Winni są policjanci czv obywatel?
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Wizja
lokalna

numerze:

e Egzekutor
Sprawa gangu karat&ków ma coraz więcej sensacyjnych wątków
- czytaj str. 8

Polska opleciona si&narkobiznesu
- czytaj str. 16-17

cią

e Majewski
kontra
Fiat
Jakie są granice ryzyka
samochodo-czytaj str. 6

wyścigów

wych?

e Zawód:
taksówkarz
Boją się.

Strach opuszProkurator zarządził wizję lokalną, aby odtworzyć przebieg interwencji policza ich, kiedy pasażer zacji, w trakcie której pobito rodzinę Chałońskich ze wsi Kolonia Bogoria kolo placi i wysiądzie z auta
Staszowa. O ośmiomiesięcznym dochodzeniu do prawdy _czytaj na str. 10
- czytaj str. 9

W lasach znów pojawiła się
plaga komarów i kleszczy.

Zjawisko to mate nie tylko

.l

zepsuć

wakacyjny

wyjazd, lecz także stać się
niebezpieczne dla naszego
zdrowia. Ugryzienie kJeszcza
bywa przecie! przyczyną tak
powa1oej choroby jak bore·
lioza czy kleszczowe zapale-

nie mózgu. Czy motemy temu
przeciwdziałać?
Szczegóły

na stronie 5

Już za tydzień!

Cudze chwalicie,
swego nze• znacze•
Kiekdtie biuro tury.rlyctne .rpn:edaly jut lipcowe skiUOWQnia na

WCVU)'

wg6rac:h i nad morzem. Dwutygodniowy wypoczynek zrodziną ko.rt/14ie ok. 20
mlnstaryc.ht/otyeiL

,.Siowo Ludu" spr6buje poSUihi moiliwie taitst.ąo wypoczynlw na wsi
w nl{jpopułamidszych regionach Kiel«c:zyzn.y.
Jui :o tytlzivi: Cudze c:Jr.walicie, .rwąo nie 'UUlCie!

Krzykmatki
Pierwszyraz zadzwonilado mnie w poniedziałek. Tego dnia w..SL" ukaW się artykuł na temat AIDS.- To dobru, ie piszecie a a ten temat. Ale to
z:a mało. Mój syn jest cbory na AIDS. Nie wiem De dni, może tnodni, ay
miesięcy ma przed sobll. Nie mogę jui nic dla niego zrobiŁ. ..

- czytaj na str. 16-17
Bog<;lly wybór wyrobów
uznanych producentów
w tym również wyroby
Spółdzielni Inwalidów
(zapewniamy odpis
na rzecz PFRON)

Jeśli maszgospodanttł'o, ladne. mie..rdcanie i dr.c:ialbyipn;yjqć na letnisko
wluJc:yjnych gości -napisz do .,Siowa Ludu".
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Zapraszamy do magazynów:
t<IELCE, ul. Hauke- Bosaka 9, tel. 0-41 68-74-40
RADOM. ul. Wjazdowa 4 , tel. 0-48 63-27-66
zatrudnimy pnedstawlclelf handlowych
Kontakt telefoniczny w godz. 13- 15:
KIELCE, teł. 68-74--ł1
RADOM, teł. 63-24-10

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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Uroczystości Bożego Gala
Wczoraj przed poludniem w

całym

kraju

rozpoczęły się uroczystości Bożego

Ciała. To święto ku czci Najświętszego Sakramentu w Kościele kalolickim obcho-

dzone jest od XIII wieku.
W Kielcach główne

NUMER 1870

Zdaniem Lecha Kaczyńskiego:

Są w Polsce ludzie i układy,

Bote&o Ciała rozpoczę:ły się: mszą. w
katedrze. Po mszy ksiądz biskup
Kanmierz R,rczan poprowadził ProCCSJ~ Eucharystyczną, do czterech
ołtarzy. W Radom1u msz~ świę:lą w
katedrzeodprawił ks. biskup Edn.nł
Matel'5kl, wa.eśniej ks. infułat
Mułu Cukrowskl poprowadził od
kościola pod wezwaniem św. Jana
proces~ do 4 ołtarzy.
Uroczyste msze i procesje z licznym udziałem wicmych odbyły si~
we wszystkich parafiach diecc~i kieleckiej, radomskiej i sandomierskiej.
W Warszawie procesję:, w której
udział wzi~li przedstawiciele władz
z prezydentem l...cchem Wal~.
poprowadził prymas Józt:r Glemp.

dl

NIK.L<do-.
"Przesłanki

tej zupełnie naglej
oczywiste. Ma ona zwililek
t wynikami kontroli przeprowadzonej
w 36 pułku lotnictwa- ujmujljcym si~
samolotami rqdowymi oraz kontrolli
obrotu broni4 i amunicją w związku
z firmą NAT znanej mi z oczywistej
proweniencji UOP-owskiej~- powiede~i są

dział Kaczyński.•Tym
liśmy w ka.ę w sposób

razem trafizbyt daleko
PrezesNIK podkreś
lił, że dzisieJsza dec:y7Ja potwierdla
jeao wczdniejszą tez~ o istniejących
w Polsce ludziach i układach., na które
nie ma sposobu."Tam, gdzie mamy do
czynienia z biznesem slutb specjalnych, biznesem sił zbrojnych, nickló·
rych ludzi t dawnej nomenkłatury
- tadne metody nie skutkUJ!!"- powiedział. W tej sytuaqi widz.! on jed~
motliwość działania poprzez poinformowanie opinii publicznej.
(PAP)
idljcy·-wyjaśnil.

O zawale
trzy lata wcześniej

(KJS. nova)
Metodę wcz:e-.q:o wykrywub
tawału odkryli UDtrykaóscy łebne
bnUo!Hzy - Płinrormon.l w śro6ę
POISAT. Dzięki badaniu ciśnienia
tętniczego ltnri w orpnlmóe cdowitb, jut tny lata wu..eśnlej moina
wykryt u cllorq:o prawdopodoblt6stwo wys&viellia tawału. Zdaalem
ltiełeckiq;o bnłiolop. w atedycyDłe
nie ma nk pewnqo, ale wc:usae
wylayde l proflłatb"b mop Dtlllłtj
szyć t}'ZJko :awalu serca.
- Nie słyszałem o dokonaniach
amerykańskich lekarzy- powiedział
nam wczoraj kardiolog Józef Jaguś
z Oddziału Kardiologicznego kieleckiego szpitala na Czamowie.
-W medycynie nie ma nic pewnego,

~·w parafii

zdj~cia:

katedralnej w Kielcada

Kielecki bimesmen brał towar i nie płacił

Rocznie
za pięć miliardów
Wędel, alkoboi oraz inne artykuły

spotprae i prumysiowe

n.rtośd

poud tS mllianlów starych złotych
W)'ładził od S3 llnD aa terenie knqu
Waldemar Ch., wtaśddel k:n.kowskiej spóJki ,.Da'll'ał Center"' l Prudsiębiorsm Prochakcji Artykulów Spotywcr:ych ,.Mastb" w Kielcach. Akt
oskadtairl w tej sprawie tra6 wkrótce
cło tleleckleto ~u. Wojewódzkieeo.
W czasie lnyletniej działalności
od patdziemika 1990 do listopada
1993 roku kielecki biznesmen, właś
ciciel tnech sklepów, hurtowni
i spółki w Krakowie handlował prawic wszystkim od artykułów mleczarskich ze spóJdzielni "Radostowa" i pieczywa z piekarni PSS na
Siejach po wódk~ z "Polmosu'"
w Józefowie i wę:giel z ' kopalni
w Rybniku. Tyle tylko, że Waldemar
Ch. zamawiał towar i nie płacił.
Oszukiwał w ten sposób małe finny:
spółdzielnie GS, PSS i duże przed-

takie jak ZPOW w Piń
czowie czy lubelskie cukrownie.
Tylko w 1993 roku pobrał z kopalni
- nie płacą.c - 5,5 tysiąca ton wę:gla,
wartości ponad 5,7 miliarda złotych.
Waldemar Ch. nic reagował na
wyroki sądowe i post~powanie egzekucyjne komornika. nie płacił ZUS
i podatków. Jak wyliczyli biegli,
wszystkie zaległości płatnicze jego
finn z należnymi odsetkami wynoszą dziś prawie 40 miliardów starych
si~biorstwa,

złotych.

Od października ubieglego roku
Waldemar Ch. przebywa w areszcie
tymczasowym. Akta jego sprawy
mają 19 tomów, a akt oskar1enia
przygotowany w Wydziale Ś ledztw
kieleckiej Prokuratury Wojewódzkiej zawiera blisko 100 stron. Za
zagamię:cie mienia znacznej wartości (art. 201 kodeksu karnego)
Waldemarowi Ch. grozi kara pozba·
wienia wolności od 5 lat.
(KIS)

Rodzinie
tnaxicznie zmarłej

EMILKI PELKI

.......

wyrazy alębokiego współczucia
4yn:kcja, a . .ayriele, pn1cowaiq i •alliowie
Szkoły

Po4.stawowej Nr 5 w Kidaadt oru roUke

Dariusz Gacek

chociaż statystycznie potwierdzone
wyniki badań pozwaląją na pewne
wnioski. Wcześniejsze- na trzy lata
- wykrycie prawdopodobicilstwa
zawalu byloby cenną. informacją dla
pacjenta i lekarza. Profilaktyka, inne
leczenie, zmiana trYbu tycia
pacjenta, sposobu jego odżywiania,
uprawianie sportów być może pozwoliloby uniknąć zawalu serca.
Zdaniem doktora Jagusia, każde
schorzenie kardiologiczne latwiej
jest leczyć we wst~pnym stad ium
choroby. Powodzenie wyleczenia
zawału też -w dużej mierzo - zależy
od wczesnej i dobrej diagnozy.

(KIS)

Jedenaście osób z wirusowym
zapaleniem mózgu w buskiiD szpitalu

Wirus w kozach?

Śmierć
W aocy ze łrody •• awutek
na dwoma kolejowym w Kitleach
mwł

aej z podbusłd~ renn.

Dqle 17-letnl Azułruj M.,
mles:zbalec Kazimitna Dolneco.
Chłopiec lec:zyl się na mU:owłsey

d.,..

17-latckjechal z matką nocnym
pociągiem z W8I$2JJ.wy do Zakopanego. Nagle bardzo źle si~ poczuł.
Zacz~y mu drę:twieć nogi, miał
trudności z oddychaniem. O godz.
2JO podczas postoju na stacji w Kielcach matka wyniosła syna z wagonu
i wezwała: karetk~. W chwil~ po przyjeździe lekarza chłopiec zmarł.
Wcześniej leczył si~ na mukowiscydozę:.Jaksi~ dowiedzieliśmy,jest to
dość rzadka, uwarunkowana genetycznie choroba, która atakuje drogi
oddechowe i trzustk~.
(KIS)

Samobójstwo
ucznia
14-letnl Artur, uc:ze6 jednej te

s:z.kól podstawowycli w Radomiu,
powiesil slę w środę 14 bm. w szkole.
Chłopiec chodził do 7 kJasy, mial
kłopoty z nauką. Prawdopodobnie
groziło mu kilka ocen niedostatecznych na koniec roku. Jeszcze rano
bawił się: z kolegami na szkolnym
boisku. Odszedł na chwilę: do pobliskich gand:y i tam powiesil się:. (sok)

poczekać kilU tygodni. Wszyscy
chorzy potwierdzają., że spotywali
mleko z tej samej fermy.
Stan dziesi~ciu pacjentów jest
dobry. Natomiast obawybudzi zdrowie jedenastego chorego - kilkuletniego dziecka.
Specjaliśd ostr:r:q!Q": wirus zapalenia opon mózgowychjest przenoszony nie tylko przez kleszcze, ale
także przez zwierzę:ta domowe
i leśne. Dlatego nie należy p~
nie przegotowanego mleka krowiego, i koziego.

Jedtlluły

pac;it:nt :r: tzw. pokleaCZOWJIII wirusenrym upaleniem opon
JD6qOW)'cb trafU we wtorek u.
Oddział l.abmy Szpłtala Rejonowego w &sb-Zdroju. WS~JSCJ chorzy pili mleko kozie podlodzltce :r:jed-

na dworcu

'

których prawo nie dotyczy
Miakcer ołlrODJ' IW'...._tj odwołał
~:N~wyts;zejhllyKontroft,dodys)IOIY·
MON, i)Ttktora Zespołu Obrony
Nar~ l Spraw Wenętnnyc:h, płk.
Jłufa DdtGk:l- polllforaował prez.es

uroaystości

N

- Trudno jednoznacznie powiedzieć, czy przyczyną zakażenia było
właśnie tomleko-powiedział ordynator oddziału, Zdzisław Knkora.
-Na wyniki badań, które są przeprowadzane w Państwowym Zaliadzie
Higieny w Warnawie oraz w Kieł·
cach i Białymstoku, trzeba bę:dzie

(bu)

Chuligaństwo z "Semafora"
Mieszkanka Pionek została udermna peta~ która wybuchła na jej

cleleipoparzyiri_M.
Poszkodowana przechodziła pod
oknami hotelu .Olimpie" w Pionkach. Meżczyźni wynajmujący tam
pokój stali na balkonie i rzucili w

kobietę: petardą, która wybuchła na
jej piersi i poparzyła ją. Jak si~ okazało
sprawcami chuligańskiego
wybryku było pię:ciu pracowników
łódzkiego
Studia
Filmowego
,.Semafor" -wszyscy byli pod wpły·
we m alkoholu. O zdarzeniu poinfor·
mowano burmistrza Pionek. (no,..)

Cmentarni złodzieje
pod kluczem
TrnchmieszkańcówgminyKoń-

skie w wieku od 25 do 361at dotychczas nie karanych, przez ponad mi e·
siąc, ograbiało z mosię:żnych ozdób
grobowce nakoneckim cmentarzu
paratialnym. Wpadli w pulapk~ zas.

Redaguje zespOI. Redaktor naczelny Krzysztof FAL.KJEWICZ- (tel. 424-80), zast9pca red. naczelnego: Andrzej ZAŁUCKl (lei. 459-19),
sekretarzredakcji-Grzegorz ŚCIWIARSKI- (teł. 472-55). Dział r..,ortdu (459-19), Dział miejski (443-45), Dział .tonomk:mo-polltyczny
(321-543), Dział apołecno-łtutturalny (422-63), Dział łJtCZIIOłd z CZ)'t.enlkari (501-83), Dział sportowy (525-36).
llllłO OGŁOSZEN: 448-58, lax472-51 . Akwłz)'torzy: 32-12-79. ADRES RfON(CJI: 25-520 Klelee 15 skr. poczt 47, ul Targowa 18,1ax 46979.
REDMCJA W RADOMIU: kiera.nllt- E1oten1 DOBRZYNsi<A ~el237-36), 26-600 Radom, LA. żeromsklego 65, teł. 237-36.63-20-64, 638-161, lu 281-EO. 8AJAO oot.oszaf: 63-97-a8.
REDAKCJA W TARNOMZEGU: kierownik - Katanyna SOBIENIEWSKA, 39-400 Tarnobrzeg, uL MoniUSZid 3, teł. (0-1 S) 23-31-57, BIURO OGŁOSZEŃ: (0-15) 23-31-57.
WYDAWCA: EXBU0-13 .Wydavmlctwo" ap. z o.o., Kłeloe, ul. Targowa 18. DRUK: EXBUO-Pollgrana SA, IOelce, ul Góm8 21. Pfenumeralt PfZYtll'lt.M wszystkłe
urzędy pocztowal odziały .RUCh" na tfłfeflle WOfewOdZtw kieleCkiego, radOmskiego.! tamobnesklego.
ISSN 0137-9275

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

tawioną przez policj~. Prokurator
rejonowy zastosował tymczasowe
aresztowanie. Policja odzyskała
cz~ skradzionych przcdmio!Ów tj.
64ozdobncuchwytywlazówdogrobowców.
(mak)

Redaktor wydania
Jolanta Majecka
Redaktor depeszowy

Marek Mael~owskl
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W razie sztunnu ro7Stneląją zakładników

r

'

,_

·-""

oh

"'lo

·-

,,·-"
~

""

P)

Czeczeński

atak
na rosyjskie miasto
Budlonnowak {dawny Swiatoj Kriest}, 100-tyslfc:zne miasto w Kraju
na południu Rosji, w od'-vtołci ok. 150 km od granicy
z cuczenifl, zostało w łrodt z.utekowane pnez oddział bojowników
Stawropołskim,

czeczeńsktch.

Kilkudziesitetoosobowe grupa pertyz.entów czeczeńskich, uzbrojonych w broń rMU)'nOWII l granatniki, wtargnfła w południe do tego

miasta. He pasłnicy wt:lfll w charakterze zakładników pacjentów l lekarry miejscowego szpitala, groż.~tc Ich rozstrzelaniem jeiJi wojsko i milicja, które otoczyły szpital, podejmą próbę szturmu. CZfłć boiowników
wycofała sit, wykorzystu.ilłC ok. 200 zakładników jako iywe tarcze.
Według pierwszego bilansu ofiar
przygotowanego przez rosyjską
Federalną Słutbę Bezpieczeństwa
śmierć poniosło 17 mieszkańców
miasta, 12 funkcjonariuszy sił bez-

.""'"

lla

:ia
;~

do

iej

1ia
ty

S)

pieczelistwa i 8 partyzantów. Rannych zostało 56 mieszkańców
Budionnowska, 9 milicjantów i toł
nłerzy oraz l czeczeński partyzant.
TASS pisze, te sytuacja w mieście
wciąż jest trudna. Próby rozmów
władz rosyjskich z partyzantami nie
przyniosły tadnycb
rezultatów.
Według danych FSB, w ataku na
Budionnowsk uczestniczyło ok. 100
bojowników czeczeńskich. Partyzanci, ubrani w mundury polowe
(takie same, jakie noszą tołnierze
rosyjscy), przekroczyli w środ~
wczesnym rankiem ściśle strzetoną
granic~

administracyjną

mi~dzy

Czeczenią a Krajem Stawropolskim

dwoma samochodami ci~tarowymi
KAMAZ, informując na posterunku
granicznym, te przejetdta kon'N6j
wiozący trumny z ciałami tołnierzy
rosyjsk.ich poległych w Czeczenii.
Ochraniający

granicę

tołnierze

MSW taniecbali sprawdzania dokumentów i zawartości ładunku.

Bojownicy, eskortowani przez
skradziony samochód milicyjny,
przebyli ISO km i ok. 12.30 wjechali
do Budionnowska. Celem ich ataku
- uwata si~ w rosyjsk..im MSW- był
znajdujący się w tym mieście jeden
z największych w Rosji zakładów
chemicznych, produkujących polietylen. Terroryści zamierzali wysadzić w powietrze zakład, aby wyw<r
łać katastror~ ekologiczną w regio·
nie- twierdzi agencja ITAR-T ASS,
powołując s~ na źródła w MSW
Rosji.
Partyzanci zajęli poczt~, gmach
władz miejskich i próbowali zdobyć
siedziby FSB i milicji. Milicjantom
udało si~ odeprzeć atak.
Milicja i wojsko, które przybyły
z odsieczą, wyparły część napastników z miasta. Wycofując si~
z Budionnowska czeczeńscy bojownicy uprowadzili kilka autobusów
z zakładnikami, ~korzystując ich
w charakterze tywycb tarcz. W kolumnie z zakładnikamijedzie także
cysterna z benzyną, którą napasł·
nicy zamierzają podpalić w przypad·
ku zaatakowania ich. Czeczeńscy
bojownicy oświadczyli wycofując

z miasta, te zakładnicy zostaną
rozstrzelani, jeśli rosyjska armia nie
wycofa się z Czeczenii.
Pozosta1i w Budionnowsku party·
zanci schronili się w miejscowym
szpitalu. Gro1ą rozstrzelaniem ok.
60 znajdujących się w szpitalu pacjentów i lek.arzy,jeśli wojsko podej·
mie próbę szturmu.
Agencja AP podała w czwartek
rano, te około 50 partyzantów czeczeńskich
wciąż
przetrzymuje
w szpitalu w Budionnowsku około
500 zakładników - personel
medyczny, 60 pacjentów i osoby
wzięte z ulłcy.lnna grupa partyzantów usiłowała przebić si~ w nocy
w kierunku Czeczenii, jednak zostali odparci przez rosyjsk..ie siły bez·
pieczeńsiwa blokujące miasto.
Rzecznik MSW Rosji Jewgienij
R.iabow powiedział, te rosyjskie siły
bezpieczeństwa nigdy dotąd nie
miały do czynienia z taką sytuacją
jak w Budionnowsku. Do Budionn<r
wska przerzucone zostały ,.Alfa"
i ..Vega", elitarne oddziały antyterrorystyczne, podlegające bezpoś
rednio prezydentowi Borysowi Jelcynowi i wchodzące w skład jego
ochrony.
Rosyjskie MSZ weotWtlo w awartek Zachód do nniuay stanowiska
w spnnrie Czec:zenU po !rodowym
ataku czecze6sltkb partyzantów na
Budionaowsk. Zdaniem Moskwy atU
na Budlonnowsk ,.powinien otwonyć
oay zacranicznym polltyltom". któny
nie 201rafili zrozumieć p111wddwycb
pnyCZ)'IItteczeńskiej tragedii.

Na prośb~ Czyrtlników prud/użyliśmy termin nadsyłania kort ,.Fortuny dla Ciebie". Cztkomy do soboty: w Kitleach (ul. TOIJ'OWO 18- &lcrzyn·
ka na parterze), w Radomiu (ul. ~romskitgO 65) i w Tamobrrtqu
(ul. Moniuszki 3).
Karty nalei.y podpisać.
Prosimy o niewkładanie karl do kopert.

Wycieczka, telewizor i pieniądze

si~

(PAP)

Zgady-wanka
Proponujemy

Paflstwu

kolejną

zabawtze .Słowem". Od poniedziałku
do soboty poda- haola do odgadnięcia.

Nale.ty
Utery

uzupełntć

brakujące

słowa
OZMCZOne cyframi
dedą ~ hasła w danym

tygodniu. Nałeiy wpisat je na kartt,
obok naldeić kupony od 1 do 6 l pr:z:yntnć lub przysłać do redłkc;J
(25-520 Kielce 15, Targowa 18,
skr. poczt.4n.
Losowanie odbędzie sit w czwartek następnego tygodnia, wyniki
podamy w płąl.kowym .Magazynie•.

W tym tygodniu mamydla Pańslwa
300 zł l 20 nagrOd niespodzianek.

Co łydDoń-
nowill zagadkt l losować nowe rwg.
•ody.
Ale to nie wszystko!

Na zakończenie wszvstjde nadesłane kartywezmą udział

wlosowaniu

2-osobowej wycieczki do Paryta,
koloi'Owego telewizora, 1000 zł l
niespodzianek.
Nie drapiesz. nie skrełłasz
-bawisz się l wygrywasz.

Na zasadzie sk'*'rzenb uzupełnij
dl:agram br:aku):;lcym słowem. Utery ulot.one
w kolejnoki według liah
po tygodniu dad7.:t rozwłJ~zanie.
WyhtJ} IINpori, - ' t k j - llttrlllf/

21 nagród
Społr64 IIMesłuycll 4o redakcji rovri~ś ZGADYWANKI wylosowallimy
20 osOb, które ot~~ alespodzianld orazjed~ nap-odę o wutołd JOOzt. Oto
zwydęzq:

300zl-TeresaR:z.dllowsbz Daleszyc, suszarkado włosów- Małcona&a KK:r.
lllllrSb z Kielc, dres- Monlb Wojclesuk ze Skarżyska-Kam., pi tamy- S4uai5ław Piottowicz z Bodzechowa, Wilold Kulap z Kielc, olej samochodowy (S l)Jan Wurzyaz Kielc, bluza dresowa -Jan.lnaJańławska z Kielc, puule- Hent)il
KablckJ l. Kielc, kasely wideo - Franciszek Mudta z Oslrowca, Maria Rop.la
z Chmielnika, bluzy sportowe - Krzymor Tychowicz z Kielc, Marian Głuch
zRzucowa, JuazJ-,!kowskl z Kielc, Julio BinkoW'Sid z Kielc, Zdzisława Muszba z Kielc, niespodzianki PEPSI .:. hwtl Zaród z Kielc, Adam Czartowsld
z Kielc, Zofia Wytrych z Kielc, l'ołldW Kilłap z Kielc, Stanisław Wi«zerek
z Kielc.
Po edhłlir Jlałfód, prtilmy lilaszat się od poa.lt'dzialku (19 czerwca) do pl~t.
(23 cunrc:~) w &odz9- 1,. Zamiejscowym nap-ody W)ilemy ~.

Z "Pepsi" na "Max''
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PRODUKT NAJWYŻSZEJ MARKI !!!

~wlli~a~ ®rnrn®D~Dm~
zabezpiecza TwoJe pieniądze
i gwarantule korzvstne oprocentowanie
Na KJ;entćw, któr!y od 16 cz
do 31 s;erpnia 1995 '·
założą tub przedłużą lokatę INVEST-BANKU
i BANKU STAROPOLS':l-tal<że na
dotychczasa.vych pos; • lokat czeka:

J

reklam.Q~

druk.Vemyłlstęos6b,którydllwilazos
tałJ UDI1nt :r:a n-.jlepsz.e. AulolZJ ołlZJ
ą, ustawy reklamowe od firmy
PEPSICO.
Dwa pierwsze miejsca zostały na·
grodzone zestawami niespodzianek i
zegarkami. Otrzynuj,je: Mazda Plaza
z Kielc za hasło "Na letnlll wydeczkę,
wd MAXA puSI:ec:zkę" oraz Weronika
KinlotsltazeSk.artyska-K.am.z.ahasło:

,.1 IUI MAXA, l do przodu uWDe 1
PEPSI, bez uwodu".
Komplety koszulek firmowych i
napojów otrzyma S osób: Elibida

WesuzykzRadomia, RobertROlJłsldz
Radomia, Marrk Dzlnwa z Kielc,
Tomasz MUllr z Kielc, Ou.lel Macb,c
z Kielc.
Zeslawy napojów i koszulki fir·
mowe otrzyma,jll: Dorota Panzewsb z
Szydlowca, Ritlina BriHb z Kielc oraz
Stanlslaw Staszewsltl z Końskich.
Na&rod~dodatko""-zestawem na·
pojów i niespodziankami -za ciekaw'
kartkę: ZOSlal f\all'odzOny JrrnNSZ
WaJaa.k z Radomia.
N~ ".ofntt odłitniĆ od /H)#Iied:ittllal do końc11 ct~ w redllkqi
..SL"wKidcach, wpdz. 9-16 (opróct
dlłi Jwięttt:ZiłJłCit). Owbom spou Kidc
,.ąrot~.y dostllrt:1J'trfY do dtHfłll.

Nagrody dostarcza

50 wyciecze

SERVISCO

do krajów

Kicia; teł. 550-72. Radont,. t~J. (048) 516-04~
Sandonde~ teł.

śródziemnom

6 samOIChOdiOW

ltOr

)WO

tala

,w...

Do tedakdl .,SL" DadeslaDo ltilltapocztowyda 1 haslamł
,.Pepsi Mu". Dzlsl~

~1 lwttłl:

(015) 321-409

Dziś superpociągi TGV i "retro"

Podróż przez wieki

tj.

W<)

J

Sły11ny

Jeszcze zdążysz!!!
Przed wyjazdem na
wstąp do najbliższego
INVEST-BANKU

frucuskl superekspres
XXI wieka TGV oru zabytkowy
podu- ducbda ,.retro"~
się dziś d. wpilitek 16bmaa dworcach
w Radomia, Skari;Jsku i KieiCKh ( 1

Radom, ul. Kilińskiego 15/17, teł. 246-32

:demiacllpol.skidl).
Jadący z Warszawy do Krakowa
superszybki, luksusowy TGV ( czyt
tetewe) zatrzyma si~ na ok. godzinne postoje w Radomiu (10.20), Skar·

okazji jubUeuszu 150-Jeda kolei ••

Kielce, uL Piotrkowska 12. teł. 680-374

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

tysku (11.50) i Kielcach (13.10).
Sądziemotnago zwiedził łub poje·
chać (wg. taryfy osobowej z dopłat4
za rezerwacj~ miejsca) .Taltte dziś
motna obejrzeć (lub pojechać)
zabytkowymi waaonami poci4gu
"retro• prowadzonych lokomot~
paroW4- Ciuchcia zatrzyma sił: aa
nieco krótsze postoje w Radomiu
(9.55), Skarl:ysku (11.35), ICJelcacb
(13.20) i S~dziszowie 04.50). (kk)

SŁOWO

STRONA <4

meszczę:ście zacznie nawoływać do
zaody 1 zameehania urazów, zosta-

Spod klucza

J

eden t uczniów Platona pow•_edzial _kiedyS swojemu
mistrzowi, że woJalby od
Sokratesa Pr'ZYJlF k1elich cykuty, nit
od niego lueh(;h wina. Platon mial
opm1~ zaw1stnika i jeszcze gorzej.
P1aton by! również myślicielem tak
meprzect~tnym. że gdyby nie on,
nie wiadomo w Jllkim punkcie by·
laby dZlSIIj tak zwana filozofia.
Na palcach zliczyć artysl6w- a fi.
lozorto tetanysta- którzy nie miell·
by opmn żlobów,zboczeńców i sukinsynów. O politykach- również na
swój sposób artystach- nie wspominam, bowiem oni suk..irisyilstwo
mają wliczone w zawód i nawet gdyby chcieli od tego uciec, nie da rady.
Przy pierwszej próbie ucieczki inny
polityk temu uciek.ąją~mu urwie
łeb.

me przez obie strony konfliktu rozjechany dokladniej niźli uczyniłby
to walec drogowy.
Czę:sto staje mi przed oczami obrazek z obrad zjazdu partii swego
czasu wiodącej - ~azd odbywał si~ w
czasach pierwszej solidarności, nie
pami~tam, wroku80,czy81, w katdym razieWdy posiadacz telewizora mial niezły spekta.k.l - k..iedy wyte·
WRJące na siebie pomyje przewodme
siły narodu usiłował pogodził jakiś
starszawy delegat. chyba z białostoc-
kiego, bo twarz mial poczciwą i mówił z charakterystycznym zaśpie
wem, a powtedział tylko jedno zdanie: nie kłóćmy się:, pogódźmy się:.
Wię:cej nie pozwolono mu jut po·
wiedzieć i nigdy już n-ie widziałem
w telewizorze owego towarzysza.
Został wymazany ogromną gumą
myszką, a ślad po nim zaginął na
wieki wieków.

Wymanie pieniaczą
ANDRZEJ LENARTOWSKJ
Z tego też powodu takzwany szaryczłowiek-co jest oczywistą bzdu·
rą, bo ani on szary, ani zwykły, tylko
koleje losu nalepiły mu taką etykietę:
- może sądził o wspomnianych powyżej, że są oni tacy,jaką mają apini~. Prawda Jest, oczywiście inna, bo
pan X, czy pani K jest równie dobrym intrygantem i draniem, tylko
znanym ze swej przypadłości jedynie w biurze, czy na klatce schodoweJ, co wcale nie umn1ejsza przywar.
Gdyby pan X był na przykład Platonem, jego drań.stwo znane byłoby
pokolemam do korica świata.
Nie ma grupy społecznej bardziej
zlej lub mniej dobrej. Przeci~tna
drań.stwajest raczej równa. Rótnica
taka, żejedni kłócą s1ę:publicznie, na
oczach wszystkich. inni w małym
gronie, ale u to z wię:kszym zapałem, bowiem u kłótnię: pisaną moż
na ślizgać się: na ławie oskartonych,
zaś za podwórkową pyskówk~ dostać w dziób, pod warunkiem, że Jest

si~słabszym.

l co charakterystyczne.

Każda

próba mediacji kończy si~ fiaskiem,
a człowiek spokojny i zgodny, który
chce dobrze- nie ma nic gorszego,
nit chcieć dobrze - i który na swoje
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Z daleka i z bliska

Dyplomacja wahadla
WŁADYSŁAW GRABKA

,..,.., A vsi~ historycz- -układem z Camp David mi~dzy podróżydostolicpaństwzaintere.1 .L'1.l\._ ~;;~:;;~a, że ~e~';:;:::~~;;/;:~':!:: ~f;~n;;~JJ~;;~;;~ro;::;;an;:,~
znaczą«porozumieniapo/ityczne,

autonomiipalestyńskiej,glównym

łagodząC/! napięcia na
Wschodzie, są wynikiem

stosunki. Uregulowano wząjemne
Bliskim problemy terytorialne, otwierając
tzw. wa- niejako drog~ do dalszych poczyhadłow(j dyplomaQI. Słyną z niej
nari pokojowych w regionie.
.szczególniedyplomaciamerykariscy, któn:y w okresach najgłębszych
Nie pnyszły one szybko. Anwar
kryzysów po/ityczrrych czy militar· Sadat zaplacil układ życiem, ginych krążą bezustannie między nąc w zamachu, Izrael znangażoposzczególnymi slolicami regionu, wal si~wwalk~z Palestyriczykami,
pnenosząc poglądy i propozycje, dokom{jąc nawet inwa~i na Uktóre ze wzgl~dów polityczrrych nie ban. Wydawało się, że na Bliskim
mogą być wymieniane w spotka- Wschodzie impas trwał b~dzie koniach bezpośrednich.
~~;:,;~:~::;::;:::~:::::/::::;';;~

prob/ememstalysi~stosunkiizra
e/ska-syryjskie. Zaangażowany

przedmiot sporu był wart tyle co
dzieła zebrane Stanisława Ryszarda
Dobrowolsłr.iego, widzialem w całej

spektakularnym wneśniu 1991 roku, po długich ~z::~e::~~~:::;~~:ó;, z~:~:::e
i tajrrych nego<jac;jach w Norwegii, mi(jsca osiedlenia.
porozumienie mi~dzy doszło do częściowego porozumielzraelemaEgiptemdwoma, wyda- niamiędzylzrae/emaOrganizarją
W minionym tygodniu Warren
waloby si~ śmiertelnymi wrogami. Wyzwolenia Palestyrry w kwestii Christopher znów wędrował od
SytuaQę komplikowal fakt, iż autonimii Palestyriczyków w stre- stolicy do stolicy państw Bliskiego
wówczas na czele tych paristw stali fte Gazy i na zachodnim brzegu Wschodu, spotkał się także z Arapolitycy o charakterach uznawa- Jordanu (w Hebronie). Wprawdzie farem. Ęfekt - na koniec czerwca
nych za niezłomne- Begin, jako zwielomapneszkodami, z obydwu zapowiedziano początek rozmów
premierrządulzraelaiSadat-pre- stron,aleprocesnormalizacjipos- izraelsko-syryjskich na temat zazydent Egiptu. Dyplomacja poś- tępuje. WkrótCI! potem podpisano warciaukładu pokojowego. Wielrednictwa rozpoczęta została pnez układ między Izraelem a Jordanią, ki postęp, złamanie ostatni(j przeStany Zjednoczone praktycznie rozpoczęto mniej Tub bardziej ofl- szkody, szansadąfinitywnego rozbezpośrednio po wojnie Jon Kipur, cja/ne rozmowy z Syrią, która naj· wiązania konjliklu, klóry liczy so-

go siebie mam. Na pocieszenie i us-

do ostateczności.

znatury pokomyjestemjak owca

-takosobiemo:żepowiedzieć każdy
człowiek konfliktowy- kłótni nie

znoszę: w równej mierze jak wier-

~~~:~n~n~p~ińr~~~~~

!:

człowieka mierzy się: liczbą wrogów
to nie chwaląc si~, taki bezwanościowy nie jestem. Jeśli tylko się:gnę:
pamię:cią, zawsze bylem w jakimś

fa~:~:·kk~e~:w:~~~~f~0~~- ~~

Nąjbardziq

m.in. w sprawy Ubanu i poparcie
dla przeciwników Arafata, prezydent Syrii, Hafez Asad, postawił
żelazny warunek- całkowityzwrot
Wzgórz Golan. Izrael nie chciał
nawer o tym słyszeć. Wzgóna re
bowiem, to niemal przedmieśde
Damaszku, tereny z których można
kontrolować strareglczne ośrodki
Syrii. Ponadtozasiedliloje tysiące

przykładem ~wahadłowej dyplomocji~ było

~:1~;:!~~j=~;~:~~J:~{~ !i~:Zj~;:O:r~~~~'::!,f~:z;:;~:: :~:!~zS:~~;~~0n~i!:z~;;:;~~ ~~::;:::;~;:;:ć~=~s:~·;:
iy7tr.~i~~~;=~~d~~g~ =:~:~~

znalazł si~ w takiej sytui'cji. Chcia·
lemnapisaćprawiekatdy,aleminął·

bymsię:zprawdą.Każdy. WyJątk.iem

~i~~:~~d~:e:c:~z~ą;~~~:~~~~

szymi ludźmi wśród hien.
Nieprzypadkowo pozwoliłem sobie na kilka wynurzeń niemal teoretycznych, bo od najbliższego tygod-

~~~~~~i~n~~.c!~!c:n~P~t:~?ę

bę:d~ kłócił.

Sygnał zmian polityki dal An-

war Sadat zrywając więź militamą
i polityczną z Moskwą. Dla Waszynglonu la ,.wiosennajaskólka~
była znakiem, że czn.s pne}qć samadzielną ini(jarywę ~powolnych

kroków". Zaowocowaly one, sen·
sacyjnymjak na tamte cza.l)l arc:yważnym
aktem politycznym

wu zwrotujej Wzgón Golan, oku·

~::~~~~g;r;;;·~~~!~j::, d~;;;:

powonych od 1967 r.
wiele różnic interesów (m.in.
W ostatnich kilku tygodniach Liban, poparcie dla palestyńskich
Amerykanie nasilili znów swoją organizaQiterrorystycznych}poza
wypróbowaną ,.dyploma(ję waha- preten~amiterytoria/rrymi. Napodla". Sekretarz stanu Wa"en ważnysprzeciwnapotkatakżenąd
Christopher, (który był nego(jato- Rabinawewnqtrzkraju.A/edOŚ'tł-·iadremjuż w czasie prezydentur Rea· czeniazEgiptem, OWPiJordaniąpo
gana l Busha, mimo iż demokrata) rwałają sądzić, że i ta najtrudniejsza
co jakiś czas odbywa kolejne tury bariera zostanie pokonana.

1·---------------------------Szkoła nie zastąpi

rodziny (l)
RYSZARD CZARNY
została

niedawno osólnopolsk.a konre-

rencjadlalruratorówoświatypoświi(CO

na włldnie tej problematyce. Omawiano

wlaściwieisl:uteczniezadbaćowycho

na niej sposoby pncciwdzialania temu
niekorzystnemu zjawisku, jakie -przyj~to
i jakie zamierza si~ realizować w tym
zakresie. Ponadto rozwijaj4C)' si~ !i}'Stem
poradnictwa rodzinnego,ltt6ry cieszy si~
znacznym zainteresowaniem zarówno
wśród rodziców, jak i młodziety, ma
za zadanie wspomaganie środowiska
rodzinne1o przy usuwaniu i rozwi4ZY·
waniu sytuacji konn1ktowych. Poradnie
p.sycholo&iczno--peda&OJiczne działa
jące na terenie całego kr~u udziełają
nauczycielom i wychowawcom steroko
rozumianej pomocy, wykorzystujlic w
tym celu rótnorodne formy pracy (np.
tremngi interpersonalne, warsztaly, za-

wanieswoich dzieci. Dlatego t et .system

j~aterapeutyczne,-prelekcje,wyklady,

edubcji,opiekiorazprofilaktykimagłó

udział pncdstawicieli poradni w obradach rad pedqogicznych). W ramach
pomocy udz1elanej rodzinom prow~
one usługi mediacyjne, które najcz~ciej
stanowill element terapii rodzin ~~~
cych w lttyzysie. W ubie&lym roku
udnelono pomocy 7.600 rodzinom co

nie szkoła, czy placówb oświatowo-wy
chowawcza. a ealobzlałt negatywnych
wpływów sytuacji
społeczno-ekono
micznych państwa. Natomiast głównym
obecniezadaniemszkołysta,iesi~erekty

wne przeciwdziałanie przejawom wspomnianej ap~i oraz pomoc w usuwaniu
przyczyn jej powstawania. Takich przyczyn upatrujemynie tylko we wspomnianych prujawach okresu transformacji
społecznej i w unieniaj4C)'ch si~ warunkachekonomicznych,lecztaktewswoislfRl kryzysie rodziny, która obarczona
trudnymi zadaniami w zmieniającej si~
rzeczywis!ości nieznajdujedość siły, by

wniecharakterwspomagąjący rodzin~ w
wypełnianiujej podsl.awowych zadań, do

których nalety zalicz)t wychowanie
dzieci Weclum.in. pod~praktycznych
i skutecznych działań wobec pncJawów
agr~i dzieci i mlodzietyzorp.mzowana

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

stanowi wzrost o 26 proc. w stosunku do
liczby udzielonej pomocy w rol:u szkolnym 1992193. Olcę podkreślił., te Rkola
ole D$lvl rodziay. Mote ją tylko wspomóc i wskazać motliwości przeciwdziataniawrótnychtrudnychsytuacjach,nie
tylkowobec agresji. l to staramsi~ robić.
Jednym z konkretnych sposobów przeciwdziałania przejawom agresji wśród
dzieci i młodziety jest realizowanyobeonie przy WJpóludziale Urzędu Kultury
Fizycznej i Turystyki ogólnopolski program ~Sport wszystkich dzieci", który tn11
r6wnid charakter profilaktyczny.
W ramach tego programu w ponad U
tys. szkół prowadzone~~~ sportowo-rekreacyjne, w których bierze udział
uzdolniona sportowo, a mote przede
wszystkim, młodzi et pncjawiaj4ca trud·
ności wychowawcze. Średnio na sztoł"
przypada S godzin dodatkowych teco tY·
pu zaj~ tycodmowo. Staramy si~ w ten
sposób nietylkozainteresować mlodzid:
samym sportem, lecz ltsztaltować umiej~tność potyteanego spędzania ~
wolnego.
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Zwycząina, dziecięca
pokusa:
si~gnąć
po
cukierka. Chyłkiem, na

•

dziedzińcu

wiekowego klasztoru

cystersów w Wąchocku. Tu~ obo~
ołtarza, przygotowanego na JUtrzeJszą mszę polową.
Rozglądają się, czy aby kto nie
widzi tej chwili slabości i dalej spisują z Jr.lasztomego muru, zamienio-

nego w Panteon P~mię:ci Narodowej: ,.por. Siamsław Wróbel
.czujny", dowódca
kompanii
dywersyjnej w Wąchocku. Od 20
września · 39 pierwszy konspirator
w powiecie iłteckim. Aresztowany,
wywieziony do Gestapo w Radomiu zamordowany w Oświęcimiu 2

kwi~tnia'4J".

Piszą starannie, w jednakowych
zeszycikach. Jest sobota, 10 czerwca
'95. Przyjechali z Koszalina. Uczniowie jednej z tamtejszych podstawówek. Oprócz tych zeszycików
każdy ma nowiutką ksiątkę: Cezarego Chlebowskiego "Pozdrówcie
Góry Świętokrzyskie".
- To na prezent dla kolegów
z ósmej klasy. Kończą szkolę:,
odchodzą. Niech mają pamiątkę:.
Czekamy,at wyjdą partyzanci z zebrania. Poprosimy ich o autografy. Bo
to są prawdziwi partyzanci?- upewnia się: rezolutny chłopak. - Od
. Ponurego• i "Nurta", tak?
Znów idą w ruch długopisy: ,.W
120 roczni~ załotenia na Wykusie
kwatery dyktatora powstania styczniowego i w 40 roczni~ stworzenia
tam bazy zgrupowań partyzanckich
Annii Krajowej, dowodzonych
przez Jana Piwnika - "Ponurego";

1863-1943-1983".
Cały

mur tablic. ,.A jeśli komu
drogaotwarta do nieba, tym co siutą
Ojczyźnie" - Władysławowi Jasińs
kiemu, harcerzowi, twórcy tajnej
organizacji "Odwet" i dowódcy
oddziału partyzanck.iego ..J~drusie".
-To nasz, harcerz. T et zginął. W
1943 roku - dyktuje dziewczynka
z włosami związanymi w kucyki.
Przy tych tablicach mają więcej
roboty. Ale piszą. Historia polskiego
Państwa
Podziemnego,
które
"pozostanieświatectwem siły zorg.a·
nilcwanego narodu i znakiem
niewygasłej nadziei". Historia sil
zbrojnych Armii Krajowej, która
,.była

najliczniejszą

w 1945 roku, zamordowali i pochowali nie wiadomo gdzie. O rany, ale
oni wsadzali do wi~zienia tych
akowców! Ale ich mordowali!
Podchodzi piegowata dziewczynka: - Czy .,Ponury" był na
prawdę ponury? - pyta.
- Zapytaj o to jego brata- Józefa
Piwnika "Topolę:".
Milkną. Nie spodziewali się, te tu
jest brat ,.Ponurego". Tet partyzant.
W pośpiechu spisują epitafium poległych i zamordowanych. Epitafium
pokolenia: ,.Nas nie btrdzie, lecz ty
nie zginiesz. Pieśń, cię weźmie,
legenda przechowa. Wichrem
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-

była

wolność.! była.

Tak mówi Zdzisław Rachtan
"Halny" - tołnierz ,.Ponurego"
i jego zasttrpcy - Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ,.Nurta". Jasne,
są dumni z tego Panteonu w Wącho
cku. l z tego, że udało im się przenie:śi: z obcej ziemi, na Wykus, prochy ,.Ponurego" i "Nurta". Ale czas
jest nieubłagany.
-Odchodzimy na wieczną wartę
mówi ,.Halny".- Brakuje sił. Trzeba
przekazać t~ na.szą wia~ i nadziej~
młodym. Niech strzegą tradycji.
Czym bez niejjest naród?

z tadną wtadą Robił swoje.
Fachowo i godnie. Był niewyaodny
-tłumaczy "Halny".- Podobnie,jak
Jacenty Frydrych - komendant
wojewódzki kieleckiej policji. Był
niewygodny dla władzy. Bronił
prawdy i honoru. Od dziśjest z nami.
Tu s i~ nie mówi "politycznie".
Mówi si~ wprost. Oto kaleki partyzant nie mote doczekać sitr orzeczenia inwalidztwa, bo nie ma pieni~
dzy, tebydać ,.w łapę" lekarzowi.
-Gubi nas powszechne przyzwolenie na niegodzi~ i złodziejstwo
- mówi "Kaktus" ze Starachowic.

Nas nie będzie,
lea ty zostaniesz
JJIDWIGA KAROLCZAK

ałos brzmi inacz~. Choć wsz.y!IC'f
śpiewają :z przejęciem : i .,Strzelcy",
harcerze~ i zmęczone nadm•arem
z Koszalina. Słuchają,
homilii biskupa Edwarda Matenkiego. Apelu poległych i salwy
honorowej. Czujnie wypatruj•
bohaterów.
l p~d~ do nich. Do .,Szarego",
,.Dzika", "Halneco", .,Topoli",
,.Andrzeja'" i tylu innych. No i do
autora k.siątkl. Bo jest Cezary Chle·
bowski. Przyjechał. Alet ~dzie prezent dla kolegów. Ale niespodzianka!
~
•
W czyste niebo strzelaslup ognia.
To pora harcerzy, ocnisko. l piosenka z tamtych lat: .,Choć z dala
swą mamy rodzinę: i bliskich, my polscy żołnierze od Gór Świętokrzys
kich".
Las ciemnieje. Zadna władza nie

i

wrateń dzłeci

pofatygowała si~, żeby być choćby

z tą mlodzief4, z 14 garstką
partyzantów. Wieniec pod kapli<:4
Matki Boskiej Bolesnej slr.lada burmistrz Wąchocka. Tylko on. Obok
całkiem prywatnych kwiatów, na
które spada wieczorna rosa.
chwil~

IV

Niedziela. Znów
Wąchock. Uzupeł-

• nienie Panteonu.
tablicdowódców Annii
Polskiego Państwa Podziemnego.
Jeszcze tylko wybory. Honoro- Generałów: Michala Tokanewswym prezesem będzie żołnierz kiego-Karaszkiewicza "Torwida",
,.Ponurego"- major Marian Świder Stefana
Roweckiego
"Grota",
ski.,Dzik". Prezesem urzędującym Kazimierza
Sosnkowsk.iego
Zdzisław Racht.an "HaJny".
,.Godziemby", Tadeusza KomorowTeraz można już wz.ląć laski skiego ,.Bora" i Leopolda Okulici kule. Wyprostować obolałe plecy.. kiego ,.Niedtwiadk.a". Dopełniła si~
Jedziemy na Wykus.
historia tywych i umarłych.
Za§wiadcza o nłej obecność Adama
M= zoayn• •• Bienia, ministra rządu emi&racyjzawsze tą samą pie- nego, ostatniego tyjącego spośród
• śnią: ,.0 Panie, sądzonych w moskiewskim ,.procektóry jesteś w niebie, wyciunij spra- sie Szesnastu".
wiedliwą dłoń. Ile lat czekał Henryk
Jest coś niezwykłego w tej mszy,
Pawelce ,.Andrzej", teby ją zaśpie celebrowanej przez księdza inrulata
wa/:.. tutąj, na tej leśnej polanie? Ile lat - Józera Wójcika. W jego słowach.
błagał .,o polski dom•? Wię:c jego
Nie tylko dlatego, że to 51. rocznica
śmierci "Ponurego". To są słowa
porządkujące sumienia. Wię:c kiedy
cichną - trochę: tal. Ale zaraz - od
ołtarza - płynie wierszowany list,
nadesłany z Nanaimo w Kanadzie
przez partyzanta ,.Ponurego": .,Nie
będziemy zrzędzić, ni narzekać .
(Nie będziemy przeszłości na stragany wynosić) po to by ją spienię:tyć,
by na oklaski czekać".
Nie szkodzi, te znów nie ma polityków, choć bardzo by im si~ te
słowa przydały. O ile nie zanudziłyby ich na śmierć. Przed pomnikiem ,.Ponurego• pochylają się
sztandary wsz~tkich oddziałów
partyzanck.ich AK z.. Kielecczyzny,
harcerzy i ,.Strzelca". Wartę honorową pełni policja. Dzieci z Koszalina strzegą swoich skarbów: starannie zapisanych zeszycików i ksiątek
z autograrami. Morze kwiatów
mdleje w upale, pod pomnikiem.
"Nas nie bę;dzie, lecz ty nie Zglfot. Dariusz Gacek nieS7'"; IQ p~wn~
Odsłoni~cie

chwały w historię: poPfynies:z
Armio Krajowa".
Zamykają
zeszyciki; jeszcze
jeden cukierek. Czekają na boha·
terów.

II

Bohatero~e są zmę

czeni. Laski, kule, roz• trzepotane
serca.
Coraz ich mniej. Co roku - chwila
milczenia za tych, co odeszli.
Nie poddają się:. Ledwo wyszli
z wi~zień, ledwo władza ludowa
pozwoliła im, ,.zaplutym karłom reakcji" wrócić do wzgl~dnie normalnego tycia, po 1957 roku - zaczęli
krzątać się przy leśnej polanie, na

Zjecha1i si~ tutaj, do Wąchocka,
z całej Polski. Na waJne zebranie
sprawozdawczo- wyborcze Zarządu
Okręgu Światowego Związku ŻOI·

nierzy AK Zgrupowań Świętokrzys
kich "Ponury" i "Nurt". Pytają: dla·
czego knyt policyjny imienia
"Ponurego" utkwił gdzieś, choć
wszystko było gotowe? Przecież
"Ponury" był policjantem. Wzorem
policjanta..
Na to pytanie nie ma odpowiedzi.
Wi~ robią to, co mogą: przyjmują do
swojego grona- jako członka honorowego- Krzysztofa Przybylskiego.
- Bo nie chciał, jako komendant
rejonowy w Kielcach kumać si~

armią

w okresie Ił wojny
w kraju okupowanym
przez nieprzyjaciela".
- O,jest tablica generała Fieldorfa
~Nila"- cieszy się chłopak. - Czytalem o nim. - Patrzcie: "skazany
w haniebnym, sfingowanym procesie wyrokiem sądu PRL i stracony 24
lutego.54".
- l generał Borzebobaty był skazany po wojnie na śmierć- podbiega
od kolejnej tablicy zdyszany chło
piec z nowym odkryciem. - Ale go
WfPuścili komuniści w 1953 roku.
- A podpulkownika Antoniego
Wiktorowskiego, dowód~ 2 pułku
AK w Sandomierzu zamknęli
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Wykusie, teby chociat tam

podziemną

światowej

Arthhv11lne tełjęcie t pochówku prochów .,Nurt.a'" na Wykusie

ZEPSUJĄ

KLESZCZE l KOMARY NIE
Wybierając się

na wakacje warto zabrać ze

Wiadomo

III

sobą środek,

przecież, że stała bliskość

tych

CI WAKACJ I!

który sprawi, że kleszcze l komary nie

natrętnych

będą

dla nas

uciątliwe.

owadów może zmienić w koszmar nawet najwspanialszy

wakacyjny wyjazd. OFF! w aerozolu skutecznie odstrasza kleszcze i komary. Jest łatwy w użyciu ,
wystarczy spryskać

odsłonięte części ciała

i ubrania, aby owady trzymały się od

nas z daleka przez wiele godzin. OFF! ma przyjemny ~pach, i co
najważniejsze

nie wysusza skóry.

Dzlę:ki

praktycznemu

opakowaniu doskonale

mieści się

w każdym

bagażu

podręcznym.

Z AEROZOLEM OFF!
WAKACJE

B~D~

SPOKOJNE

PRZYJEMNE

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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* Śmierci w "cinquecento" - ciąg dalszy * Biegły sądowy, prof Adam Lubuśka: - Wstrzymać
*Jakie są granice ryzyka?

wyścigi* Organizatorzy milczą
Opinia
biegłego sądowego
- Wiem. te tadne pieniądze nie
prz.ywróą tycia mojemu synowi
- mówi Ireneusz Mąjewski. - Te,
które u~yskamy od "Fiata'', a jestem
o tym pri:ek8nany, pozwolą jednak
na uratowan•e tycia innych. Zamienamy bowiem całą kwotę; przeznacz)'Ć na wypasaten ie jednego z kieleckich szpitali. Wojna. jaką rozpo(;l41em z "Fiatem" dopiero się; rozkrę;ca. Po pruczytaniu artykułu
w "Słowie Ludu" skontaktował się;
ze mną prof. Adam Lubuśka z Poli·
techniki Świę;toknyskiej, biegły
sądowy w dziedzinie budowy samochodów.

Opinia profesora:
- Wstrzymać wyścigi
Profesor po przeanalizowaniu
wyników ekspertyZ napisał m.in.
(. ..) mogr stwludzić. że w analizowanym przypadku wahacz wykonano
z materialu kruchego, w którym niewielkie karby zmrczmiowe doprowa·
dzily do nagłego zniszczenia po krót·
kim okresie eksploatat;ji pojazdu.
Stwierdzilem również, U wahacz
wykonano z żeliwa Qeroldalnego
o osnowlepulirycznej, o twardoid ok.
HB"""16(), a zasto.sowana technologia
dopuiciła wy.stqpienia wad odl~nl
czych. Firm( .Fiat• C«hl4}e od lat lansowanie żeliwa Qeroidalnega na elemen{)' konstrukrji pojazdów i to zawsze uwatalem za postrpowe (...)
Znanemizasto.sowaniadorycz;yłyjed·

nak d~m~ntów sto.sowanych w pojazdach o ograniczonej szybkoid, poza
układami stanowiącymi potenqalne
źródło

zogrot~nia

bnpiecz~ństwa

publicznego w TUchu drogowym. Cały
układ elementów poeiwoz/a samochodu stanowi jednak potmQalne
źródło wgrożenia i to tym wirksze, im
wirJaze szybkośd rozwija pojazd. ( .. .)
Być możeanalizowany przypadekjest
odosobniony w iwietle nonnatywnych
prupis6w technologii wytwanania,
jednakieświadczyloby to negatywnie
o kontroli jakoid u ~twórcy ( ...).
Dokumentów w tej sprawie nie udostrpniono, niemniej jednak jut faktrm. ie projekt i technologiajest dziel~mftrmy.FiatAutoPoland•sA,ana

tej podstawie onajest w pdni odPowiedzialna za oferowane na rynku
pojazdy. Z drugiej strony wiadomo, że

Dz

iś i jutro na torze "Kielce" w Miedzlanej Górze rozegrana zostanie trzecia eli·
mlnacja tegorocznej edycji wyścigów o Puchar Cinquecento. Na nasze lamy
sprawa śmierci Man:ina Majewskiego, przedstawiona w artykule

wraca

.śmlerćwclnquecento" (Magazyn .stowaludu" z2czerwca).Przypomnijmy,żekierowca

Automobilklubu Kleleckiego uległ 22 września ub. roku wypadkowi podczas treningu
przed elimlnacj~ Górakich Samochodowych Mistrzostw Polskl w okolicy Jeleniej Góry.
Trzy tygodnie pólniej zmarł nie odzyskawszy pnytomnoścl. W wyniku działań podjętych
pnez rodziców Man:ina, przep1 owadzooiD dwiedodatkowa ekspertyzy wraka samochodu.
Ich wyniki pozwalały pnypuszczat, że przyczyn~~ wypadku było pęknięcie- przedniego wahaca. Plzekonani o tym państwo Majewscy zażądali siedem miliardów starych
złotych odszkodowanie od producenta samochodu, c:zyti . Foata Auto Polancl" SA. . Foat"
odrzuci! roszczenia Maj-*ich.

Majewski
kontraFiat

publiczności.

dopóty nie zmieni( zdania o wprowaduniu niebezpiecznej innowar;ji
w samochodzie .dnqueanto•. Z td
SlltMjPl'fJlCt:YIIY lnNi4m, Utmdkh
phlnowt~ne wyścigi o Pvclulr Cilłque
crttto powbuty być wsh;zytłłllae te
Wf61ftl• M upoilnie tdrowill
ii;yciałiei"'tffC6w i ~w'".

Granice ryzyka
-Nie, nie bę;dę blokował toru cię;
tarówkami,jak obawiają się; organi·
zatorz.y wyścigów. Nie znaczy to jednak, że będę; siedział w domu z zało
żonymi rękami. Tak, jak zapowiedzialem w liście do dyrektora .,Fiat
Auto Poland" nadszedł czas na czyn
- mówi pan Ireneusz Majewski.
-Mam w zanadrzu kilka niespodzianek. które być mote sprawią. że kierowcy sami wycofają się; z wyścigów.
- List profesora Lubuśki, artykuł
,.Śmierć w cinquecento" oraz wyn iki
wcześniejszych ekspertyz powieliłem w liczbie dwustu egzemplarzy.
Taki komplet dokumentów zamierzam wrę;czyć katdemu kierowcy
startującemu w Pucbarze Cinquecento. Wnioski niecb wyciągną
sami.

Ideałem

byłoby

dodatkowe ogrodzenie toru

siatką

stwarzającą

strefę;

dodaiłową

ochronną.

TOMASZ SIJER
wszelkie konstrukt;je stat;joname, dinimiowe, szynowe, monkle i powieInne, gdzie mogą ~St(pować potenrjalne zagrożenia bnpieczeństwa
publicznego, podlegają pnepisom
dopunczenlowym, kontrolowanym
p na rozmaite biura dozoru. Nie są mi
jednak znane takie pntpisy dla pojazdów .samochodo~ch. (. ..)
lstniQe wirepaważna luka prawna
w tej dziedzinie i powinna być pilnie
usunirta w interesie publicznym
-mogło sir bowiem zdarzył, że w nastrpstwie takiego samega dęfektu,
zamiast w dnewo pojazd mógł trqfić
w grun pnechodniów i ofiar mogło
być znacznie wiruj, nie z winy kierowcy. Podsumowując, doaniam
śmiałą iniQatyro,·r firmy .Fiat Auto
Poland SA • w rorwoju zastosowań
teliwa sferoidalnego, jednakie nie
znajdujf uzasadnienia do zasto.solł·a
nia takiej wersji materia/u, jak
w badanym przypadku, na tak odpowiedzialne elementy podwozia, jak
wahacze.(...)
Dopóki nie zostanf pnekonany
~nikami badań, nec:zowoidą normatywnych pn~pisów i prawidłowoi
dą post(powania technologicznego,

wyścigów nalety się; spodziew~
wszystkiego- mówi dyrektor kieleckiej ·eliminacji, Krzysztof Tu tak.
- Zadaniem organizatora jest maksymalne zapewnienie bezpieczen.
stwa na torze, zarówno dla kierowców,jak i widzów. Nie mamy jednak
tadnego wpływu na błę;dy kierowców a nawet najlepsze zabezpieczenia nie zwalniąią kibiców od myśle
nia. Tor .,Kielce• prawie na calej
swojej długości zabezpieczony jest
barierami, wytrzymującymi uderzenie samochodujadącego z prędkoś
cią nawet 200 km/b. Nie znaczy to
jednak, te mo1na stanąć tut za
barierą. Miejsca wyjąiłowo niebezpieczne wyłączone są w ogóle dla

TylepanMajewski.Niesądzę;jed

nak, aby któ.ryś ze 120 zgłoszonych
do wyścigu kierowców zrezygnował
po tej lekturze ze startu. Laury czekające na zwycię;zców są zbyt sitnym
bodżcem a ryzyko nalety do nieodłącznych elementów samochodowych wyścigów. Poza tym tor
,.Kielce" cieszy się; opinią bezpiecznego. Podczas ubieglorocznych
wyścigów tylko Miedziana Góra
zachowała ,.czyste konto•.
W październiku, w wyniku
wypadku na torze w Poznaniu zmarł
24-letni kierowca z Łodzi. Do największej tragedii doszło w sierpniu,
w Opolu, na torze wyznaczonym na
płycie lotniska.
W miejscu, gdzie nikt się tego nie
spodziewał, na prostym odcinku
jeden z ,.cinquecento" w ferworze
walki wypadł nagle z toru, w ułamku
sekundy pokonał odległość 40
metrów dzieląc.ą go od grupy
widzów i dokonał masakry. Jej
wynik. to dwie osoby zabite, pięt
ciętko i kilkanaście lżej rannych .

Na bezpiecmym torze
- Wypadek opolski jest najlepszym dowodem na to, ie podczas

Prawie 1,5-k.ilometrowy
odcinek stanowi jednak droga
państwowa.
Próbowaliśmy
jut
odgrodzić część toru wzdlut małej
pę;tli, ale siatka pewnej nocy zniknę;ła. Złodzieje nie gardzą na wet śru
bami mocującymi bariery i przed
katdym wyścigiem trzebaje uzupeł
niać. Chcielibyśmy wybudoW!t tfy·
bunę; dla widzów w atrakcyjnym
miejscu, ale właściciel kawalka
gruntu, który jest do tego potrzebny
nawet nie chce myśleć o jego sprzedaniu. W razie wypadku na torze
po
lil.lr:udziesię;ciu
nlijpófniej
sekundach do dowolnego miejsca
dotrze pomoc. Na długości 4160 m
toru rozmieszczone bę;dą podCzas
wyścigu 4 karetki pogotowia. 4 wozy
ratownicze, 2 wozy stratackie
i jeden wóz ratownictwa drogowego.
Ponadto w 19 punktach znajdują się;
gaśnice, w tym na lO jest stratak
z dwiem gaśnicami.
Przedstartowe badanie tech·
niczne pojazdów równiet poświę
cone jest sprawdzeniu zabezpieczeń
kierowcy. Czy prawidłowo :zmonto·
wanajest klatka wewnątrz. pojazdu,
czy działa wyłącznik prądu oraz
w zależności od klasy samochodu,
czy jest gaśnica łub system gaśniczy,
który może b)t uruchamiany od
wewnątrz. i z zewnątrz. pojazdu. Jak
jużjednak mówiłem, podczas zawodów wszystko mote się zdarz)'Ć
i lepiej oglądać wyścig w bezpiecznej
odległości od toru. Strach pomyśleć
co mogłoby się; stać, gdyby jakiś
samochód wyleciał z toru ponad
barierą. ..

Włodarczykowie kupilitrochęziemi w ZbelutceStarej, wgminietagów. Jakprzystałona prawdziwych gospodarzy, założyli za.

razksięgęwieczystą.Przednotańuszemzatailijednak,żenagruntachstoibudynekGS. Teraz.odkilkujużlatniewychodzązsądu.

Księga wieczysta
ANDRZEJNOWAK
_

P

rezes od początku
nie płaci nam ani

czynszu, ani od-

szkodowania za działkę - taJą się.
- To nie mote tak dłużej trwać.
Przebrałasię;jużmierka. Poco nam
regulować podatek, skoro nic z tego
nie mamy? Żądamy eksmisji spół
dzielni z naszego terenu.
-Nie bę:dziemy ptac;ć kwot wzię;·
tych z sufitu - odpowiada prezes
Henryk Goliat. - Czas najwyt:szy,
by sąd ustalił wreszcie czynsz na
normalnym poziomie. Dość już dewastacji budyntru przez krewkich
gospodarzy. Jeśli stąd odejdziemy,
to na przyzwoitych warunkach.
Przed czterema laty Włodarczy
kowie powiększyli swoje gospodarstwootrzy hektary i dwadzieścia
arów. Okazyjnie udało im się; kupić
ten kawałek gruntu za czterdzieści
milionów. Jeszcze niedawno wlaś-

ciciel, Jan Kotwa, tądal za ziemię
ponadsn:łił.dziesiąt milionów. Nikt
jednak nie godził się na taką cenę.
Ze swojej działki Kotwa wydziertawil wcześniej spółdzielni 450
metrów. W 1981 r. podpisał nawet
nieformalną umowę; na 99 lat. Podobnootrzymał nawet za cały okres
czynszdziert.awny. Później chodzjł
do spółdzielni. Prosił, by wykupiła
działkę;, na której stoi budynek. Nie
chciał już wię;cej płacić podatku za
ziemię;, której nie użytłruje. Prezes
zwlekał z transakcją.
Do tych Idopotów doszedł jeszcze jeden. Kotwę przejechał ciąg
nik. Helikopter zabrał nieszczęśni
ka do Zabrza, gdzie miesz.kala córka. Tylko szybka pomoc medyczna
uratowała mu tycie.
Po tym zdarzeniu Kotwa nie myślał chod.zj{: dalej koło ziemi. Przekazał ją córce, by otrzymać rentę;

rolniczą. Ta z kolei, oczywiście za
pmrednictwem ojca, sprzedała
grunty Włodarczykom.
- Nie pamiętam, kiedy zawierałem umowę; ze spółdzielnią- mówi
Kotwa.- Uwatalemją za niewatną.
bo otrzymałem tylko czę:ść pienię;
dzy za dzierżawę. Włodarczykowie
nie wspominali notariuszowi o budynku, a i ja też nie powiedziałem
o tym. Czy to takie istotne?

W

łodarczykowie

od posię do
porządkowania swych
praw ~lasnoki. Przede wszystkim
zaczęli wytycza!: nowe granice.
Rozpowiadali ~e, te trzeba
wynająć geometrę, bo potrzebne
jest rozgraniczenie. Dla nowych są
siadów zacz.ę;ła się; gehenna.
Masternakom wykopali dziesi<t
słupków

czątku

zabrali

podtrzymujących

płot.

Wię;kszy wiatr może teraz zwalić ~
grodzenie. Nie pomogły protesty
gospodyni. Gdy próbowała ciałem
osłaniać ostatni słupek, porwali na
niej sukienkę;.
Janinie Kotwie podkopali wysokie drzewa, które rosną na granicy.
W katdej chwili mogą run*, bo
mają odsłonię;te korzenie. Pani Janina próbowała temu zapobiec, ale
pobili ją do nieprzytomności. Leczyła się; nawet w szpitalu, na co ma
zaświadczenia.

Sąsiedzi godzą si~ na rozgraniczenie, ale nie mają pienię;dzy na
geometrę;. Nikt im nie uobi pomiarów :za darmo. Jeśli jut. tego chcą
Włodarczykowie, niech płacą. Nikt
imprzecieżniewchodziłnaplaców

k•.

R

egulamą wojnę; zaczęli

przede

wszystkim

ze

spółdzielnią. Najpierw
zażądali zapłaty za działkę, na której

stoi murowany, podpiwniczonybudynek i za niewielki plac na samochody dostawcze. W pozwie napisali, te jeśli nie otrzymają pienię;dzy,
wniosą o eksmisj~. Przez kilka miesię;cy toczyły się; roZprawy.
Olugoletni wiceprezes spółdziel
ni, Stanisław Placek pami~ta, że za.
warta była umowa dziertawy z Ja-

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

nem Kotwą. Na tej podstawie za.
rząd otrzymał zgod~ na budow~ budynku i kredyt bankowy. W budynku miał znajdować si~ sklep, w którym chciano zatrudnić córk~ Kotwy.
Prezes Goliat zarzuca Kotwic; te
zerwał podpisaną kiedyś umowę;
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_Nie widzieliśmy jeszcze tak pobitego dziecka. To były olbrzymie siniaki od karku do pięt - mówią pracownicy Publicznego Pogotowia
Opielluńczego w Radomiu.
·
_ Mamusia mnie zbiła, bo nie chciałam zasnąć - wyjaśnia z poczuciem winy !i-letnia Jola.
dziecko było granatowe - opowiada
mąd~j~~=~~~~:~~~~:;~~
~o Skalska. Na podwórku wszystkie ba· Anna
Orela. - W przeprowadzonym

-

wią się razem i oczy przecież mają, nie?
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niak, proszę pani, na siniaku.•.Nie. To złe określenie. Ciało
dziecka było jednym wielkim sińcem. - Pani Stasiu, powi~
działy sąsiadki, pani tu mieszka czterdzieści lat. Panisię n~
kogo nie bol Niech pani dzwoni po policjf. Przyjechala poli·
cja potem lekan. - Staśka, zawolaly sąsiadki, ty tego nie
prz'et,.czi- Opowiedzlałam policji, ie dziecko jest bHe, katowane, kaidej nocy, pomi\'(lzy godziną jedenastą, a pierwszą - ociera łzy Skalska. - Ze chodzi brudne i obdarte. Glodne...Myśmy ją karmiły. Potem pobiegłam do Haliny.- Halina,
kr%yczalam, Jola jest pobHal Ona mnie odepchnęła. Wpadłam, z przeproszeniem, w nocnik pełen gówien. - Halina! wołalam- ty jesteś matką zastępczą l Ona mogla, proszę pani, odbić jej płuca, czy nerki.•. Nie, proszę panil My, jako są
siadki, nie pozwolimy, by Jola tutaj wrócital
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,,Nie chciałam zasnąć"
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wywiadzie wypadła pozytywnie. Ode..

Więc jej wnuczka, Edytka, przybiegła przerażona. - Babciu, tchnę:łiśmy z ulgą, że zamiast do
ty jeszcze nie widziałaś granatowego dziecka. - Jak ta Jola domu dziecka, Jola bę:dzie w rodzinie
wyglądała!- Skalska do dziś ma łzy w oczach. - To był s~ zastępcZeJ. Prosto ze szpitala Jola po.

Opiekuńczego w Radomiu. Cały personel był wstrząśni~ty

widokiem Joli.- To byty olbrzymie
siniaki od karku do pię:t - opowiada
wychowawczyni, Elżbieta Majewska.
-Jola powiedziała, że mamusia biłają
paskiem. Ten pasek musiał mieć chy.
bajakąś cię:tkąklamrę:.l ile to musiało
być uderzeń...A co najgorsze- dodaje
wychowawczyni - to dziecko miało
poczucie winy. - Mamusia zbiła
mnie, bo nie chciałam zasnąć. A do
mamusi przyszedł wujek - mówiło.
Ona płakała Ul nmamusiąn...
Notatkapolicyjna z 24 maja br.jest
lakoniczna. "Dziecko zostało pobite
przez opiekunkę:, o czym połtcję: za.
wiadomili sąsiedzi. Poinformowali
też. że dziecko już przedtem było b i·
te, zmuszane do pracy ponad siły. W
domu panuje nieład, dzieckośpi w fotelu, na którym ledwo się: mieści. Wi·

dziecka, brat - w Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Hucie. - Do czasu
Jolabytazmatką.chct wię:cej opieko.
wali się: nią dziadkowie, mie~ący
koło synowej - opowiada pani kurator. - W zeszłym rokuJola zachoro-

szla do cioci 1-łaliny. W nowej rodzi·
niemieszkała rok.
. Pani lcurator twierdzi, że do tej pory kontakt z Haliną Kowalską był do.
bry. Wizytacja w patdziemiku 1994
roku nie wyk.azala tadnych nieprawi·
dłowości. M. do fatalnego 24 maja br.
- Sprawa jest :zgłoszona do prokura·
tury i Halina Kowalska odpowiadać
bę:dziezapobiciedziecka-mówi An·
naOrela.

Mamprawo
do nerwów
Ten dom z pewnością nie przynosi
chluby ulicy Okulickiego. Mieszka·
nia są ciasne i niskie. Sień pachnie
wilgoc~ i Zgnilizną. Halina Kowalska
zaprasza do środka.- To z Jolą stało
się:niechcący-zacz;yna.Sama tetci9żkochorowala. Jesienią miała kilka o.

dniajetomię:so?!-tali się: Halina.Aie

jutnajgorzej bylozespaniem. Ona ni·
gdy nie chciała zasnąć! - podkreśla
Halina.- Na zJeść! A przecież kupiła
jej specjalnie fotel. Bo przedtem spala
razem z córką. Magd4, na wersalce.
Ona śpi obok z narzeczonym. Mają
się: pobraf. Wdowa jest, to chyba ma
prawo sobie tycie ułot)oć? Narzeczo..
ny dobry był i dla Ma&dY, i dla Joli.
Kupowaljej banany i zabawki. ! nigdy
nie pozwolił dokuczać Joli na pod·
wórku.- Ona nie ma tatusia, ani ma·
musi, to nie wolnojej krzywdy rob~
upominał dzieci.A Magdzie to wszystkie krzyżówki rozwiązuje, bo mądry
jest, choć ma tylkosiedem klas. -l położylamją~. i umyłam, ipacior·
ka nauczylam mówić - roztała się
znów Halina. -A ona taka uparta by·
la! Uparta, zawzię:ta, podia! -woła. Córkę: mojąsama chowałam! l tle wychowałam? Co? A tego wieczoru Jola
wyjątkowo nie chciała zasnąć.- Obu·
dzilam się o trzeciej - ona nie śpi. Dlaczego nie śpisz'?! - pytam. - Nie
chce mi się: spal: -odpowiada. l jesz.
czezlośliwie: mamo, boja ci robię: na
złość. No to chwyciłam pasa - opowiada Halina. - Wlałam jej galancie

nie

wykazała

tadnych

nieprawidło

Poniosly
BARBARAKOŚ

wala na żółtacz.kę:. Lekarzzawiadomił
łnnie o tym l szpital w Radomiu miał

- To bardzo inteligentna dziew·
czyoka - stwierdza kurator, Anna
Drela. - Bardzo ufna w stosunku do
ludzi, łatwo przywiązująca się:...Taka
przylepka. Jola pochodzi z Rożek. Oj·
ciec nie żyje. Był pomocnikiem ma·
szynisty i zginął na torach. Matka
choruje psychicznie. Jolajest naj mi o.
dsza z rodzeństwa. Dwie starsze siOSI·
ry, blitniaczki, przebywają w domu

ziano. Okazało się:, te mama wzięła
córkę: i wyprowadziła z domu... Po
tym incydencie stało się:jasne, że Jola
nie mate b)t dalej razem z matką. W
szpitalu Jola odżyła. Czuła się: coraz
lepiej, uprzY,iatniła się: z dziećmi .
Odwiedzaliją dziadkowie razem zza.
miesz.t.ałą w Radomiu drugą synową,
Haliną, wdową z pię:tnastoletnią cór·
ką. Kiedy Jola miałajut wychodzić ze
sZpitala, Halina zdecydowała się: zabnt dziecko do siebie. Dziadkowie tet
byli za tym.

bez poinformowania o tym drugiej
strony. Spółdzielnia miała prawo
pierwokupu, zgodnie ueszt.ą z odpowiednim paragrafem umowy.
Prezes stwierdził przed sądem, te
nic nic wiedział o sprzedaty ziemi
Włodarczykom. Pierwszy raz usłyszal o tym, gdy nowy właściciel
przyszedł po pieniądze za dziaJkę:.
Sądzdecydował w końcu, że spół·
dzielniama zapłacić 3,6 mln zł z od·
setkami. Włodarczykowie poczuli
się: pewniej. Podkopali zaraz stojącą

miesiocznje. Gdyrozmowy zespół·
dzielnią nic przynosiły żadnego rezultatu, zaczę:li nawet przebąkiwać
o 1.800 tys. Nie myśleli ustę:powa!.
Jeśli spółdzielnia zawyta wartość
budynku, oni tet potrafią zawyt}t
wysokość czynszu.
Spółdzielnia proponowaJa im
kupno budynku. Przedstawiła do.
kładny kosztorys materiałów i prac
budowlanych. dokumentów tych
wynikało, że wartaść obiektu wyno.
si 208 mln zł. Spółdzielnia chciała

niej Jolanry Kowalskiej przez opie..
lrunkę:.

z

~::::e:~:e:;,i:~:~~:!: początkowo 120 mln, później obni·

li. Później zaczę:łi zrywać obramo. żyłacenę nawet do 100 mln. Zapro.
wanie wokół budynku.
siła Włodarczyków na posiedzenie
Tegoju1byłozawielc.Spóldziel· Rady Nadzorczej. Niestety, nic to
nia wystąpiła z pozwem 0 narusze.. nie pomogło.
nie własności. p0 kilku miesiącach
- Trudny orzech do zgryzienia
strony podpisały ugodę:. Gospoda· -nie ukrywa prezes Goliat- Cheerze zobowiązywali się: nie ruszać my uregulować sprawę: do końca,
działki i znajdującego się: na niej bu- ale na razie nie jest to motti we.
dynku.
Włodarczykowie kupili działkę: w
Na nicwiele to się: zdało. Po kilku ' złej wierze i teraz chcieliby, by pas·
miesiącach znowu ~Y się: pod- tawiony przez nas budynek odc:W
· kopy pod budynkiem. Niedawno imzabezcen..Najchę:tniejwprezen·
prezes postanowił zaloż)t sprawę cie.
w kieleckim Sądzie Gospodarczym.
łodarczykowie
poNie myśli biegać Poich gruncie i cią.
czątkow~ _niechę:tnie
glesię: wykłóca:. Chce znać wartaść
rozmawtaJą o sporze.
bu~ynk.u, gdyby doszło do dalszych
zruszczeń.
Działkę zapisa1i najpierw na syna
Od początku sporną kwestią była Leszka. Niedawno Leszek pneka·
~kość czynszu, Włodarczyka. załją rodzeństwu, HaJinie i ZygmuWic żądali początkowo SOO tys. zł ntowi. Na spornej ziemi rodzina

W

peracji.Jednapodrugiej- i woreczek.
i trzustka. Zaraz pokaże zaświadcz.e..
nia. - Niech się: pani cieszy, te pani
wróci do tych dzieci, powiedział Ie..
kiuz.-Bomyśleliśmy,żepanipójdzie

do Piotra. Wię:cchyba mate mieć pra·
wodo nerwów? - Ja wiem, że krzywdę:
temu dziecku uczynilam- wyznaje.Ale to wszystko tylko z nerwów. Jolę:
kocha i naprawdę: o niądbała. Chct to
dziecko jest okropne! - Nie chciała
nic jeść! - mówi Halina. Zup w ogóle
nie jada. Zaraz rzyga. No fakt, miała tę:
żółtaczkę:. Ale c:z.y jedzenie to tylko
mię:so? -M. babci w Roikach pytałam
- c:z.y ona w tych Roftach kaidego
chciałaby stawiać

budynki

gOSP~>

da>'cu.
Mają ksi~gę: wieczystą na działkę:

i nie myśląrezygnować z tego, co im
się: prawnie naJety. Mimo protes·
tów nowych sąsiadów wytyczą od
nowa grani~. Musi ona przebiegać
zgodnie z dokumentami, a nie wed·
ług własnego widzimisię:. Ze spól·
dzielnią, jak twierdzą. tet sobie porndzą.
Cały teren ogrQdzili, wyrównali
spychaczem. Nie mogą dopuścić, by
przebywali tu miejscowi pijaczko.
wie. Dotychczas ponosili tylko stra·

macolic:zyć . Obojezmf1_emwybiera·

ją się: do pani kurator.- Tylko co pos-tanowić? Co powiedzieć?! co z tym
dzieckiem bę:dzie? - lamie ręce bab-

nckwpogotowiu.-Jolu,czemujestcś

•
mmenerwy
ją przyjąć . Tymczasem Joli nie dowie..

Pechowa rodzina
-Sama mówiła, żeJ• we:ł.mie. powtarza bezradnie Genowefa Kowals-ka, babciaJol i. Pók.i Halinabytazmt"
żem, nie było i.adneao zła. Ale ,t~bś
pechowa ta nasza rodzma, c:z.y co? mówi babcia. - Dwóch synów przecież straciłam. NIJpierw OJciec Joh,
potem mąt Haliny. Na wylew unwl,
nagle. - Czasem widziałam u Joli si·
niaki - zastanawia się Genowefa. Pytałam- Halina, na coją bijesz? Ale
przecie nie byłam z nimi stale. Czę:sto
przywoziła z Rożek ziemniaki, j~ka.
Tu, do Rożek. bierze zawsze wszyst.
kie wnuki na wakacje. Ale na sttie
wziąć Joli nie może. -Obok mieszka
jej matka- wskazuje przez okno.- Ona jest niebezpieczna. PrzyJdzie tu,
znów dziecko w las wywlecze... Nie.
W taden sposób Jola tu nie może za.
mieszkać.- TojUż motelepiej zsiost·
rami, w domu dziecka?- pyta babcia.
- Ona tak bardzo kocha lwonkę:
i Dorotkft. Na rodziców matki Joli nie

cia Genowefa.
Drobna, mała blondyneczkaślizaa,
się: naljeidialni. Ma jut kilka koleta·

zytakuratorawpaździemikuub.roku
wości'". Obszernejest natomiast ,,'la·
świadczenie sądowo - lekarskie",
stwierdzające cię:żkie pobicie 5-let·

i niedobre!- zapewnia.. Obecny w pokOJU narzeczony nie zabiera posu.

tych pasó~, Bo wie pani co? Ona się:
do mnie też do bicia brała! Kochana!
Do bicia?! Takie dziecko pięciolet·
nie?!- Oicialam, teby byłajak każdy
obywatel wychowana!- woła Halina.
-Bojają kocham! Oprałam, nakarmi·
łam, umyłam-.! A teraz sąsiadki mówią, t e ja się:znpm! Tylko raz! Tylko razjej wlałam! W tyciu tak. nie bę:-
dzie nigdzie miała, jak tu!
Poniosły ją po prostu nerwy.
Popiera Halinę: siostra, u której też
przebywalaJola, kiedy ciotka leżała w
szpitalu. - To dziecko uparte

tutaj?- pytam. Rezolutnie kr~i glo.
wą.- Byłam pobita!- mówi. Opowia·
da chę:tnie: ciocia zb1łają pasem, bo
nie spala. Mama- poprawia się:.- Ma·
ma zbiła. Ktojeszcze mieszkał z tobą?
- Madzia -odpowiada. -l WUJek. W u.
jek. dal czekoladę:. Chciałaby wrócić
do cioci. Tam majeszcze rzeczy, w rt·
klamówce. l przecieżciociają kocha. l
onaciocię: ...Toznaczy- mamę.- Ma·
ma jest w Rożkach- podpowiadam. W Radomiujest ciocia. Mała \dmie..
cha si~ szeroko. - ~ówilam na nią nuuno.
-W najbliższymczasieskierujemy
do sądu wniosek o rozwiązanie rodzi·
ny zastę:pczej i umieszczenie Joli w
placówce opiekuńczo - wychowaw·
czej- mówi pani kurator. - Jesteśmy
też w kontakcie z CM rodkłem Adopcji.
Mote uda się: umieścić Jolę w innej
rodzinie zastę:pczej.
- Jej tylko o pieniądze chodziło!
- mówiągorzko sąsiadki. - Ajaki uty·
tek był z tych pieniędzy?...Ja.t to

~~~ s~~:!'s·~~~:;;

pani miałajakikolwiek Wpływ...Niech
ono tut:V nie wraca.
(Nazwisko dziecka i opiekunki
Zplienione)

Za 4 dni początek "Dzikiej Róży"

PlebiscYt z

W

róż·ą

tqorocznym plebiscycie .o Oziq Rófł• kieleccy widzoh

wybte~

~populamtejszqo ał.tora Teatru im. S. 2.eromskiq;o Of'U flłiciekaw

sz:yspeklak.lkOII~osię;sezonu. Orukowanyprzeznaskuponupraw-

nia do udZlaiU w&losowaniu, a takt.e do bezpłatnqo obejrzenia konkursowycb przedstawień. Od wtor\u bohm, w ramacb plebiscytu, rozpocznie się: przeaJłd speklak.li
sranyeh w tym sezonie w teatrze. Pief'WSZ4 sztuą, któllj zobaczymy, bę:dzie ,.Mały Ksi"'"(l<lbm., OQdLI9).
PlebiscytOwekupoaymotnawrzuat doum wredakl;iach kieleWcb mediów(orpni·
zatorzyplebiscytu)iwTeatrzeim.S.leromskJeco.OJioszeniewynik6wnastvi2Sbm.w
czasiefmalowaokonoertu.Aktorzy-widmm•.wśródJiosuj4C)'dl~rozlosowaoe

aktrakcyjne upominki.

{p.)

ty.

Poprosili Urząd Gminy o wyda·
nie cennika na działk~, na której
znajduje się: budynek. Nie otrzymaJi
dotychczas informacji. Wójt odpisał im, te może podać cenę: tylko na
prośbę sądu.
Zastanawiąią si~ na glos,. jak to
moi.liwe, by na ich działce stał budynek postawiony bez.tadnego planu. Nawet nie ma na niego dokumentacji w u~e. Do tej pory
nik.tgoniczalegałizował.Samowol

ka do rozbiórki Jednoznacznie ujmuje to nowe prawo budowlane.
-Wnieśliśmy pozew o eksmisję
spółdzielni z naszej ziemi- opowiada Wlodarc:z.ykowa.- Nie mogliśmy
dojść do porozumienia. Nic chcemy
jut i.adnycb pienię:dzy. Niech wreszcie dadzą nam spokój.

O Dziką R6ż•
~~
TYPUJĘ NA.JPOPULARNIEJSZYCH AKTORÓW
Ol'llZ NAJLEPSZY SPEKTAKL
TEATRU im. S. ZEROMSKJEGO
w •ezoale 1994/95:

Najpopulamiejsz;y aktor .
Najlepszy spektakl ..
Imię

i nazwisko

glosuj~BO

""'"'"
Kupon upowamia do otrzymania
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Znów pojawił się n~ czyti Wiesław P. n Wicek" jest biznesmenem spod Puław. Aresztowano go w związku

ze sprawą radomsldego gangu karatel<ów (lub -jak kto woli - gangu "kominiarek"). o powiązaniach n Wieka"
z mafią pnJSZicowsluJ ćwierlutły od dawna wróble. Ale nim n Wicek" stał się postacią z pierwszych stron gazet,
zalstniiłł w podnKJoinskim Zwoleniu.
•
To bwt wypadek na drodze. .Wic:ek" przejec:hal c:zlo- go rozp~zony samochód. Auto ujechało kilkadziesi.llt metrów, wysiadwieka. A mo:le nie przejec:hal, bo przecieżalt nie przyznał? Dla Mariiinil B., ofiary wypadku, te wątpliwości
nie mlely Z1111CZ811ia. Marian B. dos1alalt pod kola ~
ptdzonego "audi". Był wleczony kilkadziesN!t

"*"*·
-

Dlllł glową o asfalt, prawie go oskalpowalo- m6wi

8fCizia z Sądu Rejonowego w Upsku.
Przybywa Peter
Na początku kwietnia 1989 WiesP odwiedz1ł Peter, Pola.k. zaNiemczech. Peter poznał.Wicb" w Hamburgu.
Zeznał: - Ze Szczecina jechałem
z wynaj~tym kierowe~~ 0 imieniu Ryszard. Koło Płocka, w restauracji,
kupiłem na wynos pół litra. Wy piłemćwiartk~i miałem doS)'Ć. Od parudni spotywalem alkohol.
Peter l.ljecbał pod do111 .,Wieka"
w Górze Puławskiej. Oprótnili po
kieliszku, ,.Wicek" zaproponował
dnnk.a w hotelu ,.Izabela" w Pufawach. PoJechali, pił z nimi Ryszard,
kieroVo"c.a..
Potem złotyli wizyt~ w Kurowie,
gdzie Peter i • Wicek" mieli kuzynów. Po kilku godzinach wrócili do
,.Izabeli"" Wicek" zaproponował jazd~ do
Cieszyna. Mówił: - Mam w Cieszynie masami~. musz~ tam kupić cegława

mieszkały w

I~.Jedimy.

Peter przysuł. - A ty? - zapytał
Ryszarda.
- Nie jad~ - odparł kierowca.
-Jestem zmęczony.
- Dałem mu picmądze, powiedziałem żeby odpoczął, poJedziemy
sami- zeznaje Peter.
W tym mtejscu nalety przerwać.
Inna Jest wei""Sja śledcza, co innego
mówi~,.Wicek" i Peter.

Tneci człowiek
Prowadzący pos~powanie policjant ustalił: Wiesław P. i Peterpojechali do Góry Puławskiej po pieniądze. Nast~pnie ruszyli w kierunku Radomia. W Zwoleniu przeje·
chali Mariana B. Obaj byli pijani. Auto prowadZił Wiesław P.,,.Wicek".
,.Wicek" i Peter zaprzeczyli. Owszem, byli po wódce,jechali za szyb-ko. Ale auto prowadził wynaj~ty
w Pufawach kierowca. Trzeci czło-
wiek.
Peter: - W ,.Izabeli" co rusz podchodzili koledzy Wieśka. Piliśmy.
Potem on zaproponował Cieszyn.
Dałem mu pię:ćdziesiąt tysi~cy na
wyną,~ie nowego kierowcy. Po
chwili wrócił z młodym facetem.
,.On nas zawiezie" -powiedział.

cz=~~~~:~:~~~~~:~~:~r;:;
drzwiachstało dwóch młodych męt:·
czyzn. ,.Chcecie zarobić? - zapytaIem.- Potrzebujemy kierowcy". Ten
wytszy, szczuplejszy wyraził zgod~.
,.Mówcie do mnie Długi" - przedsta·
w1ł si~. Pojechahśmy do Góry Puła·
wsk.iej. Powiedziałem teściom, te
ruszam do Cieszyna. Usiadłem kolo
kierowcy, Peter zajął miejsce z tyłu.
Chyba zasnął.
Peter: - Ocknąlem si~ w Zwoleniu, zobaczyłem faceta na przejściu.
,.Chłopie, stań!"- krzykn_.em. Rozległ si~ głuchy huk. jechaliśmy jeszcze z piQtdziesiąt metrów. ,.Zapła
cisz mi za to, bydlaku!"-powiedziałem do kierowcy

ło

z niego dwóch m~tczyzn. Obaj
siedzieli z przodu.
Halina K.: - Patrzylam na samochód. Było tylko tych dwóch.
Ustalono, te pojazd poruszał si~
z pr~dkością 120 km na godzin~.
Wiesław P. mial we krwi 1,3 promila,
Peter prawie dwa razy tyle.

Mlljstersztyk
Marian B. doznał ci~kich obra·
teń ciała...Wic:ek" i Peter-podejrzani o spowodowanie wypadku - zacz~li si~ bronił: ...Wicek" opisał pro-kuratorowi przebieg konfrontacji,
która odbyła si~ w zwoleńsklej ko-mendzie.
-W pokoju siedziało trzech milicjantów. Jeden z nich, szczupły cho-rąty, powiedział: .,To jest pan zała
twiony. Mam takich świadków, te
bę;dzie pan siedział". Do pokoju
wszedł nieznajomy facet, poprosił
chorątego na korytarz. Później ten
facet brał udział w konfrontacji. Powiedział, te mnie rozpoznaje. Stanąłem pod ścianą obok trzech oh-

ltołylkltłllfll.~~n•polll(}(;niepoliQ"aleltUI/it-tPrwt·
A:otN. .,Penhią'"uołilpot:U~teł. Później ]HN'tqddc uobilapolicja. Dtisiłlj
.si~ilflllt$terzyzRtulomis i Wii!SIIIWP. Kimji!St WiesllfH'P.l

Na

Komu auto?
Policjant, który przesłuchiwał
• Wieka" i Petera pamięta spraw~
i mówi o próbie przekupstwa...
- WiesławP.zło!ył mi propozycj~
nie do odrzucenia. ,.Nie będziesz

KRZYSZTOF ŻMUDZIN
Ofiary wypadku nie było Na
przejściu letał beret. Zajrzeli pod samochód, zobaczyli zmasakrowanego człowieka. Mimo późnej pory zewsząd nadciągali ludzie.
-Rozejrzałem si~: nasz kierowca
zniknął- mówi Peter.
Chwycili auto za zderzaki, wydobyli spod kół rannego Mariana B.

Promile i kilometry
,.Zabiłeś go"'- powiedział do Wiesława Peter. Tak twierdzą świadko
wie. To znaczy, te za kierownią siedział

nie taden ,.Długi", ale "Wicek".
Peter wyjaśnił, te tak mu si~ powiedziało.

Świadkowie widzieli w samochodzie dwóch m~czyzn.
Grażyna J: - Szlam ulicą Odrodzonego Wojska Polskiego. Zauwatyłam m~:tczyzn~ na przejściu. Gdy
znalazł si~ na środku ulicy, uderzył

dartusów. Byli podpici. Ka!dy ze
świadków wiedział, te musi wskazać
na mnie.
Prowadzący spraw~ prokurator,
zakwestionował prawidłowość okazania, a świadkowie - początkowo
zgodni- zacz~Ji wszystko odkrę:cać.
Gratyna M.: - Nie pami~tam ilu
m~czyzn wysiadało z tego samochodu.
Halina K.: - Gdy podeszlam do
miejsca wypadku, ludzie mówili, te
byłjakiś trzeci.
Kilka osób potwierdziło, te "audift prowadził wysoki szczupły blondyn, któryodjechał taksówką w stro-n~ Pulaw. Po sześciu miesiącach
znalazł si~ nowy świadek. który widział jak Peter i.,Wicek" najmowali
w hotelu ,.Izabela" kierow~. K.ienr
wcy nie znaleziono.
Wobec braku dowodów i niewy·
krycia sprawcy prokurator umorzył

!ałować'" - podkreślił. Powiejeszcze słowo, a zlot~ raport.
Z kolei Peter twierdził, te za ko-rzystną wersj~ zeznań funkcjonariusz zaiądał auta.
Prokurator, który prowadził
śledztwo, nie został po Okf\głym
Stole zweryfikowany. Podobno nie
miało to związku z umorzeniem
sprawy ,.Wieka".
MarianB.-poszkodowany w wypadku - odwołał si~ do Prokuratury
Wojewódzkiej w Radomiu. Prokuratura nakazała uzupełnić dochodzenie. Akt oskarżenia trafił do sądu
w Lipsku, który uznał win~ Wiesła
wa P., ale umorzył post~powanie na
mocy amnestii. To umorzenie zaskarżył adwokat ,.Wieka". 11 paź
dziernika 1991, Sąd Wojewódzki
w Radomiu odrzucił rewizj~ jako
nieuzasadnion~. Wiesław P.- choć
winny - wyszedł ze wszystkiego

śledztwo.

cało.

JULillSZ J. BRAUN
nanepowJedzeniemówi, iż finonsó•. Inflacja Jirgala 30 proc. nljmy, że wtedy wlaJnie w wyniku
gentlemeni nie dyskutują mi6ifcznlt. Innymi .słowy, w koilcu wyborów ulWonona zo.rtała nowa
o faktach. Inaczej mówiąc mii!Siqca pieniądze otrzymone na koalit;ja i powolany rząd Waldemara
spierać.stę można o poglądy, o interppiuwszego były już o jedną rnecią Paw/oka. W clqgu dwOch mlesip;y
relaQt zdarzeń i wiele innych spraw. mniej warte. W roku 1993 inj111qa inflat;ja podskoczyła niemal do
Fokt, z.sam~ d({iniQI,j6tjednozna· wynosiłajuż o/wio 30 procent rocz- poziomu z poalłtku roku l oslqgnf(a
czny. Ostatnio, nle.Jtety, właśnie nie, obniżyła się więc dziesięciokrot ok. 38proc. PotymJkoku, wiutym 1994
fakty Jtąjq Jit przedmiotem gorących nie. Ale w tym momencie zacztfY .sit roczny wskażnik i'lfla(ji obniżył Sit
problemy, które ifedzić trzeba Jto.su- znów do poziomu z października
.sporów, by nie powiedzieć kłótni.
Wicepremier Kolodko powiedział jqc narzędzia bordziej precyzyjne. poprudniego roku, by no.rtf]Jnie
niedawna, iż choć infla{jajut .nieco Przydatny ji!St do tego roczny wskaź powoli, ale korudt:wentniero.snąć przez
nik inflacji liczonyjednak oddzielni~ dziesitć mie.Jirey. Dopiero w listopa~a· niż mogłaby być, to jednak
jest nq;niiszaod7- Blat i .rak niska dla każdego miuiqoo Qest to p~/en dzie l grudniu 1994 ob.smvf4jemy radyjmczenigdynlebyla·.Jnflaąęokr~
wskaźnik teoretyczny, mOwiący o
obniżenie wskllźniko i'lflocjl l
tym, jaka byłaby ilfllat;ja, gdyby w klllne
iloją liczby, Jprawapowinna byćwięc
właśnie w gnJdniu był on najniż.rzy
jednoznaczna. Już w piuwJzej klasie ciągu cal~o roku było taka jak w wciągu minionych laiku lat. Niestety,
.nkoly podstawowej dzieci potrafią danym miesiącu).
W /993 roku tak mierzony wskaź· jlli w Jtyczniu 1995 mamy znOw .skok
powltdzid czy 30}m większe od 15
czyodt+·rotme. AJaktO)I!Jt z 1nj1aqq? nik i'lflaąl obniżaJ .Jif .stopniowo od wgt)ff. Rok bldqcy to okru, gdy in/·
Gdy w 1989 roku Ler.ek Balwrr ok. 40 proc. w .styczniu. do niespd na lar;ja co prowda nie powirkn:a .się w
wia ob(jmo~·al urząd mmistro 30 proc...;v pażdtiuniku. Przypo",. kolejnych miesiącach, alerównież nie

"Wicek" i polityka

- Mll,istersztyk kombinacji
twierdzi sę:dzia z Lipska.

Egzekutor

Gentlemeni i fakty
Z

Spn~wa /ZH'. rru/omslciąo pniJ' kiJratek/Iw lrNI conr.r wi~ęj SIIMIIcyj·
tryelt wątków. lht11hlio- poprrnjednąo zpodęjrzarryclt- wiqie .sit-ią t
ąforą Art-'B. P'n;yJHHNłii"'' to, O czymjuż pisa/U"" (jfllgiiiJIII Slow11
LU•" t 26 kwiehlill6r.).
Pomitdzy ~u". 11 gnubtiem 199-1 rob .suJcioo.soiHJwa gn~pa
pnuttpcvl. t Rllflomi• doleonlilii co nqjmni<i 16 nap~~d6w t 6rolfi4 "
,.,.. 1111 bilrdzo UUiłOiltycJilwlti zwojew/Jdr,tw: radomskiego, /uHWciego, wanurw.skiąo, .s~flleck.iąoilultowickiego. Wcvuieną11dun11 dom
JHNi Mogielllią (/llulonulcie) do.stlo dos11'td11niny, wczui~ lctó"-i Z&inąl
.ryn wlaiciciela po.sittdlości Kilka mii!Sip:y półniej w .strze/anini~ pod
NowyM Dwonm ::giną/ ctlonek ganp 28-/ttni Wqjciech K. radomsiei
tlllcJ6wlulrz. To 6yl przeiom "'Jkdthflie. Jak .sit- okllt~~lo, w .sierpni11
llłiąląo roku fOifl.łt~rzy t Radomillnap~~dli w Górze Pul~~tnlcięi na
wił/t- Wii!SIIIIfltl P..jethtegotiUfiborlluzych ltultiwtymrqionie. Zrabowali
biksiUO'IffgO ,.,_n:Ue.s11" ~rohy t~ tlota, p/lityny, llryltłlltliw i got6wk~

pan

działem:

wiosn~

1995 ..Wicek" znowu

:t:Cie~a:a~!. napisało

o nim.

• Wiesław P.,,.Wicek"(...)32-letni
znany biznesmen z Puław i sponsor
lubelskiego klubu tu!lowego, od
kwietnia br. przebywa w areszcie po-dejrzany m.in. o kierowanie gangiem, który dokonał szeregu napadów z bronią w r~ku.
( ...),.Wicek" był początkowo oftarą tzw. gangu kominiarek z Radomia, który napadł go w jego domu
w Górze Pulawskiej. Po tym napadzie na zlecenie! Wieka", szergangu
z Pruszkowa .,Pershing" odnalazł
członków gangu .,kominiarek", których torturami (m.in. biciem kijami
golfowymi, przewiercaniem kości
w nodze, wsadzaniem gorącej lokówki w O<tbyt) zmuszono do ,.pracy" na rzecz,.Wieka". Kolejne napady przeprowadzali oni już na konto
nowego szefa.
"Wicek" jest m.in. właścicielem
prywatnego przedsi~biorstwa w
Warnawie i 132-metrowego apar·
tamentu w Alei Rót. Mieszkanie to
naletalo poprzednio do Ireneusza
Sekuły, który wykorzystując swoją
pozycj~ wicepremiera w ostalnim
rządzie komunistycznym kupił je za
bezcen w lipcu 1989.
( ...) Z informacji posiadanych
przez ,.Zycie" wynika, te gangsterzy
z Radomia w czasie napadu na dom
..Wicka"wGórze Puławskiej znaletli dokumenty świadczące o tym, te
Wiesław P. był egzekutorem potyczek.jakie udzielili właściciele spół·
ki Art-B rótnym osobistościom. Na
tej liście znąidował si~ m.in. Ireneusz Sekuła, który miał być winny
Bagsikowi i Glł$iorowskiemu l mln
dolarów".
I tyle...Wicek" siedzi, tym razem
na dobre. Chyba, te będzieamnestia
albo tyczliwy prokurator.

maleje, utrzymując się z ni~ielkimi więc w praktyce galopł{jąey wzroJI
wahaniami na poziomie ponad 30 cen, to jednak ciężar przede wszystproc. irednioroczni~. Gdyby nic .się kim dla ludzi najuboisrych. Ci, kt6niezmienił o, towkoilcurokuinflacja
rzy żyją z pensji .od pierw.n~o do
wynosilaby nie 17 procent zapowia- pierwszego· nie mają szoru na to, by
dane w wtawie budżetowQ (co dziś grą nagieidzie lub przez różneopera
już, niestety,jest zupełnienierealne) i
cje finansowe chronić swoje pienawet nie obiecywane obecnie przez niądze przed inflat;}ą. Dla nich Inflawicepremiera 20 procent- ale wf aJ. cja oznacza nieuchronny.spadek reolnie trzydzldci prount! Miejmy nychzarobkOw, którydopieropopewnadzieję, że rząd podejmie skuteczne
lt}'m cuuie może był rekompensll"
działania dla tłumlenia ilfllat;ji, ale
wany podwyżl«;.
fokty Jq właśnie takie.
Najbardziej i'lflat;ja uderza w rolW projekcie wtawy budżetowej na nlkQw, bowiem tu natura ,..":naaa
rok 1996 przyjpo znOw, jak przed długi czas od zasiewu do zbloro. l nie
rokiem, przewidyMiony wskaźnik pomogą nawet tzW. toni~ kredyty
inflaQI na poziomie 17 proc. Możno (czyli kredyty, do któtych doplaCiljq
by złoiliwie powiedzieć, że obniża to w.rzy.scy obywatele), bowiem znaczna
kruzt opracowania projektu, l)rdzie częićpoiJkichrolników, wlainierydl
bowiem można zastosować bez b/Niniejszych, operuje przed~ wszyst-·
modyjikocjl ubi~loroczne programy kim gotówką. A inflocja działajak
komputerowe. Nopi"(IWdę ten oczywi· myszy w .spichrzu - każd~o dnia
Jty dowód fio.rlro polityki antylnfla·
niszczy część zapasów.
·
eyjnej rządu nie no.rtrajo jednak do
,.Przyjaciele ludu·, którzy w tro.sct
żartOw.
Dwucyfrowa l'lflacja to problem o swą polityczną popularnoić odklaekonomiczny wskali allej goJpodarki dąjq na później wolkfZ iriflaQq, dzla·
l tliJadniem przyayna KYSokltgO lqjq KI rzeczywi.Jtośd wbrew Inteoprocentowania kredytów, co znie- resom tych, ktOrych rzekomo bron/q.
l takie właśnie.sąfakty.
chęca do inwestowonia. /'lflacja, a

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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Boją się, bo nie ma żadnych reguł. Wsiada
porządnieubrany gość, zamawia w samo poludnie krótki kurs w mieście, a przy płaceniu
wYciąga spluwę i zabija dla kilkudziesięciu zło

szy oprych, a w taksówce zachowuje się spokojnie. Zapłaci, jeszcze trochę grosza więcej
zostawi. - To zawód dla odważnych, trzeba
mieć silne nerwy- mówią kieleccy taksówkarze. Każdy z nich przeżyt w pracy chwile grozy.
pasażer ze spluwą
W czwartek, 8 maja, o godz. 10.30
w Brynicy koło Piekoszowa 21-letni
Robert S. postrzelił z pistoletu
Mariana T., kieleckiego taksówka·
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Młody mę:t~yzna zatrzymał

taksówk~ .audi" nr boczny 363 przy
ulicy Piekoszowskiej, zamówił kurs
do Brynicy. Na miejscu zażądał pieni~dzy, dwukrotnie strzelił do kie·
rowcy i zbiegi. Swiadkowie zajścia
udzielili pomocy Marianowi T.,
ranny trafil do szpitala. Policja
natychmiast rozpocz~ła pościg za
bandytą, jut godzin~ później znane
były personalia napastnika, jego
zdj~cie rozdano funkcjonańuszom i
taksówkarzom. Obława trwała 12
godzin, bandyt~ zatrzymano w
domu jego znajomych. Mial przy
sobie pistolet P-83. W pościgu
uczestniczyło około 200 policjantów.

- Ten napad bardzo nas poruszył.
Policja nawet do nas apelowała,
tebyimy nie organizowali żadnej
akcji - mówi taksówkarz Stanisław
Majchrzalr., prezes Zrzeszenia Transportu Prywatnego w Kielcach.- To
juź k.olejny rozbój na kierowcy.
Dawniej nie było tak groźnie, chociaż bandyci zawsze napadali na tak·
sówkarzy. Ostatnio przest~pcy są
bardziej brutalni, mają broń palną.
Liczą na szybki i łatwy zarobek. W
sytuacjach zagrotenia środowisko
taksówkarzy konsoliduje si~. informujemy si~ i ostrzegamy przez radio
taxi lub CB. Kiedyś bandyta strzałami z pistoletu poprzebijał koledze
opony w samochodzie, zaraz po sygnalekilku taksówkarzy pojechało do
niego z zapasowymi kołami.
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Strach opuszcza ich dopiero, kiedy pasażerzapłaci za kurs i wysiądzie z auta
zapłacić . Kazał si~ zawic:tć do tej
nłe~nej Brynicy, wysildl z
wozu i w noai. Goniłam ao. ale mi
uciekł. Ustaliłamjego adres, zgłosi·
łam w policji i dostał kolegium.

tych. Innym razem pasażer wvgląda, jak najgor-

:tni

LUDU

Męskie

propozyq e

Strach nie wygnał jednak .k.iełec
kich taksówkarzy z postojów. Mimo

poczucia zagrotenia Wdy liczy na
dobry kurs.- Pewnie, te si~ boj~. ale
świat oalety do odważnych- mówi
Irena Dobrowolska, taksówkarka z
25-letnim stażem, jedna z czterech
kobiel,którejetdtą w Kielcach.- Po
śmiert:i m~ teściowie namawiali

DaWlli kasę i auto
Bandyci na ogól tądaj• od taksówkarzy pieni~dzy, cąsto tet chodzi im o samochód. Na właściciela
taksówki z numerem bocznym 101
dwa lata temu napadli trzej Rosjanie.
Zranili kierowcę: notem, zabrali
auto i uciekli. Policja zatrzymała ich
kilkanaście minut pótniej na drodze
do Buska. Namierzono ich tak
szybko dzię:ki innemu taksówka·
rzowi, który zobaczył znajome auto
na stacji CPN. Za kierownicą niesie·
dział jednak właściciel samochodu,

czeństwa tabówkarze jad4 jednym
autem we d'NÓch. lnn• prób• zabezpieczenia si~ przy takich dalekich
wyjazdachjest tlidanie zapłacenia z
góry. Pasaterowie niech~tnie jednak na to przystają.

- Miałem kiedyś taki mocno
podejrzany nocny kurs - opowiada
Jerzy Janda. - Pótn• nocą do samochodu wsiadł wielki, jak d4b m~t
czyzna. Kazał się: wic:tć w stron~
Buska, w pewnej chwili w lesie mówi
do mnie: ,.skrę;caj pan•. Wystraszy·
Iem si~. ale skr~ilem. Jedziemy,
jedziemy, ciemno nic nie widać. M.
w końcu jakieś światełka zamigotały. Okazało si~. te m~tczyzna byt
leśniczymi tam w środku lasu miesz-

ka!.

Zawód:
Taksówkan
Pani Irena miała kilka niemiłych
przygód. Raz młody m~tczyzna
wsiadł przy dworcu PKP, chciał
jechać na Stadion, w lesie złapał
kobiet~ za gardło i zaczął·dusić.
Jakoś udalo si~ jej obronić, napast·
nik uciekł. Innym razem Cygan
zamówił kurs do Busk.a,jadą, w pew·
nej chwili pasater kazał stan~ w
polu i wystąpłł z bardzo m~ską propozycją. Całe szcz~cie odmow~
przyjął

spokojnie.

- Nie trzeba kusić losu - twierdzi
Bronisława Niburska, 22 lata tak·
sówkarskiej pracy. - Dlategojetdtę:
tylko w dzień. Kilka lat temu,
wieczorem, pasater nie chciał mi

to wydało si~ taksówkarzowi podejrzane. Zawiadomił policj~.
Nowego ,.poloneza" stracił tak·
sówkarz Zygmunt Suliga, w ubiegłym roku, w bialy dzień, pasater
obezwładnił go gazem, wyrzucił z
auta i uciekł. Przypadkowo samochód udało si~odnaleźć, stał na jednym z kieleckich osiedli, miał jut
zdj~ty "kogucik• z napisem taxi.
- Bandyci napadają na nas w
w nocy, to mote być młody
lub starszy m~tczyzna - mówi pre·
zes Majchrzak. - Nie ma reguł.
Zbyszka Kotwicę ograbiła piua mło
dych ludzi - dziewczyna z chłopa
kiem, nie wyglądali podejrzanie.
Uderzyli go w tył głowy i zabrali
"poloneza".
dzień,

Strach ma

wielkie oczy
Grotne są zwłaszcza kursy nocne
poza miasto. Czasami dla bezpie·

Ostatni kurs
Mniej szcz~cia mial pińczowski
taksówkarz Stefan W. Rano, 9
czerwca 1993 rokudojegopomarań·
ezawego "poloneza• wsiadło trzech
młodych ludzi w wieku od 16 do 17
lat. Kazali si~ wieić do Kielc. Stefan W. nie mógł wiedzieć, tę: parę:
miesi~cy wcześniej chłopcy ukradli
broń- rodzaj sztucerazobci~(41ufą.
Kilka dni wcześrtiej zaplanowali
.skok" na sklep z bronią w Kielcach.
Do realizacji tego planu potrzebowali samochodu. Napad na taksówkarza był najprostszym sposobem

W

całej

Włochy

miejiCO~ci

n-,jmłodszy

16-łetnl

Hubert M . strzelił tabówk..arzowł w
tył głowy. Małołetm bandyci wyrzu·
cili ciało Stefana W . z samochodu i
pojechali dalej. Rozbite auto odna·
leziono na pobliskich ł•Uch, trzech
młodych
ludzi zatrzymano w
domach. Za zabójstwo plńczows·
kiego taksówkarza zostali skazani na
13 i 12lat.

Z palą ratniej
Katdy wozi w samochodzie coś
na dodanie sobie animuszu, Jedni
mają drewniane czy
metalowe
pałki, inni broń gnową. O tych swoich zabezpieczeniach tabówkarze
opowiadają niech~tme. - Jeszcze
jakiś łotr przeczyta i wykorzysta to
pótniej - mówią. - Lepiej licha nie
kusić,Wielu u wata jednak, t e w cza·
sie napadu nie ma co suugać bohatera. Lepiej porzucić 'NÓZ i uciec,
jeśli tylko si~ da.
-W sytuacjach niebezpiecznych
nie ma czasu na planowanie, intu·
icyjnie wybiera się: najlepszy sposób
obrony
opowiada
prezes
Majchrzak. - Kiedyś wiozłem pliO·
d ego mę:tczyznę: z Kielc do Ch~in i
z powrotem, w Słowiku zanucił mi
sznur na szyj~ i zaczął dusić. Uratowało mnie to, te jechałem szybko,
kiedy on zaciskał ~tl~ ja dodałem
jeszcze gazu. Napastnik przestraszył
sit, te si~ rozbijemy.

MARTYNA GŁĘBOCKA
mnie, tebym zmieniła zawód. Zostałam.
Kobieta-taksówkarz nie
mote pokazywać pasaterom stra·
chu. W aucie jestem zdecydowana.
Oczywiście nie mog~ każdego, kto
wsiada do wozu podejrzewać o
jakieś niecne zamiary. Trzeba być
uprzejmym.

zdobycia wozu. W

Kilku kieleckich oprychów z z.ało
tenia nie płaci za taksówki. Kie·
rowcy znają ich j ut, pr6b~ą nie
wpuszczyć do samochodu, ale z
takim draniem trudno sobie poradzić. Zgłosić policji strach. bo bandyci taksówk~ podpalą.
-Każdy kurs, to kurs w nieznane.
Wsiada ktoś i nie wiadomo z kim się:
jedzie i dokąd - mówi taksówkarz
KrzysztofKosne r. - Zawszejest 90
procent niepewności,jestem szczęś
liwy, kiedy pasater zapłaci i wysi4·
dzie. A potem jest kolej ny kurs...
.. .Ita.k si~~i .

Polsce napady na taksówkliny

nasiliły się

od

1989 roku - polirja zanotowała wówczas 54 przypadki,
trzy Jata wcześniej było - 24.
1992 rok - 47 napadów.
1993 - 54, w tym 17 przy użyciu broni palnej.
1994 - 42, w tym 15 z bronią palną, 9 ofiar śmiertelnych.
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TOMASZ TYCZVŃSKI

adanie o relar;jach mię:dzy
kulturą masowq a kulturą
.ltl)'soką"przypomina ka~a'!rowe rozwatania o wyższośd
sw1qr Boiego Narodzenia nad iwlrta·
mi, Witlkl<jnocy. Dla .wi(kszoJd",
kroro z dt;/inl(ji nit darzy tlitamości
~aj"'.ni<jszą nawet sympatią, sprawa
Jtst;asna. Te wszystkie koncerty, powafne pienia i zawodzenia; t t pon,je,
krortoni do rymu, ani do rozumitnio;
tt mazaje, na klórych nawet nie wia·
domo, glfzlt góra, a gdzie dół; re
wszystklttearry, mni<j i bardzi<j alternatywne, w których komedianci albo
milczą CtJ/yml minutami, albo znów
Wntszczq jak op(ftlni zamiast gadać
po ludzku l najfepi<j do Jmitchu- ca·
l a ta kufrura wysoka wydąje SIf. wirk·
~oJcr• czymi zupdnie zbrdnym 1
smlmtlnie nudnym.
· • Wirkszoić" podOrzewa td, te re
wnyslkie zachwyty, skowyty 1 wur-

chnienia, które wydają sif z sitbit na·
wiedzeni odbiorcy kultury wysoklq roplcnawodrlforomonraż, a nitznak
tstetycznego ZilSpokojtnia. Bo rak
naprawdr biały lewadrot na biolym
tle podoba im si( nit dlatego; te
odktywają w nim metafizyczną gl(bif
l ta dlatego, że u~·atają, li lm się: podobaC powinien. Komu slf ów biały
kwadrat podoba, ren przynależy do
elity. Wirc podobać sir musi, choćby
nawetnamalowany by/ nie na białym,
a czarnym rft. Nit o t/o tu chodzi.
Tak sobie wlainit .wirkszoic• myi li o upodobaniach przesttttyzowan<j
mnięjszośd. Nit ona jedna zresztą.
Jest w .Dzienniku" Gombrowicza ka·
pitalny fragment o muzeach. Pint
Gombrowicz, że przenigdy nit uwierzy
w auttntycznoićzachwytu kulturalnQ
publiki przed Jdanq, na której powf~
szono obrazy Rembrandta, Boscha,
Renoira, Van Gogha l dwadzldda in·

nych arcydzid. Nie uwierzy nit dlat~
go, żtan;ydzida t t ZilchwymCnit mogą, ltcz dlatego, tt zachwyct~C nit mogą w takiq masie. Kontemplowant
każde z osobno, wjakimś normalnym,

miejscu dają estetyczną radoit Na muztaln<j idonie stają Sif
tylko sygnałem do stadnego odrochu,
alibi p•aranfldącym przynależenie.
WifC _wlfkszoiC-ma jednak ra(ję:.
wzroszenltm ramlon traktidąc kopanttlity'!Odpowlediniejesrprosta, bo
l sam Gombrowicz swoją antyelitarnoJćrraktowaljako sposób nald:tnio
do elity myilących nitUJitinit. A 1z tą
.wlrkszoicią" rozkochaną w rozi)'Wkach prostych jak budowa cepa rz«Z
sit kompfiJadt. W sobotf w &domiu
uwal w najlepsze Festiwol Gombrowi·
czowski: pokazywano . Grzebanie~
ambitny spektakl w reżyserii Jerzego
Jarockląo. Mni<j wifcti o rq sam<j
porze w hali sportowej .Broń • toczył
sif m«Z w klckboxingu, czyli mówiąc
bardziQ po polsku kopaniu sir po tyjach. Liczba widzów na obu przedstawieniach była mniq wlft:ęJ ta sama.
~wiadqyć to może o równowadu sil
mltdzy elitą, która .wi(kszoit- ma w
girbokim powaton/u l.wirkszoJdą ~
która elidt najcńrrniQ dalaby po grbit. Prawdziwa wirkszoić frst jak
zwykle milaqco. Sitdziw domu l ci~
szy sir, te J-21 znów nadą}e.

LISTA NAGRODZONYCH
W WIELKIM K ONKURSIE

~m

Kamy
KONSUMENT
Chłodzlarlca spf'tlarlco we:
-Agnieszka Matul1ak, Nowa Słupia woj. Kleleckle
-Halina Mrówczyńska, Kielce
woj. radom&lcie

K ONSUMENT
Chiodzierleo zamra:tarlca:

- Monika Puzio, Pionki woj. radomskie

SPRZEDAWCA • DErAUSTA

WJbyna mrol4ca:
-Marcin Swadzyniak sklep •MARAN•, Pionkl woj. radomskie
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Prokurator zarządził wizję lokalną, aby odtworzyć przebieg interwencji policji, w trakcie której pobito rodzinę Chałońskich.
Wizja nie spełniła tak założonego celu. Dowiodła natomias~ że jedna ze stron zmówiła się, kłamie. Prawda dwóch policjantów
staje naprzeciw prawdzie poszkodowanych i kilkunastu świadl<ów.
:
'
•

Do

incydentudoszło

we wsi Kolonia
Bogoria koło S ta·
szowa, 2 października, w medzielę
po połudmu. Błahy początek nie
zapowiadał dramatycznego finału.
Policjanci z drogówki: Andrzej W.
i Witold J. twierdz.ę, te zauwaiyli
rowerzyst~ Jadącego lewą

stroną

szosy: - Kiedy nas spostrzegJ -skrę:·
cił w boczną drogą i zaczął uciekać.
-Nieprawda- zaprzecza Marian
Chałoński - Jechałem prawidłowo.
Kiedy radiowóz mnie mmął sk:r~i
lem w lewo, na swoją posesj~. Oni
cofnęli i ruszyli za mną. Dlaczego
uciekałem? Przecie jak si~ widzi
policj~ tosłę ucieka, nie?- przyznaje
z rozbrajającą szczerością.- A co?!
- dodaje po chwili. - Nie miałem
racji? Nie było tadnych wyjaśnień.
Tylko z miejsca dawąj człowieka
pmć .

- Przybiegli za tatą za stodołę.
Stój bo strzelam. krzyczeli - opoWiada 11}-letni Adaś . - Pan W. wystrzelił w górę. Tata się zatrzymał.
Wtedy go przewrócili. Zacz~ li kopać
1bić.- Bzdura. Zaden z nas nie uży
wał broni. Nie stosowaliśmy przemocy- utrzymują policjanci.
-Słyszeliśmy strzał. Widzieliśmy

kopanie i bicie - potwierdza dwóch
Byli wtedy niedaleko, na
potu:
- Nie było tadnych świadków
-twardo odcina się Witold J.
I tak od samego początku wizji:
wet za wet, prawda przeciw prawdzie, kłótnie o każdy drobiazg. Obie
wersje nie mąją punktów stycznych.
Policjanci utrzymują, że nie grozili
Chałońskiemu bronią. sam potknął
się o bruzdę na zaoranym polu.
Problem w tym, tu był ugór, zaorano
go pótniej, kiedy Chałoński letał
w szpitalu.

świadków.

W

itold J. nie pamięta
ogromnej sterty słomy
za stodołą, z której
Adaś obserwował całe zdarzenie.
- Nie było jej wtedy -: zapewnia.
-Była! Stała tu od tniw- łapią go na
kolejnej .nieścisłości" Chałońscy.
- Chyba musialem być pijany
-Witold J. próbuje obrócić wszystko
w iart. Wyjaśnienia drugiej strony
kwituje kpiącymi docinkami. Chwi·
lamijednak. puszczają mu nerwy.
- Czemu pani kłamie?!
- Niech się pan na mnie nie
wydziera. Jestem u siebie - Chałoń
ska nie dajesobie w kasz~ dmuchać.
Wizja lokalna co rusz zamienia
się w pyskówkę. Prokurator Zyg·
munt Łuczak z trudem odzyskuje
panowanie nad sytuacją.
13-letnia Justyna, biegnie po
matkę, która właśnie doi krowy.
Danuta Chałońska wypada za sto·
dołę.- Mój leży rozkrzytowany,aci
kopią go i leją gdzie popadnie,
wg/owę, w przyrodzenie. Panowie,
to mój chłop! O co chodzi? A oni:
Odejd:t! I dawaj mnie odganiać, jak

psa.
- Wołali: Chciałeś demokracji?!
- dodaje Justyna. - No to masz!
Mas.z!Mas.z!
- No, powiedz Stachu jak było?
-Witold J. szuka wsparcia u jednego
ze świadków.

Od lewej Marian
w czasie wb;jł lobi.Dej

O.ałońsłd,

- Przecie mówię: biliśta i kopali
bez opamiętania- odpowiada Stani·

l•
ch

s.ław Tąporowsk.i.

.,"'"'
•",,

si~ sąsiedzi. Chałoński
pokazują, opowiadają - leży o tu,

Zbiegli

przy sialce.

Jęczy, zwlja się z bólu.
schyla się, bierze ppd
pachy, chce go podnieść, ale dostąje
palką. Drugi wyk~ca jej ręce, szar·
p te za ..",losy, odpycha. C~gną Chałońskiego do rad1owozu, ten czepia
się ogrodzenia. Obrywa pałkami po
rękach, krzyczy. ale nie puszcza.
- Panowte co wy robicie? Przecie
to taden bandyta, ani złodziej. To
porządny człowiek. - wołają sąsie
dzi. Mundurowi nie słuchają. Kat11
się nie wtrącać, wracać do siebie.
-To było nie do patrzenia- opowiada S. Tąporowski. - Kobietę
pałować? Za włosy targać? A najgorsze jak Justynka podbiegła. Niech
pan nie bije mojej mamy i taty! A ten
lu u u ją pałką w głowę, zatoczyła s i~
na samochód. Ludzie w krzyk.
Napierają. Policjanci każą się cofnąć, grotą użyciem broni. Tamci
jednak nie odstępują.
Marianna Szaranlec demonstruje
jak sąsiedzi próbowali wepchn*
Chałońskiego na podwórko. Wtedy
policjanci przytrzasnęli mu głowę
metalową furtką. - Miałem guza
wielkości jaja. Pękł mi przy tym
bębenek w uchu - uzupełnia Cha·
łoński. Policjant J. uśmiecha się pod
wąsem, kpiąco przygaduje. Chałoń
ski wybucha:
-l co się pan śmiejesz?! Zabraliśta
mi zdrowie, zszargali nerwy. Zrobiliśta ze mnie kalekę!
Chałońska

ci;

ŻDna Mariana Cbalońskiego demonstnlje w jaki sposOb traktowali go policjanci

-Jaki był cel interwencji?
- Chodziło o ustalenie tożsa·
mości łamiącego przepisy rowerzysty i poddanie go testowi trzeźwości
- wyjaśniają policjanci. - Pytaliśmy
ludzi jak się nazywa. Mówili, :te go
nie znają.
-Kłamią!- oponują świadkowie.

- Znam po imieniu i policjantów
i Chałońskiego - wyjaśnia S. Tąpo·

się o zeznania tylko części świad·
ków. Świadkowie ci są zmówieni,
kłamią. Wystąpiliśmy o odsunięcie
miejscowej prokuratury, bo mieliśmy uzasadnione podejrzenie, że
wyjdziemy z tego niekorzystnie
- wyjaśnia w pn.yplywie szczerości
Andrzej W.
- Sprawę przekazano do Rze·
szowa, bo mają tam swoich ludzi.

rzem. - Porozmawiamy w sądzie
- odgraża się podnosząc głos.
Zamierza skatżyć reportera .,SL"
o nierzetelność pierwszej relacji,
napisanej tuż po zdarzeniu. - Dlaczego piln nie przyszedł porozmawiaćznami?!-krzyczy.Nietrariają
doń argumenty, że reporter przy.
szedł, ale komendant zapewnił, :te

jego podwładni
i w ich imieniu

są

nieuchwytni
stosowne

złożył

wyjaśnienia.

W~alokalna
ANDRZEJ GOŁDA

gło~.~a0:~~il; :~~:~~~~~~~

Przyjetd1a wezwane przez ludzi
pogotowie. Chałoński nie chce
jechać. - Nic mi nie jest - mówi.
Ząda, :t:eby zabrać córkę i żonę. Justyna zostaje w szpitalu na obserwacji. W komendzie staszowskiej pali·
cji dyżurny lekarz bada zatrzyma·
nego Chałońskiego i jego :ton~.
- Nie widzę 1adnycb obrażeń
-stwierdza.
W nocy Chałoński mdleje w
łazience. Zabiera go pogotowie.
Rano Danuta Chałońska kieruje
się do prokuratury. Prokurator każe
siadać.- O co chodzi?- pyta. Chałońska wyjaśnia co i jak. Prokurator
podrywa się. - Nie mam czasu
-stwierdza
Dopiero nazajutrz w Prokuraturze Wojewódzkiej w Tamobrzegu
przyjmują od niej skarg~. Okazuje
się, że prokuratura staszowsk.a przy.
j~ajut doniesienie wtej sprawie, ale
od... policji: o czynnej napdci na
funkcjonariusza. Andrzej W. utrzy·
muje, że przezjedną z kobiet został
u!lerzony w głowę. - W sprawie tej
nie przedstawiono nikomu zanutów-dementujeprokuratorŁuczak.

policyjny ledmik l prokuralor z Mielca
zdjęcia: Dariusz Gacek

.,,,,

rawski.- Mówiłem:- Zostawcie go,
spiszcie, podam wam nazwisko.
Dochodzi południe, skwar coraz
większy, w świadkach narasta irytacja:- Znówoderwano nas od roboty.
Po co to wałkować? My już powiedzieli swoje. Tyle razyciągali nas do
prokuratury.
-My też nie rozumiemy dlaczego
to dochodzenie tak długo trwa
- przyznajekomendant staszowskiej
policji Andrzej Jońca.

Z

agadkę" t~ - w pewnrm stopniu - w_yj~-

pn:ł,rator Ż. ~~rost~~n~;e:;,:
łaniu biegłego,

specjalisty chirurga
,.w celu stwierdzenia, czy Andrzej
W. motc. uczestnicz)'Ć w czynno:ś·
ciach procesowych w sprawie przeciwko niemu. Andrzej W.- czytamy
w uzasadnieniu- kilka razy niezgło
sił się w tutejszej prokuraturze
celem przesłuchania go w charakterze podejrzanego". Powyższe pismo
nosi dat~ 20 l utego, bez mała pioć
miesięcy od zdarzenia.
Kolegium do Spraw Wykroczeń
w Staszowie działa sprawniej. Po
siedmiu miesiącach i czterech posie·
dzeniach doszło do wniosku, te
,.obwiniona o nieokazanie funkcjonariuszom dokumentów" Danuta
Chałońska, nie miała obowiązku
w czasie dojenia krów mioć przy
sobie dowodu osobistego.
Kiedy: policjanci zapoznali się
z aktami napisali do Ministerstwa
Sprawiedliwości wniosek o odebranie sprawy staszowskiej prokuraturze. - Dlaczego? - Bo znamy
miejscowych prokuratorów z kontaktów służbowych i osobistych. To
mogłoby wzbudzić w społeczeńst
wie podejrzenia o kumoterstwo
i stronniczość- wyjaśnia Andrzej W.
że
Nieoficjalnie
wiadomo,
motywy policjantów wcale nie były
tak altruistyczne. Faktycznie, zarzucili prokurator Ż. Gorostowicz
stronniczość, ale na... korzyśt Cha·
łońskich.- Pani prokurator opierała

Zmówili się. Chcą sprawie u~ić
- podejrzewa Danuta Chałoń
ska. - Skąd o tym wiem? Bo wcześ
niej, co przyszłam się dowiedzieć
pani prokurator rozkładała ręce:
- Nic pani nie powiem. Akta są
w Rzeszowie.
-Sprawa ta, jak każda przeciwko
funkcjonariuszom policji, była
przedmiotem kontroli ze strony Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie
- uspokaja prokurator Z. Łuczak
z Mielca, który właśnie przejął
dochodzenie.
Przyznaje zarazem: skandalem
jest, że Warszawa o swej decyzji nie
łeb

raczyła zawiadomić

Chalońskich.

W tym kontekście uzasadnienie
decyzji m inisterstwa, którąjest enigmatyczna .,potrzeba zapewnienia
zaufania uczestników procesu do
wymiaru sprawiedliwości" - zak.·
rawa na kpinę. Prokurator Łuczak
niewiele ma do.dodania, ponad to,
że decyzjajest efektem skargi podejrzanych. Zauważmy: skargi. A nie
prośby, wynikającej z troski policji
o społeczny odbiór tej sprawy.

Do '"'"

umtn;,_

cia dochodzenia
dziennikarze nie
Dlatego nie

mają dostępu do akt.
sposób zweryfikować

zapewnień

Andrzeja W .,te zeznania poszkodowanych i ś"'iadków są niespójne
i wząjemnie sprzeczne. Wizja
lokalna tego nie potwierdziła.
Dowiodła tylko jednego: obie wersje
zdarzenia różnią się diametralnie.
Nie ulega wątpliwości: która§ ze
stron kłamie. Andrzej W. i jego prze·
łożeni sugerują. te posiadają ..ważne
materiały operacyjne'". Nie mogą ich
ujawnić przed procesem, bo wiąże
ich tajemnica służbowa. Nie wiadomo kogo kompromitują: Chałoń
skich? Stąszowską prokuraturę? Ich
wząiemne powiązania?- T osą takie
materiały, że bałby się pan je opubli·
kOwać- zapewnia Andrzęj W.
Drugi z policjantów Witold J. nie
mażyczeniarozmawiaćzdzienni.ka·
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- Justynka w czasie konfrontacji
broniłaswojego zdania a potem była
straszona - D. Chałońska · ude"rza
w histeryczne tony.
- Kiedy szlam ze szkoły z przeje:t:dżającego radiowozu wychyliła się ·
pięść i mi groziła- opowiada Justyna.
- Rada pedagogiczna wystosowała w tej sprawie list do komen·
danta staszowskiej policji. Justyna,
to bardzo dobra uczennica. Nigdy
nie mieliśmy najmniejszych zastrzeżeń do jej prawdomówności- wyjaś
nia dyrektor szkoły w Mostkach, Jan
Krupa.

M

arian Chałoński dwa
przebywał
tygodnie
w szpitalu, potem
przez sześć miesi~y na chorobowym. Nadal pozostaje pod stalą
opieką
Poradni Neurologicznej
Staszowie.
,.Dyskopatia
w
w odcinku szyjnym i ł~dźwiowym
kręgosłupa,
reakcja nerwicowa
depresyjna., przewlekły zespół
bólowy kręgosłupa. Schorzenia
mąją związek z urazem doznanym 2
patdziem ika 1994 roku" - zaświad
czyła lek. med. Elżbieta Czerwińska
w pioć miesięcy od zdarzenia.
W kwietniu Chałoński stanął
przed Komisją Lekarską ds. Inwalidztwa w Opatowie. .,Nie kwalifikuje się do pierwszej grupy inwalidz·
kiej" - uznała komisja. - Dlaczego
n ie przyznano mi drugiej, albo trzeciej? -zdziwił si~ Chałoński-Niech
siępanodwołuje- usłyszał. Odwołał
się - do Komisji Wojewódzkiej
w Tarnobrzegu. Ta wydała identyczne orzeczenie.
- A co z drugą. z trzecią grup'\?
- zapytałem. - Powiedzieli mi:
-Odwołuj się pan. Jeden z doktorów
wyjaśnił mi,1e nie mogli inaczej, bo
to byłby argument w sprawie poli·
cjantów. A ci grają na zwłokę. Cz.e·
kają a1 zemr~. Wtedy ~dzie po
sprawie.
Wizja lokalna dobiega końca.
Świadkowie podpisują zeznania.
- Co dalej? Kiedy przewiduje pan
konie'c?
- Nieprędko- wyjaśnia·prokura·
tor Łuczak.- Nąjpierw muszę powołać biegłego, który stwierdzi ery
urazy pana Chałoński mają związek
ze sprawą...
-No i masz pan- Marian Chałoń
ski zniechęcony macha ~q.
- Znowu zaczyna się kręcić ta ich
kffUZela. Karuzela sprawiedliwości.
Bę:dzie si~ kręcić i k.rę:cić. Aż zrobią
ze mnie głupka.
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akiemiejsce.Dziwneipełne
sprzeczności.
Piękne
i

na tym
miejscu demeryci miało trwlt do czasów 11 w~ny łwiatowej. Nljpierw k.Ji4!e
DołJoruków przerobił budynek t.łasz.

surowe zarazem. Od zawsze
owiane mglą tajemnic i p6łprawd&mi
legend. Promieniująceświętą W211iostością i wypełnione małością ludzką,
chyba dla przeciwwagi. Świadek licznych historycznych zdaneń l spraw tak.
ponurych, te powstałby z nich wcale

tomynatUffllł!,ZWI.n4PrzezjeJ~o

n.arius:zy, przychodz4cych tu, Jlk na
Sybir etapami - polskim Sachalinem
Potem,jut w 11 Rzeczypospolitej było
tu wip:ienie ciętkie, w którym trzymano tl~h się w niełudz.kicb
warunkach, najstruzniejszych i ~
głołniejszych przestę:po()w tamleJC
czasu, teby tylko wspommoć Ser)IUSZI
Piaseckiego, odkrytego przez. Melchiora Wańkowicn autora slawne&o
przed wojną .Kochanka W'teltiej
Nied:twiedzicy".

0pastykryminalnyrejestr.Sławneiroz

glośne. Przedmiot naukowych i nie
tylko naukowych sporów. Przed stuleciamii dzisiaj.
Mówię o Swię:tym KrzyżU. Wlałci
wie o t.yśćcu, zwanym tet Łysą Górą.
Jednym zezterech najwytszych wzniesieli naszych - najstarszYch bodaj w
Europie- gór domowych. Owym rozle-

głym, częściowo spl~?towanrm:

ttcz>:·

cie, oblotonym ong1, prz~ ~ekamt,
kamieMym wałem, bo to mieJsce było
dla przedhistorycznych pogan święte.
Potem, tet przed stuleciami, postawiono, gdzie stały zapewne pogańskie
bałwanY i botki, chrześcijańską cerkiew i jeszcze później benedyktyński
klasztor.
Tak przynajmniej od dawna utrzymują uczeni powołując się: na podobne

Jf~~ie in~uro~~~-ie p~{:~~t!!e~
dobrym owej opinii, było owo wykopane gdzieś chyba w XVJI wieku przed
drzwiami tutejszego kościoła .bo:tyszae dawne wę:g.lami osypane" i niewątp
liwie przedhistorycznych czasów się:
gający zwycz.aj wiosennego przychodzenia tłumów na świę:tą górę:, którą
chrześcijańscy mnisi, ze swojego punktu widzenia. uczynilijeszcze bardziej
świętą, sprowadzając do kościoła
watną relikwię - drewno chrystusowego krzyta, i likwidując starą słowiań
ską imprezę!. Przeniesiono ją na Witosławską Górę, gdzie i dzisiaj odbywają
się slawne wśród miejscowych, katolickieju:tzupełniezcharakter'uodpusty.
Cklsunięto w cieil stare, słowiańskie,
mote i przedsłowiańskie miejsca

a
dzieje, z zapomnianą i Zgubtoną gdzieś
niepowrotnie, wyjętą z ziemi figurą.
Prawie nikt nie wspomina o odnalezionych tu w czasach staszicawskich
przedhistorycznych popielnicach, nie
przebadano chyba nazbyt dokladnie
łyśćcowego krę:gu.

A

kościół i klasztor święto
krzyski, od którego zamieniono Łysogóry w Góry

Świętokrzyskie, istotnie cieszył slę:
wielką sławą. A to przez szczególnie

uzdrowicieJskicb cudów litanię, spisaną
rę:kąojcaKatarzynkiw .,Powiesti rzeczy
iste;-, a to pielgrzymów wakomitych,
ich wota wspaniałe, darowiwy, sławną
wreszcie i bogatą bibliotekę:. Wszak
przysłowiowa benedyktyńska cierpliwość, ma związek ze tmudnym prze pi-

Potem Niemcy UJZ4dzili obóz dla
jeńców radzieckich, w którym dochodziło do przypadków łudoterstwa, i w

których wyniszczono
tysięcy Rosjan.

Burze
nad klasztorem
ZBIGNIEW NOSAL

sywaniem ksiąg przez klasztornych
skrybów. Wlałnie jednej z tych ksiąg
przechowywanych w tutejszym !dasztorze, zawdzi~my Kazania Święto
krzyskie - ulatony w XIJI, mote na
początku XIV wieku zabytek staropolskiego piśmiennictwa.
Miał wszak.te ldasztorświętok.nyski
oprócz democyjnych, takte i świeckie
jak najbardziej, dość burzliwe i niecodzienne dzieje. Palił się i palono go parę:
razy, napadano i rabowano, okradali
najd:dtcy i sami mnisi. Było z czegołysogórski t.lasztor to istne kopalnie
skarbów. Faktycznych i urojonych.
Stąd tet zaglądali tu wcale nie w pokojowych zamiarach Tatarzy i Utwini, nie
mówiąc o Szwedach, którzy dla wydobycia tajemnicy, gdzie ukryto skarby
mę:czyli trzech zakonników w sposób
na tamte cz.asy bardzo wyrafinowany,
bo zdzierając z rąk skórę:, tłocząc na
głowę: dę:bową obrę:cz ściskającą

cz.a.

nkę:

podbijanymi pod nią klinami i
przepoławiając ciało jednego z nich na

dokładkę. Nic wtedy w XVJI wieku nie
znald:li, okradł potem za to klasztor
zakonnik Senni wspólnie z księ:dzem
Gaworskim.
Inny, dość wielk~ bo składający się: z
ponad tnech tysię:cy dukatów, Sl.CŚĆ·
dziesięciu ~ciu wielkich złotych
monet i komownych precjozów skarb,
skonfiskowali austriaccy komisarze,
szukający tak zwanego cz.est.iego skarbu,
czyli dziesięciu milionów złotych
monet, oddanych na przechowanie
zakonnikom świę:toknyskim przez
czeskich benedyktynów, w czasie
wojen husyckich. Ten skarb zresztą
zupełnie znikną! i albo go znaletli jacyś
poszukiwacze, albo te:t lety gdzieś w
murach klasztornych lub pod nimi do
dzisiaj. Kto to wie?

W

1819rotu,posiedmiuset
latach istnienia skasowano zakon świę:tokrzyski na podstawie bulli papieta Piusa
VII, ogłoszonej z:resz.tą na wniosekcara

List księdza

Jeden procent męczenników?

O

jcircSwi(lySII.mniestwitrdz.il wSkoczowie. iż w polskim życiu publicznym oraz w
irodkoch przdcoz.u. nerzy sircoraz w/po
k.na dyskryrnlno(/a katolików. Komentldąc słowo Popida premier Oleksy
powi«i:fol, że w Polsce przypadki dysktyrninoQi katolików są- incydentalne.
A/tfietonfsto .SIowo Udu" z.l.V/.95.
Pon Krzynrot tmudz.in pisu natychmiast te/ut pt. ,.Nowi mrczennicy". w
którym (już nowet bn pqjścio .po linii
premiero"), drwiąco WIIWQio. ii Popid
mial p~tJit na myśli .iwiodkówlrl!OW)I,
broniąc ich rocz(} przed katolikami,
bowitrn oni właśnie (lwtoliey) moją

Ptlnąwolnoić,niktichniedyskryminldt

irobiq,cochcq...
No cóż! Byłok/Myl tako tez.o w podrrr:znikoch z. .rninionąo"(l) okruu:
• toltrontjo rtligijno to jest wolność propagaQdy ontyreligijntj". Po odczytaniu
tt] tezy, rozumlon prz~rotnolć twitr-

::n:k:::~:;~:b~:1;~;~nÓ;::/Jw'f;

tego, jak nit prztjow dyskrymlnot;jl, gdy
lllroumjut ON (Popid) wielkim outoryteurn. głową l&ściola, rodakiem d/o
millonów katolików, o 150 tys. wiernych
wSkoczowie słowa Ojca Swirtąo o dysktyminoQi. nogrodz.ilo owacyjnym
aplauzem. l to właśnie oni mieli raQr.
A tok o propas wielu felietonów
.SIowo Ludu". Czyto}qcjt od czasu do
atuu, wżadensposóbniedosirz. idtologio"!i tam towartymi podyskutować.
choc rnoino oswoić sir zfundomentoliz.'""" (wyjrtym niemol z ltninawskit]
krytyki religii) poglqd6w ich autorów.
Tflłdno takie sensownie ustosunkowy-

STRONA 11
Piętnokary,jatie odclsnę:li

wać sir do listów czytelników niemol
a frrgicznit ifonotyanit reogl4jqcych no
słowo: Kościół, Juiądz.. wiaro... Jedynie
rozbowftnit może cza.um wz.budz.oć
brokorlenta(jiożyduKościolo, o jego
tflłdnościachftnansowych {cidcowt, czy
d, którzy mówią o .pozrrnoJci" Koielola :lotyli kitdykolwitk jakąś oftorr
KoJcioluwi).Zii.IIÓwczyltlnlkówpfsz.qcych napowyższyumai z.itjejod nienowiici. pomówitli l klonutw. l.otwo
dostrzec, iż w wielu przypadkach są to
ludz.it innąo wyznoni o lub ni~lrrzący.
Jdfitaśroczyno}ąsirontodz.opewnit

nio: .Juttm kotolikiem (kotoficzkq)"to wypadojtdynle tokpo~t•itdz.itC: .brori
nos Boże przed takimi .katolikami", bo
z. wrogomijakoi sobie porodzimy".
Proszr mnie dobrze z.roz.umitC. KoJciól z. natury SW() musi być nitjako pod·
dowony lcrytya: . Brd:iecie z.nokiern
sprzrciwu·- powiedz.lal Jnus. Rz.m w
tym, aby krytyko to formułowano by/o
mądrze. bn dyskryminat;ji i obrożon/o
kogokol~t-•iek, z.aś proso nie powinna
podsycaćwżad'f)lmroz.ltantyrełigijnąo

jonotyz.rnu {por. trzy listy w tym samym
numrrze .SL?. Ponirwai tyjemy w XX
witku, to sronldąca sir gouto listów o
jrzykl.l niecywiliz.o~t·onyrn nit powinno
dt11kowoć- chytxJ, że...
Wrdc.'my dojelittonu .Nuwi rnrcz.ennicy". Pon Zmudz.in podoje tom przykIody {rnqjąct pntczyĆ dyskryminoQI
koto/ików).jok to Kościół kat. uczestniczy z. pelnq swobodą w życiu publ/czlr)lm.
Po pierwnt, nigdy bn prośby wiernych
kaplon nit bierze udz.iołu np. w poiwirctniu budynku nkoly. Po dt11gfe z.oi oliemaić KoJdola wtyciu publicznym wcale

nit oz.nocz.o. iż katolicy nie są dyskryminowani. W czasach PRL religio JHlCUII·
kowo także było w n/cole. o prezydent
Bitflit broi udzlol w pr()Cl.fji Boiego
C/ala. Nie przenkodz.olo to jednak
·
slwz.yportyj-

Aleksandra Konwent ewakuowano,
dobra skonfiskowano, ruchomości
sprzedano na licytacji. Na t.yśćcu został
tylkokościół i pustybudynek klasztorny, w którym u~owala najpierw
Strat Leśna, a potem u~dzono Instytut Księ:ty Zdrotnych -demerytów. To
swoiste wię:zienie pokutne pnemaczone dla księty i zakonników skazanych za naj rozmaitsze., niegodne sukienki
duchownej postępki- od czytania pism
niedozwolonych, wiic chyba z.a politykę:, przez włóczęgostwo, pijaństwo,
niemoralne prowadzenie się (czy istnieje taki instytut współacśnie?), 11 po
uchybianie kościelnej i świeckiej
władzy- istniałodo 1849do 1865 roku.
Pnebywało w nim łącznie czterdziestu
ośmiu ukaranych duchownych, wśród
którychjeden -ojciec kapucyn Agrypin
Kowalski, pÓŹniejszy kapelan powstań
czy z 1863 roku stracony przez Rosjan w
Cytadeli, był najbarwniejszą, godną
oddzielnej monografii postacią.
JakoJ nit czytatem ich słów podobnego
obunenio na podpalone Clllnt (Clllnitjnt niż owo Muz.~m) dlo kulrury narodowd zabytkowe koldoly. Tytko czlowitk tltj woli, nit dostndt rwiąz.ku
przyczynowego tych '{jawisk z.}«<noaunym UICZtflitm przez wie/t pism nienawiści, nlechtci idyskryminoQI KoJdolo.
jego nauki i ksirży. Nit twierdz.r, nta
jasno. itto tylkowinomrusrnediów-nit
pntctniom ich w tym w:gf(dz.it, alt
.doceniam • toklt ten t~qoi)'Wny wpływ.
A Pon tmudz.in stowio pytonie:
aytby l proc. nielwto/ikówmótł wpychać
(dysluyrninowot) do kąto 99 pNX. katolików? Po pitrw.rzt, w Polsujut o kilko
proctnt katolików mnl(}. niż to podoje
Pon Zmud:in. Po drugie, historio uczy, żt
nuwttlproc..moiebyćrroirrydlotoltron

Konsrytut;jo PRL było pełnofrotutiw o Qi. gdy np. fJ()Sioda ..tadz.r f odpowiednit
wofnoici surnitn/o l Jfł/)':Uianio. Czyżby
irodki. Na tym polega właśnie totolitawite podobnych obow (nie mówir, że ryz.m:Stofin był tylkojedtn, o unicestwi/
takich samych) nit mott mitC dz.li lwto- miliolr)l ludzi, burzy/ bnctnnt z.obytlikl A bqj o obecną Konstytur;ir~ nit kowt lwidoly, o UJ wyznowonit pub}tst tego potwitrdz.tnitm? A lł"Oika liczne wiary uyłoł tysiąct no Sybtrif.
z Konkordatem nit może budzić rrwogi
l rzecz. ostatnio. Pisze Pon 'Żmudzin o
katolików - ocrywiicit, tych prowdz.i- .byłych dobrach koJcielnyrh". które
wych. Mogr td podoi przykłody oJmit- Kościół chce odzyskać.. Zrmtą, nittylko
nonio (nowtt w .Słowie Ludu" np. p. Kołdół lm tysiąct pokrzywdz.onych
Kuimo) i psychicznego iz.ofowonio kate- Judzi. którym komuniJd z.obroli mlylfY,
chetów, UJU'WQnit z.e nkolnictwo ludzi domy, tartaki, z.irrni(tlc. Czy Ci, którzy
z.oongoiowonych w orraniz.owonit lwio- tokprotutu}ąprzedwko.z.ochltmnoJd"
lickich stowarzy.rzDi. Nowtt rttcvrik Kościoła. nit domagaliby sir, gdyby to
prow obywottlskich przyzna/, it osło wiolnit im przysługiwało prawo zwrotu
wiona okładka postkornunistycz.nego z.ogrobionąo ich mienia? Pytonit retopisma. Wprost" byłopntjowrrn dyskry- f)'Clne, ole wortojepostowić. Zasado. ii
minoQi. Czy:żbyimy nie z.nali i nit sly- w poitstwie prawo lwidy mo pruwo do
neli progromów tefewlzyjrrych, w któ- ~q wlasnoid }ut dr)lba oczywisto,
rych df'łlli sirpublicznie z. wartoJci re/igij- pomjjo}qc/okt. iiużywaniecudzQwłas
fiJICh, z.luirży, o tylko 15-minutowy WC noJci przez PRL, /to przez 5() lot, takie
Kwadrans spotyko sir z.z.ojodlą, pełną domOfQsirjakitjJ"kompmsoty- choćlly
nittoltronQi. nagonką. Czy obtltywe jedynie prawnego uvronio prowowlllfO
napisy no koidoloch, podpolonit Ich, id właJcicielo. Mówiąc :oJ o rancztnapady no pfebiJnit- sq skutklttn tylko niach Koiciolo. to On wykazlłit w tym
loicyz.oQ17Aktotrfoicyz.tJQrpropogujt! wzgl(dz.it wit/kit vozumltnit z.oj wlosKto mlodz.iiiyfundJ4jtffbtrolitm etyczny. noJć KoJdola pndmOWdno jut czpto
nihilizm morolffY l UJSOdf .róbto co wyłączt~ftnopop/me.lotymPantir.u
chctto"l Za.f obroiłcy Muz~m na~. dzln pewnie wit. Nitpdne natomiast
i'fformaQepros~ .nopu.rzc:ą)ą"jedyKrzyżu (o czym jenczt wspomnd IQą
krokodyle tz;y 1 obr~q oo. oblotów. nie(tych mniQ luytyanycil czytelnik6w)
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parę;

chyba

powiedzilłemtows:zystko,

w wydanej sweao czasu w
dwóch ~rsjach ksi4Ue
(.Swię:ty Krzyt• i ,.Pieklo na świę:tej
górze") i przypominam w skrócie, bo
%11ÓW głośno się: zrobih? WOkół Ś~
tego Knyta i po kłaszlomego budynku,
w którym mieści się: nadzwyczaj
potrzebne i ciekawe Muzeum Przyrodnicze, podlegające dyrekcji Swię:to
krzyskiego Parku Narodowego. Upomina się: o jego zwrot katolicka kuria
radomsko-sandomierska. O dawny
budynekk.lasztornyi8ielnik.,le:ł:4cąu

podnóta pólnocnego stoku l)ićca
łąkę:, zwaną tak od wybielania na niej
w słońcu płócien robionych wświę:tot.
rzyskiej,rosyjskiejtunnie.

P

uhlikując niedawno artykuł
Knysztofa 2.mudzina w tej
sprawie, redakcja apelowała
o wyratanie opinii, więc ją wyratam jestem przeciw.
Pamię:tając o wszystkich zasługach
zakonników, pamittamtetprzecie,jakwielelattemuten

świętokrzyskich

k.lasztor-słusznie,r:xynie,alejedn.ak

zlikwidowano na polecen;e sarnego
papieta.l pamię:tam,jak ten budynek i
jego otoczeniewyglądały jeszcze czterdzieści lat temu. Była to odarta z
wszystkich urządzeń ruina., l prowadzącą do niej bramą, na której napis
wołał: ,.ldt z Bogiem, i nie wraCij'".
Tak, dotyczył wię:tnKlw. Odeszli.
Nie wrócili. Ale i duchownych nie było
w Jłównym poklasztornym budynku
ponad pÓłlora w;eku. Niechby jut tak
zostało. Komu potrzebna kolejna
burza nad dawnym klasztorem?
do wylt!WOnio swoich o~i antykoicitlnych typu: .To ulico ich (lu/rży), ta
bfdz.itich~ .Drży)K/upi norodz.lel"(toz.
Ostrowca). itp. brednie. No ole. jt)ll
P. Zntudzin pisząc o Muz.evrn no Sw.
KrzyiupnedstowiosprawrroczQpropoIOndowo, tocóisirdz.lwiiwówaasr«JkQom, z.awsuwitrr~<} był fi (1) Ideolog/l,
1f11PY czyttlnik6w.
A przedd Pon tm~dz.fn tolde wie
{tym tonti jdli nit wie). że w sprawie
Muz.evm no $w. Kr:ytu. wniuiono (ąo
dnlt z. dtcy1Ją nądu}jedyttitpisma uz.asodQiojące prawo do włosnoki rz«:z...nych dóbr koJdelnyrh. W tym w:gl(dzle
lstnitje nerą nltjasnoid. Dobrze Id
Pon wie. że sprowo niejur z.hlldotJO, że
oni władze koJclelne, oni -.Jtwddz.kie
z. sobq no ttn ttmot jencze nie rozmawiały. Wit pan td, :te nltjutinttnQq
Koicioto, czy oo. oblotów, liklł·idowonie
Muuurn. Wit pan, itiskąpodtympro
blemtm podlotyl}akJi niezoritntowony
do koiłco cz/owidc, któryob«<łle żaflł)t

::'~~~!:;~~o$:;:;:::~~:,:;:
Jdągo

prucle wnystkirtl klanlor oraz
(co nojwożnitjne) reiilewit Krrył.o~ir
ttto i Punczo Jod/owo wnn z.JOIOborzoml. Muz.evrn- td.
Po pub/ikat;jach .Sl owo Ludu • no ttn
temat {odzyskania Muz.evm),JOz.tlo to
otrzymało lisl)l qytelnlków. Usl)l mnytof)'Clnie moie l zroz.umiolt, /ta w
jrz;yku l podf,}Jciu do kwestii, z r:olym
nocunkltm dla pinącydJ -pełne on.olornstwo,
imvdclyw,
fllttolrronql,
jrzyku obraźliwąo. itp. No cóż BAZA
.Słowo Ludu"- ta nitmol drorobliwi~
reogl4jąca no widok lui(dz.a- trzymil sir
mocno i nodoltpkn/z.o dawlfYm. Ale ro
jui Ich problem. Dtlwlr sirJednak lyfko.
ii{mimo nltobfdr.tyWnych tdatów PoM
Zmudz.lna) takie listy druklłit .,Słowo
Ludu~. Ale roczd nledz.twir sir. skoro w
prząlqdt.it prasy ~sttmotyani~ zytowany}ut w tym piJmit t)'tOdnfk _NIE".
A wite: niech t;yje PRL BIS/
(Nirllł'kko

l adres :mane rellallql)
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Na Wilno spojrzenie niesentymentalne

0 "'7
1

leci w kolorowych podkoezul-

j&. kllch 6clgaJII 1119 po

wileńskiej

~nałyiworolkach. Obok

o.tnoJ Bramy jeM włoski

sklep z brylantami
8b-.iony przez ochroniarzy z pistoletami w
gerici, • na ulicach wiclać wielkie reklamy

"Levllle", "Doxy", "Kodaka" l "Selalftllndra".
Na straganach epnecleje się banany, kiwi l
pomarańcze, w butikach- wytworne kreac:je,
• elelepy pełne Słl zagranicznych kosmetyków l alkoholi. Coraz ~ jest w mieścle
.."..._,.~domów, czystych podwórek
l ZIIUików. ~ .,.cJza l zenledblinie
widoczne Błl jeszcze jednak niemal na keidym kroku.
Komu sprzedać Lenina?
Wilnojut dawno potegnało
z symbolami radzieckiej
pomników
Lenina i innych ..przywódców.,
schowane są gł~boko w maga.
zynach przed złodziejami
brJłZU i miasto zastanawia si~.
komuJe sprzed~ na przetargu
si~

władzy. Jedenaście

Litwa nade wszystko
Narodowy pomnik- mauzo-leum pami~i ofiar pamię:t·
neao starcia Litwinów z rosyj.
ski m wojskiem w styczniu 1989 r.
pod
wie~
telewizyjną
buduje się: teraz w centrum
uroczego cmentarza na Anto-kołu.
Pod
samą
wietą.
w miejscu masakry drewniane
krzyte-kapliczki, pod którymi
wcią1: _letą świeże kwiaty, up~:~·
mtę:tm8Ją
ofiary
starcta
o niepodle&fość.
Litwini są bardzo dratliwina
punkcie swojej niepodległości
i niezależności. Manifestują ją
niemal na każdym kroku. Na
wiety Giedymina na Górze
Zamkowej - symbolu Wilna
powiewa wielka narodowa
tólto-zielono-czerwona flaga.
Fiaai powywieszane są w
mieJscach publicznych, na
budynkach
państwowych.
Litewskość podkreślana
jest
wszę;dzie, przede wszystkim
w Ję:zyku. Ulice starówki wró·
ciły do przedwojennych nazw,
ale w brzmieniu litewskim. Na
wyremontowanym
wielkim
dziedzińcu arkadowym wileń·
skiego uniwersytetu znalazły
się: nowe tablice z nazwiskami
profesorów. Stare tablice przy.
kryto i wszyscy zasłużeni
uczeni otrzymali nazwiska
w brzmieniu litewskim. Snia·
decki na przykład to Sniadec·
k.is. A Micliewicz na pomniku
i tablicach pamiątkowych to
oczywiście teraz Mickievicius.
Tablice, napisy, nazwiska wszystkie są litewskie. Prawid·
ławości pisowni pilnuje spe.
cjalna komisja językowa.

zagrotenie dla własnej totsa·
mości.
Powszechny
jest
pogląd, te Polacy nie myślą
o niczym innym jak tylko
o przyłączeniu Wilna do
Polski. Stąd podejrzliwość
i ciągle, niemal natrę:tne podkreślanie, że wszystko tu jest
litewskie: na katdym budynku
państwowym godła z napisem
Lietuvos Respublikos, hasła
na autobusach i afiszach.
Jan Sienkiewicz - prezes
Akcji Wyborczej Polaków na
Litwie twierdzi, te ,.antypolskie fobie Litwinów jak nie
sprawdziły się w przeszłości
tak i teraz nie sprawdzą si~.

t panUJe pogląd, te rodacy
w Polsce nie rozumieją prob·
lemu Polak.ówna Litwie i prze·
kazują je bardzo fałszywie.
Przykłademjest rozdmuchi·
wanie historycznych sporów,
J&k choćby problemu wileńs·
kieJ A Ki organizaCJi litewskich
nacjonalistów,
wząjemnych
walk, nawet mordów. Według
Ryszarda Maciejkjańca - pre·
zesa Związku Polaków na Lit·
wie jest to temat zast~pczy
i dotyczy na Wileńszczyźnie
około 40 osób. Tymczasem
społeczność tyje innymi prob·
Iemami, jak choćby budowa
Domu Polskiego w Wilnie, dla
którego trudno o lokalizacj~.
czy uchwały rady miejskiej
o przejmowaniu ziemi wokół
miasta,. znajdującej się: w pols·
kich r~kach, na nie wiadomo
jakie cele, czy tet walka
o jakość polskiego szkolnie·
twa, które nie mote być poziomem gorsze nit litewskie.

p<
~

w
A
~

el

Nie tylko historia
Motna na Wilno spojrzećsen
tymentalnie. Iść ścieżkami od
Ostrej Bramy, przez kościoły i
kaplice na Górę: Zamkową i
Górę:
Trzykrzyską.
Motna
powę:drować śladami Mickie·
wicza czy Słowackiego, zajrzeć
na uniwersytet Stefana Dato·
rego i do katedry, gdzie

Cudowny obraz w kapUcy ostrobramsklej

zamordowali dwóch tołnierzy
pełniących przy grobie wartę
honorową,

U stóp
wieży Giedymina
MAREK MACIĄGOWSKI
Jego zdaniem

.,chociaż

na
Wileńszczyźnie nie ma tad·
nych nastrojów przychylnych
rewi7ji granic Litwini chcą
osłabić istniejący tu element
polski·.

Fałszywy

obraz

Stąd i Polakom na WilCńsz·
czyźnie

nie jest lekko, choć
oceny sytuacji rozmijają si~

niedawno udost~pniooo do
zwiedzania krypty z grobami
królów. Na Rossic motna o bej·
rzeć stare pomniki, przystanąt
przy
grobach
obrońców
miasta,. złotyć kwiaty na płycie
grobu matki marszałka Piłsud·
skiego, gdzie spoczywa jego
serce. Na płycie do dziś zacho·
wały si~ ślady kul,- którymi
wkraczający
do miasta 17
września 1939roku bolszewicy

To wszystko jest Polsk.a,
wielka historia. dumna przesz·
łość. Wilno - perła Rzeczpos·
palitej Obojga Narodów.
Miasto pi~kne, bogate.
Tak - motna w Wilnie
dostrzegać tylko Polsk~. Połs·
kie nabożeństwa w kościołach,
polskie gazety i śpiewny j~zyk
tutejszych Polaków. Motna
nie dostrzegać współczesnego
miasta chodząc po kamieniach
przeszłości.

Inne problemy
Ale wystarczy wziąć do r~ki
polskie, wileńskie gazety, by
przekonać się:, te nie historia
jest w nich najważniejsza, te
polskie tańce ludowe, serce
marszałka i groby na Rossie
to tylko niewielka i wcale nie
najwatniejsza cz~ tycia
miasta. Prawdziwe problemy
są inne: jak walcz~ z alko ho·
lizmem, jak pomóc głodnym
i biednym dzieciom, tebrzą·
cym na ulicach, co b~dzie gdy
zastrajkują
prywatyzowane
miejskie trolejbusy? To są
sprawy, którymi na co dzień
tyje miasto. Mafie, przest~p·
czość, zamachy bombowe na
ulicach, złodzieje samocho·
dów - to dla mieszkańców
sprawy wielekroć watniejsze
nit historyczne zaszłości.

Obawy przed Polską
wileńskiej ulicy słychać
litewski, polski, rosyjski.
W kioskach letą obok siebie
gazety w trzech ję:zykach. Na
ulicy każdy zapytany przecho·
dzień stara się: pomóc turyście,
tłumacząc drog~ bądź po pol·
sku bądź łamanym rosyjskim.
Nie wyczuwa si~ tadnej wro--

Na

ję:z.yk

gości.

A jednak narodowe podziały
istnieją. Litwini w Wilnie boją
Polski. Polacy są cz~sto
przekonani, te Wilno nalety
• się: tylko im. Trzeba b~zie
jeszcze wielu, wielu lat, aby
podzielone przez radziecką
władzę: społeczeństwo nau·
czyło się: tyć w swoim mieście
bez obaw i urazów. Jak za ll
Rzeczpospolitej, gdy Wilno
było kolebką tolerancji.
si~

Europejskie ceny

Nikt nie chce
rewUji granic
Nie ~dzie to łatwe i dobrze
wiedzą o tym obie strony.
Litwini po latach sowiety-za.
«<ji są straszliwie dratliwi,
niemal uczuleni na objawy
polskości . Obawiają si~ dominacji polskiej kultury, widzą

,,
"
"'

Ostra Brama z kapUq Mltdd Bosldej

zdj~cia:

autor

2-pokojowe
mieszkanie
w Wilnie kosztuje około l l
tysię:cy dolarów. Przeci~tny
zarobek wynosi 400-600 litów.
Lit to nowa waluta Litwy.
Dolar to około 4 lity. W skle·
pach ceny porównywalne są
z polskimi. Tańszy jest alko·
hol, nieco · drotsze wędliny.
Benzyna kosztuje około 1.42
lita. Olej na~owy około l lit.

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

W sklepach nie brakuje
niczego. Taniejjest w dawnych
sklepach państwowych, drożej
w sieciach nowoczesnych
i bardzo dobrze zaopatrzo-nych supermarketów.
Hotele w Wilnie są bardzo
drogie, w zachodnich cenach
50-60 dolarów za dobę:. Są tań ·
sz.e, akademickie, gdzie za
dob~ płaci si~ około 10 dola·
rów i na mniejszą cenę nie ma
co liczyć. Taksówki -jak w kat·
dym europejskim mieście :
przy dworcu naciągacze, cz.e·
kający
na
dolarowych
klientów, w innych mUlepiej
od razu umówić si~ na cen~ za
kurs. W restauracjach, kawiarniach i barach menu pisanejest
tylko po litewsku (tylko w
kawiarni ,.Alina" jest po polsku). ~cść motna smacznie,
ceny porównywalne są z polskimi.

G

dy w eleganckiej
kawiarni "Stikliai"
na starówce pierwszym prywatnym lokalu
Wilna piłem z kuna zimne
piwo "holsten", poczułem si ę:
jak w normalnym przyzwoi·
tym europejskim mieście. Na
boku zostały polsko-litewskie
problemy, spory i kłótnie o to
czy Mickiewicz to Mickievi·
cius, w której celi siedział Kon·
rad i za co, który kościół prze·
robili na cerkiew Moskale, a w
którym Litwini nie chcą nabo-żeństw po polsku. Historia tak
wielka i wspaniała, boje bitwy
i zwyci~stwa nie mogą przesła·
niać współczesności.

To, te wileńskie kościoły są
odnawiane, te w katedrze nie
ma muzeum a odprawiane są
naboteństwajest o wiele wat·
niejsze od tego, te niegdyś koś·
cioty one zniszczono. O historii trzeba pamiętać, ale nie
motna tylko nią tyć.
Myślę, te doskonale zrozu·
mieli t~ prawdę: Polacy w Wił·
nie, o wiele bardziej nit ci, którzy na Wilno patrzą z Polski.

Inny czas
Przy wejściu do uniwersytetu, na cmentarzu na Rossie,
młodzi wilnianie podchodzą
do turystów, mówią dzień
dobry i oferują do Sprzedaty
przewodniki, plany miasta,
karty pocztowe. Sprzedają je,
oczywiście, drożej niż w księ·
gamiach. Oni szybko poję:łi
znaczenie nowych czasów. Nie
pamię:tąją sowieckiej władzy
i tego te zarabiać nie było
wolno. Onijut wiedzą, te zaro-bić warto.
'
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przychodz~. czekam z
wietą
niecierpliwoścą właśnie na to zctJ~

Jedyny, pracujący w Europie

Czar fotoplastikonu
AGNIESZKA KRAKOWIAK
Wyfraczeni ".,.Z.:ZVmi, damy w blys=ących ekwipatach, zasłaniające twarze parasolkami, Żydzi -sklepikarze i rozkrzyczane praczki. To letni program warszawsklego, jedy·
nego praculłlcego w Europie, fotopłastikonu.

F

otopiastikon w Alejach

Jerozolimskich w Warszawic był zawsze.Tak

przynajmniej uwatają wszyscy mieszkający w poblitu. To "zawsze"
datuje się; od roku l901.Przetrwałdo
początku Jat 70 i został z.amkmę:ty,
bo wydawało się:, te kino zapanowało jut niepodzielnie i na amen.
A jednak w dwadzieścia lat po zlikwidowaniu proiOplasty wielkiego
ekranu, wnuk pierwszego właści·

ciela, Tomasz Chudy, wrócił do
korzeni. Fotopiastikon znów jest

czynny.

Przychodzą tutaj
ludzie na
chwilę:, p1ę:tnaście minut seansu zostawiają

swoje sprawy, zapominĄją
bieganinie. Przystado okularu i chłoną nastrójtamtych czasów.
-Kiedy oglądalam te przezrocza,
poczułam się jak siedemnastolatka.
Znowu chodziłam ze swoim chłopa
kiem uliczkami Starego Miasta, tego
prawdziwego,
przedwojenne'go.
Potem widziałam kanały, bombardowanie, koniec powstania, który
tutaj przetyłam i wreszcie. odbu-

o

gorączkowej

wiają oczy

dowęmojego miasta. Obrazki zupeł
nie mi nieznane. Nic było mnie
wtedy w kraju. Wyjechałam na dłu
gie lata do Francji. Tam wyszłam za
mąż. - Janina Dostawska-Giron
mru:ty oczy na ulicy. - Wrócilam
dwa Jata temu, ale do tej pory nigdy
tutaj nie byłam. Nie wiedziałam, :te
w ogóle jest takie miejsce. To tak
jakby odnaleźć zapomniany pami~t
nik z czasów dzieciilstwa. Pami~ta
si~ tylko kilka drobnych faktów, a tu
nagle na sk.lejonych kartkach odczytujemy fantastyczne historie i odnajdujemy przyjaciół, których jut
z nami dawno nie ma.

D

awniej
w
du:tycłt
miastach były przynaj·
mniej dwa, trzy fotoplas·

tikony. Wrytmmelodiisun~łyprzed
oczami widzów przezrocza z odległych krajów, z wojen i wydarzeń his·
torycznycłt. Program zmieniał si~
nawet kilka razy w tygodniu. Specjalni fotoreporterzy z.jetdtali świat
w poszukiwaniu takich zdjęć, które
dostarczą jak najwi~cej wzruszeń
i emocji. Powodzeniem cieszyły się

Okrakiem
na dachu

-łAtwo wy~trugać gonty!

-Łatwo! Bi~rzuz pan d~Jkę, noża
i sruuu, Jruuu. Kąt ostry na oJtro
i wpuJt na tępo. Już.
- Taa, a w cal~j okolicy, jak jui
wiem, tylko panjeden tymfachem się
panuz. Dlaczego nie mil konku.nncji'!
- Bo mnie niepotrubna. Na co
mnie rywale? Gonty robi sir fatwo, ale
ni~ każd~n umi~ sic za to zabrać.
- Widzę, ie rrzeba mi« dryg. Ja
b.}·mnieumiot.
-A próbowal pan kit!dy?
-Nie.
- Toskądwladomoić, że nie umiesz
pan? Cztowtek um1 wszyJtko, tylko
o tym nitt•de. Pamąj pan, rak sic robi.

DtJkadol~tjrfkiiprawqrękqsruuu
nożem, jeszcze raz,

sruu. Już.
- Ręczni~ wszystko tntbo ZllprawiaCl

- /ii, nie. Są JUŻ maszyny, nasze
l ruskie. Ja tam wolę w rrkach JtrugaC.
bo dokladnl~jsza robota. Z drugit>j
Jtrotry możesz pan zażadąć ~ższq
Jta~·ki. Za trudnoiC. Patrzpan,lekQa
trzecia. Sruuu, sruu. Już.
- Konul, na co tllkie cymuy1 Kto
gont odbiera? Kto tlzisiąj titolupę
Juyje tl«homi1 Prt.u:iet to stami;ytny nu~terial, niemlHiny!
- Komu niemodny, to niemodny.
Kupi« Jlf trąfia takt. te na biedę
w domu nie narzekamy. Widzi pan,
.syn nuci/ robott 111 Ostrowcu. drugi się
n..·olnil ze Jtróżo.,.·ania, kuzyn przy·
(hodzl. Mamy co robić.
-Nie lepszyi ladni~szy na dochu
toki, dąjnry 1111 to etemit1
- Lt>pszy! Ale niezdrowyl Mato
tflllaly. Nie ozdobny. To jest obcy
materia/, o nie krajo~.
- Troch1 mnie pon clzyba cygani,
przuietwszyscykladq na dochu bla-
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zwłaszcza programy z mało znanych
krajów Czarnego Lądu. Ale wiele
osób ch~tnie oglądało zdj~cia,
z europejskich kurortów. To była
namiastka luksusu. Fotopiastikon
poszerzał wiedz~ o świecie tym
wszystkim, których nigdy nie było
stać na podrótc. Był tanią rozrywką,
miejscem spotkail młodziety. TutĄj
nawilłlywało si~ znajomości,

cz.a-

sem romanse. W latach 50 te niby-kina pełniły wręcz rolę poli·
tyczną, Pokazywaly ludziom, jak
:tyje si~ za telazną kurtyną, :te zgniły
Zachód wcale nic jest taki zgniły.
Wyrywały przodowników pracy na
gorące plate wysp Bahama.
Józef Zawada kolcjan, dziś na
emeryturze, przekonuje, te to wcale
nie kino ma moc narkotyku. To fotoplastikon. Obrazki, w których motc
złowić jakiś fragment własnego
tyciorysu, jakiś obraz miejsca, którego dawnojut nie ma. - Kiedyś zas.
tanawialem, si~ czy kobieta ucbwy·
eona w kadrze jednego ze zdjęć to
przypadkiem nie moja tona, Ktystyna. Nłe mog~ dokladnie przyjrzeć
si~ rysom twarzy, ale kiedy tutaj
dlę,'j•kid wfosk#, n;wdzkU, duńs
kie wykladziny. Gontu to jo jui nU
widziolem, lro lro lto!
- A był pan kiedy w górach? Za
Krakowem, albo kol o Nowego Targu?
-Pewnie!
- l co? Góralemqją dadryz blaclry1
Z gontu, mojtto też. Przyjddtają,
zabierają, mqjq.
-To toki d•cll musi być piei'Oiisko
drogi. Robota rrcvra. dmctMIJci
wąskie.Dqb. vląje się1

-UJclastedruwonqjbardzie}przydatne. Panu powiem. dla siebie dom
to sirbuduje na mleiyde, grosza nie
walno marnować. Musi był chalupa
elegancka. Jest na iclany, to i na gont
sirgrosz znajdzie. Tanie to niejest, ale
-jest!
- Struga JHllf, f'OUlmitm i widą.
Ale tak ciekowym, pn;y olcarji: b.}>/
pon kiedy no daclru1 Uloi;yt pon
pokrycieT
-Na dachu !T Zeby mnie Jlf noga
podwinrio i żebym spadł. Nigdy
w życiu! Patr: pan, biorr lupkę, oinik
i sruu, sruu. Jui.
Mistrz Bednarczyk Marian
z Leśnej uc:zyl strugania gont6w
czeladnika

RYSZARDA
BISKUPA

Między nami jaskiniowcami

cic. Zona nic tyje ju:t od kilku lat,
a to, te mog~ uchwyc~ jakiś cień Jej
obecności, ma dla mnie wielkie zna·
czenie. Mote to ułuda, ale jaka
mila...
- Postanowihśmy z :to04. która
z wykształcenia jest historykiem,
zrekonstruowć fotopiastikon nic
dlatego, te wietrzyliśmy w tym
dobry interes, ale troch~ z sentymentu 1 troch~ dla hobby.Z wyświe·
tlania przezroczy trudno byłoby
nam wyt)'Ć, dlatego prowadzimy
dodatkowo sklepik z pamiątkami,
srebrem i artykułami papierniczymi.
-Tomasz Chudy wnuk zato:tyciela
fotoplastikonu oprowadza po kiniemuzeum.
Remont był du:tym wysiłkiem.
Trzeba było skrupulatnie przejrzeć
całą kolekcję zdjęć zapisanych na
szklanych płytach. Odnowić mech a·
nizm wyświetlacza. Dobrać odpowiednią muzyk~. przygotować prog·
ramy. Pochłon~ło to tyle pieni~dzy,
:te teraz brakuje ich na odpowiednią
reklam~. Ola państwa Chudych naj·
watniejszą sprawąjest jednak tapl·
sanie teraz starych zdj~ na nowo.
To proces bardzo kosztowny, ale
przecict trzeba· ratować to, co tak
kruche i niepowtarza.Jne. Byłoby
szkoda, gdyby tamte klimaty roz·
trzaskały si~ wraz ze szklanymi płyt·
karni
Ludzi interesuje nie tylko program, ale i zasada działania tego
dziadka kina. Zwłaszcza turyści
z Zachodu dziwi4 si~, te taki aparat
w ogóle jeszcze pracuje. Fotoplasti·
kony mo:tna, owszem, obejrzeć
i w innych krajach, ale są one najcz~·
ściej rozmontowane i wystawiane

Okllz14jesit. żu·rdkq można łowić nie
tylko ryby, Pomyslowl złodzieje Jtosąjq
wrdkttolcże do... kradzieży rowerów JÓr·
sicich z balkonów i rótii)'Ch przedmiotów
u skleJH)w. Tym właJnie JpoJobtm nitznoili sprawcy Jkrod/i ze Jklepu odzidołlltJO w Kielcach przy ul. Uonarda Jarni·
tury l marynarki mrsklt, wartoicijedenastu tysiro nowych zlotyeh. Wczdnlej
wybili szybf w drzwiach 'WQiciowych do
sklepu,. a llaJICf}lr/t .złowili" upatrlO'fY
towor. lto beztadnejprzynęy.

Atak na Wykusie
NoJiynnym WykuJlekoto Wąchocka
młodziludzie zaatakowali drewnianymi

palami... radiowóz, którym przyjec/ta/i
polit;jollci M uroczystoici ku czd mqjoro
.Ponurqo".Pojazdnarazienit>nadqjesl(
do tksploata(ji, ole rr:ech wandali zdoIano jednak zatrzymaC. Motywy tąo
wyczynu nie sq znane. Z całą pewnoidą
ataknie był prowadzony wstylu Jławnąo
partyzanc/ciego dowódcy.

Łamanie lazyży
Prolairotor r<jonowy w Koriskich
arentowot Pawła Z. (10/at), którywJpól·
11iez kumplami 110 nut}Jca~~o:ymcmentanu
akradol nt~~robkl z ozdób wylwnDJO'Ch
z metali lwlorowyc/1. Zdołana odzyskiJC

częić

zniszczonyclr krryty l tablic. Inne
trqfily prawdopodobnie do punkttiw
Jkupu złomu. Zlodzlt}t-wafłdale trafUl
11atomiaJt do wirzimla.

Pozostały szyny
No terenie stot;ji PKP w Skariysku-

arszawski fotopiastikon wpisano w rejest
zabytków j ako dobro
kultury. Na razie nic ma jednak
szans na dotację;, na remont tej
pamiątki
Państwo Chudzi me
doczekah się nawet zwolnienia
z opłat za czynsz. Ale jeao legenda
jednak
przyciąga.
Przycb~
artyści, mani aktorzy, politycy.
Po podwórku obok wejścia do
fotoplastikonu biega gromadka
dzieci. - Ja będ~ He-mancm, a ty
powstańcem- rozdzielają role. Powstańcem? Dlaczeao powstańcem?
Jak to nie widziała pani?- dziwiąsi~
- Przeciet tu~ obokjest fotoplasti·
kon. Są zdj~cia z powstańcami. To
jest nawetlepsze ni:t...kreskówlr.a.

AKT
Służba zastępcza

UJuuala Jir płyta kompaktowa pi()o
unkarlci Haliny. Na kompakde znalazł
sir znany niądyl przebój .Mamy po
dwadzieJda lat• z trlutem starodlowi·
czanina Tomaszo Kordeuna (r6wnid
rysownika ..SL •). Piostnktl, ow.r.em.
ładna, daoć do tytlllo~ dwudziestu
lat truba doliczyć osiem, które minrfy
od nap/Ja11ia Ul!ł'OTV. A skoro już
jestdmy przy Kordeunu, to i'lformujemy, te wybiera sit do Xolobnexu na
rNklyWowany Festiwal Pituenki lolnierski(j. Na różnych futhlr!alach
łl'id:ieliJmy Tomlw. na takim juzcze
ni~Rozumi~mytojednak. Wwojsku"ie
byt, wirc przynqjmnitj w ten spoJób
oth/14>' to, co jut winien ojayime.

Pfener z brodą
Dzisiąj koilczy sir "' Brodach llż«
kldl Mirdzynarodowy Plmer Fotorrofi·
r::zno-PIOJtyczny. Na plakacie do popienero.,.·() wystawy mqjq sirponoć znaleźć
sami brodacz~ co mu s~olnie nie
dzhł'i. Jdytjego rwtorSimr.'Omir .Pucrlc"

Dziesięcioletni
włamywacz
~minia wttku włamywaczy stale
mała

sir. Poli(j4J w Jrdr:t,jqrde zatrzyna JOrqcym 11czynku thlui(doltt-

niąochlopco, którywłamał Ji(doJklepu
Jpożywatl-pnemysłowtJO.
UJilowal
skroić artylatly spożywcze wartoid... 75
fTOszy!

Nit sądzimy, oby to był }tdylf'l Silkas
,kdnejowskiq poliQi.

-Komiennejfonk(jonari~meSOKUJtrzy

mali JiedtmfłOJtolttfłir,o Sltnł"DmJra K.
i osiemnaJtoletniqo ToflłtJSla K., którzy
wydno/i linki alłlmiNowt z łlttil eldu~
enerretyczntj. Zdqi:yli wydąć neiiset
metrów pnewrodów.
CAle ncąidt, tt pozOJtaly jeszat
szyny...

W

-Artystyczna Kronika Towarzyska

obniŻa

Bez przynęty

jut jako ebponaty muzealne W
warszawskim fotoplasllkome Pro&·
ram zmient~.ny }CSt średnio raz na
miesiąc. Dwadzieścia dw1e <*)b)'
jcdnoczdme mOJą pod&J4dał UÓJ·
wymiarowy i podkoloryzowany
świat zapisany na przezrocz.acłt. N~
stame z~ęcic w zb1orach państwa
Chudych uwaecznia moment otwarcia Kanału Sueskie10 w 1869 roku
N~nowszy komplet. to uroczysta
ceremon1a ślubu brytyjsktcj b:1ę:t·
niczki Anny.
Chcieliśmy
zamteresować
szkoły takimi lekcjami hiStOni-Opowiada Tomasz Chudy. - Ale )Ał:o.ł
nic było odzewu. Oczywiście przy•
chodzą do nu uczmowtc, ale samo·
dzielnie. Czasami ~rzy do nasjakiś
przewodnik z wyciecz.k4. NIC dawaliśmy :tadnycb ogłoszeń w pzetach.
Ludzie przyellodą kiedy usly:tt4
od znajomych, te coś takiego
w ogóle mo:tnajeszczc zobaCZ)'Ć.

Smakosze gołębi
Do

złodzid

dołączy/L.

tnody chfewntj lllydło
tzw. fOitłJiant, ldóny

z fo/tbnik6w 1/wmórek /JWQWO wykradąiq te .sympatycztte l pny}lnM huhiom
ptaki. l tak np. wOstlfJWCłl Marianowi W.
ZJillfłodwtulziddapi(ĆJołtbl. Podobno

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

GolemlecnoJI brodr. ZoroilłlfłYdr arty1/Ów przyjechało zre.ntqdo Brodów wi(-

«J.

•

Wolski globtroter
W UlJranlan,ycń wojalach roumakowal Jir nq}W)raźnl(} Adom Wolski.
Nieda.,.•nowr6dl :piment -.w Wlo.ntda.
a wewrzdmu .,-biera Jirw okolice Bar·
celony, td na pftntr. Pra...·dopodobnle
ni#' pojedzie sam Na razie rozsyła ZD·
pronenia do Zllprzyjabriotr)'Ch artyst6w,
rl!cqc idr zach(dł do. niestety. odpłat·
nega-wyjazdu

Pirania na wczasach
Nte tak da.,.•na pisaliimy, U Xabarn
.Pirania" narril pioscnkr do telnizyjnqo prorramu Mirhala F<vbuJi~lc:a
.Znaki zyda".•PiraniO'IIIv:y", czyli Andntj Xaamauk, S t<fan Upt« i Andnt',j
Wolski, robią Sif ek.spanS)"'ł-nl. Przed
paroma dniami kf(dlt w Kidmdl (td z
Fqjbusfewfaem) CtJiy pfOINim te/ewl·
l,Y)ny .Gumo'''''*' na w;c::asadr" Dwti/lw
pokaże 10 w wafwr;je.

trqfily dO Jednej z elukluzywll)'ch rtslottraQI w Jtollcy. SDme {Oiąbki.

Salonowe lwy?
Zlodzlt,je nie oml/4łiq fłiiWtt salon6w.
Tym raum tra/ili do... solonil kltl«ł.iąo
.Polmozbytu" pny 111. Cztlf1ł0łł'sł.iq
i skra/i siedem TO'IIł't'ŃIW rórskklt SDionowelwyf

Książki pozostały
Z biblioleki oJiedlowtj prq 11/. Kryn·
talo~~r•fjwKielcocllzłodzfoeskrad/tfllf'}

nik eltktryaff}' f kalkltlator. Kslfralbł«
"Ie zoJtol fiOnulOif1. Czyżby Ił/t było
.bfalycll knlk6w"f

(Jotka)
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Nie je mięsa anijajek. Upn~wia zdrową żywność i tytko taką się odżywia. Uważa, że wtedy organizm ludzki oczyszcza się ze złych
substancji, a człowiek staje się dobry dla pFrYfOdy i drugiego człowieka.

W

iedzą o nim ludzie
w okolicy, ale go nie
znąj4. Mówią o nim,
te jest inny nit oni. Dlaczego inny?

N;e potrafią powiedzieć.
Mieszka w Tempoczow;e Rę:dzi·
nach i nazywa się: Roman Chat. Ma
ręce spracowanego rolnika. Niewy.
soki, szczupły z ciemną bujną czupryną i gładką twarzą bez jednej
zmarszczłi. Roman Chat ma 43 lata
a wygląda na trzydzieści parę:. To
spoiÓb odtywiania pozwolił zapew·
nić Romanowi młodość. Jestem
tego pewna, choć on mi tego nie
powiedział. Powiedział tylko, te od
15 lat nie wziął do ust grama mi~.
nie je równietjaje.t.. bo pochodzą od
zwierzęcia. Uprawia zdrową żyw.
nośt i nią się: odtywia. Na przykład
dziś na obiad ;gadł zupę: kartoflaną
okraszoną cebulą na oleju. Na drugie mial pratone placki z pszenicy.
Cukru też nie używa, bo mógłby
stracić wzrok. Cukier spała tłuszcze,
a on tłuszczów n1e jada.
Nie ma żony, gotuje mu matka.
Nauczył ją swojej kuchni, choć się:
sprzeciwiała.

- Od lat namawiam rodziców,
żeby jedli to co ja, zdrowo- mówi mi
-ale oni na stare lata nie chcą zmienić swoich zwycz.ąjów i ja ich rozu·
miem. K.atdy ma prawo żyć, myśleć
i kochać po swojemu. Nie wolno
nikomu niczego narzucać, trzeba
być dobrym dladrugiego człowieka.
Taą maksymę: życiową wypraco-.
wał sobie dawno, dawno temu,
kiedy jeszcze jako młody chłopak
zapragnął wędrować po kraju.
- Spotkałem w tyciu wielu róż·
nych ludzi, wyznających różne reli·
gie i różne prawdy duchowe. Wybrałem jeden kierunek, żyję: według
norm ezoterycznych, mam przyjaciół w Polsce i na całym świecie,

wyznających tałie

ja, i jestem
wym.

same zasady,jał

człowiekiem szcz~li

kawałkiem świata,

przyroda jest
ni:tszego rz~du niż
Ona tyje, czuje, ma swoją
duszę:. Mote pomóc, ale może też
i szkodzić człowiekowi. Nie wierzy
pani? Na przykład stonka ;gada
ziemniaki rosnące na ciekach wod·
nych, szkodliwych dla człowieka.
Znów pani nie wierzy? Wolno pani. l
pewnie uzna mnie pani za wariata
istotą bosą choć

człowiek.

TAK

Romon
Chat jest

• =<!·

!iwy, to widać, choć trudno zrozumieć.
Mieszka pię:k.nie, to prawda. Zabudowania gospodarskie po jednej
stronie drogi, w głębi podwórka
wielki budynek. - stodola nie stodola, może spichlerz - z oknami na
piętrze.

jeślipowiem,żewrolnictwie,czyliw
ścisłym

kontakcie z przyrodą
powinni pracować tylko lu&zie dob-

przyroda zemściła si~ w zeszłym
roku na Romanie Chacie, prawym,
uczciwym i dobrym człowieku? A
sam przy:zmije, że choć nie jestjeszcze do końca pewny, podejrzewa, że
musiał się: w czy!N narazić naturze.
Nie wie tylko czym i jak to napra·
wiać. W ubiegłym roku slonik orzechowiec ;gad! mu wszystkie orzechy
w sadzie. Dosłownie wszystkie. A
Chat z tego sadu żył, za orzechy las·
kowe wybudował obiekt w głębi

Odmieniec

Od wielu lat jego gospodarstwo
ma atest Ek.olandu, był jednym
z założycieli tej organizacji, jednym
z pierwszych na K.ielecczyfnie. J est
ekspertem w tej dziedzinie.

ELŻBIETA WIKŁO

rzy i uczciwi. Tylko tacy mogą osiąg
tykę:- wyjaśnia gospodarz. -W tym
nąć wysokie plony, bo przyroda
budynku będą mieszkali moi goście. -odpłaca dobrym za dobro.
Dziwna to teoria. Ale Roman
Skąd ich wezm~1"""Spośród przyja·
ciół, głównie z"zagranicy.
Chat lt)a w zanadrzu jeszcze dziw·
Po drugiej stronie drogi, na niejszą.
niewysokiej skarpie ogród warzy·
- Jeśli człowiek. latami karmi
wny i sad leszczynowy z czerwo- przyrodę: nawozami sztucznymi
nymi o tej porze liśćmi. Przepi~kny i chemią to przyroda si~ na czło
widok. Ale z samego w;doku czło· wieku wcześniej czy pótniej zemści.
wiek się: nie wytywi, nawet Roman Naale na człowieka zaczynają się:
wal~ kłopoty i nieszczęścia, czasem
Chat.
-Wżyciu wcaleniejest ważne to,
wielkie tragedie. On nawet nie wie,
co człowiek posiada, tylko to, co ma że to zemsta przyrody. Nie wolno
w środku - tłumaczy mi. - Dobro bezkamie dratnić natury.
doczesne raz jest, raz go nie ma,
a dobro, które człowiek. nosi w śro
brrciar~in:ai
po grzbJCCJe
dku nie przemija nigdy. Najwainiej.
przeleciały
sze to żyć w zgodzie z przyrodą, bo
przyroda wcale niejest bezmyślnym na myśl o tej zemście. Ale dlaczego
-

Mamzamiarrozwijać agroturys-

BRR.,

podwórka, kupował maszyny rolni·
cze. I nagle krach. U nikogo nie było
słonika, ani u tych, co pryskali ani
u tych co nie pryskali. Zniszczył sad
tylko u Chata.
Więc nie zarobił prawie ani grosza. Przeszedł na utrzymanie rodziców. Gniecie go ta świadomośt
i poczucie niemocy. Nie wiejak się:
rodzicom odwdzięczy. I nie wie
czym tak zdenerwował przyrodę:.

G

2 hektary ekologicznego sadu, w 83
dolączyi kolejne 3,5 ha leszczyny
i warzyw. Potem resztę:. A wiadomo,
że stosując metody ekologiczne plonów si~ wielkich nie ma, choć
Roman Chat na zbyt zdrowej żyw.
ności nie nan:ek.a. Sprzedaje swoje
warzywa w Krakowie i Katowicach,
wielu klientów przyjeżdża bezpośrednio do Tempoczowa. Za
swoje produkty bierze około 20- 30
proc. drożej, niż za te uprawiane
metodami konwencjonalnymi. Ale
największy zarobek ma na orze.
chach laskowych, zdrowych choć
sprzedawanych z konieczności po
normalnych cenach.

dybyniebawiłsi~weko

łogiczne
metody
uprawy mógłby !)t jak
król, boroboty sięnie boi. W 1979 roku
przejął po ojcu 6,3 hektarów gruntu
- pola i sadu. Od razu uprawiał
zdrowążywnoM:. W81 rokujużmiał

-Jestem rolnikiem i psychoanalitykiem - mówi o sobie - zgłębiłem
tajniki pn:yrody i związki człowieka
z naturą. Ponieważ od lat nie jem
mi~sa ani szkodJiwych dla natury
produktów, mój organ~mjest oczyszczony z wszystkich niezdrowych
substancji. Jestem nadczłowiekiem?
Ależ nie. Tylko widzę: i rozumiem
więcej niż inni ludzie.
Nie pozwolił sobie zrobić zdjęcia.
Nie powiedział dlaczego. Zaproponował sfotografowanie sadu. Nie
przyjął do wiadomości, te sad jest
tylko martwą naturą. Według niego
sad tyje swoim własnym tyciem, nie
rozumie, ale ma duszę:. Czuje i bacznie obserwuje człowieka.

Chata za wsią
• Dospr:ed(lllia'!
- Nie. /fe pan dqjesz!

- Bo bym nie sprzedawal jakbym
A jakjest chrrny, to próbujt;. Drogo? Oddamjeszcze ze ~·~r
• Jak dqjur_jllk dąjesz. gdy- nie jego pit;ćdziesiqt milionów, ale zosta·
dospr:edanill'!
wiam stodol~? Pasujd
-Z dekawośd pytam. Jaką cen~ by
• Bez s~nsu. Za takie pieniątiu
pan dal?
moi.n• #wpić dom murawtJny, t piw• Ja wiem'! Dwlldzidcia, g6m nicą, solidny. Ni~ takJf rudetf/
- fan kuptlje czy szuka zwody?
dwadzieścia piti milionów.
-To ni<: z tego nie bt;dzie. Nie sprze- W tym domu mieszka/ mój dziadek,
tatuś, ja.
Wszystkim pasowało.
dam. Mało.
Podoba sit;, oddam. Ale ni~ za)darmo.
• Pawiedzialem swojq unr. Jak&
00 Toijll darmonie drą, int~ruuje
jut pana? Moi.e co urai"KKIknr;y'!
mnie cena przystymtL ner
-Za samą stodolru sto milionów,
- Ostatnie słowo -trzysta. Tan/q
dom trzy rary tyle, ir jeszcze woda pan nic w całym Krajnie nie kupisz.
l podwórko. Pól miliarda, ale bn W Parcelach, Wymyślonej, Pogorzeziemi...
lach, Porąbu. Nigdzie.
• N"~e gorąco przypadkiem
• Ja tam trzynu~m sir swojego. To
w tłowrr Pruciei. to warte nqjwyU.j jutwartepqć razy mni(j.ltyle mon
dwadtidcill milionów.
dać.
"-lak!Stodoła elegancka! Dopiero
- To ja td zostaJr przy swoim. Nie
dziesirflatma!
oddam.
• Ale dl• mnie - z.bfdna. Stukam
• DltJc:tego pan sir tak upiuajtdc
ellalupy -..i(jski(j na lato, do kozioł. Pmciei. i;yje pan t renl)l,
nmontu. Ta t.dqj~ si{, nadlfie na ten ziemi oni kawalluJ, wdowiec. A taki
«L
JwietY zrost w kieszeni zawsz~ sir
- lak sit; zda, to trza pladć. Ja moi.eprzyd•ć.
muszr za dom wziąć tył~. żeby kupić
-Może, może. Alejak ma sir poznową placówkt;. Dobra, opuszczt; 100
być domu, rotrubawiedzlełzaco. Zo
mllion6w, niech bt;dzfe moja strata.
moją unr kupit; nową placówkt;
• Skqd tllka kalkulacjal Taki f zacznr tyci~ od poCUjtku.
pofłfYs{, idy za tllkq budt; na skrąju
• M6glbypan tak i;yćzprzdwiad·
wsi zap{acił.p61 wol'tll
cuniem. U uobif lcrzywdr drugiemu
- Nie podoba sit;, droga wolna. czlowi~kowil
•xomu?
Przyjdzie inny, da. Nie znajdzi~ sir
kupiec, zma".,..i~nia - nie ma. Zos-Temu, który zap{aci tyle, ile pan
tant;nd.rwoim.
i.qdtL Prucid ta gospodarlca nie ma
• PowiedzitJf pan, te ni~ do spm· takiejwartokil
- A ja to zmuszam do kupna? Nie
dtJni•, • unr wyJtubowat taką. i.e
klt;kąicie ntJrody!
odpowiada, nie bim pani
ni~ musiał.

Stanisław Szlurlk z 1\nijna nie sprzedał swojej ojrowimy

Unity Line. Tego wbSnic

potro:bo.~.

gdy pr;1g11icu m;,tlcii ~

w &wec:ji. To jedyne p<ISrienkic pol<tCZCDie mi(dzy ŚWinoujicicm

a \'3tad. Nowy prom Po!Oflia wyruszył w swój dziewiczy rejs
l a~

---~--

Został tbudOIO'llflyw No.wegii. ehar.tkteryzuje go ..;ec tolidnoić
i nowoczanoiC. Skiada się 1. pi(ciu pokl~. ma kabin)' w tncch
klasach, od De Luxe do T1li")'S'}unej. spełni wiec wseysdle Twoje:
wynl:lfPJlia. Znajduj~ li( na nim restauracje, bary, dysk~eka. kino
i bsyno, wi('C podróż upłynie Ci szybko i prqjemnie. Specja.lny
ącik pełen z.aba..<t:k c:uka na dzied, ~ Twqjc pociechy nie
~się nudOty. Gdy b(dT.iCR micC oclK>tę na z.akupy, moica
ąjrtcC do jednego z wielu sklepów wolnoclmrych. A pokbdow.~
galeria z.apewni Ci upojne ~s;un na sam· ze .v.tu4

Unity Line. RadoiC po<tróiowania. R:.doK, l.:rór.o knQI.ujc mniej
niż myilist. WS~:W ..;ęi: do najbliżRcgo biur.o podróiy, kup bilet
napromPoloniaiplyrl ... pn:e:zBałtyl.:ze~ulubion:tfmn:t
UnityLine.

Sprt«laipco..'ildr.i
SIC!.IAKickeui.Sienl.:icwicza56tci.(041)6624-'2

RYSZARDOWI BISKUPOWI z Kielc.
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est wiele teorii powstawania
psycbokinezy. Jedna z nich
mówi, te zjawiska te zachodzą w wyniku działań pola biograwitacyjnego, istniejącego podobno
w organizmach żywych (zwłaszcza
w ludziach) i mającego właściwości

Niezwykle
wydarzenia

częściowo materii żywej, częściowo

pola grawitacyjnego, zdolnego do
przeistoczenia się: w dowolną formę:
pola i energii. Owe siły biograwitacyjne mają różnorodny, nawet bardzoodległy zasię:g (R. Targ udowodnil jednak, że możliwe jest oddziały
wanie na strumień elektronów
nawet zodłeglości ponad tysiąc kilometrów, czego nie da się: wytłuma
czyć za pomocą tej teorii), mogą

NiellUlio jut ludzi, kt6rzy z.etkntli sit w swoim i;pc.iu ze rjawisk11mi tnldnymi do n~r;iont~lnąo wytlumt~c:,enill, z dziwnymi przyplldktlmi i niezwykłymi
wyJ11rr.eniami Zwracamysit do nich zproibq- n11pis:cie domu (z dopiskiem
na kopercie: Jljerwyklewydarr.enill"), sprób14icie opisać teprzyfHidki (motą
to być również doświadczenia osób bliskich lub z.nąjomych i opotridci uutySZilneJednaknieprz.episanetksiqUkfubgazetinieopowilldanilladiiiNkte-rr.e liteNckim. ani td. opqp zdaneń z oczywistymi wyjaJnieniami).

Skarby
w
Wierzejach

przenosić informację:, przemieniać

w jakąkolwiek inną formę: pola lub
enorgii i dokonywać przekształcania
struktur materii.
Wspomniany tu już Aleksander
P. Dubrow uznaje, że w ludzkim
organizmie powstają takie właśnie
pola biograwitacyjne, wytwarzane
przez struktury mózgu (szyszynka?
przysadka?} w czasie silnego pod·
niecenia i człowiek taki może być

D

równocześnieobiorcąoraz nadawcą
wadzieścia

osiem lat

temu odkryto w Peters-

burgu, czyli ówczesnym

Leningradzie,

obdarzoną

niezwyk-

łymi zdolnościami,

czterdziestoletnią gospodynię: domową - Ninę:
Kułaginę:. Potrafiła ona siłą swoich
myśli zmusić iglę: kompasu do obracania się: wokół osi, a nawet przesu-

a w których nie tylko słychać

różno.

rodne,
przerażające
odgłosy
i dtwię:ki, ale przemieszczają się:
nawet przez ściany, nie tłukąc, lr.rucbycb, szklanych przedmiotów,
takiejak ampułki lub szklanki, pojawiają nic wiadomo skąd kamienie,
albo metalowe kulki, leje ze ścian
i sufitu woda.

fal grawitacyjnych.
Równocześnie jednak podaje
przykład Borysa Jcrmołljewa, który
się: zdolności

psychokinctycznych
i potrafi, tak jak Kułagina.,
w powietrzu nic tylko
pudełko zapałek, czy papierosa, ale
takte dosyć cię:ftic małoformatowe
czasopismo.
wyuczył

zawiesić

"Umysł ponad materią". Tajemnicza siła pozwalająca unosić w powietrzu
przedmioty, przemieszczać je nawet przez ściany, wyginoc metale, a także
porcelanowe talerze... Zjawisko, które nie powinno istnieć, a jednak
istnieje!

Psychokineza
TADEUSZ ZAMOGILSKI
m;:

sam kompas po stole, a taki:c
naświetlić zamknięty w kopercie
światłoczuły papier wywołując na
nim kształty krzyi:a, kwadratu lub
gwiazdy.
Najbardziej jednak widocznym
i efektownym, choć rzadkim zjawiskiem, jakie Kułagina potrafiła
wywołać swoją nieznaną, myślową

energią, było zawieszanic w powietrzu plastikowej piłeczki pingpongowej, umieszczanej mię:dzy dłoniami
(patrz zdję:cie u góry).
Kulagina nie była pierwsza. Pół
wieku wcześniej podobne zjawiska,
z unoszeniem w powietrzu pudełka
zapałek oraz nożyczek, wywoływała
Stanisława
Tomczyk,
polskie
medium, z którym prowadził
doświadczenia głośny parapsycholog Julian Ochorowicz.
Kutagina nic była tei: ostatnia
-w 1973 roku, w brytyjskiej telewizji,
wystę:pował młody Izraelczyk Uri
Gełler, który silą woli wyginał
metalowe tytki i widelce, w Austrii
Rud i Schneider potrafii z odległości
kilku metrów przesunąć le1ącą na
stole chusteczkę:, a profesor fizyki
U.B. Hasted znalazł w Szwecji
medium zdolne do wyginania por·
celanowych talerzy, w których przy
tym emalia nie ulega zniszczeniu.
Bywa., te :gawiska takie wystę:pują
spontanicznie,
bez
czynnego
udziału myślowego osób, które je
wywołują. Najczęściej mówi si~
wtedy o polterJeistach, czyli tak
zwanych "stukających duchach",

bę:dących

inspiracją

o domach, w

opowieści

których straszy,

W Polsce głośny był swego czasu

(1983 rok) fenomen

młodziutkiej

Joanny Gajewskiej z Sosnowca.
W mieszkaniu jej rodziców, a taki:e
poza nim, w obecności tej trzynastoletniej dziewczynki przemieszczały
się: różne przedmioty tłuk4eościany
i przenikając przez nie z innych
pomieszczeń.
Przed
rokiem
podobne zjawisko wystąpiło w Warszawskim szpitalu, w obecności jed·
nego z nieprzytomnych chorych.
Anna Ostrzycka i Marek Rymuszło
nazwali je nieuchwytną siłą.
Co to jest?
Ruch spowodowany przez umysł.
Zjawisko, które nie powinno istnieć,
a jednak istnieje, jak tego dowodzą
liczne i nie tylko tu przytoczone, od
stuleci wystę:pujące, przykłady.
To jest psychokineza. W literaturze parapsychologicznej oznaczane
skrótem - PK. Oddziaływanie
nieokreślonej bliżej energii psychicznej niektórych ludzi na położe
nie, a taki:e kształt przedmiotów.
Rosyjski uczony Aleksander
Dubrow sugeruje (,.Parapsychologia
i współczesne przyrodoznawstwo".
Warszawa 1989), te na przykład
zdolność do zawieszania przedmiotu w powietrzu może stanowić
bezpośrednią pra~ tej samej ener·
gii, którą na Dalekim Wschodzie
uwai:a si~ za podstawę: działania
akupunktury, a którą w starożyt
ności Hindusi nazywali pr aną,
wszechobecną enerJią przenikającą

ludzki OrJanizm i
tycie.

podtrzymuj~tcą

Inna teoria mówi, że :gawi.ska psy·
chokinetyczne powodują tzw. pole
bioenerJetyczne {biopole) powstale
wskutek zmian
zachodzących
w komórkach dojrzewlj~tcych organizmów. Istotnie, daśt duta liczba
przejawów PK pojawia się: w okresie
dojrzewania dzieci, szczególnie
dziewcząL Biopole zaś to czę:ść
przestrzeni, w której występuje bioplazma, w której rozchodzą si~ -jak
to określał prof. Sedlak - fale
elektromagnetyczne, akustyczne
oraz grawitacyjne, a taki:e ewentualnie inne, nie zbadane i wypromieniowują w przestrzeń, w postaci
mikrostrumieni lub plazmoidów,
tworz~tc
w przestrzeni kanały
nieznanej enersii mającej prawdopodobnie jakiś wpływ na omawiane
tu zjawiska PK.

W

szystko to bardzo
pogmatwane i dla laików niezrozumiałe.
Nie do poję:cia. Taitezresztą i dla
uczonych, a nawet, jak ktoś zauważył, dla autorów fantastyki naukowej. Psychokineza istnieć nie moi:e,
jest wbrew prawom natury. Zawiesić
przedmiotu w powietrzu się: nie da,
bo to narusza prawo powszechnego
ciążenia. l jak by to było motliwe,
aby człowiek mógł własnym umysłem pokonać ziemskie przyciąganie.
A jednak...
Zresztą: .Prawda jest me tylko
dziwniejsza nit sobie wyobrażacie.
Onajest dziwniejsza niż sobie motecie wyobrazić• - powiedział B. S.
Halden - i mial rac~.

Od dawna w naszych stronach krą
legtnda o skarbach ukrytych
w losach chonewskich, w kwaterze
leint:j &.'onej Wienejami, a idilej Pod Dtbem. Te mi~jsaJ do dzii są tak
nazywane l naniesione na mapy topograficzne. Rosły tam dorodne sosny
f dęby liczące na pewno powyż(j trzystu/at.
Tam to mial byćukryty skarb, w postad W}lrobów ze zlata 1 dużej ilo.id
złotych mont1. Czrsto widywano w
tych miejscach tzw. blrdne ogniki,
które albo idgaly udekajqcych ludzi,
lub uciekały pruci nimi.
Wedlugjedn~w~f skorbem mial a być kasa powsranaa zczasów fru u·
rekQI Koidunkowskiej, bo podobno
tyła

srałtampnnpewienaasobózpows·

tariczy. Zlląjdowali sit w nim także
ranni, z których kilku zmarlo i zostali
tam po bitwie pod Szczekadnami pochowani. Natomiast według innych,
były to skarby królowe Bony, która
po opuszczeniu zamku w Chfdnach
udała sir wraz z całym majątkiem do
swej ojczyzny. W czasie podróży jeden
2 wozów zepsuł sit. został rozładowa
ny, a jego zawartość zakopana w specjalnym schranie, przykryrym di%Miia·
mi z grubQ blachy, zamknirtymi na
dwie kłódki. Klucze otrzymaJ klucznik, który przysiągł królotfł•ej, że brdzie stnegl skarbu aż do odwołania.
Otrzymując re klucze, mial on powiedrieć:- Na diabla mi potrz~bne dwa
takieklucze-fjeden z nich dsnąl do
kałuży. Podniós/ je diabeł. Od ttj
chwili maina było otworzyć skrzynit
rylko wtedy. kiedy spotkają sir klucznik z diabłem. Ustafili oni, że raz w roku o pólnocy brdą orwleroć skarbiec.
Wtedy td b(dą pneliczać pieniądze,
a di%Mif i wnrrrz~ wypalać smolą. Aby
sięduto nienapracowaćdiabeł mp«r
ponowal na tę praą najkrólSZli noc
w roku, to jest dzieli iw. Jana. Wtedy
td najlatwiej można dotneC do s kar·
bu. Trzeba tylko, żeby sir znałazi
imialrlc i przeprdzil diablo świrconą
wodą. Ponoćbyto ich wi~lu, ale żaden
niepotł•rórit z takiej ..,-praWJI. Ślad po
nich zaginął. Czasem ryJka pokazywal sit niektórym b/(dny ognik.
Opowieić t( słyszalem od mojego
ojca, który znal ich wiele. Była to
przed woJną, w latach 1937-1938.
Mieszkalem wówczas w Chorzewie
ijako dziesircioletni chiopiec słucha·

Rys. M. Wawro
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Jem tych opowleid t zapartym
tchem...
W naszym domu mieszka/ wraz
z rodziną nl~akl Piotr K. - robotnik
/dny, który byt naprm,:dr minteresowony tym skarbem l mimo przestróg u
strony znąjomych postanowi/ w pewną noc:świrtojanską spróboM"ać uczr·

ida. Pomimo że znal w lesie każdą
icieikę,pozoznaczal sobie drogę, aby
latwi(jtrqflćnocq lgdynm:yl na~
prawr zabral z sobą odpowi~dni
sprzęt- szpadd, szpikulec l linki.
Znajomi we wsi czekali najrgo powrót, robląc zakłady, czy wróci,
lzaym wródl
Byto już grubo po pólnoq, na
niebie zaa(ły się pojowiać pierwsze
zorze, gdy od lasu między rybnymi sta·
wami poczql .fi( zbliżać jakli altr
wiek. By/ to Piotr K. Prrynedl ct~ły
mokry l brudny. R~ podrapane, ubrtlnie poszarpane - wyglądtli jokby
stoczy/ z klmi walkę.
Usiad/ na ławceprzed domem11 my
obok niąo. Odpoaql chwilr i powoli
zoczą/ opowiadać:

-Zlata nie znalazłem, ale diabla
chyba tak. Pnn coly CZDS czułem za
plecamijego oddech. P(ldążal krok w
krok m mną, bo kt6ż inny mógł mnie
tak wodzie po lesie colq no<:, jak nie
diabeł. l to mnie, który od dziedw bylemchowany w ltsie. Jak inacz(j ~
rtumaayćfakr. że kiedy bylem pewny.
żejestemjuż na miejscu, bylem zupeł
nie. gdzieindziej. Znam wszystkie
ideżki. Dwa razy wracolem do punktuwy)ida imwsucoi kierowało moje
kroki w inną stronr. Trwa/o to ze dwie
godziny. Zmraony spojrzałem w
niebo i zobaczyJem pierwsze zorze. ale
jakby t inntj niż sit spodzi-·a/~m
strony. Poszedłem w odwrotnym kierunku, byle WJI)ić t lasu. O skarbach
prustalem już myJ/d CzuJem sir
bardzozmęczony,powiekimisięsame
zamykały

l w dodatku ciągle ten odd«h m plecami. ZoaJllem sit głoino
modlić, a gdysię ocknąłem bylem na
skrąju lasu. tuż przy statł·ach. Chłód
wody otrzeźwi/ mnie, znikną/ tei ten
oddech m plecami...
PiotrK. niclłprawdzieniezlfalazl. dla
nas był jednak odlł·ażll)'m alolł·itkiem.
Pod Drbem musia/o jednak coi
być, gdyż po wojnie dwukrotnie ekipa
poszukiwaczy z Krokowa badała tam
t~r~n różnymi przyrządami. Ni~ wiadomo, czycoiznalaiono, aleteren byt
rozkopany i przeszukany. Dzii roJnie
w rym mitjscu około Cllerdzl~stol~tnl
las, a opowieid o skarbach na Wierujach nikt jut prawie nie pami(ta.
J6u/llabuz
Jrdne)ów
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z.c:zy,..". obset IWOMIĆ u siebie dziwne obiiiWY- Chudnę, słabnę,
"._", }aldel dziwne ~ Mam podwyższoną temperaturę.
To~ lila.. Klllalmieslęcytemu, podczasspmftania zakłułam

Mr Igłę.

P

""mojego

mlesitc:Y

_
To

NIE

]

s".., umierajęcego na AIDS...

IERWSZYRAZZADZWONI:..ADOMNIEWPONIEDZJAŁEK. Tegodnia
w .,sL" l*aml -.artykuł na łamał AIDS. -To dobrze, że piszecie
na ten llllmat. Ale to za mało. Mój syn jest chory na AIDS. Nie wiem
Ile dni, moi& tygodni, czy
ma przed sobą. Nie 11109t już nic
cla niego zrobić...
wiemjak.
to SI~
tacz~o

było

takle dobre dz1eck.o. Nie
sprawiał ż.ldnych kłopotów. Ani
w domu, ani w szkole. Tworzyliśmy
kochaną rodzinę:. l.adnych kłótni,

awantur. N1e mieliśmy przed sobą
tajem01c. N1e cterpiehśmy biedy,
choć trudno nas zaliczyć do boga·
czy. Przez szesnaścte lat ja, mąt, on
i córka wiedliśmy w naszym M-4
spokojny żywot. l nagle zaczął si~
oddalać. Na początku nic nie podej-

newalam. Chłopak. rośme, musi
mieć swoje towarzystwo. Nie byłam
tandarmem, me trzymalam go na
łańcuchu, ale tet n1e pozwaJalam na
calk.owitąswobod~.Zawszepytałam

gdz1e i do kogo 1dzie. Zmę:czenie,
pod.k.rąione oczy
tlumaczylam
nauką- nieraz siedział nad książką
do dwunastej, pierwszej w nocy.
Gdybym tylko mogla pnewidzieć ... Gdyby przyznal się: po pierwszym raz1e- Gdyby me -wyjechał na
ten obóz.~ Gdyby n1e pozna! tamtej
grupy... Tych ,.gdyby" jest tak wiele.
Ciągle zastanawiam się:, czy mogłam
wszystkiemu zapobiec? Gdzie tkwił
mój błąd? Za duto zaufania? To\eranqi~ Patrz~ na to moje ukochane,
tak długo wyczek.iwane dziecko
i zadaję: mu pytanie: - Synu, dla·
czego to zrobiłeś?
Pierwszy raz było to podobno
z ciekawości. Wakacje. Odwiedzlli
go koledzy z obozu. Chodzili rzekomo na basen,jd.dzili na Cedzyn!W',
do Borkowa. Przestal wraca! na
obiady. - Mamusiu - tłumaczył
- szkoda słońca, wetmierny
kanapki. Wieczorem zjemy z więk
szym apetytem. W zasadzie tłuma
czenie było logiczne. Oburzylam się:
dopiero, kiedy poczułam piwo.
Długo, długo pótniej dowiedziałam
się:, te popijali nim tabletki...
Na tym rozmowasię urwała. Przepraszam, nie mogęjutdłutej. Może
jeszcze do pani zadzwonię...

Dz

WONEK TELEFONU
SIĘ

ROZLEGŁ

W CZWAR·

TEK.
-Poznajemniepani~Niewiemco

Rys. M. Wawro

mam robić? Zmusiłam go, by

poszedł

do szpitala. Nie wytrzymał,
s1ę: na własne tyczenie.
Nawet się: nie dziwię: - u nas dla
takich chorych me ma m•ejsc. Letał
razem z psychopatami, schizofreni·
karni .•. Ale na czym to ja poprzednio
sk.OOczyłam" Na wakacjach?
Rozpoczął się rok szkolny i wydawało się:, te wszystko wróci do
normy. Byłam czujna, ale dobre
wyniki w szkole, zdrowy wygląd
mnie zmyliły. Niedawno się przyznał, te właśnie wtedy nawiązał kontakty ze starszymi kolegami, że
nawet go chętnie przyjęli- po wakacjach mial już pewne doświadcze
nie. Reszty szybko Si!W' douczył.
Z narkotykami nie mieli kłopotu.
Ni~ ma w Kielcach szkoły, w której
podezaspnerwy nie można by kupić
,.działki". Tak, mówię to z pełną
odpowiedzialnością. Wiem, bo syn
też handlował. By uniknąć wpadki,
sprzedają towar w osiedlach, w któ·
rych nie mieszkają...
wypisał

Gdzieś

w połowie roku, pojawiła
się ONA. Syn świata za nią nie
widział. Wiekiem byh równi sobte,
ale ona wyglądała na stats24, a przy.
najmniej na bardzlej dośw~adczoną.
Przeprowadziła Si!W' z mnego JTUasta
- teraz wiem, że pnymusowo
musiałazmienić środowisko. Milość

Tak, wiem, te me był
już wtedy ani naiwny, am mewinny.
Ale jeszcze nie był uzależniony,
jeszcze mógl przestać. Ona jednak
lubiła ,.odloty". Załatwiał narkotyki
dla siebie i dla niej. Jakjut me miał
pienię:dzy,
gotowaJi
kompot
w domu. Na początku nawet usilowali się: kryć, wykorzystywał czas,
kiedy z m~em szliśmy do pracy,
a córka do szkoły. Jednak tego zapa·
ch u nie da się: niczym zabić. Prosilam, błagałam. Ale mój syn ju! nie
go

zaśleptła.

słuchał. Stałam się: dla niego zupeł
nie obca. Dom, rodzina, nic się: jut
dla niego nie liczyło.
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udowame sieci i wejście
Połsk1 w w1elkl narkoŚWill przeszło bez Wlęk·
szych oporów. Procesu tegonie zauwa!yły słu!by specjaJne, celnicy,
policja, sfery rntdowe i świat nauki.
Handlarze przed szkołami, kokaina
na młodzieżowych prywatkach,
pngi walczące bezwzglę:dnie o
rynki zbytu, wielki przemyt i
kurierzy opłacani przez egzotyczne,
dalekie kanele - do niedawna zjawiSka te kojanono głównie z amerykańskim kinem trzectej kategorii.
Teraz to Jut rzeczywistośt. W kat·
dym mieście średniej wielkości
możemy kupić bez wię:kszych problemów amfetaminę:, LSD, kokainę,
czy514 heromę:. Haszysz i mańhuana
są w środowiskach młodzie!owych
popularne tak samo jak piwo i rówme łatwo dost~pne. Zagrożenie jest
jednak meporównywalne- tylko co
dz•es•ąty pt,ący staje Sił! aJkoholikiem. za to at 75 procent osób pró·
bujłjcych narkotyków uzależnia stę:
od nich w szybkim czasie. Do leczema uzależnionych .w nowym stylu"
narkomanów i zwalczania rosnącej

patologii jesteśmy kompletnie
nie przygotowani. Narkotyczna sieć
wyprzedza państwo w rozwoju o
dobre kilka lat.

"Kompot" do lamusa
Specjaliści

podkreślają.

że

obecny stan rzeczy to w dutym stopniu zasługa c•~cej jeszcze na nas
propagandy sukcesu. Przez cale lata
problem narkomami był tematem
tabu i oficjalnie nie istmaL Próbują
cych naśladował zacbodnią kontestację: przełomu lat sześćdziesiątych i
siedemdziesiątych polskich hippiesów odsuni!W'tO na margines razem z
prażonym na patelni prosz.kiem
,.ixi". Wyśmiano, skrytykowano i
odrzucono. Tymczasem to właśnie
zasłu&ą tego pokolenia był pierwszy
wielki narkotyczny boom w Polsce.
v 1972 roku studentchemii z Gdań
ska opracował metodę: wytwarzania
z suchej słomy makowej płynu
zawierającego około 20 procent
heromy. Sw01m patentem .uszczęś·
h wił'" całą rzeszę: ~dnych mocnego,

zachodniego b ran Ja polsk.ich "dzieci
kwiatów"'. Gdy na początku lat
osiemdziesiątych Marek Kotański
zaczął bić na alarm, pokazał wszyst·
kim armię: wynędzniałych ćpunów,
zalo!ył ,.Monar" i zaczął ich leczyć
wydawało nam się, te w dziedzinie
narkomami osiągn~liśmy szczyty.
Nawet najw1ę:ksi fantaści me przypuszczali. te to dopiero początek.
Oziesięt lat później, gdy o

proble-

miepowolijutzapominano,zaczę:ly

się: pojawiać

pierwsze sygnały na
temat przemytu większych partii
narkotyków, pojawiania się na rynku
nowych środków. Niedowierzaliśmy, bagatelizowaJiśmy, kilka lat
później sieC jut dziaJala. .,Kompot" i
długowłosi ćpuni przeszli zgodnie
do historii, nowe - niestety dopiero
Sl!W' zaczyna.

Sieć

z importu

Prawdopodobnie budowa całej
narkotycznej struktury w Polsce nie
poszłaby tak sprawnie, gdyby nie
fakt, że praktycznie gotowa sieć tra-

filadonasz importu. Wojna w Jugosławii wymusiła na narkotykowych
bossach zmianę: kurierskich sz)aków
i całej handlowej mapy. Wkrótce po
rozpoczęciu konniktu, do Polsk.i
zaczęli przyjetdtat jugosłowia.ilscy
.,biznesmeni".
Przygotowanie
gruntu, armii współpracowników,
dealerów i kurierówbyło kwestią kilkunastu miesięcy.
Obecnie zachodnioeuropejskie
służby specjalne szacują, te przez
Polskę: trafia na ich rynki 30 procent
dostępnych narkotyków. Kraków,
Warszawa, lódź, Poznań letą na
szlaku kurierów kursujących z
państw

.,złotego

półksię:tyca"

(Pakistan, Afganistan, Iran) i .,zło
tego trójkąta" (Tajlandia, Laos,
Birma) do Marsylii, Amsterdamu i
Hamburga. .,Po trasie" czę:ść transportu jest upłynniana w tranzytowych miastach. Stąd dost~pna nawet
na naszym rynku kokaina czy
haszysz. Kieleccy dealerzy zaopatrują się: przewatnie w Krakowie,
stamtąd narkotyki trafiąią do Kielc.,
Skartyska, Ostrowca, Starachowic,
Włoszczowy,
Bliżyna,
Suchedniowa. Nieoficjalnie szacuje się:, te
na terenie województwa zagrożo
nych uzależnieniem jest jut kilka
tysięcy osób.

Lapanie konsumenta
Powszechna dostę:pność narkoty·
ków a także niskie, promocyjne ceny
proponowane priez handlarzy spo-

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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- Nie miałam odwagi powiedzieć
tego wcześniej, ale dłutej nie moaę:
tego dusić w sobie... Zaczynam u siebie obserwować dziwne objawy.
Chudnę:, słabnę:, kilka razy zaobserwowałam dziwne wysypki. Mam

Q
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ko
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Jakiś
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czas temu, podczas sprzątania,
zaJdułam się jego igłą...
-A syn~
-Zaczęły s1ę: uciecz.k.i. Nie wracał
całymi dniami, a gdy przychodził, to
tylko po to, by wyciągnął pteniądze.
Zaczął spnedawać SWOje meble,
magnetofon, adapter. Odwiedzały
go różne, dziwne .,typy'". Zamykali
się: w pokoju i kluli. Wyglądał coraz
gorzej. Najstraszniejsze. było lato.
Wszyscy rozebrani, bluzecz.k.i z
krótkim ~kawern, a on w swetrach
czy flanelowych koszulach. Rę:ce
mial całe sine, tyły popękane.
Byłam bezsilna. Z mę:tem w o&óle
przestał rozmawiać. - Nie uznaJę
takiego tycia, jakie wy macte
- powiedUal kiedyś. Mamswójświat
i jestem w nim szczę:śliwy. Mam
przyjaciół, którzy mnie rozumiej4,
mają te same problemy. Zostawcie
mnłe w spokoju ... Nie pomogły
interwencje lekany, psychologów,
nawet pulicji.
Nagle zaczął straszliwie chudnąć .
Nilmąl w oczach, na skórze co~
czas pojawiały się: wysypki. Czę:ściej
zacął bywać w domu. Potrafli
godzinami leżeć na tapczanie i
patrzeć w sufit. OnE, oczywi§cie, nie
pnestal. Coś mnie tknę:lo. Synu,
zrób sobie badania. - Jakie badania
-odpowiedział. - Chudn!W' bo nie

s.

podwyższoną

temperaturę:.

ŚWiatowy poziom w zakresie produkcji, dystrybucji i konsumpcji narleotyków osiągnęliśmy błyskawicznie. Na przejście od nar·
leotycznego "przedszlro/a" z cuchnącym nlrompotem" i długowłosymi, niechlujnymi dealerami do wielkiego narlrobiznesu,
wystarczyło nam zaledwie 20 lat Nieoficjalne dane mówią już o 300 tysiącach uzależnionych od narkotyków.

W matni

NI

wodowaJy, że.,branie'" czy ,.palenie"
stało się: znowu modne. Główną
grupę konsumentów stanowią obec·
nie ludzie młodzi, w wieku 17 - 20
lat. W szkołach średnich bardzo
popularne jest paJenie haszyszu czy
marihuany, po przejściu tej podsta·
wowej narkotycznej edukacji, mło·
dzi sięgają przewatnie po amfeta·
minę:. Coraz czę:ściej do ,.podk.ttCI·
nia się: amfą" przyzmiją się studenci,
młodzi biznesmeni i artyści. Spoś·
ród uczniów szkól średnich 25 procent pnyznaje się:, te.przynąimniej
raz próbowało narkotyków. W gru·
pic dziesięciu kieleckicb licealistów
wszyscy przyznają, że nawetjeśli nie
próbowali to przynajmniej mieli w
swoim środowisku styczność ze
środkami odurzającymi.

- Na imprezę: zawsze ktoś przy·
niesie jointa (sk~t z marihuany
- przyp. red.), z kupnem nie ma
problemów. W szkole był koleś.
który zawsze coś miał, ale skończył
w ubiegłym roku. Jednak jak ktoś
potrzebuje to zawsze może kupić. Ja
znam w IGełcacb przynąjmniej trzy
knajpki, gdzie zawsze można spotkał g~ci z towarem. Próbowalem
dwa razy przypalał, aJe nie le!y m~
wolę piwo. Inni zamiast brewarka
kupują wagonik (pudełko zapałek
wypełnione marihuaną - cena na
kieleckim rynku ok. 60 tysięcy starych złotych - przyp. red.). Nie
widZ!W' w tym nic złego- mówi Grze·
.s.iek, siedemnastolatek, uczeń jed·
nego z kieleckich liceów. Twierdzi,
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O Comedie FrafiCBise, blaskach i cieniach aletorstwa l życiu prywatnym,
specjalnie dla nSLn opowiada ANDRZEJ SEWERYN
• Jat pan jedynym cudzoziemcem w Comedie Francaise, spou
sfery ifzyb fnlncuskiego. Jak słf
dochod%.1 do tak prestiiowego

......,

- Z Comedie Francaise jestem
jem.NK:miniejest.Jednakpewnego
dn1a, gdy był w wyj~tkowo złej kondycji psychicznej zaciągn~lam go do
znajomej lekarki. Pobrala krew.
Pierwszy wynik, potwierdził moje
obawy - seropozytywny. Ale w
takich przypadkach nie poprzestaje
si~

na jednorazowym pobraniu.
jak w transie. Po kilku
tygodniach pnynła :z.ak.Jejona
Czekałam

koperta. a w niejjednoznaczna diag·
noza - syn jest nosicielem wirusa
HIV. To był akurat dzień moich
imienin...
Nawet nie mo&}am już płakać.
Świat si~ zawalił. Próbowałam szukać pomocy, gdzie tylko si~ dało.
Byłam w poradni dla narkomanów,
dzwonilam do ,.telefonu zaufania",
pojechałam nawet do Warszawy, na
Wolską. gdzie znajduje się: szpital

dla chorych na AIDS. Ale on nie
chciał si~ leczyć. Kupowal jedynie
witaminy i uważał, te to wystarczy.
Nie zerwał starych kontaktów, ani z
ani z kolegami. Próbowałam wejt w ich środowisko,
dowiedzieć si~, jak to si~ stało, od
kogo si~ zacz~ło? Oni zabezpieczali
si~ przed A lOS, w ten sposób, :te igły
przecierali spirytusem, a kompot
przed wstrzykni~ciem przelewali na
lytk~ i podgrzewali. AJ e kiedyś głód
był tak silny, że nie mogli czekać.
Syn wstrzyknął sobie dawk~ strzykawką od kolegi ze Skattyska.- To
mogło być tylko wtedy - mówi. Ja
wiem, te niekoniecznie, że cale te
icb zabezpteczenia nic nie dają.
Poza tym, w ostatnich miesiącach,
oni :tyli jak w komunie, nawzajem
wymieniali si~ dziewczynami. Jedna
z nich, również nosicielkajest obce·
nie w czwartym miesiącu ciąty. Nie
wiadomo z czego żyje, bo rodzice
wyrzucihją z domu. Miesz.ka gdzieś
na działkach...
Dziewczyna syna, te:t jest nosi·
cielką. Nie wygląda jednak na za! a·
dziewczyną.

te w Kielcach działa aktywnie przynąjmniej tnech profesjonalnych
dealerów, znani są przez większość
mlodz.ieżowego środowiska.

Dealerom w znacznym stopniu
pomaga niemal kompletny brak profilaktyki. Szkoły najczę::ściej udają,
te problem nartomanii wśród ich
uczniów nie istnieje, brakuje równiet. specjalistów doskonale znąją
cych to złożone zagadnienie.
Dopiero niedawno reaktywowano w
Kielcach Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, jut pierwsze mie·
siącejego działalności udowodniły,
że

problem- głównie w środowisku

młodziefowym-jestowieleszem:y

niż mogłoby si~ wydawlł.

•

Atak dealerów na tę właśnie
&ru~ wiekową nie jest przypadkowy. Konsumenta trzeba nie tylko
złapać, ale i wychować, przygotować
na wi~e. bardziej zaawansowane
"branie". Młodzi nie pami~tają już
czasów siermi~tnego kompotu i
skutków jakie pnyniósł z sobą ten
rodzimy wynalazek. ~chodnic"
narkotyki imponują, nowe ,.branie"
lansowane jest jako bezpieczne i
cywilizowane, a co najważniejsze
praktycznie niemoiliwe do wykrycia przez rodzłców i pedagogów,
którzy ni&dy nie zetłnę:li się z
,.haszem", ,.marychą" czy ,.amfą".

Spómiona wojna·
Walk.~ z dynamicznie rozwijają
cym si~ natkobiznesem rozpoczęli
śmy przyn~mniej pi~ lat za. pó:Łno.
Dopiero w tym roku zaproponowano radykalne zmiany w prawie i
wprowadzenie surowycb restrykcJi

maną. Dla nieJ liC'Zą si~ pieniądze i
,.strzał". Najaom:e jest to,
kiedy

te

jest ,.goła", zgłasza si~ do agencji
towarzyskiej i dorabia. Nie wygląda
na chorą, a przecież tam nikt nie
sprawdza badań krwi.

P

atrz~

na mojego syna i
jak umiera. To ju:t
chyba ostatnie stadium.
Nie chce si~ leczyć . Życie w domu
zostało podporządkowane jego chorobie. Nie, nie jest izolowany, po
prostu zachowujemy si~ ostro:tniej.
Mąt np. zamyka na. klucz swoje
przybory do golenia. Córka nie zna.
całej prawdy - wie tylko, że jej brat
zachorował na ('"i~żką choro~, że
nie wolno jej w tadnym wypadku
dotykać jego żyletki, a tym bardziej
strzykawek czy igieł. Sąsiadom i
rodzinie mówimy,:te to złośliwa białaczka, ona cz~o pojawia si~ właś
nie u młodych, wysportowanych
chłopców ...
Nie wiem ile dni, a mote tygodni
życia ma syn. Widz~ jak się: mę:czy,
jakie trudnośći sprawia mu Wde
wyjście z domu. Nie ma już sił, albo
ma ich tylko tyle, by wyskoczyć po
działk~. Kiedy tak. na niego patrz~ i
nie mog~ mu pomóc, ogarnia mnie
rozpacz. Moje ukochane dziecko...
Jut się: nie łudzę:. Myśl~ o tym, te nie
mam czarnej garsonki...
Może
ta g.arsonka ~dzie
potrzebna nie na jego, ale na mój
pogrzeb? Jutro 1dę: zrobić badania...
Trzecia rozmowa si~ urwała. Czy
będzie kolejna?
w1dz~

Zwierzeń

związany od dwóch lat. W styczniu
te&o roku otrzymałem tytuł ,.societaire•, czyli zostałem stałym człon
kiem zespołu. Moje kontakty z tym
teatrem si~gają 1989 roku. Antome
Vittez zaproponował mi jedną z ról
w. Weselu Figara". Wtedy 01e mogłem przyJąć tego zaszczytu. bo
grałem Robespierra w filmie .,Rewolucja Francuska•. Później przyszła
kolejnapropozycja od dyrektora Comedie. Od 1993 roku gram tam
glóW114 roi~ w .Don Juanie".

• z Comedie Francaise wywo~sifgwiaz:dykina-lsabelłeAd

jeni, Richar Beny, Richard Huster.
Czy nazwisko Seweryn jest Vlłlne
we Ft11ncji?

towarzyszyłem

Catenne Denevue.

W filmie,.Wyrok" Marco Bellochio
odtwarzałentjedfi4Z tytułowych tO l.

Ostatnio grałem, w telewizyJnym se·
rialu,.Syn szewca•, klbry odniósł 01·
romny sukces we Francji. Nie czu~
SI~ ani intruzem, ani panasem w fil.
mie i tea.tne. Wprost przeciwnie,
uwatam te wnoszę: do francuskieJ
sztuki coś nowego, oryginalnego.
• Czy n MI jest pan sfnasb'owany

wicWtC bogllte l efektowne iycle
tranculkich gwiazdorów.?
- Ale ilu ich ,est? Dwudziestu'
Reszta to cię::tko pracujący ludzie.
Irytują mnłe uNagi znajomych, :te
,.Seweryn u~dził się: w Pary:t:u i dlatego nie wraca". Mieszkam i żyj~
skromnie, a niektórych aktorów
w Polsce stać na wille, kilk.a samochodów, kupowanie ziemi., Inwestowanie w dochodowe przedsi~wzi~
cia. Ja si~ nie skart~. ale niech oni
nie narzekaj4, te im tu jest tak tle.

- Maryslł. podJ~ła ta.k.ą decyzę: samodz1eln1e 1JA 10 szanUJ~- Jc'>t bat·
dzo f.;vną dziewczyną. pracowitą 1
rozsądną. Wie, :te talent to nJC
wszystko. Mam nadzieJ~. :te po mamie. Krystynie landzie odz1edz1
czyta zdolności, zapal, wyobratn~
a po tac1e pracowit()jć i upór. Od
kiedy Marys1a rozpoczfła studla
w Szkole Teatralnej znalazłem
w meJ prawdz1wą pt%yJacK>Ik~-a.k
tork~. z którą monuczerze podz1e
lić się: dylematami i poratUrm za.
wodowymi.
• Czy PIIM synowieJat l ...ksymiliłln

te1

myłłiiJ

o brierze •k·

t0ł'lkiej7

- Są jeszcze n młodzi, by mi«:
sprecyzowane
plany
tyciowe
Niewątpliwie wyras~ w domu
przepcimonym atmosfrą teatru
Moja :tona, M1rclle,Jest równie:t aktorką - gwiazdą kina i teatru libańs
kiego.

Milość i polityka

matki

chłopca umierającego

na AIDS wysłuchała
BEATA

SZCZEPANEK
za samo pasaadanie środków odurzających. Jednak zdaniem specjalistów nowa U!.>tawa zapewni nam
tylk.o pozory radzenia sobie z prob·
Iemem. RestJyk.cje dotkną prawdo·
podobnie narkomanów, handlarze i
nitkotykowi bossowie radzenie
sobie z podobnymi ,.niebezpieczeń
stwami w biznesie" wyćwiczylijuż
na zachodnich rynkach.
Trudno również powiedzieć jak
na ,.karanie za posiadanie" zareagują nosiciele Wirusa HIV. Około 70
procent z nich to narkomani stosu·
jący

dożylne

środki

odurzające.

Dotychczas poddawali si~ badaniom i leczeniu, ale gdy za sam fakt
za:tywania narkotyków będą grozić
im kary wi~zienia prawdopodobnie
przestaną si~ ujawniać. W efekcie
grozi to zwiększeniem liczby ..:borych.
Ustawa tylko pozornie pomoże
równiet policji. Bez motliwości
przeprowadzenia ,.zakupów kontro·
lowanych'" ~dą oni mogli wylapyw9ł głównie narkomanów i drobnych handlarzy. Grube ryby natko·
biznesupozostaną bezkarne. Woj n~
z nimi przegrywają już znacznie
bogatsze państwa, dysponujące
całymi armiami specjalistów tropią·
cych i zwalczających narkobiznes.
Roczne zyski z tego procederu na
całym świecie szacują si~ na około
500 miliardów dolarów. Przy tak
ogromnej sile kapitału wiele państw
zastanawiasi~ nad złożeniem broni i
wprowadzeniem oficjalnego obiegu
narkotyków. Ten najbardziej pesymistyczny wariant zakończenia
wojny z narkomanią ~e SI~, niestety, coraz bardZlej realny.

foL W.MaUok.
-Przyjechałem do Paryta w

1980

roku. Z Andrzejem Wajdą i Wojtkiem Pszonlakiem mieliśmy przygotow~ ,.Onych• Witkacegodla teatru
w Naterre. I tu muszę: sprostować
liczne opinie, te moja dec~a o pozostaniu we Francji miała charakter
polityczny. Przede wszyst.kim zostałem z powodu pię:knej Francuzki,
w której po prostu zakochałem si~.
Przełomem był stan wojenny i działalność w Komitecie ,.Solidarności'"
w Pary:tu. Wtedy nie było jut mowy
o powrocie do kraju. Za daleko zabrnąłem w sprawach uczuciowych
i polityce. Nie bę:d~ ukrywał, te na
początku było bardzo cię:tl.n. Zaczynałem naprawd~ od zera. Nie znalem nawet dobrze ję:zyka francuskiego, ale od początku nie miałem
nawet cienia wątpliwości, te ~d~
aktorem. Niewątpliwie w starcie pomogło mi to, te natychmiast trafiłem do francuskiego teatru. l dzię:ki
Bogu przez te piętnaście lat byłem
zawsze w dobrym towarzystwie
- watne teksty 1scenariusze, znakomici reżyserzy. Myśl~. że moje nazwisko kojarzy się: z solidnym, pracowitym facetem, którego można obdarzyć zaufaniem. Na pewno nie
jestem anonimową postacią. W la·
tach 1984-88 byłem w zespole Petera Brook..a.. Grywalem z doskonałymi aktorami. W ,.Rewolucji francuskiej• pracowalem z Klausem Maria Brandauerem, Peterem Ustioowem, Oaudią Cardin.alc. W ,.Indochinach", nagodzonych Oskarem,

Niejestem bogaty, nie :tyję: w blasku
świateł. Jednak we Francji znalazłem swoje miejsce i pra~. która
mnie satysfakcjonuje. Wrosłemtam
na stale. Mam :tonę:, dzieci, przyjaciół, środowisko.

*Czy widzi Pllft różnice; W Upr'll·

willniu

•ktorstwa we

Ft.ncji

1~7

- Aktor francuski jest mniej wykształcony, ale lepiej opłacany. By
:t~ na hednim poziomie nie musi
bot tylu dodatkowych z.aX:ć co moi
polscy koledzy. Cbociat komercjalizacja sztuki niedługo zatrze wszysilcie różnice. Na razie tu nie ma jeszcze talciej konkurencji. Tam wszystkim ~dri wolny rynek. B)t dostrzeżonym to już dużo, wielu attorów jest beuobotnych.

• Nil Festiwlllu Gomblowtczowskim w Radomiu upreuntował
Pll" fntgmenty ,.Dziennika'". J•k
zrodził

•it pomylił?

- Dyrektor radonulcieao teatru,
Wojtek K~pczyńsk.i zaproponował
mi udział w festiwalu. Wspólnie
z Ritą Gombrowicz i MalaorzaOj
Smaru dokonah.łmy wyboru. Te
same fragmenty w niedłu&im czas1e
zaprezentuJ~ w Comedie Francaise
Mam nadzie~.te moJa interpretacja
podobała si~ publiczności. Bardzo
się: c1esz~, :te miałem o~ odwiedzić Radom. Ostatni raz bylem tu
w ł976 roku, na procesach robotników. Teraz odnalazłem całt.Jcm,
inne, piękne miasto.

• hna p&.ny na przyafołt?

- Mam dołć dużo propozycji
w Polsce. Włdrue skończyłem na·
aranie filmu telewtznneso ,.Konolana" Szekspira. N ledluJO, z :ton.ą jedziemy do Rabatu i Ma.rakechu
W Maroku ~dziemy prezentował
- Moje&o przyjaciela Andrzeja potsą, franci.!Sk4 i arabsą ~
Potem rozpoczynam próby do
Żulawslcie&o od dzłesi~ciu lat, zapraszam na wszystkie premiery. Nie- .Człowieka trudne&o•_ Prem.era.
sztuki
od~Zie si~ pod k.omec roku
stety, nigdy nie przysZedł zobaczyć
jak gram. Z Wojtkiem Pszomak.Jem . w Genew1e. Od patdz.lemtk.a rozpoczynam te:t reJUiamc wyklady dla
widuję; si~ sporadycznie w kościele
pallotynów. Jest to jedyne miejsce, studentów PaństwoweJ Wył.suJ
&dzie spotyUm si~ z rodakam1 Zyn Sz.koły Teatralnej w Pirytu
wśród Francuzów.
•tyc.,.oulu:eoów1~zo
• J•k ukł.ct.M ... pan. kontakty z polskim łtodowiskiem
w Pllrytu. Mieszkaiłll tlim pana
dobrzy ZM}omi - Andrzej ŻrJI•w
sk~ Wojciech Pu:onillk?

• Cty jest pan udowołony, te
Plll'la córka liiarysil poszt•
w6lodyojca?

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

l owo
ludu

POlJOMO: 4) cz~ nogi, 7)
sterta, stóg, 8) strach, lę:k, 9) anty.
poda prawicy, 10) choroba z wy·
sypką. li) weto, 14) olejek aroma·
tyczny otrzymywany z kozłka lekar·
skiego, 16) chluba Poznania., 17)
deseń, 19) pi~kna uczestniczka
łowów na dzika kalidońskiego, 22)
. Nad pię:lr.nym, modrym Dunajem",
23) zwal, stos., 24) oberta, 25) kupal·
nik górski, 26) matematyk z Miletu.

Krzyżówka
Definicje wyrazów podano
w ponądku przypadkowym,
1\iawnione litery ~l\ ułatwić
wypełnienie diagramu.
·

Znaczenie wyrazów: l) w nim
lata, 2) uporządko
wane wiadomości o czymś, 3)
gruboskórny,
nieprzyjemny
śmiech, 4) choinka, 5) grom adzi
nadmierną ilość zapasów na
zimę, 6) wadium, 7) właściwość,
8) linia przedstawiająca proces
termodynamiczny, podczas którego układ nie pobiera i nie
oddaje ciepła, 9) guz skórny,
narośl, 10) stanowcze polecenie, 11) napisane przez A Micpoczątek

- JOLKA
kiewicza w Ordnie w 1832
roku, 12) pies gończy, 13) ptak
pana redaktora, 14) liche wino,
15) amator piękna, 16) nauka
poprawnego mówienia, 17)
przyjazny nastrój, zgoda, jedność, 18) pojęcie matematyczne
oznaczone wykrzyknikiem, 19)
obnitenie napięcia mięśni, 20)
ironicznie o pielęgniarzu lub
lekarzu, 21) solenizant listopadowy, 22) znany karykaturzysta polski, ~3) ~ajęcie dla "riatru,
24) przymiOt, Istotna cecha czegoś lub kogoś, 25) zdobi męską
szyję, 26) najdoskonalszy poś
ród detektywów powieścio
wych.
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Krzyżówka z hasłem

U tery z pól zaznaczonych, czytane kolejno rzędami, utworz-.
rozwiĄzanie.

*

*

~

r:-

*

PIONOWO: l) forma pomnika, 2)
maszkara, 3) podziemny pę:d wielo-letnich roślin zielnych, S) forma do
wypieku jubileuszowego ciasta. 6)
pionowe umocnienie zewnę:trznej
ściany budowli, 12) unicestwienie,
zagłada, 13) Antygona dla Edypa,
15) krawcowa, 18) przylądek na
Peloponezie, 20) jeśli prawa, to bezduszna, 21) autor ,.Fortepianu Szo-pena".

POZIOMO: 4) spory kielich
lub rodzaj tkaniny, 7) głośna
dzielnica Gdańska, 8) miał
Metodego, 9) na nim ziemniaki,
10) oddziela jezdnię od c hodnika, li) układ, umowa, 15)
wyrodny brat, 17) kopalnia
- muzeum, 18) na końcu psiego
ogona, 19) nie wszystkich stać
na taki domek, 20) jeszcze się
chce, 21) męstwem ustępowal
tylko Achillesowi.
PIONOWO: l) ubrała się w
białą korę, 2) wada, 3) kusi, 4)
oręta, 5) despotyczny sposób
sprawowania władzy, 6) korne-

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

diowy pajac, Ił) elegancka mar·
molada, 12) stworzenie czegoś
lub wystrzałowy strój, 13) dokonanie zer~tawienia, podsumowa·
nie,14) kierowca, l S) jeszcze nie
tektura, 16) gaz musztardowy.
Termin nadsyłania ro~.aó
upływa po lO dniach, wśród poprawnych odpowiedzi (pf'ZYIUUmniej lrzyzadanla) losujemy kasety
wideo.
·z.a poprawne rozwiąaznie
zadań z numeru 1867,z26maja,
nagrodę - akcesoria sam ochodowe o wartości 500 tys. starych
złotych
- otrzymuje pani
Agnieszka Porębska z Pińczowa.
Kołumnę

redaguje JAG

SŁOWO

NU M E R1 87 0

psycholog nie radzi

Czy z/ość szkodzi?
EWASTAROŃ

P

riJixJ odpowitd:i na pytanit :a·
WQr/tiVf)IIU/tW."P'QW/QCZ(StOfll·
d:zi w pra~o•dzlwt zaklopotanlt.
.lflt(rtluj(si( trodlt p.rydroloriq l czytatam.ituczuciolf:tbaW)rożar-slyszrnt
sto-.KftdJslrtąonitrobl, f)llkodusl}tw
wbitmlńfla dostać wrzod6w tolqdka". Byżt poslurlf}ąc sir l)'m prawdziwym
flitrl"tftpliwit stwltrdztnltm ludz/t pOtwalasobit 110 11/t kotltro/oWDnt wyburlly

wa,
ją

wicitłcloicl. Tak/t zochowallit mott być korzystntwnitkt6tydrsytuacjach,aę'$ta}d·
nakztklnaslrrównld, tt.wyrażqfqcsift'

aulttltyaflt uczucia" naprodukawalilmy
sobitwrogdw,któnystarajqslroto, by nit

LUDU

-

MAGAZYN

11km t~Qlll)'ko)l)'lll. Nawyk. to lllkit dzia/a11/t, la6rt płtn wltłokrotnt powtarnlttlt

tabrak.l onamzaraz to no'W)'Ch olul1,}1 do
.auttfltyctndzloid".
Jaktołł-ftdcfwitjntztązloidliłJ:tplt)

}fukfYWIIĆCQ'Idpł)rwtJiaćzobltilafrJ
lf}awtllttrlt?Cl}'zloićnwtebyłpotntłma1

{kzywiidt tak.. Jak p/salom wczdn/fj }nt
ona tyKflalmr. J.t w 11/Jlzytn otocurr/u dzlt}t
zlrcoi, m nam szkodzi. Umlt}(l~roJćm6wlt
"la o tym tX! nas drażni nitwątpiiw/tpo11Ulfll
wtycfu.Nitol1!ac:otojtdnak..itzawsztiw
każi/ym przypadku atak zloid torw/qtt! no·
szt probltmy. Złoić }tst dobrym JYKNalrm
ltr/ormll}qey111oklopolllch,alt"ltkonltcz·
flit ich nqj/tpnym rorwiqzanWm.
W nitktóryd przypadluuh zdana sit, żt
ptJitowntlll)lbuchy&llitlł'lllta}qsirdziala·

opratołtfQ//śmy~dobrzt,żtnltlt)'III<JI4l
już fiT)Iilm/a. Nit zastanawiamy sit zwyklt
c:yscltodzqc:tsd!tH/6-włl')'lllllqCdoprzodu

::tC:~'::Z/'m1t·f:!:cM:tl':t:;;~
wnyJ/koauto11UJtyanlt,nlttra*atuu/IO
zb(dflt w (Ym pnypadk.u zastanawianit sir
t~ad sytuacją. Zwl(kszD to sbttafloić nD·
.ruro dzialat1kl porwtJ/aj~ zaonatdzlć
atu l mtrtlt. byftl wykonystał tam, filz/t
ntczyWiidt}tst potntbna.Podobnltdzl(jt
slf,kltdytlawyk/tmsta}tslrdzlalanitpod
wpływtmz/ośd.Zioślllkflltmusitracićaa·

lllnantYiltnltlocmrsytuaQI.Dzlalany/>kol bylwJ pnn toskllttafiY. Lutim lflnlzdq·
tąslrzorlmtołtfQĆorochodzlonjłłŻdaw/10
osiątiUli swój ctl. Naw.yk}ut}tdnak działa·
nitm automatyanym, llfllmroill'lllla pllu·
/)'antrttlf()lł'Oflletratmlmlajqcqzifnt

czywlstość.Zbltf/tmcztullttąitzitiródltm

dtrpltil, mlmoitdajtzludtlqpt!łł·nośC.
.wladomororoblr.

żt
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Slowo wśród ludzi

Cukrzone słowa
JANUSZ WRÓBLEWSKI

W

polskiej sramatyce obowi4Zuje reguła móWI'" o tym, te naz.
wiska panieńskie tworzone 511 od nazwisk ~ch za~
JU7yrostb.,.-ówna". Przykłady: Grudniówna. Ka.leLówna, Koz.
lówna. Wyj~tek stanowill nazwisb ~kie, których temat kończy sa~ dtwi~
ną sp61sloskl!l.ś' (np. Stru& Ś me& SDrp). Od nich mamy obowi4Uk twon)oĆ
formy panieńskie za potJ'ł()Cą CZ~~Stki ,.-anb" (Strutanlr:a, Śnidanka, Sltartanb). Ten wyj4tek istnieje tylko ze wzal~dów estetycznych. Cqstka,.-ówna" poprzedzona ałoskl!l ..a" wywołuje nieprzyzwoite skojarzenie.
•
tarówki marki ,.OSRAM" (z włókien stopu osmu i wolframu) nie mo&IJ b)t
w Polsce reklamowane w sposób popularyzujący pełną nazoN~ marti. Powód
-oczywisty.
Podobny problem mieli swegoczasu AnJI icy, którzy zakupili od Francuzów

LI tyd:itli dqf dalszy o tlold.
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Wycieczka
-rutblłw.JanaNepo~~~uea~~..WkliC:II60.ob«- Zllllieaiollo~teli-=~~~~.,t- inną. w mniemaniu Anglików, przyzwoit4nazwą(,.rat" poanpelsku znaczy:
na weekend
~~~~~~~~ ~;;.:;:r1:a: to:~~~:::,~~~i::pora~=~~:~~:~:i:~:k:~:!i'e~
nqoslldecilpruaieslonoMliii.~W
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r.doparł:IISfKOWidzonodwiebn'lltmltliCUfYift

lODJtGp"odu.OpKkiqollft}"klutloruw.lfdrz&jowie..lednllltydlrutbwpclowieXIXw.uJccł•

lllisweniu,aleudto•atr•~wuonyidfUII r."..
lll·wylOIIłiiJna

"uiomieXV111iXIXw. posu;
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CEZARY JASTRZĘBSKI

dlialu Pawb. SIA!Qił ••Gąf•" stłl;jOftllj~ ..,

t~wybudonno--'ladujfcm..-prusti-Q:Ja-

::=~~!:~~~_::

114jes:l.w:•latadl~f!Jdllt:Stl~i
bwelnic.Obotstłłaal\lllll.ocllmitaioeralllJ
nli.Na~ttuXXw.płltposunonowkierunlu

ucbodnlm,wl~~dolliqo~nadJUwem.W
19G6r~tab7JiiOrocmiqłmierciSIInislanSta
Wea,Pil}'lleiP6111JejWJ'Sił1fiooopicrwlzrwf'oł.

.scepomaitiCIOwidtie&opalrioty,mcK:nOttri4Dftrłllł~Projettwytonai.JPOieanje
SlallisbwSzpakowsti,apoaie..tzbi6Jb~
lllniepotrrbcałokikaa:\6wrobót, ącllktc:WJ
lolll-.ą~lalakilułlczę:łcioplll.

I'OC1411:owo tarnieMy obeł1st widK:zrło tcliwae
popi=ieSluzic::aodlaaelmodeluJiPfOWI:IOpoehod~ z Bialopu. UliWIO jedlllt, te )c:st
onozb)'1male•stllllllltudo11)'S\f1Jjuardlitet-

pob!JtuKolo!alllli: ~.ppor. Kazil:qje.
rad~"i J1.111.1Sl.ł LitCI'W'Stqo • .Mil~"-

w~twidro-

ąiuc:zat!K$r6wnidtilbllołflimrOiłoaJ.

w

atqiibapol~niopolliejpoleali"NIIftt","SW.

My,Polacy,taktejesteśmyucz.uleninasłowa.Posluaujemysię:czymłwro-

-Ie VTWORY 11~~Y!';Ą
~EN~iEWICZĄ 1
LiiDJ\1V~ POL'>I\~ 1
- OIIJSZ.t:M 2NI\11 ..
-ZN.._łł\ ...

j~ niemało pr7ykładów na to, te u jednych ten cenzor pnesadza. z.pewności4

jest za surowy i ingeruje w sposób nienaturalny, budzący moje zdziwienie, któ-rem u nierzadko towarzyszy śmiech.
Dziennikarz, niechącsmucić czytelnikówwiadomością o t.raFdii, bt.astrof~ lotniczą nazwał ,.niekontrolowanym z.ettnię:ciem Amolotu z ziemią",
a o krutny mord lagodnie określi! jako ,.nieleplne odebranie tycia".
W porannej radiowej popwę:dce gość, mówi~ o potrzebie noszenia czys.tych ubrań, zaczął wymieniać: ,.czyste skarpetki, czyste spodnie. czysty podltoszulek L. {w tym momencie zawiesił głos i po chwili ze spe(jjallllll intonacją dopowiedział:) czyste niewymowne". Jaq c:zPć ubioru miał na myłli?

~~~~~:::,_'f~

Wpod~ilcubiolosiidlak..lasyVIjestmowaowydałanejprzeztywyzwic-

r. w p61-.-radlodaiej cąm ,.rba, w bołcbie
pOiqlrm odsłoaitto ~ 1utontwa Sltf1111
Dulrqo, wfonnieplyty1~ piastOKil l

rzę:cy organizm (ssaka) ,.substancji nie strawionej stałej". Ciekawy jestem, co
ma na myśli ll-latek CZ}'tĄj~tCf te słowa. W tym przypadku nauczyciel powi·
nie n chyba wystąpić w roli U umacza.

=~==:~

Komuśwratliwemunaslowaprzezustaniemogłoprzejśćslowo,.kostnica";
si~

poslutyl
zwłok".

:::~':'~~xJ:~=

Grupa mieszkańców Suwalit za1ądala zmiany nazwy polotonego w cen·
trummiasta zakładu gastronomicznego. Oburza ich rzu~ący si~ w oczy duty
szyld z nieprzyzwoicie ltojar7111cym się: słowem .,PIZZERlA". T alta sprośność
w pubiiczrlym miejscu!
Są sytuacje, w których ltatdy z nas ~e wobec: ltoniea.noścl nazwania cze-.
goś w określony sposób, tak, by wszyscy wiedzieli, o co chodzi, a nie posądzali
nas o nietaktownołć. Kiedyś rozśmieszył mnie kolega, który w nast~pujący
sposób tłumaczył potrze~ opuszczenia towarzystwa zebraneso w dornitu
kem pingowym: ,.Wyjd~ na dwór zobacz)t, czy rowery jeszcze stoj~"Nie inaczej PQSL\Pil bohater filmu pt.,.Wotąc pani4 Daisy". Jałto ltierowca,
po zatnymaniu samochodu na poboczu drogi wiodącej przez. lu, powiedział
do pasaterki: ..M~ odcedzić kartofc:llti".

;cdrW do parku.

Pomyśl!
Pomyśl!
Pomyśl!
Samochódprzejechał odległość
odmiasta A do miasta Dześrednią
prędkośdą 60kmlh, a wraaz/ od B

do A ze śrtdniq prędkością 40 km/h.
Jaka była średnia prędkość somochodu na co/ej trasie (.tam i z powrotem")?
zadania z poprzed·
nie1o numeru: SIUDI wszystkich
dziewięciu liczb jest dodatnia.
Ro~e

zatem ucultrzonyrn

określeniem:

partiem;ettllktc:llW.baWIPiotkub,przrlqa-

Mc:ado&łówneialeiiwidlc:ąc:a•utCIIfTidu:nii

Pomyśl!
~0~\QE

nie noweso sponsora. poniewaf. dotychczasowy reklamuje elektro~dzia
marki ,.Sep". Słowo .,sep" wj~zyku włoskim znaczy ,.masturbac,ja".

~'f~=====: :n'n!u~..l~~~~ =::r:;:~:~':~a:;fen7:;J:;~c::z="~~a:de!

Pomyśl!
-ZrWi1.

,.szczur'").

Gżegżólka
Zgadywanka ortogndiczna
Gdy w nim wygasła Wt'na twórcza,/
twoey a poucza.

odtąd nit!

W powytszym tekście popełniono
bląd

interpunkcyjny. Wśród czytel·
nik6w, którzy w lenninie 7 dni nadeś~
pod adresem redakcji kartki pocztowe
(zdopistiem:,.Gtesf.ólb")zbezbl~nie

przepisanym tekstem, zostame rozlo.sowana napoda ufundowana pnez ,.foto
Expert".
R~,.Gflec:MIItl"••r. l867:

,.tymcZaSOwa przechowalnia

Pitkllolbnydata-jtt/llt:jrrwtkicórlcl;/
fatwo je pofłU'IiĆ l trudii(J odróżnił.
Nqrod~ (kaset~

wideo) otr7)'Tlluje:

Apta tełima ze Starachowic:..

A
Foto
,_,. EXPEP.i
Kiek:e, ul. Mała, tel. 493-12,
ul. Sienkiewicza 41, tel473-49.

Stlr.chowice, ul. Zeromskiego 8.
Busko-Zdrój, ul. Pocztowa 1.

Z brndnopisu

Kawalerskie doświadczenia
UROCZYST0St l: Matury skofr·
czont', nauka w LO takit. Z 1~ oka7Ji,
w pol owi!!' ubiegłego tygodnia, pey
ro:dawaniu iwiad«rw, samofUłd
mo}(} nico ty zorganizowal 'tł'idką golf. JakwidkątJak sala gimnastyczna
długa i .1ztroka. Były wimzyki, pio-senki i poiąnania. Wszystko zaczrio
Sif}t'dnakod hymnu.- Powslalr!-...,....
dat komt'ndfprofesorod po, i wnyscy
podnitilisifzlaiUk.Późni~,pohym
nit', uslys:t'liśmy: - Spoanjj. UsiMfi

wszyscy oprócz Nowaka. - Cumu
stois:?- zapytalem.- Byto spocznij,

L.:;;:;;::;:;;;:!:;:;!;;;;;;;!;;::;:=;:;::====!..J czy usiądi7

Słutbista.

UROCZYSTOść ll: Cint trwaJą·
aj jut od ponad godziny urt"monil
pnt"rwaf uo:paczony jflc: - Troch{
nybd~. H unownla piwa czynna }es/
tylko do nóstej.
Spragniony nowych doiwiadczt'frl

OTWAR~Ć: Dzinva;y11y z kła·
sowego samorządu postanowtfy, it'
Nowok pójdzie z kwiatkami do proft'sor X:- Alt czt'mul Ani ona mnit' nit'
lubi, ani jaj(}.
- Pójdzitn.
Pontdł, a pant X. gdyby .1pt'łmla
sir choćpolowa .tyani. do końca iy-

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

da byłaby nqjncz{Śiiwnym
kit'm na Zlt'ml.

ałowi~

ZA WÓD: Pit'J'Iłlneiródło dochodu
kaidqo zoradnąo maturzysty 10 za·
si/de dla IInrobotnyelL
Wiadomo. Jt"stdmy pn;ynlo.śdą
narodu!
ZYCIOR YS: W podaniu na studia
jest mlt')su 11a tyciorys kondydma.
Ną}krórszq hlstorit; ma Kowalski"
. Urodzitt'm sit /7/istopada 1976 ro-ku, zdalem malurf l drcr studlo-ć
na want'} uat"lm ·.
Kawalt'f po pn(#dad!

MiNOS

SŁOWO

STRONA lO

Poczta
,,Magazynu''
peyłi~Sł ~ zJI'fll"4 Tlił·

.Bogowie zła •
S=s""'"m Psntt RtdDktont. W zwią
zku z :tu~~iuzcztllitm 11s Wsszych
lo"!Sch (.811f0Wit :la" SI. z dn1o
17./V 95) ilł/ormaQI no ttlfiOt Mlrdzynaroda.·qo To•·or:ystwo S•·iadomoici
Kryntr) (o11g. ISKCON). którey trdć~st
nitzgodtta z prawdą i zagraża nas:tmu
dobru o.robisttmu. lłfJTtt)mlt pros:r
o upubfik.l1tł·onit nasuro sprostowania

..

( )

(. ..) W Pofsct Towanysr.'O prowadzi
a JtiO
oirodkiJqdosltpntdlo•·s:ystkichzamtntsawarrycA kulturą duchO'I''ą Indii
Wirkszo.ił osób proktykujących wi.n nui;m tworzy normalnt rod:lll.l' i bitnt
udz1al w iJciu spoltr:urym. Poma grupo
adtptów witdry duchor.'t) m1tszk.a na
stalt w iwląl)'nlOch, gdzit przyrotor.·u)t
sir do P'«Y misyjn(}. )Qk rÓl!.·nid bitnt
udual "' alu;jach o clwraktmt pros~
l tal!)'m. Za przyklod możt postutyć rozdowonit darmowych posilktiw potrztbu-

Jatł'fltl 1 onnutą d:1alofnośł,

tt". jut ",.. te w 1917 rob w WieiJU(j
BrytMii rostal tultiMQIIIHIItJ' i·- leittJ
pnu.IKtlłialfi1CtirtJM.fłlnlł#7tYitlcicł

krylZMitiM, Ula)' ze swoicłlllpOfkJłd
rio LSD. F.Jctt• jat ~ Nę#cie
ztr~elutwl9UrolotB........ Aauykaiu kUI"łlifalo fflełtlfl Han
KryslJIIIwEvopie..8y/M";",udlMJU'
jako ,.król Slo/ta" • podcvu gr& jąo
wctniOłfie tyli w sp1111tui.Jkide _,.,..
bJdr E1uqaNJr MI w ltJZitna zlote
buki i jad/ ze zlotydt talerzy. Kol(j11y
fdttoJIUIIKrips.:ltqJOIIii,klórywi911
rolul Dpllleillroladmkie wir-zienie;
zastal :strzyi'IUIIIJ :a pnt.yt złota i droficA klrmie11i. 1\'itptNiwia/ny• fakttm
juttdiemolwcja ParlatM11tr1 Euro{HjskittOz21cwithłia 19121'0kll, wkt{węj
iz.itlfaiiiOiĆ TfiCJI•Iłut K/ySUfłllfZIWIO

zo JU.odli"f i nitkzpitcvtę, ponitwi
,.Utpci tr~ełl• takie porv~Cąją swoje
rodzi1Q'ipoł/t/4fłllfUiisq,.ttr:lutikomamy

s/owtj zaltilłoici"jak po:INiwillnie Sllll,
badzo Jłfi'OW wqrfllria1isks tlit.ta, co

Jąo·mwramachprorramu.HortKrynna

IIIG'ptfJIWflll:.iłliodu.oritlłlacjijdnostki

• Pa!ylłiltlllt Da1tm StiCO". C:lonkowit
Ruchu Hal't Krys:na nwJq kontakt z wit/oma orxanuaeyamipo:anądowyml i sto·
rą,ą Sif propogowoć zdrowy 1 wolll)' od
p~~tologu spoi tatrydt modtfżyruJ (takich
)Ok tUJrkoman1a czy alkoholizm) opony
1UJ idta/ach cyr.·liltaCil '!Wdyjski~ (SIO~

i sałlilflllc)i)tj OJołowoici'".
Wimr- w czyste idu pallkide luynnait6w, popitram icłl aJu;jt dearyta·
.f)Wiłt. ahfaktinv, litlWI ~INuth.id nit·
łlfJIOdJqcla,llitdasir-prztkrdlić.Moilta

jtdynie ffłitł lłDIIz.itif, te ptnDJtllllq DM
tylko ttiqjyt clr./Utu, łlisto,U,.

Żftll)'chlndii).

DARIUSZMATEREK

Ruch lłart Kryszna szanu)t irutytutJt
rrxhmy opartą na duc~H»oych idtalach.

.Opętać

WrodzlnachpraktykujqcychŚWiadomoić

Krysury dzitr:i prznotuwywant są do
przyJcna prlntj odpowltd:ialnoiCI za
.JWO)t samod:itlnt życit. Ich r.ybór jat
ltlWSUrtS~kt11't4"0try.

Zosadq pr.:t.Jtntganq pn;y przyJrciu
osób ptOfnących studiawoć witdzr MltdyjJkq w Oirodkoch Ruchujm irtdntt wyknto/etnit (takżt zawodowt). 0Joby
m~pdiiOittnlt mogą pntbywać w iwiąty
nloch tylko za notanalnym potwltrdzt11/tm zt .Jtrany rodzirów. Studmci zachrcani sq da ukoilatnia rr.·oich studiów
prztd podjfeitm prt1gramu tdukacyjnąo
w ramtxh Ruchu Hatt Krynna.
OD Alfl'ORA: Podllllt pnnt mnit
pro·klady skandali: ud;;ialtm Jr}'VJ4rW"
aiw nu:IJ•IIan KryJZ/ID dotyczyly Sta·
IłÓw 7;fl/Mia01Cyclr i Ewopy Z.clrod·
,.;q. Do palllciclr.~PYtMM'CihP KryWq nit
moiaa mitć na Ntit pnllctyctnie iod-

można każdego... •
oglosii swoim Czyttlnifcom Magazyn
.Sio*·a Ludu" 16 maja br. w arzykult
.Borow1t zła".
JdlittzrtrodmdćdonltdawntjhiJto

rii-jutprawdtiwa.·opttalakitdyiKitfct
porloJJw o rytualnym monhit popt/nionym pnn mnit)noić rtligiJną na chn~
icijaitskim dzitcku; w ćtkcle zyJfcoly
Kitlct nitchlubną sla*'t·' Daj Boit, by
arryfcul Darluna Mattrka nit op(tal
111kogo wir«J poza samym autortm
i rtdaktortm. klóry tak tendti!C)'JII)' mat~
rlal do druku nit tylko dopuści/, alt i
wytksponor.·ał na tytuiOYt't) stron/t. Pol~
miki zai.. ptlittm, miedzy oglo.Jztniami
1 odpow~tdnio JH)initj, by idta artykułu
zdążyło oponować umysły!

Jrili zdarzy sir. it pntchodnit bfdq

wydt.ziUtntitif.altnitMDgfJit-llfHhić

nucaćiUJmitniamiwulianych .Jprudaw-

z idl ttrittdznritM, iepodiJIIt pnm IMie

ców lulqitk ttligynych; )tili na stosach

LUDU

•

qach;jdli puko.Jqcych do drzwi Jwiadkdw
lthowymlmklllicyznucązt:chodóway

dachdw wiriowców. to a(.ił odpO)II/~
dzialnośd za takitagrtsyWnt zachowama
pono.JićO,dtit Darlun Moltrtk I.Siowo
l.wdu".
/dli nitpakoma mlodzirl- ktdrd)tdnak nit brak zdrO!WfO rozsądku- dojdzlt
do wniosku, t~ znów doroi/i chcą za nią
dtcydowaC 1 struzą opokalip(yanym
obraztm stkt rtflgl)trych, to pra•·do~
dobmt osobddt ztr:hce spfTI'Ił·dtić,joki
jtstnapraJII'fJrunzolcazo~t~~O)IIOC:zaip.

Mottrtk (n·tntualni sponsorzyt) osiąr·
nit ćekt pntciwwy do zamitnontgo. (...)
(...)Mom td i mną nadzi(}r. a mianoWlCit, it .Słowo I.udu" ztchu naprawić

.rw4f błąd i)Qk ną,.Jzybcitj przygollł}t ru-

ttlny mattriol (np. dy.Jkus)r z udzialtm
rtprtztntantów *-'.JZ)'stk/Ch mnltjnoicl
ttii!UffYCh, jakit .Jporykamy w Kitlcach)
tak o .stktarlr•, którt oprócz lłYJd muną ztodnitz lor1ką - mltć ijakiti zaltty,Jak l
ooirodkoch. kJóftmorą udzitlałpomocy
rodzicomimlodzitży.rdytokakonita·
noićzD)dzl~.

(. ..)
Prztonalizf4jmykonkntnlzanuty .Jtawlant .:tktom • wartykult. Bogowlt zla ":
-mllionolłltkontowbanlru,kolrk.qtbliu

ltrllllp. bogacr.·o; wny.Jtkit innt koś
cioły raptkll4)q cno/( wbós/Wa, tylko ci
stkciam dysponl4ą maJqtkitm! Koro to
otbtrasry, panit rtdaktont! Kogo oburzy
bogac/Wo duchot.·tgo przywódcy!;
- btzwzrlfdnt podporządkowanit
przywódcy - to gntch inntJ • .Jtkty". A
pntr:iti pntz całt stultr:ia pntiladowono. o lf(l)lltt tlimino•·ano fizyanit
takichjakJan HIU, ktdrzy posluntńJf'rł'a
odmtl'lł·iali (nit W.Jpomnr już o wyroku
imitrci, joki tradycyjna i lł'itlko rtl1ria
wydala w XX witk.u no outara - nitpo.Jiu.JZntgo!- .SWtańskich wtmtów");
• proparO)IIanit stluu, prostytucja
iwiqtynna, hlzlrodztwo ay kojarun/t
dzitr:i w pory nit Ją właiclwoidą mmQ:zoici rtligijnych; odnolrlć ~ maina w
na.Jrych szanowanych /radyt;joch (star~
żytna GrtQa, hratl, f.tipt, Rzym) i hi.Jtorli: któ/owa Jadwiga wwitku f lot zoJtała
poilubiona Wi/htfmowl z Hobsburxów (8
lat), którzy to Hab:burrO)IIit zanucofl
dworti'NI krakowJkitmu rozpustr i biromir, gdy Jadwigo brdąc" witku dzisit}
ntj ósmofcfD.Jistki poilubi/o trzy razy
starrugo od nit} Wlady.Jłtl'lł'fl Ja,itllr:
-handtllbroniqlnorkotykomi(pittwny i jtdyny raz w artykult dtri dtnia
dodotnitj ourr,, cyt.: .Natul pozomit
mtgroźni f pozytywnit nD.JtiTWitni do
ir.'iatawyzniTII'()' Krynll)'... ") td zdanitm
p. Mattrlcajtst r.pisall)' w statut nowych
a nit starych r~hrll. Jaka to Jtkto, panit
Rtdaktoru, drutataa bron do b. Jugoslawii, zjokim wyznanitm rtli(,ynym wią
zał by Pa11 od witfu/ot działające urrupowaniatmory.Jtyant1 Wiródorxanizacji
niosących clwrytatyr.nq pomoc ludnoid

Hity i kity z kasety
poleca t odradz.t RYSZARD B!SKUP
rozwikłania kryminalnej zagadki.
Sean jest ryzykantem, udaje mu
si~ wedrzeć do struktur mafijnych. zyskuje zaufanie i przyjaźń
bossa. W chwili gdy policja organizuje .,kocioł", na Seana wydany
jest wyrok śmierci. Zamach mafii
jest skuteczny, Sean przez wiele
godzin pogrątony jest w śmiertel
nym śnie. Ale otoodzyskuje przytomność i konstatuje, te po tamtej stronie spotyka pi~kną kobiet~, której grozi śmiertelny za.
mach. Policjant zaczyna wi~c
śledztwo, próbuje odszukać ofiar~. Chce ją nie tylko przestrzec
przed niebezpieczeństwem, ale
takte chce powstnymać groź
nych zabójców.
Fabułajest równie banalnajak
film. Motnasobie darować;

,.SwieUlsty tunel"
Troch~ to karkołomny pomysł,
teby
nnusit
pogrątonego
wśmierci klinicznej policjanta do
'#' . l

>.

.,Whłte Llgbt" • .,Swletlłsty tunel". Retyseria Al Wuman.
G~-11: Mart(n Kove, Alllson Hossak. 98 minut. Dystrybucja w Polsce: m Home Video.
'·~·.1
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Jp/oną luiqikl o pozazie111.łldch cyw1l1Zo·

cyr.-ilfl(i 11t1 tmnach Ofomlf'tych wojną są
tri *)'Znawcy Xrywry rozdą,qcy wqtlariaii.Jkit potywitnit (aynią ta równiti
w falset);
• odnuctnit z przyczyn rtlirijnych
nitktórych zobitgów mtdyaJrYch nit jut
td charaktttystyant wyłącznit dla
iwladków lthowy. Czlonkowit tt) rrupy
rtligi)nt) nitzgodzqsir na trorqfutir krwi
nQ)IItt*·ttdy.~litylkottnzobiąmoit
uratr:fOĆ im iycit. Nit.Jiynolam)tdnak
o przypadku, by atakotwl/i zbrojnit /tka·
rzy czy npltalt. rd:it wykonu)t sir tron.J·
fitqt krwi tym pat;jtnlom. których porlądy
.Jąadmitnntwt(j.JpriTWit.

Krótki pnąląd arrumtntów w artyfcult .Bogowit zła" pror.·odzi do ~niosku,
ctltm autora było pntdstawitnit
wntgatywnym świtlit nowych ruchów rtfiriJnych. Ttmat zp~rmoidqjat inttrtsujqcy dla witlu miodych,jak i dla ich zan1~
pokajanych rodziców. Iti/i zamiortm
dzltnnika było zapt~unto.,.:onie matt·
rialu nit o charakitru 1n[orma.cyjnym
/ta propagandowym. to była to bardzo
prymityWno propoganda.
A.R.
lłlltlf'isł..a i adra do lł'iadDII'łOŚci ndalu.ji
OD At.troRA: Pomij4iqc ZJVa.d/1 1011
po/tmiJd i i.arliwolć z jtlluf broni Pt~ni
,.lłtiWJicłl n~cłlów rtliri)nJC}I• niezrozumiale i nie dopn,yjr-cio są dla mnie r6wnitilU'f'llMIIIJPT1J'IOC:DIItwliJcit.
Wuja tiuszczy palącej książki
i lumtinllljąuj itłiiOWitraiw, a podjudzs·
nejpna oróli!OfiOhkispistk dzitlłllika
rzy, WJdajt filiSit llłOCIIO/MitUIJcQUL Z
kolti por{nnuutie nQjwirlazydt rtlirii
Jwitlts, czy mr-aWtwa llll1'fHIM i;ydowskitfOIIo istttitjlfCYf:lr.UIItdwU kilkllllll·
icie lot stkt łnNio~~~~, ta' clr.yłi011e ~de/i·
żt

lwnritlnliwiąc.llialfUłc:zne..

Arrumtnty jtWt przytacza JHUii
w ollrottit ,.nQM!VCh n~drów nligfjnyclr."
nit tylko nie pnd:011'4ią m11ie, ale r.'tfCl
pntNi.ąjq. Wszystkie opisaJłe warty·
kil/e zbrodnk..e· i 11itkzpitc:Vte pntjawy
dziolabtoici stkt odnD.Ji Pani do przyk·
lad6w z llistorii l•dzluńci. Wnptka to
j!U byle, dzilltoluJtłz.iejesi,wifluu zlo.
Rot~~tnMjqc w ttll spos6ł trłDŻNł IISptTIwiulliwić".Jdycznit hŻJ/4 zbrotłJUr-, bo
wwitlwidmręiłistoriiiwilltakzproł
lem~~vrajdzie1łf}'przyklrlt#}'juzcuf'(Jr
sr;ycll pNłqk. ledmik CQ tylluJ IIWltfO

powiMillff)'sir-lfHkit zetltm'!
Ctltm tutykulu-który nie był inspirowa~

tmi oplacany pnu. tajtnuriczt,

t~ntystkciankie

Z citkawoicią pn«zytolam art.
• Wróg ludu" Mar. 1869/9.YI.95 t.
ZtzdziwltnitmJr.ittdzlłom,ttrtd.
l.ip1ń1ka zjtdnt} s troll)' uobifo z mo}tp
dzltdzlca Gombrowiaa alawitka szlachtlntgo, a moitnawtt bohattra, a z drugi(} grupr wit.JSklch micidtli. Odniosłam
wraitnit, il z ptnptktywy od/tglqo
aa:u moina tO tok zrozlłmitŁ No mott
bohatmrwtm było ufcrywonit l UJtrudmanit ()ogonów z PoztUJilskitgo i innych.
AltjUŻ zatrudnion/t lydów w aasit okupat;)i było pod(}nont l rioino mówiono,

żtsutooplacsntbylozlottm.

Sprawa współpracy dzitdzica z Nit/Ił>
cami i partyzantami w aaslt okupat;ji do
t(} poty nit zostolo ntttlnit wyjaśniona.

Ci. coznoliprowdr.topntd.Jądtmwtrak·
ci~proasu nit:tonrll baslrbafi (w tym b.
bliska mi osoba). W tym cza:it tf'lł'ały
porachunkfpowojtnntl}td~ndrugltgoJ/t

bal. Dobrusir:talo, żtzapadl korzystny
Iłyrok d/o dzltdzica. DoiCjwż było ofiar
)lll)jll)'(...).
W późmtjszyrh lotoch w działalność
okupacyjną dzitdzica Wltlt nowtgo
wnió.Jl Jam Dobrowolski, który po
udtczu dzitdZICO z Potoalw w f) r.
ulctywal:itwna.nymdomu.
W stosunku do fornali, parobków
najtmnikOw i bitdaty witjskitj, do któuj
sir zaliaam. dzitdzic :am nit robił nic
itby być bohattrtm czy prryjacitl~m ludu.
Wrrcz odwrotnit- był oschły, lit~
i bmvzrlrdny z nltodląanym ptjatm
wrrfcuiużyriu.

A jole wyglądały Cl)lll)rakl pano dzi~
dzica, w których mitnkilli jt~o famalt
z wltlodzlttnyml rodzinamil
Dobnt by było ttraz o 11ich 11api.Jać.
W:pomnitć o dzitdachfomalskich latających boso do szkoły, o prowach J-obowiązkarhfomoli Itp. łArwlęj byłoby zrozumitć powojtnt witj.Jkit prousy dzi~
jolłlt.

Szkoda, b. stkoda zrujnowanqo
alt tównid szkodo życia tydr
pokoltil, którzy na ttli polacprar:owali nie

pałacu,

dostającnicwUJmian.

Wszystkie podejnenia oscylują
przystojnego męta.ofiary.
Kris jest m~tczyzną tak bardzo
zafascynowana, te wdaje si~
w niebezpieczny dla siebie romans. Czy jednak nadzwyczajne
zdolności i instykt jaki posiada
pozwolą jej zachować trzdwość
umysłu? Ostry, trzymający w napi~ciu thriller.
.,Dream Man" ·.,Wymanony".
Retyseria Rene Bonnere. G~~:
Patsy Kensit, Bruce Greenwoood,
AdrewMcCarthy.IOOmlnut. Dystrybuc:ja w Polsce: ~p Poland.

niecznieobejruć!

.,Wymarzony"
I znów film psychodeliczny.
policjantka ma wi~e, a ta
zdolność pozwala jej rozwikłać
najbardziej nawet skomplikowane zagadki kryminalne. Mało tego, dzielna Kris przewiduje ruchy
przcst~pców, potrafi odpowiedni o wcześniej zareagować na zamiar dokonania zbrodni. Prowadzi 4ledztwo w sprawie morderstwa kandydatki do Senatu.
Pi~kna

,._,

DARIUSZMATEREX

.Wróg/udu"

gubionego gdzieś w Butanie k.lasztoru
do Stanów, aby odszukać chłopca, w
którego wcielił si~ jeden z najbatdziej
poważanych lamów. Ośmioletni Amerykanin dowiaduje si~. U: jest mistrzem
i pruwodnikiem duchowym! Wyru·
sza w daleką podrót, do odmienn~go
świata Mało t~go. musi corną: si~ wyobraźnią aż o dwa tysiące lat, by pot·

.,LitUe Budda" • .,Mały Budda". Re:b'serla Bernardo Bertolucd . G~lł: Keanu Reeves" Brldget
Fonda, Chris Isaak. 120 minut.
Dystrybu(;ja w Polsce: Poltel.

......... : .. .

sif pnui~U~Pisruritlłl tutyhl• pnd"..
fll4iqlłłlłitWZMCZJiitwitfcsTJIIIISioptri"
niiprzy,tot:tDMpr:tt.PaiiU,UfłllłłtlłiJ,

Nltspo:db opisać roltgo życia tiwonkltgo, bo 1tak odtbtant to zostanie ttraz
jako zamach na dawnt sitfaniwwt czasy,
jakchcqnitktórry.
Byłobym/ bardzo mUo rdyby odtzłł·ali
Jit:ludzit, którryznofimojqodzitdzica
zltp:ujszlachttni(}nt)Jtralf)i.Panit rtdaktont rdyby pan mórf
wydrukować mdj li.Jt by/abym rtdzirczna.

ja z tajemniczych obrzędów w górskich t.lasztotaeh. Z najdrobniejszymi
szczegółami, z niespotyt.anym pietyzmem B~rtolucci odtworzył ceremoni~
tybetańskich mnichów. Trzeba t.o-

,.1

zkt6rymi rourwwiaftm i Mnsllltawaltnt

synt#ylwty • ły(o poJwzanie nuwtgo 11t1 gr~~ncie polski• rjawi·
skll jakim Jq ilffPOrltMaM l bellodu
.,ruchy rtliri)•e'" i niebn.pieculistwa
jakietorjtnriskozsołąlliesie.. WstYftkit
in/orntllljt opartt .Jq ntl dokllmtntt~ch i
opi11iacll specjalistów, 11it jut moim
wymysltm fakt, te w;,_krzolć sekt to
fi'UPJ krtko rroine dlt1 spo/tczdutwo.
Tylko w 19U rob ParlQJł/t/11 Ettropęj.Jki
wswoicli ru.MiucjacłiiiVIalUl wyjlftlcowo
groint m.in. dzialłllnoSć .,Ikitci Boga"
i Koiciolt~ 7;tdnOCUiłia MooM oraz
MJdąsc}tntologów. ()pinietak::;acDHV·

mttycieidok.onaniaksi~iaSiddhart
hy.•Mały Budda" to wyjątt.owa opowieść o buddyzmie i fascynująca relac-

,.Mały Budda"
Kolejny z udanych fresków BertoJucciego.l jak inne filmy tego retysera
• rewelacja! Tym razem osiądamy
baśn o t.oli;rji Zacbodu z tajemnicami
Tybetu. DostojnyNorbuwyruszazza-

nqo tnffłilllffjłlk r61ntiet sPtQalist6w,

,.'J• .,

o ;,

.,.

~

,

.J-,w

l ·' ' I,I:G
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Kitla
(NtWriska i adra do wiadomolei rtdak·
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HURTOWNIE

N='lli~7A"~7\I

LUDU

Amortyzator nr 1

ul. M a n i fes tu Lip co w ego 34

w regionie asortyment

Dobre amortyza t o r y t o:
• Krótsza drąga hamowania
• Mniejsze ryzyko poślizgu
no zokrtcie
• Mniejsze zużycie opon
• Dla wszystkich samochodów
no polskich drogach
• Natyct.ńast do nabycia

wyrobów alkoholowych, soków(=.=) ~
i napojów gazowanych (Hoop) oraz
...
wód mineralnych(MuiU-Vot.Nałę<zovrianka,Arctic~ ~~
w najlepszych cenach.
,~
ttmstlt war~1ki platatłri. Zut'wioaytowar ••statn:. .r wlaSIJ•trus,.nt•.

:

.....

Zapraszam y serdecznie!

~~ura~n~~:.n~ J3~ ~~:~:g:~~ 32-28-95

~~~~~:'~:9,',!~~~-·:;;'6~-85-32

HURTOWNIA nr 8 w Kietc.ch

HURTOWNIA nr 3 wTarnobrzegu

ul Rolna 8, teL (0-41) 68-11-43

~

~

i
i

wiele IMrdzo atrakcyjnych itryNez.

~ JAROSŁAWIEC
~

.

-15-dnioweturnusykolornjno-obozowt 28.W. -l l.VII., lO.VIII.- 24.VII. Cena 545zl \
-S-dniowy turnus kolonijno-obozowy 9.VII.- 16.VII. Cena 340zł
~
- 8-di'IIOWY tumus wczasów rodZinnychi
dla .MATKI Z DZIECKIEM" ztrans-- ~
~ portemautol<arowymwoblestrony 9.VII.-16.VII. Cena299złdorośll,259zldzlecldolat7. ~

~

wczasow

~

~
~

~

~ 26.V11.- 2.11111., 8.VIII.- 22.VIII. Cena 456 zł doroSII, 416 zł dzieci do lat 7.
~ SARBINOWO-CHŁ.OPY
~
~

- 21-dniowe turnusy kolonijne dla dzieci
27.VI. -17.VIt, 18.VII. -7.VIIt,8.VIII.- 28.VIR. Cena550zt.

2f41łto.ke,ul.~11

lloUiul48łl41)412~,41&41

Poleca:

...

~

- 14-dniowe turnusy kolonijno-obozowe oraz wczasy dla .Matki z dzieckiem" ~

~

28.VI.- 11.Vl., 11.VII. - 24.VII., N.VII. - 6.VIII., 6.VUI. -19.VIn. Ceny: 530zt- koszt ~

=~:..

i

""""'

~ kolonW z wycieczkami zagranicznym~ 460 zl- koszt kolonil i obozów bez wycieczek ~

~ zagranicznych, 497 zł- koszt pobytu na 'NCZ&sach z wycieczkami i Iransportem auto- ~
~ karowym w obie strony (osoba dorosła) l 467 zł (dziecko do lat 7).
~
HłSZPAHIA - LLORET DE MAR

~

• PosbU.y w 1pntdaty HpliJ

~

\
-14-dnlowewycleczklpobyiO'N824.VlU.-7.1X.,3.1X.-17.1X.,13.1X.-27.1X.Cena930zł ~

.u:

ofertę

1KZIS4w roUia1ydl w nSiayck rqiouda ~

~--Wil75tkieillprezy-iu•uswyhpłt!wsystelli.en&abaya.Pienrsu...,Uiał)'lkt lli
~

~~ 20Płd~~=
CIM'RUM INFORMACJI I USWG ltJRYSIYC'lM'Oł, ktłft ~
się wlielcacli przy •1. !,t.ltj l (parttr Uli wWtwbktwHportntJ H
putlacl). ~
~ !tl.-łł-666.Cz,-1nejtsłtHcedzitnnitwcodrinar~HIHI1.

stmy

6011\

Slt4PO

.A.IbtayfotognlftcDMI

~

~ ~=ziz~n~~=~i~t~'::~~~~PRAGI, WIEDNIA, MORAWSKICH

.

. . . . .rllty fołognlftCZM

~
~

~

ll.. łCOHOPłl(](fj 22
TEL. 506-97, 4l4·S3

raru!~r

li

POLANICA- ZDROJ

~

RADOM

HURTOWNIA SPRZ~
FOTOGRRRCZNEGO

~

MIELNO
- 14-dnlowe turnusy kolonijno-obozowe

~ ~0i~.:dn~!1 tu~~~ ~!!;!~~~~~e~~r~ w oble strony ~
~

~

ul. Sienkiewicza 129c, teJ. (0-15) 22-78-36

,".".".".".".".,,,,..................................,.....................,...........................,................,••,..,....................,••,••,........... ......"'11
~ ~
Jakco roku upraszamy Państwa dospędzen;. ~
~ ~~
z ąami tegorocznych wakscji. Przygotowaliśmy ~

STROI'tA 21

~

-BIUSTONOSZE. FJGI
-GORSETY. BOODY
- R.A.JSTOPY ARWA
- POŃCZOCHY SAMONOSNE
- KOS17UMY JGiPIELOWE

~

/flli/llfl\/1 1'11\11
Ali/U 11 l'f 1\ll /~
Tt.I .Jr-'1-

,

UWAGA!

NISIClĄ

Peugeot ubezpiecza

l

+
Cię

w PZUI Za darmol

Do końca sierpnia 1995 roku, każdy nabywca nowego Peugeot otrzyma

ubezpieczenia OC, AC, NW, Assistance ~Polsceizagranicąnacalyrąk za darmo!
Oznacza to, że można zaoszczędzić do 15%wartości samochodu!

AUfORYlOWANY DEALER PEUGEOT: Kielce, RITA MOTORS, ul. Domaszowska 52,25-315 Kielce, teł. 68 12 35
Skład reklam: .,Exbud 13" Biuro RekJam .,Słowa Ludu", teł. «8-58, Kielce, ul. Targowa 18.

Redakcja nie odpow1adl u trdć

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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CINQUECENTO 1••• GAZ DO DECHY !
Czas na prawdziwe emocje dla tych, którzy

wione w sportowych zmaganiach samo-

kochają przygodę,

chody. Przyjdt i zobacz, ile

ryzyko, a przede wszys-

tkim samochody i sporty motorowe. Fiat
Auto Poland zaprasza na

wyciągnąć

można

z Cinquecento!

drugą edycję

Pucharu Cinquecento - imprezy, która

SE/iiiA

swoich

MUTOII OIL

zeszłorocznych

zaprowadziła aż

liAGN~!'I
IIIIAREI.Y

i

uczestników

Zawody rozegrane

do Monte Carlo. W dwóch

kategoriach - Cinquecento o

pojemności

silnika 899 ccm i Cinquecento Sporting

pokazać,

na co

stać

wrażeń

w

12/13 sierpnia w Opolu
26/27 sierpnia w Opolu

EUROPUSKA TECHNOLOGIA l

etapach:

13/14 maja w Poznaniu

wystartują

ich zwinne i zapra-

sześciu

16117 czerwca w Kielcach

kierowcy, aby

z silnikiem "Fire" 1100 ccm spragnieni mocnych

będą

29/30 kwietnia w Poznaniu

15/16

września

w Kielcach

BEZPIECZEŃSTWO

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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N.AJLEPSZE !

TYLKO TE

DROŻDŻE
Pomorskiej Fabryki

Drożdży

w
Tczewie

MEBLE POKo.JOWE , WYPOCZYNKOWI!
SVPIALNIE , SZAFY , STOLY , KRZESLA
MEBLE BIUROWE , GASłNETOWE
SYSTEMY SZAFEK UNIWERSALNYCH

PROPOIRIJEMY SPRZDJAJ:

NA h'CZEHlE KUENTA ZAKUPfONE U NAS MEBlE
BEZJ>t.ATNIE MONTUJEMY , TRANSPORTUJEMY { NA TVłENIE KIELC )
INSTALUJEMY W . .E.JSCU PRZEZNACZENIA

W DOGODIIYM SYSTtMIE RATAUIYM
• • PEUIA 081UJ8A IIA MIEJSCU

JEDYNE W KRAJU
bo

OSTATNIE SAMOCHODY Z KONTYNGENTU '95

produkowane
z wykorzystaniem technik komputerowych

OPEL Tigra
OPELpmega
oraz Opel Astra z Zerania

i
serca zalogL

OFERUJEMY:

OFERTA
SPECJALNA
OPELCorsa

drożdżeformowane 5kg, 500g, lOOg;
drożdże suszone 50g, lOg.

(Ceny prawie
Jak w kontyngencie)

SPRÓBUJ

KUP!

POMORSKA FABRYKA DRO:tl>:tY

EVCOOP •P·•····
AllfOilYZOWANY DI!AUR

oprliOdo&~.--....,.pn.mc~·~
Z5-J.łlltlELCI!..._Pomon.bSJ,~ocLJfu:(o-41 )6f.IO.U,

SERWISt.:I.JI'u(o-41)445-64

83-IIOTczew, ul. Za Dworcem 3 /4

Bl
:::::.11

Telefon centrali: (069) 3 1-38-48
Fax: (069) 31 -20 -72, Telex: 052 562
Bocznica własna.

OPELS'
BLIŻEJ CI E BI E

35 000 osób t~ otrzymało samochód
CO ICH PRZEKONAW DO WYBORU AU'TOTAKł

•

NAJNIŻSZA OPUTA WPISO"WA

Wym.rr::q wpł:acit 3% (Zny wybnneso wnodxxlu.
• NA]Nl:tszE RAn'
Rary w Autotak ą nieoproccntowant.. MoiM lrupit samochód płaqc 170,69 d.

mies:ięanie.

• SYSTEM KONSORCY)NY
Najpi'OSUI)' i naj~ny system na rynku. Pm:w:a.la na ~samochodu dro&:ł losawania jui po miai:tcu od pknrncj wpłaty.

•

OOłRONA

PRZED INFI.ACjĄ

Klimt sc.aje s~ to miesi~ włałcicidem 1160 ~ AmOC::hodu i kupuje j~ po ahuałnie obowqzuił«j cenie.

• OOBIOR SAMOOłODU W WYBRANEJ WERSJI
Kridy ldiem Auto~ olrn:śb w jiliej wersji chciałby 01:rzymać samoch6d i dokładnie taki odbiera.
• AtrrarAK CLUB
Kridy ldimt Autotak jest jednoc:uinie członkiem klubu. Otr~ymu,ic kanf uprawniaj4ą do z.niidc w 600 placówkach w całym kn.ju. ~wśród nida ddrpy, '-de, domy W!;2a50We, sacje obdup.

Tak kupisz samochód

m
Zapraszamy do Centrów lnfonnacji i Punktów Podpi.oywania Umów:
KIELCE, SALON FIAT ul. Czarnewska 22, tel.662 694
oraz do aUtoryzowanych dealerów Fiat Auto Poland na terenie całego kraju.
Skład reklam: ,.Exbud 13" Biuro Reidam .Słowa Ludu", teł. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

Redakcja nie odpowiada za trdć zamieszczonych oafosu6.

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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NOWE WIEŚCI
OD CINQUECENTO

IICDLOGIA

oblicze. N; przykład połączenie sza-

Nawet nie wiesz, ile dobrych wiado-

rej, metalizowanej karoserii i niebie-

ebornić

mości

skiego w tonacji wnętrza

nego kluczyka do stacyjki.

ma

dziś

dla Ciebie

Cinquecento. Przede wszystkim jeszcze bardziej dba o
ralne,

środowisko

gdyż otrzymał

nowy, atrakcyjny

nadało

mu

katalizator spa-

Poznaj
W modelu Cinquecento 900 zadbano

do eko~cznie obojętnych substancji.

JX)nadto, aby zawsze
w Twoich

rękach.

JX)został

\\I)'JX)S3Żenie

Dzięki

bilizer, czyli wysokiej klasy

raz kolejny

zmienił także

swoje

teraz uru-

jedynie posiadacz oryginal-

nową ofertę

Cinquecento:

model SX z elektrycznie otwieranymi oknami i SUITE dodatkowo

Jako dodatkowe

NOWI 08UCZI

)X)

może

NOWI MODIU

lin, który redukuje szkodliwe gazy

nadwozia i tapicerki, Cinquecento

któremu auto

wygląd

natu-

nowym, eleganckim kolorom

dzięki

montowany jest immourządze-

z centralnym zamkiem i klimatyzacją. Zwróć uwagę

na wysoki stan-

dard modelu SPORTING z silnikiem

nie elektro-

1100 cmJ. Przekonaj

niczne,

wego oferuje Ci

EUROPE.ISKA TECHNOLOGIA l

BEZPIECZEŃS'rWO

dziś

się

sam, ile no-

Cinquecento.

.....
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GLAZURA KRÓLEWS~AT

U

KIELCE, te/ /fax(041) 515-24
DO
-ul Weso/a33 to n ,CELrJ
10%
-Al GórmkówStasztcowsktch lS(Btalogon)

-

~- ..

Przy zakupach powytej 500 zł - bezpłatny transport na terenia Kielc

u1..,.

\'''"''"""'''''''''"'''"'''"'"''"'''''"''"'''"''''"''''"''''"''"'"'''''"'''''"''"'''''''"'"''''"'"''"'"'"'''"'"'"''"'"'"''''''"''''''~

!
~

!
!
~
~

"Iskra" Zakład Usług Socjalnych
odsprzeda wolne atrakcyjne miejsca

~

kolonijne i obozowe

!

~

!

nad morzem (Pogorzelica,Siano.tęty) w l i llltumusie.
Informacje, teł. 66-51-30, 66-51-35.
Kielce, ul. Mielczarskiego 45. .

~
~

l ..., ........................, ......,,............,,..............................,................, .......................................~!~......~

Firma .LYOVIT" Oaleszyce, ul.
szyce 219. Kielce, 66-09-12.

Głowackiego

tml•

r··-·-·-·-·-·---·---·.·---·------------.---.---.................-.·-······-..···--.---.-.---.-...._............
t Jednostka Wojskowa 1540 w Nowym Mieście n. Pilicą t
-.---.·-·········-·----.-.-.-.---------.---.-----.·---·.------~

l

1 -Cegłapelna-0,27zł/szl
2-CeglakralówkaK-1-0.22Zł/szl

na wykonanie wymiany pokrycia dachowego z eternitu falistego na blachę trapezową
~ wraz z obróbkami blacharskimi i otynkowaniem kominów. Powierzchnia dachu 695 m kw.
~ Termln realizacji zamówienia: lipiee-s/erpleń 1995 r.
~ Przetarg odbędzie się w dniu 5. Vl/.95 r. o godz. 1O w siedzibie Wojskowej Administracji

3- Ceglakrat0Yr1<8K-2-0,42Zł/szt

l

K-2-0,42zl/szl
4 -Cegła modulamaOZ-220
-0,65zl/szl
5 -PustakMAX
-1,04zl/szt.
6- Pustak Ackermana - 0,86 zł/szt.
7-Rur1ddrenarskiefl50, 75, 100
-0,25;0,35;0,55zl/szt. l
Do oen doliCZamy 7 proc. VAT.
WsuWe illloraacje:

=r:.o:;::~

td. (&-49) 522-230, SZl-I U.
qidaia ,.GOrb" Bute-ZdrOj,

~__:,d.(845)

~~-

::
~
::
~

l
Oferty zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 76 z _dnia 1O. VI. 1994 r. o zamówieniach pub/icz~ nych nalety składać do dnia 5. Vl/.95 r. pod adresem.
::

:!

~

~

l~
l

Poszukujemy
skradzionych

ogłasza przetarg nieograniczony )

~

~
:' ~

::

JEDN~rr:aV:::!~~~:01540
26-420 Nowe Miasto n. Pilicą

~~
.~:;

(te/. 70/ub 170wewn. 212Jub416).

34, tel. Dale-

fonn do produkcji
snacków
Są to krążki z brązu o średnicy
odpowiednio 400 i 320 mm i
wadze 60 i 30 kg z wkładkami w
kształcie: kratki, kółka i listki.
Za pomoc w odzyskaniu gwarantujemy zwrot poniesionych
kosztów oraz nagrodę w wysokości 20 mln zł (2.000 zł). Kielce,
teJ. 526-57, 504-81, wewn. 281

i 270.

3':.:._~;

-.~.........................................-..-.-.-.-..-.-.-.-.-....-............................................................-...-..-.-.-.-.-.-...-.-.·.·········-..···
·-.··-..·~
,----------~-----Szvvajcaria
:;z::arząd
Miasta Kielc
Najtańszy węgiel

KARBONE
Bezpłatny transport pow.

z.apruzaod2I.VII.-IO.VUl.9Sr.
mkKlzictl2 - 171al
Wprop-mricmJn.:twiedtanielurichu,
"fi'Jcieczbstattiem.AJpaMare",nauUj.niemiectiqowrormie&ierizaba.worujqoprabytzneDStosowatie. Cenai.SOOzt.

X

3 ton na odległość do 20 Iem

tel. 452-21, 16-16-87

llllodzldowtBiuroTUł')'lłJezneAL.PINA,

W.(o-44)162-792.

Piekoszow, ul. Kolejowa 39a

""''

ogłasza

pl"Zetarg nieograniczony

na wyłl:onanle remontu elewacji
budynku Urądu Miasta Kielc Rynek 1
Z dokumentacit~ na ww. zakres robOt motna zapoznać aił do 28 czerwca br. w
Wydziale Administracyjno-Gospodarczego Urądu Miasta, pak. 148, 181.
676-148.
Oferty nalety składać w zalakowanych kopertach z podaniem nazwy l siedziby
oferenta w terminie do 30czerwca br. w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym Urądu Miasta, pok. 148, do godz.. 15.
Do oferty nalety załączyć:
- zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o wiarygodności finansowej

'"""·

-całkowity kosztwynagrodzenia z IJWl.glfdnleniem me.teriełOw i podatku VAT
-termin realizacji robOt
-proJekt umowy
- zobowiązanie do zawarcia umowy (w przypadku wygrania przetargu) w

Nesde Polska Sp. z o.o jest filią koncemu Nastle SA największego j)(oducenta tywności na świecie.
Nasz biznes rozwiia się bardzo dynamicznie. Zaczęliśmy Jut produkcję w Polsce, choć większość
wyrobów nadal importujemy. Produkty, kt6fe obecnie sprzedajemy na rynku polskim to Nascałe
Maggi, Nesquik, NAN oraz Farma.
W związku z dynamicznym rozwojem naszej działalności, Dział Sprzedaty Nesde Polska poszukuje"
kandydatów na stanowisko.

Cił!QU7dnl

- lnlonnacja, jakie prace Inwestycyjno-remontowe prowadziła firma z
1994195roku
-oświadczenie, te olerent pnyjmuje warunki przetargu bez zastrzateń
Rozpoczteie przetargu (otwarcie kopert) odbtdzie sit 31ipca br. wsall1 121 p.
oQOdz.. t1 .
Warunkiem pnystąpienia do przetargu }est wpłacenie i okazanie dowodu
wplaty wadium w wysołmści 5000 zł, które nalety wpłacić w kasie Wydziału
Anansowego Urzędu Miasta, pok. 207, 11 p., najpótnlej do godz.. 10wdniu przetargu.
Zarząd Miasta zastrzega sobie prawo uniewatniania przetllrgu bez podania

REPREZENTANTA HANDLOWEGO
na terenie woj. kielecitiego
Do głO'Nilych zadań osoby pełniącej tę odpowiednatną funkCję będzie naleteć:
• sprzedat i promocja towarOw Nesde Polska w swojej sekcji
• roZWOj współpracy z istnie.iącyml klientami oraz poszukiwanie nowych
• rej)(ezentowanie inleresów Nesde w kontaktach z handlem
Bezpośrednim przelotonym Reprezentanta handlowego bfdzie Area Sales Manager.
Zatem jeśli:
.. jesteś energiczny, dynamiczny l lubisz wyzwania
.. jesteś wytrwały, l)facowity 1konsekwentny
.. lubisz spotykać się i pracować z ludtmi
<> umiałbyś samodzielnie zorganizować sobie j)(acę
<> i ukończyłeś wybze studia
NAPłSZ DO NASI
<> Jeśli pooadto znasz język angielski w stopniu co najmniej

""""""·
12 czerwca br. z clębolrl• talem. poiepałiś•y kolegę

KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO
średnim,

potraktujemy to jako

zasłaioaego Działacza Ruchu Ladowego aa KieleuzyfDie.
Rodzinie z....-łq:o Jtladamy wyrazy
senla:ne-go wspólc:rucia

Twą

dodatkową zaletę.

Praca w naszej firmie umoiliwl Cl uzyskanie cennych doświadczeń i szkolenia za'Mldowego, a
na~epszym mota dać szansę na dalszy rozwój oraz awans w naszej rozwijającej si9 organizacji.
jeśliinteresuje Cię nasza oferta, wyślij s'M)jtyciofys, list motywacyjny orazaktualne zdjęcłe na adres:
Nestle Połska Sp. z c.o.
Al. Jerozolimskie 56 e/2

ZarzĄd
9270{•

Wojew6dzki i M.iej11d PSL
w Kiek:adl

00-803Warszaw.
Attn.AiinaGronek
Pnoca"

'""''
Skład reklam: . Exbud 13" Biuro Reklam ,.Słowa Ludu", te!. 448-58, łGelce, ul. Targowa 18.

Redakcja nie odpowiada za

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

treść

zamieszczonych oałosz.eft

SŁOWO

STRONA 26

_.....................
( OKNA!

LUDU

-

NUMER1870

MAGAZYN

,~

l

1

DRZWI

, ,.STOLBUD" WWSZCZ.OWA

~

CENY PRODUCENTA

!!
~

!ośCIFŻNio:!
STYROPIAN !

1

\1"

Jll/1'1
llnV-.I'ORI
I'IU\\\Ith-./HII

/\1\1!'\111

OGŁOSZENIA

1

NJ.PRAWA rtv -

USŁUGI

NJ.PfłAWA

.CEBOx-

lJSt.UGI k(IJI&I'ko-ładowrU .O&trO_k_ + wywrotki. Kielce, 61-76-13,

KOMINIU Kiek:e, 31-30-36 po 15.

Eugeniusza LII·

USŁUGita~Klelc:e.Z~.n~llo(e~
S:Wgd

ATO ALARMY. Skartysko 51-25--47,
Star.choWic:e, 7-4--89-80.
76/lk

HUII-dclll

ANTYRADARY
PW.TEMA" Kieice.ui. Sientiewiru 4a
(ńJ& Hipoltcmcj).Jd. 457-67,w..

WYK~

~Kle~.

konltruk-

cja~~~~r~~

MALOWANE. 68-94-12.

lAlUZJE pozjome, plonow. 68-40-15.

ZAKŁAD

szycla,sprzft\IK;l>. Kllloł,Pocleszkl

7063/g

8<92/g

KRATY
544-073.

TRANSP0RT6-tOf'IOWY. Tel. 31-38-29

~ne. Suchadolćw

(041)
8560/g

ALARMY-domy, firmy. Kielce, <f3.4-79.

"""''

DOMOFONY. Kielce, 434-79.

OCIEPL.ANifbucłynkOWplanlu!klylaml·

100fR

5043/g

DRZWI stalowe do !Mazkaft. sklepów,

garazy. Skanys.ko (041) 514-412. 75tak
WIDEOfll.MOWANE.513-01 . 5495/g

iALUZJE. karnisze, roletki materiałowe,

84011g

ZAlul..IE poziome, pionowe, rolokasety. ,Jtdrzej0w,612-18.

~WA

BIURORachunłi.~. Kielce.31-02-90.

VIOEOFI.MOWANIE. 31-80-98.77351g

2ta1J

dmr.ł,

eerxa. 68-98-05,223-27.

zamki. tapl8296/g

DETKC>MEX
O KOMPurERY
O AKCESORIA
D Meble komputerowe

O WYPOSAŻENIE
SKLEPóW
l BIUR

KAS Y FISKALNE

TANlA glaZura. terakl:U.. Koalomloty 11

140.

Kielce,

magnetoMOOw.

10/mg

-DREWNO budowlane,

-Wiftbydaet.ow.,
- Deskł szalunkowe,
-Skład-Okrzei.O.

75351g

STROPVTERIVA -.UtłSTROP" -~

goreł<k.

Kielc, Tel. 11-04-931ubwkK:zo8984/g

rem: 4&4-26, 61...01-81.

LZOBUO - blachy tnlpezowe Ldacł'IOW
kopoc:lobne, dachOwwkl: ectfllrnictno-bla·
szana, cementowa. bitumiczna, płyty

==:~. ~:m.m:

Kielce, Sandomieraka 106, tel. 412~2/g

gle=~68~j~~
68--03-68.
~~~~~z:;eT'!n.~s .db=~·k::~·~;]e~
31

=WA

teleMrorów.

::.
8932/g

13218

(wleczofrem)

17.

9093/g

SIPOREKS

rololwsety,marklzy, krllty.31-29-~hk

.FARr dodatki:Me

ceny daliliczne L hul'towe. Klllce, ul.
Chor:zowsb 22, lel59-344.
435/ag

propo.tyejikrliJ-zagrericaQ. nlemlecki).
22-070.
9239/g

PRZEPROWADZKI, lei. 31-38-29.

roowl!.- Radom, 507-14

~.~a::=:=.~o=;
~.tr':p~' Ko:.:'~~

I'OSlAOMI.mercedesa 207" oczekułf

6676/g

biały

. 60" -

bazpłatni

dosla- do 20 km od KieLc, 2,88 zł/szt.
Nowlny,66-77-55.
5-451gd
TYNK.Lglpso-~ne

(041) 27-324.
NJ.PRAWA
32-3-4-44.

telewlrorow.

mokro.
6602/g
Kielca,
8802/g

NAPRAWApnllek.441-41.

8798/g

TAPETOWAHIE.

Klelcl,

2~11.3 1 -53-59.

tn1lowanle.

8735/g

NAPRAWA placykOW gazowych. Klllel,
61-26-87.
8772/g
VIDEOFU.łOWANE. 31 --Q1-86.87201g

ZAlul..E.Kiełcl,571-79.

8707/g

3 1 - = podome, pionowe, T~
MALOWANE,
563...01.

tapetowar-M

TRANSPORT

pneprowadlkl.

31-59-69.

GLAZURA.

VAT.
9053/g

9056/g

bolleril.

'-P8\0W&nle.
malowania, remonty. VAT. 66-05-46.

.AL-BUD" ocieplenia ayatem .AUes·.
Renowacji ell-.cjl, wszeide remoot.
Nldzory VAT. Tel. grziiCln. 61-58--58
po 16
8088/g

~,;~~:=.~~~ar;
74~ 11. . .' 5~7~~

zat~~~

Pornoc drogowe. Kilłcl, 24-322. 480/gd
Bl..ACHARSTWO. 11~ medla-

~7~1~-udcTwa-Autosenr.U.~l,~
u

CZĘŚO do samochoctów atehodnlch:
składu, ne umowilnil - KiM Auto-

~~7.S::.. 4~.-i~42~'G1f!;i

Tl l.IMLKJ dc1 samochodOw zachodnicłl

~9Jl'9'.~~;: .Motomas•,Kletce,~

AUTOCZĘSCi .BRONOWSKJ". Hl.wtow1'111 ~łcl do samochoctów zachodnlcłl.

WDEOFllMOWAIIIE. 68-58-51.

•

Klelce,Wesola47149,423-73.

9095/g

UNIWERSALNE

WYPOSAŻENIE SKLEPóW

UKl.ADAME
glaJ:ury,
rachunkl. 31-73--04.

8639/g
t..-.koty,

8613/g

CYI<UNOWANIE.IIklerowanle. ~.:rflg
UKt.ADAHE tx.lerii.. ~*!eM, szafy,
pewllcze, suchltynkL,aufitypoctoMeazana,
tlpetowlnle. .Drew-MI!".
468-20.
9266/g
ll'llllowenil.

WYKON..IJĘkrllty,betustrady,ogrodze-

FIRMA HANDLOWA "XL" Kielce, ul. Rolna 8,
l'wagazm~ana numerutel lfax na 68-08-79.

nll. 32-3-4-33.

OPRAWA OBRAZOW
Ol..f..HVCH, grefik, a~rel.
Klelce,Cntclńslul14,61-37-49.

lustet".

9200/g

TO WAR Z Y SKIE
w

NAJPIĘKNEJSZE dziewczyny
Killzapraszają Pllnów cetoclobowo.

cech

Kielce,
lel 61-13---13,
090--33-52-99.

. ..

kom.

903-4/g

PRACA
kelnel"'

mlodlgo

(poaztloii). Kielce,423-11.

425/eg

FIRMA budowlane z.eltuclnl lłiUI'ai'ZV.
Ol~ wysokil z.erobkl. Tll321-313,
680-403.
9013/g

PRZY•

lla-52.

cukilmlkl. Kielce, Przertrr
9067/g

ATRAKCYJNAPR~C~neRiilaLnaiNOtl

(5-20mln).Raclorn,41-283.

411NK

PRACA na pta~ Mtrtnkzyeh w
~II. Zatobeł<410-6800MdzieMia.
Informacje: Agencji .RIGES", 41-łOO
MystOWice1.boJI:49.

776/k

USA- Lollril Vlllzowa: ŁOdl: (042)
52-47-76. 57-57-07,57-56-31. 67alg
SPólKAzo.o. wKleicichatrudni klltgową. Oferty: 9183.SL". Klelcl.

9183/g

PRACAne stała. Klełce68-76-74.

7786/g

MŁODYCH. .nargiCZnyeh. ctących
Z81"1biledutepilniłldze.Kilłcl,~~

dzialaJąca

azenii:Killcl,322--43-4.

HADES-dodltxow.drzwl, r0wnletltltow.. Kielcl,31-29--83.
8600/g

a.ITIOChodowej.31-1-4-60.

~~~~~-~~w.
AUTOALARMY: MUL-T--lOCK. CeiProtector, Minllock. Busko, L.anglewlcu
12. 32-23.
8324/g

6 Lal

ne

PAACEae~nestałe,dlaW'jt(WIII·
fi~nych, nlewykwallfikowa.nych. Zglo-

MALOWANE. tapetowenle, remonty,
rachunkl. 31-73--04.
8612/g

lapbr1ll

9088/g

rynku, dynamicznie rozwi)lłąca sit
zatrudni glown&go ~ wymllgiRI zna_lomo&e ~ komputero-t. Oierta8965.Sl" Kiełce.
89651g

TAPETOWANE.
tn~lowsnle,
VAT.
31-42-79, 61-72-02.
9107/g

dywan(lw,

.126p"(83). Klelce,492-11, 18mln.

FIRMA handlowa

BUDOWA azamb. TIł. 16--16-95, od 1
9094/g

do 11.

CZVSZCZEHE

PólOSIE nel)fdowe .SMV." - Frencja

~~r:~,-~
~~leg~~~-4!-:::

PRACAsezonowe l nie tylko. ~lwoU
zdobycie pracy 01 stałe. Kleb, 68-76--74.
8753/g

l'RANSPORT .mercedes" 1,8 tony.
Kielce, 61-38-24,68-95-61.
9078/g

OCIEPl.ANEclomOwwtrySkowe. Klllc.,
111-111.
8615/g

~!!r!<Ona~~

c~~-~~~~łcl=

530/gd

AUTOAl.ARMY - PRESTlGE Auc1ioYox

=~z:e~.:,!...a=:::

(=

731/k

AUTOAAOIOOOTWARZACZE~

POSZI.JKU.l;

9028/g

GLAZUAA. łlł'lkol&. tx.z..-... perldeły,

68-12-35.

A UT O-MO T O

KOMINKI ll'lylltycznl proste. Kielc:l,
31-36-05.
9040/g
tn1lowanil, tapetowanie, rachunki VAT.
23- 214po18.
9070/g

IIIJiu.

CI=~~T~r==-~~~
MOTORS", Kletce, 430-10, 68-12--36,

81211g

VIOEOfllMOWAIIIE. 405-01.

'""'
.....,,

(041)
287/hk

Klllce, Mazurski 56,
68-05-73odl0clo17

TRANSPORT słdad 20 ton. wywrotka
101,te1.68-tl1-65.
7134/g

MALOWANIE MtryskafrM, cyiOir'lorM;·
9291/g

VlDEOFLMOWANIE - fotografowanie.

zachodnlchljlpońsklch,nOWII~.

cjlst.llowe,ll~. 61-3S-«l.81331g

nie. 31-iQ-34

Kielce, 68-56-99

68-43-78.
8641/g
EXPRES SEIMS - ~
czttcl ne za~ do a.mochodOW

8346/g
kr1lty

5237/g

BLOKADY MUL-T--l.OCK. 615--631,

NIJtlnlli.

Bllmbl".

.La

TRANSPORT do 2 ton. 61-04-82.
•
7431/g

MWtt)'SiłicJ)f'OIJ1lllywccnie24zl

GRY"PEGASUS"

ZESfiól
32-3-4-21.

40, 501-'40.

222~~RDACHY, bi0k8(i)l, aut,_!:~

"891v

napr.wy lodOwek.. mauyn do
17,
111.27- 2911.
77811g

NAPRAWA pralek, loc!Owek. 32-32-24,
6965/g

AUTOGAZ - a-rancjl, raty. Klitce,

CłvobriQO

8198/g

CYKl.J.IQWNIE. !(ielce, 32-i0-32.
6915/g

Domagała.

ANfENY SZEROKOPASMOWE

8207/g

ZESfiól mutyelrly. lei. 68-97-86.

571-21. Dysponujemytransportem

Gabine1 .,LOGO..
Kielce, uL Paderewskiego 14,
te!. 66-31-67 J071•

BOAZ.ERIA.gtann.t.petovoenle.""'lo-

CYXUNOWANIE. 559-72.

438/g

PRZEDSIĘBIORSTWO

BUDOWN I CTWO

8212/g

-nle Remonty- Vll66--05--<16. 72951g

USŁUGI ~ .at~ 9 łon.

witlaklego wznawia uUugl malar&ko-t.peclarskle. 59-103.
92S1/g

APARATY

8359/g

pomp woclny<:h. IOek:e,

66-42-97.

10elce. 427_...., 68-03-54(7 -15) 439/gcl

1/iDEóf'oro Kleb. 22-924

DROBNE

Zakład:

6a-53~7. dom61-62-&4.

H..ARMYstac:jonllme, ktatyrołowaM,
azt.ba~. bramy, zapoty parkingowe
Kielce,
Polnii7,~1-38.519/GO

32-29-73 ('MeelOrem)_ Rłlchunkl VAT
9213/g

SLU<lłOWE
(sprzedaż ratalna)
wkładki indywidualne

O.pclek.

8885/g

POSZUKUJĘ lllftayvl ,._ wapólrly

OSOBOWE busy, autobusy.

Blacłlar

atwo-usti'Manllgaometril,llklernlctwo,
komotl

Lakilmlc:za,

~~~lf.

do 5 Lll

cztłcl

Zlmieml,

Suk0w-Pio/;7~g

wyJazdclopracywKinedzil. Konllktoso-

~~uPfe=~J~~~

rzbN, Klro11Miar1ll.

33AI2

FRANCJA, '114notlflnle. Turystylui. lnforzn~czek 2,5.
Słupsk.skr.451.

DeibChpol 76-200791/g

GAZ - instaLacji homologowlne.
Klelce,492-11, Sadowa3..
9089/g

mecja,

AUTOALARMY .StUCON", lmrnobillsery,redlomontat.Klllce,<f3.4-7G.84021g

POTRZEBNV pracownik biurowy, 11l
12-12-10,68-00-32.
9174/g

za=tl:=!~~~

=="1s~5~:

WVSOKODOCHOOOWE

chałupnlct·

wodle katdego oleruje Flrme Plol""'r, skr.
2, 73-234 Łasko. Ofertt wysyłamy po

otrzvmenlu zniczka na list

poleconY

(luzem). Owarentujemy wspOipriCf:.7401k

SIOSig

9222/g

UKl..ADANE glazury, terakoty, prece
murarakle, tynkarakle. Klllcl,32-42-18.

9220/g

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

FRANCJA, Nllmcy - winobrenil 95.
GwarantuJemy peł~ lniOI'lYIICJł o zatrudnianiu. placach. -runkach. Me odpowil-

cllmy ~z clolltCZOf'IYCh 1,90 (ne znaczki).
004 .,Adsur", 67-200Głog6w.
8210łg

l

•;:,,

f
,,r.'

.:..,,

SŁOWO

NUMER 1870

OGŁOSZENIA
• 126p"(89). 15&-&4-Q4po11.

SPRZEDAZ
~pilloioo. Klecle,61-~~
SUKNIĘMubnll
OZW:.KĘ

Kielce, 511-35 Bolms

budoWian4, 1000 m kw. Me..

IOW. Kielce, 68...07-74.
wt.OSKĄ suknit ..ubn~~

453/ag
~m.

Klelce,31-5S-35.
428/ag
OJ.PrLA 19fl:ed&1 pustaiWw tu21obetonowych 1

trensportem l roztadooklem.

Kielce. 68-64-02 po 20.

8024/g

SIATKJ ogrodlel1ilciM. Klek», 22-924.

437/ag

.NYSĘ" (19901, akrzynla blegOw 4-ble·

gow~. t.ąclnl

- Kamionki 14 A.

,126p" (80)
68-65-87 po 18.

011dWolle

9143/g

9265/g
(88). Tel.
9263/g

SPRZEOAM .,tuka"~ (90),
pnyczept lad. 700 kg. Kielce, 536-~11/g

SPRZEOAM .avlf 31", .mercedeaa
(81

.WA.RTSUłGA" (19$3J. 61-~.48/g

TANIOI Masa zniczowe 671 ztltonL
Kleb. (()-..4t) 23-586.
8671/g

.t..ADI;2104"combi(90/91J, 93mln. Tel.
Kielce, 66-(1()....6.4, 66-48-52.
bolag

KOMP\IT13ł.

~.Tanio.

Orukarkf

~OWI!-

Klelee, 18-13-69.

SPRZEDAM .skodf 1051..", nad>MJzle
(1982 r.). lllolk. podzespoły (1987 r.j.
Klelce,5o46-29w.301.
9167/g

.RATA 125p" (81185}. Tel. 66-~g

. FORDA e.acorta• czerwony (1992 r.J.
Tel. od9do 17, 424-89, po 1815-~3.
9175/g
.AUOI80" (1989 r.). Kielce, 289-33.
9169/g

(1986 r.j, stan dobry.

Cena 4.500 (do uzlll)dnlenla). Tel. (0-41)
492-12.
9181/g

SPRZEOAM ,po6oneza" (1982), nadwoZie (1988), c.t~adourgodnlenili. KunełOw,

Tel.

NAMIOTOWE atregaf'IY handlowe. Naj·
ni2sza cef'IY.HIIrt.detai. Proclllcent;Katiu,
Wykopellskow. 13,11N.Ifax 366-21.9975/r

SZVBKO dut4 pahYif. Oferty 9286
.SłoWo LudU"

9286/g

Klek:e.

TN'ETY. Duty wybór - niekle ceny.
Klalce. płac targowy,IA. Semlnro~

5540tg

(1989) 1,0 benryM 2

drzvo\ Mbleakl. OlttoiMc. 62-74-~510

SPRZEDAM kozy. 'Moanll8, gm. Radoszyee.
9209/g

~

1rytinkf.

.OPLA cor..•

8614/g

16-12-36.
9228/g

krl"""tnlkl.

9154Jg

SPRZEOAM gatat. Tel. 31-64-13
9162/g
AOTT'NEI..ERYilaeniakl. 61-99-93.
9147/g

66-i1-94.

lakleł"y, dl'lWI

566-22.

9283/g
~.
1~

SPRZEOAM .robura leylanda". Jtdrze..
)Ow,III. 3Maja92..
294/J

401/gd

ui.J.Iynafska.8('M~).

47/w

FSO 1500(1984 r.}, .skoda105" (1982
r.). Tel. 23-Q1.
9218/g

GARAZ

.MERCEDESA 2000" ( 1978 r.). 28-738,
ŚPRZEOAM janwllkl
Skar2ysko.53-10-06..

bla.łlak. Kielce, 32-29-73
9212/g

(~m).

SPRZEDAM_mercedeł& 240"

Tel. 15-18-38.

PRASYdo81omyllnnerna.smynlemlec·
lóe. Tel. 10-•cn 62-47-57 w. 01....01. 140/mb

SPRZEOAM
wypo.ty'Cl:alnlf
kUlt
w~c»o. Tel. 59-339.
9236/g

KOMISRTV

. LHJ"(86r.)

dleaei. WierzbiCII22koło

Sobkowa po południu.

SPRZEó.AZ RTV- RATY

Klelce.446-35,Konat'skłego3(l)łlrldng

~2rodtoweD.

407/ag

9237/g

SPRZEDAM .091ło kadetta 1,80" (86 rJ.

9235/g

Klelce,11-10....15.

wczasy.
Europa.

obozy, kolonie, wyciecltd,

Pra~

autokarowe cała
Letna 3, lei. 423-26,
7988/g

Klełce,

444-«l.

MONACł«JM. Nofymbergla (ClWIIrtld,
aoboty1-regulłorria>.

(G-81) 55-13-06.

""''

SPRZEOAM .kadetta" combi diesel
(1982) uszkodzona głow4ca. . - derby"
(1977r.). Klelce,535-79.
9243/g

Bor1«1w1a
11-09-77.

. 126p" (198e). Kielce, 68-94....009251/g

7376/g

32-38-02.

Kielca,

8534/g

PRASY do słomy,
czana. .zAGRODA.
67-67-25.

i<ol'nbałnY

-

llemnle·
Kl'llkOW, tal.

734/k

SPRZ.EOAMkloakoazklonylbłachytre·

SPRZEDAM .re011uft maat&f 2.<r befl..
zyne.,doet.awczy,ltanldealny(1988187)
158 IM! oraz liiinik kpi. do .masttł"a" +
podaspoly (nowe). Kielce, 31-97-:i4slg

85/ak

IBM 386 DX, cena 9.500.00'J. Kielce,
31-82-51.
9193/g

SPRZEOAM liemlt ogrodnk:L\. Kielca,
81-21-CI8..
8879/g

SPAZEDAM pawilon 011 Plantach. Tel.
61-39-29.
9178/g

pezowanej. (()-..47) 51-44-12.

.toyot, corollf"
(1992 po
wypadlw, kuplt
utywane do samoSPRZEOAM

r.)

czt$ci

chodów z.acł"lodnłch. ~. 68-30-61.
8821/g

CEGIEL/IIA

.Marłanow" ołer\lle cegłt

pełfliL~. Marłanów

10. lopiJNIIO,tel.

171.

9187/g

l 87=

. RATA tipo 1,7"' dieł&l, bezwypadkowy
(1991/92). Stan Idealny. Ce011 ok. 200 mln.
Tel.32-57-24.
9201/g

WYPOSAZENiE I!Wenek, spaeda.1
ratalna. Sklep .Krani~. Kielce, Leonarda
18. tel.68-13-81.
8730/g

SPRZEDAM .poloneza" (1989). Tel.
31-37-23(po16).
9203/g

32-~~~·

slf'bnóWkl

SPRZ.EOAMboe.ZerlfiOSI"ICIWI\Iaklef'o-

wat~~~~dł.2,5m.

50 m kw. Tel. 25-894.
9043/g

SPRZEDAM Uklane regały aklei)OV4 1
ladami. Teł.68-73-53w.l3.
8950/g
SPRZEDAM .peugeota 306"' (1994 r.)
Zielona perta, szyby elekltyczne, central·
Urneł(.Kielce, 68-34-63.
9027/g
SPRZEDAM pnyczept N-41 O 500 kg
9042/g
UCHYl..l'E bramy garatnwe, transport,
monlat VAT. IOelce, 566-27, Radom,
60-38-16.
9059/g

opla~. Tel. 25-894.

SPftZEDAZ tarcicy, wił21lY dacoo-,

~~=~
~~d~;~:~
rnerl(',~1 59,tel. 68-71-89

pollgfll~
.gra'IIIOPfesa:"GPelkserokoplafłlt..xerox"
5028-dwi.I~. Tel.31-76-40.

SPRZEOAM

miiSlY'If

9259/g

• RATA 126p.(1991 r.) CZIKWOOy,Nper·
kiel. Tal.15-43-82.
9200/g
.FIATA"cornbl(1984 r.).Tel. ~-itk

. FIATA 125p" (85r.).29mln. 61-30-78.
9253/g
TANIO .malucha"
66-37-29.

BETOMARKI 150 l 115 ~ najlanlaj u

rs~:i:~FJ:~~-s~...~~

SPftZEOAM 3 wykrywacze metali pod

~~~~~~.o zasltgu91i~l~

(1985

r.). Tel.
9247/g

SPRZEOAM /lUCI . simson" (1960), po
remoncie. Jtdnejów, tel. 614-19. 296/J

9068/g

Tet~~:~_305"(1981Jbenzyna~

.,AMAZONKĄ.

OWelek JtuDoi Konnej w
Tel.

11-()9-92,
8918/g

aut~.

pmjahły,

lal)fUll..

SPRZEOAM

koalarą

81 k.Jfdnejowa.

konni!.. f>rlą*aw
297/J

SPAZEOAM konlefl&f morski. Kielce,
Olekle -ui.Zbotowa. Tel. 81-~.16019

507-o?

Mi«łh,łii.C~J
~~W"Itlh,lli.Gl..d.W..J

~łll.a..t-J łl1fo

"'"'

l PRYWAlNE UatJM

TANIO!
CUKIER
..

OGólM>KSzrALCĄa:

DLA DOROSLYOI

w KIELCACH
ul. HELENÓWEK2

~

ld.SO'H17

OGLASZA NABÓR

teł.

na rok SlJL 1995/96 nw1

~

AJ~··.

KłeJee, ul Rolna 6
489-46., 44o-OJ, wen. 112.
~1100

PPHU "KRYLAMEX"

TECHNICZNA

wtryskowe
ocieplanie
domów
pianką

507-07

OGŁASZA NABÓR

Kiclee

teł.

11-70......16

do klas:
- maszynista olfsetowy
- elektromechanika oaóln.a
- naprawa i eksploatacja
pojazdów samochodowych
- elektronika ogólna
- elektroenerzetyka
- spawalnictwo

- krawiectwolekkie

sanatoria, weusy, wycieclki. FRANCJA-TEZE 200,00 zł. EWMAA Kielce, Sienkiewicza 64, tel. 86-45-35.
347/hk
HSZPNłA

-

regularM

prułazdy.

Kielce, 68-45-44.
, 126p" (83 r.). Tel. 11-09-Q1. 9HMig

-~11.

KIELCE, oJ. HELENOWEK 2,

teł.

TURYSTYKA
..ABEX" -

KN«>B...NA. Masa zniczowa, znicze
ekologlczne.IOelce,32-13-31. 8000/g

ogrodle~.

~,._-,.lłlkvttj)

fłi.~WI.

ul. HELENÓWEK 2

SPRZEDAM .ladf 18mllf9" (1989). Tel.
32-25-31 po 15.
9238/g

SIAn<A

OGRANICZONA!

DLA DOROSLYCH
w KIELCACH

SPf\ZEOAMpawllonhaocllcMy35 rn kw.
w nowo wybudowanym centrurn hanclloWf'!IWKielcech. Teł. 61-47-12 po 19./bo

61-67-93.

Xitke, .t.IMWIJI(~

O PRZYJĘCIU DECYDUJE
KOLEJNOSC ZGWSZEŃ
teł.

..

.,.lqtłdł,."_"_

LICZBA MIEJSC

TRZY kotły ECA fV w dobrym stania
NJI Kielce, ul. Wapiennikowe
9294/g
21a.tel.61...07-86.

aprzeda

.STAR'r oboly, kolonie, wydecltd.
Telefon Kielce, 423-60, 488-59. Zamkowa 4.
8621/g

SIATI<A~wysoko6e1,0m,
0,5 rn. Kielce, ul. Oyga.slńsJdegO 7.

- naprawa i eksploatacja
pojazdów samochodowych
- finanse i rachunkowość
- obsluga ruchu turystycz.neao

I PRYWATNASZKOLA

.AU01100"(87r.). Klelce,~

3110

- poligraficzna

SPRZID.W .lata 126p" (1994 r.).
31-75-58.
9293/g

(1983 r.).

9216/g

\

specjalności :

-elektronika
- elektroenergetyka

SKL.fP.Tanlłoodliet"EVUSKleloe,rog

Waraz.awsklej l Orbl011 z.apra.ua klientow
od 9 do 18, codllennlll dostawy. Dqazd
a~34.15.35.
92B2/g

11-10-51.

KOSIARKI

TECHNICZNA
OGLASZA NABÓR

.CUO,JECENTO 900" (1993 r.J. Tel•
511-73.

STRONA 27

POLICEALNA SZKOLA

IOelce,
9133/g

r.).

BOAZERIE. 1'-twy, l)łlnele boe.Zeryjne,
1\armonl]kowe, kaNtony,
karriOwkl, mozaika. Kleloe, Mila 14,

TANO bloclld betonowe ateatowane,

MAGAZYN

N-12&1. Tel.
IJ119/g

PRZYCZEPĘCłl~

.POlOłEZA"

SPRZEDAM .la(Sf 1501T (1978 r.).
Kielce, 61-7o-31.
9221/g

Teł.

9137/g

2070", pueazklony
15-40-90po20.

-

DROBNE

.REMULT 19 1,9" óleMI (1993).
28-977.

LUDU

5905/g

BUSY-91120110tl.Kleł01,15-18-28.

8229/g

DPELS
au:Z:I!J CII!!!,I!

.KIELCZA.r*l"-przełald\'dot-taz;lenll

WynaJem mlkrobusOw. Kletce, 31~g
~bulów. 61-51-88.

8618/g

PRZEWóz IJiikrobuSem 9-<leobowym.
Klalce, 88-60-31.
9197/g
~ mlkrobusOW kraJ -17 osćb,
z.agranlca-8. TV-wldeo-comforl
31....07-42.
8620/g

KRAJOWE CENTRUM OSTEOPOROZV
KIElECKA LECZNICA SPECJAUSTYCZNA
KIELCE, ul. S~ 4511 p. tel.lłax (0-41) &a-11-07

Badania densytometryczne
OSTEOPOROZY

przypomocyaparatu~

STOLARKA

codzi~nni~wgodz. 9-11. 15- 18.

Luum~ osiNporozy

BUDOWLANA
PH ..OKPOL" S.C.
NARATY
OMa- plastikowe
Okna-li"ewnlane

Okno-Onwi--Onwi--

Drzwl-~.alumlniowe
Folia~

Ościemic•, styropian,

parapety PCV, montal
~.ui.Bat:allonOWCłlłopeklch77

(Niewachlów 1), tet. 571-91, 526-01,
-.,.34.
Końakle,ui.Kiełłlcka1,tet.24-74.

1111

MATRYMONIALNE

SPRZEDAM prod. niemikklej automal
dolodOW. Tel. 66-01-74,~l55Jg

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

i chorób numatycznych.

uv..

STRONA 28

SŁOWO

LUDU

-

MAGAZYN

NUMERI870

N

l!l~- eleganckie łazienki 1
-

eldepy:

Kielce, ul. Kościuszki 6, leL 041/42-842
Kielce, ul. Pańska 84, teł. 041/68-40-16

.."'

Kraków, uL Królewska 55, teL 012/36-37-47
Nowy Sącz, uL Jagiellońska 39, teL 018/43-50-06.

~

OGŁOSZENIA

"

.."-·-·

DROBNE

~

~

KUP N O
KUPIĘ bo.-. wyqJego. długiego.
doatawcago.Klek:e,68-14-82. 9098/g
KUPtĘ

pe.wilon lub ~..... 1'111
baut11ch. ul Seminary;$ka lub Czamow

Tel.31-08-63

OOSTĄPtĘ lokfole o paw80m kw na
biura, gabinety (lekankle, kosmetyczna,
rehabllillłC:)'łM)
w c.ntrum, Kielce,
611-004 (10-14), 68-16-94 (po 18)
454/ag

OOSTĄPtĘ !obi, 84m kw~ telefon- na
gabinety, bkn. Kielca. 68-22-51 po 18.

525/gd

9184/g

NAUKA
ANGIELSKI, niemiecki, dla~

cych. Upiec, alerpiet'l, 120 godz. Kielce,
31-52-54.
386/s
KURSY komplAerowe .CCIMFUTEX"
Klelce432-o2.
354/s

potyczki pod zastew. Kantor w hotelu

IO.J'1Ę~sarnoch0d.Klea

59-666.
KUP1Ę

61 ~.do

rammtu lub utywar:'ś~~

SAMOCHODY I'Olbile, wyeksploato&3601g

-ne.Kielce,61-85-31

.POLONEZA" lub FSO. tel. 23-681.
5703/g

nocny, 66-30-65.

NATYCHMIASTOWE

K~ wynajem. zamiany
rnleszłW'I. domOw, dlłalak .Medlum-s.rwls"NOT-parter.68-07-74.
439/AG

~~~;~~

S.I'Mnek. SZydiOwek. 3--pok~: KSM.

•

~~
.=o~
463-63.
448/AG
Klełc:e,

lońowe,

m.

l

SlichoiMce (ulga

~tro,

ap'Zeda KGN, Kielce, 463-63.
INTEłlOCUM

......... ..,..........,ClNOVA

kom-

podatkowa)
449/AG

pny;nle domy,

ddałld,

mieszkanladosprzedaty,453--82. 375/S
SPRZED..W mleslb.nle wlas.nośc:~
34 m kw. Klełc., Waraza~Q 99127
(19-21).
9241/g

M.-.Stok-ll)fZ*Ia.Brokei"',Klelce,ul.
PeOerawsklego 14, teł. 6&-35-56. 36Sił-l(
POSZlJKUJĘsklepulublkliskahandlo
~wcentrum.Tel81-78-&5po1930.

OśRooa<

KSZTALCENIA
przy
l Administracji WSP

WydzlateZ..~ni.a

organizuje kursy:
-Pol;btawy~lk~l

komput~.

Data
20.VI.95r. Tal.66-27-91.

r~la

9214/g

NIERUCHOMOSCI
OOSTĄPIMV r:iriarta- utwat'dzonego
placu z t•tonem w centrum Klelc.
68-54-78,22-885wlecmrem.
9021/g

SPRZEDAM

~ rekree~

n1a
zagospodarowa~ 1000 m kw., nad zale'ftn!Cedzyna.68-04-12.
~5/g
KUPIĘclomwl<lelcechdo 1,5"*1.1nter-

4081&

locum.Klelce,453--82.

SPAZEOAM dom 3-pokojowy, rw:NI'f.

Klelce,432..01.

8858/g

W"fNNI.JMĘM--1,garat.Tel.31-11-45.

9258/g
SPRZEDAM mieszkanie M-4, 56 m kw.
Uł~o.Klełee,R~Tel524-89

(17-20)

9248/g

Wlochy65A,gm,Pińcz0w.

9210/g

SPRZEOAM ~ budowlaflll, uzbro1500 m kw.- Radli!\ ogrodzenie. tet.

joną

43-63Busko-wleczorem.

8770/g

NĄJTIINsz:E szkło budowlana połecłl

huftownie. Kielce, 526-01.
KUP1Ę

26-779.

mieszKania - Sac;t,o, Szyd!Owek.
8548/g

ZAMIENĘrnlaazlwja3~57m
kw., kwate~na2oddzlaliM. Kielce,

564-15

25-508KJF.LCE,ui.PLANTY7,

ttiJru: (11-41} 68-0'2-20, td. 68-1~38 POLAND
WYCIECLKJ Al!I'OKAROWE, OBJAZDOWE" pruwodnilde-. ni~lt:
SlW..uc.wA·Terminy: l-IO.VIl.,12-19.VII~ l-UX. WodospłdyltenuwSdufthatsen, prze·
,atdib.po.lulom:Genewstim,Buylea, Bemo,Loullllł, ~MOIIlfeluii Vevq,ZIIrid!, wjud

to!Śz\~t:~~:nr!\:~[~g~~~rx_F====;at
wyt~~~e:~~~~r.1ti.ef,(f~~8:~{5iXr;~Luwtu, Wcmlu,~1Nm l'ompidou, Ozie!rucrł.aciilsbq, l'ól Eliz(istich, Notre Dame, ,.J'uJt noq•, rejs po Sehrarue,

cex:!rJ.U.~~liĄ~=~.'vm.PropunPatJU,.kwyte,i7DmłbwwDolinic
Loarr OWnbord, Cllenoccelll,lw.f Ie Riduu, Vllli.ndJY, Toun, Blois, Amboi5e{d~ N).
"toon'~t)· Terminy: ~l7_VIJ, 6-14 VIII~ l-lUX.,

17-2S.IX.,J..l6.X. Wprolflmic
Wenecja. hd'll'l, Florencja, Rl)'lll, Watyb.n{audirocja), Mo111e Cassulo, A$, Rimani, Su M&nDO
'il.OCHY {U"*"")· Terminy: 24.VI -l VII., 2lVIL-lVlll., l,_:JO,Vlll., 2-lllX., 16-n.IX.,

)O.I~;WAN~~~~~=~~=-~~·=Inł

lltltcja 3-dniowJWJlll)aJnet Wlfałcic impruJ III Costadd Sol.

9211/g

SPRZEDAM M-3 z telefonem. Uro9264/g

8978/g

(w tym mi(lsny). Tel. 66-28-06.

8914/11

SPRZEDAMM-1,58mkw.KSMztelefonem. Tel.28-265.
9281/g
SPRZEOAMmieszbonlehlpołeczne 100
kw. gara! w domku 6-fodzlnrrym teł

m
+
(Q-90). 22-55--41.

9084/g

ZAMIENĘM-3 (własnołclowl) oa. Bar·
wlneknaM-2(~)wKlełcach.

Tel 61-55-39, 66-38-90.

.9272/g

Tel.
9246/g

31-75-31.

-.spOinlk,
nle\tMika
gotOwka na powlfkszarie latnieMCel produkcji w Polsee. Mo2łiwo6ć ~,q
dospO!ki.•JolniVanture•.oterty9166.SL"

Kielce.

9166/g

SZKLARSTWO
.CENTRUM SZI<ŁA", l(lelot, Plekoazowsk1139 (pawilony), 500-29,
-Turystyczna1,31-54-79,
-Na Stoku 1188,32-66-37,
Polacaazeroklesortymaotszkłe.

-M.

Szyby ter~.

Folieoklenne-baZDieCZenstwe.clako-

l .....
454/gd

wuatklaU3ługlszklarakle.

EKSPRESOWE
SPRZfOAM przycze~
N-126(92).467-86.

kempingow~~

392/s

KOREPETYc.E itz. niemiecki. tal.
71-21-25.
109/sk
UWAGAJ

Nowa

Hurtownie

Tanlej

ldT~~ ~d~ PKSJ <04n 62-79-76.

MASZ nactwao.7 Zadzwol'l- n1e twt.-

kajl Schudniesz a przy tym motesz duto
zarobić. Tel. (048) 318-662. 517-67.40/mk

GABINET

REHABIUTACJI

Barbera

~s:.~=~~f.·~=:

poniedziałek, czwartek 16 - 18. WIZyty
domowe: 59--618, masat seg~Mntamy
chlflskl,klasyczny,bankOIIWY.•kupresura
9135/g

PROTEZY. tel. 689-378.

9014/g

MEDIN - leczenie Qn*:y tók:iowej,
neńlowej, prostaty, hemol'oklóW (bazope·
recyjne)łyslaria.Zapisy.KłeQ,487-18

(15-17).
WYNAJMĘ

504-21.
8958/g

W'ł'""-!~buaaNkltlamiasltcY.

Odzlatyju!otwarta.Ostrowiec,ut.Gullńl-

MEDYCYNA

czysko,tel.~7po18.

00 wydrler.tawienle 2 lokfola sklepowe

WYPOtvCZALNA neczyn lnakryt sto-

łowych. Kletce, Cł'lrOOrego 73, tet.

POTRZEBN'f

9038/g

53,5 m.

lei.

potyCzld,

-~biurowo-finansowa llrmy;

SPRZEOAM tnypdl:~ 55 m kw.

SPRZEDAM 3~.
Klelc.,31-51-56.

ot

68-22-24,
292/AG

443--93, Kantor .Mam&ttan". Kielce, Slen8587/g
klewlcza15.lapreszamy.

BUQ'(t-E)( produkcyjno-mag&Zyl'll7tflfy
400 m kw. c.o., woda. siła, pomleszezenle
pomoc:nlcze-200mkw.,garate 100m kw.
t.ączn1e nieruchomość 3000 m kw. IGelce,
-Z..Ie.sifl,tel.66-77-52.
8970/g

9244/g

AGENCJA TURYSTYCZNA "J & B"

nladz:le"·

HN«>B..
drewnem.
poaz. .ujemy
wspO!nllwo. Kielce. 22-885.
9062/B

3-POKOJOWE, 65

LOKALE

.......1._.....,_

_,.....~...._K'V,Cl'VC

.sn.tor taltta w

8232Jg
bleszak. ~. 31--49-26.
9233/g

KUf'IĘ
ruszt~nie
'MII'SZIIwskle,
ł0alca,61-54-71,6117-27
9136/g

ROZNE
LOMBAR0,68-22-42. nał)'cłwnlalłowe

349/a

-nlsklacany,ratabydo25proc.,auper·
sort (rw:NI'f), ponad 40 rodzajOw odZie~
sortowanaj.Czynna8 -17
4F/g

SPRZEDAM .renault 18 Ot" (83 rJ.
Kielce, Terasowa 161Sioo.ootkł.
333alg
SPRZfDAM .kamaza" wyMtltk,, wagi
in-.ńarskle,slłnlkl15 KW. Tel. 66-78-22.

9327111
ATRAKCYJNV dom, stan surowy, sprzedam. Klalce, 68--67 -o3.
9326111

P1LNIEposzukuif mieszkania na terenie
301/J
Jfdn:aJowa, Teł. 638-łł5 po 15.
KUP1Ę

dzlałkt

budowłaflll

31-60-69.

Kielce,

9321111

mieszkania 30 m na rok.

CzamOw. 61-73-74,

9180/g

POSAE:OłiCTWO
Nlaruchorno&c:l
.Kontrakt· s~ 76. v p. pok, 7,
68--33-22, 66-33-15. Oferta telegateta
TKK.
399/s

KONIEC z piciem, rzuć palenie, Skute·
CVle leczeole metodą hlpoozy, 80 proc:
skuteczno$d. Agencja .Ben" C.ntrum
Psychotarapii!Rozwojulndywldualnego,
tel. (02) 628-92-81-wn. 255, Waraza-.
8861/g

SPRZEOAM 3 ha aedu wl~ w
pełni owocowania. ogrodlony. lipsko, tal.
(048) 780-366.
, 3IP
SPRZEOA.M .audi 80" (1990). Kle~.
66-47-36.
9288/g

GIICJA-TetminJ;l6-2UX. Wpropamicm.iiLSalolliti,Oiimp, Tet:nl(lpik, Tdly,A!eny,olljud

Pdo=~~~·=r:~~~~~~:~~;-~i.br~'

BE.\UUX • Tcnni11y: 16-24.1X WPfCiplmie: Utredi!· Arnsten!&m, Hap, Antwerpia, BrubtJa.

Brupa,Gandłwa,Wllerioo,LIIbcmbur~oVerdun.

00

MELGRZYMll

mały

lokal. Kielce.

9298111

.VOlKSWAGENA passata• combi UD
war$ GL {91), cena 28.000. Klalce.
458-12.
9299/Q

F'JlA,"CJAFRAJiiCJA-

nie~~-LAT0199S

.FIATA 125p" {79 r.). Tal.458-41.

"""'

~~-~Jltt~~?r~S:~·:~~=y~~~!:~icea,

00 wy~ia pok:Ojnagabinet. kanceiaO.. w.c~ telefon w centrum. Tel.
68-11 ...2(14 -15), 612-216po20.9289111

Monako, Monte Carlo, St. Tropez, Grasse Antibos (Marincland) Cannes. KJimatyzowane bo&elc, prowansalska kuchnia, atrakcje, terminy: 21.VIl.-2.Vlll.,
12-24.Vlll.
WYOECZKI SAMOLOTOWE- {czartery, reJsy)- POBYTOWE, zdu!41i~

imprez fakultatywnych do t~w: HISZPANIA, Costa 801va, Colta dcl Sol
~~~. T~-~/CYBATURCJA- wybrzete Moru E&ejskieto;

ZWIIDZAJ<n: RAZEM Z .,J&B"
Wyjazdy Hąołredlllo z ~ek. Ddal:uar
prof~ulllit, oclpe-..ie4dabllt. Mllcbde l Qac:hrie.
Jt;Zl'IÓWOBCY(]ł, llJLnJR l Cf\\1Lll..ĄCJI ZWlłDl.o\NYOł D.UÓW.

Q

\!:!~

HURTOWNIA FARB
~
"PROMESA"
~

KIELCE, ul. SKRAJNA 1, tel. 68-36-04, fax 68-36-.05
~ dojazd od ul. Dluglej, terert ,.Spedpolu" ~

NASZE l\IPUZY HOWADL\ PILOC l PIUWODNitl'Z.IIIEGl..\ VWOMOSCĄ

Skład

~~~

61-51-74.

\\l.OCHYWm«)&, Palłwa, florenq.a, Rz}'mAnl)'tUIJ,Mw:ea Wal}'brUkle.audicnqa Plł)icsb.,

0poctJ Watybftstic, Mo11tc Casl110, Asyt. Tcrmm: 24 VI.-S.VIL lłolele, wytywieDic, pnewodnit.
LI Salette, Lourdes· Paryt. Tenmn: 18-29.VII. Hotele, wytywic·
nic, prz.ewodnit.
Lourdes, Paryt, Padwa. Termin: 12-21.VIII.br. Hotele, wytywie·

J.t.l

~

CENYFABRYCZNE

AGENCJA .PlUS" spruda domY •
Czamow, Stadion, centrum; mleeZkanie z
lokalam handlowym -

Wcenłrull\ mieszka·

niedorernontu,działklwKlełcachlokollcy.

Kielce, pt. WOino6cl4. 68-08-73. 372/hk
SPRZEOAM .uknif 61~
88~70.

+ tren. Tel.
9339111

""

4aeee.w.

reklam: .Exbud 13" Biuro Reklam .Słowa Ludu", tel. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

Redakcja nie odpowiada za trdć zamieszczonych ogłoszeń.

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dOłwmentówzawie
rajqcych tydorys, list motywacyjny oraz zd)tcie pod adresem

Gaspol Sp. z o.o. -Dział Personalny
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• szkolenia oraz samochOd

sMbowy.

DlA TELEWtZJI KABLOWEJ
l~'*N~NII . . . . . . . . .

Przedstawiciela
Handlowego

Gaspol oferuje: • atrakcyjne warunki zatrudnienła
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SŁOWO

Decyzjejuż
zapadły
Legia WarsDn- mistrum PolsJd, WiduwlAidt-wkemlstrum, do drociej
ligi zdecndowane zoscały zespoły Warty Pomań. Ruchu Cborzów, SWI Stalowa Wola l PetrochemU Płoc.k. Bocuslaw Cygtn zmJelecklej Stall xostai•-Jskuteaniejseym strzelcem z dorobkiem 16 bramek- olo nQwainiejsze decy7Je z:akoliczonego w środę kolejnego sezonu w pllkarskiej ekstnldasle.
'io\'

SoUł

PDiewy -

L«łł

Pemd 2:1

{0:1).
Sokół- Wilk 4S, Nt'dlirellP 6S min.;
Dembiński 80 min. (kamy). Wi-

Lech -

dzilwłtys.

ULtgła WanaWJ~-Wibew"Ud.tl:O

(1:0).

LenDdowski 43, Fedo111k 7<4 min. Wi·

dzhw!Otys.
-.'r SWMielcc-PetrodletDiaPłockl: l
{ł:O).

Stał

-

Cne

S7 min.; Petrochemia

- SliOM:zb SS min. Widzów 4 tys.

U HublikKraków-P0(06Suzeda 1:1
(0:0).
Hutnik - Adamo;yk 66 min.; Posoń
- Nldli5kl SS min. Widzów 2 tys.

-a WarU P-.D- Za&lęble Lubla 1:3

(1:0).

Warta - Jaempb 18 min.; Zagl~bie
- ez..lkowski 43 i lrJ, M.,iU SS min. Wi·
dzów300.
~GKS Katowiee-Stal Stało'"' Wela
3:0(1:0).
Kanru 34, Pawtus:r.dl: 81, Bnęc:zc:k83
min. Widzów SOO.

LUDU

piłkarskiej

GKS Katowice

pokonał

SfAL

Bmmki: Karwanw34min., PawtuszekwSI iBrzęczekw83 min.Żóllakart
ka: Blaf.ej (Stal). S~dziowal R. Walczak z Łodz.i. Widzów 500.
GKS: Jojko- LedwoD.Swtera.ewsld., Węcn:r11- Kuc::z,Bonwskl, Brzęezek,
Wlducb, Wojdecbowsłd - Strojek (od 45 min. Pawłustek), 1Wwa11.
Stal: Sejud- Kuslak, Dankowdł, Boroc - Młclaalak, Blatej, Hole, Szafran,
Pote.nt- Bliski, z.w;.
Stalowowolanie pojechali do Katowic bez pauzujących za kartki
Otoga, Rybaka, J ak6bczab i Wlepnęda. Co oznacza brak tych. zawodników w zespole trenera Adama
Muslala, nikomu tłumaczyć nie trzeba. Nic też dziwnego, te zespól Stali
praktycznie nie podjął walki z gospodanami,jakby już przed tym meczemgodz.ącsi~zespadkiemdollli

~.

Tylko dwa celne strzały na b~m
k~ Jojld oddane w całym meczu
przez Bllsldea;o obrazuj4 to najlepiej.
Katowiczanie wygrali wię:c prawie
bezwysilku,arozmiaryporatk.iStali
byłyby większe, gdyby nie świetna
postawa Sejacla. Jut w pierwszych
kilkunastu minutach obronił on
grotne strzały Bnęetb, Wklacha
i Bon'W'Skiea;oorazwygrał pojedynek
sam na sam ze Strojkle~a.

Między

•

RADOMlAK- KARPATY KROSNO 2:0 (0:0}

Olimpia - OU6dd 28 min.; Ruch
-SMn33,Bilaekl80min. Widzów4SO.

H1
! :t-i:
42 45-17

l:3. lZS:b lewiee

34
4. ZalitWe
34
5. Głntill;
.34
'· Ledl
34
7. LKS
34
8. P. .otll
34
9. H.taik
34
11. SeUl
34
11. SCal M.
34
11. Olt.,ill
34
u . RaUw
.34
14. Sł...U
14
15. p~ 34
lfi.StaiS.W.
34
17. bdl
34
18. Warta
34

41
37
34
.34
33
31
31
31
31
31
31
31
29
29
19

48-41

48-łl

47-41
n-41
33-34
37-39
33-Cl
44-51
46--.łl

31-Cl
35-41
35-42
34-47
39-46
35-75

•

Dopierow34minucieKarwucelnym strzałem z kilku metrów zakoliczyi akcję: pary Dnęczek - Kucz..
Po przerwie gospodarze zwolnili
tempo swoich akcji oszcz~dzając siły na niedzielny finał Pucharu
Polski, ale i tak ich przewaga nadal
była wyraźna. Na 2:0 mógł podwyż
sz)Ć Brzęczek, ale po jego strzale pił
ka trafiła w poprzeak~. P6iniej Sejud jeszcze kilkakrotnie stawa! na
wysokości zadania broniąc m.in.
groźne strzały Ledwoala i Kucu.
Dopiero w końcówce meczu g ospodane strzelili jeszcze dwa gole,
pieczętujące degradacj~ Stali do II li·

gi.

.

Szkoda, bo jeszcze niedawno
szansa na trzeci kolejnysezon wekstraklasie była zupełnie realna. (soy)

nami

trzecioligowcami

(1:1).

Nie miał kto walczyć
W ostaiDiej kolejce eksiraklasy

STRONA J l

MAGAZYN

U Stomil Olsztra- Rak6w Ca:stodlo'"'0:1(0:1).
Stęple6 42 min. Widzów 12tys.
ULKSUdt-G6nlikZabne4:1 (2:0).
ŁKS- Wiew2ycSll3i26, Dabkti 71,
Płudellłlik 78 min.; Górni l:- Gruszka S9
min. Widz:ów272L
U Olh.,la Poxal.6- RINłiOiorUw 1:2

Stal zdegradowana do II ligi
Stałon.Wola3;0(l;O).

-

Bramki: Matore 58 i Ropla 68 min.
~dziował

M. Knute! (Rzeszów). Widzów 300.

Radomiak: Wr6bel-Sasal, Mato re, Boguszewsld, Rutb- Rzepeckl, SokcH, Chitembwe, Szary - Bilke (od 72 min. Wasik), RopiL
Z dwóch dru1yn zdegradowanych do trzeciej ligi lepszy okazał
si~ Radomiak. Gospod.ane chcieli
zakończ)Ć sezon zwyci~wem
z outsiderem i to si~ udało. Grali
całkiem przyZwoicie - dokladnie
rozgrywali pilk~, ch~tnie biegali
i starali si~ zatrzeć niekorzystne
wratenie z ostatnich meczów. Do
przerwy oba zespoły oddały po kilka strzałów na bramki rywaJi, lecz
gole nie padły. Najblits:zy ich zdobycia był Jakub Bilke, ale dwukrotnie strzelał w boczną siatk~.
W przerwie odbyło si~ pożegna
nie trzech piłkarzy z Zimbabwe,
którzy zakończyli grę w Radomiaku. Otnymali pamiątkowe puchary i dyplomy, a zanąd ustami spikera podzi~kowal kibicom z.a...
umożJiwienie
drutynie startu
w rozgrywkach. Padła tam też
obietnica walki o powrót do II ligi
po skomunalizowaniu stadionu

powołaniu autonomicznej sekcji
pilkarsk.iej. Princeowi Malore pa-

i

miątki z Polsk.i chyba si~ spodobały, bo w 58 min. zrewantował się
strzeleniem pi~knej bramki. NiczymJanllSZChomonlek podrzucał
piłk.~ na głowie, a w koó.cu opuścił
ją na nogę i silnym plasowanym
strzałem pokonał bramkarza gości.
W dziesięć minut p6tniej Robert
Rogala przejął podanie Mariusza

Sasala, minął obrońc~. bramkarza
i strz.ałem do pustej bramki ustaJil
wynik. meczu.
Pożegnalne

zwycięstwo

osło

dziło kibicom sezon pełen rozcz.arowail.. Dla niektórych w klubie
rozgrywki zakończyly si~ jut
wcześniej, gdyż przed meczem za.
pomniano nawet skosić tmw~ na
boisku, co uniemożJiwialo przeprowadzanie szybkich akcji.

PAWFLSI'IJS

Dwie klasy różnicy
SIARKA TARNOBRZEG- BI.ĘKI1NI KIEUE 4:0 (1:0)

n

Bramki zdobyli: RODDu.s 79 i 87 min., Dlalek 42, Płaszay6sk.l
min.
S~dziował A. Nalemik z Katowic. Widzów 2000.
Siarka: Pawlak- Wik:z.ok, Tybunkl, Złotek - PorębnJ, Kaklełb, Rejczyk
(od 64 min. Płaszc:zyJ\ski), RozmDS, Kiełbowia- Ste&nlk, Białek.
Blęklllli: Lu.ldewk:z- Bębatt. StefaJ\skł, Bęlkowskl- ~bek, Dziubek (od
46 min. Kępa), Lachriaek, Galas, WołOSZJD- T obola (od 72 min. Upsk::l), Brr-

ski.

<anrotaa brlb.: Stefńlld (Błękitni). t.ótte kartki: Stefa6skl, Bębaa, Bęt

Z notatnika
reportera
R Czwarty etap kolarskiego Wyś
cigu Solidamości wygrał Holender,
Mueeł Lappes. Uderem nadaljest RadoslawRoiiWlik..
t't KolarzDEK Mebli-Cyclo-Korony Kielce,TomaszBrotynazająltrzecie

miejsce podczas jazdy indywidualnej

na czas (8 etap) wyścigu Dookoła Austrii.
-cc- Po dwóch etapach kólarsk.ieao
wyścigu DookołaAustrii Zenoa Jublozajmujeszóstemiejsce.
R W pierwszym meczu. finałowych
z.awod6w Mistrzostw Polsk.i juniorów
w Rzeszowic siatkan.e Czamyeh Radom przegrali ze SliloaeJII Gonów 2:3.
"(c- Po zwyci~wie nad Orłando Macle ID: IOI koszylcatzeHollSioa.Rockets zdobyli mistrzowski tytuł w lidze
NBA.
(p)

Dziś

i jutro

kowskł (wszyscfBię:kitni).

~Wp~ekitoboctiMitone.Kieke•wMie

dli.n~ Oóne roucranetoSUII4 m dl•..ąe
~dlw,KicnydMklrUihi'Peli

kl-hchrlt~~~iewW)'ł

cipch9kii5W)'IW111jeponad200kierowa)w,
w tym ała kn,ion aołOwb. Olo suztJ6ł011'7
prosrun zawodów:

""'""

Godz.JO-tlram,l,...,_CD$11.
Godz.l3.30-lltrula&•,..lare•Godz.J7- WJkiltłał)'N·lU,.A-ł5ł,Oa-

-IOl.

SOBOTA
God:r..IO _ "1łcii Pacan ~· (6-

... B).

Na kortach w Starachowicach

O puchar "Pandy"
Z udziałem 34 z:awodnJczek l zawodnikOw z Kielc, Radomia, Kozienic, Ostrowca, WłoSl.CZOwy, Jędnejowa l Stan.cbowlc na kortach Miejskiego Centrum
Rekreacji i Wypoczynku rozegn.ny został Cll'fartyklasy6kacyjny turniej tenisowy ,.skrzatOw'" (do lat12) l mlodzik.Ow.
Orpnizatorem zawodów był Ol:ruo"YZwi4J;ei:Teal5owywlUelea.fb,afunda·
toraminagród:SzkolaTtnlsoWJ~,.hnda",

Urąd Miasta i ,.Pro&nm Zapobiecania

Natkoman.ii"wStanchowlu.ch.Otorezul·
taty:
Dziewcz~ta, dolatl2- finał: Ma&d•leuGiad)i-Ma11a&łlys.6:2.6:1,o3miejs·

ce: Jwoo•Gl!bka-EitbietaJawon-Ditl:a
(wnystkie Kort Kielce) 7:.5, 6:7, 6:2.
Do latl4- półfinały: Matcoruta Wie·
lilbU (Kort) - Kr.tanyna KllfU (Panda)
6:0, 6:1, MortiU Ku:zintt~w- Ałflieszka
Siewiersb (obie Kielce) 6:2, 6:1. Finał:
Wlellil$ka-KJUiucow6:7,6:2,6:3.
Chłopcy, do III 12, pOłfin.ały: Plotr
~yls)j (Kon)- Paweł K05DU1D (Ostro.,..1~)6:4,6:2, TomauMieborowski {Radomiai:)-PiotrMiebalski(VicorKielce)6:2,

Godl.lt-łlłlrart"k:uwe~Ww.

God:r..I1.20-WJklc:lk]QyE-1310i E·ZIII.

s,.~·i!~~·WJłd& ef'KIIarO..~~eeeata

W ostatnim meczu. sezonu pierwszoligowa Siarka podejmowała trzecioligowych już Bł~Jdtnych i różnica
dwóch klas była wyratnie widoczna.
Młody zespół kielecki rozpoczął bar·
dzoambitnie,apie~grotnąsytua

cję; w tym meczu stworzył ~
który po indywidualnej akcji strzelił
w boezną siatkę: bramki Siarki.. Gospodarze szybko jednak osi"'"~li d\lt4
pru:w~. raz po raz przeprow.du,i4(

gra:tnea.tcjenab"raml:~dobnebronią-

ceso Laldewicu, a świetną parti~ rozgrywal Stelan.lk, stwarzający swoimi
podaniami dogodnesytuacje kolegom.
W 23 min. Blatell ogra.! Stddsldep

90ł~~:o - WJicflaPwchr0..HCUtl :r:~~. ~~=~i~ '!s~:::ł :i~y~~
Godz. 14.30. "~~')ide kbsy H-16M 1H,...
lal.

~NasladlonieBroni"Radomiurw&f)'WI-

Poszkodowany sam wykonywał rzut
karny, ale w świetnym stylu obronił
Lłlldewia..

:".':::...~~=.:::::

W 38 minucie znów Billek

ograł

z udziałem repreun!IQi W..U..,llek, T•- Stefalisklegoigdywychodziłnadogod
.-neplz-.kla.~tehi)Oibńwp~lek
ną do strzału pozycj~. został przez
16.30 oru w
o &odz.9JO.
nieso sraulowany. Kielecki stoper
o
6:2. Finał: Mldtofowdd- Pnybylsl:ł 6:1,
1•> ujrzał wi~drugąż6łtą kartkę: i musiał
61
: 0otat14,p61finaly: PrrtmysbwSI:o-l p o - - - - - - - - - - - - - - - - net. {Włos:zczowa)- TolilUZ Banulewica
(Naprzód J~nejów) 0:6,3:6, Karol Kulo
(Kozieniec)- Pawel B11t. (Radomia l:) 6: l,

,oaz.

sobot'
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6:0.Finał:Kil5ło-Banasie1ńc:a7:5,6:1.

Kluyfikacja po czterech turniejach:
dzie~ta.dolati2: 1.Giadyt3Spl:t., 2.

21 pkt., 3. Marina Pawlęca {Stai
Stalowa Wola)20pkt Dolatl4: 1. Wlell6·
ska 30 pkt., 2. Kuziaww 18 pkL, 3. Slewler·
sb 16pi:L Chłopcy,do latl2: l. Pnyb)·iskl
2S,Spkt.,2. Midlorowsld23pkt.,3. MadeJ
Sołtys

l.

S....

l. A.iat

Borzęttl(K.ielsportKielce)20,Splr.t. Do1at

3.Wisla
4. Zawisu.
.5. N•pn:ótl
6. Połonia
7. Krisb•t

14: l. Baaasle1ńc:a 32,5 plr.t., 2. Kulo 20
pkL,3.Skoc:ut.l8pl:l.
Ostatni, pilltY turniej rozepany zostaniewdniach2-3wrzdnianal:odachkiclccl:iejT~y.
{pal:)

IO.Góraik
li.Otll"ll
ll.Ciu'...,.

8.Mie4i
9.Stęu.

···-·
13.Stile•

15.LedoiaG4.
16. Ledlia Ib.

17•.-\rb

18. -

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

so

*

70-ll

50 .53-16
47
43
41
39
l8

34
Jl
31
31
3G
3G
l8

65-34
48-30
47-37
47-3.5
39-27
16-18
41-42
16-41
38-39
31-39
11-38
39-.5.5

15 18-46
lA 38-Jl
lA 10-.51
14 11-61

11 LIGA

O<l

Pogoń

- Lecbi• Gd.
Od.n- M.iedi
Krisbut-Omtbry
Z.wisza-Naprzód
Ślęz:a - Lech~ Dz.
Arb- Polonta
Górnik- Wisła

0:1

1:1
O<l
O<l
3~
o~

l <l

Stilon-Bałtyk

Polo•ia- Jade:Uonia
Lnbllnianb - Okodmstl
Afla-HutDik
Slub.- Blęldbd
Pomezaaia- HelmaD
Radomlak - Karpaty
S:zombłertł-Wł!lilob

lawpoprzeczk~.

Ambitnie grający l:ieiczanie do koń
ca starali si~ strzelił honorową brarnk~. Najblitszy tego był Goł4bek,l:t6re
gostrzałz.ablokowaliwostatniejchwili
obrońcy

H
B
2~

l <l
4<1

H
".
2~

U•la - Pluecmo

4:3

Bddaatów - Motor

2:1

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

Siarki.
SLAWOMIR SIJER

*

GRUPAJ

Amka-Sląsk

GRUPAD

opuścił boisko. Osłabilo to defensyw~
Bl~ldtnych co prawie natychmiut wykorzystali gospodarze. W 42 minucie
Rozmas idealnie obsłużył Bltłb, który
z metra strzelił swojego 20 gola w rozgrywkach.
Po przerwie napór Siarki wzrósł
jeszcze bardziej, aledzi~ki dobrej vze
Lllklewla. gołe nie padały. Dopiero
w 77 minucie po podaniu Sldaa.Jb,
Pluzczyjsld podwyższył na 2:0. Dwie
minutypótniej, znów po podaniu Sterantka "Z bliska wepchnął pilk~do bramki Rollllu. Ten samzawodnik w B1 minucie ustalił wynik mccz.u po szybkiej
wymianie piłek z Bialldem.
Nieco wcześniej na list~ strzelców
mógł wpisać si~ lJotełt, pO którego potężnym strzale z 20 metrów piłka trafi-
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34
34
34
34
34
34
34
34
34
10. t..bliaiub 34
11.H•taik
34
ll.haidlo.U. 34
IJ.AYia
34
14.810~ 34
I.S.IlADOMIAK 34
16.Wisłob
34
11.BU;KJJM 34
18.......1}
34
l. Bddaatów
l. SIARKA

3. Piasea:no
4. Okod-ski
.5. Unia
6.Motor
1. Poloaia
8.He...._.
9. Po.euaia

48 .54-18
41 47-10

41 41-34
39
38
38
l8
36
36
3.5

38-19
.53- JS
46-31
36-16
4.5-33
3t-4.5
46-46

34 .U-41
33 41-39
31 30-40
30 41-43
16 19--41

l.5 ..._58
l i lA-6t
14 13-51
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Mazurach nieznani sprawcy skradfi stalowy most.
Pocfęfi go na larwalki i wywiei/l w nieznariym kierunku.
Dalszy fos mostu jest równie nieznany, polleja rozkłada
ręce. WkaJ.dym razie, jeMJ którego~ dnia z warszawskiej Starówki zniknie kolumna Zygmunta nie należy się dziwić. Podobnie w przypadku
zaginięcia Pałacu Kultury albo !Mtorca Centralnego.
Padła propozycja, by kradzież mostu uczynić polskim wkładem do
Księgi Guinessa Mimo wszystko, uwatam tę propozycję za śmieszną;
nie przemyślaną. W Polsce kai.dy dzień przynosi większe kurioza. a im
blitej wyborów prezydenckich, tym ~mieszniej. Więc po co się czepiać

N~

l
~

~E

3~

1

mostu?
W telewizji publicznej dyskutowali: Korwin-Mikkei Jan OlszeWSki.
Panowie reprezentowali prawicowy Konwent św. Katarzyny, który iest
czymśwrodza}usupemądudlasfrustrowanych /pozbawionych władzy

kanap. Superrządchce obalić rządzącą koalicję waląc w komunę i pod·
lizując się chłopom z PSL, którzy jakie ochoczo z tą komuną kiedrl
kolaborowali. Wspomnhma dyskusja rozpoczęła się od zgodnego
duetu na temat lustracji, następnie Korwin-Mikke stwlerdzH, że prezes
Strzemboszotacza się masonami. Olszewski ostro replikował- i w tym
momencie czar prysł a zgodnoot poszła z torbami. N.Ua}utrz Slrzembosz ogłosił w gazetach, że pozwie Korwina do sądu. Przypominam, że
i Korwin, i Olszewski, i Strzembosz reprezentują prawicę, która chce ftć
do wyborów jakjeden mąt, z "Bogurodzicą" na ustach. Próbkę tej jednaki oglądaliśmy w telewizji. Zaprawdę - cot tam przy niej kradzież
jakiegOO mostu.
Równie wesoło na lewicy. Po glosowaniu nad przedawnieniem {fub
nie) przestępstw z okresu PRL. poseł Kwaśniewski stwierdził, że głoso
wal przeciwko przedawnieniu. Kiedy sprawdzono, okazało się że gło
sował .za•. "Ynikaz tego, żeKwaśniewskijestwopozycji, alesamotym
nie wie.
Lepszy od kradzieży mostu okazał się także byty belwederczyk
Falandysz. Mistrz jest obecnie gorącym zwolennikiem prezydenckiej
karlery prezes Gronkiewicz-waltz. Jego zdaniem "panią prezes mogłybypoprzeć wszystkie kobiety: feministki, katoliczki. Zagoniłyby facetów do garów, a same mogłyby wzląć się za władzę".
Zważywszy, te pani Gronkiewicz-Waltz jeżdzi z pogadankami na
Jasną Górę f w pogadankach tych piętnuje rozwody, aborcję, edukację
seksualną i nadmiernie zeświecczony świat Falanetysza rozumienie
feminizmu jest nader oryginalne. Feministka to taka, która siedzi
w kuchni, barM siedmioro dzieci l myjepijanemu mężowi nogidziękując
Panu Bogu, że dał jej życie długie l szczęśliwe. Zgoda, takie feministki
paniąprezes na prezydenta wybiorą i profesorfalandysz majakz:wyfde
rację.

Natomiast na zjeidzie .,SolidamOOci" wystąpił prezydent Wałęsa,
który obiecał, że gdytytko znajdzłe okazjęobali legalnie wybranyparlament Jskasuje rząd, wktól)'m zasiadają równieżjego ministrowie. Tego
nie ma co nawet komentował. Waga argumentów prezydenta jest tak
wielka, że zarwałby się pod nimi każdy most. Nawet bez pomocy zJcr
dziel.

ilAICBYfANI BY-M NA 1:11CI/ TO Tez fW.§If fł?t17YL/t.Ą
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ceremonii wr~czania

świadectw

dojrzałości

uczestniczyłem prywat·

nie dwa razy. Przed trzydziestoma laty
(1965) odgrywałem radosnego absolwenta,tydm:ńtemuwystąpiłemwroli
dumnego ojca, przybyłego do szkoły,

abytowan:ysz)'Ć .szczęściu córki. Otó1,
niew1ele brakowało, a do tego drugie-

go wyst~pu w ogóle by nie doszło- ze
strachu. Uświadomiłem sob1e mianowicie, i:t: prztleciało mi gdzieś ponad
głową i między palcami trzydziestolecie, w którym nie zdarzyło si~ tak naprawd~ nic dobrego. A to nie nastraja
iniepodnie<:a,zwłauczakiedysi~wie,

:t:e i nast~pne nie obejdzie si~ bez pospolitychproblemówbytowych,zabijających powoli zapał i radośt istnienia
dzisiejszych maturzystów.
My te:t: wchodziliśmy w swoją dojrzalośt z nadzieją. Wierzyliśmy - na
ogół bez zastrzeżeil - w szczęśliwe
gwiazdy nad nami i szlachetne ideały
w nas. Mieliśmy wielkieplany i niespo:t:yte siły. Z wypiekami na twarzy
odbywaliśmy doc1erljąC4 do nas wte-

własn4, akademicką, rewolt~. Przez
chwil~ poczuliśmy si~ twórcami hi stO+
rii. Przebudzenie przyszlo w niecałe
trzytygodnie wraz z wykazami studentów, relegowanych z uczelni Warszawy, Krakowa, Poznania i Wrocławia.
Dziwnym trafem podpisali je, z upowatnieniasenatówiodpowiednichrad
wydzialowych,nasimistnowie,którzy
bez wi~kszych ceregieli wyrzek.li si~
wpajanych nam ideałów, aby nie utra·
cić zdobytych pozycji. Tylko nieliczni
zachowali si~ zgodnie z naszymi ocze-

ność.Oowiedziono,iżwcalenietrzeba
b}'Ć mądrym, by do czegoś dojść: wystarczy b}'Ć, koniecznie po właściwej
stronie. W dwa lata później wypromO+
wano nas na lekarzy, intynierów, prawników, nauczycieli, pismaków; po!
tulnych inteligentów, wya.lienowanych starców, kibiców a nie animatorów :t:ycia publicznego. Ten i 6w coś
tam odkrywał, badał, pisał, zjednywal
sobie mocodawców. chwalił przywód·
ców, a na imieninach tony smęcił, jak
inteligencji przystało. Trzeba nam by·

Prognoza
· •
z podsumowamam
w tle
FElJKS KUŹMA

si~

do zwi~ej z nią odpowiedzla.l·
n ości. Egoizm wziął gór~ nad altruizmem, prywata nad racjanii stanu. A
nam brakło siły i niezbędne:! dziel noś·
ci, by w stosownym momencie prze·
ciwstawić si~ dewiacjom, odst~ps·
twom i zaprzaństwu. Pocz~liśmy tedy
wchodzić z łobuzami w układy, miast
znimiwa.lcz}'Ć.Sądziliśmynaiwnie,że
udasi~ w końcujakoś ich ucywilizować

i zaprząc do działania na rzecz dobra
wspólnego. Niestety. Nie udało si~.
Przegral~my jeszcze raz.
Zgodziliśmy si~ wszak na post~pującą degradacj~ placówek naukowych,
sztolnietwa wytszego, średniego,
a zwłaszcza podstawowego. Nie powstrzymaliśmy degrengolady teatrów,
filharmonii, domów kultury, bibliO+
tek. PrzyZWoliliśmy tym samym na og·
raniezony dost~p do kultury, a co za
tym idzie, wtómyanalrabetyzmspołe·
czeństwa. Nie obroniliśmy publicznej
słutby zdrowia przed doktrynerskim
monetaryzmem i fiskalizmem. Nie

zdołaliśmy zahamować narastającej
pazerności jednostek, tuczących si~

kosztem nąjsłabszych, a takie przybie·
raj4cej na sile brutalizacji stosunków

mi~dzyludzkich.
Przyspieszyliśmy
~:~:~~~~ige~b~;~~~J~:::::: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___. ::~ln:'~~~~~ra;~t~:~~:

liWI Hegla, Kanta, Husseria OyskutO+
waliśmy całymi nocami o czekającym

kiwaniami, choć przyszło im za to za.
płacić bardzo drogo. W par~ miesięcy

na.sobowi\Zkuulepszaniaświata.Fas-

późniejwyszlonajaw,i:t:całąt~rewO+

cynowały

nas pierwsze zało&owe loty
na Ksi~c. obiecujące początki inrormatyki, rodz4casi~mikrobio10Jiaoraz

intynieria genetyczna. Chodziliśmy
do teatrów i na koncerty, słuchaliśmy
zachodniej muzyki, tailczyhśmy rocka; no i kochaliśmy !i~, bo jakże bez
m1łoki i naprawiać świat'! Było pi~k·

nie.
Z ent~azmem powitaliśmy ,.pras·
tą włosn~", a potem zrob1liśmy swoją

lucj~ zorganizowały właściwie słu1by

specjalne, aby zapewnić ówczesnemu
re:timowi preteksl do: l) zaostrzania
kursów w ogóle, 2) wyeliminowania
inteligenckiej opozycji, 3) reanimacji
obłąkanego antysemityunu, który
miał odwrócić uwag~ społeczeństwa

od niewydolności realnego socjaliz·
mu. Zdnianadzień_-jakwidać odebrano nam wiar~ w ludzi, obitatono nasz
polityczny 1dealizm, wyśmiano bezsił-

lo kilkunastu lat. aby pozbierać si~ na
nowo i jeszcze raz spróbować czegoś
sensownego. Szczęściem dla wszystkich, udało si~ tym razem lepiej niź
mogliśmy przypuszczać. Aliści nie na
długo.

Ze wsp&niałego posiewu ~Solidar·
ności"' wyrosła Rzeczpospolita elektryków, szoferów, kwiaciarek, aferałów, kanciarzy i złodziei. Nauczyliśmy
Polaków strajkowania. lecz nie nauczyliśmy ich myślenia. Zwróconą sobie wolność zaakceptowali z ent~az·
mem, z niech~cią natomiast odnieśli

śmy ludziom dotychczasowe ideały
i nie daliśmy im nic w zamian. Nie pomyśleliśmy też, poza niechlubnymi
wyjątkami, 0 sobie. Staliśmy si~ _ nie
wiedzict kiedy- autSiliderami we włas·
nym krąju, ludźmi{?) trzeciej kategO+
rii, współczesnymi pariasami.
Mamy na ~cie wspaniałą młodziet, myśl~ wyłącznie o tej prawej
i utalentowanej, która jut teraz bywa
lepsza od swych nauczycieli; będzie
przeto w stanie za par~ lat zbuntować
s i~ przeciwko nam. Musi przeciet. napra·
wić to, co my tak pi~knie popsuliśmy.

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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PRZEJAZDY DO:
MEMIEC
SZWA.JCARU
WLO<Jł

FRANCJI
ANGLD
IDSZPAMI
GRECJI
POR'IUGALD
HOLANOD
BELGU
KONCESJONOWANE LINIE
KONKURENCYJNE CENY

Al!I'OKARY l RUSY
KLASYLUX

WYNAJfM
AUTOKARÓW
l MIKROBUSÓW
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