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We Frank{urcle nad Odrą
odb,-lo .U:: spotbnle r~
cze premiera 'l'adevssa Maz.owleckie,a z kanclerzem
H eln1utem Kehl~ Kanc·
len. W)'T:lz.ił udowolenft, te
Tadeu-t.
M az.o~.v-l~kl
b)'l'
p!erww.ym JJU'tcm tz.ldU ob-ce-go
palt.IY.':l
pnrlc:trm

N.e ma wąt.pHwokL. te }akl-ś
Nieudenty!ikowany
Ob!ekt
LatoJ•l'CY (NOL) pnemle reyl w
mionlony p.on;edUaldc tecytol'kun Półskl. a nad nlddóryml
n<.jotHtml Kielecczyuty
był

s:t~er.cg61n ~ dołlrc21e wXIocmy.
Pot.w~erdzeniem
tego
był<~

ogrorr.ta lk:?.b3 telefotló-w w
tej sprawie, jakie otr:z.ymaliłmy w Mla.tnlch dalach 1: róin)'cll tłljoa69.• wojcw6dz.lwa:

Polska - Niemcy

W .rhlałem .. to'' nad &a..
tyslaw~ opowiada · Jacek
Cn:Jba~ z; Kie lc. WyiCiąda 
ło dokLad.rtle t ak, jak op ilsal w
-

Traktat
graniczny
jeszcze w listopadzie

DOKOfiCZENIE NA STJL l

ego
~

o•·

r:~.

~:

pruz. niego w
-z.jednO<:zonye:b NienlCzech.
K ohl t. zadowoleniem powitał
postęp
w
rokowan!aeh
pohli:o--nie:n!ccklch.
Stroua niemiecka
wysUa
naprzeciw J)06łulatowl prem!era T adeusz.a Ma:r.owle-ckle&o. b y tiakt:at graniem)'
t.OStal podpisany .)eszcze w~
tym roku. Zostanie on pod·

•·m
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Poood 40 m:nut czekali d:iola:.te •. Sol'c!omoiei"' oo prlY·
jard leeho Wohtsv, kondyd<tta
no

prezrdento, W'fPitln.a}qcy w

po!udn' e Dom Kullury ..luunilr."'
.,,
Rct!..:~m u.
Otgon•:z:otorry
chcieli jul odNOioi spotkOfłie
- Prtcp•ono:n, wyboczc•e. Mom
grypę - pow'edtiol zdut!Orl'rm
glosom l . Wałęso . - Od ttn:J
w ęc ptonę o pytoro,o.
N o.tępnie l. Wolęso potw:crdz.;/, l~ zrettgnuje 1.
fun k-;ji
prtcwodn c;1qcego twiqzku
w
pnypodlu.1 prtegronej w W'/·
bOlach. - Po p rostu n·e chtę
btć po$ądtony o pn:enkod.zon •e w tefo·mowonlu kro ju,
o
odgry..,.onie sę.

Po obiedtle L. Wolęso ud·lł
s:ę pod r;ok61
upotMtlnlcj q<:y
P>Olcst rodornslr.lch robotn lł:ó-.~
..Czerwiec '76''. Zwrocoj q.c

s!q

do zgromodJon)och pON;cdtl:= l
m.in.: - Ceno, jako tu ~CKto/o
toplo-cOł'o

1 g::ltle indziej,

nic

447·25

pytanie,

Dziś

odpowiedź

jutro

e W 19!UI r. edenłam na
emer:r~u~. Jut P9- JeJ on,-.
l>f\llinl ~:~

euwat
c-hę

udaio

prłt'"ł

wlę:ed

Pt~wled:dll no

ł

mi się pra lala na ~ro 
pM e~atu .

nlł

1nl, ile za tc-11

ek rH nie: IN"t)'llu JUJe twh:k·
iwiadc-Je ola e 4 pr~te .•
czyli po l pr~eucl e za rak.
C:l)' słUSUtle pyta Bu.
bua /t., " Budautyna.

.S&e llif'

i ść
cen\ow oć.

mo-te

no mo rroe, mlłs.i ptO·
Momy Polslr.ę wotfł~.

o'e obow,am s •ę o jej ptr,uloić. Wciql za mol~ Jest non
u-dzlol w budowoniu sill\e] ojCt}'"tn~. N:ech to m ie~ce do te go n<»

moblłiruje.

Wrboray mityong w

wypełnio-

k;jS do81:totn1~oc~~~js1~:

~

wręczen:o
przez
gOłpO<iorfy
miasto odrnoki l d~plomu H-:.I">Qrowego ' Ob~'r'lołe /c Rodom:o.
- O riękufę, ole duło f)'t1kir
Jecie Jol!. n:e lOSienę pret)"CCeł"!·
tern, ho w'e, «1 nie będę mus•oł zomies.zkoć w RodomiY.

pr;m~~ ::Joz:.~~~~=~h twł~~
01

eona

się

Ju l "panie prerydel'l·
toł C,y l d:)
slę toklm

cle", co pon no

pono m.ott'IO odnosic!
SIGWemł

,

- Moino. Na

nos dwóch. l

tolr;

roz ie
mamy

będ1 ie
więceJ

OOKONCZESIE NA STR. !

U nas?

Tanide benzyna. Sutcstwo

ekręp

pomańskl~fO

CPN

(wojew ódltwa: kali.slr.l~.
ko·
nlóskle, leu.cu6skle 1 p or:naóskle) w ra111aeb aktywnej PO·
llt:ykl cenowd cbnliylo o 108
d ce n ę et:rlln y 91 l o !00 zl
zac-hodniero oleJu napędowe
J• - ruruJq,c na
obn likę
cen p:aliw· na t711kacb łwla
to w,-ch.

!~;~~

tami erut

3..1

Ze stodoły pałac,
czyli·
Leszek- Moczulski w Przysusze
Spotkonie w Krckowle pn:ociqgnęl~ si• l Lene k Moc:ruhkl
- kondydoł no prezydenta Rle·
czypospolitej
pn:~jechal
do
Pr~~suchy z godzinnym opóinie·
ni em. Ludzie czekali. Gvll pewni, to Ich nie lowlediie. Z miollęm pn:eclol zw;qzony jest u·

czuciowo - tutaj chodził
do
szkoły. tu mo do dtisloj wielu
prtyjoci61. Owacyjne powitonie
"pękojqcej
w
•~th"
sol!,
kwiaty, uściski. ..
- Wybieramy cdowie•o, któ ry 6 loł będzie prtewodzil temu
krojowi. Czy udo mu się wyda·

emerytur,- t ty.
pracy UJ. katdy
rok prz.eprucowan y

wuo~~
tu-lu ~tat.u

na. co najmniej pól etatu,
w n!epelnym \I.IYmiarz.e godz.! n. J ~~t jedno op-an!czcnie. które
nie h\usl m:e~
Jednak
zasla'>Ownnla
w
prt..)'padku Barbary A-- WY:
~o k oU emerytury re W!7J!ł
kknl wzro~tam! l dodatka mi nie m(lte· prt.C.krac-z.ać
IOO .pr~~ pod.-<tawy jej wrmlaru .:.:.. i tę kwtstl-: powinna nasza c-z.ytell!lct.ka
wyjJ.Jnlć w uajblit~zyM od·
d~;!a! e ZUS.
(mors)

~------------------~ ·

glMowat

deu~z.., Ma:ww;ecklego- 18
proc, na Stani$ława T~mJfl·
siuego - 5 prce , na Wlodt.l·
mierzli
ClmrFlkWicta - 1
prtiC_ n;, Romaroo B:lrto,~c:.e
- 2 proc-., na t.e~1.ka
Moc:wl-k!e&~ l proc., n nicWe-cydvwr;,n\ 't:•nowll\ 37 proc,
anklctowu.nych.

proc. ankietow:an)'ch, na Ta-

e!n~~~fcnt~: ~dd:;~~iu!~;
pełny

nłeco roku wraz: , ~rakła·
tern cranlc-.mrm p~~l(auć
Bunde§taJII(Wl 1 Bundesralo·
wl do ratyf.kacJl Pr<JCedura ra t,tllkacy Jna •na
być
z.akońc-utna
tt>ł
•.~ot
lutym
Problem mnie-j·Z'•kl narod owośc!ow:rch w obu krajach
t~łarne
rcrzw.ąl.lmy
t.(t>dnie -z. nn-r •1J~mi m:(!dt.ynarodowym!.

Przedwyborcze notowania
O.irodelt
Badanoa
Opinii.
Publlcwe- j przeprowa dlJl 5 l
6 bm. na 1000-osobowej reprezentaty\1.-ncj losoweJ pr6ble o-g6lu doros ły c h mlenkańc6w kraj u k ole}n)' sond at
preferencji prz.cd wyborami
prezydenckimi. Na Lecha Wa-

In formac-ja jakiej udUelono ct.ytelnicu:e. była blc:d·
na. bowiem - jak m: WY·

)e1

pl!lan)' w I L!topad l.łe w Warprut.
m,ni.Jróv
ucranicmych
olw
kraj6w. T(K"t.Yf M· twd r"koY.•nla n11d ""\l•tvJ-.Iq
t>
w,póJprac,- l d ··br)·m
'l·
sled:r.tw'e t:ak b' _... -h·.-z..
ruu motna Jq b\·l-• w.,dpU a~
a na IXU1!tk·J Jut(;_;:. pr:.~·

n.aw.e

łJ)raw

http://sbc.wbp.kielce.pl

btt Pols~ę · 1 k•yrtsu1 Tok t1y l·
nocrej .....,bory doprowodzq do
zmlonv w ~>ou~m losie Mtądo ·
wym, bowiem w dolnym c!Qgu
l•s ł lo Polsko .. pn:ejic!owo" w un:ędoch zc"lodojq pn:edstowlclele nornenklotury, o worur..
IJOKO,S"CZENIE N.'\ STR. S

Wędrująca sałatka
Gyl01m

łw:adlr.lem

j.alr.

roł!,llc

rhc:lał zostaw.t układowi pru.
twOrNemu Sp(Hd.l•elal .ow,u"
W f'..od.~l)'nlt klika ton kapU'I'·

ty: -

W

Opolu

WZ1Ub:rm P

ta llric•ok·ottue w~ cno.:.
a!e to n11 lit n.e opłaca. bo
lra~ptor\

Jut drold--

!llfl' pi"Z,)·.łęto 1 J>O~·I.'du

Kapust)·
braku

lbytu...O~·in" rna dz.iA: do ~Pn<'·
dania okuło 1raiara lon 1wolch
w;-robów 1: czt10 tO proo:'. wy.
10k1portowanych
Wltallit!
do
USA. Kanady Niem~~!<:. Rud~~:
:)(i.rków ko:uerwowych. wlel.Owa-n.!·wueJ sal•tld łw <!okrsys.
klej ltd. wył!e do wo)e...-lodE;tw
pó\JlOC:Uyo:h. nlewle.!• tran na
pbłkl ••o j. kleleck'e~:o l radornlklcao. Czytby nalt..)'ru hand!ow-

.

,,

:'!tt!Tr:~~:{~:C!~Idłlł~~!

l'ot. K. Krotutce
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pre:wdenta, Tr:ebca

wiedzieć

pn:u: fc:lewid4ÓW

.Majątek PZPR dla skarbu panstwa
ł

ude-

:::::~:kar;:a ~::e:;:{~~

takkh

powo.nvch w
prograbez
fiWICh.
kampcntia, '
Rekioma nie zas tqpi dioOM")ł,

prosto ID

•ledomówiełl, te

·=~;a!e~~:~~~a~t,v~o~r!:: ~~tu. P::!'!,O::e~~~~:ftV ~!!;
J&I'I0_14 hosla

propagandowe

d o tna. P«m i.ęt ca mv oo

od

~ 6 :!~"•q :~;ro:T~ r::~:'"::; ~1:~r·:~u·:;.onll r~~~~ó~
:'a~~!e~ł~~ ~fest~~. ,!~~~ sjlę i .ttłć dost~ t:iief'.

•l'łflM Ją losv listu dz-Iennikar: ll .,Willlilomołci" do PoflJtwo\CCJ Kornisił Wv borcuJ.
łl: któr11m proponu.fq
podiln.ie lcon.:<\fdatów
tutowi

wt~lri rołttnanvch

wczebtid

Teru oni lilll, oni dollatku. Niech więc będzie thociot ucui wo. i ucze ra r o::-

nooust.A W M ORAWSKI
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OOK'O"fiłe%EN I 'E

U

Tft. 1

pre1ydent6w: no Z1Xhod 1ie, w
Belwederte.
PO p•e•wuym pJ'łonlu l odpo.ie6ti bylo wie!e podr.bny~ h
dotyco:qq<:h betpo$te®.o osoby
L Wo'ę$y, o toUe problemów
kn•ju i pnynle) polit,-i poft.
Mwo.
Notychmlml l
holi
.RKS
B roń L Wolc:;sa pojechol do re-

Wiejskiej

"'l'fdencji ord'f"'ł'iU$ZO d Oeeeiji
sondom ie rsko-roóomsk <ej,
bis.
ku-po dr. Edwordo Motcrłkiego
no r ozmowę.
a spG\toniu L
1 wybo rcom; - o Nrj •
bord1iej łnteres\łjqc ym d io!agu
w
pc~niediiolkawym
wrdoniu
S1a eg61 aW:o

Woł•sr

.,Słowa •.

(os)

Nt~ w stoie J)kłUtowych
oSejm.u
w.e~arsl\alek
Kn..yłanow ~lla
poinformowała o wnlo.Ku
padpW...

brad
Olp

nym pncz 11 poa16w o u mieszczenie
nn
pan..,d ku
<hiennym nast~;pneco pasled:~enla 1enaekier:o
projektu
ustawy o ochronie pra.wneJ
d:clee k a poez.ętego. Sp rawa ta
stała sic;> przcdmlotem wyn\14ny z.dań w IWie. Ost atecznie
"''niosek us tal Gddalony. Sd m
ue.h wa lil n:domla l l w n iosek
po..
Zblrnlew a
KestrMWY
t K NP), by r e1 pa l nenle teMekiC"J"& prokklu puu u n 'ć: a a
okrtJ po wya.oue pr es yd e nta.
Na pytanie JJM. Jana Ben....
ty-Borowddeso (OKPl. kied .Y
wej(h;e pod obnady · prQjekt
u stawy o kombat3ntach oeaekuJ=~acy )ut wld.ł' mielilecy włcemarszalelt K!'zyianow ska
odpo..•ied:t.la.la. te
projekt
'l.na jdu)e s! ę w loku prae k"_
m i,y jnycn, ktt)re pl.anuje sic
t.a«-01\czyt 15 bm.
Nt<!<tępn ie
izba pnyrt.1pi1a
do spraw zwl~tan.YCh :r. por:r.1cłklem
tl~e nn ym. Puwróeono do dy<Kutownnych w
uwo.rtełl: problemów
ener~e

tl4'1.

Dyekus ja koncenkowal.a sit;
nad wpływem proponowanego
rotwoju ent'rgetykl na środo 
wi ~ ko.
Zdaniem pasłów ta
cbied:r.ina go~podacki
prey~ paru najwlr:ce j UJ~zct.eń e kolot icz.o yc:h, dlnh'Co M!t p ay
pl.anowaniu }ej ro.r.wo ju nlezbędcle Je;st oaranł&z.a~Jie teco
n~korzys tne&o wpływu.

Prof. Jan Misiak ponownie
rektorem WSI
Wybory wlad:r. uczelnianych
l ci.&.l tt u:t'gialnych radormk..ej
WSI we-~z.ly w
decydujqc=l
fal~Wc z..oraJ
odbYIJ' si~;:
'A)bory rektora uk.ol,Y.
O
stanowiSko to . ubiega ło się
tr~eh kand, dalów, wuein:t:j
l&lo ~wny eh
pruz kolecham
e iek lonkie: prof. de hab. Janusz Buga. prof. dr hab !nt.
Jan MuJalt. prof. dt- hab. int.
Jerzy Urb<u\1-kl. Wycrat - uzy"k:'l-w <z.y 31 gł~ów - pcoL
1an Mb lak.
k lerujqcy radomską WSI od 1985 r oku. Z
u ev.:-lrllą l~ ,w :ą.uu1y jest od
J!JII4 roKu. pcinll
wcześnie)
·r~om~cję prorek\Mo ds. dydak.t} iti l wyeh<>wau ~ ll..
• Thu.hlccld

prfł'&1dent,

l.iorbac~w .

,l.;.tl
l>ll·koC

, l • r ;:o~».l.

rn&~l

Jlł'ud
poludnicna
c.ftcJal•l lł wizytę
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. dwuw Re-

l ~-~ -"..4enloe1 N1em;-. W
lOiiLal uroez:r.icle po.-
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_.:.ł,.d•. lu

MieU>ił

Gorba-

c..t. '"' ~ofll..o) l I'G4U10W~ W •• ~r')"
..,.;;.) " t
kllit'lłł'1:ł'l11 Helmułem
~··Mt·•l<l. 111 Wifi'zorem obi) po'•t><-y Jll'.iplllli ra~hJecko-nłe

l.io.l;,tl o .,dobr,tm ~
M 10~1.,..;.;o. p;!Tt<"r•:Mwie l •sl)6ł.
_

~·kt.;:,

,. ....,, ..
•

"''~' i

''iy \lSA w
t>WJ:>I.

1..alooe Per-

w~:osntlł

o 280 ty._

~'"•ltO't.l_'l.
O~IIIC'Uiob)'
u~rl'lłl iołr.l erzy

'-:• ~r;•

l< •'lrlo·4h
nit .."<'

fl•tJ

w

·•kolo

ł3D

\y._- ttwler-

P'lttir:flwy

'''""
W '·C'4.•11rtek
nu"t" B.;,b_

dv

ngionr.~

lO, •ł.e

amery-

t.yrn regionie wy..

.

w..łłtntton

p rn,'l'den\ 1JSA.

polecił skierowlliiĆ:

&atoll.l

dodate.owc

Re-ktor WSI ma 48 lal (tonaty, dwie cOrkl) iest absolwentem, Liceum Pedagogle:r,...
nego w SolcU"' nad Wbl~~t l
Politechnlłli
Warszawskie-j.
!<pecjallstą x dz.leddny mecho.noilri technicznej. Ma bogaty
dorobek naukowy, opublikował .wiele prac,
podr(:ewlk
,.Mechanika ogólna•, monogralic ..Statyka t statecmo&ć
konstl'ukcjl pr~lowych ...
14 Ustopada br. spoJr6d o'ób zgłou.onyćh pn.n "teklora kolegium elektorskle wyblen..c prorektOrów. ~

(cn•)

W skrócie
oddałały

wojU: J•do•wyeb l

slcll•h, by

oofanla

~~

ftłOł'

Trak do wy.
.r. Kuwejtu. Bu§h nie

z.nutił:

~oprecyzowal

llczebnoicl

dod•t-

kowye.h po.i:lków.
•
~
p roe. ankJeto w•nym
Fr&Deu.tó'W' Jest lrtanowezo pned "'· ayeh udziałoWI woJ-11: frar~
ruU.Ich w wojnie pneeiw11:o
Jr•kowl Wyni k• to z JOnd•tu
opinii pubUI:J.llej dt.le.ruUU ,.Le

p~myslu Tadeusz
podkreś l ił, ~ kota jest pna r~d
doslol';rega.na, jednak ze .n.gh:du na t rudną syłuack Jo• po.due~ l br ak .J.rodk6w n.a in-

MiniitH
Syryjex,rk
ni«znojć

Podc::u~~
wycofywania
się
oddz.ial6w Armłl RadUeckiej
stac)onuj4Cycb na terenach
NRD pruz .nas& lttaj
przejedzie 11 tya. pociągów i
3 ty s. kolumn lamoehodo-

w esty('je
cymi

wych po 300-400 sarnoebodów la:atda. Cą wylreymają
to polakic koleje l d ro1i?
Niech się o lo martwi m lnUter Sltubhnewski. M.oie W"/wolcz..Y n a ten ccl jak ld pie-

nl4d U!!

d o~~a

W~szoścl.ll
l~
&los6w
Sejm od:rwcil poselsk i projekt

J)al' tW politycznych
d..ialajqcycb na pódst.awie a.rt.
Konstyt ucJI P R L. P rojekt
m ia.l do.lyuyć prz..ek aa.anie. na
rwcz skarbu pa ństwa nieruchorno-ki był ych PZ PR, ZSL l
S D.
maJqlku

3

D Yskusja po6d.ska, w któf'el
ue:z.eshik:eyll praktyeUJ!e w Yłąc'l.ll ie pnedslawklele
lewicy derncH!:ratycwej . d otye.ula
p r-oJe• tu tzw. uM,a.".y ..ł..<epll
uaDd:ier•
o 'Pl'W!O:iu na
rzec~ 5karbu państwa rna)ąlku.,
.który poz..oratawa.l "W dy~
zycji b. PZPR.
'Poslo<~Vie

x PKLD pn"ypomm.in .. te spraw~ rozlimajqtku po b. PZPR
.r.a}łnoviata s!ę rzetelnie komisja r.z:::ldowa l
zarwc:lU
pro)elt.Wwi
pn.eckt awlonej
uMawy. iJ. ma on osob.t .,polityemeco odwetu", slut,t ~od
cięciu lewicy od jrodków mate:-i.a.lnych w okreele kampanii
prezydaleklej". Pos. 'Włedal
ml"n Ciro•• sewies powiedUa l m.In.. te l.nttnc:J.1 pro·
jektodawcy jetł: ,.uprosu::r.one
rozliczanie prz.eu.loki". ..usu nl~ie
u sceny polltyCUle)
Soejaldemok:rac ji RP" Sprawa
m.aj~tku po b. PZPR f)Ow!nna
być zdat~lem
pos. Clrn.osrewicza - rozwi-.za,na a&odnie ~ obowiąwj~cymł pn.eplsaml pl'MVa l nloepolrwbna
jest d_~ te&o speej.ma uslawa.
nieł.i

czenła

Po PU.eł'WJe obiadO*-el posłowie pnntąp.li i de~ &ł060wa
M projekl6w uchwał 1 wt_...,
omawianych v.-e 'A'<:teł.nleinej
faz.ie obrad.
2.61 ~losa."lll pczedwtc o ~ podJcto uchwa.łę w sprawie ;~a lo
teń paliłyki e ne-rcet.)'ea1ej n a
lata 1990-2010. Ws.trz.ymala
si-ę od cło!owanla 16 osó b.
-Sejm l)Urlq l

wtawe o

pne.

j~iu
prU!z skarb państwa
mojąUl u
po&O!!tn jąceco
28

sio.c pnla 1989 r. w po5ladauiu
byle) 1,Jtdnot'wnej par tił robotniczej. Dołyczy t o równ ież
'f"'6n..ytelnołel., śrQdkó w finansaw)"(:h l Innych praw mająt
kowye b te] partU, z wyJąUdem
~~~~~yeh ze PJad ek
W my!l u.sta.wy

s~.ef

Un.('do

Rady M lnhtr6w ma powoła l
llkwk!ato.ra m~nla byłeJ PZPR
l'lll)ruen\uJą.ceco
wkacb pa6--

rtwo.
Za pn.yj~iem -U~Sta..wy Cło- ""
sowalo 167 posl6w, pn.ec:lwko
było 120 a
32 nie w)Taziło
CIJ)ini!.

201
mało

.r.a.. 13
s~

-

pneeJw. $3 W5l r:eyt o wyniki &lor;o-

w:mlt nad projektem ustawy
roz.surz.aJącej

zail:ret prywa ~
tyz.acji prze&.M;blorslw pa ń
s twowych. Jednoeuśnle Sejm
odauelł nądowy projekt ustawy o n ieodplaln.Ym t.b,-du
uęśd akcl.l
.,Stoczni Gd ań
skie)",
ponlewai
J)f.zyjęta
u ~~wa. .,roz.sz..erza.jqca" \U'I\Oi•
Iiwia toir;ie rOl!W'Ii!:r.&nia.
I .r.ba odnruclła wymaganil
kwallfl<owan~

wick.szokią

&ło.!bw poprawk i Sena.tu do
ucbw3lonej were.śRieJ pr:EN
Sejm ustawy noweU:AZ.i:lcej
uslaw~

kar~Kl-6karbową.

z obrad

J

Kieleckiego
Porozumienia
Stronnictw Politycznych

8 XL 1:11'. odbylG alę kole.jne
reltt,- w ymaga
~ao
pncspotkaole Kie.leck.leao P oro.
sUwme&o g,gospod.arowa.nia
miasta w celu m.I n.. zakt y zumi<enia Stronnictw
P olltycmych: PSL, SD 1 SN. Po
wizowania pr~·atn.eco
budownldwa.
p r z.edyskut owanl u
•.rtuac)i
&,pOłec.r.no-i)Ooli \,tune j w kr aj u
w pn.ededll N w,-bor6w pre-Wyrai.ołlo de:z.a.probatę wo:.ydenckle.h
poslałlowlono
bet pr zewlekłego ob!ad:wnia
:tWT6clf •i!i: do spol ~uń stw a
st.unowbk kl e rownlcl.,Yc:h
w
RAek o a k tywny ud~a ł w
ZarZĄd l.ie Miasta, co w pływa
wy bru'adt.
niekon,yst.nie na pracę a dmi·
Na
s poLkMli U omówiono
n!stracj! samorządowe-j.
Po•
chla:tatnoU
Zarutdu M leidobnie odniesiono •ię do lra ku ostatce.wd dec yz.;i
w
skle&o. która nie spelnla ~
czekiwaR spolee.z.oycA. Datysprawie zagospodarowania buny to ~1asz.cza ch notycz.oyeb
drnku po byłym XW l'ZPR.
l niekontrOlow anych
:unian
Fakty te łwla dc:.r.ą o braku
w sieci bandl DWej 1 nk!za- la:.oncepc.jl rzq.dz.enia m iastem
cbowania wlaJciw:yeb propor1 stwan.a)~ nlepot r m bne eej! w pos.zc~óklydl
branmocje J niepok1>je !II)Ołecz.oe..
iach.
•
Zdanienł K ielec_kiego Paro- .n., ..,
KMD!&Ja Kiekek ler•
wmleola
Stronnictw
P oll- ..
Penw ..lenia
tJ>C;~nyeb, natychmiastowej )toS "'on•łełw P•HIJeu:rc:lt.

Fi ~:aro".

• Iracka prof~Myeja omówlen\.a na -Ji pleumej Ztrom•dn~ia OtólMIO NZ 11:wMUI n•rastajęeej

obeeaoid
~ro)oeJ
USA w rejocle Zaiokl Penlli•J

&Qiitala odnutQn• pna: bi u ro

l;rromadu!nia.
• Mlęcbynarodowa 1ru pa .".._
cyfl$tów .r.apowiecb.iala zorl•nł
zowanle ..,ec:jal.D.Yeh obo&Ów
pokojoW}'eb, u.łedlOJU"eh pna.
jeb p rU<Utawlcl4!JI. ld6r'e s-....
lyby - w pr.r.~u q:ody
S.a:dadu .r.alołoo e
m!ęd.&y
ll nl• m l Iracki mi l ameryka/wrldml w celu u.pobiełenl a abto)-

je:st

moi.IłwokiamL

;:~~::irJkw~oj.,s" s~~'.':i;

byłej

Problem

nie~lł'

nie do pocodzenia mdcwMUono~--anyeh potrub ~ i!lflteJ'lr-

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

Wo

wal w Non 4: ziemi j.lu;ny Itrumień ene rgii świetlnej. Te&o
w!teaonJ
podobny
stotek
światla 1 Inne .,eret:ly"
:r.auwaU!no nad Rzen.owem l w
kn.jach Europy uchodnlej, o
- To, co uob..-erwtwWano w
~z.ym doniósł mJn , ~Express
ponJechlałek nad Kieł~mą
Wi«r.ornr". Nie moct:: wyklunie było rac;r.ej meteorytem
~f. l.e mlell*ny do ~la
CZJ komel14 - mówi adronom
:.; odw.ie<kioamJ nuz.ej eywl- Nuze ur'Ułdr.eoia -tcco nłe
lizac:ji. Stwlercbenle teco ole
wyehwyc!.ły, lecz. )eden z. i:G-JeM r~ Pr06ła, ~do te
Ieców
uobserwował k!łka
apr_.y są o&miesmne . Dodam
łw'leUnych puni:t6w nad KrajeU~CU, ie $kala ~wlska. kt6kowem, cułt:ając na autobus.
re z.aob:;.erwowano ~ bm. moOtr&yrn.:.li.lmy tet donle&len!a
ie :r.wlastowae więku4 cl.ęSlot
o podobnych otr;crwaciae:h na
iiwo.Sć wy.sttpOwanta podobobuau.e Połlki
1 Innych
nyc.h z.Jawif!k w n•Jbł.ltsr.:~m
par\stw. Na naukową ocenę
cusile {ła.k ie Sit wnioski z wie.r.jawk;ka - lub hiJ)Gtezę trzeloletnkh badań dotydlba bęodde t.roch~; pOC~kat.
nu w róUl yeh krajach anjestrowano ponad 100 tys. (Ib.
- W tej cłw.il.i nie mam
se-rwac}.l NOL. w Pol.sce ~16ko
wn.ys!klch maler~lów o tym,
500). Oslalnio taką falę lTFO
gd~ l eo uuwat.orlo - ponad Pobką ob3erwo"Nano w
wle<hiilł mi wetoreJ ulaolog 1
latach 1Vi8--1982.. Wiele wskaKlubu Kontaktów K01micr.- · r.uje na to. -te ~awlosłt.a te
n~h w WacKAwJe W!IPÓiaulor
odd:r.iałuj:& na otoczen'e eWm.In.
,.Katalogu Qbsenvac:ji
w.łeka l ••ywoklją Uw. nieNOL w Pob<:e Krayukf P ieswoi.st.ą percepcję czyll :cwk;-kebeła. - K<:N'espondencl z woj. !.Wrlą pobudltw~. luóz.ie motoruMidego t by(l&osldec:o zaP się inac7Je) t.aehowywa~.
uwat:rll 5 li<stopacla prulot
bardziej kMresować się zjadwóch rodwietlon)'dl ,,cyge.c"
wi*arnl psycholronicm)'TTI.J_

Noc komety?
jesza.e dwa. lub tcz.y głuc:łte
DOKOACHNIE ZE STR. 1
udenenia, jakby Cdzleł d.aleko
była buc:ta- Jeden :. a.yłrelui
..Siowie'" obt.erwat« z Buaka.
ków prz.yni65ł nMn z.djęcia WYPn.e.w~~>...lo slę n.ybko. bez.konane polaroidem na k!e!ccsr.m«owo od strony W!edoi•
kiej l(a(Welnl Wida~ na nich
na pólnocny--.nchbd. I.N.n.,y~
dd.wny lekko spłas:r.cmny oleez. be-z dymu. jakby iakił mabiekt, jakby latający spodek_
teriał s!( spalał w z.lern.<Jtiej
Ze wzgledów technlc:lnycl!o nie
at!DG3ferz.e. Mot.e lo komeLa?
publikujemy ID- .
- Miałem okaxj~; obserwóCz.,y UFO to poowałl'ly lewa~ z.jawWto od pocz..1tku do
mM? Jclt najbardz!.eJ, »Własr.
kQńca - mówi Zdililaw KJIIm
z. Kielc. - Dokładnie o lg.oz c::t.a dla astronomów lub ulolog6w. - Pru:eiel {.ałrt, te na
u«a.z.aly się na hocy:woc\e S
•nau.yrn obsm.rz.e pojawił sM;
świetlne punktY. jakby z. ranie:t.ldeoty!Htowany obiekt, nie
kiet sygnalizacyJnych. Pomy'omacza od r8.ll.l wizyty Marlałem o kampanil wyborcz.e},
sjan - powledział mi pracowale nic .• T'o.rtuzaly się z. zanik Obse"'"tor la m Asłreno
chodu na wschód. Gdyby Je
ruie~eJ• Unlwtta)'łet u J aeielpoh1c1,yC, pow.iłatby tcójkąt
tohskleJo w Krakowie- UFO
równoratrnenny. Za nknl dwa
warkocze. 'plerwny wlelkokl. to obiekt, którego nie u d a l o
s! ę r.identy[ikowat. mote kojednej uó~tej
nieboskłonu.
muś się nie chciało-- i t)f"lemJskn.ące, kolorowe. Znltnt:lo
t.o z.a horyzontem po o.kolo 15 lmąl nie za.uwatony. M6tł
pocbodz.if % prt.eSlnenł aa>trosekundach. Radio poda lo. te onomlczne j łub :r;1emskie1 (sa.biekt taki z.a.uwai:ono nad
mołoly, pociski
woJskowe)
Franc:J~t. Belll:t l RFN.
mócł byj Uuz..ją §wlełlnlll . w
- Bylo lak, }ak OPiWlłcle
prze s t.I"U'11ł kosmie11Mj tyłe się
- móo.vl Jeny Wot.iłesak :. Ced:~:yny lecz. ja sly.>zalem d zieje_

DOKORCZENlE U

STR. 1

Id bytowonlo na rodu sq nielWY·
kle c/ęikie. MOwi się, łe tyjemy
w pońst"'ie nlepodległ)'ft', demo·
krotycznym, Ale dło kotCiego demokroeło l niepodległoić
nie
ti'IOCJ:)' to ~Ił.
Demokroe jo
zoctnle się wtedy, kiedy .-łodto
przeleozono taJlonie spoleeteA·
stwu. No rotle boMem Polsko
jest ,.zowlesrb!'lo" międzr tym
werorol, o tym Jutro. Totolito·
l)'tm wprowdtie się skońcZ'j'l. ole
teka Rzeczpospollto, w której

- Jot roHI"iqtaC sprawy
koniowe w Pn.ysusteł

:ia=:~~en:~~tuk!i~~

c ie kopuły,

Pal•w•1lle
P~ pewneu '"''..o.
nta z.ac-~r.e.w tOr .y d.J,c\1tant, WY'WOCh-illocJ s;~ z p-Jblłcmokl
w tal : po·w.c.odlital: - To się w pale -t-e
młeki.,

tywy

Księ&arnia

nr

-łO!I,

Kanc~J•

tam .~

będde się i,.ło

dobrze ,

jencą nie
poplecmią

nodesdo, Ja l mol
tdqłoll'ły do celu,
_ ,spokojn~i Metodom!. Prowdq
jednak jest, te musil'll)' buÓowot ~
nowe połistwo i nowq gospodor·
kt, o rKe pn.erobłoć starego.
Nie ."..,norCiy poprowioC - to
tok. Jakby z.e slodolt ·hele' wy·
bYdowoć poloc. Por\stwo, w którym tyjomy t(utolo powołane w
okrełłonl""' c:elu - zniewolenia
Poloków.
J.st wiela S9fOW do
routnygnitclo, np. rodykolne
tmiony nole.ły pnetprg,wodzić no
'Wsi. Jestełmy togroieni ekolo·
glctn!e, co trzeci Polok mieszko
na lereole kotostrołolnle skolonym. M6wiq, te KPN skupio
wielu młodych, o!e pn.eclet to
od nich toldy prtysdołć kroju. ..
8-;łJ' prtonio, nlekoi'WOM:jono1no dyHusjo -"rryblerolo ctoł<lml ~onolny d.orolctef.

-

Dłactege

~o ud.awłonł!.

talrie

KIELCE

błtlro·

boc:ieł

- Nie wyftiko ono u nos z
wprawodJenic kopitol itmu, to efekty ciqgłcgo tnymo!'lio ~ę

$0·

cjolltn~u.

Porunono jesu:ze wiele prob.
Iemów - polib'k; togronlaMj,
gronicy z Niemcami. pytono o O·
soblste doświodczenio. Spotko"ie zokończyło się w p6inych
godtinoch wieczomydi, odbyło
się storonient
dyrektora ZOZ,
Bogdsmo
Zojqa:kowskle!lO.
Cllonko KPN , Roberta Szynki.
Ucres tnicryli w nim m.In., Ctlonek ntobu wyborctego lenko
Moczubkiego.
AndrzeJ Toma·
newict i rodomscy liderzy KPN
t Doriuuern Softtq M aele.

K s4ęprnla nr
kosr.ow~ka 31.

1!. ul. Pie-

l. Marla Konopnicka: "Na
jagody'', Rcs Polona, ~na
7.ę00 :t.l; Hcl.bd egzemplarzy
&G - spr-zedano SO.
2. Grhun1:
,.Baśnie
dla
n::.Jmłod~z.ych",
Spółdl.iekdn

LudDWa

Wydawnlcz.a,
cena !8.000 zl; l0-25.
S. 1\hria Rttdlliewll"liwna:
" Kw!ul lote, u··. Alla.
1.000 %1; 20-!0.

na 35.001 t.l ;

26---.20.

4. E.t.cenc Sue: ..Tajemnice
l 1-H. Somlx. C'e-'

Paryża"',

na 20.000 zJ; 30-20.

5. Relaud --'!lPel: ..cau-

~la".

Pańs'twowy
een:~

W yda'A'flic"l.)',

Insł)·tut

2t .OOO :t.I;

t.B--15.

lrltJ

- -·- - - -

';-.

Srednia krajowa

mi $lr.sunll:u pracy z przyczyn
dot~·tt4cych
takłedu
pr&tJ
łlh.
51ę,

nie

U. , nr 17,

1011 podaje

pO:&.

ii p,.eci~tn.e wynacrtKhemiai~n e ., sektorze uspo-

łeczoiooJ'm

l

podlrtawowyth

dzi;alów gospodarki
{bez. wypł at

bilaQOwej)
WUO!i"ło

w

narodowej

z zyall:u l

t~adWJ'tkl

w

wynosiło

l.!M.04ł

•t~u11ku

JMizl 1

do wruS-

cey

chłopu

~nble.

Sekrelar~ url.l)du na K.elecczytnle
preyuedt d<l
pracy, gdtJe jut u.st.ał .,ntere_,ant6w, otW'Of'l.ł'ł pokój. wpukli ich \ ... zamaorl
Na ti ałnym łrodku pokoja
leta!y, n(.eco s tatyaowaue,
danuk1e ma)tkl, k t<K-y<:h
JPtUlłacbka
utywala
łi~J
J)UCO\\'.anła b lutka.
Sck!'rtau by! ut~l\!)""• 
n y, a 1ntereaanct petol uUla nla_

ul. Ku-

1. Jao11n Rollckł: MEdward
Gierek Replika", BGW.
cena !8.000 z.t; "SG-SO.
3. ..O:dde łwiata", Ludowa
Spółdzielnia WydaWltkU\, ce-

Aha, a

0HUSł'

dluisey
dz.ieit", C1.ytelnik,
cen., S.IIOO U; llcz.ba er~
płany 2G& sprzedano 108.

d:r.lern Jku 1998 r.

Nie socjalistyczny
i nie radziecki
W na~le ZSRR wstan' w
preys zJokl pom!nh:tc
słowa
.~jalls tycmy " l MradL!eclti"
Podala \o w
piątek
agenc:)a Ktodo, powołuJ:tc się na
radLleckle :tr6dla
oficjalne.
Wedlug n ie) w z.alącznlklł do
noweao ukiad11 :t.wiądr:owego,
który je ~zcz.e przed lS bm.
powinien. z.ostnC prz.ed.\tawiony pod ~ąd spolccr.ny, p-ro·
ponuje sle naz\1.-: .,Zwiąu: k.
Suwerennych Republik"'.
Po utwlerduniu pncr. p.uJameut układ pmo.•k\leu obowląz.ywać prr.ez. 50 łat.

nia 1998 r. o 11.7 lti"'OC.

ReO(.W:t oc-y """amoohodów
w.cugó!n1e w okr~ic jesien~
no-.z.lmowym. muR-.1 byC w
~ym st.u.łe: l odpow~

Motorady

Z.łKu4UKtO,

skorodowane odbla.O'k ł re(!ektorow powinny być w,-m ·enlone 1\1111 noNe. Pr()':;zę pamiętat- o tym. te po wymian ie taró~,ot;i w hunpre nalei.y

;-..st

-

Inst alowaŁ

l. CerneUHS Ryan: .,Naj-

Ze stodoły pałac

dol3

Prz.ruJa kotitka do [)Odk lcleck;ej apteki 1 po::tpr.,ol1& o ~Pumy• łrodek antyk o nt'epcyjny. Doorta b IPralc l pocztla •11: p;rtaC, ~
~stCMOWa.f. Dopocłow.,.
wo. - To :zna.eey - No

50Cińakleso Ił.

ludziom

IłUJ anle m

Z I)E'Inym

- Po e:tękl. Demokrocjo to
tok.ie odpowiedtiolnoSć to slo.
~.

..w~

po~\Mllęt
person.1ln7(!h łrl
torml)jem y
o c\ełtaw•m
pomył!~. aby
dyrek tor~m
Domu P omoc)· SpołeC::r.."U!j
z.oo;tala projekUntlta modv
Tu patka. tam ~~l.\'p"Jn
Q l od b'ed y fa!ł)Jrb

4. ,.T)'sł<łC spJełiw - dnatael\ 1 sQ'ddklem'", Watra,
cena 55.000 z.ł: 40-:!.0.
5. ,.Va.demecum lekans •·
ciln~a:•". Pal:lstwowe Zakła
dy Wydawnictw Lekarskich,
c:ena H.OOD z.ł; HS-18.

- Jeili ma my odd.ać: glos no
pono, crr top ewni no• pol\o ie
trt b t dt iemy w woł..ej Pobce.

·••-..:~k

łgen eja

książk~we

Hity

p· d

TAŚ-TAŚ
donosi:

~nilu•·

- Tok jak w cołrrA kroju, za.
roblei powinnr wunsnqć, br kotdcgo było stQĆ no kupno włos·
nego l'llieukonio-

tał: ,e

prezydenta. l usl,y~U:l 00·
pow.edt:
Bo ma• pa te: u ,,.J, 1

!IOZESA SMORAWSKA
KRZYSZTOf' KROGULEC

z kt6rej

łeb7

k c~rowa~

.em moJelo kan.dycbt:J nl

tę :IHnpę usła.wif
na specjalnym slaflowi..--k-u. oonletar6wki c-z.ęsto rót.nl(\

waż

się od!eglośeią włókna tarlli!nia od kołn i~na {nlestarao-

nie w,-konane). a te z koiei
Cl:(~to s.ą krt..}'Wa preytwler·
dz.ooc l dlatezo n;e naruszona
lampa pa wymkffi!e tarówkl
mote n.ucaC sn()() iwJ.atla w
nle."Niaklwym łtieruułcu. co
mate prz.yceyniC s i~ do W:-go ołwietienia df'Oł.l
1®
ośłepb.ni.a. jej innrcl\ utyt-

k4Wf!*6w, • t.e stw...-u ua:roten le. W•U.• jed \Nie
spra'Nflośt
ptttmtaleco
oiwietleniol: lat;loP poz.ycyjn,..:h. k.le.runkow~k a.zów. Samochód pow!&•k!n byC dobne
wldocmy w c~ !e mgły,
. łnloeiycy , dla jad~ych z bllł.
·za nam!. Dłałe~o pr~~ lii(
lm prz.yp-211!~ - te z. oęku!(
tyml
klos!.lłffll
§ą
bał-dm
brudM od wewnq tr%. t;rnt
samym dają słabe. mało Wl.·
doeane łwWUo. Kło«Ee tych

z.a

ZdN"ta się }e-chał
samochodem ofiep:ającym n u
wlącwoyml
łw'-Uarnl ..~
fani.D'". Sprawdfm,- w!ęe eq
nau Amoc::hód nie ma~
Wnifa w s.ritemie włącun!.a
~tyoh
świaloeL
Dobnie jest

wypo"atyf samochód w tz.w.
la.npy
{)fUCłwmgle!ne dob.-ej jakokl np. kraJowe,
wła.łciowłe ustawione znac::rnle
Watwiają

ponaszan~

się

podnas niel-byt lle~ tel mCI7
Co• bardw teędq nie ma
łw!atell) l de~aczu .La.mpy t.e
nalef.T u.ł'llodt :nvać
bardM
nlsł:o, bk
j:lk t.alllOC'OW.Jne

http://sbc.wbp.kielce.pl

._ tabryemie w ,,polonezaehM
Dobne je wtawit tak aby
o'wielWy poboca droci łwtatlo odbi.te od ooboc~ nie.
twóny tak •~j ~klan)""
w tl.a3ie ffiCił'. ja.l&: światła
~ntewione

ro..~oki:\e

M

drocL
UWAGA:

Oz.ił,tj,

Ił

bta.,

be~kt po uko6czoenłu
z.awGdłw lurtJncnwyd:l na

lOtae ~Kielce" w Miedu....ej
G6rw (na.Jwc:..-W\iej • Cod.&.
11.

~inleJ

o

tł)

POita.łe

cb(tnym .fak Jei<t.C, b7 onc~ -za~ bent.,vru;.
ZOZISLAW KU,U:tA

STRONA 4

~~~~~~O:e n'ki
W ~~i:~
z dna s:r:uflady...
lat
6

Z reeionalnej witryny

30

pnl'lełal

Zwornik
jedności
,.W

t

ocenę

ll.r)'tylr.ę

eałl'~

1 połeeuń•twa klel~ki~IQ wllawae $ię nie eht"'a lem 1dyt na-

wet e. tr;tón.y w cua;e ..·o)!'l)'
nio dali SIC nrzekonat. dz11ia}
~~~
;t osko :~a l ymi obTWAte\aml".
Tak w C'U.'rweu 1939 roku napiSOII ..,.tatn! 'Orfl:ydent Kielc w
n Rzeezynos.,..,l'I~J - Stera n AttwJnall:i. -pomlnajae rozbicie l
' aki6C'enle kieleun 1)0 1 wo)nle
łwlatowol
w umeeia tworzani' niepodlecleJ DAństwo ....·ołc:l.
,.F.pltatl um Prezydenta ArtwlńakJfiCO. to llll'zwykle
atannne. albumewe W)'dawnletwo. które właśnie trałla do
klele.;:ldeh kai~artt. Wydano
auruptem Wydziału
Kultury
l Sztuki Untdu Mlejskll'JI:O w
Klelea.:oh - ~~~ dlu11em. P,kl

byłe ••ladze
mlul.a sl)łacaja
klelnanom za •Ydlledz.ICHnk!

leli,

t:trH'l

t radycłl

l

niemal

p6łwle-ae,

1

hktorłl.

Pretekstem

•ydanla albumu

był ub :e1łoroez.:ay
PGII'Ub prelydenta
ArtwiQkieco ,,spMniofly o eałl'
nlęMzinlłll lał.
bo 1'6t111 'władcy
li'ICO łwlala
zaltuyw.ll oddania e~ oct.a\..

bowiem u mnie na
dnie uu.flady pot61kly, i)Ostnępiony .r.b:orck pioseneic lc&ionowych.~ A było to tak_,
Na poc~tku m~ j pracy z.a.
wodowej w ch:a.rakterze ldetO'A"nika :tl'Jt.YC:!lleJO 'tiel~kie
teatru. w 19641 r o i3vta au:
prem1era ,.Kr610'9.'e j prz~mle- .
tc1a" w adaptaCJI L. HerdeJ:e·
na l J . Stwory w re-lyseril O
Kouutskłej
Suk:cea był -oJromny! Po premier-te mlat
miej-SCE wystawnJ battK:it:.• (l.a·
kle to. były c~y!), pn:epła·
tany gratulacjami i toastami. •
Szczególne "'')'razy
uznania
kierowano do nestor:~ kielec·
kich
&ktor6w, ,.ldeleckleco
Solskiego" - jak cz.ęsto mówiono - Edmunda Karash\skiego. Ten utalentowan.v akloT l plosenkan wodewilowy
stwbn.ył
bowiem \\o-'Spanl31ą
kre.acJ~ w słJnnyc:h kupletach
krakowskiego fiakra . Jut dobrze po pólnocy l po kilku klelinkach, pan Edmund skin(łl
na nmie 1 cichaczem z.aproWadt.il do siebie, na ,,górkor:".
PoszperaJ chwHę w blbl!,)~ l ,.,_T~yl mi rozsypu-

,0

Jiicą

sh:

ksląteUkę.

.,Mau l

dobrze schowaj - powledział
- mote ci sio: bf"dyś przyda.
niej ezlow:etr;owl ualutonemu.
Ja Jui tn~h pl(lt.enek wi~J
dob~emu.
który tyle wyder~,h 1dplewam .•"
piał"..
Tak poWiedz.lał nad
trumn~
Stefana ArtwiDak~ICO
i tak oto stałem się właści
aento1 Stanlłlaw Zali:. [)l)!kł
cielem unikatowego, myśl~ tet,
niC!łlie
tAAdło :t u.st 11:1. billlkup;J.
te
pierwszego po oci2.)'·
MlettyałOJwa
Jaworak 1e&o:
skaniu
niepodległości wydan !•
_ .. przy Jcro
.:robie atajemy
&o śpiewnika leg!onowe~o u.ol)olr. aicbte. ludlłie r6.ł.nyth orientacji ooillynnych l·ś wiato-.
tytuJowanego ., Plosenkl leguna
1
PlosenkJ zebrał Bo~~f!.;d':'~~Y•I~rh" ~':~!ac~~:~ tulaer.a''.
Jusław Szul legionista, ra
twórcE.1 jed'lo*eia. u pejcdna·
wyda,la ksi~rnla J. C.r.cmecnll'm ku przyll'~)n~t-1. " To biskup klcgo
w Krakowie bez ukat.a·
Jnwo:·•kl
no:twa ł
prezvdenta nla roku. Sądz.ąc )ednak pp or.
Art w.liakicl!o ..:twornikiem kdtogra!il, kroju cz.clonck l roODM!l '. H,YI nim 4ł po kl"U.
dU~ju papieru. z.biore~ musiał
o
pre~ydeneię
si~ ukaz.ać. n!e póinlcj nit w
1919-192.0 r. Jak pisze we
w<tc;:pie B. St.UI: .•Spiewnik
ten, to śpiewnik leguna tut.ac::ta, bom spisywał go z pamh:el wla mej i kol~Ow. (...) Natomiast p:.Salem te piosenki
tak, jak je z ust tołnit"ta1dćh
A
sl)•sr..alem
.. tak', c-o do słów,
zdjęcia
archlwal~~e ze 1blor6w
jak l - melcdyi (...) nleitt6re
M,ueum Narodow~co 1 kolt'k·
cjl orywetnyeh. Ola lr.iele:tan 1 pl o.enkł zmieniłem nieco lub
mllołnlk6w Kle'c - p~awdtl•e
slr.r6ciłem, bo nie mogly w elłt
raryteay
tu w pełnej postaci, by me
Nnd e:ałoic!t cin•ał. j lkODUuraziły
poczucia subtelne;::o
ht" ~:kładu ,lltdtczne~~~::o. it:'A-e-wstydu społeczeństwa".
rendy
konojllranczne j ' wybor-u
lluJtl'lldf - nleo.!.·•lonr
Wartość
tego
fpie\\·nika
Czo:alaw ~:r tMH-. oddaSile hlm
trudno pru:cen!ćl Je;;t to z.t:iór
d'l rrk
wydaw .. !ctwo • •uta
217 pio&enek' ~piew01nych pn.ez
szu~'h~-l rekom .. ndlłejl.
lealonhtów
I
i
U
Brygady
na ·
(rukl
wszystkich frontach Są lam
w!((: Ulrówno s tare, znane du.. E"J)llot n n1 rrezy<lo• ta
.\rl:to wc:t.l'łniej pieśni tolnleukle,
w:h.-kaef.!o"
4ruk- Kill'·:tl!!e
patriotyczne, hiatoryc.r.ne l lu7.olr.hdr nr,. rieu•". rni( ł u. -t
dowe. Jak tei pi~eu.kl n o we.
G t·o~ "IC·ClloDI~n.Y , l:<''la ~ 3ll
po.,._·sta!e w lataCh V!l4---1918. I
~~·- t ł
- Skromny jest b:~ord:r.o poclkre.Sia pani Malgo.sla. Nigdy nle pr:cypL,uje
sob!e
w i~ccjl... Jak lesz.ct.e
t\n41 byla malutka. pos...edł
: at. do m30;arnL W:.adomo. t.
racji wieku l tak go obslutą
bez kolt"Jk i. Ale on. n>e. M'eda1e '>Ob~e przypiął... Ze to
w:edy ba-rdr.!_ej wypć!da.
ez.ecoś

A ja.ka p;ękna cera u
dL·adka l - zauwata - Wło
~Y w~z,rstlr. e. No. trochę n led•l<>łJ•UJ' ... :\!e gdybl· nie r»c h,-JI)f;a >'Y! wetka.
ni kt by
r.w nte dlll dziew:(tdz.;eo;;c-clu
dv:óeh l.1t ~

Cz.~cry lata ~c-;.dl.ają
u
dz ;,.:d-if.a na S!e:pn:owej. S!a~
wom.!r Bialeeif.l. Jej m:1i. pra.
c.~je w PKS.
S!.awom tr to
p:awnuk d.dadka. Jedyny «.>n
d.dn dkn. Bialeekl
Tadca •-r..
nlien.ka w Ny:i.Le. Babcin. lo
l.ł\OCLY :tona d Uadka. nie. tyj(>. Widule '-'' nit-d~:.:~·!~ byla

wł::.śnle

te ostatnie, a ji"St !ch
kilkadzi e1lą t (l) stanowi.~!.
o wartOlici śpie wnika . Nawet
w ołp'esle mi~d.r.ywojennym
śpiewano uledwie k ilka najpopularniejszych piosenek Ie·
giono,..'Ych .r.e słynną ,.Pierw&L'\ Brnadą" na cz.ete. Dziś,
choclat pleśni t. tamteco okreIU przetrwają awój renesans.
teł ocromna więks;r;ołć śple ·

wek lełlonow)·ch pogrąfona
jest w t.mroku upomn ienia.
Cz.y np. ktoś &na piosenki,
~

awli!UW'le

wątpliwości co d o ,,pnyjazn!!go" nastawienia Leglonów do
mocarst w centraln.ycłl:

Billa u nas w KiC"lcach

Co tGm

A. .za

ogromno parada,
teraz o tem jwitd
ca.lulld Qada.
Baczvtbki MG aiwll"'

blo'ło,

P rz~t,iedwl

leonile :l,.

mm

przer6invch
atrzelcótD bt>z liku
Codol paa Jencral f uor!e
Q(Uiuli,

A.

pobytem Leglonów

ftG

koniec str.;:eleom noa:łf"t
prz~tsi('gal!! kazali!( _,)

Piosenki l

~una tułacza
na Kielecc.r.yinie7 Oto j~na :t
nich, .,Nad Nidą'', powstaJa w
czasie walk pozycy jnych, kiedy to le&lonijcł po raz pierWuy otrzymali karabiny m.Jszynowc.

Przysi\'Qola wiora no wuv•tkle

Sicd;:lmlo' w okQpie f

Jeszcze

kawę

pijemv
A!e nie m11jl chlopk!, ie się
tłl. bijem11J
Mamv ta armat"
i fiiOiinglwerv
I h!C'4 granatli do jasneJ
choler.,.
MuinQiwerll :a to jeazc:e
IPQeZI/WGjq,

Lec: Ab:h •klnie .,tata" (J.
Pllsudskl - M.N.)
Itrach jak

cł zagrają!

l jeszc"Ze j~na piosenka t.
r., nie pozostawiająca

19lł

rQc:znica łmlere-4..
Pi:}ta, E.
mlocln.a byJa
od dziadka ...
W!('Cej j:tk dr.!e~l~ lat...
~nck
jeu.ez.c prz.e.clwo-.
jcnny. T'utaj k !edył jU>ł koflc.z.yl •tę Radom. Dzjj >nr6d
wacy6sklch wiJU skuruyl ~ h::
jakby. przystiadl ~. l młodym
Blalecltl.m dMno.
~ c6t.
Zaw•:e to u ' eb e. To ~a 
czy - u dziadka. A'~ to tet
p~uc!et

Ie~.

To

u

~leb'e

k()lfzulę

trt.eba

<;tw il':':'dt.R pan Jnn
Mllt)'ll:Jflt~.- -

b1alą. ~
Dillłec~
l Dle-

lwięto.łri,

Ze

o.ź cysarz łmfo! się

Wtedniu .;: okrutnej

w

rado.łćL.

Poe2eka.j Clfłar:u! NUt mierz
lok tOIISokO!

l

cholerę wleją

.Zeł111

Wnet

w.f~

b~tło

1D sklSrę.
za molo,
cię ·
•
wci.olo.'
umrzuz zoru

rvtv.tem fQnq

A., odtl lm
Błdz~u

z

11łe

Ołpq. młol

a.m baroa!
Gdv wvrottek tl dolega,
Td ;odvn.a .zopobieQG ... iut;.
A oto phnenka powstała w
marcu 1915 r. na tle jedne&o
t. wielu nieporowmień- LeJła
nów z Austriakarol Tym ra_zem poulo o odz.n.akl. Ow
POanz.e.r byl antypolsko nastawionym dov.'Ódeą armii. w
skład której v.oehodllli Polaey:
Pflanzerv, Pjlanzeru.,
;etemożnll J)Q.!łie

nam. rozetki naplulek cł na nie.
Pfionzeru, PJianzeru,
gwi4zdek d potrzeba.
Ej, .::djcmd 11a'(n z ko(nfrz~t.
zdllim±e tut i ;: nieba.
I ciekawostka. Okazuje sl~,
ri:c melodia tak populan\eJ w
okresie II wojny
llwiatowej
.Ok!'.', .r. .r.upcłnlc Innym te.ltstc:m śpiewana była w 3 p.p.
jut w 1917 r.:
A z tt'Q'O leguna to d.::tebt4
beSill.fo.
Do WUII rdu.•nie dzielnie.
jak Moskali bijq.
Nłgd11 al-: illQun! samotni
EJ, dold

ntecru;ą,

kied~t.ł

ci pokatq
Bo tCSZII towonvstwo:
strzelcli perskle oko.
zaw1.::e dotr:vmu;q... itd.
Zbiorek zawiera tet cały r~
ie sposób prt:ytocz.yć nadtial piosenek żartobllwyeh. Przypominają się
pnya:ocly
Ie. W poct~klej lub tartobliSz.wejka, gdy nieznany autor
wej forn1le ukazujq, wuyslk:ie
w piosence .,Laplducht" (UU$)
strony leelonoweao tycia. Są
opisuje wojskową medycyn.:.
jwl::.dcct~ tamtych aas6w.
będqq większ.ym postrachem
Te piosenki w"arto upowuC1".ll·
dla łolnien:y nit kule nieprzyn~. WlnniJmy to bisbril,
a
jaciela:
ja 01oblkle j~zc.r.e dod.lht<J:.
Hej, żołnierze, chowot brzuchv.
wo panu Edmundowi KaraBo tu jadą lapiduch11! •
si ń skiem u.
Zcm1z W brzuchu zrobią
dziur.:,
MJftOSt.AW NJZJ lfRSKI

N~~~~cnC::łc!._ ~a:~~~~ !~~

taj d:z.!aóku, lulaj. .. Nie? No
to wn.ysł.Jio. co d'da dck niedawno ptsal.- Najkrócej o 110bie ... No bo jaok OPOW ' ed z.!eć
dziew iętdz!e~ląt lat!
O, to!
Je5t, dz.ladku ~!

1914-HHB
przetyłem
w
Mo--Jtwie. Po· upadku wojlay.
Jdy Rz.e.cl.ł)Ospo!Cta Polłlka oclz.yrJrala wolno't. wróciłem do
Pf>:•kl l w~t!łpiloem do W o )~ ka
Pol*! e~:<J. Zonn!CO'I wc;elooy

Dziadek

da!e d ziadku konleczn,c !'hedale! - pn.ypom'na Ma łgosia. Chnc:!at prt.."·po.--nin.il.t !}1e
l)oapw!ame-H. Kadr MON
J,,t je-et
~
Wa:-s:r.awa
trr.eb:l. I ?•tryk...
I.djęclc. Ju t \r.<i.:.!.,
•d!<,'Cic. •
S1.31lGWll)' H~1d Polskl,
W ~uc.e.
W r-~ •·jn ej
Sz.ano'A,lY Departament Kadr,
«blocle. l jedno . a ....,:nl:ftSzanowni P;;u'N~wo!
kc.
Ja - Slawom!r Blalec ki Dl.laó.ltu, gd~e d.t.:adck
~avmuk
Jana B!a!ffkle<.;o,
ma te s woje papiery?
odczy:.Ujc: jego PrlC-rnówien!e.
Ju-t. Jut ... 'Z:rr.:n.. : Gd del
Plert.,·.uą wo)m; eurł)f)('}!.k n
to w~zy.-.tko d zhln-; ... - TuR')ll}l z. N:lem<:aml l Au r l r!.J
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00 S Bater!l 1 Puiic:u -"rtylerli 'Pol'l'Wej ~onów w Cytadel\ l wyznaczony n3 pod_
ofi~o ra rnundurowe~to. B Ba.tcr!a 2 Pu)ku z Cyt:~dcli ZlJ~ •
'ta.la ~oktc.rnwa na na kont Htew!<ko-bta!Oł'UI<ki. któreco "")..
wód cą był Michał RQla-L..~-
m.l et"<;kł, pó.l.nic~y Mn.rs~lek

P(IJ<iitl

t282

S.t.OWO

·NUMER· Il62

Rzut)J osobiste

Wic~ premier

'l

to rozumie?

cu·as!

"'

!neto

fh';;

l

nai, w
Pola-

rósł no plctwuopłono·
wq postoi! w polskim tyciu
publicznym. Wicepremier, mi·
nister finansów, autor prbgro·
mu mojqcego utdrowit "no nq
kułowq gospodarkę,
ellowiek
znany l bywały w łwlecle, bud zqcy zoufonle no Zachodzie,
w M iędzy narodowym Funduuu Wohilowym, w Bonku Swio·
-towylllł.
No słynny jut ,.plon
Balcerowicza" jedni psioczq 1
twlerdzq, te prowodzi prostq
drogq do kompletnego upadk u
polskiego przemysłu l rolnic·
two, łoi Inni wldzq w nim fe·
dyny tGtul'łf!k dla gospodarki
kroju. Nie miejsce tutcj no
wlqczof!le się_ do tych sporów.
Chciolbym fednok zwr6cit U·
wogę no fckt nie pnez WUY$1·
kic h Jencz• znany - lenek
Balcerowicz był niegdyl, nie
tok downG, wyoynowym spor·
lowcem, co powinno
miet
s1111oje znaczenie told• w dniu
dzlsleJuym, ole o tym za c.hwi·
1~.

partie

f'r•••.
~e bo,

~;:-::

t si.;:,
•J w
;owej

··.~~

~

elno

...

): t 'Ił ja.
biją .

rtoini
jtllją,

r itd.

' na-

""o
wle-

~

bli-

~t~
u;ów,

terh-

~ht'l~

tar,ISKI

W roku 1966 lenek Bokero·
wlcz by~ mislnem Polskl junio·
rów w biegoch pnełoj~h.
Znoj dowoł
się
w6wczos no
płerwuym roku studiów. Z •po- ·
wodzeni11m upr<~wioł lek,kootle·
tykę, twlouc.zo biegi no łred-

··-

~- ·

l · t""'·
- L.y -

!a!ek

1

Wicepremier
Bokerowin
klerujfl teraz finansom! poń·
stwo l nodziwit się nie mogę.
te włośnie ten były sportowiec
nie dostnego n<~glqcej . potr:te· ,
by wspomoienio polski~/ kul· 1

:!r:g:r'o:s~~~e~ Jok~,J~:~ ~~rykt~~~~kk{~. ~~e0 :ł~J~. '~';;
ite wyniki Uego rekordy l
tego okresu to 1 ;54,7 no
800 metrów, 2 ;29,3 no 1000
metrów oroz 3:.53,2 w &ie·
gu no 1500 metrów). Startowol w- barwoch warszawskiego
Akademickiego
Zneszenlo
Sportowego. Był toki okres w
Jego biografii, ody nolefoł do
noJIOpszych stud• ntów, lnten·
sywnie uczył się języków, o
jednocześnie znajdował tzos
na wyczynowe uprowionie le kkootJetykl, co wlqzolo się z
pi.ęciomo treningemi w tygod ·
niu_ l stortoml w zawodach. No
kozdym • tyc h trzeci\ pól osiqgol sul:cesy. DdsioJ urnolibyłmy to za coś wyjqtkowego,
zwloua:o, gdy pnyjneC się ilu
no uyeh wyaynowców
umie
połqcryć sport z noukq l stu·
dioml. Ale w lotoch plęfdzie ·
slqtych l neśCdlieslqtych nie
było w tym . nic
niezwyklego.

powinien najlepiej w colym
nqdzle rozumleC koniecznoU
nczególnego zodbanio o bio·
Jog ianq l fizycznq kondycję
narodu, rwlontzo
mlodego
pokolenlo. Moie roz um ie. lecz
nic nie- moie . zrobitł Trudno
w to uwie r:r.yt, jeill rwo iyt , li
nou r:r.qd pneznoczył w bu·
diecie państwo zoledwie 0,29
proc. no kulturę fizr<:znql To
Je.~ot nędlo, s~ozonie tej dzie ·
dziny. tycio spoleunego no
wegetację l niezbyt
powolnq
śmierC. W tych W<ltunkoch nie
mo co obieeywoC ludziom poprawy stanu zdrowia młodde·
iy l colego społeczeństwa , lO·
homowonie
nodumierolnoicl,
podwyżnenio irednlej
wieku,
ie o rozwoju
1o90rtu ni•
wspomnę. C1y Bolce rowia: to
rozumieJ
TADEUSZ

::lc~fofc{;_mma:Jal~~!~

~u:k t em dla Połski było to,
ł.e po wojn!e rząd:d l
POC&k:q

czynku.

J iF.el StaMn.
Za !lłutbę ~ 8 Baterii 2
Puł.ku Al'tylerll
Leg!onO"Nej
na !ron~ !e l!tews ko-btalorus-

podlea:łoAcl, r. medali i odz.nakl
c:e:sr.ę 51.< l }estem sr.cu:ślJ.wy.

k.lm

ci Pokkl. Na}SierdKmiej

1919-1921

otrz.ymall'm

"on y do 24 PAP w

J aro~ł;J. .

w iu, 11k~d jak o p lutonow y
bt!zte rm lnowq url opowany 1 8
kw le.i.1)1n 1833 roku ~Jerowo.
ny do rezerwy.
Idei J6 ~ ra Pllr;u d-,ide,ilo poV>'ll la.J.;: w !erny do k ońca ~ W C •
go f.)'(:l!l.
Za Morfl otlć Polioce- i w U·

VHtoniu

r z.1óu

PQJ<'Jt lcgo , ;w.

Kliry lo jui !yłlll mi.llraa lr:r;aJu?
o N ie .. )uz. • dopiero
dru t:'. Choclał tneba oo:u:ę
t:M:. 1e. mJeiHmy
cz.w.lrte
mle}s« na h :Jec!e ;~;e b!:d~c
rru.$\ru-m kra;;~. Ale n;e t y~~

na J wa.tn:ej~U' ...

- A c:o? C:.y w o.-lłle pe.
ruadnie
w
r)·l.m m•~ykf
cia ł em, swane h.oce01.
mote
b7ć ,.. t)·clu naJwa inldaze!
- To lekarstwo na Inne tyc le. Na . impre:de taiciel )ak
m lei r J.OoS twa w t dać kOI\cowy
efekt pracy - sko..Je,. r ue h ,
plt::kno. Cod 1J cn nQić z.etiPołU
jest bM'd:t.leJ u..ua, trenringi
trz.y raz.y w tygodn iu (w tym
w sbotq l nledzJe1.;: po C'Ltcry
- ncjt godzJ.n, a przed
imprezami jcu.ćz.e dłu~ze).
Ale to jedrtoueśnle o&lu)(;.t.nla od boiącuk. problem~
w uMie, w domu. To sz.ans.a na praOĄ.-Q~we koleiePc.two.
~J.YJa-inlc ....
CM w rodU~ si):DD~&e

-

• "''7C:hewaala ..-ws .,-.c,"T
- Słowa mote bn.ml ą dtH
nlemodnle:, Qle nic nJe rtrat\ly

w

z.e noeJ . pra-wdz.h.-ośd.

t'akie"J lof'l':l,3C~, Jok Dasza.
oboiA-i ~ je
odpow:edzhrln ość

Na pa~klecle wftbimy
u.lcdwie kilka par, a.le pru.
elei ,.Akant" teJ więceJ NOb!
- Oko le stu/ wli e z.ając nanego mlod...r,e:o ..b:':lta"
,,Ak:mt - cUiko", któr y pr"wad :zl t~K:e r :t stanz.et:o ,.Akantu·• !\l l restaw Gnl.-tk ewski,
w Domu K ultury na !d oUole
(a wA:c p;:u:6..·ce !'.a.•z.ego Ra d ~k!eco Ośro&o;a K u!tu:-y),
ćwiczy :te"<pól
t.l!k:1. nowoeuos:neco ,,Fakt" pod iciercn•.
niclwem Reberta Jędrsdcę

b. w DK rm Oboz.i~ku dw ie ~upy t re n ujlł Malr:orz.aU. Zawadz.ka l AUeJa
Jan.
kowaka.
Pomt1C3my 1 netimłodszym DoNła L•ko.mak.l , moj.a llfo:.łrta . wr.półpr3cu.)e z dz.iec: ic:c:r. .,PO\\"'S!nof:ą".
- Te fulł caly sh-·bua51·
ReiS
WtlpGm&f&aJ'
upe.wne
· ozses fachowców nt~naieriw
l be(alyeb spo.oso~w?

Rino w domu

~ww.e

Purls k J l

uzbroionlłCh

Z otreyma.nia Krz.yia Nie-

Raduje lifę serce, ra6u}e slę
dusz.a :.e Swięta N !epod 1r-g~
d~~;

sta:ropolsklm _Ból zaRząd Po.Lrki, S:La·
Deparl~
Kadr

Szanowny
• RO'IIImY

MON.

Zecnam
wlerucm

Szanowni

Panstwo.

J:Óm lcz.y-m

poul!'o.
w slu.tble Pol.sce.
Nleeh tyje N!epodległodć
..s~z.ęśt

Pot ika

Wo!ue

tu ty.

te fam

W t ym
uk l:u bm

Ka•perowlcs i Plelt Galiftskl),
p:-owad t..;: t-ren<rlgl ułn:wiam
aulokaty na wy!:u.dy. mart w ię s!t:: o stroje. Brakuje cz.a W 1,1.1 mył!trrle kl)lleepcy)ne.
Na sr.ez.r:śde -sq t.rmy - )ak.
.,Kontak t" ,
insb·tuc,Je
}o.fr.
Fundac Ja
R udOłuska
Jct.j r e
nas wsp!e raj:t. T r teba ~mtk
wl e dz.i eć Ue nap!awOę kot:t·
łu}e u lr zymallie
ta~el fo rmó!C ji. Jeden me-tr .. JGłcr)''' to
370 mo reli:, na1 w! o:e na .,lok-

jut

M ylle te osl:r,sn.;:lltmy
c:o.t 1 chyb:l
przy~z.cd l

c~'- o~ byAmy cal k N~t:cle mopołwlęc1t Be podno .. zenou

cH

poLlon1U, .z.a ble;t twu ł<npre
:aryjnego po:t~:Mtawit zaś wy-

,.PeCJa Uwwanym słuibom wlainle:
re-pr~~tu Jący:n
,.mla. to".
N1e u. wltJe "'am s ię

-

many?

- T o n!e ,p rz.er os t ambicji.
M oina
llafl
wylt.(ln.ysty wać
}Ho r e p r cz.c.ct.'\oek k raju. wladz.e mi::~& ta te-.l pow•inn y .mleć
w tym sw ój udu;~l _obro nJt"
t o. co n1a J01. Istn itle np. S.t.Ml·
u. w".tq.pu na olimpladt.le w
B:ucelon!e.

Taniec
jako 1ekarstwQ-

grupowa. Możesz by ć najbctr.
dz!c;i t.dolny,
~z. jeilt nle
priK:u;leaz. nla da jCEz z Ueble
ws.t.)-stkteco - mn lei 11 ~: z
tob~ r o un awla , nie man
towarzystwa, powoli eliminu j:}
ci~ Ocz.ywijcle, dzl.e.}e s!ę to
podświ adomie, m!odz.let bardzo cu:s to nie ułaJe sobie nawet :t tCi:O itpt:IW)', ChociM
musv: pn,yma ć, 1t :nlmo moic h cz..;:.to kontrow euyj nych
metod, z. tą trupą n ie ma w
tej chwW Wl.;:kn ych p r ob:cmó_w, praeu ją w tzyscy r ówno,

lljqtkowo
r.hciolbvm
zwrócic! ywaoę ""' ten
wiClinie obru, wvre.· przez Buu11 Le·
vinsona , z kUku co aojnutie;
powodów: wo;#nę crrnervkot\skó-wierncnnskq, o tClkże. ;e;
skutki, ZMm'Jł z co ujmniej
A:ilk11.d:tfcsięcłu • filmów,
a
zwloszcz.c t~h. słowiącycll wv·
czvn11 toh1ier::a pt. Rombo, al• wszvstkfe one w gruącfe
Tl"f!CZJł
(mfTiłO
JicZ'n.'l/Ch. ZCIrtrzeżn\ twór-ców} sło.wiill bohater~Jc:kh. mo.rfnes a:zctkują
c~h. cokolwiek b11 pcnokcf.de~.

podporucznika w. litanie S?O·

kuję.
pła ć.

-

prob!e m.

choreogra:ię. doble r am m u eypoma a;:a lą rnt kole d~ z Ol.s:tt)Ti ił Kr~nzt o f

kQ (d uto

zdję c iu:

Sa

,...AI.;anl" pedezas

"Yłi t~pu

111

;\lislr<tełlWacb

anaeJi 'l'anC'<'mye h w Rad" miu.
~··

nie staoć. ~2.
lako!'%')',
samoopalacze
to nec:t konlt'C'DUI. Na jeden w-yrli:J) 1dlJe m~ p:-Z)id.ad S sztuk lakioch laiLarów - u
jeden
płaci:ny 10 marek.
Bard:.o
rk • buty.
szybko ,#[oiu:z-1
W !~ prO!'~ ~ę
n~ dz1wit,
te c~em ,.Aiulnt" odmawia
wy.erti3)U.

Radom moie być a was
wlach:e " ·ino y h e -

-

dlnDBT, a
lubić'!'

F•rFflt. A. Z.Jo(;hoJWllilł

-... N:e- bo:Sny si~ pT..era-

bt::d.z.ie-

neJ. a :ze
my
te-:t

s:ę

~wyc!~ twa
eic~z.yt.
Chcialbym

pocf.creśl! ć nie tałl~
my 'dJa op1nil wbdz.. N;w;eyrn
ce-lem }ł.G J:.ll'hewanle m lo-

dokl. pr.Ly}e&nnoY tworZ«~ia .
Akant" n..~1c byt amator10
:.klm z.e,po!en• w or~>lnl:uteji ,
lecz. w WJ1':n.'e - o ro!edo·
na.lny rn.
-

D'łlęlou-Ję ' • r evnewę.
BOZEN:\ DOBK..tlllliSKA

WIĄCE~

Obecnie prM.n
krytykuje
J.t k:hala
Rolę-Ż)~erskiea;:o,
Mar.5..t.alka Polskl. & nles.z..

Lfz)' medale.
MedaJ Józ.e[a
:Plll; ud•-kle(o. Medal:
,.Pol~ka Swemu Ob:ońe)"',
Za
długoletnią r,luibę'' o:-az od'Ulak.;: .. Biał y One! Po~ lr: i" l1ter y P .S.O. - Pot~ ka Swh:b. Ob!'onn. Z ·dn:em e maJa
19:tl r'*u zo.<t.alcm. prz.etllelylcCy".,.._

wodnicy, jak lekkoatleto lcwondow5kl, kotorz Wilczewski,
bokser Rynkiewlcz, czy pllkan
Kunejo, o wśród członków
kodry norodo-l w wielu dyscypllnoch o ł roiło się od stu·
dentóvr. Ktoi powie - to był
In ny 'sport. d zbio/ chcqc odnosit zwycięstwo ng oreni~~: mlę
d1ynorodo-j tnebo byt pclnq-· gębq zawodowcem, o wte·
dy no ngukę l studkl nie slorao aosu l sił. Zgodzitbym się
z tym, _sdyby nie Ieąen zno·
ml•nny foki- w klm~h lokich
nosi ..,tudefKi przywo:zUI ~rby
medali z mislnostw · łwioto l
łgn)"5k olimpi~kkts, o d(~ioj
poiK)' .,profeijonoliici'', zojmujqcy się wyłqcznle uprowlo·
niem sportu. mogq tyl ko morzyt o miejscodt no podium.
Coi mi się wydoje, ie dopiero
siło fizyuno polqcrono z ner·
nq wledzq, wi~k.szymi horyzon·
tom! myilowyml l po prostu .,
\nlcligcncJq mole
przynosił
óob~
rezultaty w sportowym
wyczynie.

STRONA 5

Rozmowa z ANDRZEJEM ŁUKOI\ISKlM, choreografem i kierownikiem
·
Formacji Tanecznej .~ant" z Radomia

tuły

W L~~~~k oa~~~~~~~c~ r~~ ~~';:;';: ~~:k~~kt~~~~~?~:~

LUDU

Boże"

Solldał'noU,

Wa ru.awa,
11 llstcpada 1990 rok u
Podporunnl k
.
Le gionl.sta Pol~ki Ull9- 1921
Ja n Bia.~ clr:ll, la t 92.
- .No pros:tql I je s r.e~ t.d:J·
iy d d ad.ek być w ,;naccie ... 1
BAI!BARA KOS

W

z pt"ZiłQrond woJCZ\I'TnJ Nikłem łnn.vm,
t rzeezvwilcie cieka·
10flłl'\.. Akc;a tocz~ się w bezpiecmvm,
:r.amt'TvkontzOWCJ11łko;tlcc;

· nv,

lwteżVm,

n.vm

Sałfl'onłe,

w

łit>dzlb ie

rot-

sobie tvsii}Ce shtch-o:t'.i:\1 (ojłc,.
jnhde w Sojfjlonic nk rię niez-dorZ'JłfO m6wł do makrolo"u - oftt nh•o1icjalllf~ Wt~leciołtt w powidrzl! ko wiar•to., '4 zabki). Kied'll :o Uc z-

ft~serOW(IIłlf

mni"j

wvłuriczonvdt,

{IO'I':teJ

l coU<tern fit(gronowiiCil z · pou:od" rlf.tU, Wie rIU'I I')\(':Z Wków, klórZ'Jł ifn. na dod tl lt'k :::drowo doloż Jjłt, in na
r:::t>C:::, c::'Jł potr::ebnie.
~GOOD MORNING
Wlł.'T·
.NAAI '' jut 'W t ej r:alcj n lo::' roc/'l.uflkO wt'j fuli f /lmoll>E>j ,

w.,-

"Good morning
Wietnam"
glofRi r adiowej,

«i

fwnkcjon.uią 

dla potrzłlb pmtad JOO-tll-

lli;'CZT!ejormii.

Bohaterem h;t

ZliOkO'fllil'l/,

d(ntOTCZOll)ł Z kroju
M
tę
okoz1ę, ;!apowicdacz lub
kto u:ołi, konferansjer rod ło
li>V, kt6r 1ł zaróurno spo!obc m

Jak

podowanio wfCidOmołcf (ce n.tor::v lil'(lz'! mu. na kar k uJ jak
i W TOWIJ trtUZwt"::nq : je(hiii)C

http://sbc.wbp.kielce.pl

,.c eknr• \OGOOncjeo 'ZOIIIlJe od·
llłniętt~
od mikrofonu, d<J·
woclztwo otrz lf'Woi Jc fiii~t W"'lrt/ listów z proteltom.i.
A prz-11 okC1%1iog:_.;om)l
"cvwihte-" tucie Sa)Qotf(j. pod
okupacją .

~uo.k'm•

\\;'~Ct

namc:vkótO OTG.% JMI U>Od W 14'\
broktt S ilnipalił do Am rr ii~ ~~
Jł Ó\D.

J eAU

kłoś

ob riU', rodz:(

p rzrgopll 1e11

oł)ejrttt.

tWUU

STRONA 8

SŁOWO

·

L' UDU

młotek"

Sklepy ,.pod

ladą?

Kto stanie z.a
lnform~woliimy, w czwortek, w Un.ędzie ~~o~la ~by-~
kOł'lfere;'lCJO prosowo no ternot prywolytocji k;eleck1ego

l------Jok jut

lo się
handlu. No pylonio dliennilcan.y odpowiodoł wiceprezydent m1o.
sto - Zygmunt lronew.P.i. Dowiedzia!Ofl'l sl~. te:

Sal»ta, Ił liilopada 11911 r.
lmieni.n.y
Lł'n:r,
AndruJa,
Lemla i Lud1unlra. S l ońee
wscbad&l o roo-. 1.41, a zachodzi o 15.5!.
Niedziel~

It

\\';Jewidzka
inf11rmujc, ie w
Plńcll6wie s tlnlem
JłXJ.
bl', n&Sl:\Pi smlana numeracji aboocnłiw tcldonlczD)'t:h a catere.cyfrowd na.
J}yrckc,ia

pi~io<yfrowJt,

pole~;al!łca

oa 'dodanlo pned do1ychCiasowym nume rem cyfry
7.

Halo,
Pińczów!

• Prrwotyzacjo
bywało

drogq

będzle się

pn:eto~gów

odno

CLYfiUII. lokali, ole tylko tych, b«:·
dqcych beupomq w/osnośclq
mlosto l gminy Kielce (np. nie
ws-zystkie powitooy adrniobtrawami pn.ez RPGM sq wlosnokiq
miasto) - Jert ich w tej chwiłl o·
koło 120. Wyłon iono grupę po·
mienaeń, które będq poddane
prulargowi bez ładnych ogra·
niczeń (39) orot grupę,
któreJ
przetarg będzie obworowooy zaslrzetenioml utnJmonia dotych·
CYosowej br<:~niy (U). W potostołych lokaloch zostanie a:ochowony dotychCYOSOWJ asortyment.
bądi teł
wprowadzi się nowe,

J~ielnf•ymu.)e

mr

•

Zlłroju 11: dn~m UXL br.
Sute&"itow,.eh lntermacjl
udzieb-h biu.n numerów
"' Kic kaeh - pad numerem fll oraz w Buaku
ZtlrGjo " " numerem t i S.

lto

zgubił

psa?

Zllc6rskiej 5I {leł.
do odebrao ta duta
r;mka ra11y nnaucer. któn1 od
t:VI!odnia hl,tkala IM<: w pob!\tu
Przy

4tłi-:~iU

ul.

jesl

(kra)

.~!OkatesOw ~.

e Bro~tie uprzywilejowolle,
cryll te, kt6re moJq zostać J:a·
chowane to: łpoiywcta (w tym
mH:!sna r rybno), kioski ,.Ruchu",
lotooptyko, sportowo oraz loko·
Ie gastronomiczne.
Nie mo w
tej grupie, jole wą:ełniej pne·
widywano, aptek l księgarni. _

wuvstldch dziwit. Rzeko-

mo dlatego, te jest produktem 'l'ol:no-spo.tvWC"zvm, tot(c

NIEKTORE ZASADY PRZETARGU
sldepów, łrtOre pn:Jj•41 form• łp61ki JNOWO crwi!nego

ktrgu lub go prregro, osobo bqdi

przejmujqce
lokal, o ile sotNdnł co no)mniej polo•• dotychuosowego per·
sonelu PfiU okres prąnojmrtleJ jednego roku, 111)'Sko znli~
czynsw w WJ50kid n proc. w okresie jednego roku. Pn:etarg
nie ~IJcry wyposoienio sldepów, które mate bJł oddtielnie
negocjowano prrez biorącego •ddol w przetc"rgu t dotychhoso.
wym nojemcq.
•
IEATA SZCZEPANEK

'I'OZumioli. wspiera;cie

każ

KONCERT
W sob9tę • &oU.lT
spe ~t•we.J ,,bk~y"

b.JO'(l·

u-

tych, inaczej tde b('d::ie
pragftiOIW!j

przedsiębiontwo

pr~wetvzacji.

łlall

w

pny 111. Kra.

kowłk.leJ ~sle ale: konee~t
t:flraaowy urra.ah:owany 11r1ez
M1~ki Ośroftk Jt•ilvry l ZDK
,,Iskra", wySt,pt,: -pił Mar-

ka Stnenko\Qklet"o. l wo•a Kle-

Uillbka t Jnsy Oflenki. Ditet.y
14 4o aabyda na mleJae• o4
11.

. . . . . ![.

(Ces)

ee

-

"Amonlł"

w Do·
ua Podkareaów-

ceić
1
PrsemJ'łla,
Wiesław
N11rirny

!1-lełni

de
Kielc • pr Q'wiitl eykl qsunltiw, bt &u

Zemsta na... folelach
wlecliGOI\

ceerwoną,

ftitką

o-

r.az no!yczkamL krą!y
mię·
dzy rz.ędaml obitych czerwoderm11 fo~li.

ną

-J!~xi=~-~~I.

Prawie po katdym
.eansie, a zwlaszc!!łl tych
prredpolutlniowych, na które
przychodU mlod!.lef:, trzeba
"aprawbt szkody. Z 42!1 !otelt błL..Xe 5e ma. całkowi-

cie unientone obicia, a. dwa
raz.y tyle trzeba było pocerowat w r6tnych mieJscach.
Pros~.
niech pan! popatrzy.
Jakij wandal wyelął nof:efn
albo tyletką kawalek obicła
fotela, na którym sledz.iał l
dziurę
wieikoki dUtego z.es:&ytu .., kndłe siedzenia
przed sob:l:. Wie pani.. co mnie
dt.lwl?
Ze taden z wldrbw
nigdy nle ttn.ylll..edl ćlo bilet«ki cey kierowniczki ll:łna l
nie w•kaul
palcem taklego
~~a~~~t~noA !~:J!~~ ktol~ to ·
Nie tylko !ote1e padają ofiarą wa'!ldall. Kierownik ki-

stonie pójśt [lo
rejonowe; przvcllodni zdrowia? Kiedvi moŻ1W bv!o z<~
móutić

toizytę

domową.

Chci4lam to zrobić', 01le w
prziiChodni przv
ul. Korczówkowd:iej J)()Wie-

'I'C je.ltrllCji

~;: ~· n~el ~=!ukekcr~7~
majq na ta cza.s"' Przvchod·
llia nie dv1ponu;e też kar~t
ką. No:proutdę., truba
mit!ć
kotUkie zdrowie, .teb11 choro-

'""''

(nazwisko i ad~s
.tiWlne redo:kcii!

.~s

·"-"

~P

.ZO

.:z.

.35

.00 Wl
.10 .. 'Yi

••
.., ""
],= =~
"'

..
•• P

.35

..N'

1.29 Te

~

11.55 ,.P
3.10 •.L
3.40 ..s

4.30 Pu
5.01"
5.30 "T
18.15 ;~

17.11 M

17.15 H1

e

Otwarcie wystaw.;r prac
!otogtaficmych AndruJa lktrysa pt. .,Barwy w pejuill"
- Klub.-.,PAX", ul. Równa
18. 10 bm .. godz. lll.
WDK :u.praua k:iełeu.o
aa Jm~H"UY 11 olr.asJJ Swięla
Nlepodłe,-leśei:
11 bm.. godz.
18 s po !.kanie pt. ..To:ba.rnołć,
,.,unłenle,
nar6d";
lS bm ..
godz. 17 spotkanie pt. .,Swię.
ta milokL."; 14 bm., godz.
1'1 wiecz:61'
pieśni
legionowych.
JnauKUr:lcja
Mlodrieiowece Klułlu Fihnowe!:o MCK, U bm., godt.. 11.

e

e

e S;,:lweskow:r kuu
towan.rs1tlen dla

ł"Lled

l de-

rosłych Klub Nauczyciela,
ul. Okrz.eł !l, teł.
00-35-18.
Zapiły do 30 bm •

respec:ąt

eb·
ta w:rsbwa Jest

nrofĄ karlerę

per;ycy,ln';
pl8wsq pte'&CIIbc.f\

młode

c• aułoMt.. Debiutant tdeqna "Romantica" Jeny Sł.elnd ewal .tę Jla 1tart ~Htternle
plewski
ma problemr rów- · malo dd.:łew1a:r, •Ie pekamJe
kwlem malarśtwa, ktke ki
nlet z._ toaletaml rwlan.cz.a
•pra"'la, a sure,
oliwkowe
męskimi.
.Jef:ell eztgo! nie
praee.
J ednak
pnyelua;ł:fł
motna urwat lub wykr~:Cit,
w:rrok t.e rysunki; s' nl epo·
to z zemsty wr:cuea się do
keMee, sam k h temat Chiala
musll:li np. calą rolkę papie•
ru toaletowego. Zapanowała
bhmel~~•: e&e włdt •ł•·
Je e~aeuny spogltidaJttcyml
równid moda na malowall.le
11a nlec:o .oeuml. NJ.&"6rny rys l)('ay'em po elewacjach. Led•a.łe .cą, Jakby ehelał nimi
wo co ~~ si~ z.amalowat
ecarn•ć eał:r iwlał,
ale
l
jakli bzdurny napis, jut pojawla .1ię nowy.
A ko-sz.ty
we.Jn~ w swnh 'Wiłętne, "'
siebie. Te orz:r, ocsr 11are, •wnelłdch
znin.cz.eń
trzeba
.14 ila attlora kod:Ó~·~.kukrwać w ceny bile· 16wk•we,
kle• pn4a• napięć enM·
'e,_alll7ch, Jakich deana.k,
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report al

Dmuchanie w balonik
RozPl'aWa ~wa, pod.u.q któreJ ł0UI'"I.qM.!ł0. ny ~OWtl!
boklerac:y byll niel.n:etwl ptłllilłt 1we obow~-zlti w nesre ltłO
wcao JD«Z.u, ~tawlla wiele w,tp l ;wołcl, PomliaNc: wyrak,.
werto }ednalr: :r.ad.anowll: a:, nad watDymi upt>lalarrW WJ ~rawy.

PILKA JlfOtN"A

II UGA. W Olł•W• jul

•

)elłemr.yw

::!JL~· ~:.~~~~~tek"•;

lUCI 1'91. . KrOilika Pilm-a
~O.IaW
~-Wid"
- pro&r&łll dokumn~tl.ł.nJ'

sport

POLECAMY:

11.WI

lO.łł

1l.ł5

IIDI.łlfJ"Wkl

wecUooej
Radomiu.

Pól rok\1 Uwal,lici płłlr. t lłOiaeJ pro-

czettntayto

n~)'tb)

l.lO F:iho 4la ale.tły~:
.,D<Uliya'", ez. 2
ł. HII ,.JuUo l)OIIikdzialek'"
1.30 Protram klkaloy
M.OO CNN - Hca41Jne N-.
lU5 "Santa Bubaca" (75, 7ł)
11.10 Procram dnia

10.210 .,.Bariery"

20:oD Requte.n

ł.45 Panorama dnia
1.51 MI wałedał 01'-ld Maty'" l)rocrun dokume~~ot.l.lii.T
7.311 .,Pne.cl"' tuodnła" ł6}a

w ...--

GirNłlłbu

W skrócie
RADOM.

M. ki'K
.U. Znnab
l!.JladMUr
13. Diw'-•r

PllOGilAKJI

ll.łS

JW.oowej

8.15 .,Benay Hill"

Paru... a

:.'!::,. =

OlrltaaM.
Vłt
ArRbem- Sperllaa Lhbena, FC
KeeJa Atalaala u.er,ame,
Ter,.łe M ..kwa -AS Menac:e.
W
l.łlł.upełnlenlu
podajemy
je-ncq wynllr Olltatnica:o m-u
drug ie j run d y p~W:baru UEFA.
P artbaD lld1raoil D()k.o!lał ~al
S.Cie4a4 Sila 8eltutłan 1:0. a o
awansie a:ospodarzy ~ydowa_
1.1 rzuty k a rne wy1rane 4:3,

l.

22.30 Wiadornoołcl ~me
23.46 Sporiowa 1t.kd&leła

Telewhlja ' •laiaak--

11

łołnlenillc:h

&ilm dok.l.lmft'lta.l-

.twylłl klllle: ..Slv.by
- polak! rum
an:blwalny :r. le3ł r.
,."Prawclz.lwl
marynnlc.dy nie umJ.Naj11'"
17.15 ,.Telft'li:J)I'"-''
11.30 ..stlltd do Eu:ropy"
P"lnfll p ublM:yalyeza.y
)'UO Portrety: ,.Pioaenka
ei
aie cła u.pam.Dieć:" - mm
cSokumftl.lalłly o Hearyku
J$,10

::r:.e::,;,.:trt7a':e 1łl

Koncert Zy-

ł.4e 'Powit.aołe

,,._

UEFA. 21 1'-topada l 12 1r\ld.nla, a w!~ jeRna w t.rm roku. 1rać ~:
JkH-!Wby lP - & yn Le.VUII\1-

lłer-1•

z. plebl"
- p rocram óokumeul.allly
U .M Uroeayata ..tprawa warl

U

6.~ Powita11lc
7,00 CNN - Jłe.dlille N:-a
7.15 Unlwcnalny kun jęsyłra
anr:iel.altlcco
'i.26 M:la:ac.rn \eł_.JI Mladanlo,_J
1.00 Panoraml Dnie
t.l~ ..D.Jed:iletwo.. (7--'J .,Swiat bez 1ranlc"
9.05 Ma&Ul'n t.ck!w.iz,JI łrrl~

Wnonj w Zul'kbu o6było :r.ię
ruow!y
l'fl:kar-

d ok.
11 .2:5 ,.Na}ck.lmniejsl:.a

Dobtl.łiOC

19.30 W\adomokl
20.06 .,C:r.lowlclt", ld(N'.r kochał
bat" fU m f abulvn,y

Jeszcze w tym roku
aeQ lote r lfediaJao a..11nd, AS Kama -

tl.l.m

we:o Swl~ Niepodle&k>i·

7. 15.,Tdeon:~'"

laOD

\oka" (10)

sport

~wan"'
lU
lllitiO Puclłaru

lł.3D . .SUrby jN!aocór.-k.ie• tllru dokume11talny
1'-" ..Szezdliwe dni Benedykta

lluny
11.55 "Prawo prawa"

1,30 TcleWlJ:)'jna Jickb pł<*'.n
fu - .,Premio pcemlf!fy"

!Cod z..

7.31 ,,Kraj za m.i.Mt~"
' ·" ,.Po iupodanku'" - ma •
ła:IJ'D Q)l'- wlejskioch
ł.IO ,.Od nłt'd.dcli do n!ed.z.leli ..
a.~ Procram dra M
ł.OII Dla
mlQdydl
w ldz6w:
,.Tder&łleir."- or. Ulm
z. .-erll ,.N'rebezpłeQna z.a.

.Jcruco Doryp.. -

S1'RONA'

sport

NlEDZlELA
PROG&A.H l
siódmeJ..

SOBOTA
PBOO.RAM l

l

LUDU

Pies ogrodnika
Nklldlł,
otuwmeli od poa.c::kd.t od•oWil4.
Nietełele
wd:ó-ralf tak!• prJtdiUloldc-

dll.

1• PZMot.

Drlltit Mali po•'-- •::rlóv
••lomobiUdvbll, ll:tórzv
,._
poM"Ieh, ile •łllolł4w al..,
tvc:h pou.io a 11:11..111 PZIIIeł, a•
budowę ołrodll:a w Miedzi•••J
Gór:e,
kt6rił
me
~~~t~
wsz1111klm dzieclzl•o• •portów moiM010Jic:h. Jetl to 111•
Lt J4 Jtlub11 w
Kłclc«łł, kt~rc tadeli:lollrowe·
IN thaio Męluze :r.roZIIIłllelill
dla driiJlocZII ATM •U Hl li•

Jwilerulejue,

http://sbc.wbp.kielce.pl

STROKA l
ddef., o Kumońsłi jęlanql, Noro.
dzoli si~ chwilę, podejrzf!Wolem,

Spod klucza

ie lrn.rfą. mom przedel lycie.
lo/echoli$/ny przed łttOjpę .,Robotnik-, i:tóro, nie wietm dfocze.

P~'~,~~~"~~!!:"!:: f:;l %si'!:J,:.."J·~ Ó~':;!ac7.~n!

mowiolem 1 redoktorem
ICol&•q, Jenforem i tooie - o
,.. gloJie slyuolem wieJe obrzr·

oi:noc:h c:ierrrno, o no zopfecru
g/ucho. WysadUli mnie l zanim
#ę totlentawolem. Olli fui wiaR

~~~Ja ie_ ~h=~u:t i!:;~

w

chladną I wietrzllq noc.
dowiedbałem się,

nazajutrz

nie pisoł o M1chrtilr.u, bo o ~~~
nap/ue ICumothlr./, llO, bo ICumoń.Jłi mo toki przydllol l on
się no lym ;rno. Ty, powiodo ICo.
1 ."-o sonior, piu o iyclu. ~Ie
wiem, dloctefiO rłldolltor sen.or
potrokłowoł Michnao Jolr. ełs·
poncX •
goblode, o wi~ w
szlfl/cm, zo Jr.t6qm iy<:le flit i:oń
c~ ole ucieszyło mnie lo, il!
ktoi docenlo moją znojomołć
iycio. W holi wypotrrylem Ku.
mcuhi:i~o, o nie by/o to .trudne gdyt Jiedzlo/ w o.ko/,coch
st~u. nozywonego niegdyJ ptłl·

lu1
te

po/fłC.holi

ptasio do. nocnego
borku w ., Cer~lrolnym .., o crym

ion~ iyczl-wie Informuję.
ICnojpo ,.lłobolnik" lo by/ dor
dy.ttolury profetorlotu d/o profe.
loriołu.
Kino d/o robolnii:Ow,

Sanlo

ż~cie

rydiolnym i co chwilo fili z. i:imś
witot. W oi:olky stołu lrręc•l się
ró.w~ieł

poeto ,.IJkuloi ze swo·
teolr

im zbiorem wietuy l czeko/ no
odpowfedtft moment, by doć
MkMikowi do podpfsonio, o
tym somym pnejJć do nieimier.
telttOJd, czyU w Jwiot mo1twy.
Nie spunczoll!m z Kumońd"iego
oto 1 1JcfT on tlunqc: l rwodząc

długo, ł:JuiowOiło

tO

holi

.'\'c

t.••·

wtorek

T<JRO

mi

fl~..!t'l.:l&

mi po kupieniu 00i pr;:ec.:utanlu twojego

Pr~ 3.:lo
.;:.ł' IJI

iolorowq spuedawollo spo.
rodyctnie. Jo.i:o p::~chotę wy/u.
dzolem pienlqdLe, nie piszę jolr.,
bo podobno .nie mo być ptle·
downlenia 10. cryny wymierzone
pt~eciw
/udzkokl, 'potem pny
borze w~·ludrolem setę do pry.
będę

Dlękitnl/Ch.
NiczęJć z i~o

whnrrego fe!łetonu pod tvrułj>rrt· .. Bylem no U'nlęJie".

-

bczwst11dnv -

aku.lecz-

Stul. kl6rlf'l'\ ja doJU11·
wo.m do Czl/telnika. l f ak i efi o mnie obchodzi, te to nłe
UlDchetno ł molo podręczni
kowa techaiko.! Pou:czali mnie

mqdnlf kołedz11, ::na'I.OC')I teorii piforstwo.
'fedClkCJłjnegoo,
czvm aię różni informacja od
komentarzo. A ;a lo okurot
olewam z o6r11 no dół. l
fnllem łuilcrd.:iC, że moi c.:vp
tell\kv - róuntież! Jo piszę
tak, .tebu mnie ludzie c:11tali,
Jedni pinq poprownie - lnnvc:h :ri( CZ1/ftL Moi ortodok, •uJnl koledz11, którvcll - że 
bil blllo jo:rltcńć- lubię, !.Oie-

'so tn.

'tłotyc:h

funduitt panowie J en,. M l-

cbalo 'ń'lk i

ką,

"11-

M ~~~!~lkb~ć 0 fe~c~~~~!k:

Nagrodę -

moich dobrych ClosOw by/ to
normolny bot t normalną wód-

ża rty

li:,. tako dru!7"
U'v!S..'"ltC'h !fer

sola wy/olano

bogoło
marmurem, iyrondo!e,
żeby k/oso ptzodująco wledliolo.. co piJe, o no Jom'fm koiku.
bulet lowne posłejrz~lem,
ie w pie.cwolnej wersji mfoł być
to gobiftel d!o wolneJ osobisloki robotniczej, Tom, gdde jesl
bu/et, pewllie stać miolo biurio
owej osobfstoki. Od drzwi do
biurko i:ilło i:i/ometrów, wyslor.
czająco, by nobroć
sz.ocunl:u.
ZomloH bluri:o Uonql bot. lo

mkną/ iu wyfłc/u, wcisnąlem sit
za nim do niew/eliie{ID ,.liocii:o"- o nie p/sur, Ie wcisnąlem
się mu do .,mo/ucho·, pJsonie o
iyclu lei mo gronice prl'(·
zwoiloici - l patrzę, o tom sle·
dti ful poe-lo f"jslu/olt, wyslro·
nony toki, l powiodo, ie i:toJ
gwlu:lnąl mu wlersre
zebrone,
niachybnle, pow/odo, Michnllr,
by podpierać się nim/ no wiecoch .....,.borcl)'Ch popietających
Mo1owled/ego. No, pomyilo·
Iem, /eJii lo ptowdo, to po Mozawiectim. No w6d.lę, pow/e.
drrolem, mom plsoł o tyciu,
Zr~o<:ry
o nosr. spylo/ Pls/w.
'Ie\- l wysltO'Jty/ s/11 /~ncze bor-

Wolne

dlo robolrJilów i l~to/py
Dar pucmyJlony preStClegółodt, A więc,

rÓ"A>IIi&l.

cyzyjnie, w

i

Griłł'&:O rt

M r et-

k icwlc:r. Właściciele Prrocbil:·

MlD/o

być

o iyclu.

l chyba

by/o.
ANDRZEJ LENARTOWSKI

go z tego strojtt- o zosta nie ::norm.olizoWGne btcrachło!
Ten ołlałnł felieton bill suowego mordu,
zwlouczo ~e ltlmo kon3łruk
cjo j~ Wl/f1l(lga.ł4 pitanio Mi·
pierw dużo o nicz11m, bil podbić pointę... Tumezcuem
be.t
mojej wled.tv 1Clf"UHU1o t eks t~
toi bebcch11, potrzo•kono kontekstll, pozba.toiono go colego
nn(lc:::ku. Z03f.al szkielet ł dwa
tart11,~ O, Bob!! 1't111łlalem, że
po
pr.:eczlif4nlu
1DI/Jirze!f
mnie w ko1m01 ro:em z tvm
,.motuchcm•, kt~r11m ;ttcholem._ Gdvb"m mial , wted11
pod rękq
Karo!e:akotuq to

~rprzvklodem

biorstwa Handlowego ,,AXEL",
mieszcząc(!go sic: w Kielcach
przy ulicy Zagnańsldcj 149.
P O ZJOMO: 5) ksiqię Jdań
skl. który przekazał Pomorze
Przemyliławowi
II, l)) długi
n6ż
myiiliw~k:l, 10) nacz.ynle
na wodę, 11) groz.i owrwdze...
niem toiądka, 14) pa.s\(je do
szydła, 17) morski rabuj, WJ)
wilec przeczysz.czający, 21) kopalhy gad drapietny, U) amerykański renifer, 25) rodzaj
statku paSD!erskicgo, 28) rl.y
w stajni lub kw!klie wiosną.
PIONO W O: l) .,p6lnocnJ'"
p:erwiastek, 2) wisi u starego
dowcipu, 3) przewodzi bodice. 4) wojownlc~ b6& 8) jedno.-.tka taktyczna kawalerii,
7) 'P.:J.stuch stepowy, 8) hodowla, 12) fryr. z.lotony z; szeregu małych arkad. !:U naJe-

N!Ccłi to t.:tog t.,.oti~ To jett
nojgon.:e, kiecllf mówiq crlo-

\V".c'kotl'f: ,.Dobru felieton. non jo toiem, te to ka·
lcdWCI, które
wr;drukowoU
ltulo Je-:ot-.:e wc.:oro.j no.prow-

Felieton w

PIIIIIcłi",

d\' dobntm felietonem, dzll :al
jc.d

ourll.tkJem, plXI

tolo,
··o
dob·
rym fclit>l011em, to albo jo
jeslt'1'11. uenftt.t.!, albo r."f. któ·
r;11 'm nie komplcmt-ntGWII.IL
Ko!d11
kolwiek

piłł'CJCll -

Jest wart -

o ile como •~

łwdj łtlll.
Mnie
111Qdrz11 koled::y z
redakcji pou:c:ali. że
dobr11
tdw. to kTcUkl tekn. A ja
::nu.•qc po cichu Plflolem: ,..'\
il>! to linij!'k7'!" Ile. dG cholerll. werJ6w mam napisać. że.
bu przc]ić do hUtoril. kWlcc-

jq poeCI/k(.

cołu

dychę!

kt6r11m

u·~tuc:t 11iq podpboć! J dU
wu~ruko\l'<~no bulo

Clflł

kieuo d.:iotJmikartttcGU Kfed11i
Zetpoła
pou.>feclziot:
.. Dwie
JfTOłl.ll 'FIUU::;l/nopisU"
A
ja.

.uwne je pr:ekrnc.:olem, bo
móJ kaprnw11 tf11l. moja poctll·
ka :a chotcrc- nic mldci tię
w tum q!nkclunk.u! Mój łiJII
PIIIU.. nia~tO t 'lłk
cr•WI, Jtk! knrta =aUko, 0111
delfifł. •ro 1t1tt m.oU 1 ~ rmP"C:::fiw~... Ale móJ ł tu

dzq Wl:<'l/11ko o rojnikoch zawodu dziennikor~kiego. Dlatego nigdy nie

bl/fFl jul siedrlo.l za zobójJ! wo
tu ofekcW... Karolc:zakowq td

będę d~iennłka
mł zrentq WlfrfeznH z
tegoo
analfabetq, do
/i!lletonu. A bttla wońut '~·
lego "rriereflmnowolnvm )ok
komuliizm i co gon.:e "'7
A teraz koftc::ę, bo, 'W/:o.fnłe
jest mi z tym dobrze.' Pr.zJI- nastqpiło ottGt1tle przlfdzio!oklodowo: nifJdll nie :budowa!·
u·, :danie, niech więc po roz
bum 1amolotu, bo do tej po- piJ!ncłZ')I Kozero - slarsz11 z
,., nie u:ier.:ę, :::e t11ie że Nmotcm lfę ucieszą, że f!Uijq
lałtU'(I.
możf':
totat_ Wierz~:
głęboko, Źf':
to
niemoilh.t.'t'! dWie
w
felieton:
idccahtie
stron11
fiUIS:I/1\0piłu,
Samolot wvm11t1U prawdopopftćdziesłttt ~ę~ znaków
w
dobnie QO.łć, k:ór11 o 111m ob- 1L'ł'rłił' l tr:ltdzidcl wersów
lolutnle nie wiedtiot_ Podobną ttrorlie. No! BeOJ4Ii/uU fe·
11ie ::: moim. fclietouem.. Co.l11 łicton.! Na t11!ko, z pt•nklt'
czu pouczano m'lie, że dhlQi wldzcnfo <".:VIehdko,
~drtq
fel if'lon musi by~ -tłl/. A ;a male!ikq u.'GdC' - jest do dw.1oicm, :fe 1noje felietony to PV-'-·
dzleliąt.ki nluana:ów. r.IOdl€'kst6uz. irolłicZ"niiCit. l otdoironiczLESZEK KUMAFISKI
ft)IC}L t.PtiCieczek, to pięć zdarł.
'
podpr0100.dzojqcych
dopiero
.PS A na MichttUcu
b11lo
do ·uóstcqo, będącego .poht!Ą, ..łw«lfl'lie.1 A 1lO#wfetnie;au
to tkonie z wot11 ł'ló\11' ftRSCro- i b!łl11 l\l(IIIC1pkł % .Uttnkq i tarJu; kt?r11- doje włd11k kUrniłł- t1/fJ( se;etn ...

r:em ... Jestem

diJ('hę

i

otmotfcrc caloJci.

Odrzt~JC'I.e

l,,.::::::::::::===~~~~~~~~=
łOWO

Srrmm

Redolitot ft OC"telny • Jadwigo lt OJołc tolt.
!\dres redokclb u tsJ Kielce 12. skr.

~~:~;:o ~::.•i!, '~r:,~ !!il!~~o~~

dalrttuo ĄO (I I!11'1ego ' " 19 ; łttlnetorH
redollcii 472· 51 ; dtioly1 p~o~b lic ystrcattt U 2·51, 41łł 91 , 422· 63,
d riol Mjski l il'l fonnocji Ul -U , sport" 411· 42, dtiol łącłl'!oJ ci
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