Policja ujęła trzech mężczyzn poszukiwanych po
strzelaninie w Żyrardowie. Jeden przestępca został
zatrzymany w środę o go~e 8.30 w Radomiu,
dwaj pozostali wczoraj rano.
(szczegóły na stronie 2)
P. przyszedl do redakcji, by porozmawiać jak funkcjomije
wość. J ego zdaniem nie funkqonqje·wcale.

spl11wiedli-

w'ff!llllt Tf!ler . Kwestia kałasznikowa

Ntt ffH

.rmArv'

KRZYSZTOF ŻMUDZIN
J.
P. jest bogatym człowiekiem.
Masarz. Wytwórnia w~dtin pod
Radomiem. Kiedy P. mówi o pie.
niądzach, to nic pa~ dziesiątki
albo setki tysi~y, lecz dziesiątki i

setki milionów. Pan P.ma w Radomiu budki_ w któryc h ~p rzedaje
swoje wyroby, ma kilka samochodów, ma drugą ton ~ i dwa domy.
W starym mieszk.lją synowie z rodzinam~ w nowym - on sam z ! OQ4.
Co do synów pan P. nie ma złu·
dzeń.

Potrafi

powiedzieł

nygusy.

Nygus to przede wszySlkim ten

Porąbana

szpitala Przt:tlusti.i, cbodzi,jd.dzi
samochodem. ,.Interes"-- mówi.
AJe nie tylko. P. przyszedł do
redałcj~ by porozmawiał jak
funkcjonuje sprawiedliWOiić. Jeao
zdaniem nie funkcjonuje wcale.
Jest w stanie powiedzieć: za kt>
muny było lepiej, ch oć komuny
nie znosił i nie znosi. Komuna

zaczątku włosów.

chciała

młodszy.Starszy jako tako. Od pł·

ru tygodni pan P. mówi o młod
s:zym: morderca.
S wię:ta wielkanocne P. ~dził
w szpitalu. Obok letałjcgo starszy
syn. Pan P.jest straszliwie porąba
ny. Porąbana ~ta- gips. temblak.

szyja - krwawa PI'\IP u
Z prawej strony
rozorana twarz. Mimo to bierze ze

(dokończenie

go

załatwić .

na str. 6)

,

Smierć

na raty

JADWIGA KAROLCZAK

I

Wczorąj - mówi trzepywała &nój na

• brata. Dzisiaj

rozpolu

sadziła

-----------------•1 ~ej ~:::i·e~.':O~~~;~~~
J')'S.

Tadeusz Kordcusz

ziemniaki. A nogi - o, jak banie.
7

mą.Zate33Jata bierze630tysięcy

Uwaga, uczniowskie
zespoly redokcyjne!

cmerytury.!eby p rzetyć- 118jmuje si ~ u brata. Za p ieni4dze.
Od rana jeszcze nie jadła. Nie
widział a k.artlci wsuni~tej w drzwi.
ale jeteli pan Kwiatek, zast~pca
'WÓj ta w Szydłowie mówi, że ktoś
na tej ka rtce na pisał o swoim
przyjściu, to pewnie był Żyd.

Przeważniemłodycb. J ed en to nawet odtrytk~ przysłał z Izraela. Na
Wielkanoc. l adres podał: kibu c
Hnorecb. To znaczy, te wypada
odpisać. Z tym jest gorz.ej.
-Napisze mi pan, panie Kwia·
tek?-pytaz nadziej'-- To ja panu
dam znaczek z tej kartki. Żydows
ki. Prawdziwy. Z samolotami. Że
to ry by, mó wi pan, n ie samolo ty?
Co pan, panie Kwiatek?! Gł uch
n~, to wiem . Alejeszcze widz~: samo loty,jak byki- unosi si~ Hele-

na Marcowa.

II

Trzeba zrobit folograli~
miastecz.U.
• Fotografia jest dt>

jeżeli widać rucb: ludzie
gdzieś idą, wiatrunosi czyjąś czap-

bra,

k.~, jad.\ samochody.

Godzina stania w rynku i nic.
Ktoś si~ wytoczyi z baru .Ratuszowego•, ktoś wszedł do sklepu.
Pustka w obiektywie.
W zeszł)'ltl rolru, w Szydłowie,
były 24 ś l uby. Dwa razy tyle pogrzebów. Urod:tiłosi~dwo;1edzie
ci. W tym roku jeucze ani jedno.
Na dwa tysiące mieszkańców.

Czy przych odzą? - co z.a pytanie! Pewnie, te przychodzą. W
tymroku były jut cztery autokary.

Kolą;.< m ;,,dal,eyj•~ · ''/""'
:d11.niem gaulf. kt6"4 potem w

pismll.

opubliklqUJ011111. fant~~.clf ..Mąozynu ~

N"leWYkJ•ctone, te wnp6/pff1Cifiący z •••• -r..u; ad,rod•lil•~.

niowie Liceum im. J. Snillfleckiąo "Kiebdt z«}}ł:q z W••'" .,,..;.,~• •
kontakty, aby" peyn{oki mlagował wsp6lnie, sp«ja.IJui
I'Jlbtykfw..Mfi81UYII~ -.
ZąrałZI'myl

l\\\(,\ , IIOUU\\( \

'!'

.._................
(1-0 ......~IInlkJloe-.

~- ul letewltic&o~
td. 61~14.

'""''

TYDZIEil
24.Y CI UCHCIĄ DO TIK - TAKA
DZIECKA ...-Slo;:="~=~~::.- •
kernet.,. oble imprezy 40000 d

bilet MI )edDtJ l....ezt 25000 d .
1-18&181(1oMODłil< IWLTUIIY
Kielce, pl. Partpant6w J 6,
tel. 44463

Mamy lilijwiększy 118klad wregionie l
Reidama u nas zapewnia sukces l
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S ŁO WO

Z daleka i z bliska

Bezsilność
=

Przykładem klasycznymj~st dawna Jugosławia. Przez dzieslfdo/Kia uznawana za w:zrltdny wzór somodzielności polityczntj, mimojednoznaczI0'€1t opQildeolo,lcznyd! ~kipy mamalka nty, duzyla sif nieb·estionowonym zpozoru autorytetem. na/dal a do ao/ o wyd! rwórców 1przywÓdców
rudruniezaangaio•·ania. PolitykafederaQI}IIgaslowiairslci(} nierzadko
podawana tJyla. w wymiarze mifdzynarodowym. za przykladwspó/istnieniamimoróinlcldeo/oflcvryclliustro)Owydr, wwewnpnlf)lm-jako laqj łi
beraltry, otwatty na mly lwia t, przykład współdziałania róinydlnarodo-

Fakt ten malazl wie.leluoć odbicie. we współdziałaniu Zadtodu z Belgrade.m, wpoli&«lcrrdytowł}, współpracy te.drnolagicznt:), humanitDnlt:)
itp. Nletalcpne.dd.dawno, właśnle.Jugoslawia, tJy/a niemal mod~le.m dla
dokume.r~tów Kotf/erenQI /k:zpie.czeftstwa i Współpracy w Europie. W B~l
gradzieodbyla sif pierwSZJJ po HelJinkach ko'lfuenrja przeglądowa m~li
Zil(ji Karty Europr,Jski(}.
Od roku ta sama Jugosławiajest przykładem naQonalizmOw, walk norodowośdowydr l religUfr.Ydt. Wojna domowa podllonpa tysiqr:e. ofiar,
straty mate.rlalne .rq wprost flieobllc:zaln~.
l ta JugoJlawia (zrentq nie. tylko ona) }al anatomicz1Qim przykłode.m
be.zsilftoŚd wszystkich umów, układów mlfdzynarodowych, de.c:yrji l praw
Orgaftizacji Narodów 7je.dnoczonych,jęj wysperjalizowanych agefld. Wydarze.nla w pólnoard czrśd Pólwy.Jpu Ba/ktJńsklego we. wszystkich swych
e.leme.ntach Zllprz«Zqjq Karcle Europejskld uchwalonej i podpisanej w
Hdslnkadr, rozwlniftęj l udoskonalonej w wie.lu koiOnych posie.dzeniach
europejsklt~o gremium. Ta Jama Jugosł awia dokume.ntąjejak be.zsilna
jest ONZ. t e nic - praktyCZnie nie mogq mocamwa wspólczesnąo świata,
U be.zskut«Zne. są wyJUki Rady Europy.)(}parlame.ntu, wszystkidl czynni·
ków po/Jtycztrydr EWG.
Krewpłynie. nadal. PoSio~ll. Chorworja, te.raz &śnia l Herr:e.gowina,
w kol(}« Macedonia, pogłfbla .łlf kryzys w Kosowie. mmieszkalym głów
nie pnn. lfllli(}SZDŚĆ albońskq ... l nic. Se.kretarz g~n~ralny ONZ nie. wie. co
zrobić z U-tyslf(%11q grupq .nie.biukldl beretów* mqjqqch gwarantować
pokÓj, sankQe. gospodarru wob« Serbii, uznawanl'j za gł6w1QI czynnik
wojny domoWf}, sq Hukut«:uJ~. na teren walk. mimo zakazów napływa
broli z calego Jwiata. Dzltje Jlf to od miuifC)I w politycznym centrum
Europy, wlcrqjuotoaonymprzezpalisrwaNATO, wEuraple.zkartq KBWE:.
jako kanoMm posltpO'K'Onio. &zsillWć wobec śmie.rci, polityczrrydr ambir;ji,
hiJtoryc:ztr)'Ch zaszlośdjest prze.rai.qjqco..
PnHs&ęltlontwo

Od 12 bm. policja potrzech bandytów, którzy w strzelaninie na drodze z Ży
rardowa do Warszawy
zabili jedną osobę, a
cztery ranili. W wyniku
szeroko zakrojonej akszukiwała

cji wszyscy przestępcy
zostali ujęci.

rzecznika MSW, tejeden~
czy.z.na. {ubrany w mundur ,.mo-

fektem pracy

dowiedziało

Za tydzieii l
z wkładką AMI SZEDAR
- .,Budownictwo"
Jutro w .Słowie" m. in.:
• Prywalni detektywi
śł~ malieóskie zdrady
• Nadomani po 111domsku

• Jak się uzbroić
• 1VSal na cały tydzień
Odwołany

podwieczorek

oCenQe spa.edU:
/piwaz.._~
llllrl.'liOJI,
piwaz.._Joatiw
Lldlellll, llllr 1.280 d.
w..
......
.__.
, .., ...
u !

'"""'
łowo
S ll!!i1D

e-

Złodziejskie

nie kraju Zlllijdowały si~ w stanie

pogotowia

<Pl

Doill,/omtllqiooblawiewróci"D' wiiiiiWszym wydaniu wSI. ...
PbniiiYIIrf1 Sif. t6tmid d~

guściki

mioty. Aieqitacy,któnyoie~tuf

Iem piwa, kouut, lubM. !ywym towarem.
Otofaktyprzet.&w!e nam przez ofic:en

-

dytumep kielectiej Komendy Wojewódzkiej Połic;ii, nadkomlwu BtPua
•wlftłc:KIIprzyul.Piekosz.ow*iqiJ

UOzłodzitj włamallifdo
stl,iniiskradłtooia~wlasoołci'

bm.oJOCfz.

KatimienaA.
·w~przyul.Trzeciak61r,t3

bm.o1odz. liS ustlepu naleqcqo do
Andrzeja M. liiDęło lOO ~cb kouul.
• w~ przy w. Radoms1iei,JJbm.osodz,21.10pol.iQaaciu·
lr2}'mlli w pijalni Pi1Wa ,.Pad:Oirl" dw6cb
włamywaczy: Pl•'bl M. (1al23) i Tc:masza
L. (lat 211}, tt6r.r:y raayli lif złocistym
c~>

Na~~ezlodzięj-

ialo•u i ,.,ną N.ltęq się 16
w Dalesqcac .. o aoU. 11,

•-.i• 1992 r.

/

PPtł

-~

_

wyrazy szczerego
współczucia

z powodo śmierci
MĘtA

®

szeroki ~b6r oblachowani~ la171p i częJci meclwnic:uu>Ch
Kielce. uL Stolarska 2~ teL 500-64, 531-62, 31-86-51

SKLEP MOTORJ'ZACYJNY

Pani
Marii Kotyniewicz

.wn:a - .JOMASr*

ll- SM lwiayL .&.lk1ll.tnhn,...,...... .sł.
Id. 31-Tł, lh ł5'73el

~OWMA~~MOTORYZACY~?.'

- ~•--•u.~.no

Zaangatowaoo takie belikoptery i wozy opancerzone. Wszystlcie pododdziały policji na tere-

gusta i

o car• uwiałla•ia lłOII'łllio•• w &lębold• tal•
ło•a, •ziccl ł ro•a.l••·

,....

tów.

Ro!ncptaiaulciti ft'IIArodzimi zh>
dzieje. Najczęściej~ pienip.e, zh>
to., sarnocbody l inne wanggciowe przed-

SKL~P C~ŚCI ZA.MI&NNVCH
Kielce, ul. leśna 18
Sprowadzamy równid.e.lemcnty bro&erii: zderuki, lampy, błotniki, maski, progi do innych samochodów prod. ucbodnitj
OTROł'.N, RENAULT, FIAT, FORD, BMW, OPf..L, TOYOTA, MAZDA i ill•c

____
--------.-...
·--

pościgową zakończono w środę:.
Przestępcy wpadli w przygotowane na nich zasadzki.
W pościgu l akcji operacyj nej
uczestniczyło ok. 500 policjan-

trw:Jtiem ~jcdooczdnie k:QI.

Uroc:zJtło•d

~

dobrego rozpoznania - powiedział Tywonek. Dodał, te akcj~

<kitł,jakhW"If"''.ąbon4ytom.

operacyjnej i

ZDZISLAW KOTYMEWICZ

Ofenljemy atrakcyjne warunki.
lnformaqji udziela dział kodr i eksportu
Kielce, ul. Targowa 18, IX piętro, pokój 926,
te/. 321-676.

58,

U'~e przestępców było

13-.jal992r.
a.•arl w wid:• 33 lat

na budowach krqjowych i eksportowych w Niemaech.

Skrąjna

si~

.~· - 32 strony

ZATRUDNI

509-36

Powytsze informacje potwier-

wczoraj w biurze prasowym

.Słowo"

RoWt laJJ-inD•rdl

INFORMATYKA do obslugi komputerów
oraz
kwalifikowanych MURARZY- TYNKARZY

t.eł.

8.30. Ko-

rzecznik MSW Tomasz Tywonek w czasie spotkania z dziennikarzami.

w lOdaodo

...u-r"

ro•) został zatrzymany w Radomiujutwśrodę:ogodz.

lejnych dwóch p rzestępców aresztowano w czwartek rano.
Wojciech Szwyd (były komandos) został uj ę ty w Ostrowie
Wi e lłopolski m. Podczas zatrzymania został postrzelony w n ogę:
przez policjanta. Trzeciego przestępcę:, rannego po wtorkowej
strzelaninie, zatrzymano w Rawie Mazowieckiej.
dził równi et

8MOwaic:11n Pn:UI)'IioWitiO

Kielce., ul.

ujęci

Bandyci

wośdlrtligii.

Hartownia piwa
beczkowego

NUMERI709

Policyjna a.ksja trwała kilkadziesiąt godzin

WlaiT łli.Jtarll pr:a kifktlna.fde ZDfedwle mir.JifQI obali/, ninvuuszony
wydawolo sif do n/dawna ponqdek w Europie l dui~ czpd AT,jl. Wobec
()!dr wydarzri, s(Jimulowarrydl prudd. pruz zachodnie demokraqe
niemałym wysiłkiem polltyt:zlf)lm, militanrym JfinaMqwym. wszystkie organizaQt mifdzynarodo~ stant/y bezradne. Od .parlamentu lwia ta*OrJaniUJt;il Narodów Z/tdnoczonych, skłlpiqjqcq dzli grubo polfQd 160
członków, przez NATO po t!llropęjskie orxanizalje polityczne i gospodor-

•

LUDU- M AGAZYN

FSM

FSO

..--
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z redakcji
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VIDEO-SHOP
Kielce, Mała 3
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SŁOWO

NUMER 1709

Fundacja wiejskich spółdzielni Za trzy tysiące
Wojewoda kleleaJ dr Józer
przyj~ przedstawldeU

Ploskonb

F'"""<!IS"'drl""""'Wlojstlej.
Fundacja
Spółdzielczości
Wiejskiej została utworzona, aby
urnotliwić
realizacj~ projektu
wspienijącego
spółdzielczość
działąjącą na wsi na rzecz rolni-

ków. Projekt ten zoslał przygotowany w rruiju 1991 roku przez
Bank Światowy we współpracy z
EWG i grupą polskich ekspenów.
Pierwsza jego faza obejmuje trzy
lala i będzi e finansowana przez
Wspólnotę: Europejską.
Głównym celem fundacji

pomoc polskim

jest

działającym

na wsi, by mogły stać
rentownymi organizacjami
zrzeszającymi rolników. Podej·
mie ona także działania promocyjne i wspierąjące przedsię:biors
twa usługowe (spółdzielcze lub
inne), które bę:dą zaspokajać potrzeby sektora spółdzielczego.
Fundacja ma w całym kraju regionalno ośrod~ obejmujące
swym zasię:giem od 3 do 5 województw m.ąjących wspólne interesy gospodarcze.
Podczas spotkania u wojewody
rozmawiano o współpracy regionalnego ośrodka fundacji z admi·
si~

spółdzielniom

nistracją rządową.

Q.g.)

miliarda
w Chmielniku

rami są: Ace!K;Ja Th.rystycmo-Hudłowa ,.Am"' lłeke. Tonnystwe PrJ:yjad6l: D.ded, Wojewódzki ZespM PoiDOC)' Społecmej l
Miejski Ośrodek Po!DOCJ Społea
~ Wojew6dzkł

aej,

WOPR.

,.słowe Lada" oru Radło Kielce.
Nad prawidłowym przebiegiem
akcji czuwa specjalnie powołana
komisja złotona z przedstawicieli

organizatorów, a tille Kuratorium Oświaty i Kurii DiecezjaJnej
w Kielcach.
Jak wyjechać na ,. Wakacje za
grosz'"? Przede wszystkim lrZeba
kupić np. w kiosku ,.Ruchu", na
poczcie lub u organizatorówspecjalne karty akdl po 25 trs. :d.IWda
posiad~~

kupoa, który po wypełaie
D.ia nale:i;y przesiK lab dostarayt
osobiście

do biura ,.ATU" w Kłel-

Mlebto, a taUe u Slotrac;IL

Losowania odbywąjąsię: co 2-3
tygodnie w kieleckiej Rozgłośni
Radiowej w specjalnych programach na tywo. Za fundusze uzyskane ze sprzedaty nie wylosowanych kart wyjadą na wakacje wyty·
powano przez TPD dzieci z
domówdziecka i rodzin w trudnej
sytuacji.
POLICZ: :r.a 15 tys. d zyskldesr.
szosę wyshmła swego dzle.cb aa
koloale lub obóz. których kosi:t wyBosi ok. 1,6 mlnzl. JeśH doplsr.e d
szczęście, Dle. zapłacisZ aic..

Oddaekdbpoczty

Zł

11fl9 wChmielniku, jeden z grających wylosowal6 szczę~;wych
numerów. Posiadacz zwykłego
'kuponu za trzy tysiące, z numerem banderoli 8251599, otrzy-

ma tylko 501 .639.500
całym

kraju

zł .

Tego

było

at

sześciu grających, ktOrzy trafili

w.6".

(aog)

ZAPRASZAMY AJNDATORÓW: osoby prywatne, finny,
związki zawodowe i organizacje
do fmansowego wsparcia ,.Waltacji za grosz" przez wykupienie całych pakietówkartakcji (po20,50 i
IOOsztulr.) lub wpłacenie na podane niżej konto dowolnej kwoty
pienię:tnej (warto pami~tać, :te
środki wydane na ten cel pomniejszają wysokość podatku dochodowego).
CHCESZ ZAROBIĆ? Organizatorzy poszukują chętnych do
ząję:cia. się: kolportatem kart. Wakacje za grosz'". Szczegółowe informacje mo1na uzyskał w siedzibie ,.AT.W, te ł . 486-66.
Mamy rwlz:leję. :ile dzięlrl pemo-

Zł

dziś

druk py-

organizowanego pnez dwutygodnik
..A-Z News• - l Międzynaro
dowego konkursu pod nazwą
"Wiem wszystko•, polegające
go na udzieleniu prawidło
wych odpowiedzi na pytania z
dziedziny kultury i sztuki,
historii, przyrody, rekordów
oraz sportu.
Konkurs rozgrywany będzie
w trzech etapach - eliminacje,
dącego początkiem

półfinałyifmały.

W eliminacjach mogą~
udziaJ wszyscy, którzy pod adresem czasopisma

"A-ZNEWS"
4IHlOS Katowice,
ul. Piastowska 111
nadeślą w ciągu 15 dni
prawidłowe odpowiedzi na PY·

Cłnzestny".

3. Podllj obszar lądowy Polski.
4. Podllj " kolejności dwa liliiludniejsze państwa
świata.

S. Jaką długość w metnch ma yard?

u.ll:ooto:

Potwlerdzeolę dla

25.000,-

słownie-dotych

słowniezłotych

~

Towarzystwo Przyjaci61 Dzieci

Zam\d Mio:jsld, ul. Zagónika 43
25-339 Klel<e
banku
Pi:O l 0/M Klelee
r~~
29519-4936-132

10
.
0

.
Podpis przyjm.

.

zł--

~

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zam\d M;o:jsJd. ul. Zagónika 43
25-339 Kielce
~!!t~
PKO l 0/M Kielce
r!t~
29519-4936-132

Towanystwo Przyjaci61 Dzieci
Zalzod Miejsld. ul. bgó..U 43
25-339Klelce
~:!t~
PKO l 0/M Kielce
T~~
29519-4936-132

u~· 10
.
0

wpbc-.j4cy

Wypełnić n• odwrocie

o

1
.
0

~~

wpł•c..i•cy

.

Podpisprzyjm.

OTVC!
JESZCZE DO

5 CZERWCA (orlo"l

MO:tESZ NAPIA WIC
lo~ PIZISTIIOIĆ

lAmoDM 'JURIZOII

u:tnrANY 1.111 NOWY.
TAUL WSOIClDNE
l POI.SIJ[ 01\'C.
SZ\'1110, SOIJDN[

. . -1131,

NAPIIAWA1UJ:WlZOłlÓW
!oi.43S-4

zt.-111 Witaani

wpł•uJ•cy

Towanystwo Przyjaciół Dńed
Zalzod Miejski, ul. Zagónika 43

.....,

25-339 Kielce

n.uw•

"'

PKO I 0/M Klel<e
29519-4936-132

r-ku

u···.

u~·.. 10
.
zł__

0
Podpisprzyjm.
zł _ _
- Dostarczyt osgbiście lub listownie!

UWAGA!

Wszystliie typy

25.000,-

Zł

~~

~~

Potwlerdzeale dla "ATH" Klelee

wplaeaJ-.c:ego

25 .000, -

Zł

o

!!e

tania zamieszczone w jego kolejnych numerach oraz na la·
mach ,.Magazynu• - .Słowa
Ludu•.
Dziesię:ciu uczestników eliminacji, którzy udzielą nąjwię:·
ccj poprawnych odpowiedzi
przejdzie do półfinału. Będzie
on miał ta.U:e charakter quizu.
Finały odbędą się: w przyszłym
roku.
Wśród zwycię:zców poszczególnych elapów konkursu
redakcja ,.A-Z News" rozlosuje nagrody pie.nię:żne i rzeczowe, m.in. wycieczki do Francji,
HiSzpanii i Włoch, meble, wyposateniamiesz.ka.ń, sprzę:t audio-video, kosmetyki i ksiątlr.i.
Laureaci eliminacji otrzymąją
nagrody do wysokości 2 milionów złotych, półfmaJiści do S,
finaliści do 10 milionów zło·
tych, a główny zwycię:zca wyjaz.ddoLasVegasi JO.OOOdolarów amerykańskich.

A oto pierwsza tura pytań eliminacyjnych:
l. W ldórym roku i Ido wynalazł telefon?
2. Kto grał Michaela Corleone w filmie pt. " Ojciec

będzie motlo wlede 9z WJjechatna
wakaqr.. Wpłaty z adaotl.c:M .,Wa·
kac:je z:a lfOSE" prosimy Ideront

slownie.dotycb

slowniczlotycb

Rozpoczynamy

tali ogólnopolskiego quizu, bę

cyn&S~Ycllceytelnlk6wwieled:ded

Odciaek dla posiada cza rachonko

25 .000,-

WIEM
WSZVSTKO

W zakładach Outego Lotka z

9 maja br., w kolekturze nr

dnie w

konkurs

o 10.000 dolarów

Wakacje za grosz
c:ach, przy ul PlotrkowskieJ. 12.
Mo:tna t e:t wypełnić zamieszczony n.itej przekaz., wpłacając na
konto TPD 25 tys. zł. Dowody
wpłaty, a takie kupony wezmą udział
w Iosowaaia beąłatDep pobyta u
thru.łyJOdnlowej koloaillab obe7Je
w .trd.cyjll}'cb Dejscowośdacla
!Uk>,jUMsaulleluk......,

Międzynarodowy

pół

Jak WYjechać na kolonie lub obóz za jedyne .25 tys. zł!

ZAPRASZAMY RODZICÓW
-do wzię:cia. ud.tiału w akcji ..Wakacje za grosz'", której organizato-

STRONA 3

LUDU- MAGAZYN

PlłP

KIELO:, ul. WOJSKA POLSKIEGO 9,
tel. 430-56

OFERUJE:
PRZEJAmY AIJI'OKAROWE - NIEMCY, FRANCJA, WLOCHY, BELGIA, WLK.. BRYTANIA, łDSZPANIA
WCZASY- KOŁOBRZEG, JASTRZĘBIA GóRĄJURAT A. MIELNO

KOLONIE - FRANCJA- STELLA PLAGE
WCZASY ZAGKANICZNE - WŁOCHY,IflSZPANIA, SŁOWACJA. Bllł.GARIA,
Wl'OECZIIJ OBJAZDOWE - GRECJA.IflSZPANIA, FRANCJA. WŁOCHY

SUPER OKAZJA!
WYClECZKA DO PARY:ł.A. 11- 16.V.1992, cena tylko 1.950.000 zł
WYOECZKADOUSA - NOWY JORK-14 mln zł
UWAGA! WYNAJfM Al.J'I'OKARÓW l MIIUtOBUSÓW

1

WĘGRY

,.RESTAL•

....

Pikt6w, .a. Nnniejsb 35,
td. 749-98

....,

.r~taaM

Z)~U

3) ........ łltl14t
4)...-ę

5)rtalę-.~

6)--.
Czyu.ae od 7 do 15.

Zapnszuly.
IDIOU1

STRONA4

SŁOWOLUDU-MAGAZYN

Spodklucza

NA

-Iatdzieti4tycb.

pn;yje(:hal

do ma;e tt Staoów tolep. . . . , _... jqo dem,p-N.q!Uie~ na Wybnete. GdVd w otoUcy
PłołJska zatrzymał nu patrOl milic;ji

drooowoJ.l-.l<-

mach... od niechcenia lizakiem.
pewnie chciał obejrut to eudo mi·
nionej tecbniki. Kolep zatrzymał
rakiet~. wyskoczył i pat.r:qc na
mnie u zdziwieniem, dlaczego ja

jem:usi~oparłdłonien.~mas

cc samochodu,
=Ul.

rozkraczył si~

i

Milicjantzbaranilł.Stałztymli·

lakiem jak driec:to, ktlU'Cmu dorosły popsuł ubaw~ A potem od·
rucbowosi~ po pał~ bo byty to
cu.sy, w k!órych kpiny z milic;ji sn>
tej karano ni! napad z broni4 w 1"9""
ku na swunk~ Tym banhiej te
niebyłoboptycbstaruszek,ajedy-

114 broni4, byt lr:Jucz rrancusti Wtedy

m\Wałem wyskocz:yć

z samo-

rewolwerowca i spru:dl:wca w kiosku ruchu. czy bandJarz ma.n:bewą
nie 1n1 pewuołci, te nie poczaUe w
pogodny, jw>y <Wal dotyku lufY
na ooNe. Zrc:s:z:l4, po długim i mozolnym połcigu Prl.Y utyciu z.ma...
JOWaQYdl sił i pomocy obywateli,
rewolwerowca~ złapie. l co z t~
ao? W lp.lenie dzisil.i przestało b)t
czym:ł nieprzyjemnym,jak bywało
dawniej. Ten trok tu cywilizaGii,
do której zmierzamy, mamy jut u

-

Dowódca kompanii konwojów

poW::ji mówił prz.ed
paroma dniami, te dawniej wi~
zień miał prawn do posiadania pod
ccl4swojej torby, a w niej rzeczy osobistych, ale ,.samara• miała po.
jemoo6ć symboliczną. Dzisiaj, gdy
przyszlo mu konwojować sześciu
wię:tniów z pierdla do pierdla, za.
miast ,.tuta• musiał wri~ ,.stara",
bo nie swczyło miejsca na bqa1e.,
czyli telewizory, magnetowidy, , .
diomagnetof"onyi tak dalej. Pewnie
poUcja szuka dowodów rzccro.
wych, a one spokojnie !lłutbowym
,.starem• zmieniiJ4 cel~ ÓW do111Ódc1 dodał jeszcze., te wycbo-

ze

stołecznej

Płacz po kątach
ANDRZEJNOWAK
-NafttaleMtaa:ante-Pftd-.desic:Mromwsb.-JakbyBócu,o..Wous.&wbezpds.kie,kW,łełddae.

NaUecm,~uiJt.dlłwlati..Nte~uftł~łeniiCiftiDOie4ostKIK2Illtalaucałel;yde.

Martuz był . .-. ale ..włty dumołd, btana, ~·ze bawtu&e. oczu. pybytay prufnnr. .zUI się stąd
UXslęt lat teaa. Qy aSrb Ue- 1uero wyjśd:l.l maD hl jat w~ 'f

To

przekl~ty teren!tali się Kobylecki.
- Wszystko tu pod
wielkim :rna.k..iem zapytania. Niby
jest, a niby nie ma. Ci, co zostali,
nie mąi4 tadnycb peBPCktyw.
Huta powinna wysiedlił cale
osiedle,takjakucz.yn.iłatozNadto

szarami. Wykupiła od Judz.i zie-mi\\ urnotliwiała otrzymanie
mieszbnia w blokach. Od nas nikt
nie chce kupić ziemi i niktnam n.ie
pozwala budowat si~. Czas za.
tnymałsi~wmiejsc:u.Jaątu
myprzyszłoić?

ma-

- Ojciec nie wysłał mnie do

się . złapać

Daj

wawcy w zakładach kamycb msJ4
obowiązek ganiania do wypoty.
czalni po kasety, bo jak nie, wi~
zień zloty skarg~. te tle wywi4Zuj4
si~ ze swych obowiązków.
Tygodnik ,.Nowy Detektyw"
prowadzi stał4 rubryk9 pod tytu·
Iem . Wi~enny bedeker". Jest to
przewodnik po polskich pierdlach.
StaJa ocen pi~ogwiazdkowa.
Dobre tarcie, świeże pieczywo,
sneana stutba wi~ zado-waJ~tca obsłup rozrywkowa, no,
wtedy mo.tna dostać nawet cztc:ry
piazdti. Ostatmo zakład kamy w
Dębicytyledo.stał.Ci, którzy bywa·
,M od Cl.8$U do czasu pod q w:i~
dq,tetoprzytuliskoraczejdlarecydywy. Gdyby nie to, te xna.l.arlo
si~ paru klawiszy, o których euf~
mistycznie napisano, it brabije im
cech pozytywnych, kto wie, mote
byłaby szansa na piątą gwiazdk~?
Ale co u sprawa. Wyrzucić niepo-

ny~,d2.iwnykraj.
Dzisi~ kraj nareszcie prustał
byłdziWI:ly,przetoalcapon6wprzy·
było, co przewidywano i są to jedne
z niewielu pn..ewidywal!., które si~
sprawdziły. Polic;ja jakby jeszcze

PI'"ZY:ilłĆ pozytywnych, są pewnie la·

nie dowierz.a. A tymcz.asem Wda
sunqjtca si~ mieścina ma swojego

W Nąijaśniejszej:

za

cy i jut wtedy

metalową bram~.
śmiało

na wczasy

mot.na. walić do ~bicy. No, przed·
tem tneba dać si9 jeszcze złapać
policjantowi Kum.ańskj załrzyk·
nąłby wielkim głosem: ludzieee,
~e 5Z1lJ159 tym co na stuf:bie!!!
Ale Ku.mań.ski podobno umarł.

ludzi.

~

P

ducł'IOwnyeł'l,~anycłlooraz.

teby tylko studni~ wybit - opowiada Adamska. - To był nasz

&o jednakie rezygnacja

ao, te przecią&n9li wodociui?
Tylkociemni i nieświadomi pł8C4l
Rachunki przesyłamy do buty.
Myśmy wod9 mieli? Zaniechać upraw rolnych, bo gleba skatona
metaJami ci~kimi? Kto to wi·
dział, aby podatek z pola płacić i
nie sadzić?
Ptaki odleciały, ziemia przest.a·
ła rodzić jak dawniej, woda
wyschła. Przyroda pierwsza od·
czuła zagrotenie, cbocia1 nikt z
mieszkańców nie przeczuwał nawet tadnego niebezpieczeństwa.
Kiedypod tonieclats.:ldćdz.iesią·
tycb traktory zdobywały tu wios0\\ spychacze wyrównywały i
prz.yaotowywały teren pod budoW\\ panowała ogólna rad~ .
Przewidywano powstanie nowoczesnego osiedla, zapewniano
pełne zatrudnienie wszystkich
ch~tnych. Huta miała t~. mia·
łaubierać

i niktniespodziewał się:

nawet, te zacznie zdrowie zabic-nć.
Bidziństi choruje na astm~. Bo·
tą

go takie nogi i nie mote cho-dzić. Cót mOwCo starszych, skoro wielu · młodych narzeka na
niedrotnotć dróa oddechowych!
Córka Adamskiej ma bóle prdła,
podobnie wnuc:z.ka. Dzieci Lecha
Połetka tef: prawie cały czas chorują.

llanec)w

z kłopotllwynj dz:ledzinaml

Jutkjedyśdziwiłsi~temuWac
ław

Adamski. W swoich słowach i

w swoim rymie zanotował przed
śmiercią:
.Dzisiąj zwyklasójka nawet nie
zawoła, nawet trudno spotkać na
drzewie dzięciOła. Gdzie te wszystkie ptas:z.ki, co si~ z nimi stało?
Czy wszystko wytrute, czy si4
gdzieś podziało?'"

Władysław Szymański z dziada
pradziada trudni się: gamcaB-twem i niejedruajutz widzianych
tu sytuacji namalował na fla.t.onacb i doniczkach. Jego prace os-tneg.aj4 gdzieś innych w świecie,
krzyczą i płac:74. PI'OSZ4 o z:Jitowa·
nie. Niestety, od teao malowania
kukułki, leśne turkawki i kosy nie
przylatują. Niestety, czerwone porzeczki od lat są coru bardziej
czarne. Podobnie jak czerwone
jabłka i granatowe śliwki. Nie
motna z nich zmyć tłusteao osadu. Świerki przestały być jut dawno zielone. Suszonej na dworze
bielizny nie czuć powietnem, ale
butą. Po wyschnięciu nie sll\le si~
biała, lecz czerwona. To kolor ku·
rzu z rdzy. Białe firanki, gdy tylko
okno oa chwil~ jest otwierane. sta·
ją si9 cz.ame.
Kobyłceki nie mote zapom·
nieć porata.Mceao doświadczenia:
kiedyś śnieg,

który

spadł nocą.

rankiem byl czarny.
Podobno uruchomiony został
bez flltra dwustupiętdriesi~
metrowej wysokości komin ciep-łowni,jedenztrzech. nąjwyt.szy.l
podobno nttpalano wtedy ll'l&%U·

Iem. Dopiero pótniej zainstalowanoczujniki. Od domu Kobyleckjeao to zaledwie 200-300
metrów.
Kątach Denkowskicb miest.ka niw
pełna
300 0!16b.
Małaosada o blisko BO numerach.
Na mapie ekologiemej widać to
sugestywnie: jesu:ze istniej-. ale
jut są w niewoli buty. Nie ma.i4
528IlS wybit się na niepodległość .
Wydziały buty wcinąją si~ kątem
w Kąty, niektóre niemal gra.nic7.4
bezpośrednio z domostwami.
Mieszkańcy są narateni na cl4.głe
wdychanie substanc;ji toksycz·

W

a mimo to~ aoble na wyc~a.

swołsta. Ko6cłOI z:apneslał Up(e·

nauki, umożlłwłało mu jednakm po--

wat'l6e ocen, weryfikowaNI

>Niania nauk empirycznych, nauk o

zostawanie na~ autorytetu

nych rez:ufta.IOw wedle ac::hemetu:
ka1:dy wynik niezgodny z wllJą hłe-mchOw jest 'Zły, a wszystko co złe
jest dla nich, złe winno byC dla ludu
botego. Nic tedy dzfwnego, 1t naj·
a:zybciej rozchodu! alt drogi ludzj

Zleml,nieuczestnk:eyłwbedanlach

an Stelmachowaki nie zau--we:tyt,teodCZUOW*'ednlowlecza mintłO wtMnle 500
lat, które odeleiiły nu, ludzł. do6C
znacznie od monopolu Ko6cioła na
wledzt o łwlede. Stawat. . . bo-wiem z wieku na >Niek m trudna dla

si~

slwb w latach trzydziestych i pói.
terazmamypłacićzani4?Cótzte·

chodu, nie po to jednak, by zlec jak
kolega na masce., lecz by l.d4f:)t wytlumaceyć
milicjantowi wtim
przylof:)'pałł,f:eniel'l'Litu mowy o
tadnych tart.ach. Nie wiem dl~
go,motezestracbu,a motepo pro-stu dla powagi, chciałem pn..emó-wić w obcym ~tu, a w tadnym
innym nie chciało misi~ ułof:)t to
proste zdanie, wi9t n.e.tłem z kresowym zaśpiewem: eto Ameryka·
nioc.
Milicjant rozpromienił si\\
scbowal pat~ pot.lepał koiCR: po
ramieniu i powiedział, równiet.
światoWO: nie nada, Amerytan., nie
nada. A potem zwrócił si~ do mnie,
po poW.:u: powiedzcie koledze A·
meryt.anowi, te u nas J)Orl.4dny
kn,j, te u nas me ma alcapon6w i in·
nycb bandziorów.
Siq musiałem ode..rwK: koledze
łapy od maski, we~ ao do
śroc:I.U. rakiety, a on powtan.ał w
kółko, do samego Odaliska: dziw·

zytywnych

s:z..li:oły, sprzedał kro~. :r.adlutył

niej. Woda zdrowa, prz.ezroczys-ta, mineralna. Wod9 nam zabrali i

ANDRZEJ LENARTOWSKl

NUMER 1709

z dziadziny

bklłogil

zakresłe genetyki

(azczegOinie w
i

mlłu'oblologli)

medycyny,psychologil,aekauologll.
Ograniczyt ełę do prowadz8fVa
azkOł ~ P!'awie wyłącznie
~. tzn. }ego administracji

oraz licznym

~ mi·

sytnym, dyplomatycznym,

polltvcz-

moralnego, IwatoRa ludZ:kk:h po-crynań. Tt nD'MII pozveił Ko$dOł
eta1e umacnia. czerpie tedy obficie z
ogOinoludztdego dorobku mytll, rewanb.J~ sit łwlatu awtJi4 obecno$~-wazye(kic:ttjegollłrukturachi
~-

Nie

Jest

wprawdzkl

naJwl9kazv, ale za to iwietnie zorga.
nlzowany, najleplej tet

opanował

osiąga·

nauldiKoicloła,conleoznaczaby·

najmniej, aby lntelełdualltd QPUaZ·
czall Boga. Oni uświadamłllill lObie
Jedynie najszybciej brek r>NIIIl.lw

bardDej l bardzlej przez doczesnotć,

rzecz

oo.t.tku 1 wtadz:y.
alt koolwrencyfna,

Kolejne marzenia ministranta

__ ___ -

łwieckllwtzj.ałwlata.którejutwXVIII

wlokuzepcłlnfłat<CMkliOiwdl.ledzł

FELIKS KUŹMA

nienauklnaCXJZ'YCłewstec:rne .Jego
pog~

azyt)lu) pnyt)naty dog~·

tvcznykaztalt,zrzadkejedyniekory·
gowany pod J)fl.yii'IUMtn ""Y'(iarzeń.
Kołdół

mua&al zrezygnować z •
~ l w

mcJWMYCh I)Ol)'Cjl w

.,..._...._

a.zkolrict'Me,bonłemC)głk:tlobro-

nłć,anłechcłełlmiiPfoelać.OIM4ata

. . . powuectu'llll~
łwtata.~rozwc)łcztowłeke

Okaz:lł . . ~Mm4W8JObie.
~~toll'tcMyc:łlapo
teczeńltw, a nie tytko

pofectync:rydl

j~ień,ziemniaki,alepracerol·
ne WJITl4lll.i4 wiele wysiłku.

Administracja terytorialna

os--

trzep przed skateniem &Jeby i
materiału roślinne10

na gruntacb
rolnych. Mówi o przekroczeniu
wstatników dopuszCUilnycb st~
te6 kadmu 16 razy, arsenu do S
razy, ołowiu 2 razy, cynku do 3
razy ... Przypomina, te ciepłownia
zemi$4 kwaśnych tlenkówpowo-duje zakwaszenie &Jeb. Dział
ochrony środowiska buty stwier·
dz.a, te opad pyłu jest znacznie
nits:zy od dopuszczalnego. Stę:tc-
nie pyłu i st~enie dwutlenku siar·
kj są takte ni.tsze od wartości dopuszczalnych. Itehutanie~e
prowadzić akcji charytatywnej. Jej
kosztem mieszkaficy nie popra·
wią sobie warunków tycia i nie otnymąją mieszkali w blokach. Bo
niby dlaczego, storo wszystko jest
w noanie?To takasama dzielnica
miasta jak inne., cbociat do centrum stąd osiem kilometrów!
- Nie roz.pocz.ęU nawet zagospodarowywać strefy ochronnej,
chociat decyzja sprzed lat mówi o
zalesianiu, urządzaniu zieleni i re-kultywacji gruntów zdewastowanych. Pyły hutnicze i kurz u.bio11
zdrowie wnukowi! Niebawem
ct>rka mote z nimjddd do Rabki jak ja z Mariuszem! l wykupić
nu nie chq i :zainstalować urzą

cb.eó

niemoa.ą!

- Czy mamy bezczynnie przy·
si9 temu?
Huta mówi: ,.Dudlijcie się!'".
Urząd w mieście: .,Nie wolno!'".
l zaraz dodąje : ,.zrobcie spraw~
hucie! To ona winna!•.
Huta: .,Co wam nagi mote
patrywać

dać?".

A nas nie stać na sprawy, szkodaczasui pieniędzy i jeśli ząidzie
potrzeba, to będziemy budować
bez zgody. Takjak zresztą wybu·
dowaliśmy jut niejeden budyneŁ
- Nikt nie cbce tu przyjć, bo i
po co.l nie mof:na stąd odejść, bo
nie ma gdzie.

poziomie, • jedn<JCzełnle kurczy sit
To

strełli wpływOwd~

dlatego

wznowiłO

ono ofenS)'W\1 w

nltazym l łrednlm obiegu apotecz·
nym, a zwłaszcza w podstawowych l
łrednk:h

pl&cówbch

o6włatowo

--woiyoh.
PovtrOI: rtłlgll do azkoly rozpocząl

azerul

~ akcjt. Chodzt
przadet:owykr~lewaystemie

polaldagoezkOinlctwaautonornicz·
nyct1 struktur, podległycł'l tylko
teraz dyreklorzy

duchowieństwu . ..ktt

zanledbuJJtCYCh naukt na
uełech,

Rychlo poja\llo'lla

nycb i szkodliwych. Gospodarstwa tu małe, kiltuhektarowe :za.
ledwie, czasami z przewagą lasów,
ziemia rodzi
tyto,
owies,

nyrn. Wyb'weł prry enklawie nauk
humanistycznych, tj. łl6ozofii, prl·
włe, aocjołoglll ekonomii, której nie
zaniedbał. Uc:zynil wfełe, by W'Wt-kontaktz~łWiatowyml

Byto to, jak wldaC, berdz.o ltanln·

nie przemytlane samoograniczenie.
Ko6cłołowl ogrgm.
nych wydatków, oddziel.ało go od ..

CJilzcztdl.8kl

prawe mimikry l reguły współiałnle-

nlll zaltnle)azyml od llleble. tłgcły nie
odgrywanef nlegdy* roli

zapomnleł

pomlfdz:y Idei! Boga. ldeall\4 kon-oentrac:łll rnytll i dobroci a duchow-nymi 54 zatem ludzie nauki l sztuki
~w~nlej
błlsłco6cł z Bogiem, nie załdóoonei
działanlem PQ*ednlkaw, Ich wolun·

t..l.l<tM Kołdola wypowladaill . .
na wszystkie tematy. Bil dziedziny,

taryDnem znajd~ ujte:łe

doktOrychnlcnie~c:hoćby

nac:1zwycał

DetnMich

w

poczyna·

w Jlwnei

nUtch.Zwil!zkiPołakćwzBogiempo-

aprzeczno6c:lz~dołclrynlt,

l.OGaill więc od '11114ek0wna zbUlonym

dlatego. 1t

~one

szkól nie maJą decydując:ego wpływu
na obładł atatOW nauczydell religii,
nie spraWdzaill Ich przyQOtowanla
pedagogicznego, nie kontrolują programóW, nie hoapitu)ą leltcłl. Ocena z
reUgiVetytd wprowadzona na śwlade-
c:ł'M) 11'111 charakter dysKryminująCy
przez brak Mld bcMiem nie dał l nie
dl~tebnlktefoc::enynlei:Jt-

--dzle w pnyeztej wyznaniowej Rzec:rypoapolltal dyll(wallfikował ot:Jy.wetell. Wszyetko wek.lzułe raczej na
to, te bfdZłe. ZM:hwalane przez Słeł--

przez

jeet w końcu tet tylko
klu'nu1lmm. Dzltkl niemu

llłYkf

IPYłf1Ym

dlu;onlebfdzłe>Nidać,llui.ICZJ1łc)w
IZkOł*'edok:hwytntowłdnłeetykf.
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lince na popiół? Albo w skrytkach
pochowali i ludzie po wojnie znaletli Ie kryjówki.
- Mój pilnowal bo1nicy, jako
strót, to mówił, 1e przychodzili z
łopatami, teby się dok o~ zło
tych botków. Mo:tei były?- zastanawia się pani Ma.rtowa.
Ona nigdy nie miała majątku.
Cud, :teprze:tyła.
-Przyszedł front i stał pół

(dokończenie

do pani Marcowąi eleganccy :2:y.
dzi z pachnących autokarów.

ze str. l)

Więcopowiada.Cojeszczemówi?

Ubywa ludzi,

wymeldowują

:~:~~~rJ~~~J;~;

powiesił
dwudziestoparoletni
~czyma. Zostawił maJutkie
dziecko. Jedni mówią, :te w głowie
miał nie za bardzo, drudzy, :te z
biedy. Teraz znów wisielec. W
Kotuszowie. l tet nie wiadomo:
na cz'NÓrkę: dzieci nie wyrabiał,
czy rozum mu się: pokrę:cił przez
wódkę:? Bo od wódki umarły dwie
osoby. To jut taki los: przyszedł
czas, wątroba nie wytrzymała; koniec. Skąd wziąć ruch do reporterskiej fotografii?
Szydłówumferanaraty. W wojnę:. Powojnie. Był krótki czas oty·
wienia, w końcu lat siedemdziesiątych. Zniknęło trochę: ruder, w
ich miejscu stanęły dość zgrabne
domy -rozsądny kompromis z zabytkowymi murami i całą resztą
cennej, lecz kłopoUiwej spuściz
ny, która-sięgromadziła przez ponad 650 lat.
Nowe bez szczególnej agresji
pchało się: do Szydłowa; byle przetyć. Dzisiaj ludzie mówią, te był
to nąjsz~liwszy okres dla
miasteczka. że komuna? Ale
ośrodek zdrowia powstał. Teraz
samO gadanie. Radni biją sobie
brawo,agospodananiema.:l:ycia

rueimai.Niiczego~~e:~~b~ar:=
• kiem na synagogę:. Synagoga ma być remontowa·
- na, bo ją grzyb ztera, tyle te pienię:dzyniemana ratunekdla świą
tyni. Pan Janusz Kwiatek rozmawiał kied~ z przewodnikiem tydowskiej wycieczki i dowiedział
się, te trzebajechać do WtuSZa wy,
na plac Grzybowski Tam, podobno, są :2:ydzi. Kto wie, czy nie pomogą? Jeszcze się nie wybrał,ja·
koś zeszło, ale trzeba będzie.
Szkoda synagogi. bo jest bardzo zabytkowa. Nad wnęką, w
której przechowywane były świę
tezwoje Tory, pisze po hebrajsku:
.,Chwała władcom Polski". To
znaczy, te :2:ydom było tutąj
dobrze.
- Pelno ich było w Szydłowie.
Pełno! - pani Marcowa obejmuje
tyle przestrzeni, ile mieszct.ą jej
ramiona. - Sutanny dla księty
szyli, piekli chleb, handlowali 'wylicza.- Cztery piekarnie były, a
teraz jedna. Był ruch. Prawdziwe
sztetl. Po :tydowsku - miasto. &
jaznałam tydowski. Terazjut nie.
Poco?

IV

Współdzielni

metalowo- za• bawkarskiej pracuje- napółgwizdka-15o!l6b. W
G S, która ledwie,łedwie wiąte konjeczkońcem-sto. POMwlikwidacji, a zatrudniał 160 osób. POM
trzeba szybko sprzedić i nawet są
chętni, ale za mało dl\ią. Filia Ideleckich Zakładów Naprawy Samochodów stoi pusta. Też czeka
na kupca. Do "Siatkopolu"' w
Grzybowie dojeżd:ta 30 osób.
Szydłowska przedsiębiorczość

tocztery sklepy spotywcze i jeden
z u1ywaną odzieżą zagraniczną.
Punkt naprawy pralek, lodówek i
telewizorów, masamia pana Grosickiego, warsztat stoJarsld i zakładgeodezyjny. Wszędzie pracuje jedna osoba: właścicieL
W Szydłowie jest dwustu bez·

robotnych. Rejnilowe Biuro Pracy
w Chmielniku nie ma dla nich
tadnych ofert. :l:yją z'Zasiłków.
Szydłów jest niezwykły. W
Szydłowie nawet dziecko zrozumie, na czym polega wie lkość i
mamość człowieka.

Do Szydlewa przyje:tdtają- na
godzinę - kuracjusze z Buska
Zdroju. Zobaczą miejskie mury z
XIV wieku, dowiedzą się, te prze~
sześciuset laty był tu wOdociąg,
szpitał i przytułek dla starców; odjetdtają.

Do Szyd l owa przyjetdtają- na
godzinę - :2:ydzi bezszelestnymi
autokarami. Zobaczą synagogę z
XVI wieku, zapytają co by lotu czy
tam, zdziwią się., 1e nie ma tad·
nych tablic informacyjnych; od-

:2:e w synagodze, zaraz po wojnie,
młóciło się:

zbote, bo nie było
gdzie młócić; same ruiny i strasz·
ny głód. Potem był skupj~ek. Potem klubo-kawiarnia. No przecie1 musiało coś być?!
Kiedy śmierdzi,
to śmierdzi. Dzi• siaj nie. Zresztą
wcale nie nąjgorszy jest śn:tierdzą
cy siarkowodór z Grzybowa. Nawet nie sama siarka, od której- po
deszczu - tółto w kału:tacb i rowach. Szczególnie wredny jest

VI

dwusiarczekwęgla,aonwaliwpo

wietrze z fabryki w Dobrowie. Nie
nie pyli, a swoje robi.
Doktor Andrzej Beldowski,
specjalistamedycyny ogólnej i pediatra, kieruje ośrodkiem zdrowia

śmierdzi,

roku.
Wysiedlili nas w sierprtiu 44. Najpierw do Orugni, potem do
Chmielnika. Wróciliśmy, a tu nic
nie ma. Głód. Wiosną brat wybieraJ młode kawki z gniazd, gotowało się to i jadło z kaszą. Teraz
wsz.ySLko Jety w sk1epach. Takie
ładne, tak bym chciała. Ale za co
kupię, za co? -pyta roztaJana.
Ulka Solecka to
• innyłwiat.
Stary Szydłów po drugiej stronie
szosy, tutąi-porządne domy, kolorowe telewizory, drogie samochody. l sady.
Pan Marek Zarzycki ma szdć i

VIII

pólbektarajabłoni,grus:z:iśliwek.

Do tego hektar karpi, cbJodnię,
dwie ciętuówki i dwuletniczo
.mercedesa". Wtymroku-mówi
- oszukał się na jabłkach. Sprze·
dałjesienią taniej, bo nie wiedział ,
te w Niemczech i Holandii wymarzły jabłonie, więc teraz owoc
jest dro:!szy. 'takie rzeczy trzeba
wiedricć . Informacja ma swoją~-W ogóle: wiedza. Przed kilku

,

Smierć
jetdtają.

W

Szydłowie

nie ma gdzie u·

myć rąk. zjeść. Śmietdząc·y bar

.Ratuszowy" jest na wprost Urzę
du Gminy.
Pod jesieti. cały Szydłów pachnie suszonymi śliwkami. Słynie z
nich od niepamiętnych czasów.
Tneba umieć suszyć śliwski; Ży
dzi to robili nąjlepiej: na speq'al·
nycb sitach, w dymie z liściastego
drzewa. W zeszłym roku tutejsze
"damasceny" nie poszły. Były
dro:tszeod byle jakich, z importu.
No i nio miały lśniących, kolorowych opakowań.
Pani Marcowa nie
czeka specjalnie na
tych Żydów, ale jak
uprzejmie: dom
na
gruncie
Zelcmana. Kury trzymam w szopie Zelcmana. l ta kamienna piwnica, co tu sterczy, tet była Zelc-

V

•

są, to mówi
pobudowałam

jut

mana.Prawiewszystłowcentrum

Szydława było własnością Żydów.
Minęła wojna- niktsię

nie zglosił.
- Z tutejszych nikt nie ocaJał.
Przeczuwali swój koniec na rok dwa przed wojną. Kto miał dute
pieniądze - wyjetdżał ze strachu
przed Niemcami do Palestyny.
Nahum K.Jąjner wyjechał, mate
jeszcze ze trzy rodziny- waha się
pani Marcowa.
Ci, którzy nie mieli dutych pieniędzy,czyli ponad połowa mieszkańców miasteczka, czekali ze
złymi przeczuciami na spełnienie
losu. l zaczęła się wielka obława.
Poganiani przez Niemców - wyszli na rynek.
- Wychodzili tak, jak stali wspomina Helena Marcowa. Ktojadł ZUP{)- odłotył ły1kę

na

stole. Kto szył- zostawił igłę z rtil·
k.ą. Wszystko zostawili. Gnali ich
Niemcy pieszo do Chmielnika.
Potem zawieźli do Treblinki. Koniec. Pod otwarte domy i sklepy
przyjechały zielone, tandarmskie
ci~rówki. Jak ładowali wszyst·
kie rzeczy i towary, a najwięcej by·
ło skóry, to każdy wiedział: :2:ydzi
tu nie wrócą.
Po takie opowieści przychodzą

na raty

w Szydłowie od dwóch lat. Przedtem pracoV>'lll: w ćmińsku i Karpaczu.
Mam skalę porównawczą. To
porównanie wypada na niekorzyść Szydlowa: Właściwie pod
katdym względem - mówi. Dzieci są alergiczne i anemiczne.
Chorują na zapalenie oskneli połączone z dusznością. Wyraźna
jest nadumieralność mętczyzn w
wieku około czterdziestu lat. Zdanylo się, te kilku umarło w ciągu
paru kolejnych dni. To wywołało
popłoch. Sporo jest zawałów i
wieóOOwki. Jednak nąjwiększy
niepokój budzą nowotwory. O ile
w popnednich miejscach pracy
wykrywało się 4-5 nowych przypadków rocznie, tutaj -przy tej samej liczbie rnieszkaitców - kilka·
naście.

O co nąjczęściej proszą pacjen·
ci? :l:eby zapisywać mało leków.
Żeby te leki były tanie. Zdarza się,
te i tych nie wykupują.
Doktor Bełdowski wyraźnie akcentuje wpływ przemysłu siarkowego na stan zdrowia ludności.
Jestjeszczejednofródłoniepoko

ju: opryski sadów. Szydłów to
dwieście hektarów sadów sprzed
lat. Drugie tyle przybyło w tym roku. Chemia pomaga, chemia szkodzi.
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Helena Mru:·
cowa mówt,
:te kto miał

sz~cie, to i majątek po :2:ydach
złapał.

laty przyjechałem po ostrej zimie
z Australii. W gazetach lament:
sady wymarzły. Widzę- sadownicy siedzą z zaletonymi rękami i
czekają, Bóg wie na co. Obejrzałem drzewa, uciąłem troch~ gałę
zi. Wstawiłem do wody, puściły.
Więc pojechałem do instytutu i
pytam: co robE. dalej? Poradzili. l .
mój sad nie poszedł pod topór.
Miałem wspaniały ·urodzaj wspomina.
Pytanie o miejscową słutbę roi·
ną, tctóra powinna spi~ z fachową poradą - wzbudza na Soleckiej pobłażliwy uśmiech. Choć,
oczywiście, sp.rawajest poważna.
W tym roku przybyło drugie tyle
sadów. To prawda, ie opryski mogą być szkodliwe. Trzeba wiedzieć
czym pryskać , kiedy i jak. Nie
wszyscy wiedzą. Trzeba zbadać
ziemię. Z próbkami w słoikach
jc:tdzi się do Kielc. Czas ucieka. A
czy nie mogliby rachowcy przyjechać tutaj? Sadownicy gotowi pła
cić za to ekstra. Takjest w Nowosądeckiem. Ale- mówią- do tego
trzeba gospodarza. l w Szydło wie,
iw Kielcach.
- Mój sad ma 20 lat. Pracuje w
nim cała rodzina. l OOrki- studentki,jak przyjadą, i syn- licea·
lista. Ja się ciągle uczę. Inaczej nie
miałbym nic- mówi pan Zarzycki.
-Ale nie zrobię sam wszystkiego.
Teraz poprawiałem dziedziniec

przy domu. Podobno w Szydłowie
jest bezrobocie, a ja szukałem ludzi do pracy po okolicznych
wsiach. Przywoziłem, odwoziłem,
karmiłem i placilem sto tysi~cy
dniówkę.

Ci, którzy załlada,ią sady - narzekają. l on to rozumie. Wszystko
drogie. jest ci~tko. Nie rozumie,
dlaczeao ludzie sobie nie poma·
gają. Nawet w rodzinie. Nie rozu·
mie, dlaczego pustego POM nie
można przekształcić w zakład
pnetwórstwa owoców. Ameryka·
nie chcą brać sok jabłkowy. To są
dute pieniądze.
Nie Wdy ma
sad. Ziemia w
• Szydłowie i okolicy raczej kiepska: od rv do y(
klasy. Są pola, :te i zając nie wytyje
z hektara. Gospodarstwa małe.
Pan Janusz Kwiatek obawia się
wyraźnego zmniejszenia hodowli
bydła. Do niektórych wsi ju:t nie
jetdią wozacy po mleko. Kiedyś
zabierali kiłkaset litrów, terazdwieście, trzysta. W całej gminie
buduje się jedną stodOłt;. Domy
mieszkalne - tak. Dla dzieci. A
one uciekają. Nikt nie wraca.
Wzeszłymroku- 81 osóbbrało
z opieki społecznej zasiłki na
czynsze i energie: elektryczną. W
tym, do kwietnia, wzięło jut 38 o!l6b. Trudno przewidzieć, co hę·
dzie. Wszyscy mówią: byle przetrwać. Fakt, do dziś bank nie występuje o przymusowe ściUanie
zadłutenia z tytułu inwestycji rolnych. Bo tych inwestYcji nie ma.
W sklepach - mi~arodów·
ka spotywcza. Kolorowo. Sprzedawczyni przyznąje: tym, których
zna- daje .na krechę•. Bo wie, te
inaczej dziecko zje co nąjwy.tej suchychleb. Bądfmy szczerzy- mówi -jest bieda.
Z większych inwestycji .idzie•
gazyfikacja gminy. Za składki lud·
ności i z dotacji unędu. Robi się
tyle, na ile starcza pieniędzy. Do
tej pory- za miliard. Teraz uskła
dało się 600 milionów. Mniej wię
cej 30 procent potrzeb.
Helena Marcowa
mówi, :te bieda była
• i będzie. Ale kiedyś
ta bieda byla inna.
-Byli bogaci:l:ydzi, byli biedni.
Jak przyszedł szabas, to bogaci
piekJi i gotowali dla biednych. Jak
tneba było coś postanorl wszyscy stali murem. Nie było
sprzeciwów.I dlatego bogacili się.
U nas- każdy co innego myśli, co
innego mówi, a robi jeszcze inaczej. Z tego mate być tylko bieda.
- My tu z tymi :l:ydami do jednych szkół chodzili. Żyliśmy
zgodnie. To mnie milo, jak przyjetdtają. Kiedyś przyszła takajedna pytaĆ, gdzie się modlili tamci,
co jut nie tyją. To ja mówię: tu i
tu. Rozmawiamy, całkiem po
polsku, wię<: ja pytam, skąd ona
tak potrafi mówić? Z Kielc - powiada - przechowałam się. M.
mnie coś ścisnęło. Bo młodzi 10
jut po swojemu gadąią. Może ina·
czej nie umieją, może nie chcą? zastanawia się pani Marcowa.- Po
co mnie pamiętać tydowski, po co
im polsii? Tylko tycia szkoda. Co
uciekło - nie wróci. A widoków
:tadnycb.

IX

X

Dawali na pnecbowanie

ró:tności i nigdy się nie u·
pomnie\~ bo jak się mo±e upomnietczłowiekzamienionywTreb·

rótne

JADWIGA KAROLCZAK

(dokończenie
Było tak:

l.
pierwszatona pana P.

udzielała si~ społecznic. Duta ak·
tywis~. Zebrania, egzekutywy,

pre.lekqe. Rzadło w domu, cz~
ciej wśród ludzi, na,jcz~ej pośród towarzyszy. Bywało, te pod
towarzysZem. Pewnego razu P.
wszcdldodomuiz.astałton~wsy

Pofestiwalu o~gan~m
Bę)f Jif upi~ro/, l~ III Mirdz.ynarodowy Fatlwal Muzyki Organow~ l Xam~roln~ w Ki~koch
był nqjbardzlt:f wortoJdowq lmpm-zq arrys()'aJI'q tąo saonu w mi&
d~. Cztny koncvtJ w bazylice ktJt~
dra/n~ l kośd~l~ .iw. Józda zgromadziły oleo/o l 500 slucłwc:zy 1
ni«lr żollł)ą d. którzy w Nich ni~
uczatniąy/L Szkoda, ż~ u wt~lfdU
no finan.r~ ni~ molna dzlsiqj zag·
womntować, U za role odbfi/zl~ sif
IV Fatiwal, którqo tak bardzo po
ostatnim kon«rde domDgoli slf
kiel«q ~/omani.
(w)

Bojowe akąe AK-61ł'CÓW
7}1/ko w niektórych kieledcldl
ksirgamlach pojowiła sif k.tiqiluJ
Stanisława
M. JankowJkląo
.,Strzały pod wlrzl~nlem~. KroluJw.rkl publieyJto i historyk przez dłu·
gle ...11a zbl~rał materiały o w.rz.y.rt·
kich ala;Jach bojowych, któn wlotach okupaQI hitferowsklt} zdeyd()WQ/yo urotowaniu t;yda anutowanyd! i uwif:zio'!)'Ch. Sporą cz(ŚĆ z
nidr opublllcowa/ wlotach 1986/987 na lamach ~Pnąlqdu Tygod·
n/owego·. a I'UlSltpni~ w .Echu
Dflia~. Ta biqi/aJ pośwtrmnoje.st
wCtJioścJakQom bojowym AX. któtydt t%/em było IIWOfnie"le aruztowai!Ydr Poialców zarówno z duiych
wipidl.fok l malydt post~runków,
z aruztow oraz strułonych szpitali
na okupowanych ziemlach polskich, tokU w Wilnie i lł"e Lwowie.
~niklem tych akt;}/ - czpto bmwurowych. podt}mowanych z bezprzykładnym mp~m- było uroIOWOnie kilku ryslro wltźniów.
Kslqika wypdnlaftdnq z ~białych
plom·wdzidachllwo}nyświatowej

na ziemiach polskich, a bogaty zestaw orchiwafnych zdjfĆ p<Hlnosl jt}
wartaić dokumentalnq. Warto zaznaczyć, iż dużo cz(.łć ..Strzałów

pod wirzienl~m • doryczy akQI prz~
prowadzanych na terenie Kfelecczyzey, m.In. wKońsklch. lrtJrzt)o
wi~. Ostrowcu SwlfiOknysklm, 11-

zy.

(M)

, C:itnkimollltł' wKitkiell
NietakdawnogoJdliślr!YW KieiCtJch womawJid TNtr ..Xwodrot•:
franaului komtdlq, w którtd gro/
la11 KobunewJici. T«ru ten s~a
lizl4}qqslfodlatw~stowlaniulcb

medil, przybfdzie t~raz ponownie
do Kielc. 16 i 17 mqja na tn«h
sp~lc1akloch przedstawi sztukł populamąo angieUiciąo drama·
turga .Alana .Ayckbounra ~ WnyJt·
łaJjat wzglfdne~. Tt WJpółczesnq
komtdlf obycz.q}owq reżyserowal
Marcin Slawiirski, a wrolach głów
nych wysttpl4}q - Barbora RylsluJ l
pamf{teybohottrs~rlalu .Cztudzle.stolat~ ':~.

Andrzt} Kaplczyńskl.

(y)

/Jqjka w teatrze
Dobrą tradyQq kl~la:ki~o Teatru im.S. 'Uromski~o}ut pra~nto
woni~ od wielu lot o tt} porze roku
prz~tawl~nlo adruowonąo do
nqjmlodszych widzów. Tok bfdzle l
tymraz~m..No /7 mq/Dzaplanowo·
nopremierrbąJid VladlslaWJ No~a
lctJ ~O ltululleśnt:J pannie·. Rd;ysm~M11TodnuzPilszkhwlcz,
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a wy.

.ftqpiq - Rąina RedlisUiuJ, Ewa

Rqcz.y, Usulc Jan«Wicz, Jan Gło
gowski l Dariusz Klimek.. Rodzi«
nie lil/14}d~ pienl{dz;y 110 bll~tyl
( )

.

tuacji mocuego seksu z niejakim
O. Towanys:z G. znaczył wów·
czas w Radomiu wiele. Kiedy za.
ciuałspod.nie i masowałskatowa

ny tnonkiem szpadla

tyłek.

po-

::;::;:::~~=:~i~i·1't.
mówi. te

cała

mniej

sytuacja,

wstnąsn~ła

wi~j

Ten "lOwarzysz'".

nim
ta odzywka.

Wi~c

powie-

dział coś

brzydkiego na po1egnanie i jeszcze raz popawił szpad-

ze str. l)

blokował

drzwi. Zawiadomili komisariat, by usłyszeć: brać sietie~if\blł.
Wodę; odcinał systematycznie.
Z prądem dalijakoś rad~: załotyli
na pię:tne własny licznik.

s.

Wieledziwnych i złych zdarze6
wi4ie sit~ - zdaniem pana P. - z
młodszym synem. Chce od ojca
spłaty połowy mą,iątlru. Wystę:po
wał o alimenty. Kilka lat temu po-

w szklarni pana P. szyby.
Potem pozdycbaly g~ - dwa tysztuk: - i P. jest pewien, te
zostały otrute przez młodszego
syna, który wrzucił coś do studni.
Spraw~ wałkowala prokuratura, ałe
nikt młodszego za ~k~ nie złapał.
Skończyło si~ umorzeniem.

wybijał

siące

Jakiś

czas potem do pana P.

blach~-

Panu P. nie była potrzebna blacha ani kupiona, ani znaleziona.
ani kradziona. Zdziwił si~, a gdy
wys:włł na wołnołt (siedział około 2 miesię:cy), znajomy milicjant
wyjaśnił: był telefon od towarzysza G. Towa.rzyszO.przekazał po
linii: załatwcie jakoś tego skurwysyna P. Jut wy tam wiecie jak.
Skończyło si~ na wyrolru z za.
wieszeniem. P. nosił przez długi
~ f!ienawiść do komuny, teraz
Jut me. Mimo historii z blachlb
skłonny jest powiedzieć: za komuny było lepiej. W kwestii sprawiedliwości.

3.
P. twierdzi, 1e ma gest. Do willi
w Radomiu posiada pełne prawa,
ale wolał zostawić ją synom. Nie
robił podziału majątku, myślał:ja·
koś ~e. S wszy syn, wraz z to-

04.. zamieszkał na górze. Młodszy
- tonacy i dzieciacy - :z.IIAł dół i
dzi~titemuuzysk.ałznac:znąprze

wag~.

Ma kontro!~ nad wejściem i

piwnicą, gdzie znąjdująsi~ zawory

wody. Ma dostę:p do licznika Prtdu. Kiedy chciał, wyłączał. Pomyślał bowiem, te cała willa mo.te
b~ jego. Mebytak si~ stało, nalety umilić tycie tym z góry.
4.
Oswoimszwagrzeopowietona
syna starszego. Jego mści w~ ni~
czym choroba. Ody mu kto zawini, idzie i wybija szyby. Cz~sto zamykał si~ w pokoju, a gdy pytali,
co robi, odpowiadał: obmyślam
zemst~. Kocha głupie dowcipy.
Kiedyś wyszła przed dom w samych kapciach, a on zamkn.ąl i za-

tym czasie młods::ey syn podejmo-

Pros:z~ si~ przedstawić, zatądał

starszy. Usłyszał: nie musimy.
Strach było te drzwi otworz,t tamci dobijali si~, szeptali z młod
szym, który im towarzyszył. Potem coś buk.nę:ło, zarzytnę:ło i
drzwispadły z zawiasów. Dośrod·
ka weszło d'N{)ch po cywilnemu i
młodszy z lorneto w~- .Drzwi
sobie~-powicdzilł-dobreą•.
Zniósł je na dół, a jeden z po-

licjantów pomagał.
Stanzy i jego tona przyglądali
si~ temu, ze sttacbu milczeli. po-

Kwestia

lom.
pnyjechała milicja. Zawid:li 10
do komendy, pokazali zatrzyma·
neao kiero~ powicd:riełi: kierowca złodziej, a cy złodziej wi~k
szy.Oo wiózł do ciebie kradz.io04

..

PneC:I samą Wielkanoq młod·
szy ~starszemu wod~. Syn
starszy pracuje w ojcowskiej masami, wtócił z roboty brudny,
chciał si~ um)t, nie było czym. W
środku nocy ktoś za.lomotał do
dnwi. Zona swszeao parni~ ta, te
zerwałasi~ przestraszona. zapyta·
la: \:to?, odpowiedzieli: policja.

kałasznikowa
..
Na początbl tego roku z samocbodu pana P. znik.nę:ło 180 milionów złotych. Nie mógł b)t to zło
dziejski przypadek. P. uważa, te
był obserwowany, a złodziej
działał na zlecenie młodszego sy·
na. Potem zjednegoz kiosków pana P. znikn~ła znaczna ilość parówek. Pan P. z wielkim prawdopodobieństwem wskazuje na syna,
gdyt: parówki były niepowtana.lne - Wda liczyła sobie dziesicł
metrów. Takie parówki któregoś
wieczora młodszy syn jadł, a pan
P.towidział.

Wszystkie złośliwe akcje młod·
szysynwykonujcwokresieprzed·
świątecznym. Wtedy, zdaniem
pana P., kiedy policja śpi, a prokuratorom nie chce się; jut robić.
7.
Młodszy

syn popisuje się: swą
Mówi: mnie policja
nic n.ie zrobi. Ja wszystko załat
wię:. Znam ich, oni zruUą mnie.
Pan P. nie uwaia tego za czcze
przechwałki. Młodszy załatwił sobie kiedyś wojsko. Miał iśt w rekruty, nic poszedł. P. widział~
razy stojący przed domem ta·
dio'NÓz. Przysi~ga, te policjanci
siedzieli w mieszkaniu młodszego
i uczeslniczyli w libacji. Syn nie
pracuje, ale stać go na wiele. Kilka
lat temu, kiedy P. zakładał nową
rodzinę:,z.ostawił młodszemu dwa
słoiki złotych pierścionków. Prawie kilogram szczę:ścia.
bezkarnością.

tern on musiał si~ ubrać i opuścif
dom. Wrócił nad ranem. Twier·
dził, te policjanci wozili go po
mieście, mówi.l.i., .te pijany, te on
tądal pobrania krwi, ale mógł sobie.tądać.

W tym czasie młodszy syn stra·
szyl szwagierlcę: ... Dom będzie mój

-

mówił

..

-was wyrzucę:".

Pan P. nie chciał uwierzyć, te
do czegoś takiego doszło. W
przedświąteczny czwartek ubrał
starszego i razem pojechali do
prokuratury. Stamtąd odesłano
ich do komendy miasta, a z komendy miasu. do komisariatu
dzielnicowego. ..Dowiedziałem
si~.- mówi P. -te w nocy, kiedy
zdję:to drzwi, policjanci r,jawili się:
na wezwanie młodszeao. Oskartył brata o niszczenie szklam.i".
Mundurowym w komisariacie
powiedział jeszcze: ,.Rozbiliście
drzwi, to je teraz wstawiajcie".
Przy ro2mowie był młodszy,
którego policjanci przywietli z
domu. Zobowiązał się:, te z
drzwiami zrobi porządek. Wcześ
niej, w pyskówce, zawołał: .,Ja ojca zabiję:". Nikt tego oie potraktował serio. Nawet pan P.
10.
PodwieczórP. wizytował willę:.
Drzwi ciągle nie były wstawione.
Zawołał starszego, przynieśli z
piwnicy inne, lecz nic nie wskórali: cała futryna w drzazgach. W

wał gości. Pan P. słyszałśmiechy i
pogrótti - coł o porachunkach,
zabijaniu .•Poczułemstrach- nń
wi- myślałem, te ch~ wykoliczyć
starszeao•.
Z tego sll'llchu pojechał do komisariatu, powiedział jak jest, ale
policjanci wzruszyli ramionami.
.Pakuj si~- powiedział starszemu
po powrocie - bio~ was do siebie".
Na dole, w ciemnej sieni usły
szał szmer. Potem co§ rąboę:ło go
w szyję:, ramię:, brzuch i głow~. Upadł na kolana, a ciosy l eciały jak
grad. W drzwiach mieszt.ania stała
tona młodszego, padało
ś~iaUo, wię:c bijący mieli dobrą
Widoczność, ale i P. widział kto bi·
je i czym. Dwóch nieznajomych
tłukło kołkami, młodszy syn ciął
siekierą. Kiedy krew zbryzgała
ściany i sufit,ldedy P. upadł, a jeden z napastników pnydepnął mu
~tę:, młodszy syn podal zakrwawioną siekie~ tonie i wyci.gn4J z
ojcowskiej kieszeni pieniądze. By·
ło sto milionów. Tego dnia P.
sprzedał samocbód.
Z góry, po schodach pę:dził stalszy. Biegł na pomoc, widział szwa.
gierkę: z sieltief\. nie pom)ilał, te
kobieta tei ...
A ona trzasnę:ła go ostczem w
czD!o; młodszy wyrwal siekie~,
chetal popraK,Iecz ktoś zatrzas.
n.ął drzwi i znów zrobiło się: ciemno. P. ze starszym synem wypadli
na d'NÓr. Wsiedli do samochodu.
P., któremu krew zalewała oczy,
naciskał pedały, syn k~cił kierownicą. Dojechali do pogotowia.
11.
Jeszcze tego wieczora w willi
rjawiła sit~ policja. Obejrzeli zakrwawioną sień, zdj~li ślady, oznljmili tonie starszego, te sprawa
pójdzie swoim tokiem.
W mieszkaniu na dole siedział
młodszy i jego kompani .•Pili do
rana" - mówi tona starszego. Policjanci poarozili im przez drzwi i
odeszli. Tej nocy,obokdomu braci P. czę:ściej przejeidtał radiowóz.

12.
Pan P. pokazuje zestrupiałe rany i pyta, co robić.Niktao nie wzywa, nie przesl:ucbuje,jakby nic si~
nie wydarzyło. W prokuraturze usłyszał, te nie motna nic na chybcika. .A bandziory?'"- zapytał P.
• W razie czego roześle si~ listy
gończe, uruchomi Interpol". P.
nie rozumie po co Interpol, skoro
sprawcy byli na miejscu, a b~ mote są jeszcze, bo przed paroma
dniami młodszy synopalał się:wo
gród\ru.,.Kupić

Załatwić

.,kałasznikowa"?

samemu?•- pyta P.
zmieniono)

Onicjały

KRZY SZTOF ŻMUDZ IN
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ttl.JJuJ wtJrtoJł Ort)'SI)'C%/14. ••
- Pow;edl.. jak znalc:U: wartość
artystyeu\4 w 40-tekundowym
komcollnu politycznym? Katdy
maswójaust.komuśtosi"podoba
lubnic. Motnazresz~spojrzcć

na

to inaczej. Jetcli telewizja jest •
85 procenlich utnymywana z a·
bonamcntów, to ludzie mają pra·

WO powiedzieć, cze&O CbC4- Bada·
nia wykuywały, te nasze programy miały po S m1n widzów l duty
procent ocen bardzo dobrych. A
pami~~my,

te .Express Oiman·
był w nicdzielne

che• nadawany
prudpołudoic.

- N/Mowno w.~zyso dzf~nnilro-

Baran nie lubi,
gdy się z niego śmieją
Rozmowa z Wojciechem
No'!akowskim z "Expressu Dimanche"

Śnił o małych dziewczynkach

Gwałciciel

z pól

MARTYNA GŁĘBOCKA

J

estrm,i1985roku,lł0neczne
przedpołudnie, sicdmiolet·

nia Kasia idzie dfOA

wśt6cl

pól do sz.toly. Dziewczynka wesoło
wymacbl,ljeworkiemztapciami. Pojawi~IICJ si~ przy jednym z; rozwidleń
drosi~nieprz;eraiadziecta.

Jd:r.iewtymaamymtieruntucoKasiL
Po puu cbwilacb wspólneao marszu,
obcy :r.apduje d:r.iewczynk~. Mała re:r.olutnieodpowiadanapyt.aniaosz.tole.M~cq:s~ujecbiectnwyci.lj
ani~zticltenii)&Q.tljciutc.k.Kasia

wzbrania li~ p!Dd w:r.i9ciem berbal·
nita od nicmiJomeao. w km'.lc:u bierze, cbowa dull::o do tortJ,. W tym
momende~pn:ewr.ca_Kna

tiemił- prz;yduaza swoim cip.&rem,
rę.kljZIIIanladziccku\Ula.ICaliaobio
ma ~ odrywa dło6 nap&llnita.

Krz:yay. Z oddali llyc:bać ~
dziewczynka rozpo:r.-

coj mc:tczyznę,

ujeJłosdziadka.i..e14CJoaniejmc:t·

czyma uy..a li~ i ucieka.

hpłabne
d:r.iecltobiqniepn.ezpoiadol&oj~

ao • poblitu domu babci. Opowiada
clłe~estaruszce.,z;polapn;ycbo

dzidziadet.Wid:r.iałbi~obce
ao~~. Kasi~przcdpałtemu
ralowałkoń,który:r.erwałli.fd:r.iadko
wi z uwi~. Oon~ konia, dz.iadek

krzyczał l to wystr~Szyto oboeJO. RodticeKaslzawiadami.IJIIposterunet
MO, jem:zc teao 1a01e10 dnia miliejand zatrzyml.l.ill ~rzane&O ~·
cz~. Dziewaynta ~e w
nim napastnika.
Zatt:r.ymany JS-Ietni, Adam P. nie
p~esi~dospot.taniazKasi~~oJest

dobru znany funtcjona.
rillSZQm. Był jutwadniej trzybotnie

jednak

tarany. W sumie \Olatbyłpoz;bawio
oy wolnoki. Po ru pierwszy skazał 10
s.tRcjonowywPiiK:zowiew 197) roku nabręo 61al pozbawienia wolnołd
z.apałt.Ztarytejodsiedział41ala,
wyszedł l'L'Cl.dniej za dobre sprawowan.ie. P6tniejtrafiłoaul~mzpraw za

pobicie, dostał wyrok tiltumicsięa
ny. Wl978roku.,s.dRejonowywJp:lrzejowiestaz.ał aooa ~9Jat wi~zic..

nia, za to, te p-oqtutyciem nota oraz
na duszeniu kolanem doprowad2:il12-letni• dziew·
czynt~ do poddania si~ czynowi
nierądnemu. Biegli psychiatrzy rozpoznali w6wezas u Adama P. oaobowołć psychopat)'C:Zilll l nadpobudliwlllłt seksualQ4. Po 6 latach odsiadywania w wi~zieoiu Adam P. 'ZOStał w
pr:r.ertX~q połep,l~

pa;f:dziemiku 1984 rOku dzi~ki amńes
tii warunt.owo :r:woloiony. Kasia była

ie&onastwl\llofl&f\.
4(1 Rejonowy, tym razem w
Busku-Zdroju., W)'lllł ostartoneao na badania psy·
c:hial.tyanedoWatSZJwy. hcbod:r.ila
bo.nemz.asadna""\lPiiwołć oodosta·
nu pocz;ytalnoki Adama P.
Po badaniu, znany lekarz pi)'Cbiatra IICbuoiO&, bieaiY qdowy, Zbi&·
niew Lew-starowk:z wydal opinię; z;

S

której ..-,nita, terotwój psycbo~eksualny Adama P. odbywał li~ w
niesprzyj~b warunkach. Małteń
jeso rodzidiw nie było zbyt
szczełliwe, matka zmarła gdy Adam
miał J3 lal. Ojck.c zostawił czwód~
dz.ieci na JOIP()Cia.mwie a stm wyje.
t:batna$Jąst,tamzałotyłi~<nąrodzi·
łlWG

~· Adam

P. lłabo

klasie

został
podJI~e

li~ uczył,

y.ryrzua:my

w ~lęj

zeszkoły

za

nauczycielU Pierwaz.e
próby kontaktów sebualn}'dl ~

nieletniejK.asiistaz.anyna~71at

I)Otblwienia

wołnojci.

W

pudniu

1989 roku, po odbyciu~ tary, A·
dam P. wyszedl na wolo~ tonystaJ4Ctamnestii.

6

twietnial992rotu,22-Jetnlalwonawracaładou.toly

odrodzio6wnawsi. Op:Kb:.inie JS W)'l:złazdomu, s:r.ladJOR przez
pola na autobut. W pewnym momen·
cienadrod:r.epojawiłlił:m(tt.czymai·

ze starszymi od siebie kobietami. Nie
były to jednak próby udane.. Swe za.

d.,-wpr:r.ociwnymnitonatierunku.
Kiedy przecbodził obok niej, poczuła

intetao'lo'llnia sebualnc skierowal w

a:wp•ezawtosy.M~tr:r.y·

~dut.oodliebiemłodl:eycb

malwfłkun6t,ts6ryprzylllawiłjejdo

dziewayDct. w czuiebada6 Adam p.
przyznał si.~,

te wmttowo

podnieca

prdła. Powicdzial:: - B4d:f. cicbo, nie
tnycr.. DtiewczyDa próbowała~ wy~

JO lridot damsti.ej bielimy, opowiadał, te erasami tupowM od kobiet

rwiĆalemę:t.czy:mabytsil.nlejsz;y, u

mllitklczybiustollOiz,z.at&q~
~o pracoWił w
polucały dzień. Bada.ayPf7)'Zillł sił

tuM~naziemi.lwona\llllyszala,
tcklmid:r.iedroApom)'tlała,tetojej

te cz.pt.o miewa senne wi7Je erotycz·
oe d~ malydl dziewczynek.

Zawołlła.Mpoimieniu.M~u·
derzył l ~~rono. kilkakrotnie netem w
ramiona i pleq. Zqroził, te zap;je.

p.rdernby mó&l

Zapytaoyprzezletarzaoidcałtolriety

- odpowiedział - ,.duty biust 1 ładne
rm,it.ti". Idealne tycie seksualne to
wedłua niqo - ..,0&14danie kobiety i onanizowanie si~ wtedy".ldeału mp_.
czyzny, ~oki - Adam p, nie
potrafiotrdlić.

z6iJttiew Lew-starowicz rozpoz.
nał u nieao zcsp6ł niezr6tnioowania
obiektu erotycznego z do~ pedofilii heteroseksualnej oraz elementami fetyazyZmu., a LUte nie~
identyf~zro~~

W czasie pobytu na badaniach w
szpitalu Adam P. nie pn.ejawiał oecb
qresji seksualnej, ale tywo reqowat
na Wdy kontakt z personelem te~U
tim. Był onidmielony, zawst)'dzoay,
malom6wny. Prz.ed letarz.aml zwjo-

~Mw~zadiOMtn:aki,

koJetanU id.p na ten a.m autobUL

M

Z kies:r.eni

wyj• butett~ z; winem.

0rot4

mtusił dziewczyn~ do picia.
m6wttoia:r.edl, ~pr:r.ytotyt

Iwonie nót do prdła i powiedział :
.No, trzyCz; lObie•. W pewnym momencie dziewczyna wynr.oata mu nót z;
rt:ki i próbowala ~ił: bronić. M~CZ)'%
na był jednak ailnlejszy, obezwładniJ
Jlliodebrałnót.- Teraztojutpotobie,
tenu:ci~zabij~-u.Jłys:r.lłaprzeratona

dzi-

M~jedna.t.liadł na chwil~
spokojnie na ziemi, Iwona próbowała
z; nim rozmawiać . Przyznał~ te Jeczy ~ił: w Morawicy. Po pewnym c:zalie
napalnik pi!SW!Owił, te pójdlj do la·

su,

bo przydrodze niejellzbyt bez..
piccmie. Pnylotyl dziewczynie n6t

rzał li"t.etatdytatitontakl wywołu

dobrzucbaiposdiw~lasu.Jwo

je u niqo silne podnlec:enk setsuał·
ne, które musi p61niej rolladowat popru:z ooaniwwanie ~. Przymai li~
do dziesiłcfu IOISturbaqi dziennie.

na tottyiii.IJ~ :r. cbwili nieuwqi ~
czy:r.ny, zrzuciła na ziemi~ plcca.t i uciekła. M~ nie 10nił jej. u;.t

Stwierdził,

te stalejest

podniceony

seksualnie i nie mo:te si~ opanować .
Po s:zczq6łowyro badaniu lebne
stwienb:ilijednat,teAdamP. nicjest
cborypsy<:bicznieaniu~ledzonyu.
mysłowo. Jestocię::talyum)'!lłowoima

pewne zaburzenia psychoseksualne,
ale nie l,ljawniauburzeń treści czy toku myślenia. Badanyrozumie~
-nijące normy i zachowania społeane.
Jest niedojrzały emocjonalnie, impul·
aywny, dratliwy, skłonny do reak'<!i
gniewnych. Jeso zwiłtki :r. Judtmi q
powierzchowne i ea:oislyczne. Nie ma

si~~iemjejrzec:r.y. Oziewczyna
pobiectado·oj~ Rl,jblit.ej lasu chałupy,zawiadomiooopoli~.

Lek.an:o-

pauzyłjejokołPISran. Uratowab.M

lf\lba turtka ze slóry. Zu1armowani

przez

dziewczyn~

policjanci, szybko

akojanylipewnefa.ttyzprzeszłokiA·

dama P. 1jeszcze teao sameso dnia został on tymczasowo aresztowany.
Wczasieprzesłucbanianieprm
nał się! do zarzucanych mu czynów, opowiadał, ted:r.iewczyoadobrowolnle

dala si9 nam6wić na pójście z nim w
tnaki. Letane psycbiatr:r.yze szpitala
w Mo~wicywydali par9dni temu opi·
potwierdzt.i4ą

wczdnic;isz.e

plan6wanid4teń.

ni~

Z opinii !etany wynika, te te
wza!p:lu na mactnie wzmotony u

d:r.ili oni, te Adam P. niejest c:bory

wniostiletanywus:r.awstich. Stwier-

nieao popęKI. sebual111, miał 011 w odnielieniudoz.anue&~~)'Cb mu czyn6w,

psychicznieanłupoiled:r.onyumnto

~wpewieo,cbociatniew

.z.dołnolt

znacznymilopniu ~Wyrokiem s.tu Rejonoweao w
Busku-Zdroju Adam P. ZOSIIł lllMnym winnym usiłowania gwałtu na

wo. Wa.asie~miat:r.acbo~

do rozpoznawa.nia swych
czynów. Czeta 10 ~ nast~pna tan
pozbawienia wolnoki, tym razem ponoćWJI(lta.P.S.IDoDIZlllllyZIIIieaKIDt.

-Od lau~o br. .,Exprus DitrUJnche· ni~ulcan4Jesifw progromie 11
TVP. Dloaego zostat zdjfty z anteny l
- BcZJ)OI§rednim powodem byl
dowcip Kabaretu .Klika• o prezy.
dencie Wał~e i ksi~dzu Cybuli.
Bnmiał on tak: ,.Podobno wielcy
m~owie stanu chcieli sit; zblit:yć
do pana prezydenta. Nie dało si~,
bo od pana prezydenta było osuo
czuć cybulą. Ale to pomówienia oczywiście". Poniewat dowcip nie
został dopuszczony do em~~
chcieliśmy pokazać archiwalny
numer ,.Kliki•, tet o prezydencie.
Zcskecxu wynikało, ta papietjest
dla pana prezydenta ulubionym
poetą, pisarzem i wzorcem czło
wieka. Prezes ZaorU:i bardzo si~
w6wC!llS oburzył. W rezultacie z
pi~tnastominutowego programu
pozostało osiem. Nasza reakcja
była wi~ prosta: czas to kończ.)'Ć .
Wcześniej pnetyliłmy wynucenie z telewizji Andncja Waliaól'5tieao i Kabaretu .Elita•. O ile, z
ci~ sercem, podporądkowy
waliśmy się; ingerencjom celll.Of5kim do ta1dego wydania ,.EJ:pres-

su",otylcoiemoaJ~myprz~

ostatnich poczynań telewizyjnych
decydentów. W tym momencie
przypomina mi się; barcerski ka·
wało tym,tetaden baran nie lubi,
gdy si~ z niego śmieją.
- JMnak oflr;Jalnym powodem
wmknifda .Expmsu• byto

ru Telewłryjn(j Ag~ntił 111/ormaey}Mj dostaił wypowiedunia. Jako
wielol~tnf pracownik t~lewirji omi
to, co slf w t(j frutytuQI dzi(jf!.
- W scbylkowym okresie komuny robiono W!Z)'Stko, aby
dziennikarze telewizyjni byli
dociekliwi, odbywczy, samodzielni. Obecny szef T Al u wata,
te dziennikarz powinien być statywem do mikrofonu. To nieporozumienie. Zapomina si~, te infor·
macj• nie motna sterować rę;cz.
nie.
- Xtórąo z pruesów Radiok&mltetu uwaiasz w najlepszego?
- Urbana, bo najmniej zdątył
pozmieniać. Natomiast moim nsjwię;kszym rozczarowaniem zawodowym jest prezes Zaorski Tym
bardziej te sam wie n.jlepiej., co
:znaczy nie dopuścić kogoś do tclewi7ji. Przetył to na własnej skó·

rze.
- Cosffob«<tledzi~z .ExpruU'11'1Dim11nchf!•1
- Powołaliłmy estradową wer5ję prop:a.mu, ktbf11 prezent~ An·
dnej Kaczmarek, Stefan Lipiec.,
Kabaret ,.Klita•, Andrzej Wolsk.i i
ja. Jesteśmy jut po 20 wydaniach. ~
- Czy wródde do tf!lt:wi7,}l'1
-Teru stoimy na bocznicy, torysą roz~ne, ale załogajest w
komplecie. Jeśli ktoś się; w tclewitji prubudzi, jesteśmy gotowi

wrócić

natychmiast A na razie

motna nas małetć na estradzie.
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W widlach WtSly i Pi/iey

Najpierw byty powozy
JERZY FIJAŁKOWSKI

•

zisfOną drogr z RadDmla pnez Szydłowiu
budowol w latach
1840-/BSO Frondsuk &awety
Christian/ dyrdaornaczelny dróg l
mostów, bo naby] karczemną osa dr
Orańska i drdał mieć tam dobzy .
dojazd. Down/t} wojażowano przez
Rudr.

D

W roku 1883 K!Ybudowano opDdal Szydłowco tor koltjawy l pierwszy JHlrowózz Iwanogrodu (Dtbfl·
na) przęjechał tamredy do Kielc 11
grudnia. Szyd/owiec mial w tym
a.asie kamieniołomy piaskowca
dosowego f kamień ten uzyskał
światową nnomr, gdy użyto go na
budowrlAzienekw War.r.wwie. PDza tym w Szydłowcu prosperowa/a
spółka .Knab~ Wagner• trud11iq~
co sit wyrobem furmanek ch/ops~
kich.
Jesteimyprzy budynkach ZespDIu Szkól Zowodowych. Właśnie tu
składano przed stu lary powozy.
Po wojnie, podobnie jak f dziś
Polska korzystała z kapitału om~
rykańsklego. Wlaśddelami szydlowieckit:j wytwórni powozów byli
wtedy aten:j broda Warzeey.

• ......, DnMiai.jakidlldtlerwwsq epn.WCJ ........ lic:.
. .-zutawiiJ mc;...owcini• ~ trqetlie" ktWe w
..P.J łwtatewej JłałJ się ~ łHitełd w wie:hl
M o t u - - ...U..U.,

~

lalacli U

--IOelecayny.

łeaieli:Wer. ł)'diW)'IIan:d~ a ~lat~:tąHt

aieaia. w,. . aM się - My WęOie - łe lloł)'ay '- -.la. .,.,.....
Uw, jakierwr.qnłJ aię wWeliqpM ~ ~ 1944 r.

3

lislOpad.a. 1943 r. mi~dzy
Wolicą a Tokarnią 1:ołnierz AK Feliks Górski

ostnelałniemieckichtandannów
wiozących kilku uj~tycb Cyga.
nów. Był bł~dnie przekonany, te

v.iród zatrzymanych znaJduje

si~

skiego, na terenie Siedlec. Budynek ten zwano murowańcem.
Prawdopodobnie około 14
kwietnia Niemcom udało się
stwierdzi{: działanie tego nadajni·
ka w rejonie Wolicy, a dwa dni
później, w niedziel~. 16 kwietnia

j~~~~:f~~:S~: ~=e:!~~i;~e~~~~::li~

podoficer4 p.p. w Kielcach. Niemtaczać budynek - zauwa.tono to i
cy z.astnelili Górskiego i na zdołano ukr)t radiostacj~ w kcszczęście nie zdołali go zidentyfimórce z węglem i ziernniakami.
kować. W jakiśczaspóźniej patrol
Zrobił to .Twardy" albotona JóAK zlikwidował w Wolicy tamtej· zefa Zeganowskiego. Niemcy
szegoagronomaJuliana Wojtysia, przeszuk.ali dokladnie cały murogorliwie wysługującego się Niem- • waniec, nawet zrywali parapety ocom. Wydarzenia te musiały da- kienne, przetrz.lłSa]i przydomowe
wrJ; Niemcom do myślenia, te w
komórki, ale niczego nie znależ li.
rejonie Wolicy aktywnie działa Podobno byli rozwścieczeni;
polskie podziemie. Potwierdzały przecież dopiero słyszeli pracują·
to takte prawdopodobnie infor·
macje uzyskiwane przez Niemców od ich szpicli i donosicieli:
sołtysa Stanisława Cielibały w
Wolicy, tamtejszej nauczycielki
pochodzenia ukraińskiego, Janiny Oehrymowiczoraz niemieckiej
rodziny Hoppe wTokami. Można
przypu.szczJE, 1:e okolice Wolicy
~dawały si~ pod baczną obser·
cy nadąjnił i dokładnie określili
wacją gestapo i ta.ndarmerii.
jego miejsce, a tu nic. Aresztowali
Z początkiem 1944 r. w rejonie wszystkich m~1:czyzn. jakich zas..
wsi Siedlce, oddalonej o kilkaset taJi wówczas w budynku. Miało
metrów od Wolicy,znalazlasi~ ra- ich być do siedemnastu. Dotycbdiostacja AK obsługiwana przez czasustaJiłem nazwiska dwunastu
starszego siertantałączności Jana zatrzymanych: Antoni Burzyńsłi,
Żmijewskiego • Twardego". Jej oMieczysław Jasiński, Stanisław
chron ~ zapewniał dowódca plutoKantorowicz, Miller, Marian
nu or 51 z placówki AK Sobków Pańtak., Ludwik Weder, Jan Woj.s-u•,ppor. rez. Emil Klasztorny ciechowski, Adam Wotniczko,
.eus·. w kwietniu tego rolru ra- Józef Zegartowski, Stefan i Zygdiostacja ta znąjdowała si~ naj- munt Żelichowscy oraz ..Twardy"
prawdopodobniej w lokalu Józefa
Żfnijewski. Związano im ręce i
Zegartowstiego, w budynku doprowadzono do stacji kolejowej
mieszkalnym nalef4cym do Za- Chęciny
(obecnie
Wolica).
kładów Wapienniczych KrudzielTrzech mętczyzn podj~o wów-

czas próbę ucieczki. Stefan Żeli
chowski zbiegł sz~liwie kurzece Nidzie, natomiast Mariana
Pańtaka tandarmi ranili, a do pad·
ni~tego dobili. Radiotelegraftst.a
.,Twarady"
miał
przewrócić
dwóch Niemców, którym wyrwaf
odebrane mu przez nich dokumenty i rzucił si~ w stron~ przeciwną nit Żelichowski i Pańtak przez tory kolejowe. Jedni twierdZł, 1:e uratował go nadjetd1ający
pociąg. inni opowiadają, że zbiegł
przezogrodzeni e, na które zarzu·
ciłpłaszcz,comiałounylićNiem

ców,

którzy nawet otworzyli
ogień w kierunku płaszcza. Tak
czy owak uszedł w las koło Tokami.

Ludzi ujętych w murowańcu
Niemcywyw:ie:f:li do Kielc. Co naj·
mniej sześciu z nich zamordowali:
Burzyńslriego, Millera, Wedera,
Woźoiczk~. Zeganowskiego i
Zygmunta Żelichowskiego.
Radiostacja ocalała. 17 kwietnia dostarczono ją do Kielc, do
mieszkania Władysława Kundery
,.Jastrzębia" przy zbiegu ulic Bo-

Obława

Dofinansowa ła ich wchodnla fir~
ma.Agromotor•. Topozwolilofabzykr szybko rozbudować i unowDae.śnić. A metykanie wnet wyrofali
sir 11ie widząc spodziewanych rys~
ków, alerobota szłaftdpdnq parą.

Najstanzyz braci Kluimierzpra·
cąiący nad modemizar;Jqfabryki udal sirdoFrant;ji, gdzieXMiiedził Ul·
kład przemysłowco Lul.ia Renault.
Nawiązał odpowiednie kontakty, a
po powrociedotarł do konstruktora
naszego samochodu ..A.J.IfiŻJiniero
Jana IA.Jki~. Razmowy przebiegły pomyJlnie i sprowadzona z Paryża matryot o nu inne potrzebne o~
rzynądowanie. afirma wSzydław
cu zmieni/a pfeczqtkr na .SzydłD
wiedaj Fabryk( Bryczek l Karoserii
Samochodowych~

..As• koszto.,.;a/ w 1918 rokujedenaJciel pól tysiąca zlof)'ch. Mial
opinirauta niezawodnego i mówiDno pQ/żartem, te moinago rozebrać
i złożyć wjedno popoludnie poslugąjqc s tnema kluczami. Na poznańskieywystawiew 1929 r. ..As• uzyska/ srebmy medaL W okresie
Polski mlrdzywojennt:j skompfetDwano sto samochodów, które wyru-

i'

Opisane wydarzenia w Siedlcach i Wolicy znalazły niebawem
swój dalszy, tragiczny ciąg. Otóż
jeden z ujętych wówczas przez
Niemców ludzi nie wytrzymał parokrotnych tortur w gestapo i ujawnił wiele nazwisk uczestników
konspiracji w Wolicy i pobliskich
wsiach. Jedna z wiarygodnych relacji podąje, 1:e ów nieszczęśnił
podał oprawcom około 80 oazwisk. Te i wcześniejsZe informacje
od szpiclów, dały Niemcom podstaw~ do sporządzenia listy lud.zi,
których zamierzali ująć.
Noc.ąz25 na 26maja 1944 r.gęs·
ty kordon niemieckich formacji
policyjnych i wojskowych otoczył
Wolicę, Siedlce i Wojkowiec. Ok.
4 nad ranem Niemcy przystąPili
do akcji. Ludzi wyciągniętych z
mieszkań gromadzili na podwór·
lru sołtysa Ciel ibały w Wolicy. W
jego mieszkaniu przebywali gestapowcy i tand.armi kierujący akcją.
Mieszkańców wsi znajdujących
si~ na listach oprawców umieszczono w stodole Cielibaly.
Ok. 6 nad ranem na stacj~ w

w Wolicy

ANDRZEJ ROPELEWSKI
dzenty6sk.iej i Krynicznej, gdzie
skrzynkę kontaktowąmiałszef referatu łączności w komendzie
Kieleckiego Obwodu AK, kpt Jó·
zef Kundera ,.Odik". Nazajutrz
jedna z łączniczek przerzuciła ją
do ppor. Włodzimierza Kofronia
.Błyska• w Mącbocicacb-Ame·
liówce.. ,.Twardy" zgłosił się
wkrótce do służby i po zmianie
pseudonimu na ,.Hel" ponownie
obsługiwał radiostację. !O sierpnia
1944 r. komendant Kieleckiego Okręgu AK, płk. Jan Zientanki
,.Ein•, ,.Mieczysław" odznaczył
go na Gruchawce pod Kielcami
Krzytern Wa1ecznych.

Chęcinach wjechał pociąg osobo-

wy z Kielc do Krakowa. Kilku
mieszkańcom Wolicy udało się
dostał: do niego i szczęśliwie odjechać. Byli też tacy, którzy ukryli
się i nie zostali przez Niemców
znalezieni. Wspomniany Jan Siemdzan polożył się w zbo1:u i nie
zauważony uszedł do lasu. Ppor.
Klasztorny ,.Czas" w ostatniej
chwili schował si~ w gęstym krzaku dzikiego bzu, gdzie pnesie·
dział kilka godzin i wyszedł z
kryjówki po odejściu Niemców.
Podoficer AK Aleksander PierzU: prowadzony przez żandarma
przy torze kolejowym rzucił si~

szyły na drogi, a duża ilość nadwozi

oaekiwala montażu. Rodzina produ~ntówwspomlna, U gdyzakład
by/ wizytowany przezgenerała Wieniawt-Diugo.rzowskl~. ten zna·
ny kpiarz mial zawołać w half produkcyjnej:- .Na Boga/To u was aż
tyle maina zrobić•
Potem gdy wybuchła 11 wojna
Jwiatowa,fabryka przeszła pod zarzlld niemiecki. ProdukQa upadla i
trwała ~~~na wegettu;la. PotQrto
wyrób maszyn rolniczych, a kiedy
Niemcy uderzyli na Zwiquk Ra·
dziecki, do Szydłowco ściągono z
frontu wojskowe samochody dla remolltU. Z robatnilcaml też byto rói·
nie, niektórych należało j;kzyjnle
wdqgnqć na listr, by nie zostali_,....
wiezieni na przymusowe robary do
Rzeszy. 1nniflgu11f}qcy na liśde siedzieli po prostu w lesie. Nastąpił,
jak to zwykle u nas donos. Gestapo
zażąda/ o ko'l[rontar;ji Judzi majdujących sir ww ki odzie z listq wypłat. Zdawało sir, ie to już lwniec,
ale Wrgrzecki zmyzykawal czyniąc,
jak to potem nazwano .przebieran·
kr· i udało sir! Koniec wojny był,
niestety, koń~m egzystenQiwkła
du. Pomle.rzcunia zostały wykorzystane na szkol f wwodowq.

pod nadjeżdtający pociąg. Poniósł śmierć. Kilka dni wcześniej
mówił, że gdy zostanie areszlOwa-

ny

popełni

samobójstWo.

O

bławawWolicyioko

licznych wsiach trwała
do godz. 14. Według
tego,co udało mi się ustal~, aresztowane wówczas zostały nast~pu·
jące osoby: Stanisław Bąk. Wincenty Chodur, Mieczysław Chojnacki, Regina Chomiuk, Stanislaw Dobrowols.ki, Stanisław Fryt,
Stanislaw Gabryś, Kazimierz Gogol, Stanisława Górska, Danuta
Hempel, Oionizy Huk, Jamorslti,
Jan Komnaclri, EUgeniusz Kowalik, Mieczysław Kowalik, Władys
ł aw Kurdek, Stanisław Mirakow·
ski, Władysława Nawrot, Michał
Nawrot, Wojciech Nowak, Bolesław Olech, Jan Pierzak, Stefan
Pierzak, Wacław Ratajczak, Jadwiga Sieradzan, Wincenty Skrobek, Adolf Skuczyński. Stanisław
Skuczyński, Władysław Skuczyń

ski, Tadeusz Szczerek, Józef
Wilk, August Wojda, Jan Wojsa,
Krystyna Zapała, Stanisław Zapała,JózefZarzycki, Z uha (kobieta),
Spośród wymienionych, Niemcy zwolniłijedynieZubę. Pozosta·
łych - z wyjątkiem kobiet i paru
mę1:czyzo - wedle wszelkiego
prawdopodobieństwa zamordowali gdzieś na terenie łGelecczyz
ny. Nikt nie zna ani daty, ani
miejscaichśmien::i. Wszystkie kobiety ujęte w obławie trafiły do O·
bozów w Buchenwaldzie i Ra·
vensbrueck.. Ocalały wszystkie.
Nieliczni męt:czy:f:ni skierowani
do obozów nigdy nie powrócili.

Podczas kwietniowych i majowych wydarzeń 1944 r. na terenie
Wolicyisąsiednicb wiosek, Niemcy zatrzymali co najmniej 46 osób,
które wywieźli do Kielc. Nie wi~·
cej jak dziesięć o96b ocalało.
Wkrótce po tych wydarzeniach
patrole AK zlikwidowały zdrąi·
ców z Wolicy- sołtysa Cielibał~ i
nauczycielk~ Oehrymowicz.
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iczba przestępstw rośnie. Ich SPTtlHICJI cząią i
Zllclwwrqą się COI'IIZ bezlulmiej. Gdzie tkwi

L

przyczyM takiego stanu rzeczy? W nadmiertu!j lagodtwści pfYlH1a, wynikqjqcej ze swobód obywatelskich, postępąjącej paupeiYZfllii społeczeńst
wa, czy niewydolności systemu i organów sprrzwU!dliwościl

Do ret/Qkzyjnej dysfcu.Villll te tetnllly ZflPI'OSiliśmy

przedstawicieli radomskiej proluurmuy,

poliq~

parlamenltuzystów. Wzięli w niej udzia/: Tadeusz
Kuwalczyk -posel,KrzysztofLipiński-z-caproku
ratora rej01UJH1e110, Piotr Fllf'IS - rzect.nik pras. prrr
lcuratruy, Stanistaw Nawrocki - z-ca komendanta
woj. poliq~ Grzegorz SZllilski - nacz. .."dz. doclwdzeniowtrśledczego KWP, Walerian Milrek rzect.nik pras. KWP.
s.N.-~~rołnietofałt,

ale (z całym uman.iem dla prar) lllł"
~te ten obrujell C%ęlllo demonizowat:IY. Xonttetnłe w rotu 1991 Ucz.ba~,ltwierdzonycb.prz.ez:
poliqę; w naeym wojew6dztwie.. wy-

pUowym terminie - l miesi~. Gdy
jodnat tn.eba ~ zwr6cE o poinoc do
innych

jednostek.

~powanie

macznielięwydłutL W Radomiunic
jc.lzrc:EZt4qsor:zej.Wwi~a-

LL. - Nic zawsze ma:z14 tru:ba
a • po arem. Ma to b"t jrodet u-

nie q~epszt.Zdru&ic:jjednakstrony,
aresz:lOWini trlttowani Sil dol)t pot,.
latlhrie.. Oto przykład jcdneco z au-

łtoclet

q tU: samo jal: na wolnoki. tył to bra-

pe:wnUMcJ prawidłowo6ć poltwawa-

Dia pnyJOtowawc:zeso, a nie

~ny.Jetcliwi~nieDCbodzi~
bawa,tcsprawt~zbiecnic(bonp. ma
myjeaollałyadrellubpoa&ada . .
praą:), ani nie ma podstaw do poqdzel'iopróbymatac.1wa(bofaktyUJtalono),toniematonlecz.noki oaadzaniapodejrzaocaowareszcle..Nocbyba,tecbodz:i ozape:wnic:oic be:zpieczdtllwa obywatelom (w przypadtu,
&dr ~nany popełnił &l.CUJ6lnie
powaitleprzest~).

G.&. - S. jednak PttYU&dy nadmiemej moim zdaniem llben.lizadi
instytuc;ji arcwu. Na Wmc:entowie
jclt filia aresztu jJedczqo, w ttórym
pruprowadza li~ ebpelyment re~~»
jalizacriny-wypuszczali~ltazanyc:b
na pru:pustti. Pewnienarato ~ teoretytom,p~tct.lania,alc

fakty &ł Wie: polk;ja ma dodattowo
SOsprawpo.zutiwaWCZ)'di.Ajatieto
poc:iua tomy? Nic mit.".._ jut o anptowaniu nuzycb.sił ijrodk6w, ttóremoslibyjmy~dow»a'-

niollal6.932,!,i.o1:R71ritceinłtw

roba 1990. RoWe zwtaz.cza ilo6ć
"__...........,_._'!'ymaa-

tcm;teM~piejutoaletyrozdzio

titdwapojęcialtaa~ ·

,_

~

J~li cbodzi o to pierwsze to tn.ebe.
lObiezdaWit sprawo zprxycz:yn: pne-

podrczej. Zd&ru,Aiioiut puadokalne Jytu.c;je: W jednym z biedniejszycbrejooOw(Szydłowc:u)dopolicji

telefonuje obywatel, upneduJitCOUmiart.e popełnienia itadziety z wła
maniem. Uz.as&dnia, te muli to :uobić
bo nie ma inneao spoiObu wybnnieniarodziny_
T.I.-Nalety~,tebez.robocie

nic ~ bez wpływu M wcbo-

s.N. - Sw)'ltyki dowodq, i1 46
proc.p~pstw~bezro
bolni lub nieucqcy się. Ocncralnie

motna

ll'frietdzić,

ie

rzeczywisl:o6ć

spolec::mo-JOSP(ldatc:za~

ouz.IU.D prawny. Koniccme" noweJizac;je np. kodeksu poatwowania tarOCIO· Q,obiłde uwUam,. te policja
powinna wypełniać dwie funtl;je: uttz)'ln)'1ltiĆ porądet

i

łapać pnesc~

diw. A posl:wowania przyaotowawcz.ezostawmy Bl2ej prokuraturze, jato wyspecjalizowanemu orpnowi.
My jcsttJmy d<ll'llownie zalani papiorami, co przy znKZnycb brakach kadrowych powUnie odbija si~ na
działaniacb i atutecz.noki poliQi. Z
druJiej strony wiem, u proturalura
tet ma powatne lnldnoki tadro11te,

finaniOwe i orp.niu.cyjne..
LL.-Tak..Mi~np .czekasi~

czuem na zebranic danych o podejnanym (prt:cd ~kierowaniem aktu c.
tarteniadoqdu)ztartotctiCentrał

DCJORejeslnl Stazanycb. Tetdocbodz:i do pamtokl6w: delikwent twie:rdri,tebylkanmy5ruy,azWarszawy
te tylto - l

pl'l)'Cbodzt lnformaQa,

ruy. Po wyjdnieniach otan.Uc a~ H
w rqe:stne nie nanlesiooo jeszcze odpowicdnicb dan)'Cb itp. ()rcz.ywiłc:ie to
tytko przykład. Wi~Uz..o6ć - ot.. 80
proc. spraw pruprowadzalrly w prze-

tujet.obiety.Jalćdadz4,tele~li9

<JII.4da. video tet mamy na ecH. O nic
nie rllUJZł si~ martlrić, cłJyba cbodat
odw6dli~.-·lratt)'Cmie.je
•ucp.tt~siedz:itamzanl~
~,ilecimudniówb

tylko lięl tam dostaL
KW'Citi~ fDDiłaby,

&lomcracjadl np. w Warszawie. od
momentu popdnienia ~wa,
doubraniamijaaaemrok, czuem2
lata.DI&tyudziałwtak.if!iz:włoce~
~. &dDe olbnymia lic:zba

tatt.e

nianiainnychptzelt~pstw._

p~mniej

C2(:Ści0wo, ułatwić

budowa aresztu
na Ktniej Górze. ~. te za pioni4dze wydane na zabezpieczenie terenu nicdokoóczonej budowy, doli·
~lłCwarto6ćatrad1ioneao~

mienia, mielib)'łmy jut ten areszt wy-

budowany._
LL.- Ubc:raliacjatydawaraztach śledczych wpłyn~ równiet na
posafpoWI.Ilie~wo&n:~SZt~

wan)'Cb. Toprzya&nia~dopne:wlo
tłoki postc:powania. Ateaz:towaai

cz;sto odmawia opusz.c:zenia celi 1 udaniasi~

na rozpra'W\l.,q.l prattyc::mie nikt 10 nie mcrt.e do tqo zmu-

"'·

'<........_

tnymaoia z przyczyn politycmydl.
Podejnaoym, dano więc do ~ pra-

T.I.-Jakmożna by usprawnić llyb
d2iałania0fpll6wśdpnia i sprawicd-

tc:po6w politycmyc:h teraz nie ma, a z

~spraw,wydłut.atotpos

wodozatale:niaoazatrz:ymanie.Przea-

Uwoki?

I..L- W prokuratUIU: opomnym
bokiem naprzód byłaby tomputCI)'·
uc;ja oenttal.nqo rejestru skazanych.
TcruW)'II4daonjat,.zabólaĆWio

·-·

c:zka". To kwestia funduszy, a budiet
podkreślam
rolc:IZ}'btolcipostc:powaniado~

Ale nie bez powodu

we&O i karnego. Wy~ bowiem z

załoten.!a.I! .Ueiiii'GWOUprawa.ajep
~~~~~~~
.,_....-ukzyt:~Ta

kiejest wsp6łczesnc stanowisto dottJycyprawnej.

P.r.-w J'rawicitydu"czytałem
artykuł

nt. frymarczc:nia

wol.llOłc:i.t.

Autor,Mpodstawietntuprzytładów

wyduapocbopne: wnioUi, teinstytuc;jazatn;)'lOI.niajelttrU:towanazmu...
dowołnold4. Tymczasem nasrekontrole wytazuj4, te zatnymania" p~
wadzooet,&odniczprawcm.l'yltow2
pnyplldbcb (na błisto 400 zatrzymanych wostatnim twutale) prokwator

... .,..,..

zatwestiooował

tycbuprawnidto~rozb6jnicy,
z:łodz:iejcitp.iczęctok:b~

W.M.- OsiemdJlesą.t procent tiorowtówutannych mmda.laml składa
zażalenia.. Wydział Ruchu I>rotow&
10 KWP musi anpt.owlt prKOwnitów do wyjałniania tych stara. czyłi
prU:t)'CZnie do ponowneao pfZYIOiowywaoia spra111)'. A prz.eciet IDO&Iiby
w tym czasie pełnić ~ dro&oW'\.
G.Sz.- lnnyprzyltJadswobód-U...
tenie l'l'J)SÓw, porozumiewanic si~ are::sztantówzo.obam.izzeWf14ln.Bo
zatrzymany must mieć odpowiednie
wanJ.n.ki w celi, li. odpowiednie ołwio
tle:nie- uij~to wi~ Ol'llony z okien. A
cierpi na tym sprawiedliwolć, bo przecietwareazdepowinni~po
dt;;rzani,abyutJudnić im przctazywa-

oieinformacji nazewqtrz,tcbynie ustalali ze wspólnikami wyjdnieli itd.

JU. - Pooadto r.oomst:i araza ma
fa.talncwuuoti I&Ditame-btattmaliz.ac;ji- ijal:o taki Pf'ZYIOIOWJW&DY
jest chyba do zamkoi~-

zasadnOlit stosowa-

G.&.- Wanmki q tam faktycz.nic

---

si~cq:~tGnle:motJiwe.Sl4dMSZao.
llotnołf i efett - mruqsza ~

I..L - S4dzo, kiotenąwniej atol.tcpoł.ąatltówwz:atraie~
nyiwal:tiwręa..maf:Dabywiełepop

rawi!: _

T.I..-Powa:tecbniez:nane"tlopoty kadrowe polic;jL Bratlije wam cbrbl
270 <*Ib. Czy odblokowanie limh6w
payjoć do pollc;jl poprawiłoby ~y~uac
ił?

z

s.N. - pewncki4, braki bełtowe
to problem picrwwz.opiaoowy. wo;.
rwłomskiejest

w

kĄju pod

na dz:ie:.l4tym mic:jlw

wzaJodcm zqrotenja

pru:at~Natomiastwprzy
d2:11łacb etatów jcltcłmy na 20 mit;js-

cu. Mamy dwiekle wabtów, a zmieru.si~dodalslqoopmicz.enjazatfU

dnienia. Dyttlije to Jytuac;ja budtetopod naazym działem
bdl tworq ·~ kolejki cbc:tnJCh do

WL Tymczuem

pocljędapracy.
Ponadtonanas:q~atła

~lif inne, ftnanJowo uzaletniooe,
bnati-tiepatidrodti~tabof

_,

W.S.- Czyni to w qocb;ie z pra-

8.N.-Uwatam,.tenafalidemotntyzacjj wylano dz:iec:to z qpiel.\. w
minionym okresie nadu!ywano u-

jtdeilltcnreDQ!.wpnypadkulpJtb- "'
nial.~pu"~-.

150t)'l..to

przestępca

~pczaltjelt ~Jytu.Qłp

dzeniewkonłlittzprawcm...

tentycznychlf)'PIÓr._T\J~dnilo

Obywatel

tem z pierwseyc:b Rr<m pzet kr'zyc:q
do nu ,.krwawe tytuły". Uw.tam u-

...-z- ...-de 11111n....

STRONA 9

LL.-Grc::rqmuzatotaryadmlo~
ale OD siC: tym nie przejmu-

tnąjnc.

je_

G.&. - Uwatam, te powinno ·~

~dotyciaaresztypłe:rwszcj

btqorii, t,j. areszty policyjne.. Jest to
~ze 'ff'Z&łędu na prawidłowe
przeprD'Ii'ldzanie pru:lłud:w\, toofrontat;iiitd.Obccnicnaazetłutbywy
torzystujc~dotoowojowani.awic:t
ni6w.Ajatieto&łtoszty, wpn)'l*t

tu, IdY l tpf'IWt:Ólł' tqo lametO wtama.niasiedziwGrojcu,lwKielcach,a
JwRadomiu, niemusą cbybanikoao
przekonywać.

T.I. - Rozzuchwalenie li~ prustc:Pców widać tet na ulicach. Jat to
motliwe, te wiecwrem w Radomiu,
zwtaszc:za na bocznych ulicUach, nic

moma a~ czuć bcz:piec::micl•••

S-N.- Istotniedomodo maczoej
brutaliuc;ji.łwiata~IO· Py
~mnienp.dlaczeaopolicjanci ~
uolu.ił) ulic:e po tnecb? Prz.ecie:t, &dY·
byzestawi!:icbwm.ójti,objęlłobyslęl

patrOlami wi~ czpt miasta. Zpclza si~ Ile z dwuo:lobowyda palrOli

policjanci wrac:aJ4czuem pobici. Pod-

amocbodowy, opuicz.enia

.,.m-

we_Towt:eyllto~nicdolko

nałtl}'luaQopraWIJ4.
Trzeba bJ ~ tet zastanowi!:

• ja-

kim tie:runtu powinna oua ewoluować .Czy mab)'t;llt.jal:nalacbodz:ie.

pb:ic policjant strzela do złodzieja,
ttóry nie utn)'mlł .t~ na wezwanie?
Czy motna i nalety inte:nreniować w
przypadku oieleplDyda:r.pCI!IMdza'l1
(Atadne,zeman)'dlmi~

nie byto przeprowadzooe qodnie z
W)'IIIOIImi formalnymi !,i. Usta>q z
S.VU.1990 r. Jest tam upiJ o IW'Obo-

dzie Zlli'Oiywaoia zcromadu:r\, ale jell
W)'mÓJ w:)Skaola od wt.dz ło
talnytb qody na ich ~).
Dotycba.u nie wyjdniono pod tym

td

ąte:mspraw Mławy,~tuotupacyj

oqow Ministe:l"llwieRołnict...-.1 wieluinn)"Ch.(Doc:bodzi,wi~twestla

poRanOwanianoweso prawa, uaan~
wkJoeaojutpruzobca:tyScjm.A wyspołec:my iDtenPenc;ji połi

dtwift

tyemycb, w

~

--

Jłusznydt

...,.,...."..,
Nasze prawo zestanalo
~

~na Ue
napn6d tycia spolecmo-

W.S. -Wida!:totat1ezprz.ebiqu
nuz.ej rozmowy. Załotytiśmy, u~
dzie ona dotycz.]'t pównie kwestii
rwob6d obywatdst.icb, Dl tle wznsla-

jMpr"l.CCtępczoki.l'ymczalcmob
zatoll~tenłespoa6bW)'Odrę:bnC ich

z

nutu.Mc:Jcb na

całoki updniez\
dzilłałno6ć orpn6w łdpnia

l

~r.

wiedllwoki. J~Ii wspomnieliśmy tu o

kiltu to qdzimy, i1 zost104 one zwWUOnc i odpowiednio wytorzys~ace
ap, przez nuzycb parlamcnt.an)'ltÓw,
pn;y podejtoowan.iu prób nowełiDc;jl
lyllemu prawneco. Bo jeden WllioEt
~~~~oie:pod.wat.alny-ist..nieje

tabpotneb&. Tak samojatpotrzeba
dofiD&I\JO'IIWlla połiQi: kompu.teryuc;ji kanocet Cenlnlnqo Re;csuu
Stazan)'cb; WttDOaJie:nie bdrowe
WR}'Jtkk:b iOJlyluQi l)'lłemu tprllwiedliwoki; budowa IIOIIi'OC2CIIIycb
aresztów, ttón: mialyby odpowiednie
warwWIOc;ja.Loe.ajednoczełniespcł
niałybynojeruntc;jeizolacyjnc.

Opracował WOJCIECH SZCZEPAŃSKI

STRONA lO

SŁOWOLUDU-MAGAZYN

NUME R I709

·Humoreska

Łupież

Poczla

TOMASZ KORDBUSZ
rwnqo mq}otwfO ponmkJJ, sto}qc przed łu.sltVrr Jan Główko
ttwimhlł. ż~ma lupldwewłomdr. PrurazU sir, zwłlUU%a, gdy
UJrta,jaiCio żona, uzna/a, ii to wszystkosralosirpnezkoltgÓw 1
wódkf, lug~nUąc. t~ schorz~ni~ rtaldaloby leczyć w poradni ontyalkoholowt:), GlówkJJ nlewl~rzył toni~Jokpsu. Prutanowił roiztymz:robićiudal sir

P

,,magazynu''
,,Nie ma zgody
1Ul śmierć,

doJqslado,znanąowokollqz/~lanalradlutetyzproibqopomocwzllk·

obywatelu

wid<?wanlu choroby. -Ano wldzin Jasiu - rukl wdotwói'M, dotykąjąc
diDłłmfpd,.yml tą}~mnydt mOQI}ąopł owtjaupryny- musinsmarowoć
włosy kurzym łąjrt~m zbioanym o północy,przy pełni ksi'*roo na t,ydowsklm cm~ntaf%11, przez trzydzluto-, lub czt~rdzlurolnntq d:zi~fą podrodunia ormlańskląo, a mini~ d wn;ystko,jak 'fkq od}qt.
Jan serdeczni~ podzitJcowol, uścisnął dłoń sąsiadowi i jednak z:
nlHiowiUU~ni~młldal strdodomu. Nazqjłltn.posud/ do lekai'UJ zakladowqo, gdzi~ ILfłynal, ii na łłlpid nie przyJiłlgł{je zwolnienie od pracy, a
sprawami &mi zqjm~ li{ dumt~tolog. Doldor d~rmatologii mm ci~rpial
no to mmo. PtyJły Mdz:itje.
Jon był rorru bardzlt:J UCJZpaCZIJifY. Co rano za pomocą odkunDC%11 poz.
bywo.lslf ldopotllwąo rtabytlaL. Myt włosy wróżi'O'dr speyfiJcach. l«:
wszystlco Mpr6tno. Z dniono drldl Slawol sir corru barrJzitj n~. W
sobotr,przHipołłldnlmt łW)'Zł żolłtboldni.ewluułc..SpakoWtJio sit l od~
nlaod nlqo. JonmloiDI slfpoJiłU&Mdomłl,pil wódkrszJ:JonlaJmi- cil!f'pial. Zroqx~CZ()ny pos:ru/dwal ormhvisldtj dziewicy wodpowiedlłim wld;u
lczdcoł napdnltlalrżytla, no.tzqc. nalaJrmton~łlprzedniodosyiD kury, no
~b~Ukl cmMtarz:. W dupmJQI sptdm/ długi~ godziny Mg/fbokitj mod·
lttwt~. Plsal do gazn. Ddw/Hiu/1 kolt:JI'O'dt ldcatzy- na prótno.
Choroba~trwzmogła. Kkdyszedł ulicą, nadjąo g/ową unosił sifbioly
obłok.. Llldzt~ mcąll zwramćno niego IIWIJ8f, rozniosła sifp/otlaJ,jakoby
lłOSII aumolf. Wydrodził wi(Ctorrunadzl~z domu. Spiu:znieprz~mi~rzał
młlłkt.ktyjqcJifpodśdanamilwbramac:hlaJmienfc.Bolsir.jegochoroba
przeradzała Jlt n;ybko wfoblr.Stal stropry.rkltwy IQ'nlcmy. Przyjadele po

kolei odsu.wollstr od nltgo. Czul, te tra d grunt pod nogami, gdy p~ntgo
popolłldnta łlJiyszal od rutatnltgo wl~mego ko/tgi zbawienn~ zdani~: ch~n .rlf pozbyć probl~mu, utnjj .robie g/OM/f. ..

To było o/Jrtitt~le, m:qJta, panaCftm. Jan GłówJaJ naostrzył brzytwf,
staną/ pn.Hi lustrrm I}Hinymzdecydowanym ruc:hempfZ(jt:dla ł po koł n/~

rzyku. Xonfecdetplt!ri, głowa Gl 6wldpotoczyła slfpoposadza. gubląc os·
tatnl~ akrudry białego pylłl.

Mi(jscowa prasa opisała przypadde Jana G. sugUf4jąc. ii popdnU on
mmaobdrcf~głowy, w ~lu zoprotutowonla przedwł.a ob«Jł~mullanowl
ml!dycyny polskitj, zld po lity~ gospodorczt:j, S~natowi l Stjmowi, lewicy i
prawicy, ~ntrum. klvykom l ateistom orruwszystkl~mll tl!mu co obywott!l,
miuzkturitc PoWcl. w dob~ prumian może mi« no głowi~.
a/d)> dodoł. U w pobliiu mluzlconia somobOjc;y zauważono prumjr
kqJąeą slf drylklt!m atmlziutol~tnią dziew/q podJodUIIia ormiański~
go, 02 moh dowodzić zwilpk6w denata z mtVlą rosyjsk4.

f!

podchorqi.y"
PaniRtdaktMI
CltdatabymzloJ;yłPtJ"I""nuypo.

dzlwN M odwotf W /HHIJfdw Utrtatw ,wb4fJIWid ".nykwlt .Nit - 11016< /Ul
J~ .. •. Bowlmr rtrL hlalbowsld 1

m

awtor rqonoiw ,.htrwo urtiQ •. . .
Dbawit o wiralf praq flit dtdol podtJIIIQM.VĆ spmwy olcDik:zlłOki J111l~ A.
Korwf/ika.Zn!:cztq]akwitulomo-.".
,_,aiUJHt1JII'IfłlpnedsUIWIIł}GicokoJt..

r;ydr fłieporwłmlzi/ dmtl!lłtÓWZ4bnoy,
klórq l taJc/m llpDrmr podt'Vfi'OIIIIGIO
lqCZJrie li sphfów. /tkulco Artura t&.tpolfl{jt protokołami 1 umaA Mod.tów. Qyt4/lllll )t. lf)Stoly doldadnk
vnimianL Whullf)'fłłllniUilillltiUlpi
.tana prawdy. Nie podono tak IJIDIIJ40
dla odtworuttlaprzyaynJm/ffl:i, czy t d
o101/cz:no1d imitrd. i~ Pfotr M. stDI
prrylóżlcu, a fłitldal,jakrwlmhH,jat
to klamstwd,laórl!staloslłfimda!Mifo
1017dloail/s(dzlówwutrzymanfullll!f'o
Vi.wbaW}I. CzymoUpan uuttpaJnt,[a
WqiJkoJO'tłO Sqdw GomizollowtJO w
/.14blifli~ rówli/d &koffł6łh4/l! to jako

prontlllmrdolty~iwcdwWJ')aśnfr

lllawi•UtlfUitk- prznruoby k.otnprUIItnt. ..
Clrdalabympollitl!/pn:tdstawlt~

rqjaktów, 11t1 kt6rt posiadam dowody,
bqdt td /ak()! b(dqa mptlfwymf do
~pruwdz01lo l któ~powlnny lf)Stał ~

)DJnloflt.
I. Sprrrwt~zab4/stwd
l. LelcanwWIMLI'łformfWmmat·
ą pffow srwltrdzłlo, U ft6'b:Y .rtnal

piU// fdzldwlwltk illdzltJ, dtłopfte by
tył.SmalbyłJmlmtllfY,nitbyłora
lłlllkłł.Pamwitcpru:wił%1oflochłopm
doWAM1Czyinltna.niiiV.rJfpodtJrunl~. IZby nazydlmltJJt pobrał lHJIZif11 A
pottm~if komOI~WO'/OII'IZJtY111' Po11l
rqH)riiiŻłl-.z~fłoJdątdnJtdD(JG

trull/tmsz:pltola było lllnlllllładomle
"'"odllnyod«YtJIPDbrollitJIIanqd6111
ztzwłDk'(I!IIO-.

cę{fłf(tYlJnq!ydzitsircfOOIObotwJ.jtJ·

fi'OIIIo)l}dfłltlildcor:aw/Jfbllnlt.który

/XH(JąldtfJ't/tiiiOStatnll!/drwłliovnfa
flitttnnlflwbadań.

• Poslynnymgrożeniu nauczyd~lom /aslcq w programie ulewizyjnym przez min. Andruja Stel·
mochowskiqo, tzw. wanzawka
nazwala go ,./askowikiem" i
,.las«Znikiem z:loilłwym".

• W Gdyni, w biały dzień pjja·

ny mtżczyzna rzudl pod miljski
• Do mqja zaf(jutrowano w
Polsa af l 36 port/i. Najnowsza
nazywa się Unia Sportu.
• Pod Sz:cztkocinaml skradziono druty dwuipólkilometrowlj llnilttl{{onicznlj.

autobus ładunek wybuchowy.
Na .szczfide odważny Iduowca
samochodu uniuzkod/iwil bo",.

bt-

przy ul. Wl/eńskiljw Warszawit!.

uotycz·
nych wychodzących w Polsa na·
pisa ł z podziękowaniami czter·
dzlestoletni rolnik, który docho-wa/ się CZtł!feCh.synów, alt!,.nagą
kobl~tę w caloici" zobaczy/
dopiero w tym piŚmie.

• Nazqjutn po wljściu w i:yde

(~

• Trzech mtżczyzn i dwie k~
biety usiłowało urwać miedz/a·
ną blachę pokl}'tłla}qcą kośdół

J. Sprawa ClD.RI Jmitrd.. Jt1k WJpom-11/olom itkon: "' WIML ~twfmlzlla, U
strzał był Jmtmdny. Ptulł ortjak wla~
domookolosodz,ll.OjltJafllltgodzJ"'
Jmiuclpodt1110I7,J5.1jlmaamn}tdet~

z.."t.Jzyddqftrmiwz/Jtblillasrwludzil,
hr:ztłcaiMwltulomoJło~taiii~A. XoWGtikodoJQdz.11przytdf{ofllt. A wf(C
pru: blf~lc4 7 fodzi11 11ft l!y/o cu.JJ~IUI
zawładolllll!lłle IJ(bliiUI o imlrrd pllotal Pobra11o CliJOny l pru:r. ,llfaloptJ·

,lłialopalnmle· .rwąo podwłod11rgo

J(dzitga,pf'OW(Jdzqotro!pftltttlfkornql
Jak fMnO' .()Ił u .łwlodomoJd4, U moł
MIN:zlaJmf~Vłllonlaću:manlaJwiad

ków 1/trOił'fiĆpqwaillltwyroldw "'4/a·

~~":t:!-t:~Sqdv:"
}Dzcu J.;yją. J11 J~VJif. U do lmlerd lłl~
Z4mail!imsitolm:rz.jaklwbdczyliwHkll~tdło czy td dwlt po IIJ(ynnli11 WJI.ttnalll-i'oryqt~tndqjqaaolpozy(jl:za.
~trułont:g~~~./to}ut ~iJtotflidmwCII'
łdttJJrog«<fl,jakrówflldta,UtGdl!lł z

flldrprudWJ!ftTZDimr flitwithiat broili.
A rztkOIIIOPJbawa 111~ trwa/o to/c .ból·
kD, skoro był .."lnOII'DIO' l polluwttlt
wk/tulany mogazy11d ltp, jak lWimili
Plotr M. Musą td wspom11ltć o -...,.wododtpi'Oicl4rator6w. Urówno prolcłlnor
w Lłlblinlt (prolałrator IIIQnzawsld),
jak f pro/ałrvtor 111 S4dzl~ Nqjwyt:rzylfł.
blld:lfl nĄIW}IUu ulumlet~l~. Kdył obąJ
wyglanallmoWJIObrońat. NltłlJ/yn~
lamdtmmtówwy:m~kfWGniaprowttyo
ulan:Oiiłl, IPC~poprostuodbluollchltb
obrońwm. dc.Jpof!l(/qc przyjaUt obw
chłopców po:rfodaf!fa, a roa.d Z4IOU.
nJa rodziny pn:n oskoritJn4'0 Itp.
Chciałabym, oby wypowitd:/al sir, ~

wypowfa/zltlislfprtJWIIIt;Y,ą)'ni~lltl/r

talo 111141dtJsytłlDQI prupro-ddtwf.
:JfloJcalfłfł,obylllfećpd'f)lolmutalst

trutrl~'flitzawltulomioiiOanlprztło

"io/ydl ularzdll hudd

tGit)'dt. 0(1/ roddo6w, w~ tdf{o-

nPCZ/UI)«nnidnq- o zydt. Ni~ WGrU

• • tde:JUlwltp. Proslfi'OIOwy}ajniOifQ.
4. Zeznot~la Modków.
Byłam
&N:UIIIIik/tm wn;yJt/cidr
sprtnt~ kartf1dt w Ll4blllllt. Sl)'nalalfł
JII}'PO'IIIItdzt Jwwdków l dwódr pi'Oicl4rvttHÓW. Zellawclo 1 Jwiadków ldarulllo :
a) J. Motysiak w mom01d~ &tf:Jllłl
11ak/adaf, ą)'Jd ldl!/mt:JWO/ tUlpyf SI~

IHIObyłoaitaldtgOzadrodlldlosfdzlr

dzlal~~t~ló1kłł.l)'ltmodwr6t:onydoKo

• Do jednego z pism

tqo.W.szyJQ'IIZI'JIII~wldzfdlbront.
/aótą tukoma btnftl ~lf oskarlany 1

At111rmr~iJdmr. ZMmlUVIqjq-

birralli4 OliGilÓW do trvtup/lułlafit. m
dtYN do td pory 11/t vtahulo wS#j111it
mkolial!lłla. NatOMIIut WfYkw/ Panl
mot.u dtYIM pottokiował jako pi'Óbf
prutbillwim/Q :wiJtlllałych faktiM.
Otdalabylf\ aby ~tal ~lfiHI apdmr l ra-

dq«J ()'dzldl II'Cldllll!/ !IQ INidonia.
Czy16y tak. jak .fllgm4j~ tMiko, było
mnii!/Madków Z4b4/stwa1 ~

Kodeksu Etyki Lekarskiej zabra·
nla}qcego lekarzom aborr;ii, w
poznańskiej Klinlee Gine/coitr
giczntj 7Jawi/ sir u dyrtlaora mąż
}t!dnejz kobin, zżqdaniem doko-nania zabi~ prurwania dąży.
_Gdyspotkałsir z odmową. wyją/
pistolet i zagrozi/, te popft ni sa·
mobó}stwo. Zobieg wykonano donosi. Wprost".

dTn«iMtultkSt~-tol"lerr

lczyllll<}!lldby, ZnluJ/t01411W1tOdwąj
poz:tJStali Piotr N. stal pn;y /óikv tabi-

*'f dowstallowlmlaprrrwt~•kwl!slll~

.................................... ~!::~~~~:~~~~~
Nowe gry i zabawy
ludu polskiego

• Wlocław!lr4 delegaqifkomitttll strqjkowąo ,.Solldamoid"
przy)fto na rozmoWf z: wicedyrek·
torem d~portamenru w ... portiuni Ministerstwa Pracy.

b)$w/oddc ~Id był ltiWit1domiony lcilkakrotlllt. Zawlt1domlet~la były
td ~~~ pru:z. fllrdopotrztllit kfuowaM pod adnsmr tddowtd. tDtd ;!owi/ sir ~~t~ rozprawie Jlub 4110/d.
Twttrd:il to w mo, m.łwladtk MaJ)Isflc.
Oskaria'f)l nie /dal, fłfl! klfClD/, I«Z
~tal pn;y /ółkłł Z4bitąo. Widzlal }ak z
g/OWJI tryskola ~- Gtzy okrdtll PlotrvN.zabó}cq-,Jfdzlopntrwa/1.,..
głosił kwertf(: Gtty liiiodro 1 dadtu
spadfł.it/Z4b/juz.l,owld.a, totdjDt mb6Jc:q 7 N/t dtq t'-10 k0łfll1łt0WGĆ.

WGiikofPiotraN.I'ol4iyJUnlwstf:Jllll
po •ywlt Hkłlndy moU dwódt, otJ.
wródltlflcótzobaa;rł ?PiotrM.stal obokldtka ltrzytMI piJtofttlllpffiWid rra.. Artwr Kawolik /dal twcmq do po.
duszld t pod/otofO!ml pod twarz rtkaml. S(dzla ptOWGdzqcy roz:prowr prÓbOWG/ wmówił Madlwwl, U moU Plotr
M. kirczat "a t6tkłl1Swlodtkrwii!Td:l/,
UPiotrM. stal na wysokoJd bioder rablląoprry}trolóżlcu.

10

dtodzl o

IOZ /.14blina1Zaulacuun. Uzorga~~ho
-M wyjazd do Wanlml:)' do WIAłL.
pofłleWQtpa,.ldoktMiłkiiiOfla~

cluJćntJ&pfll'fll'łdO

/.14bllfla, wlfrprz:r-

!llldwllojq w Waruawt~.
5. Aspdcl morv/10'-SttJJłllłdosko,..
tonąodoofiar1. Wto.blsprrrwkarnydr
UliiDWIOl}akoiwituld~
obłlpilotów. PodkuJJal doił moa~o łq·
aqcqprz:yj(liit PlotroM.IArtłlra KoWG·
lilat. Oladf/1/ch rlllllld}11k0 ,poJNiki
llitrOZiqczld•. To U211afllt ~to11owłlo
dla prokwratoniw motyw obrolłey. Jak
Pallłldaflltm l zdaniem oplfłll pubUand mot11a okrdllł takltgo pny.Jadda,
któryjdllnawt.wbllfllnllfO'iłnlt-111~

odr:zuwot potntłry pnyjkla, odwftdunlo matki rabitego, W}ltlumacunto str.
pawiedurl/a drołjalfłąos/awa- pn~
pranam. Su:ugó/fllt. U matka ranu

po td llt'UZflt.i wiodomokt lllit!rzqC ..
mO(yw 1abalt'y. pntbaayia Piotrolll'ł M.
l o zym wltrhfal cały .O,bli11. A wlfC 11lt
mdcł sit bał um.r()l ą)' odwml. /'mo
O'm Plotr M. fł.ir4y, pot~·tarzam nlfdy,
llltprryj«:JJalttafTÓIJ.przy}addo'~

thłJpoloJ;yłkwlottłc.~lOIHłliĆlllla.A
t~ltpr7;y}«łła/, llltodwłrdzl/, N tMtk4
}ut M rrobl~ q11a nie tyłka 11 lalidtgO
mlalqaJ. bojatmdzltflfł/taczpto /ło
llfft1nuydzi0111/t.Gróbqllatowszystko m ma. (..J l rodzi11a, i :ram Piotr M.
lłit odewwtlll mortllfi4'Q naUnl k,o".
taktw l tymi lwdillli tok dotklllrtYmf
11lent:Zfidt111.sltoroby/t1 totylkourba'IW11 '1.ad11ego /udzlci40 odrwdtlll A
pn:tdd w rodzinit Anurv 11/kt "" .v~~
kal ~łl. ani ztnuty. Ale 11a1Wta

bwt~t,chaibyzewzglfdullapo:rttnł'frtr

dzl'f)ll PlotroM. A pozatym dqiii0Śł111
td drwili do)l!dnąo-uslalmiaprowdy
OlQIPitymdfllłliiiOSlfPIIwoch.
11. Pobrvni~OtJGnów

WffPOrtabi..l'towo.JI!Fal·rtd.Jakwbo..,skl poleozoi }tdynie puu:/1
WAM. Nikt z ltłuu:;y lłtt cltciolz 11Im
rrwnawloł. Uwaiam. U IIII! moi110 td
!prtlWJI tak lf)Stow/ł. Jdll d:zlpd aiJDIIOntArtwrazosw/owrutowalltczyjd
Qdt,todlacząojatlotll,}ertiiiOfl?~

bG,UktoJIUityllldobluz.arobif,.,..
ltgOfłl~l4/armf.Jdłi}«<NJksprtJYIOjat

czysta. to dlacugu /dum~ lłi~ ldo""'lą.
/uo:rwtałwrutOit'OIVtłdfł:i~
Anwn~1Cvt"•byłollyto11'7111ą/.,.id

JM4j 111twldk4 Jal)l~akqq dla IPłlUki,
Utyjqhuiz:k,.ttón;loot~G.~Zqw.wbk~

11ril. ..,.r~ OCO'.JI!/dz:Jn:bi1Ut~
malłl• pnn lduu7:114Jmrniq, .m .s/f
stalol~, tllnttflwJwldl~~
wrtsZJ'dtl•kt6w~bnydką "fYilo
~prudollfuo!JD"ÓW. SUUJólnle. Ul4grtJIIImp/odtwcm/qwolutq.AwlfCsq
odbiorcy JOlOwi zap/odłka1dq ~f m
I:Ydt.l to}utfaklpownt!d!nitllłalłj'. A
wlfCitkarz~ą)'lłodzl~t llat~dfarztY..

pnrwlq/qq bnkamlt 110dol taki p~
dt:r"{...)
lłl.lf)ja.illltllla

a) Dysponłłfł dokłlmtlltoml 1 Prok'łlrolłli}'Katowfdcld,wktÓłtf}Utlll.lfł.
.qonłl

.Po komlsy}IIJim potwltrthoriu

chorąroprojuorRdfłou/~owal sił

/Ulpobrollll!urat l pn6uupltRiwJO wlllltrą/qomtlłwZabmt'.

b)WpUmltnrJJ4JIIIIzB.VIl/.9ll
J/ÓWIIrgtJ XWGtmfłlstnostwa WP WJtalampoi'łformbW!Clna,U.IIanqdy~
~ od vrtarląo umaly pn:au:uploM lntt)lm dtoryrrt w szpitoladJ w
Wanzawlt l Katowicach'. W prt:Jff'tJ"
mod!Tl'Pprqf. Rtllpllrltlokrolnltwypowfadal Jlf. U 11frdy 11ft pobrt1/ JI!Fal
btzJiOCborodzltfY.KlOwip:m6111#prtMdł1 i+rJkurolllra, Klflfllrnrristrnutwd
~ td prQ{. hłiłfll A sera Kowaliko
PrzeJleltPiOIIO "' Zobm1, w XatowicodJ.cvtdmlń~b/jt"UidwSzwt:qll

A molt/aki)'Cllllt.Jak fłost plotko 111
{)rblfnl~. zastało prusu:zqlone, przrllńDIItmłl oskorUmąo1Chdalabym łl

z:yskołodpowledlf 110 U liClift pyton la.
MyJ t,. U opinio pMbflafło takk
P.S. Pismo 1 Kwatmfłlstn:OJtwo WP
podplJaiSzt,fS/idbyZdrowla W.z.plk.
ltk. mai. Jl!fzy GrtibłlJ.
Plsmo l ko72019ll dn. JJ.V/1.91
podpiJa/aprokwratorProkłlrotłlry Wo}etł'ddlJdd X. JonUSltlllsko-NoWGk..
Pani/Udaklorl
ZdoJt sobit ~Pfll'llllf, U ponmo'f)l
przeze mnlt dalsz:ydqr hUtorli imlnrt t
ruutf]JJtw jat tmtatmr kont",.."";.
nyiii.A/tpf'OJ:lłlQ'IIIQ/ayłojąoop~~b/l

kowo.nit.7YI~nitklfttylll~
sprrrwu~~I{Wf<Udadr. A to )at

Jmtl!ftm/odqopilota, wktórt.Jjt:St tyle
mJOddc. MoU wda nalfł slf JPfOłfłOifo..
wać lcomptttRtllt ruoby do !4jawllfmia
prrrwdy,ponltwGŻ /llfdzlów}d"itiU'taflla.'
.
(NazwiJico do w/adomokl rtdakql)

,,Kto o dobrym
sercu"
W ffPOriiiŻłl: ,Kto D dobrym ~tr(ll·
AIOJOZYfł .SL' z dn. JO./V.-/.V.92
wslcuttk bl(dntJ l'lfortMfil bohartrki
lomiddiUfi'OI i'lfomtarJt. lt Spółko
.Anko "łlpadla. 1}rmaostm lcitroWnlctwo spól ki pol'łformowalo ntJJ, U qÓI·
ko 11/t wpadła, a wprost pntelwnlt. istnl(klrol'IIIUa~f,. bltniddJioićprzr

PrtJJUJI'I'fY.

(bł.)

Gdybyśmy nie mogli wzdychać,utopilibyśmy się wżyciu

SŁOWO LUDU- MAGAZYN

NUME R 1709

STRONA Ił

"Słowo" telewizyjne "Słowo" telewizyjne "Słowo" telewizyjne

8.00

Dzień dobry - poranny
magazyn rozmaitogci
9.00 Wiadomości poranne
9.10 Domowe przedszkole
9.40 Program dnia
9.45 Szkoła dla rodziców (l)
10.00 ,.DziedzictwoGuldenburgów"' (Ił) - serial prod.
niem.
10.45 Szkoła dla rodziców (2)
11.00 Misja niemożności
t 1.20 ,.Obcy-- reponat
11.40 Moja modlitwa
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15-16.10
TelewbJa edukacyjna
12.15 A&ros:zkoła- Łąlci i pastwiska - Ekonomika - Czy
warto robić sianokiszonki
12.45 Telewizja edu kacyjna za-

pnona

13.00 Teleplastikon
13.20 MuzeumXXwieku-Czas
dyktatorów- Franco (l)
13.40 ,.Al-l(jbJa - kierunek na
Mekkę'"(9)-,.Nas a1-shi

lan- muzyka transu"- serial dok. prod. hiszp.
14.10 ABC ekonomii- Bez podatków anirusz
14.15 Jeśli nie Oxford, 'to co?
- program dla maturzys-

tów
14.35 Pogranicze(5)-Machnów
14.45 Dokument trochę inny (5)
- Grzegorz Królikiewicz
15.15 Prawa czJowieka
15.35 Uniwersytet Nauczycielski - Szkoła inaczej (3)
-Dom
16.10 Program dnia
16.15 Dlanajrnłodszych: ,.Ciuchcia"
17.05 J~tangielsk.idladzieci(48)
17.15 Teleexpress
17.35 Warto wiedzieć - magaz:yn populamonaukowy
1755 Za kierownicą

s

AlnJia;y/INJ -~

18.00 ,.DziedzictwoGuldenburrf;Jw-(11)-serialprod.niem.
18.45 KJub dobrej książki - magazyn aktua1ności literaetich
19.15 Dobranoc: ,.Bouli"
19.30 Wiadomości
20.05 ,.Zwycięstwo miłości"
(2) - serial prod. wł.
21.40 ,.Aby do świtu'"- Kogowy-

21.00
21.25

rzucić

22.00 Polskie zoo (powt.)
22.15 To niejest sprawiedliwe
22.50 Wiadomości wieczorne
23.05 Dziś w Senacie
23.15 Nie przynosisz mi kwiatów- recital Neila Diamanda
0.05 Wieczór konesera: ,. Vincent" - "Życie i §miert
Vincenta van Gogha" filmprod. auslnll. {r. prod.
1986, 96 min.)
1.40 Zakończenie programu

PROGRAMil
7 30 Panorama
7.40 Rano
8.15 .,Pif i Herkules" (12) - seria] animowany prod. fr.
8.35 .,Świat kobiet"- magazyn
9.00 Gdzieś na szlaku
9.10 Złoty strzał - dyskusja
o narkomanii
9.30 Rano
9.40 .Pot.olenia• - seria] prod.

USA
10.00
10.15
15.45
15.50
16.15

CNN
Rano
Powitanie
,)li[ i Herkules" (12)- seria] animowany prod. fr.
(powt.)
Zkartkra.kowskiegoan:hi-

wum-Zaraza
16.30 Panorama
16.40 ,.Benny Hill" - angielski
program rozrywkowy
17.10 ,.Nagi Hollywood" (S)
- ,.Trochę tu, trochę: tam"
-serial prod. ang.
18.00-20.00
Program regiona1oy
20.00 Swiatowe Dni Muzyki

22.30
24.00
0.10

Im-transmisjakoncertu
z Filharmonii Narodowej
(w wyk. orkiestry i chóru
Filharmonii Narodowej,
Elżbiety Towarnictiej sopran. Ewy Pobłoctiej fortepian, dyryguje - Sta·
nisław Skrowaczewski)
Panorama
Swiatowe Dni Muzylti
1992(2)
,.zmowa milczenia" (Z)
- film fab. prod. kanad.
Panora.ma
"Denny Hill" - angielski
program rozrywkowy

§@lll®'ii'&.
fi@ liDQ)!l
PROGRAMI
730
135
7.55
8.20
8.30
9.00
9.10

Program dnia
Wieści

Wszystko o działce
Z Polski... - rep.
Rynek-agro
Wiadomości poranne
Ziarno - program redakcji
katoticltiej dJa dzieci i rodziców
9.35 5 - lO - 15 - program
dla dzieci i młodziet:y
1030 Językangiełsk.idladzieci(49)
10.35 Wojownicze tółwie Ninja
- serial anim. prod. USA
11.00 ,.Swiątynie przyrody" ,.Archipelag Ga1apagos,
czyli wyspy pełne tajemnic-równik"
11.30 Telewizyjny
koncert
tyczeń

U .OO Wiadoma!ici
12.10 Podróte na celuloidzie
Piotra Parandowst.iego Rzym

12.45 Eio-echo
13.00 Annie świata - wojskowy
program publicystyczny
(siły zbrojne Japonii)
13.30 My i świat- magazyn
13.45 WaJt Disney pnedstawia:
.Kacze opowieści• - .Podwójny agent" (I)

NA LATO

wypoczynlallpoznanlllhtltM, swn/ejmJn.:
WCZASY
llłodly, ,.._.,., """"""' Węgry, Rumunia, Bulgarla,
~a..ą.

KRYM- JewpMoria- 14 dni pobylu, . . - , . ,
-"""" 1.660- 1.8011tys.
HJSZPANJA-hole/,8UIO/alr--wizll, 5-18.111L -4/IODAI+ 9011tys.
17-Zfl.IIIIL-IUODAI+ IHIOtys.
II'ĘGRY-~-10dnl pobylu, . - , . ,

2-12.1111/.-2.450tys.
II'ĘGRY---9dnlpobylu,

7-18.11111.-2.1011tys.

ICOLONIE. OBOZY"
WĘGRY- - - 1 4 dni pobytu,-..,
-1.1151/tys.
sto..ą.- - 10 dni pobylu, . - .
-1.660tys.
MOCiłY {IJdo Dl Sp/M) - 10 dni pobylu, - . . .

~~1~'w~f: - 1·9511 tys. + wyżyw/Mtle

stawiają
Zwierzęta świata:

,.Kraina
orła" (12)- "Życie na kra·
węd.zi"(2)-serialang.

13.30 Seans filmowy - program
Ewy Banaszkiewicz
14.00 Wideo -junior
14.30 .,Napolachltalii"(l)-film
dok.
15.10 Studio Spon- kotZyiówka zawodowa NBA
16.00 Program dnia
16.05 Licytacja- teleturniej
16.25 Losowanie gier liczbowych Tota1izatora Sportowego
16.30 Panorama
16.40 Za chwilę dalszy ciąg programu-program Wojciecha Manna i Krzysztofa
Matemy
17.10 ,.PortlotniczyDusseldoń"
(7) -serial prod. niem.
18.00 Program lokalny
18.30 Miesiąc Francji w Polsce
- koncert MC Solar- Kazik w ,.Stodole"
19.30 CzegyącnabiaJąlokomo
tyw<

20.00 Muzyka, moja

miłość

ZUM) Panorama
21.25 Słowo na niedzielę
21.30 Camerata- mag. mUL
22.10 ,.Bangkok Hilton" (l) seria] prod. austral. (r.
prod. 1990, 6 ode.), ret.
Ken Cameron. wyk.: Nicole Kidman, Denholm
23.00 Non stop kolor - tournee
Paula McCartneya od Rio
po Liverpool
24.00 Panorama

. . . . . do lldMy w roku azkafnym 1112193.

Zajęcia zapewniają:

O gruntowne wykształcenie ogOłne
O intensywną naukę języków obcych
o wszechstronny trening komputerowy

o

profesjonalną opiekę pedagogiczną

l ZAPISY:
_ INFORMACJA
... _
... 109,
pak6ł

823, łel. 68-31-88, wgodz.10 -14.

NA RATY

NA RATY

NA RATY

NA RATY

NA RATY

VIMED- SAT Kielce, ... Jaaa Pawia D U, teł. 61-24-79

~
• uE~-~~~

telewbjl Wditanoj _ . _ . . _ . .

-

BLitU ŚWIATA PRZEZ 14 GODZINY Z VIMEDEM
- _, __

M.ISI'IIO,PAO'.,II&I,~CIIDIH".CJION,I".OIO<WAI

- - , wizJjoe 3-.,a- (lmr-4, Telo-OII!,filot-Net)
..,ai--TV-SAT~opieUtid!l,4,1,1li Ił-

Pel•a ekiiiOZJCja 111nęta w •aszy• salo•ie TV-SAT
,nJ•I. JIIIPiwlallll, ctUit..iłWitU. 11-11, wtdltJ 11-ł,,

Szwtt/c8rla 18-21.111. -1.951itys.

ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW
NA RATY

NA RATY

NA RATY

-

R)"ZM!l Pe<}'l

prow.dzone przez MUCZ)'dell ~

SVcyllll - 2.700 tys.

3 tr!l- - 12.3011 ~Ą

PROGRAMil
730 Panorama
7.40 Peryskop magazyn
wojskowy
8.00 Halo, Dwójka
8.20 ,.Mała księżn i czka" (10) ,.Dwa prezenty"- seria]
animowany prod.jap.
8.45 Ona- rhagazyn dla kobiet
9.10 Tygiel - zagraniczny ma·
gazyn kulturalny
9.40 Tacy sami - program w ję
zyku migowym
10.00 .,Z ziemi polskiej•- ,.Nowi
Australijczycy"- film dok.

13.00

e Uceum daje wykształcenie średnie ogólne i zawodowe z mo:tliwoścłą uzyskania świadectwa dojrzałoścł.

tiVYCIECZKI
119ochy-11-<I--25.111.-8.1111.-U00tys.
Prr;ż- ZO.IIII.- Zfl.IIIL- 2.6011tys.
Ang/111- lonlfiZy/al ""''lełsJde90 -

..za-

PRYWATNE UCEUM Zll1fZI>PZIIHA l ADI!INISTRACJI
w KIELCACH
ogłaa:8

b;,g.,;, - pnyslflpn8 INł lalżd4 -

Szcześniak

18.00 J)etehyww'sutannie•ufanie"-serialkrym.prod..USA
18.45 Z kamerą wśród zwierząt
19.00 Małe wiadomości OD program informacyjny dla
dzieci
19.10 Dobranoc:,. Wodniaczki ..
19.30 Wiadomości
20.00 Polskie zoo
20.20 ,.Oto Elvis" - dokument
fabularyzowany
prod.
USA (r. prod. 1981 , 98
min.), reż. David L. Wolper, wyk.: Johnny Harra,
Lawrence Koller, R.hona
byn, Debbie Edge
22.00 Wiadomości wieczorne
22.15 Sportowa sobota
22.45 Festiwal filmowy w Cannes
23.50 ,.Skorpion" - film fab.
prod. USA (r. prod. 1973,
114 min.), ret. Michael
Winner, wyk.: Burt Lancaster,Aiain De lon, Gayle
Hunniculi i inni
1.45 Zakończenie programu

10.30 Mapzyn' przcchodnia
10.40 ,.Nobliści•- Henryt Sienkiewicz
11.00 PKF
11.10 Akademia
Polskiego
Filmu: .,Powrót'" (r. prod.
1960, 87 m.in.), ret. Jerzy
Passenc:!ońer, wyk.: Andrzej Ł.apicki, Alina Ja·
nowska, JózefNowak
12.40 Reporterzy Dwójki przed-

UWAGA, UCZNIOWIE SZKOŁ
PODSTAWOWYCH'

TERAZCZAS
Z"GROMADĄ"

15.00 Moda i uroda
15.20 Z archiwum Teatru Tele~i: Gyorgy Spiro.,Szalbierz", re!. Tomasz
Wiszniewski, wyk.: Tadeusz Łomnicki, Jan Pes:zek, Jerzy Grałek, Anna
Dymna i inni (spektakl z
l990r.)
17.15 Teleexpress
17.35 Butik- m.aaazyn Grażyny

NA RATY

NA RATY

10W1

Sł.OWO
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NUMER 1709

~Słowo" Ulewizyjile "słowo" telewizyjne "Słowo" telewizyjne J
13.M ,.La Semana Santa• - rep.
13.21 Teatr,ctyłi~wiat-zJancm
Pesztiem rozmawia An-

limiiJ)~

fi'illill$

drzej żurowski

13.50

PROGRAMI
7.55 Proaram dnia
1.00 Rolnictwo na świecie produko• taniej (na
przykładzie

Holandi~

Niemiec i Szwecji)
8.15 Przystanki codzienności
8.35 Notowania
Teleranet

'·to
9.55

J~ykana.Jelskidladziecl

10.00 .Operacja Mozart-" (12~t.)
-serial prod. fr.-niem.
10.30 ,.Aust~ia.(I)-_..POCZJil·
ki-"- serial dok. prod. ang.
tl.lS Telewizyjnykoncerttyczeń
11.55 Szkot• pod tqJami
lUO Tydzieó - mq. rolniczy
12.55 Teatr dla dzieci: Eugcruusz: Szwuc - .Nagi
król", CZ.. 2
13.55 W starym kinie: .Si6dcmb w Jedynoe• - _..Pepe Ie
Moko•- rlłm f1b. prod. fr.
(1937 r-. 90 min.), ret. Julian Duvivier, wyk.: Jean
Gabin., Lucas Gvideux,
Gabriel Gabrio i inni
15.30 7 dni -świat
15.55 Studio Spon - transmisja
mecz.u piłki notncj: Anglia- Brazylia. ok.
16.45 Teleexpress (w prz.crwie

meczu)
17.50 Zaproszenie do Teatru
Tele•i~ii- Głowacki,

Na-

z.ar: .folowanie na karaluchy"
1&.łS .,Paradisc - znaczy rl,j•
(20) - .Godziny pozy" serial prod. USA
19.00 Wieczorynia: .,Nowe przyJOdy Kubusia Pucbatb•
1.9.30 W"mdomości
20.05 _..Rodzina Straussów- (11)
-serial prod.. niem.-amcryk.
21.00 Sponowt niedziela
21.30 Piosenki z kabaretu Olgi
Lipillskiej
2l.JO Światfilmu animowanego

Jeśli

Zakończenie

programu

PROGRAMil
7.Jll

.Przesląd tygodnll"
niesłyszącycb)

(dl>

8.00 film dla niesłyJZ4cycb:
,.Rodzina S1.raussów"' (II)
-serial prod. nicm.-amcryi.
8.55 Słowo
na
niedzielę:
(dla oiesłysącycb)
9.00 Powitanic
9.10 Rebusy - teleturniej
9.38 Pro&nm lokalny
10.30 .Ulica Seumt.owa.• program dla dzieci
lt.JO ,.R6bta co cbceta• - listy
do zespołu
11.50 Zwicrzę:tawokółn.as-Po
dłjła~

11.20 Przeciettoznamy
I:UO Podrótc
w
c:z.as.ie
i przestrzeni: J)otkni~e
Midasa. (4)obli-

.Dw•

cza Clłinceyków- - serial
dok. prod.. ang.
ll.JO Auto
14.00 Klub Yuppies?- program
dlamłodziety

14.25 Spon - hokejowa liga zawodow•NHL

15.10

2cz.)
16.25 Program dnia
16.30 Panora.ma
16..40 Berludna wyspa
17.20 WielU Gra -teleturniej
Btitejświata-przcgitdte--

lewi2ji satelitamych
19.00 Studio koncertowe Polskicgo Radia: Martba Argerich - fortepian., Aletsander Rabinovitch - fortepian, orkiestra tameralna ,.Amadaus" z Poznania
pod dyr. Agnics:zk.i Duczmal
10.00 Telekonferencja Dwójki

marzysz o

IP@imJII)~

fiCllill$
PROGRAMI
13.30 W"tadotiKlŚci
13.40 Prosram dnia
13.45-16.10

~--

własnym

Go-

sowej

14.20
14.35

Zarządzanic

(3) - Zasady
USA (3) Rozwój gospodarki Stanów Zjednoczonych: ,.Co
to jest produkt narodowy
brutto" - fllm dok. prod.

USA
15.05 Fundacja Sasakawa, cz.. 2
-relacja z konferencji prasowej
15.10 .Rozwój firm" (3) - film
prod. USA
15.40 Uniwersytet Nauczycielśki-Prezcntacje-Oblicze
szkoły

16.10 Program dnia
16.15 Luz - program nastolat·

ków
17.15 Teleexpress
17.35
18.00
18.30
19.00

19.15 Dobranoc: .Rek.sio•
19.38 Wiadomości
20.05 Teatr Tc le~i: Janusz
Głowacki- .,Polowanie
tara!uchy", ret. Krzysztof
Naur, wyk.: Joanna
Szczcpkowska, Jan Englert, Jerzy Bińczycki, Danuta Maksymowicz
21.35 ,.Aby do świtu• - serial

TP
21.55 Good News Fcstival
22.45 Wiadomości wieczorne
13.00 Kino europejskie - Jo
własnym pogrzebie"- film
fab. prod. pobkicj (r. p rod.
1989, 83 min.), ret. Stanisław Ję:dryka., wyk.: An~ Cicpielewska. Andrzej
Grabarc:zyk,
Bronisław
Pawlit

16.25
16.30
16..40
17.10

Powitanic
Panorama
Sonda

~sta ~e~wi~~

Paul Sartre o Tintoretcie"
(2) - fllm dok. prod. fr.
17.40 Ojczyzna - polszczyzna:
dylematy nazwiskowe
18.00 Program lokalny
18.30 ,.Biuro, biuro"- .Szpieg u
Lurzcra" - serial prod.
niem.
1.9.00 .Polr:olcnia" - serial USA
19.20 A.t.tualnałci: Fotel Dwójki
19.30 Suitajazzowa Claude BolIinga

20.00 Wielka piłka
20.30 54siedzi- Białoruś
l U to Panorama
21.30 Spon
21.40 Stan rzeczy
22.00 kiem•
.Opowi<ści
• -- .Poszukiwtcz
wra:!eń"- serW prod. ang.
.Niestoóczono§ć
dalekich dróg" - fllm dok.
13.30 Światowe Dni Muzyki
1992-relacja(l)

23.00

Antcna

.,Alf'" - serial prod. USA
,.KrY; narody, wydatzeoia"
Opinia publiczna

-....
NleG:Ie.. -17-+
,.Nocaa zm~aaa•

n•

PROGRAMil

13.45 Mcc:hanizm
ekonomii
rynkowej - Dta kogo to
jest konkurencja (2)
14.15 FundaqaSasa.kawa,ct.Jrelacja z konferencji pra-

Spi~c

15.30 Kino familijne: ,.Duch
Czarnobrodego" (1)- film
prod. USA (r. prod. 1967,

18.15

10.40 Mi~sce dt. tcauu - rep.
21.10 Panorama
21.30 GaićDwójki
21.40 ,.Nocna zmiana• -korne·
dla prod. USA (1982 r.,
103 min.). ret. Ron Howatd, wyk.: Henry Winkler, Mich•el Kcaton,
Shclly l.ong
13.25 Benefis Stanisława Sojki
(l)
24.00 Panorama
0.10 Benefis Stanisław• Sojki
(2)
0.40 Zakollczcnie programu

Amerykańska

makabryczna

z

komedia
roku 1982.

Bobaterami
są
pracownicy
miejskiej kostnicy, którzy pełnią
dytury na nocnych zmianach.
Jednym z nich jest Polat., który
odznacza się: zwariowanymi
pomysłami.

Namawia on swojego

szefa. by przyjmować w kostnicy

prostytutki, które po tragicznej
śmierci

swojego opielruna nie

maJ• gdzie uprawilit swojego

zawodu. Dziewczyny zam.ieni~ą
wi~c kostni~ w dom publiCVly...

Retyserowal

RCHa

Howanł

(..Kokon•, ,.lnterkosmos"), a w
rolachgłównych wyst4pili- Hemy

Wlakkr,
MicUel
l.eatoa
(.Batman"), Slodly Le... Glu
Hedlt, P.l Corley i inni.

- -18...,.

,.Ptlowule .. brała.dly"
W Teatrze Telewizji głośna
sztuka Junza Gloncklqo
napisana w Stanach l.jednoczonycb Ameryki, która odniosła
wielki sukces na Broadwayu, a
a.meryWscy krytycy teatralni
uznali ją za najlepszą premiC!lroku 1986. Od tamtego czasu
,.Polowanie na karaluchy'" było
wystawiane w wielu krajach, np.
we Francji

grał

w niej Jean Louis

TrintiananL Bohateramijest para
polskich emigrantów politycznych - pisan i aktorka - którzy
k.lep\4
biedę:
w
n~nym
nowojorskim mieszkaniu. Wyobcowani, osamotnieni. bezrobotni, traktowani jak ludzie
trzeciej kategori~ przerażeni
swoj• sytuaca.. ~ z .sobt
beznadziejne rozmowy, wspomin~•···
Retyserowal Krzysztof
Nu:ar, w rolach głównych Joaaaa
Szczeptowska.
Ju
Eqłert. Jtr:11 8i.6a:ycSJ i inni..'

24.00 Panorama

domu, skorzystaj z oferty naszej firmy __ .
~
~
c:)

dostawa elementów stropowych DZ--3
oraz ściennych potrzebnych na dom
pomoc przy adaptacji dokumentacji
typowej lub podjęcie prac projektowych
pomoc w doborze i opracowaniu zestawienia
materiałów (konstrukcyjnych, izolacyjnych)

Cena l m kw. stropu DZ-3 w zależności od wielkości zamówienia
od 100.000 zł do 108.000 zł.
Sprzedaż

Łatwy montaż

stropów bez

i informacje:

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne .,Mentorem" sp. z o.o.
25-312 Kielce, ul. Warszawska 44, teł. 47{}-87, fax 487-48.
szalowania i zbrojenia płyty.

Rolni17.1
Spółdzielnia Produkcyjna

Kielce - Dyminy,

,...._,...;.ruu;.

ul. Poslowicka ~ tei.61-S<l-43
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w
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&

TURYSTYCZNA , JandB"
uf. Piotrkowska 12
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"PPZNAJEMY KUL'JlJRĘ ROMAŃSKĄ".

-·

=:w·•z::r:r:.~==...udePdstw•

\\Y'ii'@llllJIX

~T.!~b:t'*'~~!'nia~~~.ernSetwarue.
· ~~~to~~\~~tj,~~4:~~i.Vm.

nw nnQ)!l

•

·~~on~~~~c:r-Manylia-Nicea-Cannes 

* WLOCHY: UdodiJesala-Weae(ja- Ptdllll- flort!llji-Rzym- Watytan
td=~=~'{F~r::u~~~-.~.AAt;.2
noclqiwBrat)'tb.wie,hrictDJprztwodnit,lł-29.VIl., tt.VIR-2.1X.

* =~~~9.~?s~r~~~iii~urystyczny,
* łATO

WE WI.OSZEOI: wczasy i~dualnc.

n~~g~~~~~~~"i:aa!=rr~

* OIIÓZ II..ONWDISATORYJNY ~ NII'.MIECiiiWO

DLAZAAWANSOWANYCH. Lcttorzynicmica:y.Oiamłodziety
szt6ł jn:dnich. TyłkolO miejs. RFN .t.. Dortmundu 16-29.VIII.

* OBOZV ~DI:toWE:

BntJ*wa~) -Lipiec, ShwadkTaU.,.

1-15. VII.

nJRYS'TYKA UA.IOWA

*w~~=:;:_~===.
* lłAMA: WCZUJtlimatJ(211Cdlalllll.tizdziccticm,6-l6.

VI,

· toloaiazdrowotaadlldried 1-IS.VII
* WCZASYRODDNNE aadmorzcmKalobrzc&,Ustka,~biiGllra.
aruwCzecbo-Słoacji.

* WCZASY DLA Wt,;DIWlZY lk. GltYmA vt-IX

PROGRAMI
8.00
9.00
9.10
935

Dzień dobry - poranny
magazyn rozmaitości
Wiadomości poranne
Domowe przedszkole
Porozmawi~my o dzieciach
Program dnia
Głowa do góry (l)
.,Dynastia"- serial USA
Głowa do góry (2)

9.40
9.45
10.00
10.50
11.05 Kwadransna.t.aw~
11.20 ,.Szalona szansonistka."

menta

19.15 Dobranoc: ,.Mały pingwin
Pik-Po.t.•

19.30 Wiadomoś'i
,.Dynastia"-seriaJUSA
ZI.OO Publicystyczne
studio

zo.os
n.t5

2:2.45
23.00
23.25

-lga Cembrzyńsb

12.00 W~&domości
12.10 Program dnia
12.15 -16.1 0
T~lewbJa edubcyju
12.15 Ag.roszkola - Wiosenny
zbiórzielonek na kiszonki
- przYJOtowanie do tniw
12.50 "Surowce•
- .,Kakao"
serial prod. niem.
13.05 "Świadkowie przeszłości"
- "Zadziwi.;ący świat
techniki
13.20 Fizyka - Podstawy teorii
wzgl~dnotci

13.50 Nasi daJecy sąsiedzi
14.00 Chemia- Budowa atomu
14.30 Co, jak i dlaczego?
Dlaczego otrute formy są
stabilne
14.55 Przygody kapitana Rc:mo
15.15 Sezam - maaazyn popu·
Jamonaukowy

* II..OLONIA DZO:OCCA Ustb 1-15. VII
~Ml.ECHOW, tel.ll~l4

19.00 Test - magazyn konsu-

"3-2-1

17.05

17.15
17.35
18.00

Kontakt"

- T~enie ziemi
Programdnia
Dla dzieci : Tik - Tak
oraz film z serii : ,.Dennis
zawadiaka" (13)
J~zyk an&ielski dla dzieci
(SI)
TeleeJtpress
.,TomiJerry-(2)- serial
animowany USA
,.Drup rewolucja rosyjska'" (8 - ost) - .,Pua"
serial dok. prod. ang.

,.zapis"- Warianty
Studio Sport - mecz piłki
notnej Austria - Polska
Wiadomości wieczorne
..W siłach pokojowych
ONZ" - wojskowy pro&r.
dokumentalny
Familyalbum -{ost.}amt·
rykański
kurs j~yta
angielskieao

10.00 Wielki sport
20.30 ,.Mistrzowie współczesnelO kina - Jiri Menu!
21.00 Panorama

21.30 Sport
21.40

Bessin

7.40 Rano

~~u:a:ob:~

PROGRAMI

(6)

:::'

&.35
9.00 Program lokalny

9.30

nas•

~m® ID&
00 nnQ)!l

7.30 Panonuna
.Diplodorianłe'"

południu duszy mojej"
-film rab. prod. austriactiej
(r. prod. 1990,90min.)ret..
Fricder Scbuller wyk.:
Michael Ooldcnburg
Gudrun Langrebe, lon

23.15 ,.tyli
wśród
-report&!
2..4.00 Panorama

PROGRAMil
8.10

.N•

Rano

9.40 ,.Pokolenia'"- serial USA
10.00 CNN
10.15 Teletlini.t:a doktora Ana·
tolija
Kaszpirowsk.iego
10.35 Rano
15.45 Powitanie
15.50 "Diplodorianie• (6) ,.Susza• - serial animowany
(powt.)
16.15 Sport - High S - Surfrng,cz..I
16.30 Pano"'""
16.40 ,.Sposób na stamłć" program Haliny Miroszowej·
17.05 Przeględ kronik filmowych
17.Ałl Moja modlitwa
18.00 Program lokalny
18.30 . Cudowne ~at~• - serial USA
18.55 Europuzzle
19.00 "Po.t.olenia" - seriaJ USA
19.20 ,.Rozmowy o Rzeayniepospolitej- programAleksandra Małachowskieao
19.30 Ambasadorzy - bi& band
sił powietrznych USA w
Europie

8.00 Dz.ieó dobry - poranny
mapzyn rozmaitości
9.00 Wiadomości poranne
9.10 Domowe pttedszk:ołe
935 Porouna~my o dzieciach

9..40 Proanmdnia
9..45 G1dda pracy- &idda Sl.1llS
10.00 "Kobieta u ladą" - se-rial prod. czechosł.
10.50 Giddapracy-pctdananJ
t 1.05 Kultura ludowa- konteksty
1150 ,.Kawa z. czekoladą'"
- n:ponat
12.00 WiJdomości
12.10

Tde-Prosram dnia

12.15- U . lO
12. 15

Aarosztoł• - Jak zrob~
dobrą .t.iszon.t~

12.30 Agroszkoła- Konserwaąa
pasz w gospodarstwie
12.40 Andr1.cj Wanet o. Weselu"
12.45 Teatr Tclewizdi- Stanisław
Wyspiański .. Wesele"
14M Teatr z kur1Jrn4 i bez:
,.Ue masz w sobie radości"
- film dol.
15.10 K.atdy akton:m własnego
s:zc:z~cia
- Warutaty
Zdzisława Wardejna

Sz..ow.i Paistwo, Wlaściciele Wypoiyczalai l!!
Gołd

Video Service

zaprasza do sieci swoich sklepów aa tereaie
Kielc propoaajĄc sprzedaż kaset wideo z
liceacj11 aa WJpoiyczaaie.

-__
-- .
-----··--

zaWeti łecuia:e-- z ll~ lebna

~i-.-;.tllzieuJiwita.ernJ

-. p .-.........
. , u . . -Miywae.
;..,-.,mnr.DrGr-'d,DrBIMr,DrT....

.,...,

---~--

-----,...._,_
_......_atnn.uacalrcble

--llft--1..-w.u.y

"""'·""'.....,.,_,.
_.......,
.................... ,__

lwy. ................... ~

-----

_....._~--~
- IMHikwlirzęsw....,_.-ł'D111J, IIqzł

&ldet,oi.Ks.-181\lb-1.
td. 61-34-M, • . - . 11-11,
W.....,.ł-14

IO'lill1

NAWOZY

z TAKNOWA
- saletra amonowa
-saletrzak
- siarczan amonU
OFERUJEMY
POCENACH
FABRYCZNYCH
z doliczeaie• ai1tich
!kosztów traasporta.
Wsprn•atr
JIOiiada•J takie:
••n•il, s6111otasow-,
••perfosfat, paue
trdciwe eraz epal.
Pl :\KI SI'R/łi>AZl
l Kra\HZ\nsłu
llobrtt'\IO\\ 62,
26 070 l opuuno.
spuedai: calodoboM a.
/ ,\I'N\Sl,\\1\

l) ,.lllła" Martet" (Ma/a 6, dawna Kilińskiego)
2) Audio- Video "U - "(lAna 18, róg Sienkiewicza w podwórzu)-.----> l l .,,.:1~-

..... r.a..-..-.--..

3) "Y. . . Nko"(Sienkiewicza 41 w bramie)
4) "Y. . . RIU" (StaszictJ 618, pasaż przy DH .Lwlwik")
łr

Kupl(jqc w którymkolwl~k z tuuzych skf~pów ktUf!fy w
ntUtrpnych skff!pach otrzymmz co na}mnld taki sa.m lub
Mry/Ż.eyrabat.

* Powyżej 10 ntuk kupionychjf!dnortul)wo w sl«i nuzydr
slclf!p6w, pora wysokim rabot~m dost4nlm)f!su:zf!)f!dnq
kllutfgrolis..

"* PowyUj 10 ntuk kuplonydl w mluiqOJ w sl«i nan:ydt
pau rabatf!m OtrzytnlUZ równidfrdnq kiLmt JITllls.
* Majqc atny punkly sprudtdJI z różnorodnym rr~rtuamn
skl~pOw

dokonasz z.awne nqjlt!pnqo ~botv.

Gwarantujemy Ci Sukces
Go/d Video Service

-.
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~Słowo" telewizyjne "Słowo" telewizyjne "Słowo" telewizyjne J
1.5.40 Uniwersytet Nauczycielski - Edukacja kulturalna
IUO Program dnia
16.1.5 Dla młodych widzów:
"Trzy, cztery... start•
16.4.5 Kino
nastolatków:
,.Partnerzy- - serial prod.
USA
17.1.5 Teleexpress
17.3.5 Klinika zdrowego czło
wieka
lUtO ,.Bill Cosby Show-- serial
prod. USA
18.30 Encyklopedia U wojny
światowej - in~e po.
wietrzne., cz. 2
ł9.00 Dziesi~ minut dla ministni pmcy
19.1.5 Dobranoc:
,.Opowieści
upierzonego w~·
1!.30 Wiadomości
20.0.5 Studio Sport - fmał Pucharu Europy w piłce notnej: Saropdorla Genua FC Barcelona
21..5.5 ,.Abydoświtu " -seriaiTP
22.1.5 Retlex - program publicystyczny
22.30 Miniportrety - program
rozrywkowy
22.4.5 Wiadomości wieczorne
23.00 . nom• (5) - .Ponad 200
czwartków" serial TP

16.30 Panonuna
16.40 Maga:z.yn ekologiczny
17.00 Losowanie gier liczbowych Totalizatora Sportowego
17.05 A1bania ograbione
dzieci6stwo
17.30 Dział fonn dokumentalnych
przedstawia:
,.AhyWczycy"-:- film dok
18.00 Program lokalny
18.30 ,.Allo, allo" - serial
prod. ang.
19.00 ,.Pokolenia'" -serial USA
19.:20 Aktualności Dwójki
19.30 Pieśni do przyjaciela
20.00 .;z biegiem rz.eki" (8)- se-rial prod. austral.
21 .00 Panorama
21.75 Ekspres reporterów
22.00 Studio Teatralne Dwójki
Ida Fink, ,.St6ł", ret. Kczysztofl..ang wyk.: Wojciech
Mallijkat,
Władysław
Kowalski, Teresa Marczewska, Zbigniew Zapasiewicz, Maria Ciunelis
2255 Konkurs
im. Artura
RubinsteinawTelAwiwie
-reporiat
23.25 Nowa
rzeczywistałć
artystyczna

24.00 Panorama

PROGRAMil
7.30 Panorama
7.40 Rano
8.10 ,.STARCOM- kosmiczne
siły zbrojce Stanów Zjednoczonych" - serial USA
8.3.5 Świat kobiet- magazyn
9.00 Program lokalny
9.30 Rano
9.40 ,.Pokolenia"- serial USA
10.00 CNN
10.1.5 Rano
1.5.4.5 Powitanic
15..50 ,.STARCOM - kosmiczne
siły zbrojne Stanów ZJednoczonych'" - serial animowanyprod. USA(powl.)
16.1.5 Sport - Galopem - magazyn sportów konnych

Dzień dobry - poranny
magazyn rozmaitości
9.00 Wiadomości poranne
9.10 Domowe przedszkole
9.35 Porozmawiajmy o dzieciach
9.40 Program dnia
9.4.5 Przyjem.nezpotytccznym(l)
10.00 ,.&tera Egato" (3) - serial
prod. W~J-

8.00

11.05

Pnyjemnezpoż}t=nym(l)

11.:20 Po s:z.~dziesiątce magazyn dla wszystkich
11.40 Zdrowic-osobistasprawa

- wojskowy program publicystyczny
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.1.5-16.10
TelewtQa edubcyju.
12.1.5 A&roszkoła-Cosłychaćw
sadzie
12.35 Agroszkoła
1250 • Wspaniala maszyneria"
(8) - ,.Serce" - serial
dok. prod. włoskiej
13.45 Jean Painleve i jego fllmy
14.15 Mieszkamy w Polsce Drawiański Park Narodowy

14.40 ,.Ssalc:i" -film
1450 ,.Dookołaświata" - ,.W
sawannie"
15.15 Zwierzęta świata: ,.Kraina
orła" (13)- ,.Pierwsza i ostatnia granica" cz. l film
prod. ang.
1.5.40 My dorośli
16.10 Program dnia
16.15 Dla młodych widzów:

"Kwant"
17.1.5 Teleexpress
17.35 Magazyn
katolicki
18.00 ,.Sherlock Holmes i dr
Watson" (12)- "Ostatni
akt" serial prod. polsko-angielskiej
18.25 .:Zwierzęta
Ameryki• :
- film dok. prod. USA
18..55 ,.Prawoibezprawie"-program rzecznika praw obywatelskich prof. Tadeusza
Zieliflsk.iego
19.15 Dobranoc: ,.Dziwny świat
kota Filemona•
19.30 Wiadomości
20.05 ,.DetektywzNicei"-serial
prod. fr.
21.35 Pegaz
22.05 Studio temat: Obóz t.ambinowice - film dok. Marka Nowakowskiego
22.45 W18domości wieczorne
23.00 Proszę pań- relieton saty·
ryczny Tadeusza Drozdy
23.05 Studio festiwalowe Stu·
denckiego Festiwalu Pio-

PRZEWODNIK PO SKLEPACH

senki

23.:20 ,.VooVoo"

PROGRAMil
7.30 Panora.ma
7.40 Rano
8.10 ,.Nowe przygody He-mana"-serial USA
8.35 Świat kobiet- magazyn
9.00 Transmisja obrad Sejmu
15.45 Powitanie
15.50 ,.Nowe przygody He-mana" - serial animowany USA
(powtórzenie)
16.1.5 Sport
16.30 Panorama
16.40 Giełda-magazynkupców
i przemysłowców
17.05 Reduta
18.00 Program lokalny
18.30 .Marc i Sophie" (9)
,.Noc z iguaną" - serial
prod.fr.
18..55 Europuzzle (powt)
19.00 ,.Pokolenia"- serial USA
19.20 Aktualności Dwójki
19.30 ,.Kraków gotyck.i" - reportat ,.Barok w Krakowie• reportd
20.00 Wielki sport
20.30 Klinika natury - serce
masz tylko jedno - pro·
gram Wandy Konarz.ewsk.iej
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.40 Bez znieczulenia - prog-

raro Wiesława Walendziaka
Zl.OO ,.zaakceptuj mnie" - film
fab. prod. USA (r. prod.
1985-93 min) reż. Gilbert
Cote.s., wyk. : Marlo Thomas, Martin Shen. Bany
Tubb, Talia Balsam
23.30 Światowe Doi Muzyki
1992-relacja(2)
24.00 Panorama

-··-

RAIUNO
6.55 Poranek w RAJ UNO 7.30
Ekonomia z Mediolanu 10.00
WladomOOcł 10.05 Poranek z ekonomią 10.15 Spotkajmy alęl

11.00 Wiadomości z Mediolanu
11.05 Spotkajmy się! 11 .50 Pogoda 12.00 Zabroniono tańczyć
- serial12.30 Wiadomości 12.35
Kobieta z kryminału - serial
13.30Władomośc114.000statnl

elektryczny rycerz- serlal14.30
Tenis: tumlej ATP w Rzymie
17.00 Bigi - program dla mło
dzJety 17.35 Wolna prz.estrz.eń magazyn 18.00 Wladomo&ci
18.05 Chcesz wygrać? 18.20
Noc rock - program muzyczny
18.50 śwtat Quark: .Kamienie tyJące morze• 19.40 Nos Kleopatry 20.00 Wiadomości 20.40
lałotanie miasta - film 21.45
Aktualnoścl giełdowe 23.15 Wywiady EnzoBiagl O.OOWiadomości l pogoda 0.30 Tenis: tumlej
ATP w Rzymie 2.15 Tam gdzie
gra 3.00 Watna historia - film,
ret. A Damlani, wyk. S. TranQuilli
4.30 Stacja obsługi 5.15 Program rozrywkowy 5.55 Powladzleć prawdę - film, ret. George
Archlnraud, wyk. John Barrymo-

RADIO' KJB.CE
6.00 Aktualności dnia w opr.
K lrsklego 16.05 Aktualności
dnia w opr. T. Wosia 8.10, 12.05
Kurier ogłoszeniowy 8.50 Z teki
kompozytorskiej J. Sławińskie
go 9.00 Wiadomości l radio kierowców 9.05 Nie czytałeś - posłuchaJ 9.10 Muzyka dla wszyatkich 10.00, 14.00, 20.00 Magazyny informacyjne 10.10 Jazz
10.30 Albumy rodzinne dr Mos·
towsklego- aud. arch. M. BleleckJej 11 .00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Wiadornc:$::i 11.05 Rozmaito8cl i muzyka w opr. M. PodwysockieJ 12.30Wiudowych rytmach 13.05 Sprawa na dziś- zabezpieczenie mieszkań 14.10 Atrakc.le MTV 15.05 Muzyka dawnych mistrzów 16.00, 18.00,
22.00 BBC 18.30 .Lektury
domowe• - aud. M. Karpińsklej
19.05 Rockowa fala 20.1 O Radio
po kolacji.

100 STRON
( SKONDENSOWANEJ INFORMACJI
'?"

PRAWIE 2000 SKLEPÓW
W PONAD l 00 BRANżACH

•
..i
N

PRZEWODNIK PO SKLEPACH
Cl':rM JEST!
Rzelelnym spisem lklepćw w Kielcoch o u kładzie umoiliwio jq<ym
szybkie u%)'\konie tqdanej inlormocji.
DlACZEGO POWSTAŁ!

Aby urnoiiiwit Pań słwu pewne pQrunonie s i ę w gqszau skłe p6w o
wdqt zmieniajqcych s ię branżach .
_
.

JAK POWSTAŁ!
0

·plan •
· indeks bronż
· układ alfabełyany

~a J~ i:a~ ~~ła?nf~~~:S~i :=\ch;~:;.t~~~hi~kl:;~d,~ i

1

0

Później, OPfacowcmo

te nototki pny viytiu nowoczt~snych

komputer6w. Proce zokońtzono komputerowym składer-n i drukiem
no wysokiej joltoki popien:e.

DLACZEGO W/>JITO GO KUPI Ć !

Aby wybie rając się na zakupy, tra fi ł do wuystkich właściwych
sklepów,
czosu i p i en iędzy no nerwowe przesrokiwonie ulic
A'ay mieć go zowsz.e pOd rękq .

Aby nie t racił.

KIELCE '92
CZAS WYSZUKIWANIA INFORMACJI: 60 SEK

STRONA 15

SŁOWOLUDU-MAGAZYN

NUMER 1709

możliWie jak nqjlcróts.zym czasie.
owych l()() pól/lirowych
/aifllwypita została w łącznym czasie 16 minut i 56 sekund, przy czym
najszybszy zawodnik, dzii rekordzista świata, wypił swój laifel dokładnie w ciągu 4 sekund/

Zawarroić

ją

sit o jtgo wielekroć operowaną
twarz... TwierdZił oni, że Michael
nie powinien zbytnio napinał miflńi twarzy, a wite l śpiewać.

RodWuul trr:utYt;ia
~Indyjski klan

Kennedych"- tak
o rodzinie Gandhich. Na
scen(! polityczną wkracza ob«nie
lO-letnia Priyanlca, wnuczka Ind/·
ry, za.strzl!lOn(} w roku 1984 przez
osobisttgostro.tnilca, córlca Ra}tva,
który w roku ubiegłym rginąl wsku·
tek bombowego zamachu. Mimo to
Priyanlca nieboi slf! rozpoczqćpoli
tyczn(jlcariery: ,.Bfd' kontynuować
rodzinną trad)lt;jf. f nic nie jest w
stanie mnie powstrzym4t•.

powiadają

$wiatow tOIU'tlft
TmmalylcJ
Partia plwa w Czecho-SiowaQI
zorganizowała niedawno w Pradze
konkun picia piWa. Przy t(} oktu,/1
pad/ światowy rekord. W zawodach
uczutnfczylo 80 m~czyzn i 20 fco..
biet, którzy musieli jednym duszkiem wypić póllitrowy klifel piwa w

Michael Jackson (33) wbrew
wszystkiemu weźmie udział w
tournee, zorgnlzowanym pruz.flrmt ,.Pepsi-Cola'". Nie
jutjednak z tego zadowolony, bo-wiem nie lubi jddzić po świecie i
nqjchttniQ przesiadide w studiu
albo przebyWa w SH~tJjQ luk.rwowq
willi z dala od fanów. Toumft nie
Ull«qjq równid lekarze, którzy bo-światowym

Nowości, nowości!
DOROTA ORŁOWSKA~GWIZDAK
dfwllt ...... lllott~el'%ft'O'tll~la6te0ti,.,...
~ H11- u au lcołlrl,..
rulllbpntdz/wubmpo1;1(Jetllldlltk6w.
"'011~/lco w:nląJ/1 )llł: >rlu:uk.

... rwrM, unq

ez.c-

llllklórymptlłiiiUZQIU.JąJifzyptldl/l;nHfkDIII·

'9'-ale ...Dfllw<t,hii4/0illllll'lszqiJIIfiWflbylll tli uslll1ł'/mle kliiiHfiw l IIDDII, IJ/Irtho
~lllll/tJirznrfYIIII~~e.At!llkii!(JrllittUUłlral

"k-dllł- rAs"-ttot/QtkDw1
JCI/kliii/IJdrwtllr6wkorall.oblłolhlnltdll
bfiUIIOlftll!/llf7fłlf/4-11tU,hWICIU-IZIIZIII.,_
.q.!llif}fthr~IIIIUY}IIIł..Kshhu(lp:fez(J'dl

WSpłUł/llłydlnt~/fi/Oidi~IO/IrtnlliZ/•
wllk/lpllltllllf~Nf)nł6wlwłtdllielllkfWildJ')t

""'""""

.

Zwłaszcm.hpnts~~tlzfctp(lłllo/tu:J_.

l.,qtkl~/a<ltl6w.
Pn;yk/<JdtMt;yc/IVIIiliJI""'NIJ:yłll4f_.

szetllkie(Y, /adnd!otJI(Ftllllłlut!l<'l'lltł/q~

lilii(. r6tlłlq lit UI#CVłlt lllliiiOtidl spnd
Id/billU.

W

/dcl

~ >rl~llddr

poMz6w

K/tJplyllłlllli«<IIIIIi,pu.llkll.fll(.k/~

mllfbl10114/af:łd'ls~

llitllll/pdtli/lJ4JNIIki,llaJ/tJJłWJI/IUIS/(

:zmkot:m!fet//IIOIR;JS/Jddr.

Jlqy~flllłld .... lf'lJ',.Uikl, Cl!IVfłlllifdnJI)ttl·

SrobU<I lląjildwlłid= lcollll1, zutaw/no/a..

IID(::Zdllltthlc(l/t"""""'"rł:i.

W1tbzoU ",tHJd/ "'~ "..dtłl~.rft,... tltldzin·

DlllfelłłlfiCif)'llllrł:ild llfz"'kllla..DII

"~"'Y)ith.ezau",OIJ'łl4/ellt, hlrq/llfilfł1

Iylflpowot/utll""df7145lfltwydlldollt l
tlołtlftlłlllld~t. R.~If}'kll.ol

IIIIPQrtldt/lnd!lutJtic601. AI~Iłl~...
l'rąjd:IIU!d «ła..oW'fO/bn;y...Jąjq ,_me
d-<'I'I(Y,IIby~tf~Wł~łllli,/WIIbltłj:ru
/dnlpnOiłltJI9'.

lWulico

ao .., ldtkDIIIII pzlbmt,

pnduJq ~

l'tuytllczyltltdilltlltlll,/lulrot/a..Buwl~lflllll•

pnrwdf -1fll ~RIIl rt(jfdu
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P07IOMO: 4) tylko jej fig]e w
tacczy herbowej, 9) nie domyka si~, gdy je-

głowie, 8) naokoło

dz.ies:tna wczasy,lO)ost.atniałód·
k.a ratunku, 13) na ramieniu, gdy
strach w oczach, 16) pszenica z
wąsami, 17) pociąg, ale nie do złe
go, 19)pasujedozbiorowegozdj~
cia,22)pomagawpracy, pnes:zk.a·
dza wpraey,23)bibliotecz.nerarytasy, 24) paszcza z la~ .
PIONOWO: I) flaga się na nim
dobrze czuje, 2) drażetka bez paki
i jest rokoko, 3) śmieci w wie1owcu z góry na d6ł, 5) tycie na przeciętnym poziomie, 6) włoskie
miasto z płynem do wywabiania
plam, 7) rządził w koszu, 11) potrzebne po wielkim żaJu i rozpaczy, 12) niczawsze tworzydla czyte lnika, 14) ozatycz.ka- deska, 15)
dla kanarka na kliszy si~ nie nadaje, 18) nie będzie bez niego szlema, 20) małpa bez początku SJ)ła·
wia drewno, 21) w kuchni z k.ró-

łemzwietz4t.
Na rozwiązania

"'-l•-"'
,.MarcPol" to:

supcBkłep, SU·

pcrz.aopatrzcnie, superniskie ceny, superuprzejma
obsługa.
Przyjdt, zobacz., przekon~ się.
Listę nagrodzonych zamieści·
liśmy w Mapzynie nr 1108.
Ro~e
"Kari~Swkl
z

PZU":
Korz~ z usług PZU SA Za·
pJ'ISZamy do zawarcia polisy w

PZU SA.
Wylosowane nagrodyotrzymająpocztą: MariaSiedlecka (300ty·
s.zł), Dorota Duda (200 tys.zł} i

CzesławaRadek (200tys.zł)z Kie-

lc,

Mieczysław

Bugajski (150 tys.
z Leszczyn, Jerzy Oymiński
z Kielc., KacperOJczyk
z Chęcin i Jan Parka
(100 tys. zł .) z Osuowca.
zł)

(150tys.zł)
(100 tys. zł)

wolllli(/rztJIIUitllll/011

(l'/kv.Jhuii<1WGIIItJ1rukaz6w.Jwl41l""'}'d'
JIO:wo/llllłlłl lltJknuUiłlllłllll bidqalllll.l:q
prdovb(.

Pomyśl!
No

b11tda:~.

roztworem kwosll boroWt:gO'Nidnlf'}enopiJ -IJddi borid 1,5, 1lqUDt

dQt. od 50,0(lZII. kwant boroWfZO I ,J g. wodydDry/(JW(Jnf'}do

Sekretv gwipzd

;~Je:~:==~~~~-.
196l.,gdy
Za romiaładwadzieśa,lat.

Rekordzistka

I~ nicśmiałej i brzydkiej sekretarki w
sztuce .1 can Get l t For You Wbolesalc" otrzymała ~~ nowojorskich krytyków teairalnych i nomin"*
do ,.Tony Award". A była to dopiero
jej pierwsza rola teatralna! Za pierwIZ4 płytQ długogra,A~ ,.Thc Barbra
Stteisand Album" ouzymała w rot.
pOtniej dwie nagrody ,.Grammy". 26

marca

1964 odbyła li~ na Broadwayu

prcmictll musiealu ,.Funny Git!" z
Streisand w roli głównej. Sukces był ~ący. W nastQpnym
roku jej pietw!Z)' telewizyjny show
,.MyNa.mc isBarbra"przynłOsłjcj naBarbrą

grod~,.E.mmy".Wrokul968zagraław

filmowej wersji musicalu ".Punny
Girl" i otnymała Oscara, a był to jej
debiut mmowy. Jest piCJWS74 kobietą-lr.ompozytorą, kl6rej przyznano
Oscara (za .Evergreen• z filmu ,.Narodziny gwiazdy") i piCfWSZ.4 kobiet4,
która była jednocześnie ret:yscrk\,
producentą. scenarzystfr.4 i gwiazdJj
teso samego filmu(" Yentl"). Widzieliśmy j11 w takich filmach jak ,.Hello
Dolly", ,.Co &łychać, doktorku", ,.Narodziny gwiazdy", ,.Yentl~, .Wariat-

SOiatijcstt.obictą-in·

pioscnt.arq,
MA stytuGi4:
kompozycorq, autorą tcbtów, producentą nagrań, aktork4,socnarzystq,retyserqiprodu·

cen tą fllmow" Czego si~ dotknie od
razuzamicniawsut.ces. Wshow-biz·
n esictakiego fcnomcujcszczc nic bY·
lo.

Barbra Streisand pochodzi z ubogiej :ł;ydowslr.icj rodziny, kl6rej ojcie<:
zmarł cdy miała JS miesi~: Osicro·
conc dziecko wychowywało si~ wśród
biedoty Broolr.lynu. Ponieważ na studianiemiałacoliel)t, ~aśpie'lt'IIĆ

• Królewscy kucbarze byli powatnic urażeni, kiedy brytyjską prasę obiegło nicdawno zdjęcie lcsiętniczlr.i
Diany z młodym lcsi~cm Wiliarnem stojącymi w kolejce po bam·
burgera- zdj~e restauracji MciJo..
nald na Kensington High Street. l
cbociltt m.ilośnilr.iem hamburgerów
jest tytko mały lr.sią2:ę. Diana zarobiła
z tej oka:lji przezwisko Lady McDi...
• Kevin Costner pragnie writć
dłutszy urlop i poświęcić si~ gromadzeniu faktówdotyczących tąiemni
czegozabójstwaprezydentaJ.F. KenncdyCgo.ZnĄiom.i mówią, te to zainteresowanie wynika z fa.ttu, teaktorzbytnio przejął sięroł4prawnilr.a,
jafr.4grałwfilm.ic,.JFK•.Opróczte-

ŚWIAT

OD
PODSZEWKI

Po2Slatacht.arieryjcstret.ordzist·
lr..lj w zdobywaniu nagród: 2 Oscaf}', l l
lJotych Globii9Ów, 8 nagród .Grammy", S nagród ,.Emmy", 2 oqrody
,.Tony",~ złote, 20 platynowych i 7

go Costner zamierza przypilnować
rozruchu kasyna, które wraz z bratem Danem otwiera w Południowej
Dakocie;- ,.Osobiście jestem przeciwko wszelkim grom hazardowym•
- twierdzi przy tym filmowy Robin
Hood.

multi-platynowycb płyt. lalotyła
rundacjQ swojego imienia, by wspicrE
ocbron~jrodowislr.a, walk~ o rozbro-

jalizmu nazywano na Zachodzie 26-

lr.a",~Preypływ(lw".

jenie, prawa obywatclstic i równc:Bć
społeczną oraz organizacje :t;ydowskie. W tyciu prywatnymjest ,).owczyTlili" kocbantów i podobno nic oparł
si Qjej wdzi~tiomanijcdcn panner, z

którym

wystę:powała

na scenie i

w

~~:~~~~%{!~=~a z

czekamy 7 dni.
(JAG)

Ro""-io,.layj6wkl .....-

M.llctJIDiłtlowotlzl. h~lłłfldzle a~/y aar
lłiJ.IIOi"W~II6Zelllb

11/lli.łj 11Mfln4}~

Krzyżówka z "Omikronem"
Nl&rodę- 100 tys. zł - rlllldqje ArmQ•T'uyJtycz-. "OMIDON" (lltlce, al.
SWzka t, teł. 465-76, 440-1:9) ermMea wydta:tll 'neja.iy ~ne lucraaia·
.e. Obd&ellil WJ!Ui• ,.u.e ~ ,.,61 tarte., p6l serle".

•

NĄjpię:knicjSZ4 t.si~iczq soc-

b. ły:twiarkę figurow4 z dawnej NRD, K.atberine Witt. Dziś
łelni4

,.ksi~tniczlr.a" wci~jeszczeznostalgią

wspomina czasy socjal.izmu, ale w
lr.apitalizmicpróbujcsięwzbogacić,

i to stosunkowo szybko. NĄjoowsze
jej u,j~e: rck.lamadlafmny RCoca-Cola•. Hooorarium: ot. 4 mln dolarów.

j(]&J.

Jak lf{)'Jii.rz -l/11 prrx:mtowy był ttli roztwór l
Odpowiedź M pytanl~sprud tyradn/a: cąła wozy 2 q.

KLINIKA NATURY
JADWIGA GóRNICKA
"..",.

.

..."

rancusk.a klasyfikacja ziół o najwytsz}.ch mocach leczniczych
stawia skrzyp na pierwszym miejscu pośród dwudziestu roślin
poddanych ocenie. Za skrzypem na kolejnych miejscach zna- ~
lazły się: nagietek, pokrzywa, mniszek lekarski, tymianek, tatarak, czarna jagoda, bukwica, rzepik, arcydzi~giel, świetlik, jaskółcze ziele, lopian, ruta, pietrasznik plamisty, jałowiec, czerwona koniczyna, huba
brzozowa. huba modrzewiowa i kora dębowa.
W fitoterapii znajduje zastosowanie tylko stnyp polny (nie zbieramy
błotnego), a ściś lej- zrywane od końca maja do września owe wiotlr..ie
choinki, nie zaś wczesnowiosenne Pł\(ly zarodnikowe, które po wypeł
nieniu swego zadania giną.
Sknyp ma właściwaści moczo~dne(zaJeca.ny m.in. w stanach zapalnych dróg moczowych), poprawia przemianę materii, działa krwiotwórczo i dobrze wpływa na naczynia luwionośne, poprawia aktywność hormonalną u ludzi starszycb,jest wskazany jako lek pomocniczy w choro.
bach nowotworowych.
Najlepiej jest stosowa:: świety sok w ilości 2 - 3 łyteczki dziennie.
Można sporządzać wywar ześwieiej rośliny i wówczas na litr wody bierzemy 50- 100 g surowca. Gotować pół godziny na wolnym ogniu. Wywarzrośtinysuchej; 10- 20gna litr wody. Dzieciompodawać l -2 tyteczki dziennie, dorośli mogą brać 260 g dziennie.
W celu poprawy przemiany materii i usunięcia złogów z moczem: 2
łytk.iskrzypu nadwieszklanki wody,gotować !O min., pru:~ do termosu, popija:: po pół szklanki trzy razy dziennie między posiłkami.
W celu uzyskaniaodwapnienia w przypa.dku:LI:og6wMUmatycznych,
artretycznych, tylak6w, miaidtycy lub wzmocnienia układu naczyń
trwiooośnych- nalety gotować skrzyp w wodzie deszczowej lub mięk·
kiej co najmniej pół godziny pod przykryciem. Jeśli chcemy zachowlł
witaminę C i prowitaminę A lepiejjest skrzyp sproszkować i zatywać c o
z miodem. Sproszkowanyskrzyp tneszczy w zębach- to krzem, w który
'est bogaty.
Wywar ze skrzypu motna stosować do cełów zewnętrznych - do
komprei6w, obmywania ran i owrzodzeó.
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cłokawycli
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- olłj, D«l l tiroWe plellarPie.
zai•teraowu:rdl "..J.y •
z tlziale. DJ(a, td. !el-3.5, ru $16-.5'7,
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olefilie dui;y ."Mr kosme(y/ulw i clremii gospodsn::ej
poclwdzellia Juąjowego i zograniCVUi/10.
L4PRASZAMY od 7 do 20

DOMKSIĄŻKI

HURTOWNIA- Kielce

0

~·~.~.:''!."!'.'!ł!"'!!

~

posiada" c:lqlej sprzedal;r
produkty łlnn:
- Procter Gambie PoU
~

-Z*ój

nqe:

-..,.jtiJI,1..U.wct*8..... JI

1'11

NAPOJE

Art. chemiczne i papiemicze

Art. spozywcze

j
.

ZAPRASZAMY
CODZIENNIE
wgodz.8-17
wsobotys-ts

000000000000000000000000000000000
PPHZ ROSTCOMP Kielce, ul. Pomoroka153, tel. 4112-22, 224-92

g
g
0
g

gli!

ofenijemyw ~:==~k~~-===ychubewek

0~
g~

Dla ololych kllenlów udzielomy k..ciytu w towarzo. No toronie Klok: towo•

____

__ _

d-n:zomywloonytv~~;"g;'~'1o"':zlennlogodz.8-18

1

g~

~ Produkcyjno-lJIIItlgow

_..._
...
WciiiH:I
~

'
d

N

. . --h..---. lł

_n_....__.,...I......,..(ILIIA.SEIIATOII.FIA·
fO--.
MINGO, KORONA, IIIIAUSE, IIE1ILITl., TllODAT)

Zapruumy do nuzych hunowni:
KIELCE. ul. Zqn.ańsU 119 (ceouum hurtowe ._t.tfTEXU'"l. teUfu 31-41...()9
KIELCE. ul. KośCiuszki 6
RADOM. ul. Su:rpruowa IJ,ttl Jl-49-71
RADOM, ul Focha 12 pawilon nr IS (obok OH ,.Seniot")
GLIWICE. ul. Ocn. L. Berbeckiego 8 tel. (032) 31-01-&.~ do 87

~aewaodz.B-16

Przedruk l k~nt. bez zgody •utor6w wzbroniony. Nie ~łmy odpowl.clzł8lno6cl za tN6ć ogłoueń. Ogtou:enl8 do wkl8dkl prZyjmuJe AMI SZEDAR Kielce, ul T•FVOW8 18., W . 32-15-12, fax 32-21-00.

~

100TYP

[.(U
~

W

OKIEN
i
DRZWI

•

~

R1V,

gospodarstwo domowe
30 proc. wpłaty,
pozostola kwota
'
n.l21ub6nt!
l -tylkozdowodemosoblstym.

l

zs.,ELTON"
Czenn:a J6

l

l, Senlecmlezapnszomy
od

l

lr/

<•=/

l

godz. 10 do 18.

i oferuje po CENACH FABRYCZNYCH
- siarczan - 720 tys/1 t
- saletrę amonową- 1.600 tys/1 t

ll

-mocznik- 1.900 tys/1 t
- saletrzak- 1.700 tys/1 t.
Zapraszamy odbiorców hurtowych oraz
przyjmujemy zamówienia z dostawą na
miejsce.
Kielce, leL 32-21-63.

l

·-·

,

.._~ ____,.,,.,,...___.•,...,.......2/DW
_,11!i

';,MI

HURTOWNIA MATEIIIAlÓW
~
B.EKTRYCZNVCH ITEONCZNYCH
~I .A/Y. I3 'E:. :X.•
Sp. z o.o .

..... __...,

MA111UALY ELEKTRYCZNE:

...._,

_,_-·
~ po nł*lch cenach
artykułybł'llni:

elektrot.chnk:znych,

DY, YDY, LGY, YLY,OMY,

mołolyzecyjnych

SMYP, OS 0\'1 l OP(I}(d)

krajowrcłl .. moc:hodów

,
asortymaocie

-lln1!Y sodowe l rtęciowe

-silniki trqfazowe 3x380V,

-6wletl6wlddoart.

--TSM.-·

-

c.... ==A>r J
MilniteMu Upc:owego 71

YKY, YAKV !Inne

od0,37do7,5Wi

___
-------""
----

- !aradltnergCI08ZCZ'9d

dulywybór-dostawy2rozywmleoi<!<:u ~
"lrmałul'f 11nitam11
~
• komplety lazienkowe
~

Tełelony 576-83
tlx 0613580
hurtowni 560-13 tax526-78
c:entnlla: 574-91 ,
czynne codziennie wgodz. 11-17, w ooboty 11-12.

Zapnn••JI tJnJ•J ••••Jclllukap6 ~

WAKACJE z ANGIELSKIM
Centrum Nauczania Języka Angielskiego

ZAPRASZA
młodzież

szkól podm-ych
na obóz z językiem angielskim
w Harbutowicach k. Myślenie
w terminie 13.Vll - 27.Vll.92 r.

Ponadto spoikania Informacyjne odbtdą

- Rondo Mateczny
- ul. Zwierzyniecka 22

-śwletl0wkll1arólrłd
-oprawyłwiełiOwkowl

Iłl 'plytld~..:::.'%c.:-... @

Informacje i mpisy u lektorów naszej szkoły
do 21 .V w szkolach nasłfPUJllcYch miejscowości :
Koszyce, Kazimierza Wlk. Morawiankl,
Dobieolawice, Opatowiec, N. l St. Kon:zyn,
Miech6w, Dzialoszyce, Skalbmlerz, Topola,
Cudzynowice, Cieszkowy, Wiłlica, Busko
oraz Stopnica.

116-ł7-33

- ..........

Materiały budowlane i wykończeniowe -

m.In.: stile, blachy- ocynk- trapezowe T 18,

Jako bezpośredni importer finn włoskich

lJ'II • fuilllnriabdl .. Wieniej llzfti
posillila
PRZIDSTAWJODSI'WOL\KIADÓW
AZOTOWYOI w PUI.AWAOI

l1

ul.PWi.US4
łdofazd ul. GOrnlków~

T 55, cogly, otyroplon, otn>pyTorivo -

Kielce, ul. t..łazna 22 (PSK- dworca PKP)
w godz. 8-17, teł. 66-34-21

f~~2ra§l
bez żyrantów!

o~;~-?-

. U~dzuz mieszbaie, dom, bi11r0
nie tnć aua na poszUiwmia,
w hartowni "PPASECKJ" kupisz wszystko.

poleca H O S S A

Sprzęt

STRONA 19

SŁOWOL U DU - M A G AZ Y N

NUMER 1 7 0 9

P-161P-16R

__
-lolle-·"""""""''
Ofenliemy w cląglej

sprzedaży:

..,."...",.,_,

""""

pnyclemnlene

onu: Inne nowoczesne materWy budcMtane

USŁUGI TRANSPORTOWE:

-18.V Kazimierza Wlk.,
- 20.V Koszyce,
-19.V Miechów,
- 19.V Stopnica,
-19.V Busko,

Szkole Podst. nr3
Szkole Podst.,
Szkole Podst. nr 1,
Szkole Podst.,
Szkole Podst. nr 4,

się:

g. 17.20
g. 18.05
g. 17.00
g. 15.30
g. 17.00

Informacje r6wnleż pod nr teł. (012) 11-78-26
(pon. - pt. 9 ~ 12)
Serdecznie zapraozamyl

... ,
l__·-....::::::..i.,..t
.,.....,...
..
.........

--

......,., ........... o.

_
-1---1
;.......,.

..

- ~,łW

cur__,i~

- ~--w:::- ..-u·.

i.....-.-.
_
_
,
__
_...,

- ~;-"-.

- f'ai7QMII'

- liiide .w-.

...

,.,.,....;~

~1&115-41'.
<CIIMIII&

STRONA 20

_________

St.O WO LU D U- M AGAZYN

NU M E R 1709

Przedsiębiorstwo Produlu:Jł Betonów ,.Stbet"
•
w Kielcach u l. C h orzowska 22
_poaiatl• tlo opłyooleola zbętloe zapas,. •aterlalowe
po atnllC)'ja,-c~ ccaac~. w •••tęplljJtc:J• uorty•eac:le:

.

,,

=~~ca:;~:.~~r::'
.c-330
....,.., ........................... _ ~~
_ ,.....
Wiadomości o warunbch sprzeda!y mama llZ)'Wt w dziale zaopatrzenia,
tel. Sl2-ll, wewn. 3& lub wcwn. 16.
9JMfa

"UDER''
~ JURlWAMI

. . . . . NABOZJ[
Ldc.. srom. Malgorzota Gromt!k
Ldc.. spec. anut. Pawd Szpak

__

Kida, os. ltdwwia

uL Kowalalwlkiego 411

ta. 561-16. 491-()() mw1

ĄPARATY St.UCHOWE

... _.........

SIEMENS z ww-illliem,lllolllld douiZne.
ACAIIOIM-IIID...._.I'CIIdDIIaWkuml........._
~ICIELCE.ul.-45,

101.116-$5-58.- •...,.,.

Hurtownia

EUROSTAR

poleca

-=~~
Starachowice, uL Bema 36.
Rejonowe Pnedsiębiontwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszbniowej
w

Jędrzejowie,

ul. Partyzantów 73

ogluza pnetug aieognut.iczoay aa saaoebody:
l) koparko-spych. " b iałoruś", E 02621, 1975 r., 12 mln
2) koparko-spych. " b iałoruś", E 02621, 1978 r., 15 mln

4) "star3W- 200", KIK 688B, 1980 r., IS mln
S) .tuk" gaz, KIH 757Y, 1981 r., l mln
6) "nysa 522", KIE S42Y, l979r., 6 mln
7) "nysa 522", Kl.K 084D, 1986 r., 6 mln
8) ,.tuk A-11", KIG-582Y, 1974 r., S mln
9) koclol do asfaltu KP- 1800, szt. 3, 5 mln jedna szt.
Przystęp4Jącydo przetargu winniwpłacE wadium lO proc. ceoy
w kasie przedsiębiorstwa najpóiniej w dniu przetargu.
Prutarg odbędzie się 25.V.92 r. o godz. lO w świetlicy przed-

siębiorstwa

przy ulicy Partyzantów 73 w J ędrzejowie.
Sarnocbody i sprzęt moioa Ogilldać w dni robocze w godzinach

od 7 do 15 na terenie przedsiębiorstwa.
Zostan4onesptzedanewtakim.stanie, wjakim~ sięmaJdawały
w dniu przetargu.

Zastrzega
prz.yayny.
Skład

nie bien.e odpowicdria.lności za ukryte wady

brakujących ~ci.

się

AUTORYZOWANA HURTOWNIA
ZAKŁADÓW PIWOWARSKICH
WU:tAJSKU

ZAPRASZAMY DO HURTOWNI BU1TMAR:
- w Kielcac~- •1- Joaielloóska 71, tol. 569-56

wywoławczej

Przedsiębiorstwo

/ltJpjs/1.3Jil!t. s

ofer•je •ajtaaiej piwo Browar• Leź-.jsk
- Leiajsk Bier- 5.600 zl
- Kristal Bier- 5.8ł0 zl
- Golol Bier- 6.100 zl

3) .,star 28" podwozie, KIH 33SY, 1975 r., S mln

i nie uzupełnia

<D

prawo uniewatnienia przetargu bez podania
li'Jij

- w Kielcac~ - •l. Milo t, te l. 567- 11
- w Ostrowu św. - •1. Kilióskioao 39, tol. 518-58
W ci~1łej sprze.ały posiałi••J rówaiti piw• z
Itrowarów Okoci•, Tychy i iaaych.
Prow•••i•J sprze•d hartow~ aapojów i art.
opoływczyc~

- stos11je•y •iskit •nit
- wi~Uze z. .ówieaia •ostucza•y wlas•y•
tn•sporte•.
IGOtua

rella.m: ,.Exbud 13• Biuro Reidam .Słowa Ludu", teł. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

PIJ-P "Poosti TytH"
ZaWM SpneoiUy

..

w,.-.~

Kielce,"'-2,
td./lu425-12

----·
-----··--..-płero.ó~

........90Y-

..._

10121/1

NUMER 1709

S~OWOLUDU-MAGAZYN

SPRZEDAZ
GI.AZURA.terakoU~OO.

ty wybór . .a.a, w.r.z-skl44, polulj

505(10-

m.

12wv

OKAZ..IAISiatM ~12.800. lłupld. Redom, Un.nowsklego

:!m:'"· m-61 . ~

SADZONa cłWyz:Vilem w ró1nycłl
odrnlaMcł\. Radom,~ 37..

tei. 42B-20.

8134/r

SF'RZEOAM . . . ,. oemeł'll Kielce,
88-n-81.
100111v

08Wóóv dr\.lkowWi .EiDAUK".

~.

32-53-56.

31 -7~.

86-(U-78.

7418/g

SPRZEDAM wypotyeZalnlf UMt wl·
deo.Końelde,tet . .e-93.
5/e
Sf'RZEONoiluzbJ~~1318
ceł'ltn.ln'l Bueka Zdn:Jiu, pnewł
~ pod prywatne budownictwo
(wieczorem).
21~721;

m kw.,

w.r.u-.

SPRZEDAM lcloeld

~20m,

2Smrw~lno6C~Iuetugo.

~~43-542,po17.

10043/g

SPRZEDAM.FSO 1500"(1986). KJcN-

c.,31-«l-79

10267/g

SAłZEOAM .FSO" c:onU pdonu.ow.ld,~(1N7r.). Biellny,ul
~30.łel. e8.
1Q2V7/g

SPR2EOł.M dom, P'eC 530 m ~ ul.

Planłr5. ~.513-93.

10285/g

DOM380m~Buako,31-98.

9922/g

SKLEP wodno ca:zaworylwloWe:

kenallmeyłny potewodoc~W>

van-.

-.kutaltki~.N'Y8lakwM

~.CUJMga%0Weł:Mesłem.
DłllpodmlotOw~ceny

bez podatku obrołowego. Kielce, ()rb.
10056/g

rwt4.

SILNIK.128p"(83r.JII)rU(Iam.Pod100EI6/g

kiii'CZtlwka,Gelenowll312..

w.szvNY,

~

kamienia, produkql
!Oelol,231-37.

do obróbld

płytek

liJE.C'fOCINAHIE. eptUICiam dułv

WIOEO+tłlktwlzor'-l\łC)~

dom~-,. dwurodDnny,!Qeł..

tem.Kieloe,27-111 .

dat. Kleb, 558-75,rano, ~V

d'llodM{1V84j. l<ońelde,~0439/g

c:ei&liWĄ~~-~=
SPAZmAM .126p Fl." (X.S6), C*la
19nM.Kiełoe,435-«2..

10281111

Sf'RZEilMtpray~o

.a.ku do 8l Kle4ce, 31-82-38.

111238/g

SPfłZEDNolldzlelłkt200ómkw. t•

~~w~Q
SPRZEDAM 2 kontiK'MN'Y

·-~Kielce.28-738.

~

103451;

SPRZEOMII ciltgnlk C-330, roule-

~RNZ.~Ir'rwentarWinakolach.,

~~:~~~:tl.~:
SPRZEOAM
32-47-98,po18.

.kadełł.e" .

Klełol,

103351;

SPRlEDAM ..,.zet .llettar"'. 8U'II«''łot

5T.~DT-15,1Wtlet.LKielce,

484-98(8-15)...

102i31;

,.REHAULTA MASTER T350" 1.9 l
(1981), .peugeota ł-9" benzyna 1,6 t
(1984) •.renau1Ca5"b.wbo(1986). Klełol,
31-93-73,po17.
10242/g

STRONA 21

SAłZ8lAM

SPRZEOAM

~97.

10444/;

.mercedeM

4070"

lrylownlcf.

Killloe,

10434/g

.OPI..A 1\SCXii; 1.eo• {84 r.). Kielca,
11-12-22.
10453/g
.IWiEAliiiEśA3000"{79r.),rnul)'·
"' do kldOw, dZialklt 4800 m. !Qelce,
442-80.81 22-111.
10452/g
SfiRl.EOAM~~-
~WOikeMIIanowaka24,p-ta
,."..Słupie..

10447/g

5PRZEDAM.BMN520"wceło6d lub
Mc:z:ttcł. Kie6ce,434-01,po 1t0432/;
~

123-334.

dzWkf.

teł.

Plonkl,

103881;

SPRZEDioM don! )ednorodllrw"~»", za..

~nla;oopo0atcle,gatll1, ctdł.łko

n. oraz ciZillłkł budowione 0,50 ha
(14 km od Kielc, KtanOw 16). Kielce,
32-53-f;:J,
104EI8/;
0,32

!lPR2El>AM--

12.000.000zf. IOelce,31~104301;

SPRZEDAM butik z mennuru, -

nctrl:clworcePKS~. Kiełce.tel

~P021

10124/g
SPRZm..w plenlno .QIIIIo" 8łarl b.

dobry.Ni::lweSłuQ6a.teł. 18a.wlec::ltlrem.

10114/g

SPRlEDAM JlOWił .uknif ~
1Cl3171g

850.000. łOelce, 66-47-21.

SPRZEOAM.forde.elerą"(84r.}dle-
MI. I<ielce.,~
103531;

~~~~
fi5ROA TRANSITA" {1988 r.), .r.
neulle" blaszaka (1989 r.). Klek:e,

103671;

31-lt-34.
.VOlKSWAGENA LT-28"

Klek:e,81-:Z.-71 .

{1981).
103&4/;

BUDYNEK .....-R1etowy ł: miHzkll...
niem, WlelebnOw kolo t.opuszne. Ktuocln

koło

V..oezczowy-

budyneł(

mlee.Z·

~~3.~;
SPRZEDł.M

.mazdf E2200" diHel.

dc!Nwc:zy(t981). 10e1ce,31-4f-&v

lutryko.

10126/g

SPRlEDAM - - - 130...", lwplf

~. tQelce,31-7'9-ea.

101651';

HClt..NOA,glelde-garallł.Kie6ce,

31-93-16.

10193/g

SKLEP .)B(: !Oelco, K8czJnar1(.e 18
(Nowotki) poltlce &Uroki wybór tapet
~

10307/g
DO WVD.ZiERZAWIENA DlNłld lło

lał'NI

z muzyneml. Kielce, 455-09

10319/;

ZESPCiMuzyezny .,W,..-oczys...

IOKł

...,..".,
17-03-13.

W'YKONAM

SlydbMec:.

tel

20240łSic

~ 'M)d...Qn.

l

::~~~=
PA'Wl.óNY~-~ ..

=~~~
-~~-=-~
OliEKOLOG O'
~43"łlllł. 5!58Wirly.

Mi,~

103431g

Krzyulol' ~
zabiegi wrwkozMI, .....

czenle~.llliucmlł~

nlerie.lecanle~codzłerrie1520. HdnOw k. Worazawy, ..... Pawła l

-""'·-·
-IWce, SleU:iewk:a "n, u"

IM'"'
poleca usługi w zakresie:

BIURO

lllJI"NA - łJftDD.U:V - WYNAJMll LOIW.I, NIJll.IOIOMO(KJ

Pdu.

ołn..p

prawu... leionelila pfXJiall,jeay bezpłabale.

IUI:LCE, UL. SI.ENIU[WJCZA §6, teł. 66- 18- 61,
w aoU. 10- 11, H ,oate4dałh- do •iJ!tb.
Ofenle•t tlo nnetlał!·
l) do• ,arteroWJ ok. 70111 kw., Ułalb 750 • b.
1) 'lętro w kaalealq ok. 110 • b.
3) Ib.lalkę a 11•11. wanataloWJ•, 1kłep ea w Woli Iopcowej.
.f)
Ib.lalkę 900 • tw. - Pluet:zJU Górb.
S) •••:r.•h.Je111 terea6• badowluJd..

••nd••

Skład

specjalista kardiolog

przyjmuje
poniedziałlti, środy

1630-1730

Woj. Przychodnia
Przeciwgruźlicza

Kielce,
Jagiellońska 72,

gab. nr4.

reklam: ,.Exbud n· Biuro Reklam ,.słowa Ludu•, te!. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

:.!i= l WLJ;.."**
.. p&16 .. 17.31

~- r6wlid ttl .. ll M

513-31.

li

'"'"
";."f ..

.Jr

j" f ~

·-"

J57,kMn.lnek lołtlokMilzoWIIIecld,doiazd

Dworue8rodml.lde..

1149nl

ROZSADA GIIINro'W\'01

-

POMIDORÓW
IIOU'.NDtltSKIOI
(w,._)

...

AQI---I*e,
-.:~~,

ol.br--.;17-

wa ..D•••tor"

Manalltieao <4

ne. . loble
llllcJ;Iae
-32

R.cda.kcja nic odpowiada za treść zarnicsz.czonych osJoszcłJ .

-

SLOWOLUDU-MAGAZYN

STRONA 22

WClilACH IIURIOWYCII
24112411411- teoo d/.a......,..
24112411 H- 12SOO d/.a. • ...."..
24 1124 lilii- 111110 d/.a......,..
CEGtA 8IAU 3 NFD- 21100 d/.a.
CEGUBIAU 1•-1100d/.a.

C1 cqlaolzi....U,

n....-..........
o-•
o
oo pps

loialy-1

o .....-alpsowa
O płyty ppsowo- brtOIIOwe
O upnwyMdoo
o Uoj . . ......."

koks
węgtel
węgtel

lłJrOpiu

orzech l
kostka 11

kofM 59, lal 585-85.
AIJTQAL,ł,RMY,

otonóiiDr)' i

ipzowo)

- i .....n

_stoi--

-3-UJIM>w•

............

u.w.iuo i PCW

..-..;

..,_ypn:lowo
okidaic:o
płyty wl6rowo
płyty pilłloiowo

O
O
O
O
O
O
O

płytylaooiaowaao
płyty

porowato

l>oazońo

listwy .....,..iuo
partiot
mozaika
lnlłld

i slapld
schodowe
O schody strychowe
O gluara

o ..........

O plytld elewacyjae

-

J
~

w

DO~

l

~ JeiO')o"MIO'IO'IO')etetete~I=MJ

__

32-27-221ub61-12-15.

KUf'IĘmleszkanle

461.....-e.
Sf'RZEOAM

SPRZEDAM--

Klelce,23-881.
10538/g
A.M.I. .SZEDAR" utrudni •kvo4zytorew.Kielol,32-15-12.
1054ll/g
WYl'WóRMAW<ld~ofe
rujewody t l, opU.Rkłopo3IXIOzt. No-

10028/g

9985/g

KUf'IĘrNeszkanle~na

wo6ć opM. pAulik 1,5 l

9lltwWw, minirrum 60 m kw. Kielce,

7.800 zt. KJ.ktlw,

---

61~1 .

9896/g

~rudzk:ów~~

_..,9bm..,godz.17.30.KJ.k:e,Hele-

~~

nowak 2. t-'.6&--43-<1 1 wewn. 12-20..

2,
97Wg

SPRZmAM przedpialf .FSO". Kieł-

o.,tel.50ł-10.

pra-.

N~Bulko~,l-'39-92..16118

LOKAi do wyN,ItCI8. na dziHUno6C

SPRZEDAM rnleuiWM 38 m kw. w

cachpnyui.Radoetowl.l (obokbUenu
61-25-27.

Pll'la:owle,IIII.

10066/g

__

SPRZEOAAI

11,tel.29-723.

Roeochy

•

331

1028710

DO WYNAJĘQA lokal w centrum
Kielc o pow.35m kw. Klek:e. 464-~g

,..,

BEZBOLFSNY, NIEOPERACYJNY

DO WYNAJ€,QA lokal na l'utownił
wl<lelcech.przygtOwneitn.MI.Klełce,

61-02-75.

nlen.lc:homoet:, ~
~~

~~~~'::

..._..........._...................................
..................
........................ ,.....

-

"'-'

46

DziełkiJ

wraz:

•fÓ'N

z

uzbr(ljOna-

gu ziemny, łwlelto. III'Od&. przy trasie
Boako-Tvnow. Stopob, tel.

11049010

SPRZEDAM

~ ctyakołeld

aptnllln ~i o6wletlrnkł.
~.ui. K*łetn.20.217/ST

SPRlE)AM pOt dolrAI 70 m kw.
StatKhowa,ul. v.1gury27,tel.2~

SPRZEDAM

.w.r.uw.· TYP 223 r.

prod. 1972. -'-doWnlłd 30 k. &.r.chowie.
218/ST
ZATRUDNIĘ mał2llńlłWo

tenrłe

na

clroblu.~l'łldt~~

.... 55-01. [)ti:MOS-«<I.

8180/R

.P'R()BI..O"~IA.Krywkl

~:· 79-.11załrudnl~

'"dobę) . Flnnaz:~doł~~Ud

STYMULACJA SICOIIY l Mlf!QNI POWOOWI<o

...

100831g

AGENCJĄ:

IVIYOLIF'T'

dzlełkf

clomem&opnlca.

10405/g

Sł'RZEOAM~M-Az:telefo.

nem. 'łt'\adclrriCił: ~

739-S5.~

Swleden.Mllhlakr tOPittrUik~

M-A partllf

Czerwone! 7-i, ". mnlejUe.

~AMM-340mkw. łlplftro.GlfrowiM::,2Q..-.471włeczorem. 10299/1

ODMLADZANIE 1WARZY, 8ZYI

13/HK

l\JR'T1.E WJ,X, Pl.ASMAU. .CREUMEX"

W.O.M.~budynełtopow.
365mkw.z:~placemłleletonemna
cele ueł.-hancłloWe lob biurowe w Klel-

Klelce,28-942.

l CALEGO CIALA ZACHODNIMAPARATEM

'""""'

Glowfd<lego

ZAMIENIĘ v.łeanotc:kwM

IOJlS/1

~-

=-~~~,:=
......

M,...... le9765fg

~~·ul·~~

ui. Piecka),lęł

&.Oat. .... 70-H-1·

10639łg

l PRYWATNE L.k»>n

-hurt-detllł.Bu$1u:142-Aę.~~

43 m, Armil

----

1511,Sławolf*Ko

welczyk.

.W'fGCXJA" -domy,dMI!d,mleezJIII-

podkaezulld chMeiM

1204/1(

Kleloe,ulQo.ocllna

101(16/g

bezpłatneolerty,oblługil

-~~~

25. lei.

~ leoretyczM. Prawo )udy ket..A.B.T~. lapi*Y- wtotek. ~ godL 15-11.30.

BEZR.AnE

67 m kw. z: lelefoMm na 2~ z:
telefonemMoeiedluKSM.Kielol,
OOWYNA.JĘCIApokcltl

rem.

~

e&-72-71.

ZAMENĘM-3, kombtnadcltNkdo
remontu.Kiełci,31-55--0A.
10225/g

A75-11!l.

~ ~-

~·~dziWą-~

tub pnydzilll NI
m kw. Kielce,

61-50--45.

10531/g

~~~--=
10543/g

213/St

ro.Końlllde,u1.3Mejii31 1 A.

~

Don~~·~

10132/Q

SllctlO'Mcach ok. 50

•

.........

_..,....,.._
- Dnljl ..
. --·
1~-

wtryMatld 500 g. KWOli,

83.

TANO~M-3A7mkw.łplfl·

)HTERLOCUM"
Kieloe,

T-Shlrt

Kleke, al. Siealdewl"" 76, p. 31 0, mplęOo,
ceyane o4 pouledDolku do ol4d<a
wcocl<-15-16,
tdefoa J HJI-66 w coc~<- 10..141 ZO..l l.

Klek:e,

DO WYNĄJĘ0A ~M
Qlllblnałynotarlatulubbłuto,Sienldew4-

453-62 (11-17).

IOJW1

··--·- --

SPRZEDAM 112 b1Un1ak1i oo W'/kOI'Il 0533/g
micze, ~laMenia z

8PRl.EON04

MESZIWIE--

SQrachowk:e.181.20-05.

10628/g

cz:eniL Klek:e, 86-44-36.

10323/g

CZLK!elce,452-86.

10513/g

~aztuc:zn)ocł\.Ceny~Po
~wolnll~~

1043&'g

k;aqkll0ełce,22~

LIFTING

wyl<ladziay
dywaaowe
wykbidziaJ PCW
o WIIJ
O lakiery
o loojce
O Uoje, latn, oso1<rJ1

M-4.

po WVJI&dku lwplt.

KIIJQ~_.i25p" (1983,,ok~

K()M'()RTOWE M-4 na 8arMnku,
trmlekbprywatnle~. ~.

aprzed&t.

- łiODERIIIZACJE l REI/lONTY
- ROBOTY EI.EWACYJNĘ Jl'IIIIICAiłSIII ()CISII.ANIA BUDYNJICÓW

o --..
O waaay loioło, kolor

w

l

RRMA BUDOWLANA,. KJELCEW 81-75-32
- WYJUWAlliSTWO (BUDYN/0 MrESZXALNĘ PAWCWY l INNEJ

PH ,.OCEAN" KIELCE,
UL PIOTRKOWSKA 58
OFERUJE
TELEWIZORY KOLOROWE
ADKO 20" 2 850 00
AOKO 24'3 200 00
STER 20" pilot3 450 00
HORIZONT 20~ pilot - 3 750 00
119000
orazgrytelewiZYJne-

::j

289-97.

-~IC-OSARA

- KCISZ7QinSOWAI«
- NADZORYBUDOWLANE

giełda.

.E,ZYK.nlemiecld-lu:lrepełycje. Kief-

161/b

Zapn1SZ8111Y w godz. 11 - 19.
J• )eiiiiO'Jei• M

SAIMóCHOO

toelol,281-81.
011,61-24-07.

Lokaldo~poddziełalnote

!

te lO'

Kielce,
10520/g

pot'l'lleuczeni na lokal
~~.ul. 3~..
handloMija...ko-Zdr(ljlel39-92

w Domu Handlowym "Smmen"
Kielce, uL Jagiellońska 23/25, teł. 512-51 :

{)e)eteiO' U

10496/g

HOl.AtOA gilrUI -

LOKALE
WVNAJMĘ

sprzedaż na l Ont po wpłaceaiu 20 proc. wartości :
OlliZ za gotówkę
:

:

tknynlll-.crunkowa wyw-

554-37,po~slej.

KUP1Ę~. Klek:e.611~ł~

K1eice ul Krakowska 285 te! 550-12

~
~

~.

rotka 240 X 480 - &pml(!em. Kielce,

IU-11-10.

stal :lolorowau ~ l l

O piococ.o.

5 OPON 1100-20, 2 1200-20, .tlnlk
RTO, alwzynla bMgOw z: PfZYittlwkci,
akrtynlti bl.p .krat'. ke~ .stara•

751 0/g

znakoMnie I)Oiaz9536/g

1 050 000
695 000
595 000

{~ N;f~ę~ ';;M;~:~;;iSzaiakoŚć ..
roczna gwaranl;ja na:

10523/g

PW 1NTeREX 1 zatrudni •kwlzyłor(lw
z: włłlltl'fiTI potudem. Kielce, 525-11.
104&7/g

clćW Rust Evader RadlomorUI: .Polmll"
Klełce,Koecłuszkl1 1 ,tetAAQ-71

!w
!w
o -oqlllowUa ! futra kożuchy kurtki skónane !
o.,._.._... w
o
i
- ceny dotychczasowe
iw
o ........u. 150
o

GAfW.~(~
amienit na KSM. Kielce,

A12-1 1 wewn.171.

~lat
my,~~-
~.OI..POI.."Klek:e,oat

P. SKR,ZYPEK

........

EKSPRESOWE
~

SZYBY SAMOCHOOOWE.

SPRZEDAŻ INĘGLA

O woluooi-u

o-..o _,

AUTO-MOTO
loiNSCHROTT -~CłfłCido
aamochociOw ....rek mchodnlch. !Oeł
oe,tel544-58,ui.Miodr!23.
7374/g

WClili WYliOBU WUCZOIIY oiEST TRAliiPORT
00 ODBIORCY W0111 EOLOści DO 20 101 OD KIELC
• • NI-IIAX" -IIOWIIY, IL PIIZIIIYSUIWA 1
III. 81-77-55 ..... 1-18.

pd... - -

lqoik
liliizol

DROBNE

SIPOIEX z DOSTAWĄ DO ODBIORCY

MATERIALY
BUDOWLANE

o
o
o

OGŁOSZENIA

SUPI!AOKAZJAI

mb~

NUMER 1709

AU0180(t98S) . KIMOII, 68-;~g

1059/k

Biuro Tutystyki
Krąjowęj i Zagnmicznpj

~

26-1 10 Sklirtysłco-KamienM
ul. Sokole 1S, IIelltłlx (047) 51-ł1 -14

- wyclec:zld do USA l KANADY
- atrakcyjne WCDsy w olonecznej H'-nil, Italii,
... Ulzurowym Wybrzeiu.
- wycieczld do 1zn1o1a, Egiptu, Wloc:łl, l'ottuglllli, Tun:jl

-wyjazdy po zakupy do Bertlno,lludopMzlu l Miozkolca
- pm!jazdy outoka.- do: Niemiec, Wioch, Francji
i Szwajcarii.

Ponadtołwiodc:zymyuolugl:
~--~ -
we
(wizy do pncy w RFN), oprzodol:
bilol6w LOT, ubozpioczenia turystyczno l komunlkocyjno.

lAPRASZAMY ...--płljlol<10-18,
IOboly 10-14.
Skład

tttlam: ,.Exbud 13• Biuro Reklam .Słowa Ludu•, teL 443-58, Kielce, ul. Tar&owa 18.

Redakcja nie odpowiada za trdć umieszczonych ogłoszeń.
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Sport

Sport

Ajax Amsterdam ~
z pucharem UEFA ~
sta::~~~;J':i:e;zo=:

damie, w obecności 60 tysi~ wi·
dzów rozegrano rewan1owy pojedynek pilkarskie$0 Pucbaru
UE!.PA. Ptz.eciwnikiem gosJI()da-

~~l~T:f:.~byłwloski

Po remisie w Turynie 2:2 wię:k·
zwycięstwa w dwume-czu mieli piłkarze Ajaxu i je wykorzystali. Po dramatycznym i sto}.t-

sze szanse

~~=r.:~:=:

rzy oznacza zdobycie cenneso troreum. Warto dodać, te właśnie te-

go puclwu brałowało w k.olekąii
Ąjaxu, bowiem wcześniej zdobył
o n jut Puchar Europy i PZP.

Puchar Polski
na Stelli
Cbct llieótwnolll,jlepsi łucznicy •ojewództwl tidectiqo ltartOwlli na obiek·
cieStelliwz.awodacbotw&rcialetniep~sc

zonu,IOje<lnatpra-.dziwainaucuracj.lna·
Jl.U!i w sobcą l niedlJe~.
w tych bowiem dniach działacze naszqo klubu Ił orpniwonmi Pudwu
PolstiwluczniCiwie.,natJilryprzyjedzie
kll.bdziesi4!zawodniezetiuwodnitów

X

X

X

Natomiast nacttercch stadionach
województwa radomskiego roze..
grano ćwieli:finałowe spotkania
Pucbaru Polskinaszczeblu okrę:gu.
Najwięcej emoc;ji było w Radomiu, gdzie rezerwy trzecioligowe-go JtMo.iab uległy po rzutach
karnych MZXS IKeJ:imke 2:4. W
nonnalnymczasiegrybylo 1:1, zaś
po dogrywce 2:2.
Nie mieli natomiast problemu
zawodnicy pierwszej drutyny
. . . . . którzy 5:0(2:0)pokonali
w Dru:wicy tamtejszy Gerbc:ll.
W innych mecw::h Precli Ple--

a.

=)~ci~:=en~ 1 :~

noloz P i l l q - lo<l(';lJ\.
Lekkoatletyczny stadion Bu·
dowlanych przy uL Bocznej coraz
częściejjest wykorzystywanypnez
zawodników.
Mimo te sezon letni dopiero s i~
rozpoczyna. ostatnio na tym obiek·
cie odbywało się: wiele imprez, z os(> Inopolskimi włącznie.
Jutjutro i pojutrze na tym obie-kcie rozegrane zostaną mistrzostwa woje'M'Kiz.twa kieleckieao we

.) IWd!Ddobn:clfldUMI!ę'polq ....
bnJt M roqrywanr1D W Jtot~

kwahfiklo:J':itlrm tumidu przedohmpijl-

kim.Po~bJ: ,.,.._I"'"- l:O
Pol~cywt&kim.nymllOiunllu

pokoMii

~. ~ wKUebU:U.

16:14,U:IJ.

;.\' Po dwóc:b eup.:b tolankilliF...,..
cip a.wodowalw TOUf de Trenlino M
prow8dzeniu!NJdqieli~ Włoełl,

rr-

CliiiMaH, Złlłtnceijelc "-........_

-l'Poi7~W)IkiaullookobHa.t
plniiprowacbjnadalrqm:zenłanlsospo

dany, ""- MMłeJL

KRÓTKO

-l'Wpi~mectutumiqueUIJll..

llllt)'jnqotOieytarUpncdiDIJUZOtł ....

mi EUJ'OP)' "... uJqłJwOianra(Fłm
cja)dnatyale a-11 50:61.
l-Welimina(J'jnymspolbrnupiłkar

ttic:b milcn.ostwjwiauii'\IPY!'i4ttł Cną. potoMia w Aleoda
(1:0).

~

1:0

l-W~~n:tUifliiiYIII

w Bielsku, wkemistnynic qu_ 1iattar\i
rnic;ixowds..liW)'IfJłJJ: ~

.s-Melhi! J:l.

Budowlani
zapraszają
'WI:t)'Stkicb kategoriach wiekowych,
które bę:d4 dobrym sprawdzianem
araanizatorów przed memorialem
Witolda Gerutty, który rozegrany
zostanie tydzień p6tnlej.
Poc.ątck imprezy, która zapowia·
da się: cieklwie w oba dni o godz. l L

zetłqokrlju.
Wsoboc~J)CX:l.1tetprzyui.Krlkowstil!j
JUo.,.U..łS,IWomiasl:w~oJO.

W sabot~ i niedziel~ w kieleckiej
hali MOSiRprzy ul. Wali(l{ny l ro-

zegrany zostanieciekawyturniej koszykówki m~ o pucbar PPM

Dla dzieci
specjalnej troski

Promoot 1Geloe.

~~~x_sear~
u.t:ac:ja IUdc. MJtn Kielce

l

Niąetru~MdiUdet.

Opr6cz .PromonLu• orpnizatorami i sponsorami turnieju są: ZPD
,.Jldorrz~ PB,.Mł·
tn•zKidceru:OhępwJZ•

Ciekawy turniej
w bali MOSiR
zekPilkl Siatbwd ł Ke:uyUwld
wllidc:ad.
Turniej rozegrany zostanie syste-mem pucharowym, 1 prowadzić go
~ędziowie(uczestnicysW:ueg·

nm.macyjnego), ubieaąjący s.i~ o
prawo prowadzenia pojedynków na
szczeblu centralnym.
Egzaminatorami b9dą m.in.

:~~~kr.;rneralf'ocz.4tetwsobot~oplz.

tomil5l w

niedziel~

16, nao godz. 9.30.

Sto~e, ktl:lre ma IWON
sied1.ibę: wObodku Szko\06-W}'dloll'llwc::zymw SkattyKu pn;yplacu Floriańskim 2 prqnic rozpropqować
problem łudzi upojledzooycb umysłowo przez.orpnizowanie dla nicb uwodów sportowycb. Cbcc tatte objt
~działalnok:i~WSZ)'Slkicbludziu
połledzonych umysklwo w stopniu
et~

z Lcrenu wojew6dztwa kie-leckiego, którzy clą W t.OrpnjZOWI·
oycb grupach wt~ ~do teao ruohu.

Zapewne nie

doszłoby

do

założc.

r6tnych ftrm i instytUCji, które pomorJyro~~-

Wśród nicb znalu.ły s.i~: ~

SaUI:r..w.Mwydl ... l , :l.MIM [.

WnąjbliiszeJObotę:iniedz.ielę:duteemocjecze~ąsympalykówko
lamwawKońskicb.OśrodekSportuiRekreacjiwrazzUrzę:demMiastai

Gminy organizują dwie ogólnopols.kie imprezy - byterium uliczne o
pucbar burmistrza miasta i gminy oraz ogólnopolski wyścig . Szlakiem
Wa lk 11\ir. Hubala". W sobot~ początekzawodów o godz. 14, nalomiast
dzień pótniej pierwsi kolarze wyruszą na trasę: o godz.. l l.

larskąwKoóskicb.16bm.nalere·

oiemiastarozearanezostanieltryterium uliczne o puchar bunnistrza miasta. Przeprowadzone w
tnecb grupach z podziałem na ka·
tegorie wiekowe. l grupę: mają sta·
no~kolancwwiekuod55do66

QIO.a.ar"· .~~-·.l&_

lU.tll~~··PGl.l1-'.t-1l

llill).--~-t.ISĄ.l12.t-

17,...,.·USA.k.a.11.

lat i nawet starsi (jeteli tatowi
załoszą udział). Ta &fUp.a bę:dzie
miała do potonania 9-km trasę.
Drugiejgrupie(od36do501at),
przydzielono odcinek o dłu·
golici 16km., a trzeciej (od 18do

351at)-20krn.Stani mCt~wyz.·

~~ ..C.U·

liiJ"" MU s,ecpa-<MnAJ SzUI-

_

H-W,dMwawat:USbriylb.
Dzi~ki tym T>'łałniesponsorom rep.
rezen~ nuzt.10 wo}nl6dzt- moIł• wystartować • zimowyda olimpia.
dlcbspec;jalnycb w latopanem ! Byd·
łosza:)', zdo~

oaczono na pl. Kościuszki.
Natomiast na 17 bm. przygotowano wyścig kolarski, pod znamiennym dla Konecczyzny hasIem: .,Szlakiem walk nUr. Hubala". Tu także sta.rto......ać bę:d\ tolarze amatorzy i zawodowcy w kate-goriacb wiekowych podobnych
jak w kryterium ulicznym. ale na
tnecb ró1oycb trasach. Pierwsza
o długo!ci 40 km wiedzie z Końskich przez Wąsosz. Cza.m4, BłotniCf.. MOOrzewin~. Kamienną
Wol~ Przylogi, Sielpię: Wincentów, Brody z mef4 w Końskich na
pi. Kościuszki. Drup trasa. to od·

licmc medale.

.. . _ ___

Wszyw:y dl~i. którzy cbCIJ r6wnietp~s.i~doteao rucbu moR składać oferty pod adresem: St.~

s,.newe •

OMII ~

- .........
.....__..__
.... ..........

m. SlOWatt}'Slenia. gdyby nie pomoc ..,

Kryterium
i wyścig kolanld
W tym roku na dwa dni rozlotono ogólnopolską imprezę: Ieo-

Mf'ldJCQiy, Hut•waia ,.mM.".

s,eą.a.

16-111

L...,.._,td:_U.ta.•~

..-..,..._....._twecy:BS
O/SbrjyłUtlMłi~Z11 .

cineli: o dłuaości 60 tm. Start także
w Końskich. Tnecia trasa, dla mUwytrwalszych kolarzy. o długości
80 km wiedzie z Końskich przez
Wąsosz, Czarną. Stąporków, Pat·
dołów, Swierczów, Odro~k,
Szałas, Samsonów, Ctniósk, Ra·
szówkę:, Mniów, Sielpię: do Końs
k.icb. Tu nastąpi uroczyste zamł.
nię:cie wyścigu i ~czenie na·
gród. Organizatorami wyścigu są
unę:dy gmin: Koóskich, Stąpor·
kowa, Mniowa i Smykowa, a nad·
to konecki OSiR.
W wyścigu mogą bfl!Ć udział

tak nieuzeszeni., jak i posiadacze
licencji CYKLOSPOR TU. Katdy
uczestnik winien posiadać attualncbadani.altiarskie.ikasli:ochtonny.
Jak nas poinfonnowano w
OSiR, konecki wyścia .Szlakiem
waJk...• jest II teao typu w Połsce,
oczywik;i.e pierwszej klt.e.aorii Bo
podobnych jest ponad 100. Do
W}lkiJU z.aiosili się: jut, przede
wszystkim posiadacze licencji Cy·
kłosport, kolarze: z Gda6sb i K.ołobrzep .

MAiliAN IIUJSU(

S T RONA24
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Szepty na rykowisku

Alibi
KRZYSZTOF ŻMUDZIN

W

ysłuchałem wstrząsającego apelu Aleksandra Mała

chowskiego, by Polacy nie dzielili się na pierwszą i
drugą kategorię obywateli. Pierwszą - dla bojownlkOw konspłry, nH!zaletnych pisarzy, artystow, prawdziwych Polakćw itd., drugą - dla ekspartyjnych.
Małachowski zaapelował do uczuć chrześcłjańskk:h : prosłł,
by wybaczać zbłąkanym, by traktowaćichjako synOwmarnotrawnych, ktOrzy s~ruszaU wracają na łono rodziny.

Przyznam- byłoby to piękne, takie bezwarunkowe wybaczenie (choć właściwie, kto miałby wybaczać? Mówienie, te .społe
to sprowadzanie wszystkiego do absurdu, getyt
. społeczeństwo• ma na sumleniu okres prześlicznego romansu
z realsocjalistyczną władzą l za Gomułki , i za Gierka, i za Jaruzelskiego).

czenstwo•,

Piękne zatem, gdyt jedni powiedzieliby: pardon (ze zwieszonymi głowami) , a drudzy: ach, witajcłe, witajcie, zbłąkanil l było
by po krzyku, pom ijając kwestię: rozliczenia soc-zbrodnlarzy,
ktOrzy byli l są .

Tymczasem wielu mamy takich, co tądają przede wszystkim
alibi. Nie szczerego wyznania grzechOw, lecz alibi. Bez alibi nie
rozgrzeszą zbłąkanego kom uszka. Mo.te to być alibi załgane, od
początku do końca zmyślone, komedia, fałsz na kółkach , ale alibi.
Wzwiązku z tym drugastrona-znaczyta niegdyś komusząca i
zkomuszącymlkolaborująca-wychodzioczekiwaniomnaprze
ciw l alibi sobie wyrabia. Pomljając, oczywiście , zatwardzlaiCOW,
ktOrzytwierdzą, te niczego nie 11lłują, .te tycie wiedli prawe, tad-

ne przebaczenie nie jest lm potrzebne, a na obywatelstwo drugiej kategorii gwitdtą, bo porobill biznesy, więc czego im do
szczęścia brakuje?
Pomijając zatem te wyrzutki, naletywspomnieć na koniec o alibi, które nltej podpisanemu przedstawił lokalnydziałacz SD. 0tót - nie chodziło o brzydką przynaletność do kolaboruJącej
partii, ale o konspiracyjną w niej obecność. Pan ten wyznał , ts
owszem, prowadził działalność anty i jedynie przez skromn0$ć
do teJ pory Bię z tym nie obnosił. Jako ekstra przykład podał swój
sprzeciwwobec obsadzenia stanowiska szefa Izby Wytrzetwleń
w Radomiu przez kobietę. Owo anty polegało na tym, te za kandydaturą opowiedzleli slę ludzJe ówczesnej władzy, sterowani
przez PZPR. a przeciwko- on i jego partia. Z tego aktu bezprzykładnej odwagi jest dzisiaj dumny i sądzi, te przyszedł czas, by
prawdę ujawniać bez końca.
Czego mu 'bjcxymy.

Wolne żarty

si~ Smielł. - Jak mnie pan ~eu
wnerwiał,lO.damip,ow:szem,ałepańs

rzcdayjooniemzmiłaleido
.,słowa

Ludu" wysłałem ti~

wuświaty,tebysprawdzić

rosłycbaćwNiebie,Piek.leiCtyśćeu,z.

kim nu.za młoda demokracja mo&łaby
nawillzać ltOsunki dypłomal}'Cl.lle i
&dz.k~lepiejwiaćwrazie&dybyro

forma nałtyta si~ kopytami, a JO$PO'
darka strzeliła w kalendarz.
Ale najpierw musiałem stnelić w
kalendarzjasaml
Odk4d tyłem zaMZe karmiono
m.niewilJ-. teśmielf Jest knteiotru•
pem odzii.Dym w pnełcietadło, ~ ko:s4
w dłoni. Taka swucha, która oqlezas.
takuje ezlowieia. teby ucillt mu łeb.
Taki suełulnowiec:: zaświatów. przed
którym człowi~k broni si~ ~lr.ami i oogamiJ Otót- wała! Mqja Śmielf LO byt
grubyfacetoioloczterdriestlr.i,ubrany

Bylenyblr.nibezboldnie!
Grubas poczerwieniał i powoli u-

ropmi i zapachu !liarti, a tat:te 11ldosnej ...rzawy potppieóców, czyli tycia!

siadł.

T)'IDCUSemzaslałem~pobit·

- Nie
mogę- ro.do!ył r~-Bojat panu złl
mipkarlr., topan.ajednalr.zabijppoza kol ~ą. .. -Am.~panspluwp?-Mam! - po
twierdził.- To masz pan ... - wci!nlllem
mu zwitek doleów uzymanych naczu·

wic: dookoła wypnnne piece martenowskie, jakieś buty porasllj11ce perzem, &dzicn.icgdzie tliło sip ognisko z
rotenk:icm, na tt6rym wystraSZone dia·
bły z. rogami obracaly wrzestCZ~~Cll du·

~IO(Wnp.kt6rawldnienadeszla,wy-

pierz.chaływpopklchu.

- No! lam pan! -

5Zitp~lem

n6t ze

warbl4łem.

"ołu

i zamach~

łcmsip naŚmietć.-Zabij mie pan, pa·
nie Smiert w obronie wlasn~J - No,
cbyba,tet.U:-schowałf~podpaTfll'

-Q:.qC?! -war~aSmie.t rodu-

bym domapl

si~ łaski.

-

Cbciałbym,

~pana Śmierci, wz.dwiltyl- Pa-

n ie l Katdyby chciał! Patrzpan- poi.lzał stertę podań. na oko jalr.ial trzy
meuy. - To WSZ)'Stlr.o od tych, ktbrym
sip jut !)t odclcbciało. Emeryci, młode
mlłteństwa., bez. mies:z.W , bezrobot.
ni, WRł'CYmiJI!jutdol)t talr.iqoty.
cia! Nałmiett terutrz.ebaczebćwk~

Idee!- Alejacbcialbym umrzeć poza
tolejkl!l - błapłem. - A u,ite mi pan
tyt!- odpędułalipŚmielł . Obywatelu
Śt:nielf, tak nie motna!- uderzyłem w
inny dzwon. -Gdzie pałub etyka za.
wodowa?l Od pocątku Iwiata Śmierć
piZ)'clwdnłapotyeie, a czlowiet bł.a·
pł o odroez.enie wyroku. Pan łamie roIUłY&tYI -PanieiTojestkoniec::hriata,
a nie pocqtelr., jakie rqutyfł - wściekł

szyczkp,alenawidokzbli11,j~sip

Dopiero po dWIX:bdniach, adYjut u·
atredyacjpwbiurze p....owym Lucyfera dowiedziałem sip praw·
dy. Otót Lucyfer, Ksilltp Piekid, Pan
zyskałem

udus:q jak w kuchence mikrofalowej.
Jeden papierkowy anonim roznieca
wi~ optia nit tonawę&]L .. Mamy, oczywiście, i ortodoUyjnycb diabłów,
którzy nie eb~ odst.\Pić od oania, rot·
na,widdimaz.utu,ałetojestniewidka

arupa

O$lołomów. Pielr.ło

z. drogi re-

form-niezejdziei W tejebwili"'Y'}'ła·

my na Ziemi~. kotikretn ie do Polslr.i,
osraniczony kontynacni najzdolniej·
szych diabłów w eelu odbycia faeboweJO przeszkoleniL Po ieh powrocie z.ro..
bimy t u wcigu miesi~~U- Pielr.ło totał·
ne!Znaczy, demolr.ntyczne.,Piek.lo tolalne ...
Kiedy padlo słowo ,.Polslr.a" wiedzil:l~m. te m~ z. PieUa wiać w lry·
mipdoNiebal

Kuman w zaświatach
(korespondencja własna)

tym palcu .miał Uoty SYJDel, 1 w dłoni
.t.~·. czyli n6t sprptynowy. Tatle
slr.rzytowaniep.npteraz.u~kiem.

Lucyferdostał szału!

Pietłorozcza.rowałomnk.Spodzic

wczamy.poarzebowypmitur, natł\l!t'

~i=~S~C:{c~~~~

Jata tu bylapiek:ielraawan·

tura, sam

w&Mm sip kolłów usmoł'- diabłów z

k:i

P

iwi~

btt.!\-w:stałwbiJijllcn6twłtl'.tł.

Banlzop~!-nacbytiłemkartu.

pacb~, potem spod lewej Wf'Ciunąl re"'olweri pu:łciwszy do mnie oto suzelił

Ciemno!;ci, nie

Uknulooiściesz.atańskiplan!Widutc,

Berliłlski

mimi~z.yoczy.

tez.blitasi~~z.iekrcstotaliW·

mord~ jeb.!

obozie.. Ba·
raii,druty,brama,stra1nicy. - Gulq!-

nycb

uderl.)'łemsi~wczołoz.dziurq. - J alr.i

łu lr.si~

Ockn4łem si~

w jakimil

suJaa,sytlU?-odparlfaeetwmundurzc
sił zbrojn~b ONZ. - To Cz.)'łcicc:.
Obłlz. dla u)'łantów eu~~~Cych na
wi~ do RĄiu.- Widzisz uzydziestolr.i·
lomelm"''ł kołejkp do 1q0 białego
domu?Toambasadaniebiaflsb!AlOpiekielna.Nie ma przed nil! kolejek, bo
roklemu z.niesiooowizy.
Granicę Pieiła przeszedłem diabli
wiedząjak i kiedy, nie ZK:Zepiany przez
niio&o, za mDli przejccbał TIR ze lmOI'i whislr.J.lnaczJ,z.e•mołll,... kwilach
l whisky w kontenerze ... - Prawdziwe
piekło to lu było wczo~! -opowiadał
mi kierowca TIRa, którywri!łł mnie na
lebł:L - Panie! Zatrzymali 'dwa TIRy,
lr.16re pnemycały modlitewniki l wocip

był

wcale taki ciemny!

~w, postanowił zreformować

Pielr.łona wzór ziemski. Zrzeiłsi~I)'IU·

i mianoWllł si~piek:ielnym
prezydentem, w paflst..-ie :tal wpm.....

dziłpietielD4demolr.racj~parfamenw·

Ale jak? Granica z Niebem to Mur
na Murze Chińskim. o . w

Na nczę:łcie Pielr.ło z. ludzłą 1WUZ4
nabrało jut na tyle l udJ:iiego oblicza,
te za podaro~ mi przez. kierowe~
TlRaskrzynlr.p,...bisky:t.ostałemprzc

rzurony przez. ,.zielon11" gnnicp.

-TY,

zastąpiono

diabc:ł!Anielr.usici~,tebypoprosićo

stosami atomowymi. Odwieczne kotły
poszły na :z.łom - odl.\d potwie6cy
drpezylisipsamipnyJ)OlDOCJdebalw
parl amencie! Roai z.ostMy pn:ytarte, a
OJODY podwinięte pod siebie.- Diabeł
powoli zaczyna nabienć ludzilego
obłicu! ... - rn6wił z du nJ4 Lucyfer na
cot}'Jodnin...ej konferencji prasowej

azyl w Niebie? -spytałem przewodnika,Jdyltlljjmyjut.u t.resą·. - Aro,
źle mi w Pietle?- uobił z.dz.iwion11 mi·

dla'l.lłf1l0itmycbdziennikarzy.-Nie

Iem przed Pmem Bogiem. Znajdowa·
lilmy si~ w sali przypomlnaJI!eej rd:y·
serii:~. Na łcianacb wisiały setki, mote
t)'Si11ce. moni torów, a Bóg sicdział u

q.

Płor14ee

siOI)' drewns

inwestować w buty, prze.
m)'Jł ci~, pocbłaniJ.illcy tak duto e·
neraiipodez.uam&teniaduJZ. W}'SW·

musimy jut

r;zy,te~orz)'l1airlyenefliplkwiiiClj

wiOOziaeb,uamjsipupieq,

~i

np.-Mnie,...Pielr.lebjeli~jalr..wRiju ...
-wuuszył 111.mionami iznilr.qłwciem

•""'-

JasnołćNiebao!;Jepila mnie.
Kiedydoszedłem dosiebie,ilpeza·

~:~:n:=~i.?Je~·::;

jak w moieb, dz.ieci~b W)'(lbratcniacb. Przypominał starca ~ fresków
BuonatOitiego.- Mógłby JO zagnć Hemingway... - przcbie&ło mi przez myśl.
Był lwudym, starym mł'1:CZ)'Znll. miał
siwe włosy i opal01141WJ.rz, miał tylute
dlooie i mógłby pcwnie b)'t t.apil.anem
~lu z. powiCik:i Conrada. Bóg patrzył
uważnie swoim boskim okiem opatrzno!;ci natysi4etmooiton':lw, popijał wol·
no rolp z. punki, czasem tylko nepn111
poirytow.nymgłosenc.O,Bote!Coten

kretyn

znowu

narobil?1"- i nacistał
lit!llci•... l w tym momencie

.~dsk

n&

Jean twarzY przybywała kolejna

z.marszcz.kalubbruzda,awbrodzłelr.o
\ejny,siwywłos.

- Panie Bote!- szep04łem.- Tak.?powiedział ehropowat ym &Josem.- Pa·
o ie.,jestem dziennikarzem, powiedz coł
Pollkom. - Bote! Mle;icie:t litość nade
mn11!... -zasłonlłtwarz,spojrzawsz.yna
monitor polr.ul.lii!CY PnJsk~. Byt tojedy·

ny ekran, poiród kolorowycb monitorów,..: ktbreao wiato &Zil"l.J7.D4.- o.
Matko Boska!- wyrwało siPsto.ilłcej obolr.Matce Bosk:lejiJej twarz równie!

..

.".,."..

Aja,mimotebyłemducbem,zefltl·
cbuwyzion!łłernducba.

Trzebanadludzkiej,bosiiejsił)'iod·

pomo!;ei, by !)t na ro dziełl t ......r%11 w
twarz z. pra~ I bY ona nie z.abiiL
Bóg mi łwiadkiemL
O czym donosą.. cudem boskim poWJ6ciwsz,ynaojczyznyłono ...

LESZEK KUMAŃSKI

PS
•

•

Po felictonieomojejśmier·

ci mam dwie reOeqe. Jed·
nąsmutną:niestcty,niett6-

rzy moi czytelnicy czytają tylko m«* tytuty_l>ruMop~wnęłmielszycb
soachniepodejrztwałem,tetyluludzi

dany mnie sympatq i tyl u ludzi wystawi·
lemnapróbę:W)'trZfmaltlłcisetta.- l włał·

niedls nich - warto.cholera,t)t!

Kuman

