czasu, kupuje ruble, teby po •klepacb
nie blqat l nie nukać tanich umlnek.

p?n~~~d~';ą;;~~Pou~=

braniu, po towarze. N•ekt6n.y kud na cztery not!,
lnnJ jakbr z.a&ubfer~l w tak
wiclkim
tłumie,
w Innym
jwiecle. Jedni ubrani mMnie, tak po rul>ku, na jedno
kopyto, Inni odatrojeni
w
turecki dHns. SprzedaJ<! ,.stollcz.ną'', .,'tno,kowskq''. ,.pn.enlcutą", sz."UnJ)allY, czekolady,
zagranicitU<J pastę do u:b6w,
1pr:tę:t JOlipodaulwa domoweco, czekolad~. cumk~ do maJtek l chałwę. Mal..ą pościel,
chustki wełniane, klelbaaę. Ceny u nich, iJI.k u polskich handlar~y, t)'lko uęk!oJ opwzez.ajq Je: w dól. Wydaje się,
!e na tranicy nikt nie sprawdza ba1atnlk6w, bo lk4d totyle?
Kupuję
u jakies,OA małteństwa kilka pust.ek · skondeotOwan~o mleka. Zac:hwalaiq, te cę.•te , te dl)brc:. Pu<:~
ki w:nl:lądaJą topornie, ale
~ tylko po
tysiąc Uotych.
Kiedy otwinam jedną ~ nich
mleko nie
wycieka
przN
d:iurkl. Otwieram wie«ko,
i'rU!Chyłam
pusUę, mlei.o
nie
wylatuje,
F;~~ktyC7.nle
1ęatc.
na uklankę wy1tarcsa
wydłubać &o 1 pu<:'lkl ly:teczk, _ WoJ- kowe chyba jakleś
w~lu& przepilu: wd pusztr:
mleka na wiaderko gor;,cej

•·•ru

"'"Jt::tmawmmy if!.~zcze,
m6wft. te sledz.q na schodach
budynku, gdzie do niedawna
Jeatcxe
byla partia. Dziwią
sil;: oa:lt~dajq.
- To partli nie ma?
-Non~.

-To }ak

Jest?

- Jak? Normalnie.
Ale n~ bard1.0 chc:ą uwie·
r:.yt ...
MAREK MACIĄGO\VSKJ
!lz.kolit nasz.ych specjaliBtów,
mogli .,wpisać"' w
~yottem ośrodków europej;.kk:h.
- Co pan preresor smienU·
by Jut. aałye:bllliasł. , ab~ wy
nuasit rad yllaloitJsą pc~prawę
warunk6w pracyT
Zmlmllbym
Nysotu;~
skladek ZUS, obcląiaRc d ... t.
kilwiej floaasowo tyc~ któny
trują, produkUją lr:a1ek!. Natom!a•t dla
organlwjących
pracę w 'l'posbb humanitarny,
z&odnr ~ przcplaam! l nor n:~
ml - wprowad_zJJbym prere.
rcncje kr~ytowe, Ul li ccln':.' i
mne. udot;odnlenia.

ubyłmy się

R•;unawlala
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błaznów. RzectywistoJć
douorczo cotoJ więcej dowodów no
to. NieMely, wett. fe ldq dobfe
czcuy dlo Jolyryiów, nlfdr nie
był dobrym znołlfłffr dlo spo·
/eczerisfwo. lnoc:qro lo bowiem
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zmiello f nie wel""e w nieJ U·
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odb,....o /jol zo czosów Qono.
wo"io smoioJ P•rt nn•e";n-o.
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wuystlo lo zmieno w-- Rodfl/1!0·
nylft łi&tun•u gę1tych malin."
Nc1e Sz-ctyłco Orotewł• spo·
doją l - niedetr - '"ów nie
/fllf lo pawodom do ob,....otelsłciego triumfu, IKl niepaio/u,
czy oby tlio zom/eniliJmy soD/e
znienowidzonego, totolitomego
smoka no plutolitm smoczków,
z łt.irych łotdy zoiądo wlrófco

LUDU

l glupołą smoio lud broni dził
•lrwopliwle lego, co s~oł mu
zmo{Jirowa/: pł'OCł lłiby dfo
wsrys!Ucłl, 16wne t'llbr
p/oce.
cqH wJzyslklm Jprowled/iwe u-~
Ddł
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tOI'IenlowowJq się, ie po roz
pierwszy w hiJtar/1 bołnl to /ud,
o file fego lr/Wiopljcy, w ro".oc"
wo/.ti o lopue futro Jom W)'lłU·
cli Jift no bru/c; ... To ttochc lał.
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dill, zoc1yno ponował zgodo,
mlloJt, demołroc}o l wolny ty·
nd. W łyc/u, cqU w noue/
&oJn/ zomiosf wCJfnega ryn.tu po.
nuJ• nofolfYle/ wolno "omeryłon.
.to l wolno m;/ołł, ole przede
wSiyslłlm pon01{e ów Szewczył

Otolcwko, kl6ry pnestouyl tom
,;e&Je l pouedl dolej, 0Jtolnlo
ucqr,i/ vesdq no fe/ dradUJ mi·
lowy krok, ca cieuy mnie foko
so/~ryko, o matlwi Jalro o&ywotelo, /(tak wsio/ zrobiony w He·
runku przywt6cen/o mechonltmu
cenzury. A wiadomo: gd~ cen·
wre1 roinie w sl/ft- sotyrylr fy.
J• doJ!olnloJ. • Obywalei noto.
mloJI - wprosi plleclwnle. C6i:
lo za •raH Orói nied-no mlolo się odbył w re/ewlzfi publicrno debolo no lemol: Ookqd
zml&uo Szewąył; On;rlewłof
NjeJ/ely,
ludnoić bolnlofondu
zosiola polnlormowono, i• Stew·
czył Otol-ko (topewne w lO•
mach /ownołd lyc/a bołnlowo.
go} ttle JyCJ'f sable dyskuJjf a

K LATCY. mokoo blakli,
ł
wifklloki pot~
•kich klatek, •knynkę
no. lć.rty mo!na bylo M.: tru~
du olu'Orzyt, podtN.!ajqc jq
ro.mfe~nn. o. potDm, gd11 mechaniZm TO:reguloU'Gl łię do·
klodnlc,
be.: tego zbędnego
wyłilku. Peumego dnia pr.ZJI·
ucdl fachotck'c, pewnie no. in·
tf'rwcncje loltoLorUw,·i •olidnie :o.mknql to :mvtlne

JGTC

urzqdze~tie.
tor~rcnw"o

Od temteoo hl!·
wvda.r: ...-.ia
o

\Ci~c już ponad mlujqc: li:ł ·

IOJ~MZkO

ftie 11-"tZUCO

koreJpol'ł

dencjl do lkr.:vnek. Wrpina
rię pracowicie PO rchodach l
wt11ko liłt11 w drzwL Mo.tna
tłt domvJiat, !e Otta nie pal'iodo kfłl.CZa do •Jtrzynld Jedlłft z:amk~tql, drugi nif' potraIł ohoor.:vt.
Moi11a róu'fłid
podejrutea.ł,

że

Un,

pe~~~o, /':st~$;~!-'':/":~;~;

wlodzo Jui nie rrqdd, fiO·
wo - jeszcze. NOfł'llo wlodto no
ror.ie rządd ty/io no dwo11e,
znoc:q - w zomiu. No dwoue
zoł, moczy - zo drrwioml, uq.
dzl, Uo chce, o w zwiqUu z
tym, ie wnyscy culłcojq no wr·
bory do boSniowego somorzq.
du nie rządzi dl.ij fVlt.
y.ruyslko więc robi Jił somo fok to w bośni ... Kolo hislot/l toczy się w boJniolondzie Jilą
InercJi, letzcze wyroiflle/ wldoć
to no ptzykladzie toklodów procy. o,re~c/e ful ni• uą4tq cz•·
kojąc na hdotombę, sporollto.
wone widmem wery/lkocfi, hOl·
rorem toczek 1 wizfą gl/olyfly.

~;''~'i!t c~~·~~~~~w~ę~l;u1~!f:
et Jwoich balliiowych zol6g l
mogq się ty/l!o lmioł z r~owoły
wonio rycerzo Bafcerow;czo, te.
by wprowodzoł. droslyczfle po.
ciągnlę<:io relotmufqce
boJn/o.

nJICh planoch unowocz:ehtłenio nabej J)Oczty, a w cls.tci·
loch .:upeln.ego amoku o W'·

Spod kluc;;a

W

no iniodonie ddewlcr z grzonłom/ l Jonue/Jłjego .1- ruutu."

prawni~fliu sieci tele/onfczm-J, .
U!VIączarn

telewizor i rodio,

go..:elę, oboktftłe, biolą .c.:v
czerwoną, oddaję
bezplolnie

a

obvtcolelowf, kt6r11 ur to
ws::vslko wierZlf. Botciem po
rodosnvm okresie ::achlvstvwonio li~ lawinq informacji,
które molowalv rodosnv ob-

r-az kr~.:qceJ ku nam EuroJJW,
nodr::edt okres nartcpnu, co
mo.:na bulo lotuoo pnew(d.:fcc!,
w kt6rwm dLa dobro na.t::coo

Jołby

w Jrednlowfeczu wybuchło
rewolucjo onlyleudo/no pod ho.
s/em: .,Niech tri• reudo/izml-" •
lud p~ocu/qcy m/asf l wsi por/
przez oJiofnie /oto cały CIOł do
lroplfolirmu, l IluJutlei T1/e, ie
mofąc no ołu iapilollzm no 120.
o nie 2 łilomelue ... A drugi łi
lomelr lo zosiąplenie smoka rei/nem, łtóry fulro, gdy jut slore ki&rowtoicłwo zoA/odów zoJIO·
llie pauczuto psami, o uqdy
oddolno
lift
J~ompromllują,
prtyfdł/e do zoi.lodu,
rozgoni
cofe to lowatzyJiwo f zactnie
robić wretucie ten boJnlowy łco.
pltolizm, etyli gwaidzie, lroito.
ry, muslłardę (ptled obiadem)
- o nie referenda l wiece.
Budd'"'t sit więc wszyJcy z
tęką w nocnlłu
zrowmlawny,
ie ni• stolm1 pued oltornolywą:

bil zdq~łiĆ

1

1

Fot.

•

LESZEK KUMNISKI

nia trlko po to, b11 przyWidł towar~
ro d/o nWgo
łpratca ubon:no, on to!IJoz.t
traktu,k,
pou.-ied.:icf,
onaHIJICznfe, w spotób przemvflanv fdga Europę, bo
wie, .te "ikt mu JeJ na iaCII
nie poda.
Tvm. bordziej .:e
Ewropo, jok •ił' okct.nde, broni •ię przed nami TCkomJ ł
nogamL Nłelic.:n.e gełtll CZllnione z wielkich trvbun, a jest
ich coraz mnld, J)O::Ołto.·
jq gestami, a rzcczvwć.rtoJć jawi tl( rmutna, c:ało.ml przeraża.fqca. Nie c1tce na.t nikt,
nau::et
nojblfż~i
sqriedzi.
PrzJipomlnamll opuszczonego
aktora, któ.~v odeogrol su:ą
dzic;ową rolę i nie rozumie,
ft na łcenfe .. palitvcznej nie
możM grać be.: przencu jedneJ tvlko roli.

mo.!no

z:dro1Dia PłiiCiiic.mego, Mile·
p~j _nie czvtat nic, o telewizor a radiO, podobnie }ok l
tomot'116d, u:vrejertroU.-'OĆ.

KonfrontacJa
/(dku lrielczon wyszło t ki·
roo ,.Romontico" po film;e wy.
iwietłol'lym w ramoch ,.KOflfron·
locji"
pt. ,.Bagdad
Cofeo",
Rozłoi1ll no .,trob<wlclo" lto;t!·
cyrn 11a porkil'lgu gotetę, usto·
wiłl 110 niej klolluld l t'Kipel·
niłi Je winem. W t'łfl\ momen·
de podszedł do !'lich mdcryr·
1'10, popr~il Jednego l ucrelł·
ników pnyjęci<l no bole:, wyłe
gitymowoł lif l jego, po uym
powiodziol, oby pneniełł sht 1
piciem ołł:oholu w bo•dlioj uJtfOI'lMI mlejKe •
..Trobant Cofee" od )echo/, o
(IIOzos.tolo UlfiGnie dło crulno6Ci

służb

ponądkow.,ch.

kt6r11

Rozpcn:ądzenie

J)ot:hlidć

0

f

Dr11pl-

Cl)'ków,_

;:~ ~ft'Je,t""~ kl~~ ll od~'~;(
du..::o o wicikich

nJHd.

nlepewe«hę na·
rochl.mec•
knJobn.~L
MJ.
me, ie ebronleoe
prawem paiii~WO·
WJm, k•t Ich ceraz mnieJ, Ro:u7·
PIIJilll tlę ze Jtaroicl. A pu;celd
bez nich
trutlno
WJ'Obrazl ~
1oble
pabkl pehai. Ot,
ehoćb7 to mleJrce
nad 1tawrm
,.,

~~~;d s~~:~~o~!: s:r&;o;m~:C~

li..:•l .z wvcie-ral"':l.;i, "'"' tego

łlf

danewłlł

~m"-

laruln.\

•zec•

Olbo rełcin... Boronł:J legnq no
oltorw oflomym ...
Ale to /uJ rupelfile /nno bołlł.
ł'ół:J co, pleczota - pełno Szew·

.:o"llc!Wfl.. rew-eze~ttou.'OI innv
r.•1ort n.&! ten, kt6r11 ro..-no1i
li!tJI Każdu z: nic" wukonultt Jwo}q proc~ tolldnie, tulo odretaci czat ujq na /itto-

r.os:k~.

Polskie
kapliczki

neJ." PorodoJrs łoboreiOWJ' PO•
logo no f)'rn. Ie pod ukrchetny.
mi utondwoml wolłJ z teuore~n

'

~

•

wą golpodor ił·~ lolog/ zol z/o.
iolłe nogi• z somych Sz-ny.
łów Otot-eł zdoiflet są WPU:IIW·
dzie zobłł Jmoio, ale 1. oiywlet'liem gospodorłi - fut go-

orn'rit-

ANDRZEJ Ll:NttRTOWSKI

Zgodnie 1 okólniidem ocfml.
lstrocji loklodów
Pnomy~lu
opiennictego "Bukowo" cbiol
jolny wydoje papier toole·
wt
wyłącznie
procowr>ikom
mpłowym. fi1ycrnrm zostowio-

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra

S L O W O L U D V

wilieckiej

FSC

też

zastój

Oyrd:.tor Mar:ek RH.N&" pn:e·k:oouje,, te i lu, w Zak!adz.e:
SamocbodoW)'cb . •
lity, .znajdę PQłwlerdlle:nle-. dla
,pwkk. txbre ma• 11\Je,r.tce w n~ wrn,;stkkb prx41if;b:IJC"'tw.m. A bkt, Ił f irma jest l 1łlą sbnadMJ•łdt~j
FSC DineCO rue ul:atwia. Teraz nalft'l,. ~lin~ komplilr;ujt.

1•

t.n
•l~:a
r.
korutnrow::ano w oparciu
na :a.amlrwM:niadl: a ro.lr;U " · Z,odnle x llinll ltiel:·
ki zakład do)'t.1rn :aJ FSC '19
procent poycb •Tf'Obbw, 11
pt"OC• WJ'l.J"lanO do
.,Polmozby1U'" w Staracbowlcacb w
~h kooperacJI, poxostałe
ilo4ici t.ra f l.:lł}' cSo r6tnych od-biorców - Ulk l:.d bw napraw
111 mochod6w. m.in. w Sanoku,
.lekW·
_ FSC w Slaracbowlcacb
~ł,rQ

prudQ:~

• :t •r~o'

.,starów"
mowl dyrdc·

-

kltRollDił:t- C.

łed.la

...

...aaa! &lldimy 1łCQ'•ić MI
....... , , . bud.df:l. ie "
• 'll"lełll ia
., P•Imesb~"'
aie
cbU .łoi bnć w OfVIe e:sę.kL
1 w IN llooc-a nka. Dla •u
strata J mW 101 . . . .a. ea,..

-··
U -

.U.IU Y

~7 -

J>yU.niC-"

c~e alltualn~.

.lcJu:a:

roz,pocz~U

w

a~eH•

cb.iej'!'-

ubił"&lym

wrtwaru.oie

r>*"'

~':

menl.ów o;rocUalłowycb otu
O'ienl rodaj6w kub. Na te
produkty UJ.aldU r.ab)"'"M:Ów.
.Hie<bwno s:pet"Jalpie powol:ana w :z.a.kladl.le ektpa zJechala ca~ Pobkę w ponukiwa·
ciu umówiefl.. Nlcorict.r, z
wypraw tych wrócila pra:Ctycz.nio.: z. nkzym. Odbyto Ut
..f'trep')"llac")l!'"
po plkówbch .. Po1mozbytu" ~rzeda
loltJt:h c-a:ki umłfttt\e. NItułO me połt:rebu.A. F lrm.r
p:u\.:·two9o-e l!ił! roblil ukup;...·. a pr r'"lnl w lak!clele
poialdó11'- tylko •porłl d YU
no<

-

z.eren~y

dyrełi;tar

c:lęiri

-

u.

..P•lmo~-J'Iom'" ,
•bnłłyłU;IIDJ'

e. marea

tlę •

roy

-

l

naprawCQm

~

U

tc6owł

..ekmle

..,.ąsUI.ia

. . ..ftaa"

..,.e.. -

-Mzew.

Dlda~

_...,._..
w kri-

lri re•
Ten& nell:a-

AZ ~~o~~~,,~~~
w

ub:eałym

-

slanow~kólch
xrn~Lal.!y ~~ w r.ą!Uie.

ezęK~

P

STRON A 5

duv.-...nych

roku -

Przed jubileuszem ...

Los ZCzS w Ilty n.iero:erWlllnie I~C'ZJ' się , maoerz.y~
~
fi~ w Stanchow:Cactl.
Jełll oaa ~P'fzedllje swe finalue .",-roby - n!e ma prvble-m6w w łliy. w pneeiW!t7:n
tWe 1 tu piętr~ a;ę probkln1' w lałnie
jak ubeaMe.
IdY FSC za~• tłtedl:iej filii
1 platnoklaml. A j.M.k FSC
ak zapłaci - ~ą tł()p(Ky 1.
pien~i na wyna~rO<ben:a,
tła ma teriały_

-JeM-e•a b• -llWadyreklOt M. Rokou - by
lwardG tn,.mae "''"pływ p~ 
AIItdza ..., rrne k, ale nle moM był l.\k, ie pned ięblor·
&lwa Mt)' kaJi\ 1ię ~ bk O·
łił

Nikt nie chce
części zamiennych
~

ze • Jwiecil pooszuklw3l

35 or.ób praerącycb poct,Mt w
tabcyce pcaCl:. l:n.ii - ~rol
o ),10 sLopol - Uleba xwoln~ około Uli tuda.i. Na rn.le
podjł:to decnJę

o

m.nie)uej

redukcji; będzie pc>oa dot)"a.J'b H prae_ownikbw. SU[ zakładu
p<Niiada. !.t bc:d-l lo
xv.·olnien~ tzw. dy~uk
ce l w pler'W);:r,rm r~U ol»)m:t 0110by w wieku emer yt.aln.rm l
o
najdluj..oz.ym
sLaiu {40, 35 lat) or:u - malo wycia_lnyc:h, ntedy~poz.yeJJ
nyc:h, nie W)"r3b!ającycb norm,
lnóli<łcyciL na koncie upomnienia, 1-.apny. Oczywiłcle. nie
lu nie d tiejo się bez.boldole
1 z pcll1ą akcept.acJą. Trzy
$praw,. dotyc"Lą<:e xwoł.nlc1\
pracowników
umr.lowyc~.
zatrudnion)-,:h d Jtlld na klerov.'lliQYCh a v.·ldn:e r.likwl-

'r11dnaklam l fi -IUeVI"J'mL C• do,yesy na•~1
braał)' prS«Id •
kCNic.u oie ~t~oiu posUwie
• lq o tratu·g.e.r'• u.moebode.,na kolki "". Pra"'· cb. ldt
ł taka; Jd ll prucłllębforah,."a
llie U'yska.Ji\ plc.nlęds:y, S nat:S•
ale sbiednił'Je riw.a id
badiet. n ie wplyn:t .łrodld na
f11ndun prac)', '& lllóreco u s lbal ~ bcsroboln L Konl ł'n
nle tneba llikwi dow&.ć n sues1'1.:\ blłrłerę popytu l ulor7
plal.nold.
ZCzS w l ity mól pie,llądte.
Ale - na pnpier~. R6wnici:
po ll;.mch miesiącach 1990 r.
wynik rinan~OWT ~~ d odatni; nieco lloTt<J.Y nli planowano.
Ni~triy.
nJe ~' to
~-cal.e al tak dute pawody do

Upor:li,..;OtDGRO Ju.ł place·r .....
llnoe!"lf. poornalowa11o Jesa - ~
du komienk-:ek w "V"klf.•.
Fol. J . Madej3ki

lti"On1n Tn11

"'"c&"•

:utdawol~nUI

B. DO B RZ\' NS KA

Tan ieją

meble

Teatry amatorskie
0

tU:: ~m~~r~~~!:

1.uje W dniach 11 l H .....
Ja. br. X W•kwócbll:le
Spotkaala Tut.riw Aala lG"rsk k:h

stwarująe

szan-

u dlialu w n.lch w.szr.;tldm zespołom teatralnym.
<blalaj~c:ym w uJrołac:h t
plac6wkacll kultury.

~

8

8

l: :

.....u&e1111'Cj

k..n.&łlee.

.aa m•J• "'-e ..,tueK:łeU -

- Niemal ~ dnla na ddeA, D& n..rym cmentarzu. n b l \
JQtycbmlHt po)lłw.iaj ą ' " nowe - powied~b. je-dna
• r~yc:b na pn.cdod.atmej sesji. WRN w Radomiu. PoorO&lb o t.badanie teco n le pokoJąc:eiCo) -a;fawl*a pn.u władze ad...
m!:nblraeyjne . Sprawa uinteresowala. nas tym b.rdzieJ ie
w młełc ie. n.e od d&U. krl\4 pi,otłli na temat rne~o
handl u mle )Ka m l ostatn les:o spocz.yMu.

croo,.

cJacb naleł7 . . . uJ"Waó iri.._ ,.a..telr.t a.,Jłła tu. wraika M
wla.ioie a rOUH..,.
•
kier~
kanu:ladl
Bcnr7kiem PGdk~im.
Prz.epls ten w prowa d d.·
libn.T w ub. roku. J dll minie 2G-letni okres Ui.7*:owania l!'obu. .a CIIIGba .prawu-jąra. nad nim ~ i zan.am jep formalnY wł.a.lddei.
n.ie pnedłu1y a. nainl umowy,
me wniesie ~.reb optat
- P"6b mote ulec likwidacji.
Kołe. bo .,awa to
bard:d.ef -*ornpllll:owua.

M1tyłlt-d,

l

~~~&<li a~~~;

,...

~

nuiHMae-1 .,._.

( t _ _ . . 1 Jft.kły.-łe)"

... .,.ea~ •"'-- .,...,., -

•• U.. Wr.wl.da«JL. PN.._ le-

uapotr~

..raM6JLI." w 4ra•
llleJ "Cłd -•taro -.M. ....
-.t•AHJ ... lultakl• .. _.

M

rwa

-

ki•.

C..y 4uio jeot laliJeb •·

~Jd•-rilf

roszady

..........

c:-=. .:::.--~
~

wojeowidalll'-•

k _ r ....&w•

_.,,..... .... KaUa Ulllall& jalf\eo..ekehri.k •łtłekl• tym te-

,._le. wU.t. llę a ..,-..-.:~••
Jq:e "''lNNaU. ...My. NI• -rst-

---li_.,,...,_e,

kłe~

.... te.......

ffi<łkl. Ro~

na uruchom!enie czwartego
piec.._ l pne-jJc:ie :t trzy-, na
dwuxminnowr sy l4'm {ltacy
pickauy.

Eta pami,
W ma. -Ił mi mock-m.lzacja l
rol.budowa odbywać sh; mus.q
eLapam!. Obecnie wznoszone
1-1 myJnia i magazyn pojemnik6w. Nutępnie budowana
będw.
dllodni.a, w ltt6rej

4aluy .-eh•wauyełl. bm
eoilt
ł.a-. Joał •.i.o tyĄ. JMclly to
dlr-1 Jd..U. -tllly prupls.
Tylk• h: a!e ou.,kce warNiki

-

rnti&'Ul,l

wego planu :~ta:t ZCbpo!Gw
młodl.:ieiowych
i doro.sły.cb dr;~matyrwyeh. po-

przyjmuje WDK w Radomiu, u l. Chalu blńskle'.:o
12/14•. tel. 1ł1-S3, Di-2:5 do
u kwfdllia br.

w
Z rq;oly

je-et

c'l)'N się tet powJękuanie
hall prod\&ltQjnej. POlWOlJ to
bJt moi.e jeszcze w tym rok u,

ala m'!Ddzielnie

t.ecoriac:h: ~e-połbw d:dec~yc:Jr. hUkowych l ty-

n j l, pubhcr-tycU"Iycb,. k-01~

sewl•~.tovowan e

p!enląd l

plonkOW1kle'J PSS
prowadJOna je ;t
rotbudowól piekarni l mua.c~
nL w pietw~u-J. wmOihOOJ'

neSpol.kólll.la
msta.n:t wprzeprowad.!Odwóch ll:a-

orax k.ab&reL6w.
Biliszych Informacji uchiela l qloaenia crup

W., ""'

T rudny

mo 1o w

,.5polem""

na start

l

FIO"'KL

nit <pr:r.y)3 inwe«t)'tjom._ Mi-

111t

iaU -~
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macn,.now<~t

&ię

będx:5e

su-

rowiec, uoewnla,Acy tygoct..
niow:-r cluło.C produJtc:ji..
C. l• &oLne, Ja.ll: btf•rmv,Je
prc:u. rss Jaoun DuiD.lUlb,
•Piłdddnla u.mieru aPftŃ
alę •
t.wHiyc,ia.ml bn: _..
di\PA~a połyese.k baa.ltoW7dl.,
ł•.&ł

S L O W .J
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Wiei~ na~~:xy~h kłopotów
ł et"LDy~b bi@ne się slqd, ie

polityc:xnych i sponie wiemy w istocie,
czy opowiadamy się u ustcojem demokratycznym , c:zy te.C :~:a repubHkańskim. Teo1u p)·taniu
nic poi~ię~aliśmy nicdy na l eżnej uwagi, bo c:o ubnmi paradoksalnie - nie bylo po prostu
JE z.apomuJajmy,

;~.e

nie

N :;'~~~~·::r.~ :r:;;
JIPC'łeneillwa

1911 r., GilpaK

Nlł"flllte

l JV

:~=~~:: .=::''u:r!~ ~'i,:l,~,:
3

wyku .... ałJ'
s dMIJleJ 1lroar sa11an:r na·
MWOC&~e - cbchr.ło·
ilł<P"f•IJ' błyakawic:WDit., u.ł
lłr alę powiedl.lci: o b e e n c • form:r de01oknl:rcsne UWały
- 1lruki•J'1 reapodt.rc:u l po· ~tbJl k rOtke. by moifla byle
ll&:resoo·pr awnc:. Na na~t.tch ,.naun:yfi llię" Jeb. u.1ad (kd&lunlach pnnow-.ały d d" HIIC
wie J lal dtrnokradl parlarokJ \.tl.Y rótne ustro~: cc:menbrnd "' okresie 191&-21.
.arstwa nlemlecli:Ieco, r011yj- ledwic 4 lala cltiiMIIuac:JI prc·
tkle&o l au~lrlatklego. Pó1nleJ•
aydertocll.łeJ .,. ltlS J'. l kdwle
•tedy Pol$ka od:cyfkAia nlek

-•Je

f:~~~~w~&yYA!!r~~~:i~., S,::f:.

)łsmy do ceynl~la & d ~ w oll: racj~~;
p arlamen tarIe ą,
tnva!rlcą 6 IILt,. do maja
li%6 r ., luedy lo woj,kowy z.ą
mach wprowad~l na t lat

dykt a t u r t:

I U D U

•. Rralny ~ocj.al:vn". w wer,j. flnktykowa: Jej u na ~ w
lalilt·h ll<t >----81. wytw.::.r.eyl w
~:adqn'IOic.
o •.=mal ~"-I.Ybł
kich JC:~racji wpo~bGwa
nle na demc•krac:ję. rommianą
j.,ko upra\\'Jlit'nia do kor:z.r.:tan:a u t.wobód l woliloki obywatd~k;e:h dO n;~rę
powan~o
wyr•Uma ~u't'l.
myłl!, do tamor~.ądzen ia 1'•:
du ~unie w orcaniz.acio~c=l
n:ez.aleinych od wlacll.y. do
wyb:eran:a Aa'rh kand .v:ła
t~ w
woJ n ych 1 ue ~.;
wych wyborach. Tęsknota do
t ak i eJ wlaśn l~ demok-racji
rodztla 1 jedneJ 11trooy rotowoU do ldeaH.t.acj! ,., przeclwojt'Jnnej" demokracji, & drugi.!]
wy&walala opo:eycyj!:\OM:
noGawioną ml orJanivlwanie
,,nielll.leanych z.wiąłlk6w", łro-

u'

Jakiej Polski chcemy?

Pibudskieao,

=~ ~~:·o0: r ~~~ :-;;
d enckfl.

ey~
11
:

Wojna w 1131 t.
IV ro'd>:Or Polak l: cu:łt zachodnia zot~\ólła
podpon.qdkowana Niemcom l
lr.rlrojowl
narodo'Wo-JOC)aiUI1yeV\emu. a WKhodnią podpon,l\dkowai'Ji) ustrojowi komun iatycznemu ZwiqDI:u R a dl.iec:kJeao. Po 5 !;~lach, po H wojnie, pojawili tl( na naseych
ziemiach ulitrój 1 o c ja li •1rez.ny. W nkn lr~ba wy-

2 lala ik-*radi IHowtJ
ekl'flie 1945-łł).

w

~odowa l a

u

t~~~ j rJeb'\l ~=.e:

em,:

1148 r.), pot·m'! 7-letnl (!HlM) a.tallnowskleco 1o1alltaryz.mu ora& 35-k!lnl
okro uw. Telllneco aocJall:~.mu, c:r.yll neoatallni:Lomu 1 t)"'ltemem nc.ka;owo-nn.d~keym w sospodarce i
ustrojem monop.artyjł1ym
w
POUtyce.

Nawet pobiriny twt olvla
na nanq hlfltorl-: pnełl:ooa
te lkulc unlany ••6NJowe brl:r • Jednd al r••.r
•inalrine H P11akiw (upa·
~ ubon:.,cll •~e•nłw
w

łtaideao.

runkiem 11-tabilnoki, u4roju
k'm wulekl. walnok Pl1q;
deffil)kratycme-gJ ~l ulr0'4'8
rowm. ~ler&Dt'Ja plua idee
&o podarka l jako t.aka z.amoiRepublika •klada su; &Oby.
nolć obywatell Plurali&mem
wattl:, a (lbywatel~ mnt-Wi
n1e :r.:~a:łusey siQ bun:rrnla narócl. W dnnokraC' ji ob:".
.., brzuchach. N:e ma pli\.'W
tel Jicr.y a1ę jako <'l.ót!tka
deovJokratye:ueych & chor~ s llf• 'M....,p6Jnoty. z.ał ~um.:~ w. póJr -~
pÓ~ilrk.lł i W)·towanyml oby(..amor:.qdoy.•) tw."z.y ~:
watelami 1. powodu dtoi:YU1J,
cufl. two. R~publiltą kitn.~)t
chron:cUlc:to brakU m~esdtań, tdea naculna (e:c:le n01rod"l
:iywnojei l lekar~tw.
demokracją wola Jokabl.a. li
Co t.o IID&CI.J', ie łll1 P•IJIupubhce wolnoK jest Uloby.
er q ie bard• ~Jemy, a. jac~ roUJmu,
w
tk'mokr.atj
ldc:te •.slroju cl4ły•7f Zna- wol4 wlc:knoki. Repubłiq
C't:Y to, i.e e:~ klikakrolnie stawili swych ucz.onycb 1 lk·
u sUawalUm7 twor1,1t demo- sarzy na oele narOdu - dt.
hacJt:, to je<klak w nau.ych motracja W dyrek1or6w, pio.
cenach, w na~zej kulturlAl
1 Nilkarzy l lq)Ortowe:6w rq_
bi&łorli
!.Oikodownny
~t
czele spolec:uń!twa. W rtpu.
U&hój republJkaó • kl, bUce pallłlwo jewt wolne Od
K iedy pn.ed paroma wiekami w:-zeYc.ich wpływów rellrij·
naz.waUtmy t woje pańt.two
nycb, w demokracji pafl~tw 1
,.Ruupoapolltą OboJsa Nruonie mote prz....'"SU:adUJt kok~
Iom, Swladomie ttosu}l: te
skr6tr myUowe, aby poq.
ut. jak wtele pozorole m..lo
UlOC&ąCYCh kwestii róin( cltmolr.racj~ od ~pubU\.1. te na
o słowa chodu, .al.! o I-.!-~
Ultroju. N !Ht.et1 '· m7 ~e r.wtae:amy na nie Wi(kneJ uw:~Ą
a ł«I.Ołle pr1.U DU dz.iiiaj
~porr dotyt:t..1 tempa demoed6w", to 6wC'J:e$1lym cal.!•l·
lab.l poprudrlle!JO u~troJu, 1
nym teoretykom myłli ~po
W<t:'C qwaw jut w JtUIIdZJt
łec.~ej chodt.UO
o podkr~ ctrucorJ.4:dnye:h.
nie nowej wartoki, Jaka powJakie uboC'ie w mrłt po:j.
:rt&je & 6odani.a do t.ieb~.!
dw6ch r6inych kultur l ~tpo tycm111 aą t.e w sr.yslk.Je - nanrljmy je pne& c:ruc'~l ''~ 
kezeństw, z.acbOwanla odręb
prolramy, które pmt ullł
noki ,,obolł:a narodów", ale .,d.:!tne*ratyme)l; tycia", pb'11..'!'p61nej (,.pospollltJ")
dla
wuystkich nowej )akoki pań ra1lun, tolerane:}f: Up. Połr61ł
stwoweJ. Dr.!~ taklej 'Wlał lak llł'Jnych partii, lłronnidw
ruchów - l łych nowo pow~
nie republic.! (,,neceypo~poll.
slalych, t lycb .,odrochoj:JflJdJ"
tej'') mocW:mr byt państwem
spr:&ed wojrty - nie w!da6 m
adoln:Jm do u.anowanla indobr11 spraw-:, które z nic~
noki l odrębnołci r6:tn7ch na-•
mają charaider republtkaiiU:~
rod6w tyjącyc h we wapólnych
a które demoluatyeD'!y. Sb.
c;rmlc:ach. a jodnoc:ułnle mo- re w aaswle nNRCICI p &Dtho
&fitmy byC jedynym w EuroJest 1lowo ,.rc:pultll ka .. (Rzeu,
pie paóstwem łNitywUJl\cym,
PCiflpollaa P•l.łr;a), M repllbli·
niemal n ie manq_ innym, cno.kaAIIII ehara.kłer llllr"eju, .kU.
tę łoluancjL
r'l' będ~e•r tweuyi, ll.le ,..
w~~;łpliw.W.
Motn.a powlt.•cb.iet, te wlrłJ wh•Jeq b•daiCi
Jridl aaasa ojn;rz.na ma fJi
repu bHJLrillll ł4 demliiracJa
rteCSJIIIPallłl\, l.o mat
phu eoi ponad1o, tak jak o
brt
dcmakrsłyHDa piw .kaczJow:ełru mMna
powł~dl.ict,
te jest l!!akiem piw coł po- eae Jak&ł, Ale JakaT KIDt~
na4to - a wl~ mającym r~ eja lld,.Jawa R&c:etpa~potild
Pebkl ale mrie powsbi: r
xum. w<llnlll woJ-:,
1nttm
A-DIYch bud, bcsc:D 1 ~·
war1okL RepubUka wlęe, la

Dwa ra:LY ,. budowaUśrny"
rormy tycia pafulwowego nieJako .,od nowa", bae:r..')C 1by ni.ł
powielat rozw iqt.afl z popnednlc:a:o ustroju. Po rat. p!erwssy robiłiłmy tak po HUS r ,
kl~y świadomie uywaoo
z
inllyłucjgmi &aborców
i po
ru drugi po 1M3 roku. kledr
u sz.czegOln:j skrupulatnokkl
uywano z polityczno-Jmpodarczyml praktykami kapital lsty~ej .,Polskt przed~~o.Tr.d
n lowef'. Pnyn.lośt pokaże,
jak cbłec:e l z Jaką lnł.:!nsyw
noścl ą będ1.iemy tero'l. po rołZ
-lrzed :arywat 1. Vts-tyłucjaml
PJPrzednlego ustroju. Wszak
pnejki.=. od .,namea:o soc::JII.Ii:rznu" do gospodarki rynkowej 1 plurali'lrnu polity~t.nc:co
nieuchronnie W]"Jl''8ł:at bę<kie
nowych rot.wiąz.ań organi:z.acy}n~h i prownyc:h.
Trzeba
)e«lak pamięt.af, t.! lwotu'l\kl
,,now)·ch" struktur 5p0leC1.·
nych UWS:U! odb,...... li~ J.0
dc'eśłoo~~; cenę.

dowl~k

,.nler.alc:Uuj kultury",
•·ypowhulania tlę
,.w drucim ob~cu" Itp.
Tern. k iedy ~W'UY~ lko woln o", łJ.temY pMrid wlelkkh
aliw e 1pol~uiutwle eb,..,..ak:K.Ill•, rqdach pnwa1Jlleu.,.,pollld
aamo~clad,
a
prucle WIOJ'Ilklm
d~ .. ·k:racJL Ale ludlie 1prawla·
M tvrahn łc, Jr,kby nic bardu
wledd~IJ. CI ..a.M • l7JIIi]
włc:Jkhal ..owaml rob~ Niekiedy &ał daJą nawet do uozumieoia, te wokliby ehodliit
p0 sklep:lch
1 \arcowl.skach,
kupować,
cuco duua :z.apragnl.:!, natomiast demokra·
ck t.aml~niliby 1111 wtrój moie
mulej Oiipolec:UtLony, :ale ekonoml<:mle barda.l.!j ef!W.lywny.
Dl&eU!IO tnk ~lę lłr.leje7
Po pierwsze - dlateco, ie
my nia barcbo wiemy, do jak iego ustroju d~iymy 1 jak.eJ
PolKJ chcemy, a ~ w ielkich
al6w o demokracji, samon.,1noki, urynkow1enlu, reformach 1 plur:al\z.mia ni<: konkretneto Jn_u:z.e nie wynYI:a
Po dl'uJie - d1ateto, k wa-

moiłłwokl

•-*racJa

Rozmowa z wicekuratorem
oświaty l wychowania
.-AndrzeJem Sygulem

od lal Mam tet łkalę porów.
nawn:a l wiem, JdzJe powin111
upadat dee:~je: w nkok.
Dlateao ailną pozycię powillle:J
mld dyrektor l rada ptdap
clcxna. Za trm id~ uprawnknla: dyrektor jest władl.l)_.

krzywdy necl)'wi~te, eusem
rzekome, a nawet urojone. To
nie spn1Ja normalnej prac7.
- N . . cs,elele &d •lę ebą

SpGicl:Uelnla

męskie

W7ro~w

Sk6run7c:b .,But" w KO'hlr.lrh.
s.,tu.at'ja ,PI'nuAu .aa fl'nk• l
WJ'brWn.-~ "-!lt'ntów vnuuaJ•
apółddehtlę do opracow:ywanla
nowych, alrak~11nyc ll w~rów.
Jl!lt to o tyle łatwie~. :ie 1p6l·
ddelnla tlic ~l
obuwniczym
rnolochem
l
wprowadunie

•młu

l

nogi...

~:i'.rwoki pny~hodd )ej

1 lal~~. Obecnie w .,Bude" P~101owywaoa jnt. nowa
kolelr.rjll di\IW-ła m~qo. Jot6r. 1 u•aci Da atrakey}lwltŁ
w.;orów 111 pt:WPJO uaj.d1.1e 1.--.
tlywcOw. Na zd](tiu: w utr laddo pr«hkc.)'}nym w Radou'yc:ach.
Fot. A. P(CUbki

dl .,nlnnalDiici",

liGGUSLAW IIOKAW811

pani czy pan boi, to pros~ odejśt & tego uwodu. W teJ
profesji nie ma miejsca dla
Judzi
atrachllwy<l'l, uwistnych, xazdromych.
- Nlttlely,
laCY
Judlde
włród U1łł:'ę'elc:IJ 1Ję .dana~
C. wi(ce.J; W)'tvlek&Jil

Zyliśmy
Buty na

Jllł

Q'&-

- Kol.luJe •Ie wu.ęcble, aa..koUowalo alę lakłe w ołwla
t:le. Oo PłUI o lrm ~tł Ja.ko
wlclołelat p raeow.alk lłtodk:a
do•koaa l ~teero aa•nydełll oc1
dwkb t:raodnl wleekuralor7
- 2.y.)emy w e&as.ie psychoJ.oslcmeco odreaaowania. 7-a

.. .U)' je

,1.,. n....,.. ,.,.

atwa., rądy prawa • ' -

ICIQ'łdi:. wt~poł)' ft.kobte: Ale
chą byi .klc:r•wane prae& ladd
b7łe jl,k:ieb. Na pana blurkw
kł\ p,c\:reje, pedanta, U:arrl l

-......
-

Pnepranam, anonim)'

nj.e

Je~. anonimy ~dru)ą do Ilona. Wn)'stltlc. Tak sai,TIO trak-

tuj( anonimowe telefony, Py.
lam : a & k im mam pnyjem.

noU? - a w aluc:hnwe:e elna,
J)Oiem wyja!nll'n ie j:l, !i~
bo}ę.
Odpowl:tdam: ~m si~

- Ta llę ,., ua:rna. MJak:oł u l dyrcldor&r, ani rab
~H:daUJicme n ie cbcl\ s 1t11
llkonyała6.
Chcłełibl'
tlę ..
carkić cncbrml rę.k~UDL

._ Mote to u ostro powif.
d:dane. Ja sqdz.ę, te po pro!!lu
pr61 odwali, oduczo.
no ICh ntukl pode-jmowani~
obnltaJ<ł

w luksusie bra

wewaęt.noe

łrodowlska,
~~eaaliw.

,.ncbuakl
w

aupłu.J!I,

d•
te

- To Jest 1 smutne:, t pn:y.
•re. Wuy!lkit: · inne kłopoty
oświaty tą do
polloaanla l
ro:r.w!~unla, aJe nie ten. Coł
aiedobreło tktvl nadal w ło
dziach, a pruciel nia ma naj.
mniej!!zego po'WGdu, ieby ~lt:
dt.l!iaj HeJokolwiek l koaokolwlck bat.
- C.,. webet; tea:e .. n ma
byi: cpekulerera, eą \d mcllialan.m1
Ani jednym, ani drugim.
Nam byt
organ.lr..atorem, a
łym aocadni~nle-m xajmuj( ~i(:

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra

decy&)l: w klasie , w nkok. •
mlek1e 1 Jmlnle~Ih.ia1a la b.e.
rarchJa

podpor::&ądkowan:a:
miały nJe.
in&:e~

jednostki nadu.ędne
otran!c:r.one prawo

nia w jednostki podponądko·
wane. O lolie pr&edsU:ola lkcydował

uęsto

mlnllde:r.

T~

jut nJC:nonnalne.

-

A u Jot~ł -rmalm:T

- Sytuaeja normalna Je!!
wtedy, &dl' jednm;tka nsdr~
na interuje tylko o )eden JietJic:J\ w d61: mlnisler wobel:
lr:'umtorn,
laurator wobl'C ~
\pelrtora e.,. dyrflltora. cnr
ba te chotbJ o tryb odwolawc:q.

'
z woj. J;.;e
\:lO pr,lCUJe w Ryda, Ler. &radt. e.
:\ł.!cnitocor 'of."1.1· 11. N.e ,,_
nu. Chmiein!dt.ej E.t'ktrow.
nt Atomo~·ej na Uiuamll'
Slhne tytko pn.ed ·:~b.o: .t~·
budowlane. specjal!s:yc7.ne
pomocnicze z Kielc na swoIch b11dowach ek poriOW'fc.,
w kilkunutu krajach zattud·
n!aJą
S.IM o~ób, .o ł4 prox
wh;eej nit przed rokiem.
Do kn}(lw Sl:iJ'iednk:h, d •
NRD, ~łowacji. W~c~·
Austrii., SzWKji 1 Norwea
ny~h

wyjetdz1e np. do MałflitoCor
•lla czy
Rygi w ZSRR, do
Libii, Iranu, Iraku, Al&lcrH,
Turcji
ny MonJol.il dlu~to
rozpatruPI,
wuy~tk•e
:.a l

pn~lw.
Na)ch~;:niej wyJetdia sl-: z. ,.EJ:budem" na budowy l do uslu& techn\cll'IY<::h
w
RFN,
Francji., Auatril,
CzeeboslowKji.
, Wstrzymanie rob61 budowlMJC~ :&mnJejsl.ane ukudnie-

ręce

wy)ri:d:ł.ak

głównie

łrodkowej,

na.

DIIJeklrn

pra.c:uje natomiast

WKbcxhie

cenione wdewizach
nbkłe
proowokulą

nie,

zarobki l lnrlK)II
szczególnie mlodJ'Ch lachowców do wyludów na budowy prowadwne
prun kleleckle llrmyw ZWililiku RadtJecklm. S«zetólnk:
duto
robotników budowlo:.-

łrllPQ

lie:&na

Mrułtt.or6w,

ini)'oierów.Con·
pł'ojcktant6w,

a.rehl\ektbw, lekarzy, piel~;t
niarek, teologów, drocowc6w
oraz. lełl:any wc-terynarU.
Licr.ne ekipy "''YJiane u
sranicę przez. lde.leckie pr~d
•i~;blontwa.
pnekle przez
,.Pol!erwi<'e" l .. In~lalekl:port''
wcp6Jpracu)lł
z tirmaml tacranlnnymi i Mobyly &&ufa·
nie l uuu:mie lokalnych In·
".-elitorów. Złote t(('e nau.,ych
facho.,•ców cenione Jlł W'xę
d &ie. Mowa była tu o ludziach, kl6rzy wy je(:holl z
pnetk.łęblon:ł.w
na kontrakty z panportami alużbowy
ml. Pow•zct.hnle wiadomo, te
kUka
tyalęey
miei1Jtańc6w
woj. kletecldeao wJ}echalo,
zawarło prywatne
kontrak t y
l proc::u~ wyląemłe na sw6j

~iLhu::~P~k~ wG':!':tl, ~~.
Kanadz.łe,

a na"et w Emira-

Lach Arabskich, AudralU l
poludniowej Afryce. Nic, w
ttm ddwneco, prU"Cieł prawie kaidy ma lub moie mleć
panport uprawnkl):tCY do wyjazdu do war.);stktch kra)ów
iw~w..

filo)
d~ku
w~.

ubztaHować uczcj.
wraiJlwołt,

prawott,

belkomprombowołt'!'

- Tylko
ten, Ido t.e cechy poJ!ada. ~1
w pn:ekalle 010bowakt jef;t
1ytuaeia alarmuJąca? Ch_,ybao
nie jest tak tle.
- A pao, Jak• ,..aa.nelay
naaeatclel", eo u.mlersa w LeJ
1prawle pn.ecbl~wd\tT
- Nie zamlen.am przeprowadz::Jć weryfikacji, nalomla!<l
qodnie & polityką resortu, be:·
dę 1twanal sytuacje wymu.
uaJ:I,ce potądane !.acltowanla

!.efli:ta:!ct'!~~h~b;r ~w::::
jeatem u elitami, .łrodowltka.
mi opinlotw6rc1yml Na Za·
chod&ie pnedt;tny obywatel
wynbl• sobie wzorzec: PO~IC:·
powanla w oparciu o poziom
<IIL
- .Jaltim -~łde.a and
bltsreiNdeT Csy 5Jt •odRowy
•alepełloJ•T

byt łu i 6wd~le
Jr:łopcty, :de
w.)'lltkajll one 1
teso, ie nle W'SJ:15Cy upraw.
nlen l do tego noonycleJe Idą
na emerylUTy. Gorzej jut z
-

NiOIJI

ałMoJwentaml ~U&:61 pod!l"l.awo-

l.)m sensie, ie
ewarantujemy
molliwolt konty.
nuowanla naukl. nie zawue
jednak w ukole 1 spel')alnokl pn.ez nich wymarzonej,
Zakłady pracy wycofują ale z
orpnlz.ownnia praktyk, tu ma·
my na)wh:k.sze kłopoty. Chy.
ba, te za naukę zawodu płaclf
bc:dzle uczer\, tak ):lk ;Jest to
w krajoch cywlllr.owanych.
- R.eaon :uPOwlach ~••·
nianie naae.aycieU bez kwaiUiW.)Ch.

W

wprawdJie
wny~tklm

k.aeJI.

A -1 P"«icł W1bralł

k• uwici w

dobreJ wlent,

c.~•to 1. aa.mlło".. nla,
de~kldałcać.

8)'11

ehe." •i~
petr.vłnN

IdY byl delic.yl kadr, a lc.ra.:t.

q ak'pob'ubnl l mOl\ odtJ.CT
- Niczego nie btdzlemy ro.
bić mechanicznie, pon t ym w
wojew6dztwłe nie ma
nauceycle.U nJewykwaUfillownnyeh., chociat niektón,y bftd:l
musleli ~obyt wyk,;illa łur~!e

na.n.yM

.........
-

~

Pytania b.... z odpowiertzi

Wicepremier
w ~1.~r:~~awtit :-~~:t

stawlclelaml kom!&jl 4-1•
NSZZ "Solidarność"
z &o waru.aw~kk:h l P<)d~tolecz..
nych układów prney. Ag.:mejJ
Unia-Preu popyo~ila kilku uczestników ~Jo ~po!.b t'·1 .,
Je1o
recenzjt;.
Pow~ddcli
kładowych

bie'ra b11dynki Akolne-

- Kości61 niczego n\e U·
blera. a co mu wsia ł o u.b rn.
ne, musi byt z.wrbcone. Jdell

~ok. od tego co było , do h·
PJ-t~bzmu - )e-<t nit do JH':&,)'·
ke1a dla wlc:kn.olk:t Jpolec:wń·
siwa. J ako działacz zwlqzk6w
zawodowych ustanawlam SI(
dianego eJ, eo dotyd\cJ.&~ brali
- mają a.i~ dobrze?

AadneJ WlecMrR 1. W'LT,
Zarądu NSZZ ,."i,•ll ·

ulenek
'\hcicJ Jank-.1•'5k!, WJCc~ne
wc.daltąu•
l'. S7t ,.M~ldar·
DOśt,. llC"'ionu MaJ:OWIU': Us lyneliśmy

jecb'u'e Cł•l~1k•>\l.'e
odpowlcdzl. OdpowJed;dainoU:
:r.a r~~ję przcrz.uca się na
zakłady pracy. Mówi •lę
o
tym 1 co jest, a nie, eo n.1d zamierza. Recesja u.ł pocJębJa
lli( l przybiera bard~ troinq
po.rtat. Oolyt'hc:zas ant ,,Solidamość",
ani ~poleneń~two
n~.! naci~tkalo, bo trzeba było
dat czas rządowl Tera:r. jed·
nak lnt'bi:l Inaczej roa.mawlat,
bo przemiany moc<:~ okaa..ać slę
wtcodne dla pewnych l!:fUp,
ale dla r.!~zty spo~czeńAwn
- nie. W CO"'podarce l polily-

ce trac~ zuacunfe fnlere,,.
pracowników. Oc:r.ywlkle. nie
znaczy lo, ie "Solldarno.łt.,nle
b(dzlc pop:erać n.qdu, ale pJ·
lr:r..cbne l:!, n~ocjacje
dl~
Włparcla tych kierunków, kló·
re odpowladajq pracowni't ·m.
llyu.ard

~IJ.r.wakl.

pn.e·
.UlHe·
".S.Udarnoić"
..::

woda~y

komiajl

weJ NSZZ
Komblnacie JnJłalatJI 8anltar•:rell: Program zawiera ł!ie

menty odpowiedZi w J;prawie
w":hodz.enia z. recesji, ale nt..,
one do przyjęcia dla ludl.l.
prac7. Są to poauni('C!a ~.Yt
drastyczne.
Taki raptowny

•Ił

wladu kie.leekk pr:u~z ezte.r.
dzldci lat c!e umiały rozw!lł·
uć
problemów ukolniclwa
łpC('Jilneco,
to nie mo1na
mk!ł; teraz. prell'IUJI do o)c6w
uJezJ;w6w, ie chCil odzrUtać
swój budynek.
Zllpewnlarn
wnystkich, te uJeola bc:dl.!e
funkcjonować
c:dzle t.ndzlej.
To samo dotyczy budynku LO
lm. Sctec:iennego. Z~;:odnłe z
prawem ~t on wlaomołclq
bi~kupa kieleckłeco.
l mu~zę
panu powiedz!~. fe k!!. bl~ k up
Slanl.slaw Szymcckl nie ma
zamiaru z dnJa na dt'tń wy.

nucić
ucmiów 1 nnucz.yclell
gcbiekolwlek. Powstanie lu,
owl!zem,
prywalne
gimnazjum, ale z.a klika lnl Nabór
bc:dz\e ociosumy wneśnl&). a
unn towle siarszych klas bf:dą
m.:t'łi d o W)'boru: Iść- do nko.
ly, pań,twowe). albo koc1tynu.
owa~ ~k( bezpłatnie •u.

-M•si
łalr.ie

,.._~Wieka!

dla W

Im.

s ..waekk&o,

ll'cbie"••rat~~·•...,t·

!IlMy, ie Jtokłil «a-

lu pą

pod

pra~w

nicy fll.YCU'II,
pnycoto...aJli
do
wykonywania z.awod6w
technianych. Sporo wyjetdia
tam na roboty suonowe. W
k.rajach arab&kich, w Afryce

.

łan•

VI!'e.

cae

t

W.o;J:ystkie l!prawy lokalouz.ęblają

~'ł:ie o
~d. Jt~tem

<si(, a ro u \rzy.
ni<'h nowy samo·
u tym, by cały
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lle~:ion u
Muowue:
Nie wychodu; ze ·~tka~fa z
calitowit;rm prulrona•1' .m, te
:r:r.1d w pełni kc.,t·vlul~ rn·
chocb.qce
pra«~t.
l!!!~ e~
margines tywlołu, Rutd ·•1c
jest w stani-.! ok:rc!Uć nie tyJ.
ko. w którym momen<'le bę·
d'ł:lemy wychod:Uć
'l ret! jl,
ale nawet, w Jakim j:-j punkcie jest.eśmy. Rozwi(IZimia łYs·
ternowe powinny być Wlllf)ntov.'OU\e w poiUykę IO~podar
uą. Ttmczao;em na p)'lant~ kto odpowladoa za polityk(:
cos~rcz.1 u::r.yo.kalem odpowledt która 0.-Jac.r.a, ie
wszyscy i nikt...
darnoić'"

WicepremlllW' Bakeorow!e;t
towarzynący

mu

1

wltt'mln~

trowle wy)nśnln ll: n:lltt::pn)'
etap rozpocUll.:!m)', gdy oah11·
nlęty zostanie
cel plerwn.y,
c:r.,yl! oklebnanle )nllacjl;
- nąd nie lMlłerza pl'l.ed·
WC'ZA!łnie l pochopnie vn!enlae
dotycbcuiSO'W'eCO
po.tępowa·
nla;

- beuobocłll nie }est ~10:.'01,
ale kontem JOIIpodd ki 1.)R·
ko..,.J. Pode}lruje 51ę dA.!Il•anla !ll'lnit)sz.ajqc~

l~

kos~y.

UNIA-PRESS

budynek po KW P ZPR Pt:r.1·
dzielić WSP, która & kolei odda oświacie lo, c.o zabrała. LI·
c::eum S\owackteco pruprowa.
d:Liłoby
li( wtedy na ulice
Ch(cill5kq.

- Myilę, ic ło utpoJr:• l aa·
n:yrk nył.dftikiw. Jrili 1łę ~
wnysłłlo
paau uda.
Pra~11
wiele lat 11neewal P8lll w la•t)'łuc;Jaeb

dakaałaleaJI\e)'Ch

naueaJelell.
Zlikwidowane
nie ma noWJcła. C. bę.
daJe!
- Pr:r.ywJ4zujc do tego wielką wac~;, rflorl zmienia caly
dotychczasowJ aystem. Dzifłaj
tyle moc~ powledzlet, ie
p:e~zym opuwem do?O:kcnalen!a będr.le ,.mentor" w slkoIe. Melodyka re)onowego WY·
b!orą •amł na uc.eyclele. A jnkl
to przybierze kntnlt or,anlza·
eyJnt, dowiemy 1111! niebawem.
- Ruort
ołwlat1 " "7daJe
się
Jcdny1n • nlcllnnycb,
kU.,..mu alę nie 1Pif'l11- Który nk: dzlala •z.rbko,
doratnie 1 r ewindykacyjnie Uik pan chyba chcial powie.
ddeć..
Gdrle 'neba, spłeslJ"
nam 511:, own.em, l to bardzo.
W
~en.e
ludak łeJ
)Klf'~my
pow.łtł:tgllwl
Sakola
l nauc.zyete.l :a.woiont, uczełl
1ła:re,

Je!JO TOcb ice w nłctpewnoki
- to byłoby
nakonze, co
magloby spo tłr~ Aa!IQ o!wLa-

l

to.

"~"'A.NłSLAW

MUA8

St.OWO

LUDU

Restaurować
czy zburzyć?
tare., wahtce 1\~;'. ru~ry,

S

"la kijlnach tabl:cz.ka z
napLSem ,.Ob1ekt zabytkowy". Jeśli nie dziwi takie
omakowani-t np. w obrębie
Mlibla Kai!mlerzow-kleao, to
co najmnie j za:;funuwia pn.J
ntdcrach na ut Swiera.ew~klego.

W re.)e.-tru :,ie;t okolo

300 tak!th obiektów. Czy

da
S.bota., 1 kwldftb. ltH r .
Jnde nlnJ' Donala l llafin<'.
Slc)ll« wsehotl&l - /5.58, n ch•d11-t!l.!l.
Nied1i~bl,

l kwldnia. ł~nl~~
Cen.ryna, Dloolu,-• l

.. lnl'

Jall~tl'rąa. 81oi«
- U::i. u~MW -

Już
,W

WKłl.d.:d

lU%.

bez nadzienia
nawląutnlu

d<:~

uotalk!
(nr

~"\\-llrDs kl • ;p; nadUe~~le.m ..

łn!ormujemy.
te
praeownlkbw winnych zaniedbań nadzoru l nl.eprawldlowcgo prz.e.biecu pro-o
duk<:JI w piekarni. Ukarani
Z•Hhll popnez polr~crnie 20
pnK:. premii miE!łi('Cmcj- pl,ze w odpowlectzl na na z
~anal prell":'ł Zaf"Ządu
PSS
..Społem" w R adomiu, Janin~
Ka"•alclt. - Wunotono ll't
nadzór Jtutb
tcchnologiCl.·
ny<:h w zakre~le pi'U!,U'Ze·
gania l utrzymywania za~ad
higieny produkcji. Przepranamy klientkę za zablolal~
sytum:k".

57

~SL").

u~tal<mn

Dd~.:kuj._.my

fię

wuć?

w~zy~lkle

u-

odr~tauro

Ko!<zt remontów nlejed-

nuk.totnle przekracza wnrtoU
tM>WtCo budynku. Czy nie lepiej więc Inwestować w oowoc~~nośt? Taka np. budowla przy z.biecu ul. Malt"Zew..Jue&o l Kelles-1\:rauLL Byla
lu pne.d laty rogalka miej~a.
póin!ej k.~lnlca
szplt.1lna.
Dzll.laj je!t zaw:alidtoc.ą, utruduia)<\Cl\ nowOC:U.ine roz.wlqunla komunikacyjne.
- U\\:ai.."'m. U nie motcmy
&;~pominać
o
hhtor::twym

duridclwłe mówi wo)elr.on~rwator ubytlr.Ow

w6chki

mer lnt. arch•.la«.lr. Kap•la.
Roialkę \d trubcl W)'l'emontCJwat. ale nie moc.c dat
nawet zlotbwkl na
oblekt,
lr.tóf'e&o do dUś nie pnekazano mt z Urz(dll Miasta. ~
w za~lęgu mojej dzlalalnokl
wprawy mniej l bardziej wa.i;ne. N:J ezele ll~ty n!cwątpll•
wle gmach pop!Jar.,.tl l reno-wacja Mlatta KpZimJerzow~k!cgo. KUka lat temu motna
bylo mOwlt o trch budowach
z optymizmem_ W tej chwlli
panuje na olch za.'lł~J- Spo.
dziewarny sic: jednak, te w
br. udOllt~pnlona z.o•tanie w
dawnym kole&ium pljar?>klm.
lr.tóre mleklło p6lnieJ licu,
du~ sala wrta'l'ł'OWlł l poeter od wej!cla ~lówne:o
Są Jednak w Radomiu
•ete,yJrw lu:~lt'niczltf. które w

wlęks~

pewnym okre•1e łwiadomle
zeszpecono klad:ern1em t_rrtlr.bw
1 rótnobólrwnej farby!

-

,.Zdrowa 2rwnoić .. P!'Zr

- Staramy ię uchowat lc:h
k.ntalt. Nie mamy
jednak
prawdziwie wce~yjnych kamieniczek.. Prbba 1ecC!ji to
budynek IXZ7 ul. l Maja vis-a-vis k•lęaarnl t«bn!cmcj.
Jest na nim d<1bue ucho-wana mlodopol•ka n.tulcaterla
l ma~z.karona z N!Ct~yjnym
u,ledwle omament~m. NaJ-

•l:lr<z4

kamienic~

mle~zczafl..

ską )e<;t odbudowany w
lataeh ~dtie<d.l\lYch Dom G~s
tl W Rynku. S.dtełda tylkO· ie
nadano mu wrcL1d nne<-lłn
sowy. chot w l•l•>e!t pawi ien

byt ftMIJ'OI~Ir.l.

Zerom~laco 3t zaPfał,Q

ldo13.aod7don

uołt n11białowo-p:e1r.arn

Do

1ł kupowat l)c:dzJe
mleko l sery prZ-J ul. u
topeda 2/4 l Urnano
86A. Tok.k do H.

w

zaopalrzy~ alę

wa~

branicwych pl.acówkacb
Slodycu motna nabnnt_
15 pn.y ul Zerom'ł:
S7 l 51, Nuutowku 1 1
clł\:;kJeCO 11 . ..Pewtx,lłl. KusorW:JWJO 11, T
l.a lJ czynne w lodz. t
W poniedziałek po

wa

boe-ie - nleaJnne.
Sklepy carnroaittY~ł!,
U od l do 14. a bran.i"

J. 1\1:\ Dt:JSKJ

nej oraz apotywc:ze u
karni mięsnym! - od t
a przy

Kwłuiamle,

Pornogą żołnierze

•
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za t.1k.J reak-

ck.

lr.!)J~.jną .. wolną

W dolantecod;c.. 13 otwatb,
p6w spotJ"Wt%1ch. ~
•T' uynne ~-- od 1
,..'i«ny.. ~ &wyitJe 04 t
4 dnia nast(pnezo,.

.Ja.tb,.

.-.prda

(bid

btt'sc.U. tel . . . . a.J.oftj. . .
•~.:sw w

pen,.aaa
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J>b;m.e

w·

prnJ.II'Ill

ldł'pra•lc
alla~~la.
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Za darmo ...

(u)

D

ZTE!'ł w d &leń wir\
odchodzi
sprzed

nawet nie porolilii
uy z: urz.;:dnlkatm.
ki u.Jed'lł'ie & Ollbb l Pl

p:~~~!e~.

&o tloa:no. Cochlennie
przeMJa s!.ę pne;c po,mteaczenie ok. 210 osób. w r6tnym
wielru, róinyc:fl profesji i bez
awodu. Nicwiele mo.!e lot
uproponowat rn.ln. lrl1pelr;tor
wojc•"ódzkt p. Marta ctu·nnowalr.a. c:b wiłowo
oddelecowana tu do pracy. Nic!włełe,
bo, jalr.: Informuje nas pdŃl\.
cy obowiązki kierownika &kadl.mr: ~..-. biuro d yspo..
nowało na d.Ueill 11 rnaru. br.
15 otn1am.f, A
Cl:I!J'O 2J dJ.a
pracowników fl;cyeznych. Wo~~
S%pibl Zespolony
pot.n.ebuje salowyeh, a k ilka
sp61ek z o.o. zgłasza chet
przyjęcia szwat:zi!Jc. J lo by byICJ na tyle. Dla ŚIWRU'l:T. spa.
w:tczy,
kinowców, kt6r)":h
widu tu pr%,JChGC:W, n ie ma
propozyqL
Młoda

kobiet. k.dd4

prz7Jmlł'

-

pot:y b7ła

Spotkania z poezjq

z: eenzu.em e-

kooomlst.ek ...ub_p~lo ...... w
sp6łdl.lelnlath pnr o.a1ic2::aniu
czyruz6w. P6ł tok\1 mocą byt
spolil:o)ne o swój byt,

~

ma

- P&IIia.t~VU't-pytlp.la-

Grupa Poet,-eka ,,Luc~o" orat wydz.ialy kultury 1 a:tuki tf!t' l UW q OI'P!'iutora mf V -Radomskich Spotkań &
~
W program:e - aesja popularnonaukowa prelCnłacja J)Oel:jl crupy , .L~y wo", Włeez6r poujł tpt.!,w...nej.
,.r:;:a.~ odbędzie się T bm. (tobota) CJ sod:z. 16 w KST

l

ku. SJdć płil

a drleckkm
Dn tej

p~

na u\n:y...ulu

T•raz. ad7 10 :tWOin.iU, rak

ln11oeco wyjkia.

qnacjJ termów Jilelonych, a
mot.e byt t~ w charaklenie
pomocnika, cospod;Jrza bucin-

(lll łtl

-r-~-

ftie

Bez uwodo , ale na al-4

c:heę.

-07ąe•~my
I.Utwł'DI'l'lDYmL

_..,~

Okoro 100 t.aldch mletse C'l:le·
ka w spółdzielniach mlesdca·
n !owych l MPGM. Praca przy
utn;ymaniu
ponądk6w. pie-
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tu nit ·~
W'U)'Jtlr.lch.

w

stan.<e

-To ,:ę wkr6tce
zape'łlfl\Ja ~·

Wojewód~

Biura

Mieca,.aaw IJeclnatU.
trudnlm7 około 20 os6h.

me

l.lę

one

orpn

m!ejsc pracy wedtu l

j1 )

w 16 kralach
wyjetdm np. d•J Ma.,nilo~;o r
•ka czy
Ru i w Z!iRR. da
L:bil. lr11nu, Iraku. A:g)HIIo
Turcji
czy Moncom dh.1go
rozpatrują
w,;zy,"\k:e :r.a i
Najchę:niej

pn.edw,

wyjet-

d.ia się z .. Exbudem" na budow,. t do u~hlC techn!CUiycb
w
RFN,
Francji, Austrii,
C~~echo<low;~.cjl.

robót budG';J"·unnle}uane utrudnic-

w~tuymante

lan)"Cł\

ręce

n .'l't h~w}.k

Cl)lt W

ltu;n

Pytauia bez oapowiel1zi

lł)".U',

t '&'•

a

r.;.r Cbm o:ln.o.li. AI

.

ni Ato-n.WC!J na
Ui(:-amll:!
Sa..-ne tytkc; pt"Lło:'d.s:tb )f tw

budow'ane.

,.rc!311

· ~·c

ni. kle

:tar~

l klrlacja
sr.cMCólnie milldych fachowców do wy lUdów rn1 budowy pr<Jwad:uY.Ie
pn.u kieleckie firmy w Zw~~
ku RadUecldm. Szcug61nie
duto
~ik6w
budov.•l.aprowokują

o
o

llc&na grupa intynler6w-Con~ltuktorów,
projektantów,
architektów, lckwey, plel«nlarN, ceolog6·.v, droJOWc:Ow
or.al lt-katzy weterynarii.
LicUJe ek'PY •wy,J:me za
;raraicę przez. k~lec:k;e prledJI(.:bour-•two,
prLC.)t.;le przez
.,PoL.cn~o•ice'' 1 •.Jnstaleksporr•
w pOiprac:uJ.-. z lirmaml uJtanlc:mymi 1 z.dobyly :z.auranie l uz.nan~e lokalnych ln'o\'C~tor6w.

Złote

r~e

na~"t.ych

facttowc6w eenioue ~q M~
dt!e, Mowa była tu o lud.l.l:ach, którz.y wyjechall z
pned.-J"biont.-w na kontrakty z pas1,p0rtaml 5luźbowy
mt Pow\zt:Chnie wla.domo, ie
klika
ty~l~y
mie,zkańc6w
woj. k!eleck!eao wy)ech:alo,
:r.awarlo prywatne leontrakty
l pracują W)"l<lcz.nie na sw6j
rachunek, m.in. w RF'N, Fran·
ej!, H!•upanll, Cre-cjl, USA
IS.nnad.r.ie, a nawet w Emirotlach Arat)-,kich. Au,lrDiil l
poludniQWt'j Afryce. Nic, w
tym dtiwne-E:o, prz.ccież prawie ka!dy ma lub moic mlo!ć
pa wart uprawniaj,JC:Y do wyjau:lu do w~ty~tkic:h kra}ów
*wiDia.
(bl
uk.u.taltować

d-z..ietku
waść,

praw~ć.

uczci.

•·railiwołł,

bedl:ompromlso••oSć!

- Tylko
t.Pn, kt<l te eec:hy po5lada. Czy
w prz.d:::n.ie o~obowośc:l jt'<,t
~ylutacja alarmuj:ac:a7
Chyba
nie jest tak ile.
- A
pan, Jako .,.naczelny
n.uc*yc:lel"'. co J:amlnu. w teJ
sprawie prz.edtięwr.llti'!'
- Nie umlerzam przepro.
wadz.ać werylikac:ji, natomia~t
ZR:Odnle z polityk(\ resortu, bę
dę !ltwarzal ~ytuac}e wymuszające poilldane nchowania

l po~tawy t.ak. teby pows tała
"c:hta uc:r.c::wyc:b".,
W ogóle

jt''lem

z.a elitami.

~uWlska·

mi opiniotwórczymi. Na Zacbodz:e prz.eci<:lnY ob)watel
wyrabia ~obie> wz.orzec poetę
powanla w opartiu o po:r.lom
el1ł.

-

Jakim

aaue.a,-ti~leJn pul
~ław)'

bureboeid C.&,.- !IIII
ch Dlepoko;u?

- Mogq być tu i 6wdt.ie
ale wynikajq one z
tego, Ul nu1 w ~:r.yscy uprawnien i do tego naucz.yclele Idą
n a emerytu r-y. Gorz.cj je~t" z

kłopoty ,

icepremier

n

pomocnicze 1 Kielc n:1 twoIch budowach ek •po; t.owyc
w kilkuna<tu k!'ajach z:llrut!n!ają
I.MII Ol6b, o 44 p:'ff<'!'
wi~ej n\J. pn.ed rok:em.
Do krnj6w s.ą\:ednlch, d ~
NRD, C:rechołło"'·acJI. wę~;e
Au. trll, Szwecji l Norwea
W)'}rid.<:aM clOwnie pracowni.::y ł!s.>·cmL.
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