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Na międzynarodowych Ta,,';'
gach Konsumpcyjnych w Poznaniu podpisano umowy eksportowo - importowe, na ,>umę 310 mln zł dew. znacz.ną
część. dotychczasowych kontraktów zawarto z krajami 50
cjalistycz.nymi, do
których
sprzedaliśmy m. m.
fa,rmaceutyki, przetwory owocowowarzywne, mrożcmki. kryształy i porcelanę, maszyny
do
do szycia i żyletki.
W zakupach z krajów s0cjalistycznych pierwsze miejsce
zajmują
tra.nsakcje 2'.
ZSRR. M. in. sprowadzimy ra
dzieckie zegarki za 31 mln u
dew. Z ekspozycją taorg:J.wą
zapoznali się członkowie sejIIlOwyoch komisji Handlu Zagrani=ego' i Pr7Jeffiyslu Lek~
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Ja-

pnyjął
pnebyw Polsce rl1JnIbrytyjskim
Amery. W
poruszono nieproblemy aktualnej

międzynarodowej

zagadnienia dotyczą
dal szego rozwoju stoków polsko-brytyjskich.
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SIę

Połowniak

\

września

Rzallo
odznaczenia
'd la najlepszych
100-1ysięczna
rzeszo
ICQvmi:kÓlN _ przemysłu budonaszym
wojewódzobch'od.zi dzisia.j swoje świę
w gmachu WRN
~sta\'''(':I",1
wszystkich przedbudowlanych przyjqł
rz KW PZPR - AleksanZarojczyk i· przewodniczqcy
WRN - Antoni Połowniak.
powitał A Zarajczyk,
serdecznych słowach
UZlęko~Yol budowlanym za ich
w budowie "druDzięk; wielkiemu
lllQ<lzo·waniu i wytężonej proterminem społeczeńWOje1lyó<:lztwa otrzymało tak
inwestycje, ja.k Cemen.. Nowiny II", trzy bloki

energetyczne w Elektrowm "Kozienice",
Zakłady
Przemysłu
Wełn i anego w Opocznie, Chłod
nię Składowq w Kiekach, przed
term ine m zakończony został równ i eż I eta.p prasowni w ostrowieck iej .hucie. Mówca podzię
kował za dodatkowe obiekty socjalne, ośrodki zdrowia, szpi.tale
DOKOŃCZENIE NA STR. Z

I sekretarz KW PZPR tow.
Aleksander Zarajczyk wszystk im odznaczonym złożył serdeczne gratulacje. Na :zxijęc iu :
gratulacje przyjmu.je Stanisław Szma.ciarski.

.r~

Rok

Prze

Posi zenie
Prez diUID

pracowników

1973

ni

kiego.

słow·ic. iele.· SZS~

Z okazji rozpoezyn&AeeI:'O się nowego roku akademicklep
sekrełarz KC PZPR EDWARD GIEREK przyjął delegację Socjalistyczne~o Związku Studentów Polskich. W spotkaniu uczestniczył równiei człoDek Biura Politycznego, sekrełant
KC PZPR Edward Babiuch. Uczestnicy spotkania poinformowali I sekretarza KC PZPR o efektach codziennej, stu~
denckiej nauki i pracy. dotycbczasowym dorobku organizacji
i zamierzeniach na najbliższy rok akademicki. W rozmowie
poruszono łei zagadnienia ~De z socjalno-bytowymi warunkami słudentów. Z *azji nowego roku akademickiego
Edward Gierek pnekual całej studiującej młodzieży serdecz..
!re życzenia dobrych wyDi.ków w Bauee oraz pOmyślnoścI OS~
bistej.

I

Prezydium Rządu na kolejnym posiedzeniu zaakceptowało
program kompleksowego zagospodarowania mineralnych surowców odpadowych. W programie zostały
określone
zadania dla
resortów. Prezydium Rządu
rozpatrzyło projekt uchwały
Rady Ministrów, który ma
na celu stworzenie sprzyjających warunków dla zwięk
szenia pogłowia owiec, produkcji i skupu młodego żyw
ca baraniego, wełny i skór
futrzarskic h.

nieobojętne

Sprawy

oSIrzeżeniem I

Omówiono również niektóre problemy polskiej atomistyki.
Rządu podjęło
umożliwiającą przy-

Prezydium
decyzję

spieszenie budowy i wcześniejsze oddanie do eksploatacji drugiego reaktora w
In stvtucie Badań .Tadrowvch
w Swierku pod Warszawą.

Fot. J&zy Burozyn

o

tym, joIcie niebe1!pieczeń.
gl'Ozi motocyklistQCTI lub
pasażerom samochodów, obrzucanych kamieniami przez
roz.
wydrzonY'Ch wyrostków, pi-soltś
my już kfl ka krotnie. Na na·s.ze
sygnały w tej sprawie błySoko.
wk:zn ie reagowo.ła Milicja
Obywatelsko, dzięki łctórej
bezp i.e cznie można już przejechać
. trasq
Kielce - Opołów.
Od
nieoowna
spokój
zOpor1<:MK1ł
także no drodze prowadzącej . z
Kielc do Moro.wicy, gdzie chuligań~kie wyczyny
dawały
się
szczególnie odczuć w rejonie
wsi Bi łeZ<].
stwo

W

czerwcu

br.

mi.esz.koniec

miejscowości, Andrzej Kwiecień, rzlJoOił ka!nieni~ do ja..

tej

dQcych

Jana i
Rio

br.

Wieslowa-;

motocyklem
Stanisławo
powtórzył

G. 23

wrześ

swój wybryk,
nucojąc tym razem pod koło
nodjeżdżojqcego motoc~ betonowy słupek.

Tego samego dnia. drugi
mieszkaniec Bilczy, Morek Ptak,
wpadł na borozlej idiotycz.ny po
mysI. Korzystajqc z pory wieczornej, ułożył na rudN~ tro-

m03tów w naszym
pr"lynoozą

Z.2rte

K:elv.-y-

rdzą

przysłowiowy

Międzynarodowe

Ranny w wypadkU drod31 dowód trosklii . przywiązania do swego
ktory równiez do=al ob. Obaj
zostali
uderzeni
cIężarówkę na szosie w po~<lrasu w Indiach.
ne zwie~zę posłucha
słoń

na
-W

tr~l>ie

•

ze
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ranne~o

pana i za-

na posteru-

miejsco\\ości Tha~-

.,

l

archeologów w Kielcach
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Pilwiat staszowski
II naj"I epszy

w zbiórce na NFOZ
Na trzy miesiące przed ter~
minem, mieszkańcy powiatu sta·
szowskiego
wykonali
roczny
plan zbiórJ.'i pieniędzy na Narodowy Fundu z Ochrony Zdr..
",,':la.. wpłaeając na ten cel 1.673
łys. złotych, tj. o 5 procent wię~
eej D1Z pierwotnie zakładano.
Na szczególne uznanie zasługuje
fakt, iż wzorowo - jak nigdzie
w województwie - spisali się
rolnicy. Planowaną roczną zbiór
kę przekroczyli oni już o 19 pro
cent
(JaS)

"o-

r<l'Z?aczy".
rl[OlfiC:ZRNI1~-

spotkanie filmowców

słu.p,
na który
samochód osobowy. W
wy"" ,ku zderzenia pojazd w'f'N~ó-:
cił się, odnoszQC liczne oozicodzenio. Na szczęście pięć osób
jadqcych samochodem n'joe stro>o
ciło życia, a pnecież mog.lo się
to skończyć tf1Clgic:Mie.

sie betonowy

wpodł

---

•
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a le

We wtorek. l! paidzieruika, o ~odz. 16 rozpoC2lyna się w kieleckim kinie .,llolosłtwa" kOlejny "I l\luzealny Pnegląd Filmów.
Zgodnie z przyjętą zas~ podejmowania co roku innej tematyki, w tym roku będzie to I Międzynarodowy Prze~ląd Filmów Archeolo::-icznych. Kieleeka impreza organizow:!na przez Muzeum
Swiętokrzyskie pny współpracy CFO "Filmos" i pod patronatem
Jl.linisterstwa Kultury i Sztuki zdobyła już sobie uznanie w całY1D-świecie.

skie nie dotarły jednak jeszcze
do Kielc, mimo to organizatorzy mają nadzieję, że kraj .ten
będzie jedenastym uczestnikiem
przeglądu.

DOKOŃCZENIE NA STR.
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Bioprognoza

tegorocznym przeglądzie
wezmą udział
wytwórnie filmowe i telewizyjne z dziesię
'ciu pańotw. Po raz pierwszy w
~ym rpkl! Yl p~gląd!ią piorll
W

Nasza dawka
witaminy U"
czyli

•

udział:

TEAM derska
łr~e tu.

szwedzka
wytwórnia
Film AB oraz holen~T Teleac z ur:lz;ał
s'VO) z~losi.a

ró\\-we! Jwpowa,

filmy

japoń~

Uwaga. kierowcy I przechodnie I
szczególn:e rano ogra-

W i dz i O-lność.

n iczo no, drogi miejscami śliskie.
Sytuacjo
biometeorologiczno:

ostr-on.. dolegliwości
kota rolne.

http://sbc.wbp.kielce.pl

zoreurnotpne I

Słała
że

Zapewni>llłaś
przecież,
będziesz
kochać
mnie

mnie wieczni.e, a ieraz ...
Co chcesz, jeszcze nikogo
nie
kochałam
tak
,.wieczni::!" jak ciebie!

SfłłONA

WDniu Budowlanych
DOKOŃCZENIE ZE STR..l
oraz za- 40 tys. m kw. powierzchni mieszkań, które budowlani
odda~zą w tym roku ponod plan.
Wyróżniającym
się pracownikom przedsiębiorstw
budowlanych przewodniczący Prez. WRN
wręczył
Antoni .Połowniak
przyznane przez Radę Państwa
wysokie odznaczenia państwowe.
Krzyże Kawa·lers~ Orderu Odrodzenia Polski, złote, srebrne i
brqzowe Krzyże Zasługi otrzymoli:
Edward
Piqt4cowski z

Kielecka PAH

-najlepsza w kraju
Powszechna Agencja Handlowa w Kielcach powstala w 1968
roku. start nie byl zbyt polDyślny,

bowiem we

współza

wodnil:twie pomiędzy zespolalDit usług handlowych w skali
kraju zajęm ostatnie miejsce.
s,stematycma praca Bp.rn.wila. że jI.Irż 1971 roku kielecki zespól awansował na V
miejsce, a
minione póIIrocze
tego roku zakoóczylo się niespodziewanym
zwycięstwem.
Kie1eok:a PAH uzyskała najwyższe obroty
handlowe przy
llajmniejszych Irosztaeh. wylronnjąe zarazem zadania I
półrocza w 151 proc.
(JPA)

Nie z naszej winy

Wyjaśnienie
Nawiązując do informacji na
temat ostrego zatrucia lekami
jednej z pielęgniarek kieleckich
(.,Ęcbo dnia" nr 231 z
dnia
26.IX.l9'13 "Tragiczny final
żartów
personelu szpitalnego")
ł lmmentana z dnia następne
wyjaśniamy, że wypadek ten
zdarzył się na Oddziale I Psychiatrycznym Ostrym,
podległym nie, jak nas mylnie poinformowano, dyrekcji Szpitala
Wojewódzkiego, lecz Wojewódzkiej Przychodni Chorób Ukła
iłu Nerwowego w Kielcach.
Jednocześnie przepraszamy dyrekcję Szpitala Wojewódzkiego.

'o

o

RPRI, Zygmunt Stugient z KBM
w Radomiu, Władysław BOł"an z
KPI B, Stanisław Brzeziński z "Cementobudowy" , Bogumił Koseła
z OP~O, Kazimierz ta.komiec z
PBM w Skarżysku, Mieczysław
Kowalczyk z JPB i inni.
Ponadło 6 osób udelcOl"owanych zostało odznał:ami ,:Za zasługi dla Kielecczyzny", 3 osoby
otrzymały
odz.naki ,:Za zasługi
w pracy zawodowej i społecz
nej".
Przewodniczący Zarzqdu Okrę
gu ZZ PPB - Ryszard Chatys
złożył meldunek o realizacji zobowi ązań w ra-mach
akcji ,,30
miliardów". Na 370 mln zł zadeklarowanych budowlani wnieśli już do ws.pólnego bonku 333
mln zł, tj. 80 proc. zobowiqzań.
Obecnie dla uczczenia zbliża
jącej się I Krajowej Konferencji
Partyjnej załogi Melu pnedsię
biorstw ~ejmują dGlsze zobowiązan ia produkcyjne.

•

•
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W niek.tórycll u.ozelniacl1 n.a.s7Jego kra.ju rO!Zr
poctZiyna się dziś nowy rok.
akademioki.
Uroca.ystości
inauguracY>ne odbędą się
m. in. w lubelskiej Akademii
Medyx;z.nej.
Uroczystość ta poląc.rona zostamie
z wręczeniem pierwszych
w Polsce dyplomów magistra pielęgnilM"Stwa.

o

"Warszawska Jesień"
- festi.waJ. muzyki wspólczet>nej
dobiega
k.ońea.
Dziś za,powJedzian.e są dwa
kon.oerty. Po południu wystąpi chór radia Si7JWedfllkiego, a wtieczorem - Po raz
d.ru.gi orki.e5tra radia
heskiego z Framkfurtu nad
Menem.

o

W Warszawie odbyspotkanie polsko-fiń
skiej komis-H mieszanej. W
wyniku tego spotkania nar

ło się

W Międzyzakładowym Domu
Kultury przy ul. Urzędniczej pracown icy KPBM spotłcali się na
uroczystych obchodach 25-lecia
~tnieni a przedsiębiorstwa. Przewodniczący Prez. MRN w Kielcach - Romon Wojłarowicz wrę

podpisanie 2-letniegO programu reali.zac:ii urnowy kulturalnej i naukowej międ2:y Polską i Fin-

czył

wyu:nia!rU

przedsiębiorstwu

piękny

sztandar ufuooowany w dowód
uznan ia za zasługi KPBM dla
Ziemi Kielec~ej.
Wieloletni
proc:owniłi: przedsiębiorstwa - Adolf Krogulec odznaczony został Krzyżem Kawolerskim Orderu Odrodzenia
Polski. 8 pracowni'ków ude«orowono Złotymi Krzyżami Zasługi,
4 srebrnymi i 3 brązowymi. Ponadto wręczono wiele odmak reg ionalnych i związlcowych oraz
dyplomów umania.
UPA)
Przewodniczący PrerL. WRN An
PQ.lio",,;;niak: d&.roruje Krzyżem Kawalerskim OrdErU Odro

toni

dzenia Polski z.assł:IriIOon~ praoown:ka budownictwa obecnre
ernet'j'ta Czesl;a.wa Sli wińsk iEgo.
Fot. Jenzy ~n

stąpiło

landią.

0 ' A.k1lu.aLne

problemy

spl'aW'iediliwości

były tematem spotkania w
KC PZPR publicystów pra
sy, radia, telewi.z;ii i agencji z kierow'lllictwem Min:isterstwa. Spra.wiedliWQŚ
ci Sprawy be referował
min. Sta.nisław Ber'Iltowicz.

o

roczmicę
powZwi ąrzlku Zawodowe

W 20

stania
go P>racowników Państwo
wycil i Społe<:rZl11ych od.b yła się

stość

w Wa:rszawi.e ucoczy
dekocacji od:zna,cze-

państwowymi grupy
działaczy
tego
2JWiązku.
Aktu
dekoracji
dokonał
prz.ewod:niczą-cy
CRZZ
WładyslaJw Kruczek.

W odpowiedzi na publikację
,,Leki nie mogą się " ulatniać"
(,.Echo dnia" nr 232 z
dnia 27.IX(1973), której podstawą stał się akt oskarżenia przeciwko Jerzemu B. i Władvsła
wowi B., skierowany przez 'Prokuraturę
Powiatową do sądu,
"trzymaliśmy
pismo z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Rałun\towego w Kielcach, w którym m.in. czytamy:
.. W powyższym artykule poaane zostały mylne informacje,
dotyczące
kradzieży
narkotyk6w w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Autor artykułu podaje, jakoby na fakt
kradzieży narkotyków i recept
w naszej Stacji nie było żadnej
reakcji ze strony dyrekcji Po,otowia Ratunkowego. Fakt ten
nie jest zgodny z prawdą, gdyż
• zais1nialym fakcie kradzieży
narkotyków, jak i recept, w
trybie natychmiastowym została
powiadomiona
Komenda
Miejska MO w K ;elcach
p ismami nr III-051-32'73 z dnia
a.VI.1973 r. oraz nr III-051-34 73
I dnia 21.V.1973 r. i na podsta'e w mienionych pism zostało w z zęŁe przez
organa MO
doc odzenie na okol'czność k!'adz'e v.
a·t nie b .... ły p!'Ze~ła
n pisma wv·aśn·aiące. skier w ne D~zez tub1s%.\l S'acie do
dy 'e t ' joi O w K' 1_
~ J-?~ - "-3 z dn'a

pt.

r. W z . z ClI z pomv o s r <to' mlłdi.

i
.~"

e tu
...

~rl

}, d

T
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_ ...... .,
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Zorowno Wrzej
Kwiecień,
jak i Morek Ptol.c, zost,ałi oresztowa.ni j whótce stClll1ą przed
sQdem.
Z pewnościq zapadnq surowe
wyrooki. Niecooj będą one 0strzeżeniem dkl
tego
rodrooju
chuJ igon ów. I również dla tych,

I.
-zaslużonym

pracownikiem
rolnictwa
W Domu Dziennikarza w War
szawie

odbyła

się

urOCZystość

nagród przyznawanych co roku przez Klub Publicystów Rolnych SDP za osi~g
nięcia w popularyzowaniu problematyki rolnej. Jednocześnie
Z d2ńennika.rLy otrzymaJo odznaczenia państwowe, a kilkunastu odznaki "Zasłużony pracownik rolnictwa". Wśród odznaczonych znalazł się również
dłu.!:'ołemi za.służony publicysta
"Słowa Ludu" i zastępca Daczel
n~o reda.ktora ,,8ł.mv,," ma
dyslaw Krogulec. Graiulajemy!
wręczenia

Wielka Orkiestra
Symfoniczna z Sofii
wystąpi w Kielcach
W niedzielę, 30 września, o
godzinie 19, w kieleckiej filharmonii wystąpi Wielka Orkiestra
Symfoniczna Radia i Telewizji
w Sofii pod dyrekcją Vassila
Stefanova Orkiestra ta wystę'. powala ostatnio na "Warszaw..klej Jesieni". W programie : Uwertura świąteczna - W. Stojanova, V Koncert fortepianowy &-dur Ludw>.ga van B~
ethovena., w którym jako sru:sta wystąpi Anton D.:kov, <raz
m Sym!onia a-moll SergiuBz:a
RachmaninoWa.

Cyrk
przyjechał...
Jai wkrótce .:ośeU 1tęd.ziemy
w Kielcach :zua,komity eyrll: ,,Po1D.w.", eie5Z'łey się sław"" Die tył
ko w kraju, ale i za ~ Be"
pośredDio po występach w &%weeji, cyrli: zaprezrntuje _we, atraJteyjne wido1ri&ko. "Polonia"
rozbije lIJlII1ioty .... taw. Pai&:h
Górlradl u zbiegu uL Wojska Pol
skiep i z"romsm.:o. Pnlllirra
jai Z paźdrierDilra.
O godz.. U.
Sprzedaż biletów pAWaclq Ir.asy
eyrlm i ,,<b'bisu".

Opoczyński

(pod)wieczorek

NAAlIASTKA EUROPY ...

W śród

znanych typów samochodów
osobou'ych krążą po OpoczJ!le u,'<lZy finezyjne,
w kszuucie i z rejestTacją, ;akitch w innych mia_
stach spotkać nie moż1UI. Po wąskich wY'::lOis t ch ulICach opoczyńs1;ich jeżdżq zagraniczni
p jdl ~ci /n'anży we!niLl:nej, którzy w
ZPW
"O!XY.:z O" dozorują monta.ż i dzia.la.nJe "swa ch
u·zqd:en".
wielu

DOBREJ NOCY ...

Za-

<::f'lch

Sprawy nieobojęłn

cepc a Domu Wyciec.:::koUlego to Opoc::n:e
ze budynku tak do ;ume-n.tn.e ukrym'-ernych kamtcn'czek, że trocmo
1 la obsłu a dając k'ucz do gos]U

nie infarmu;e ;ak 'e u.·a.-u:nki
Mo::e to nawet d.qfrrze, bo

zybys::a.

którzy obrzlJoC.(!.ją
ciC!9~, co się też
lecoZ'fŹn ie.

kOlTlieoiami
zdaaa w

Serek homogenizow
- czyli rozkosz
dla podniebienia
W ~ęgowej
Mlecza·rskiej ..Rad.05tiO"ra"
Kie!cach .ruszym
nowego p rzysmaku
genizA>waonych serków
gowych. Novroczesne
n ia i na·jnQwsza te<:hlliOlog1111
produkcyjna sprawiają,
ciągu doby ,..Rad06toowa"
że wyprodukować 0Ir0l!0
kg serków nowego typu.
śli

wzrastać

będzie

popyt

proo.ukcja będzie
na. Miasto wojewódrz.k.ie
da już tych serków około
kg drziennie. Zamówienia

z

chodrzą

odleg~h

wiatowych
Sal:l(j,{,mi~
S'ta."'SZOwa i Wlos:zc7A>Wej
Nasze kieleckie serki
dawane są w
porcjach. Zdaniem
=Y już ich próbowali,
prodl1.lk't mleczarni jest
koszą dla podniebienia
więc sprobować i prawda co mówi ą
mogeni.ZJOwane serki
we wprowadzić na stale
nas.zego jadłospisu.

niami

. * .

-znj

NUMER 234

ECHO DNIA

2

niejeden gość wiedząc co mu się za.pewnia
w "ho~elu" co rychl.ej wyjechałby z tego miasta. N a przykWd w pokojU nr 15 o/n'U$ byl podziurawiony, . prześcieradła
postrzępione,
na
ścia1UIch wygrawerowane ini>Cja.lt; tUJwnych bywalców, a w lampce nocnej brakowa/o... ża
rówki.
SMACZNEGO!
Restauracja ,. ralwa" nie mogla wczoraj Z4zbyt bogatym i uTocmai,conym jadlospisem. Były gęsi, kurczaki t PilT;: dań bezmięsnych. Nie znaczy to jednak, że konsumenci
narzekali grerma(me na opoczyfuką gastr01WmIę. Tu prcwda. że nie by«> w czym wybierać,
ale jakość seTlL'owanych dań wyt6u:nY!L'ała braki. A przy tym ceny ust.:z1ono na n;eu;yg6rCY'..canym paz·omi e. Za krupni!c w~a.: :: du.:ą porcjq
gę i z ziemnia.kami
i buraczl'
po'> rano
u'c::orcj (i chyba nie tylko f(':J{J d:1'a' 1749 zł.
(st)

imponować

http://sbc.wbp.kielce.pl

Wyją.tlkowe

szcz.ęscle

Krzysz.to-f Ja,giello,
~j

"tatry", który

strzeilooym przejeUhie
wyro w
Wy.rnysrowie,
wło;;zc:zowski, wjech.a.t
komotywę. Samochód
b ity, a kierowca ÓDZna:ł
lekkich oMameń ciała..
W Dąbrow:e (pow. k
Marian W<l.wa.k, kierujący
są" pctrą.c:ł na jezdni J ana

g.u.s:a,

ktćTY· ZlJ6u.ł

r<lJIlllY·

W Ra.dlkOlWie (pow.
wal, Andrzej Ty~o

z

jadącegO
rY'Ilac'ką o

du. Pojarzd
8 metrów.
d-=nał

.. żuka"

ty Iną

wlókł

ki),

go

C

de~

powa.żInych

wy.
W

Wło>2'C ;Wm

CIa

loow,

kac
la

Stąporkor.v:e
Krzysztof ŁQkawski,

n.iJrn

rem

n :eostrożnej jazdy
.
uderz.ył w barierę
11105

w nast~t1wi.e cz.ego on

sam

raz .jadąca z nim siostra
li c:ę2lk:o Tanni.

Mi~trzostwa
świata

W

paleniu

się

Jed
do!
iąc

ju

mie
mit
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Międzynarodowe

spotkanie filmowców

•

r

•

II

DOKOŃCZENIE

ZE STR. l

W csasie pokazów konkursowych przedsławionych zostanie
zagranicznych i 12
polskich. Filmy polskie i zagra-

niczne oceniane są odrębnie.
Podczas dotychczasowych prze~lądów
obie te grupy były
mniej więcej r6wne liczbowo.
Niestety problematyka archeologiczna jest w polskich filmach rzadko spotykana. Miejmy nadzieję, że konfrontacja z
osiągnięciami innych krajów %3checi naszych filmowców do POdejmowania tej trudnej ale in-

Telefon interwencyjny
DOKONCZENII!: ZE STR. 1
Z....ca dyrektora MZBM Zbi
gniew Major: Nie jesteśmy w

stanie z uwagi na brak wykona~y przeprowadzić
niezbędn~b
prac. Oczywiście
~y sobie sprawę, że poprawiłby się ogólny
wygląd

- " Kompozycja"
temat popularnego Witka(tak
bowiem
potocznie
o Witkiewiczu) wypijuż morze atramentu, poprzy tym fakty prawdzizmyślone. Mity i legep.dy,
często
samemu . artvście
iWd:zięcz<lmy, zatarły być moostrość
widzenia tej
i nieszablonowej pomalarstwa Muzeum

różnorodnych płaszczyzn, kształ

ujęciami

tów symbolizujących postacie
lub zgoła tylko elementy formalne. Zgodnie z tym co napisano \ruano
ustalić tematykę
tej kompozycji złożonej ze splotu fantastycznych tworów zwierzęcych, gadów i zdeformowanych postaci jakich oko ludzkie nie widziało. Te fantastyczne stwory bliskie są tworom
jakie malow.iili H. Bosch czy
P. Brueghel. W tej sytuacji 0bojętne
będzie
czy
w
lewej części obrazu dopatrywać
się będziemy
znanego tematu
Zl.rlJaIl.IlY w kąpieli i podg1ą,da
jących ją lubietnych
starców,
względnie
jeszcze jednej trawestacji "Sniadania na tra~"
lub zgoła sabatu
dziwnych
tworów morskich, nad którymi
unosi się widmowa lecz potcetowo ujęta twarz. Za pierwszym
przypuszczeniem mógłby przemawiać
fakt, że erotyka zajmuje poczesne miejsce w pracach Witkacego.
W prawym dolnym rogu 0brazu widnieje podpis - Witkacy i ni~zytelne symbole literowe, które zaczynają się pojawiać od około 1923 roktL Z
reguły określają one ilość i jakość zażytYCh w trakcie malowania narkotyków.
Zachęcam
do obejrzenia 0brazu w pałacowej ~alerii malarstwa, świadczy OD bowiem
dobitnie o zaangażowaniu Witkiewicza w rozwój pllropeiskiej
myśli plastycznej XX wieku.

zanikiem linii lla rzecz

AVUH

lVięl~l!;rzYs:kiE!l!o

powiększy-

o nader

ciekawy obraz
który począwszy
związany był z
..formistów". W duchu
kierunku ukształtowana
kompozycja inŁeresują
nas płótna. By zrozumieć
sztuki Witkiewicza, naleo głoszonej przez
teorii .. czystej formy"
od naleciałości treści Artysta powołuje się
na analoglę z muzyaZ:laIaJ,łcą
wprost na słu
lll1eZ,uezn.le od form wyrzeczywistości.

dobierania - dla
komIlo2:yc i j
niecodziennie wprowadzał
motywów rzeczowo !}<esl.onVclh_ Cel swój pragnął
za pomocą działania
które winny u widza wywłaściwe przeżycia psy, jedna z nieolejnych artysty,
które powstały
1920-192.3 a charaktedzieł,

się

płaskimi

retuszu
Oto mów

początek

roku akademickiego. Jakie szybko mija
CZas: dopiero zaczynały się wakacje, o już lny letnie miesiące
sktL• • za nami i znów Kieke zarojq
się barwną
rzeszq studentów.
Jedni patrzeć będą na to z ra~ościq, a inni z · niechęciq, że iy
!ące dotąd od wieków w spoko
. . .' . lU i utartylJ1 porządkiem rzeczy
miasto rozsadzane będzie przez
młodzież, co to i dawnego obyCZaju nie uszanuje i wszędzie
Chciałaby wprowadzać swoje no

"'inki.

ki

Wiem. Tak jest. I jako z jed-

n~j

strony tradycjonalista, z dru
zas nie stroniący od rzeczy
nOwych, rozumiem pogląd obu
stron. Uważam bowiem, iż uCtelnie i studenci, naIWjący sennemu dotąd miastu nowe oblicze, sq dło. Kielc wiełkim owon·
sern i szansą, której nie wolno
t~arnować, a przeciwnie, trzeba
P 1 elęgnowZ1Ć i rozwijać. Jednocześnie jednak pomny
jestem

91ej

jeszcze juwenoJijnych ebcesów
i ni_qtpJiwego zgorszenia. jakie wzbudziły one w ni_qsticb
kręgach naszegQ społecz.eństwa"
naruszenia łodu i norm społecz
nego współżycia.
Rzecz polega więc na łJm. ob, maJeźć i ustano.ć lIIOdus
wiwendi dwóch owych won zagadnienia. Nie mamy bowiem i

mi.asta.
Od redakcji: Nie wystarczy
7ldawać sobie spra.wę, trzeba
pomaJować.

Czy

(Id)

W zarządzie

Spółdzielni

.,Rzemies'lnik"

o tym

wiedzą?

Mies:zkańcy ulicy Jagielloń
skiej w Kielcach: Bloki nr 51
i 53 remontowane są w żół

wim tempie. Ostatrtio 7Jdemon
towano rynny Gachowe i WQda

spływa

po

ścianach,

prze..

cieka wszędzie. Było chyba
dostaJtecmie dużo czasu i 00br~ pogody do p!"'2l~rowadz.e
nia tycll prac. Nic dziwnego,
że

robót
nie
skOÓCłlolnO
SIroro robomi-cy, za.miast pra.cować, urządzają sobie alk~
holowe libacje.

na

którą

fO!1lDOwano mnie
dzia1ek.

w

możemy

wiedzieć studentom - tym starszym, którzy S!lędzili już . dłuż
szy CIOS w mieście i czują się
jego obywatełomi i tym nowym,
którzy dopiero zaczną organizować swe
życie w
Kielcach.

i

•

potrzebnej tema-

tyki.
Kielecki pDle,:ląd ma chał :-.kter roboczy, charakter wspóloe,:o forurp dyskusyjnego filmowców i specjalistów - mu-

zeologów. Stąd też zdobyte tu
nagrody posiadają dużą rangę
jako wynik oceny fachowej uwzględniającej nie tylko walory artystyczne, ale także wartość dydaktyczną i naukową.
We wtorek, o ~odz. 16 bezpośrednio po inauguracji
rozpocznie się w kinie ,.Moskwa"
pierwszy pokaz konkursowy, w
czasie - którego przedstawionych
zostanie osiem filmów produkcji polskie;. Wśród nich: .. Piasek i kamień" o pracach polskich archeolog6w w Egipcie,
,.prastary skarb"
zawierający
sceny inscenizowanej pracy g6rników w neolitycznej kopalni
w Krzemionkach 0'1aŁows 1 ':"h,
oraz wstrząsający obraz wykopalisk prowadzonych na teren;e
obozu lqJncentracyjne~o w 0 świecimiu pt... Archeololi"ia".
Tet:o samego dnia drugi pokaz filmów konkursowyc~ o
god%. 20..30, w
czasie którego
przedstawione zostaną
cztery
filmy telewizyjne.
W
środę
przed
zamknięty pokaz w

południem

muzeum, a
o godz. 15 w kinie .. Moskwa"
pokaz konkursowy filmów zagranicznych. Zobaczymy na nim
m-in.: francuski
film
..Grota
L'Hortus" mówiący o tym co to
jest archeologia i pokazujący
rolę archeologów w badaniu zachodzących od tysiącleci zmian
kli.matycznych i biologicznych
(badania te podobne są do prac
jakie prowadzone były w jaskini ..Raj"). Radziecki ,,Kurhan
Wielka Mogiła" o badaniach gro
bowca
władcy
scytyjskiet:o,
szwedzki ,,Naszyjnik króla AdiIa" - ośmiominutowy pasjonujący film bez słowa komentarza ()[3Z kanadyjski ..K.a-

-

nie

czasu" o wykopaliskach
pradziejów Kanady.

Wieczorem o godz. 21 w Klu~
bie MPiK forum dyskusyjne
na temat obejrzanych filmów
na kt6re organizatorzy
~pra:
szają nie tylko uczestników, ale
także kielczan zainteresowany.:h
przeglądem. W czwartek,
o godz. 10 w sali muzeum spotkają się uczestnicy przeglądu na.
seminarium na temat sytuacji
w polskim filmie archeolo~icz
nym. Tego samego dnia ogło
szenie wynik6w przeglądu l
wręczenie nagród.
Bilety na wszystkie pokazy
w kinie .,Moskwa" nabyć można w punkcie
sprzedaży
w
dawnym
kinie
"Warszawa""
Dzięki
życzliwości
Wojewódzkiego Zarządu Kin - cena tyl.ko 3 złote.

4.x..

Gorąco zachęcamy do skon,..
stania z okazji. Na tej impre-,
zie ..wano się pokazać".
(jjb)

Ośrodek
kształcenia

kadr ogrodniczych

rozstrzygnięty
~

panie-

m;a.,·· -

recIaMooG

~

T___ S--ia)

""-i

~

~:

W cbiaIe ........... :

Od redakcji: Czy rzecz.y-wjBcle nie !na "l-ekarstwa" na tę
spókiz:iclt:rię?
Od
czego są
whdZe zwierzchnie spółdzielczości?

wałek

Konkurs literooki

żadnEgo
wpływu. O
wypacIk.a...~
piljań:stwa poin-

II nagrGd. - ~ _ _ •
Kielc. ... ~ uHa ............ .
rodz.... i .. - • tJ5. :d: lIrI ~ ...
S .....
R _ .... reporiaoi ~
na n~" - 6 tJos. 4. Wp

i.....

(kf)

~

CbclaIbyaa zatem, ab, _pojęłi, że tOj i ciszę. Obyczaj ten, w,tę
domy akademickie przy alei Ty- piony już przez włodze ponąd
siąclecia, uL Krokowskiej i gdzie t _ w innych miastacb, ostał
się jeszae znojdujq, nie są en- się jeszcze • Kielcach.
klawami, mimo że stoją ., zwar
2,czylbym sobie równiei, by
łJch gnipoc:h,
lecz stanowią domy akademidie przestaly roz
część miasto, że prawa i ob,brzmiewać słowną
pornografią,
czaje panujqce w dzieł nicach przerzucaną z budynł!u do buakademicłrich nie mogą być pni dynku i dochodzącą ai na uli·
wami wyjqt.kowymi • łamać . - . cę. Nie najlepiej świadczy to o
studentach. Nie przysparza im
tei mini u starszego społeczeń

dwóch społe którym podIegajq inni obywatemiejskiego i studen- le.
Chodzj mi przede wszystkim o
~ego. dwóch ośrodków, miasta w mieście i systemu w sy- ciszę, bo ona jest. jak mi się
stemie. Jest jedno miasto, jedno wydaje, głównym ok,eśkUkiem i
jego życie, jedno prawo i te sa- wychowania i umiejętnośd współ
iycia społecznego. Bardzo więc
me obowiqdci dla wszystkich.
To jest to, co chciałbym po- chciał!lym, by akademiki nie by-

nie.! nie

teresującej

mamy

Studenci i miasto
c: !!ństw,

iii

lnspeIdor Breoer s
mM:
Przy tycll budynkach in westorem
prac ociepleniowyeh
jesteśmy na spółkę z KPBM.
Prace wykonuje SpóktzieI.nia
.,Rzeomieś1nik",

•

eo ZYJO oekro le

20 filmów

St. J. Witkiewicz

. archeologów w Kielcach

l

stwa.
Traktuję rzecz poważnie,
taką dedytuję
ją nie

ko

a ja
tylko

studiującej
braci, ale również
władzom obu uczelni, miejskim,
a także polecam jq uwadze
czynników porządkowych. A gdy
w poniedziałek zbiorą się stu·

denci na pierwsze, informacyjne
zebrania. oto temat wdzięczny
dla opiebnów lot. Sam im pod
suwam materiał. Po to, by póiniej nie było zgrzytów, nieporoły, jak dotąd, wytwórcami hała ~mień i wzajemnych
niechęci
su, zalewającego całq okolicę między łJliosłem a studiujqcymi.
przy pomcx:y wywi~onych .na Bo lo jest nikomu niepotrzebn~,
zewnątrz głośników, działających a obtr stronom potrzeba harmo·
często i po godzinie 22. gdy pra ni i zgodnego współżycia.
wo gwarontuje obywatelom $pOZ. G.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Jeny Daniel :z ~
za reportaż .,Das>c*qd britftie ...,..
lef' - 2,5 tys. lIł: MieapI_
GIt
brolllllli z w...-y lICI _ _ . . .
job.a.z rodz.inny" - 2,5 tJ5. :d.
cbiaIe chrie
=P I chug;"
lo! ń Ip a
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__
_ _ n
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lo
za
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.. 0cmeA:.....
ch«oby" - 6 tys. zł: HI nagrod. Janino ~ % ~ . . Do
powioodG.nie "Hert.a In Iti" - 6 tJ5. ...
Wyróinien.ia (po 3 tys. :dl ..2 . . . . . . .
Bog....... Pastemc* z Kielc ... _
wi<l.danie •• Rzelca": KazMnien ~
siU z Opola . za zbi':'" ~
,,:zd.c:r.zenia": Standlaw lłogaJa z OżGrCM<J
Opaioowslriego za opooooiacb.
nie "SbGry" : Stanisl_ Mijos z lCieID
za opawiodonie "Wianek": H..,Kowionlli z Nowej !Wety "" QPGIIIbelanie "Drogo":
M...... paicllaoll6l
% Torunia
za opatNiodorrie ..,Strach...
W dziele poer;ji:
I nugroda HenrtI< Jocbi-.IIi •
Kielc za cyi" wierszy .. &jot mi<H*l""
"Prz'l'9<>tui Soi. racze,j", ..TIUdno ..
wierzyć" 6 'łys. :d; II nag<.odo Zenon Duna;cr,a z Pał> ior>ic lICI ctM
p~i "Plecy i!oInieno" .. "'"%ł: III nagroda - Slani""- NJ'CfGi ...
Kielc Z!O zbiór _ 1 .• Srnierć pooeRJ'"
-

3 tys. zł. W,...óinieolia (po 1 ....
Lucyna Subeł z ChI"ZlOl1l>Wa ...
pt. "K1eIecłde ;.",pr..je" ; ao.
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zbiór

guoła.

P.-..... % KMoic "'" .,...
"Wy:z:woleni"; HeI_ M,slel< % Gzę.
~ lICI qoI/I
_Chłapom
Itleleołcim"; .................. :ze SIoaod,Ioto
Ka.mIenIteI 1'11 lIIł6r. pL .,MoieM.
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Mogę pisoć wiersze najsmutnjejsze tej nocy.
Pisać no przykład: "Noc jest gwiaździsta
I drżą sine gwiazdy w oddali".
Nocny wiatr lerąży w niebiosach i śpiewa.
M0!łę pisać wiersze najsmutniejsze tej nocy.
Kocha/em ją i czasami ona też mnie /cochało.
W taleie noce jole ta miałem ją w ramionach.
C%~~walem ją t y/e kroć pod niebem niesleończonym.
Kocha/a mnie, czasami ja też ją leochałem.
Jakże nie leochać by/o uporczywych jej oczu?
Mogę pisać wiersze najsmutniejsze tej nocy.
Myś/eć, że jej nie mo. Smucić się, że ją straciłem.
Słuchać nocy ogromnej, bez niej jeszcze ogromniejszeJ,
I wiersz na serce spada jole roso na łą#Ci.
Cóż, leiedy mi/ość moja nie mogło jej zatrzymać
Noc jest gwiaździsto, o jej nie mo przy mnie.

Czego

ECHO DNDf ___

szukają?

•

Pablo Neruda
nmowskiej. Przytoczony przez nas
fragment wiersza pochodzi z ogłoszonego przed kilku loty cyklu ,,20 wierszy miłosnych". Mi/ość skończyła się - mówi poeta i żegna się z ukochaną wierszem melanchołijnym, jakby zawstydzonym,
że uczucie przemija, nawet to najpiękn i ejsze.

Dość dłu&"o wędrówki ptaków
wyjaśniano poszukiwaniem prz<,z

nie odpowiednie&"o klimatu. Uza
naturalny odlot
przed zimą do Afryki lub Azji. Ale nie udało się

ważano
jaskółek

Zagraniczne

kontakty
kieleckiej WSP
Rozwijają
się
zagraniczne
Irontakty pracowników naukowych kięleckiej Wy-żs:rej Szkoły
Pedagogicznej. W tym roku we
Francji przebywała m. in. dr
Wanda Kawczyńska z Zakładu
Filologii R.osyjskiej, pi<:"Ząca pra
cę
na temat kontaktów Lwa
Tołstoja
ze znanym pisarzem
francuskim, Romain Rollandem.
W czasie ostatniego pobytu, dr
Kawczyńsłca
spotkał~
się
z
wdową
po pisarzu, p. Marie
Romain Rolland, która przekazała specjalne pozdrowienia dla
prnoowników i studentów . naszej uczelni.

Melexy - p31skie wózki
8tnmnym zastosowaniu.

w

(napęd

ełełdryezny)

o

wszech-

Najszersze
sto.runki
łączą
WSP z Węgrami, szczególnie z
woje'llVództwem
komaromskim.
Narodził się projekt nawiązania
ścis~j współpracy Kielc z miastem Esztergom (Ostrzychorn) głównym
Ob'rodkiem kulturalnym tego regionu.
(jjb)

starych Kielcach

A tyle jest jeszcze do zrobienia ...
Pożyteczna
spodarność"

akcja "Porządek, czystość i gocieszy i buduje, ale budzi też pewe refleksje. Bardzo ładnie, że wzięłiśmy się
wreszcie do spraw porządkowych, które nigdy nie
należaly do najmocniejszych stron "duszy sło
wiańskiej, nieokiełznanej". Dlatego czas po temu odpowiedni, żeby sprawy czystości i higieny poruszać nie tylko "od wielkiego dzwonu",
ale również i przede wszystkim w życiu codziennym. I byloby dohrze, gdyby "porządek, czystość i gospodarność" nie pozostały tylko haslami tr«ającej akcji, ale zdobyły u nas trwa·
le prawa obywatelskie. rym bardziej ie wciąi
musimy naorabiać wiekowe zaniedbania. Weimy
choćby stan techniczny kieleckich ulic okresu
międzywo·ennego. Przy obszarze miasta w Toku
1928, obliczonym na 2 tys. ha, powierzchnia
ulic wynosila 66 ha, w tym zaledwie 17 ha zabrukowanych. Wobec takiego stanu rzeczy wysoka Kom:sja Sonitarna postanowila opracować
1I~-letni pic n porządkowania miasta, zaczynając
od sprawy podstawowej - brukowania ulic. Co
roku mialo się brukować ponad pięć kilometrów ulic i ukladać około 31 tys. metrów kwadratowych chodników. Założono betoniarnię, która miało produkować materiały potrzebne na
te ce'e. Nie!łety, z powodu braku środków ma·
teri I. ych, plan nie m •. ł
być
realizowany_
'ł latach 1931-1934 przebudowano tylko bruki
ścisłego śródmieścia.
Były

to Iota kryzysu gospodarczego, a pny
m ma istrat był zadłużony na wodociągi i kanalizację.

•

I

węd 'wek ptak

To wszystleo. Gdzieś da/eleo letoś śpiewa. Gdzieś do/eleo.
Moja dusza nie chce się pogodzić z tym, źe ją strociłem.
Pablo Neruda, chilijski poeto,
którego
prawdziwe
nazwisko
brzmiało Neftali Ricardo Rey~
Besua~to, zmarł 24 wrześnio br.,
mając 101 69. Uwożony jest za
największego
poetę wspólczesnego Ameryki
Łac i ńskiej.
Był
~aureołem
Nagrody Nobla i
Międzynarodowej
Nagrody le-

•

Próbowono taicie zadbać o stan sanitarny
stolicy województwa. W roku 1935 powstał zakład oczyszczania miasta, dysponujący niestety,
prymitywnym i szczupłym taborem. Zabrano się
do malowania płotów i usuwania najbordziej
rażących nieporządków.

O w,gląd miasta dbała także Rado Artystyczno-Konserwatorska. Kielcom przybyło tei zieleni, co było zasługą tzw. Komisji Plantacyjnej.
Komisja to kazała co prawda wyciąe bez uzasadnionej potrzeby kilkadziesiąt wiekowych topoli przy ul. Karczówkowskiej i przetrzebiła stary drzewostan parku, ale miała też osiągnięcia.
Powiększyła sz:':ółkę drzew alejowych nad Silnicą i założyła dwie nowe szkółki. W roku 1933
odniesiono duży sukces. Dyrekcja Lasów Pań
stwowych uznała Karczówkę za ścisły rezerwat.
Uporządkowano - w związku z tym aleję prowadzącą na wzgórze, niestety; na przekór mieszkańcom, którzy
niszczyli drzewka posadzone
przy alei jalc i drzewostan ng malowniczym
wzgórzu klasztornym.
Mimo tych i innych osiągnięć, Kielce nadal
jednak pozostawały jednym znajbrudniejszych
miast kraju. Złożyło się na to wiele przyczyn,
a m.in. brak odpowiedniej troski władz, brak
funduszy, brak konsekwencji w dzialaniu oraz
zupełna
tolerancja w budownictwie - każd,
budo~ał co chciał, ~ chciał i gdzie chciał.
Do dziś istnieją ślady takiej działalności, np.
rejon ulic 1 Maja i Armii Czerwonej- skupisko ruder, najróźniejszych bud i przybudówek,
oazy kieleckich nieporządków.
Opr. TERESA I.

dotąd

wyUumaezyć,

dłacze&"o

one czasem
całą
Afrykę. aby dotrzeć do zwrotnika Koziorożca, skoro zwrotnik
Raka
połozony
tysillce
kilometrów
bliżej,
ma także
cieJtly klimat. .Jak wytłumaczyć ponadto fakt, ze kosy , zięby, &"ile, czyży ki, pliszki, które były ptakami wę
drownymi, nie czują się gorzej,
mimo że zaniechały odlotów.
Uważano, że ptaki
wykonują
takie same loty, jak icb przodkowie, cofający się pn:ed 10doweem. Potem, kiedy odkryto
istnienie witamin, Uumacz!)no
odloty potrzebą szukania witaminowe&,o pożywienia,
które
zmusza ptaki, w pewnycb okresach roku, do lotu. Obecnie,
niektórzy przysi«ają, że przyczyną
jest
promieniowanie.
Twierdzą, że zwiększenie. lub
przeciwnie zmniejszenie intensywności
promieni podczerwonycb lub ultrafioletowvch moie działać na or&"anizm wę
drowców. Niektórzy naukowcy
twierdzili zaś, że przyczyną lotów są tzw. hormc.ny wędró
wek, wydzielane przez &"ruczoły seksualne
ptaków w okresie odlotu. Zaś ptaki pozbawione tycb gruC1!ołów nie odlatują ze swymi braćmi, bo n;e
posiadają
bodźca.
Ale nawet
istnienie "hormonu wędrówek"
nie wyjaśnia istoty sprawy instynktownej znajomości dróg
i wierności przyzwyczajeniom
przodków. I tu tkwi prawdziwa tajemnica. Skoro przywieziemv uprzednio uśpione ptaki
w okolicę nie znajdująca ~;I' W
tradycyjnej osi icb wędrówek,
umiei\ ol1e. Drawie zawsze trafić na wlaściw"
droęę. Kiedy
zaś jej nie znajdą, nie przystosowują sil' do n""71lrOnej ł,.~sv,
1rt'Z po prostu błądza. u~iłując
odnaleźć odwieczny szlak.
Ornitol~ Oskar Beinrotb badał z wielką pasją
niewytłu
maczalny upór wędrownych pLaków. Pisze on, że: •..zasiedziała
ezęściowo w A~Iii, dzika kaczka jest w Finlandii ptakiem
wędrownym, zimującym nad zachodnimi brze~ami Morza Sródziemne~o. Przywieziono więc do
Finlandii jajka kaczki an&"ielskiej. Młode kacsuszki, wyki ule
li tych jaj, bvły- pt'aetwem pół
domowym. Kiedy kaczki fiń
skie odlatywały. male patrzyły spokojnie.
Ale miesiąc po
ich odlocie, pewne&"o wieczoru,
przelatują

,

nim,

wyleczył i stali się
rodąco:nymi
przy j:wiułmi.

deszla zima i chłopca
na operację do
km szpitala. Po
cy w szpitalu
szał w nocy
bicie
szybę. Był to jego Ullllbllon.y
łąb.
Przyleciał
wiec
wając" z odległośzi 110
trów, miejsce pobytu
przyjaciela.
Każdy
z ptai<ów
bie&"UD. I tak siewki
ce Slę we wschOdniej
na północuym z:u:hodzie
ryki, wędrują z J.ó,nocy na
ludnie przez cały ł'acyfik
Wysp Polinezyjskicb i
l\lały ptasze K,
dalekiej póluocy,
gun południowy,
trasę równą prawie
wodu ziemskiege.
si on uderzyć skrz'vd.łaJu i
tej ogronocnej podróży?
ptak, petrel odbywa mniej
cej w tym czasie uu, .... u"u ..
dróż. Gnieździ się ua
dzie, a zimuje na dalekiej
nocy. I tu natrafiamy na
surdalność bipotezy
wy
jącej wędrówki ptaków
niem ła&"odniejszego
Przecież petrel zmienia
w poszukiwaniu czegoś
Amerykanie, przy
daru, obserwowali
drówki ptaków.
przelatuje ich nocą o
cej, niż przypu<zczano.
znali w_ nocnvt'h &"r
ki dzienne, takie
turkawka i inne. Dlac:z~ro
ciały noc:>? Czy
gwiazd, które
&"ę

staroźytnym

w.

In

Sz(~ZEPAl~S~r-

•

VI o .••

Wśród

narodów

&kich

dQ

młode wzniosły się, zakrt:Ślając
koło na niebie, a potem zniknę

ły.

Uprzednio

zależone

obrącz

ki pozwoliły prześledzić ich
trasę. Stwierdzono, że przeleci aIv odwiecznym szlakiem kaczek
fińskich

aż

do ieh zimowis1<a.
roku cz~ć ieh
wróciła de Finlandii mif' .i~ a
swCJrO 11 red zen ia. Doświadcze
!pe Oskara Heinrotha jest pr~w
dziwa łami~lówk". Skad mł.. de
ot,.,.vmały in~VJ1Howna 7n"j!)Jr"OŚĆ tra" i mir.i~~ 7'~ł'ł~a_
nia przybranych rodrlcó ?".
W

następnym

•W 1940 roku w zachodniej
Wir&"inii pewien człowiek znalazł na podwórku eborego &"0łębia i dał &"0 U-letniemu - synowi. Chłopiec zaopiekował się

na mieszka.ń<:a
N atomiast na eksport
w tym roku 75 tys.
i mych napojów
wych. to jest o 15
więcej n ii w roku 1972.
goroc:zny eksport będzie
szy o 10 proc. Wśród
wi~ch odb~oI'CóW wiIIl
gosłowiańskich
obok
NRD, Zw 'ązku RaidZl€C"""".
:Anglii i Szwajcarii,
że P olska.
•

Tylko w cze
W

w3lrl.Blkach

cywili:zJowa-

nych życie człow:eka zmieIillo się zasadnicro i rocmy
cykl rO!ZiI"odczy n'e ma dziś
uzasadnienia
frzjologiczneg.
Nie ulegla jednak zmianie
dynamika" procesów b,ochemiczn~h. regulująeych zdolność rozrodczą
wtrQju. Jak
twierdzą
niektórzy
uczeni,
cza-wiec porwstal nadal mie-:

http://sbc.wbp.kielce.pl

siącem,

WCU •••
w którym

oboj"a rodzicóW
piej

b

przygotÓWaJlY

jest
do

....ri...,.-,.-vn[la;IW

n:enia zadania
t
gatunku. Dz:eci ~ę e
czerwcu charakterJ7lllJą
lepszą

koooycją

psychiczną,

a pr~t
wybitnych: p:JIlitykóW,
nych, arty~tów j~
!Ueh t)2lCZegóJnie duzY·
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ECHO DNIA

300 milionów ludzi

Plebiscyt

mówi po angielsku,

"Dzikiej

Róży"

250 milionów po rosyjsko,
200 milionów po -hiszpańsko,
I8l} milionów po portugalsko

Sobotnio - n iedzielny
dodat ek " Echa nia"

I"

29- 30

- A Ty?

września

-

l

"Polacy nie gęsi, swój jęąk majq ...... Niestety, "nie posiadajq"
obcych. Uczq się ich przymusawo w szkole i na stu!;łiach oraz dobrowolnie na kursach .. Lingwisty", KMPi!( itp. Ale uczq się niewlaściwie: za krótko, po łebkach, przestarzalym sposobem. Co gorsze,
zaczynajq naukę za późno I w zbyt licznych grupach.
"Pół człowieka

beżowym,

i
jest

pomarań

brązowym
także

ozdosukienka.

CAF-AP

bez

języka "

To przysłowie z 1570 roku rłi
gdy nie było równie aktualne
jak dziś. Trudno wyobrazić s0b ie zbliżenie namdów, żniesie
nie dzielących
je granic politycznych, gospockJ.r<:zych i kultu
rolnych,
wzajemne przenoikanie
tego, co najciekaws.ze i nClJjlep.
sze - jeśli człowiek zczłowie·
kiem musi porozumiewać się no
migi lub dukać zdania z "Roz,
mówek". Zom iast _ języka, który
"i do Rzymu ooprowomi", mamy, niestety, język, który "się
próżny za zębami piąto".
Nie my j~i, zresztą. Począ
tek roku szkornego przyniósł w
co-lej Europie krytyc.zne publikacje na temat nouki języków ob.
cyoch. Piszący o tym są zgodni

o tyS. "idzó\v, 19 imprez

Amfiłea

rosła z"

r
ie uszek"

teatr
zaprezentował
dramat
Szekspira
,,Bomeo
i
.Julia".
Triumfv na scenie amfiteatru
DOKOI'JCZENIE NA STR. 6-1

w dwóch sprowach. te powojen
ny wybuch
międzynarodowego
w;;;pó/życia zast(]'/ ludzi nieprzygotowanych - nie tyBla hotelar·
sko i gastronomicznie, lecz prze
de wszystkim językowo. / że dotychczasowe metody nauki ję·
zyków obcych ni-e pozwalają no '
ich upowszechnienie.
Rzecz zoska·k ująca:
w
kra·
ja.ch o tok różnym poziomie ;
tra<:łycj(lch turystycznych, jak np.
Polsk(l i Francja, kłopoty lingwistyczne SQ bardzo podobne. Tu
i tam zbyt późno zaczyna się u·
czyć dzieci Tu i tam
językom
obcym poświęca się w szkole za
molo czasu . Tu i tom nauczy.
ciele są źle przygotowoni . do
zawodu . Tu
i
tom
wreszcie
wśród języków zachOdnich do·
m n-uje bez-opelacyjnie ang iel ski
(okolo 90 procent uczących się),
co wynik(l ni-e z potrzeb spolecz
nych tylko -z młodzi-eżCl'Wej mody.
Skutk iem tego kandydaci
na
nauczyc;eli studiują główn i e fi·
lologię angielską, w następstwie
czego będzie brakować preceptorów innych Języków i tok w

wspólcze nv

•

Na zakończenie prezentacji ~
bi egłorocznyc h prem-ier ubiega
jących się o
zaszczytny tytuł

umiejętności. We Froncjl absolwenci szkoły średn-i-ej moją zo
sobą półtora tysiąca godz-m nau
ki. U nas, przy stu lekcjach rocz
nie i czterdzi-estu uczniach w Ido
sie (chodzi, oczywiście, o tzw.
drugi język - zachodni), przypa
da n·a jednego delikwenta zaledwie porę godzin nauki w
czasie co/ego pobytu w szkole.
W obu krajach naukę języka ob
cego zaczyna dopiero młodzież
jedenastoletnio, gdy wiodomo,
że
najłatwiej
przychodzi
on-o
dzieciom przed szóstym • rokiem
życia. Takie maluchy szybko
i
bez trudu opanowują dwo języ·
ki: ojczysty i obcy i posługują
się nimi z jednokową swobodą
na miarę swoich potrzeb.

do

DOKOŃCZENIE

la.ureatki
plebiscytu
"Dzlikiej
Róży" przypominamy brzy spek
takle sztuk wspólcz.esnych.
"Hyde Park" Adama KJrecsmara oscylUje na gra.nicy kaba-=
retu. Dowc~pne zderze'Ilie
w
Hyde Pa rku,
który
zna,jduje
się .. w Anglii
czyli n,igdz.ie"
trójki nowo:ze;;nych
proroków
re żyserował Zbigniew Krężało w
ski. Publiczność bawiła się d0skonale choć spektakl budził
niekiedy kontrowersje.
Wystąpili: Kubuś Zd2isła.w
Nowicki, Młody Gn:ewny - .Jeny Piórkowski, Spadochronialrz
Zbigniew Plato, Bobby
Zbigniew Krężałowski, Owocarka Zdzisława Biełeclta-Piór_
kowska. W trzech rolach epi2lOdycwych: Pana w ciemnych o-

NA STR. 6-7

DOKOŃCZENIE

NA STR. 8

kółko.

z

Chcąc wyjść
językowego impasu

- trzeba ZCIICZąĆ od uprzytom
nlenia sobie, że obecn-e dawid
i spo-soby oczenia nie p.rowo<:łzą

5 minut dla siebie
Uroda zaleźy .d racjonalnego
odżywia.nia, smukła figura (oho
wiązują,ca od laJ) od właściwej

Repertuar

1913 r.

skazujlł się na rozmaipowodujące tylko ciąg
zmęczenie, anemię, zły hu-

Jekana)
te dieiy
łe

diety - DO i wiele kobiet do- mor, nerw_ość, agresywność,
staje istnego zawrotu głowy od niechęć do życia, depresję.
liczenia kalorii
i witamoin od
Wyłą,czają.c wypadki chOTOblina.jr02lll1a.ił.sJzych diet, mającycb
im w krótkim ezasie zapewnić wej otyło~i, wym~ającej leczenia speeja.liistycznego - wleidealną linię.
le kobiet podejmuje własne kuTymczasem
ostatnio
coraz
częściej pe.dnosą się glosy iywieniowców. ie dla równowagi
talt fuy~ej, jak psy.:rue-ej
lulhkiego ~aniznła nie ma nie
lepszego lIiż nie wyszukane ale
n3rma.ine, sm_e posiłJti spożywane w8i»lDie w gronie rodzinnym w atmosferze odprę
ienia i sJ»koju. One wpływa
ją w dużym siopniu na po«odnc u~bienie, ckbry humor które stanowilt me DlDitd ważne
s~1adJU1ti urody Dii cienka ła.!ia
czy długa szyja.
ra.cje odcbudzaJJtee. UZDaAc, Ze
Franouski profesor .Jean Tre- są zbyt tęgie. Ale jakie q ich
mo!ieres (autor "MaDDel elemEn- kryteria? Tablice idealnych wytazie d'alimentation hwnaine" miarow, pub!ikowaue w
nieoraz "Obesite") twierdzi, że isł kłó.rych pisma.eh? Sylwetki mocieją wIWawebie eboroby wy- delek czy gwiazd ekrana, które
m:lgajllce specjalnej diety, ale ~bulh3-ją
ich podziw? Pl'
jest icb ~unł!:ow. mało w po- zna.jdują.ca się w sklepach lonrównaniu • olbn,.rulł ilości( lekc,ia, pasująca częsł1J na chumasochi-"tów, któn,. (na~ęściej de n:\Stolatki, ale nie Da dojnaZ własnej inicjatYwY. bez rady le kobiety?

Adam Kreczmar - "Hyde Park"; reż. Zbigniew Kręża
lowski. Na zdjęciu: Zbigniew Plato (Spadochroniarz), Zdzisław Nowicki (Kubuś), Jerzy Piórkowski
(Mloiy Gniewny).

Wygląd
wośc,i

jest odbiciem osobotwierdzi
prOfesor
Tremolieres. - .Jesteś łakoma i
okrą,gła: harmonia jeSł zrealizowana. .Jeśli PrlY tym jesłeś
wesoła, w dobrej fizycznej formie, równie chętna ck pra.cy,
jak do rozrywki - jest to dowód
że sp35Ób odżywiania i tryb iycia są właściwe. Trzeba '-yswobadzić się z kompleksIl zbytecznycb 5 kilogoramów, przesłać
wcilłi myśleć o swej linii i żyć
oormalłlie.
.Jest neeslł wprGSl

Dobre samopoczucie, czyli
ten "błysk w· oku"
ni~

dla

francuski profesor - także wi
lu innych swych wa.inycil tun
cji, gdyż życie uległo radyka
nej zmianie. I to pod każdy
WJ:~lędem. Większość lulhi lu
np. pokarmy proste, naturaln
ale właśnie one są najtrudnie
SZe do nabycia zwłaszcza w kr
jach
wysoko
uprzemysłowi
wionych. Smaczny chleb, aro ,na
tyczne owoce i jarwyny, soczyst
mięso,
nie wymagające so.só
są coraz rzadsze, a przez
i
koszłownicjsze.
PrzeCliętn
żywność jest coraz bardziej
abawiona smaku . .Je się k~nc
trały i konserwy, mrożone mi
sa._ A tymczasem na wszys
kle cywilizacyjne stressy nie
nte lepszego, jak jedzenie pra
rządzone według starej rod'd
nej recepty. Tak twiudzi pr
fcsor
Tremolieres.
DolD&w
obiad spra... ia, ze czuje się wi
z bliskimi, że S?-Dl3tn~ŚĆ, ta ch
roba współczesności, nie ma
nas dostępu.
Pnestańm~ wobec teco my
o nowych dietach cu
o \aloriach, cholesterolu i .•• w
d:ze.. Siadajmy do stołu z prz
jemIlością, w
po1u~jnej atmo
ferze, z tymi, których kocham
Przynajmniej
w
niedziele
święta. I
jedzmy wszystko,
nam smakuje, tyle, ze._ w
miarkowanych ilo.ścia.ch.

ołAlc:lenia wcilłi leć

słuchae o czyidlś nadmiernych
kilograma.ch i ża.lach do całego
świaJa,
że
meba wynee się
smacz:ne(l;O, imieninowego toriu
czy ptysia z kremem.

Rodzina, gdzie dawnitd na je.Jnym z pierwszych miejsc znajdowało
się
iywienie bliskich,
nie spełnia jui dziś - 'wierd:d

IC

•
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Naczynia teflonowe. Cóż to taltie;:o? Do niedawna dla niewieiu wtajemniczonych naczynia teflonowe pozo$ławały w
aferach marzeń. Importowaliś
my je w niewielkich ilościach
s NRD. Dziś mamy jui na rynltu krajowe «antki i patelnie
kryłe teflonem. Nie lł4 one tanie - to oczywiście prawda.
Niemniej nae:zyDia takie warło nabyć,
bowiem nadaM się
do przyrządzania rMDCB'O rodzaju potraw. Możemy w nich
«otowac, pice, smaiyć" i dusić.
Teflon eharakteryzaje się odpornośc~ chemiC%Dą, nie requje ani oa kwasy ani tez na zasady. Dzięki właśnie tym ceehem nadaje się więc do pt.wldlia potraw kwaśnych. de
smaieaia petraw bez tłoszcu,
a dla n3-""I!C!;'o iołądka są to
apI'a'" nleobektne.
Naczynia takie, mimo że dr.cie, prsy Odpowiednim obchodzeniu się z nimi, będą nam slaiyć przez
wiele lat. Trzeba
jednak pamiętać, ze teflon nie ·
lubi zarysowań. D1atCB'o
nie
mołna do ' mieszania uZywać ły
iek metalowyeh lub uoiy. Aby
uniJmlłĆ zarysowania przy mieaaniu lub przewracaniu potraw, uZywamy jedynie speejalnyeh drewnianych łopatek.
(Nabywa się je ł~e z naczyniem). Hyeie
naczyń teOon..wyeh wymqa równiei ostreznoici. Wykonuje się te miękki
mi a.csotkami, nitką lub śeie
reez~ w wedsie z dodatkiem
dełerl'entu.
Nie wolno czyścić
pnakam!. Nie _iDa rewniez
ustawiać rondli jeden na dru«im, bowiem moiemy _kods;'ć
delikatne powiersclmie tefloJWwe.
PBOPOZYCJE. DDi proponuję sałatkę s Hnsa ~...
30 AS' dorsza. »~ kissMt.eb
oPrk'w, l ..... l ~.. sok s
puhwy eytryIły, )iii _ika
joBau oraz _'der . . smaka.
W'ęIIbeRCB'o "naa .Wać ze skiry i lIŚCi. ez"ste
kroi..,
OstryM neieJ. w ~ kodkę.; .Jabłk. i
oP-\: oltraDe
krwbl" peo1e_ie.. ~ kroimy w
-knPJd. . . . .lan i _ proclakły wywie:sa:W aras
saJnrasić _ .. ~ s ątryD.... a.d _ _ kra . . _____ i ~i

.a-

-.w:.-

Warto · wiedzieć.

Sri

Nepale

niepodlęgłe

"

ŁnOf:rt

Stąd

nowocześnie

loboroto

o nie
możno
językowych?
Dloczego
znOljdujq się pieniądze no tluma

czenie nie

zowsze worłościowej

beletrystyki. o nie mo ioch no ro
kup praw autorskich do nowoczesnych podręczników
ongiel.
skiego czy froncuskieqo? Dlocze
go w proqramach ośw:otowych
Polskiego Radio i Telewizji nie
mo miejsca na lekcje języków
obcych cUa szkól? Dlaczego przy
szli nauczyciele - studenci filo·
logi nie wyjeżdżają za 9ronicę
na proktyke żywego języ1co? (Po
dobno nielctórzy ~niści uda
jq się lotem do NRD, gdzie. pro

cujqc fizycznie. ma-jq okazje do
ro!mOW'f ~pókzesn'f'I"D jęzvk:e'Tl.
lecz czyniq to niejołlo ,,ftO Je-

;e.t

Powi4!dz

L1PIEC Cmielów

Ju-rk'll,

jokG

tera.z ty, Zbyszku

wiedz kio odkryl, U

po-

Ziemia

jest ołTqgla?
Jurek, proszę pana.

NIKODEM

•

ZDZISŁAW

Cmieł6w

Ranje k.ocho.1ły, powiedz
pan, gdzie j6 ;e~tem - :ztD1'a
ca .się pijany do przechodnia.
- JftIt pan na rogu ulic
.Zercmut:iego j Z4gónkiej.

*

mań!lóe..

•

•

*

wo". bez pomocy

lub

PJtanio można mnożyć.
are nie o to chodzi
Wiadomo,

że

z noukQ i ,.po-

sj,od<lniem" języków obcycń je5Jł
u n05 źl€ i ź€ rozpoczęty nONl'f
rok sz:lrolny nie pfZY'lliesłe zmion
no lepsze. W tym punkcie obeł:
ny program roz.chodzi się z 05pi
ro~jo.m i mtodz;€źy. które pragnąc konotaktów z fÓv\tieśni'kami z
innych krojów, wrięlioby się z 0chotą za naulę jęzv4ców, gdyby

wiedz:o/<l, że się ioch rzeczywiś
cie nauczy.

Ale tego nikt nie oczekuje.
Wlo-clz€ oświatowe l'lIie stworzyły
bodźcóy; do lepszego oponow<ln;o językÓ\v obąch. Pomija się
je no olimpiadach ucmiOW5'ltkh
i no egzam:.nie motut"otnym, o
podcros egmminou na studia do
j€ się za nie 3-4 rozy mniej
pun'rtów niż zo mne przedmioty. RÓ"Hnież we Frcocji nie trze.ba na maturze dowieść znc,fomo_ri obceg<l języka - ale czy
to ó:o nos ~--'",~I..,~
FRĄClI.OVIIfIM

•

ny". Osa

pebowa

eY'ID tempie wbić paJąk_i żąd

mi06ło
zOotroonk!,'ą
zoJedwie
2 proc. ludności, gdzie wresz·
cie w rolnictwie
pa.nuj€
no
wpół
feudalny system. Złoża
rud żeloro i metol'ł kolor<WV)'Ch.
w~kI, siOlfki
i ropy nołtoweJ
sq o.lbo jeszcze ni€ zhodooe,
Q.Jbo eksploo.towone w mimmoł
n)'lll stoopniu. W NepoIu
śred
niowiecze często graniczy z I\Q~ią, ole też w duź.ej
części przyczyną tego sta.ntl ue
czy są wo.runki
geogra.fiane.
Wyobraźmy sobie, ź€ głÓV«lymi
Śfod!<omi tronsportu jest lotnictwo i tr<IDsport juczny. Jeszc.ze
do niedawno
somochody im.
portowone z Indi pr.ze-z gnbie.
ty górskie przen-osili
tragane.
Dziś
wprawdzie
wybOOCllWOllo
sporo dróg, Ool€ tych nod<Jją·
cych się do ruchu somochodowego jest z-o l-edwi€ ok%
500
km. W c~ym NeooJu, z.o.jmujqcym obszaT 140,8 tys. km kw.
jest tylko CJlkoJ.l() sru kilometrów
kolejki wąskotorowej.

.. .

Podstawę

~

Mimo

'"

Nepal

Młodzieżowy

plener
plastyczny
zakońC2lOny

został

plener pJ.astyczny
i jego praca", zorgani-

młodzieżowy

"CzłOW1ek

zowany ." SÓ!!ipi p!%eZ Zarząd
Wo;ewódzki ZMS.
W płenft'ze
brała
u~hl, 15-osohowa
grupa
uczniów Lice\.lm sztuk PLastycs

nych w Kielcaeh. 2lI spośród wy1'= .:m.... ch podczas pleneru prac
Z"1rw;Ili'j1tow:<>no na wystawę W
s,.· kOf'~-!'cyi~j zw ZMS.
?!:t. l'H!. "'f"'S"2'P
tlZD!ltno
prace
....; ....... ."...,.. .......... 1.

,..,..;"' ............ ...

c.....

Stąd

m';n. coro.z częsł

Sle Ico.n.t<lkty handlO'A'€ t€gO
]tro.ju Już ::-~ tvlko z Ind~i.

Nawęt

nie każdy
Poznania wi€, ż€ w
m iasta znajdują się bogate
ry związane z osobą Henryka
S ienkiewicza. Nal€Żą
do
Ignacego Mosia,
zbi€racza 5le~l1lUe'WI(CZlall0'w.
pOleS2ło
miątek

30
po

Daktyloskopia
prywatna

Wi~zienia

.DaIttył...lopio

koedukacyjne?

Nepalski szerpa w tradycyjnym stroju, z nieodłącznym
naszyjnikiem i kolczykami.
CAF-CrK

"Tesł

b",

° tym

AIry-

Narzeczony księżnIczki Anny.
kpt. Mark Phillips, też nie czuł
się zbyt pewnie, gdy miał odbyć zas dniczą rozmowę z księ
ciem Filipem, a
następnie z
kr6lową. Poda no jednak zro-

bił dobre wrażenie.
rzeezonych zastosowano
na angielskim dworze
łąki". Gdy królowa
la się, że wybór ~A,"Ir~"",eSi

ajlepi
statec=y, spowodowała
menderowanie
garnizonu
angielskie~o
nującego w I-I"RF. 2~~e
należące do angielskIej
królewskiej nie może
,.testu rozłąki", prz'Ó'5z1a
że p!:"zed laŁy królowa.
Iro narz~czona odbY"'ała

jq

np.

w

lice wyruszyli z listami do nremierow krajów Gommonwealthu, zawiadamiając ~ch o planach matrymonialnych królewskiej córki. Powiadomiony też
został dowódca kpt. Marka, płk
Maurice Johnston, który musiał
mu udzielić przepustki na uda.:nie się do Londynu.

a narzeczona
księŻTl;"-'-'

lat od niej
ieŹdz.:ee oMeade, jeznają-

tele--

Prawo

angielskie

odnośnie

malieństw
członków
rodziny
królewskiej _ wymaga, aby wyrażona była zgoda przez Koronę i Parlament. Nim kQ~!:"2;~
małżeński
zostanie -podpisany,
akta kpt. Marka i cale jejto dotvchczasowe życie, dzień po
dniu, wegną zbadaniu, a po

Wit)

rekIem o I

jest

wą, )1e~otq
,zła
jedllO

ludzi

klać
łyda

.fiuę

Na

n iosqcycn

p'Ołrawom i,

z

oŻ{W ;o·

gło

na

dymiącą

kaitp. Jeszq:e do lej po·
mniejszych restauro:ji.

Oto jej ogent;. Ictóry dla reklamy
pubHcznil!!' ryż przyrządzony
przez jego firmę. Do tQ~<ieg o zajęcia
trzeba mieć w ikzy apetyty.
pała.s.zaie

•

w

róWlH)Cze..'nie

6

błędnie. ~ piD5eDłoę. Ażeby
lonGĆ

się

jo:t

ptoki

lIlet"dq okustlczn4ł.

mogq

prze·

uczyć

s ię

dr .liUgen N ic".I ai

udzielał

lelocji
śpiewu wyho,,"-anym
przez siebie gitom. Ołtoło neki_ lnie...
ćw;czyć
musiał
nCW:C:OW';ec ze
swoimi up ierzonymi uc:zniami. by mo·
gli uchwycić melodię. rytm i barwę
dźwięku i potem czysto zagwizdać. Je·
śli zdarzy
się gilom utknąć w trud·
n:ejszym miejos:cu. zocłaowujq s i ę iak
mate dzieci. ~ed.,. n i.. boro... w iedzq
jak dalej - zaczynajq gw i zdać p io.
senxę od poczqtku. A jeżeli dr N iCQloi przerwie uczniowi jego występ
i S<lm podeimie następnq fr<Uę. gil
słucha uważnie- I w tym miejscu kon·
tynuuje. gdzie
noUC7JCiel . przestoje.
l~ w;ęc po ...~ pieowszy odA"..,a sio:.
.,~P;ewno ro.zmowa'~' człowieka z pto ..
s i ęcy

Oaywiście, nie wszy~ osyjaja .. zywych orga·
ni7JIDa.ch. Ale i inne gatunki ma

składają

ją _ j e perfi~ sposoby.- Jitp. .
CJCa." Jdira umiC!lsZCza swoje pe-

'-twe

w pirillzie ulepionym
z hłNa, pełrafi mu de5łacu.y~
iyWll konserwę 'III' postaei ~araliz-ow-yU pająkÓ'IV.

.

~_.

.Ainfiteo' r
wyrosło z iiel szek
DOKO:fi(CZENIE ZE STR. 5
"Wesełą wd~w.ką". Rył lei cieSl!ą.cy się wielklim powodzeniem,
zarewno młodych jaJ[ i dorosłyeb.

peeki zespół ,,Apollo", a
wresz.cie bezk kun:neyjRy, bijący najwiętkszy rekord powo·

,.Brasil

.'l'RpilCał".

~i

łem

imprezy or&a.nizawane pnlh
oas przyniosły zysk w wyso·
kMci 2SO łys. zł.
A więc w~ po~ecb·
nY'lD obaWom co do renłoo~i,
.biekt nie przyniÓSł strat?
Oczywiśeie. Wbrew "kra·
ka.uiu- pesymis1ów amfiteatr o •
kazał się inslytu~ją
Pablietmość kielecka

rentowną.
~k.o.

'w. pełDa reRrwy do -.szych

..-zy.naii, osiateeznie polubiła
to mie;jsce imprez w najlepszym

wychniu.
wy
_-

.Ja:kie są zaiem
D& przys:złość?
ZamUl

e

perspekt:r-

perspektywach,

chciałbym W"rWić do tndneśei
tC!;'orocUlet:o sezonu. Mimo bardzo doBrej współpracy z właści
cielem. obiektu
WOSTiW,
bolrinie odCZUWaliśmy brak da:·
chu nad sceną. Ryzyko finan.
SOWe wynoszące np. w przypad.
ku występu "Brasil Tropieal"
37. tys. zł ponosiliśmy przy kai·
dej impr5ie. Na szczęście d ...
}Jisywala nam pogoda. Obecnie

ślubie

będzie

musiał

spełnić

wiele warunków. O ile do krolowej wolno mu będzie mo\
"mamo", o tyle nie wolno da
żony odezwać się: "twoja matka IDÓwila mL." - lecz ".Jej
Wysokość
zauważyła ..."
Poza
tym musi przy'wyknąć do
dyskretnego nadzoru osoby towarzyszącej mu już obecnie na
każdym kroku.
.
Spacery po parku, wieczór w
nocnym lokalu, pójście razem
do kina - są to przyjemności
niedostępne ksif'ŻniC2:ce Annie j
kpt. Markowi. Nawet w samochodzie towarzyszy im ,.stróż",
pozornie zajęty gazeta, bacznie
jedna..lt: słuchajacy i obserwują
ł:y. Dopiero po ślubie zostaną
naprawdę bez świadków. Ksręż
niczka zwierzyła się dawnej
koleżance, że od zaręczyn czuje
się jak: złota
rybka w akwarium, bez przerwy cbserwowa- .
Da przez ludzi. .Jedynie królowa
mogłaby
zla'l"odzić nieco
surowe zwyczaje. P'amieta przecież. gdv jako narzeczo:ma. maj:>c 20 lat, narażona była na taki sam los ~zlotej ry~ki".

Hitchcocka

?

kueh miejscach. Uklueia
te mtlS2ll iść w okreśi~n~h róż
nych kierunkach, żeby nie zosłały lIOl"ażone nerwy g;:bowe i
układu
trawienia.
Sza.rańcza
musi przecież zyc pFZe'Z pewiC!l
mas i dlNlłal"C'Zał: połomstvnr osy
peoi:ywieDia.

dzen~

teki

Gil gwiżdże piosen-lti'ł Po ,.kurs:e
śp iewu" w Instytucie Fizjolog i i Zocnow'!:J'Hczej
Mo:xo-Plandca w Seewiesen
'NRf} nuci sobie gil. zupeoln:e bez·
•

Poniewai nerwy ruchu u szar.rńezjł znajdują się w łc1e::h
miejscach
dwa na piusi i
trz~i na otlwłGJ<n, osa m1lsi na

http://sbc.wbp.kielce.pl

J:3.("1.ra

Sollm.ki i Lucjana Garbacza.

Gdy się należy do an&'iełskiej
rochiny króleWskiej, nie moie
hyc mowy
o
lekkomyślnym
małżeństwie. KJuldydat na mę
ia księinicui
musi
spełniać
neJ"CB' warunków, bo o rozwodzie nie ma mowy. Trzeba pn:ekeaać królową, ze kandyćlat 11'0&rafi wyw~ae się z ohewiąz
kiw, wyuikaAeych. PDYnaleiaric:i a. dworu. Małżonek
krilewej, książę Filip, de clziś
wspomina ...-wwate spojrzeme,
jakim «o obnucj) lekaj w
Buckingham Palaee. -«tly jako
narzeczony ówczesnej następczv
m troau zjawił s;ę nie w mu ndone marynarki, lecz 'IV Podniszcz.enym uluaniu cyWilnym.

się

"*

projekcie.

rozłąki"

~ już przestola
•.lrrrminolnq" cłzi.edzinq

kl .. iIoor:ł> poIo;iniczydI w =lu ........ię
cia Z'CIInicM1y niemowłąt. Sto&uj<>. się ją
tei w obrocie baM_o W niedctó.-,.ch krajoch włośclcieł biqżeci: i aetc.ej siołaóa podpoi>s, G obok podIp ....
odcislr połoo.. Jeśli Iosiqźeak.. aelc ...
WG zginie lu6 1'0611ani-e uł:rodziono
I
je4Ji d _ i . się • ręce dobrego
~... Móry świeCie
podrobi
podp;', to l
pieniq,he nie z""tonq wypłacone.. Odem paka ldjęoty
przy kosie bon.Ioowej
nie będ-zie się
~ zgochal % ood,kiem w Icsiq.
iemIce ~ I w a.Io!w:Icft bam:u.
' (PAP)

Grupa dyrektorów brytyjskich
zieli słwieah,1a 5Wego CZ05U.
bo pozwolić żonom na
nie w w ięzieniu
z
ich
mę~-n ;
i zaproponowali
specjalnych
obozów ko •.dakocyjnyc
kh zdaniem. ułcxwiloby
więźn.iów do lłOtlJK1/aego
zboda"ia sp'awy powołano
komisję.
ol.,
to-- "'*rÓłCe
proce. Okazalo s ię bowiem,
.M5ć ,..;ęiniów wypawiedziolo
gaty••mie

wr/ącznie

wiedzy.~"

pe!InO-

nentni€ znajduje się w obliczu
groźby głodu z powodu broku

Nieda...rno

żywności.

lo w je4yne miejsee miagu, bę
d~ siedsibą nerwu r.ehu. .Jeśli omyli się choc'lty o ulamek
milDnetra., &o albo ginie sama, albo B'inie paillk, mający
być mqazynem iywneśei dla
jej .... małwa. Osy żyjące w
la?rja.eh poIwam-yclł upod&ba
ty sobie szarańeze. wwalee.

CAF

ludności

egzystenoji poóstwa
stenowi
więc rolnictwo uprOowo ryiv,
pSleniocy, trzdny cukrowej omz
hodowl.o bycUa, owiec. kóz i ja.

ków.

Katma.nda.

To

jq no u Hce
w ie tac.e z

ktiarą muszą
wykazać się Z"a.
chiwi~ą wiedą o anatonni.

upodobała

sobie pewien ro;Haj ~ kiÓ
ry pll6iada bardzo trujące klesz
cze. Walka o sparaliiowanie te-«o paJ~a oznacza śmierc albG
iyeie. Osa musi w pionmują

choćby

blogo5.kwvieńst.o uczelni. ~
tuam;e pny:szłego pl"ocodowcyresortu ośwPo.ty ..•). Dłoczeg02.

wręez

Dzi_ jest i to, Ze fł51-sa
mice, prsy s1dadaniu jaj objawiają wielką odw&&,ę. oto np.
pewien p.łandl esy, Da Dliej~
sce
ałoiema
jaja i
iywicieła
~y
obiera
wielce niebe:qHecmyeh .,gospooda-

niu

TaI'g ulic-.my w stolicy Nep a.ta -

ludność Nep<au (oIrA>ło 11 mirlOlllÓw) jest tokże HÓ~
no pod względem ełnK:z.nJID.
prz-ewa.zo.jq plemiona indyjskie
(wśród nich sł}IIlfI'i Gu"'ttc.;e.
z których Aogliocy tworzyli najbardziej doborOllfe oddziały woj
skowe wolczące jeszcze no frOft
toch drugiej wojny śwKJtowej)
oraz
premiona tybe&ońsko-bir

spoty-

śmierei.

i

•

świecie zwierzęcym
się najdzi~ i

saskaku.Ace metody wal:ki o
aaeoowaoie gałunku, niewiary«otIDe ..,oseby aapewniania po...
tomstwo waronkiw rozwij_ia
się. SWqG rodzaju per:idię, a
zarazem wielki kODSZt i odwa&ę pnejawia ZJl&Da. DlUIl dabrze osa. Wiedzmy bowiem, że
samiazka niektórych ptunkew
es, pny ~_y s:peeialnej "bor
IDaS%yuy", składa jajeczka
w
c-ieie zywego .rga.niozmu iD~o
.wada. Wykluła z tegO ja,iecdta
larwa 08Y żywi się systematy~
nie" erganizllleJll swe&o "g-pod31"lll.", ~ czyni to, jakby się
kie10wała
ja.kimś
anatomieanym ~mem. W
pierwszym
rzętibie zjada te Gr«ana ~y
m_weco kar~ieb, które nH!
pe"-uA natyehmiasłowej jCB'O

Ziemu..
Ziemia jest okrqqla.
A

Idiomat
ogromn i e zróź:nicowany. od pod
zwromikowego wMgomegO w nizi.noch, do umiGrko'NlClnegO
w
śreomdr paslTłGCh gór i surowego, wysokogÓBkiego. SqsiodlJ'jq tu ze sobą porośnięte tropika łnq roślinnościq żyzne dOOny, hale olpejskie i niebotycz:ne sZCI~y z wiecmymi śnoiego
mi. Niestety, tych ży.2Ilyoch nizin
jest mało. Z<Ljmujq one zcReOvJie 1/1 powierzchni bOlju.
bj.tnie· górskim.

poliglotą!

rio fizyczn€ i chemiczne,

ka

ODKRYWCA

mu.jqc środkową część
Iońc.u
cha HifllQ/ojów, jest krojem W'f-

Trudno. zostać

wyposc.żyć

WIESŁAW

Nepal leiy, jok si4i: to mówi potOcznie, no ,.Do:oo świota". Zoj-

T~~

Druga zGpOfo na drodze po-;
tencpklych połiglotów, to som
sposób uczenia. Nie różni się on
no ogól od tego, joIeiJII pos!.ugiwoli się pradziadowie dzisiejszycfl peOOgogów: gromotyko,
sklodnio. wymowo, głupowe tek·
st-, i wyptsy z kkl-syków nudne
jok śmierć... Dlaczego - pytomy - mamo w naszych S1Iko'.och

W

c:zlow&ek pochodZi od malpy.
Nie obchodzą nas waue spnncy rodzinne.

SZCZEGOl.Y

Sałatkę

DOKONCZZNIE ZE S'I'B,. 5

- A j6 wam mówię, że
ulepiony z
QUtr.y.
Mój tatuś twierdzi. że

czlowif!k Z>O$tal

•

n JCh. ulica:n w;e!~ ich m:osł JO;1on:i. o zwłaszcza w TO!:.;O. stosuje
się chętn i e
ż'f'łlle sposoby
re~domy.
Np. restaurocje i kow;o;n:e wysy:o-

Perfidia
odwaga osy

•
l

CZŁOWIEKU

DYSKUSJA O

rz~ .

~a-

esywem.

"

Nepalu.
Powsta.!o w rolcu 1169, jako jed
no
z licz:nych
zie!nkowych
pGMtw inc:lyjsbch. Wprc--'zie
próbowali się tu usooowić Anglky (n igdy im s i ę to no dobre ni€ udało), to j€doo.k Nepo I n.i g d y ",ie u legi ni€ tyl-ko
ooponsji eu-ropejs.'c:i-ej, ole także cywili zacyjnym wpływom
zarówno islomu jo.k i htnooUmu.
Dzis ic,j wprowchi€ młody wład
co póństwo Bireniiro "Z<lPfOlSro
cały świat do uczestnictwo
w
rozwoju- Nepalu", oł€ iz:o/.acia
od tego świato jest ~ olb-

p""""m _ _wyuoi ... ..sa.
mL Padawać a. ~a II .w.s- majeJleseat..

sm--

KrÓlłelSollWo

Dziwy przyrody

zapamiętać

kieleeka WSI pn:yjęła do oprac_ania ~tiI1 budowy dachu.
O ile podejmie się opracowania
prltjeldu tecłmicznego, po-,;ostanie tylko sprawa wykonawstwa.
.Jeśli się
uda, przyszły sezon
NZp0e2niemy jui pod dachem.
-

A

plany mamy ciekawsze

rek .. Nawiąza
liśmy kontakty z ,,Pa«artem",
o
st leczną Estraq
i Opezetką
McseciJi.ską.
Poczynili$my jui

mi w

bielącym

'pierwsze staraJlia o zOr«aniz.o.
wanie na KaAbie1ni, międzyna
r'odo~ego
przegłąd1r
zespoi"
harcerstieh i piDuierskich :r
ZSRJl, NRD, Czechosłowacji i
.Jug6Sł_ii. Cheemy tei unądzić
pierWSlly w Polsce prze«ląd zespMów obrzędowYch - folklorystycznyeh, zaJIRSZ~e do niega
zespoły II wojewótlzlw
.ścien.
nych, a w prz.yszlości z krajów
demokracji ludowej. Mamy nalhieję, ze Ministerstwo Kultury
i Szfuki lJł:ZyehYll się de tych
pr.pnycJi i przyZIla nam orga·
nisaeję tyeh imprez.

- Nim jedna.k Dadejlhie lłO
wY _ l e t n i..•
- W
okzesie JeSICDDo-zimowym działalność naszą prowadzic
będziemy w oparciu o sale wido
wisll.owe Kielc- i wOJCwÓ4lJ:t~a.
Sez~n
jesienny rcn)Włtllęliśmy
polsko-niemiedilt imJr.ną "l"',e
wspólnym rytmie". Na p&e2ątku
paibiernika
«eśeić
będziemy
tar_ski teatr ze spektaklem
,,Hamleta", a późn.iaj imprezę
z cy~lu ..HeIIlryk Debich pre.
zentuje" ,,Popierajmy się" recitale, I" Santo.r, Jerzego l:'o ł~m
skiCB'o, TMew.sza Woźniakow 
skie&o, Orkiesky z Chmielnej
i kaharelu ,,Dudełl:".
Korzystając II okazji, ch..-ulbym zwrócić uwagę mloch ;ei:y
kielecltiej Da s~ zaeoowani
się w oa&e zua.kwnit;r.b kOiD·
ceri4iiw ,.M1ISieoramy". Chcemy
organizować takie . imprezy, ale
żądamy odpewied&iego pr:a-yję
cia zespołu. . .ChulłgaDi wysiadka" to hasło. k.tóre obowią·
zywać musi wśród do-ra.stającej
puhlicsnośeL
Notował:

.JANUSZ SAPA

PS. A pzopos daobu nad estradą, to na&Cym zdaniem ni~o
tneJmie sz-oł'ra się DDWyc!l. r~z·
wilpa.., 5)[_0 istaiejll d6"ore j
sprawd.z.ooe w innych mi asta.c h.
Ostatnio
np.
skonstruowano
dach w amfiteame ziellln~Gr.
Skim. Moie sł!:OIł"Zysłać z ihś.wil\dezeń i tamtej c1nkumen ....•
cji?
·UL

Podala mu szczegóły, jak ma tam trafić. Spotka pa.n ta.m o.WegiO człvwieka
po."Dięd-zy ttzecią, a trzecią trzydzie&oi na
parkingu.
-'- Będzie s~?
- Prawdopodobnie. Może mu towarzyszyć jego. partner od go.lfa. Mój mąż, to
jest czło.wiek, z którym pan ma się skon·
taktować, o tym czasie będz.ie wychodził
z klubu, aby pojechać do. domu.
- Jak Wygląda?
- Zwycza.jnie, całkiem . zwycza.jtn·ie.
- Ma pani jego. zdjęcie?
- Nć-e, mam jednak coś lepszego. dla
pana! Ęędzie ubrany w pulow ęJ:.. w czer·
wone i ŻÓłte krę~. Nie by!:> takiego puloweru w calej n~-zej erze i stanowić bę·
dzie p i~kieI.n.i e do.bry cel. Mój mąż nosi
go 00 gry w golfa w klubie, uważa go.
za swój "s=ęśliwy pw()W'er".
- W porządku - odparł Ted.
Do
widze.1'lia, madame.
10.30: T€d opuści! miasto i pojechał do
,,&.int George-Country CLub". O tym cza.
sie na paI"kingu stały ta:rn tyLko cztery

7
wo.zy. Ted wbił sobie w pamięć każdy
szczegól i powrócił do mi.asta .
10.51: W mieście Ted zjadł ld'lka kieł. ·
basek, sała.tkę zi-eomnla-cza.ną
wypił
coca-colę.

11.25: Ted powróci! do mieszkania. Na.
stawi! budzik na 14.30, zdjąl marynarkę
i położył się na kanapie. Zasną! za niecale pięć minut ...
14.30: Budzik dzwonił. Ted otwo.rzy!
oczy. Potem ziewająe ppdniósł się z ka·
napy, podsz€dl do. szafy, wyjął torbę lotniczą. Otwo.rzyl ią i wyjął duży pistolet
o.raz tłumik. Umocował tłumik na lufie
pistoletu. Potem włożył pistolet do. torby
lotrlkzej, ha d.n.ie której znajdowały się
dwie pnepi!o.wane wzdłuż tabli::e reje.
stracy;jJle do wo.zu. Na obu ko.ń·::ach tablic mnxo.wane były linki gumowe.
14.56: PÓ! kilornclra przed/ wjazd~ do.
"samt Georg€·Coun try Club" Ted skier{twał wóz na łąkę, podniósł maskę, jak by
chciaJ naprawiać coo przy motorze, sięgną}
po torbę lotni<'Zą i umoco.wał przepiło
wane wzdłuż numery rejestracyj.ne na ta·
blicach swojegO Wo.zu. Dzięki tej sztucz::e
:zmieni! a.utenty'Czny numer rejestracyjny
WQZll z 89 87 f)4
na 89 81 92 z pr2lOdu i
33 67 64 na bagaiIDiku z tylu.

8

.

.

15.10: Ted sięa."nął do kieszeni, wyjął
pa.chkę gumy do. żucia i włożył jej zawaC"Ir.>ść w usta. Pistolet leża1 obok niego na
siedzeniu.
15.33: Ted usłyszał zatr:zaski.wanie drzwi,
potem głosy i kroki. Pochylil się do przodu i &:ęgnął po p:sŁoleL
Na schodach prowadzą-::ych z werandy
domh.-u klubowego pokazało się dwóch
mężczyzn. Jeden z n:ch mial na sob:e ~a.
ty go.lf z wysokim K-ołnierzem, drugi V'.llO'N'er opisany prze-z mrs. Jones. '!Ib.::Jowi
podobały się czerwone
żółte krążki na
nim ...
Obaj mę2=r.lrn szli ku wyjściu. Tu,
właśc:.ciel biaJ.ego go·lfa powie-:lzial do to.warzysza kilka słów pożegnalnych. obrócił się i zniknął znO'A'U w domku klub~
wym. Drugi z męż-czyzn. ów z czerwo-no-wItym pulowerem, zeszedł na parki'H~.
Ted oddal z pistole~ z tlum;kiem dwa
blyskaw:.::zn.:e po sobie następujące str..a·
!y i trafi! m~i:czyz..1'1ę prosto w serce. Męż.
czyzna up<:-:lI i w umieraniu mial nieprawd.o.bodobnie zdum:onv wyraz twarzy.
Ted zapuśc:ł mo.tor i odje::haL.
(DG~ończenie

w

następn.ym

numerze)

I

ECHO DNIA

STRONA &

łącznie na kart<lCh pocz;towylCh
w termj,nie siedmiu dn-i od 00ty nrniejszego numeru.
Pomię
dzy prawidłowe odpowiedl!i rozlosuje się dwa bony książkowe
po 100 zł ora·z jeden bon książ
kowy za 50 zł. Karty pocztowe
bez kupon.u będą wy!ąc~one z
la.sowa,nio.

(z

h asłem

-

nr 2 3 0 )

prow~dłowym
ro.zwiqz<l'n~
knyżówki I'itery z kra-Łek pon·u-

Pa

merowaollych ilodo,tkowo w prawym dolnym rogu czyta'ne .kolejno od 1 do 44 da,dzą ha.slo.
które wysta,rczy nadesł6ć
Jako
rozwią2O>nie za.da·nia.

J~

1t

5

18
lO
-

POZIOMO: '1. wybitno polska
aktorko (1880-1972). 10. książę
Frydlandu (1583-1634). na czele zorg.a,nizowanej
n.a
swój
koszt a-rmii oponował w 1625 r.
prawie całe Niemcy
Pf'I., 12.
mj.a,sto w RFSRR nad Angorą.
13. cukier grubo krYst.a~izowa.ny.
cukier lodowaty. 15. ' tlenek wę
gla. 16~ uprawienie roli. 19. nGjniżej
położon<l
część
szybu.
gdzie zbiera się spływojąc(] woda. 21. system orgG n iZ<J<ji pań
stwo, 23. góra we Francji nG
pd. wsch. od mimta La Grave.
25. drzewo z rodziny werbenowc.tych. dostarcZ<l małeriGł·u da
budowy okrętów. 27. jednos1k<l
mOneto.mo Korei. 29. ka,taliZ<ltor ujemny. 30. miasta. jeziora
i nako w środk. Finlandi,i. 32.
sąsi(],d
z zachodniej
grolflicy.
34. p/ocz, 36. port wojenny no
Krymie, 37. metal ziem rzo.dkich. 38. da
konwersGcji.
39.

KOZIOROżEC
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-
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Opas .. .Jerzy
Peters.
Kola
B r}'1llio.n - Aleksander MiehaIowski. Panna Frunze - LiliaDa Brzezińska.

Ostó.,tn.a wrHICi.e prem:.era u.biegłeog() saz>Onu to "Ka.idy koPatricka.
c:ba Opalę" Johna
Trójka łotrzy _ów dla zdooy:cia
pi-emędzy
planuje
zgład.zenie

starej dziw::. 3ki OjJali K.-on.ki.e.
l\Ita,ją jedna.!.' wJ'!'aźnego pecha.

o:

Wystąpili:

jest do autora

. . ego".

Opala Krankie
Irena Ma.!z 'yk, G:o_ te Gu!0IC'l!: ~L' ~
Truskolawska,
Brć!df=d
- :erzy Borek, Sar!om<)ll Bozo - StaLisław Kamiń
ski. Dokt.or
B:llesł1lw Orski
.1a.n..;:ie
.Jazef Styl&o.. _'

eoe

28

31

43
3

żon,

POZIOMO:
wi-eża.

W

uległ

wyoi.Jc:u przepr~zoneg.o los<>bony książkowe otrzymują:
- po 100 zl - Nc;toli<l Wiotr
%
Kiek i Andrzej Dudo z DzieixlłtOW<l
St.,
- ro 50 zł - Jadwigo A;doms.lcG z.e
Slcorżysro-Kom .
Za pr.-idłowe rozwiązanie krzyżó
wek codziennych bony ksią _ _ e
po
W

Sil zł otrzymują:

nr 207 - Wieste.. TokGrezylc 2: Kozienic j WołdemOł' PcdQk z OstrOW'Co

zni~

Sw.,

'>r

tytuł

informacji
o
plebiscyICie .. Dz!kiej
Róży". W zw:ąz.ku z tym wyjaśniamy, że jak wynHGl.lo
z te-ks:tu m()nodram .. Gwiarz:da" był spektaklem dla dorosłych. Dla
dz.:eci wystawiono.
na dużej scenie...Kopciuszka··.
•

-

rower,

wonie

cz··,.,.,.··

"Echu" z 27.IX br.

Erato.

NAGRODY:

T raść. ho·sło przesyłoć
n(]~eży
pod adresem redakcji "ED" wy

kształcetn.iu

koron, dqbrOlYKl.

M",rqg,

ćwjkk>., Arolsk,
okolodo, 00·
zew, napad, kańczug, baobab, f.a ..
r-o.on.. osada. bloga. ZW<Jdo." szo.rodo,
nugat, pycho., opO<1G, koloryt, łO$z<l.
PIONOWO: powieść, o.Je-jo, Amo·
do. gr-Obta., zg.r<>zo, Oskor, Narew.
konarek, tuk, ode., }ok, mlHqo, ład,
wędko.
łowleo,
f'O<lgO.
stodo, Ab".
Uf-a, bębene&. Bug, rów,
\łiogoro,
szamot, D""'OI1. Angel. o ster. 2opoł.
akces.
Ro.zw. gł.: .. Pierwszemu n<l,Ie<ŻY
s.i.ę
chwok>., n""wet gdy nc..tępono;
robiq
to lepi~".

tiopii, 29. mi{],s!<> w Sl!WOj.corii
na linii Neu~hatel - Berno. 31.
dzienni.k Włoskiej Po rti j Komunistyczn.ej, 33. polityk fro,ncltski.,
lourea,t międzyna,rodowej len'incwskiaj n.a.grody pokoju w 1953
roku, 35. mi-a.sia w Iranie Śl'odk .•
ośrodek ku.ltu reli'9;jnego
szyitów.

-

złotnil\c.

Jo.;no./,

przypominojący
mo·lego
n.iedźwi-a.d,ko, 28. członek
ludu
zamies.zk<lłego w pd. części Suda.nu i przyległych teren<lcl! E-

.

208 - Sto.r»słowa
Stępień
%
Kiek i Anno Gębstlc<l z Ostc>jowa
pow. K;'elce,
"r 209 - Ad.am Mogiel.,.ki z Kiel..
I Mo>łqorz,at.c M..ller z Rodomi<l .•
f)r 210 -

K<J.Zimierz

Beben ze St;a..

rochowie i Edwaro Antooiok ze SkarŹ)'skG-Kcrn _.;
•
I>r 21-1
Grożyno
Bartldewi.cz
%
BIf'Żyna
Krystynó Kopr""",ko 2: !tode>mi<J.

(jjb)

KUPON ł'lEBłSCVTU "DZIKIEJ RÓŻY"
1. Najbardziej interesując, spektakl (podać trtuł
ewentualnie reżysera) .......................... _................_... _ .... _.......... _... _

..

..

..

..

2. N~ji~~~ ·h~~ ·k~b·i;~ ·(i;,j·~···i·_~~~k~-·~~i· ~i;
koniecznie z podanego wyiej spektaklu) ................. _......... _

3.

Ń'~ji~;~~~"'k;~~~""~~~k~"'('i~~"'i"-~~~~":~~~;"'~i;;
koniecznie z podanego wyżej speldałdu) ........... _............... _

1. I~ę"··i"·=;~"""""·"-""-"""""""··_""-"--"·-""-··"·""·-"..····-················_·.··-........·.. ___ ..... _u .. _...................... __
2. Adres ................................. ............ _.......... _.... ........... ..... --- .... _..........

_
..·_ ....····..·.... ·_..·......·..········ .. _..··_·.. _..··_.. _· ..·_ .... -.........~

3.

ż~~ód·_

.c.

Ewentuołnie

.............................. -

........... -

pro".kJ

............ -

..... _____

······~··

••••• _

2O.V.)

dm się liGzy. W przypo<fku jakieg<>Ś nieporozumienia ustępstwo
tylko szlocltelnym gestern, ak. postępow-o.r>iem tym zyskcłbyś
nq sympa.tję. Bqdź nłeco mniej tajemniczy. a WÓWCZQIS zwrócisz
poźqdonq uwcgę. Dptyczy to przede wszystkim kobiet urodzoo,.dl
kiem Byko. To. że jesteś wyróżniony powtnieneś wtościwie ocenić.

39

plOoŻ<>,

2O.IV.)

Cry nie odczuwo6Z tego jak oordzo czako się n<l Twą decy2lięi To.
procy zOlWodo<wej wi>ele spro"" skompl>kowolo się. nie p_inno Cię
co":' Nie tro«tuj lekceważq<lO spro;w pry'M>1:nyd>. nie ixlgol>el>zuj ich.
potentooWych rozwiqzań dł.a różnorokich spraw. Musm: zmienić SWQ
aby iść dolej. Kłopoty służbowe sq tylko chwilowe. Twoja rocl<>ść z
sprawy będzie nieco przytłumiono. ole rnmie to srybko. Niektórzy po
an.\<I.g<>nI:zm<'>W spotl<o.jq się z wyciqgniętq FI(] 2I9odę ręką swego
ko..
Nie możesz teraz z-OMłieść oni r.Q1lCZGrowoć. bo na Twq

L

Rozwiq.z-an.e krzyiówki nr 2'l2

bacz

Pierwsze dni ty.godni<l będą bez:bGr,w>e. ole nasotępn.e będą
j na pewno potrołł6z wykorzystać SMn-Sę. Coo-owny okres
za.kod","ych. W obecnej sy\u<l<:ji byłoby bGrdziej r=sądne,
życiu p.rywo.tnym oni w procy zawodówej nie wdować S>ię w
"i-ezłomne stGnOW'is«o wy.nPkoć POIW'K1-no z Twej peMl'ności. Nie
z pewnej obietnicy. Im szybciej ją lJ'eOlirujesz. tym lep;"'; dla
Z<lIniedbuj zbytni<> własnych :opraw łinonsowy>ch .
wać

BYł( ( ..... 21.IV. -

5

z.oomlmięte..

20.111.)

BARAN (ur. 21.111. -

n<> stojqJC<I WJeza obrO,l'n<l WZll\OSlona w obrębie mu.rów.
don-

24. pt<lk czczony w downym Egfpcie, 26. o·ustr(]Jli~s'ki tor

ZE STH 5

kiula.ra.ch, Fotografa i Zmiennika - Bogdan HudziS1:ews.ki.
"Lęki
I>aranne"
Stanisława
G r ochowiaka po·dejmują temat
lIaanoU!D..i~estwi€'n·a
się c.zrorwi.eka. !eb bohater mimo sta.nowczej decyz.ji zerwania z pkiem
p rzegrywa, un:cestwia się. Spek
takJ re<Ży.serow.a.ł gośc:nnie .Jen y Spo.me z Teatru Ludowego
w Nowej Hucie.
Wystąpili: Alf - WłOdzlmi~z
M ance wiez, Me<! - Zdzisła.w No
wieki, BOOnc;l["kowa
Janina
Bentas. :ZOna - .Janina Utrata,
Im; TadeuS'Z Krasnodębski,

.,mrtu oceni

35
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24 39 30 11

PIONOWO: 1. ryoo morsko.
tiulk<l, 2. miosto i jeLioro w
pow. sta,rgardL.~~m. 3. konJwrencJa polegająca na przebydu określonej tro,. y
w oznoczonym
czosie. 4. zopra·wa. trening. 5.
dużo
drewniana łyżka. 6. (:0wraca.nie do zdrowia. 7. dawniej a,trament. 8. rozrus.zni,k. 9.
znany rzezbi<Jrz polski
(1906-1959). od
1947 r.
dyrektor
Poństwowego
liceum
Techn,ik
Plastycznych w Zakopanem. 11.
w storożytnym Rzymie święto po
łączone z igrzyskami lub innego rodz'aju widowiskami, 14 we
:zwonie, wołanie. 17. fazo Księ
życa, 18. magmowa s,kGła głę
binowa skła.dGjąca się głównie
z nefeli>nu i piroksenu, 20. naj.
lepszy go.tunek towaru, 22. wol-

Całość sp,rc •. _.::zona
używając
cś!e!!:.a

Tobq dn>WIi, które dotychcza.s pO>Z05tOjq

201

p7

2

winy.

I b

z

14

31

I 14

33

własnej

18.11.)

UsHuj. no ile to tyLko mo,ż'ltwe, nodrobit stracony dystGns.
co
prz-eszłości ciqży ll<J Tobj.e, rociemn:io to·lde spojrzenie w
zegrooz<J drogę do sukcesów.. W sprawoch
fiononsowycl1
rysujq
perpektywy. ole uwaŻ<J1, nie prrełtoluj w żqd:aanioch. Udowodnij
że j.esteś ni&rl1Ol nioezostqpio.ny, o potem dopiero przed-stcAN swe
ne życzeni<l. Postępujesz CZ<>5<lrni zbyt SQmCMM!adao. Gdybyś się
zd~O'NOl n<:I skorygowcnie tego posotępowa.,.'a,. otworzyłyby się
RYBY (ur. 19.11. -

26 2'1

s»ronnie przygotowywana spr<JiWQ

nleuzo.soctniooe..

klamstwem

W O DNIK (ur. 21.1. -

8

33 ~
34 35

~

Wtorek

usiłuj ro~l<>n;a.ć

18

-30

29

duży kamień.

DOKOŃCZENIE

41

19

- Fi
24

15

29

91

3&

1

P_FI(]

Jeśli wzojernne s»sunei
pomyślnie, w środę nodoay się oko.zj<J.. oby
żadnym poz(W'en1 nie wol.no
Ci zoni-edbywoć
zorereiW\Jj sobie na wstawienie się ZID kimś.

sq

tym ponowr.i.e. ole już no piśmie w piątek. W życIiou
'r;;~:;:;~':::'II-:OI'~
jest sz.cz.erość:. W procy zowodONej m"'u~s~j.s::z~~~"'~itę~::;~ć d
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ZG ten mini-horoskop nie bierze myTo dzieło. ?strologó". Możemy jedynie
prze czyta Jcie.

..ECHO DNIA"
Kupon nr lZ30

Redaguje Ska ...ły .. ki Klub SUJł'C'1dzisłów lOt( ·
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nazwa szkol, lub uczelni .. _._ ................ _........._
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Kupon plebiscytOWJ należ, przesłać pod adresem: redakcjo
"Echa dnia", pl. Obrońców Stalingrcdu 2, 25-367 Kielce do
d~ia 20 października 1973 r. Na ko~cie prosimy zaznaczyć: Plebiscrt "Dzikiej Róży".
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utojone przed wszystkimi
nq poufną wi<Jdomość.
BLJŹNIĘfA

(ur. 21.V. -

morzenie

spełniq

się już W'krótx:e~

Przemyśl

21.VI.)

lo<; do się opo.n<>WOĆ, ole potrz.eba do tego wymN<>łośoi i
do. którego. się zmierza. Kto sądzi. Ż..e jednym uderzenoiem
zbędzie się wszyS!!C;ch kłopO>tów, jest w błędzi.... W zespołowej
er da się terolZ osiągnąć więcej ani·żeLi w pojedynkę.
Nie
kierownictwo powierzy się Tobie. ole i odpowi'Eld·z.ic'~ność
.,. obie. Rz-el<ome zog-adkowe wydO!l"Zenf.a okoiq się niesŁkodHwe.
to. którą okazujesz w życiu prywodinym może mieć mniej zoborNnY

RAK (ur. 22.VI. -: 22.VII.)
młodej g.enerocji przemyśleć muszą
urodzonym pod mokiem RoJc.a otwierojq się
n'O lep$ize, uCZ}V1ienio go bo.rctz.i~j przyjemnym.
n.a długQ metę. Teraźniejszość wymogo od Ciebie

ludzie z
łym,
życi<l

n:o

nie

derpiąC'{ch zwłoJci.

Aby nie

popełnić

błędu

powinieneś

ludzi do których masz zo.ufo·nie. łmpcmuje Ci, jeśli w życiu
prc>cy zowo.rlowej jesteś w centrum ZlGinteresowOflf.o.
Mni-ej
będq potrzeć no Ciebie z zozdrorŚciq a
i być może. że
zo-oroa.kO'WQjnio Cię. T~ loc.ho.vcr>ie w tych przypodlc<J<Ch pow;{l'flO
prawne w taHm stopniu, w jakim to tylko możliwe.
. LEW (ur. 23.Vn. - 23.VIII.)
Wciąż jeszcze dobre pers-p'e!cltywy wyrównuiq Ci trudne, ciężkie
powinno to jedll'Clllc wpływać oni no lwoj.e wygod-niot:wo, oni
łe potknięcie ~or<:ZY. oby prysły wielkie Il<l<hieje. Cz"jesz
siebie. "ieroz:wożne to po.stępo.wo..,iel Zastanów się nod tym
takiej włoŚtlie pGstawy "ie s""od.o byłoby Ci zrezy'9"owoć z
.
jest w zasięgu ręki? Twoje zmartwienie o btiskq Ci ooobę UStąP I
miejsOQ wj.e~kiej rodości. W procy zowod<Wtej rNe chowaj się teraz
ta. Skoncentruj się n<l z.cuI.on loch. które JT>CISZ do wykOf1oO<l i<l a
lTKJIłego ., trzęs i.en i.a z i em i":
PANNA (ur. 24.VIII. - 23JX.)
Poro., obyś pOSLeclł na urlop. J..sli 110 niemoiII ....... zoplc>nuj
kudniowe, w ro.rna.m urlopu, przerwy w pro.cy. bo inaczej nie
przez rundę waiOnych zad<Jń, które z<>5'lanq Ci meco<>e. KIooŚ
buj.oł, blo.fI<l'W<>t. lochowoj się licHc j<lJcbyś tego n-ie
•
to jest bez znoczenkr" o,by norobić wokół tego wrzowy. ChociGz .
mo, j<l·k ciek",we byłoby ws-zystko co .ię teraz d~ieje.
trOG
chwilę z oczu wIo=nycn plaonów przysrlościowy<::lh.
Jeśli
doty!CZY
""tury prywatnej. "",jwlc.śdwsze byłoby podjęcie pierws~
teren.
WAGA (ur. 2UX. - 23.X.)
Możliwe sq ro.zczarcwoonio . i w~ bez większego _ ' . W
zawoo<>wej trochę p"'''~ Mus",z po p.-05bJ wyko.zoć łIerO'Z .,.e<:o
pliwo-.óci. Byłoby rzeczą n ... do przebaczeni<>, gdybyś od.=cił
Ci bliski~. W procy Z<lwod.owej trochę ułmwień o których
dynie lTlGrzyłeś. P_inno Ci zoc.lei.Eć na ~. obyś _e :wdania C'
teroz ze szczególną tro..kI iwc>ściq.
ToIco pO<S1Jawa P<'Zl'":.e.łe
'
suk:ces. To, że pQMfMlieneś docenioć nojnmiej,s.ze nowet sprovtY
chyixl Irome<>tc>rzy. Sq to :oprowy ocrrwist.,1
SKORPIO N (ur. :UJ(. - 22.X1.)
Spotko-u ~i!l z propozycj<>rni. Pohqmuj więc swoje sJcjonnoÓci óo
myśl onych deCy~i. Kryzys w żyoci<U pr'f\IIOC>tnym grozi t ....o.z tym
rzy zrzędzq i gderojq. Twoja "iecierplów<>ść przoesdcadzo Ci w .
na.nic.ch f uwcia.j. oby ..... przer<><hiła się w -.m. uwoi<>i IGkze.
popetl1'ić n<limniejszego nowet głups1lW<a w sprawoch ł _ _ _ ch.
wych lub prywootnyoch. Tw<>je l'Clmiary sq w za.sodzie p..-id~
tykojq "" s?rzeciw. Nie ""lO Iq iIlti .obie więc t)Im głowy. W kc>r1cu ioI'
dzie sam do puak~i<l. że jesteś osobą godnq ze wsze< h m

me

..'lo.
STRZELEC (.... 23J(I. - 21.XH.)
.
Trochę więcai _ilłcu fizyc:mego I girnnooty<lci ucm.,..;.. ,~~~
czyzn urocl1lC>nyoch pod ;ona.kiem Strzeloa. przed dolszym ru"....-;-·,;:..q
zdrowi",. Ko-hiety urodzon-e pod "",«iem Sk2e1ca in4uicyj"i>e WJ....".
konieczne. oby utrr,omcć swą figurę i crenłW<>ŚĆ cio>Io. U mieni<:r nie wystGrczq już teren. bo często słowo pt"Z~ ~q
nych. Wszystko co lJ'NiCJIŻG:SZ .ro ważne i m:ome ~ no p',,~.'e •
bre wiodomo.ści pf'/'WCl'llrle. a,1bo spotk<>nie. które bud-ri nod~~
Z.a.wodC7N9! możLiwe umocni.erJ.ie swej pozycji nie w wyniiba 111""...........--nag<> lecz sotKłnoej pro-cy•
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ECHO DNIA

Gawędy

o starych Polakach

•

Z
był

/

PODESTA urod.zila
1934 roku w Trv. argentyńskie
Jeszcze będąc w
nrc,vclol"''''V'UV<ll n
się
do
.......ńu'r",w-h. By/a przy
pływaczką i wynieprzeciętną
urozaledwie 15 lat zoryta dl<l filmu, kiedy to
Moguy za<lngaepizodu znanego u
"Jutro będzie za póź
Mimo niewielkiej rólki zolOuważon a przez reżyse
now<lkJ z planów stu
na medycynie i posta
występować w filmo<:h.

przed S

NajwcześDliejsze kontakty polskie z kontynentem afrykańskim
datują
się
z XVI wieku_ W
1517 roku, jako pierwszy Pola.k
przebywał w Egipcje później3zy
znakomity wódz
polski
Jan~
Tarnowski, a w 1583 r_ M.ikołaj
Radziwiłł, zwany. Sierotką, dokonał
pierwszego "polsk.iego"
weJSCla na piramidę Ch_psa.
O zasługach polskich na Czarnym Lądzie możemy jednak
mówić dopiero w wieku XIX.
Uczestnik wyprawy Napoleona
do Egiptu i adiutant "boga wojny", Józef Sułkowski, już w
1798 r. opracował pierwszy zarys geografii wojSkowej dolnego Egiptu lecz dopiero Po powstaniu listopadowym 1830 r.
znalazła się w Egipcie znaczna
liczba jego uczestników, którzy
odegrali poważną rolę warmii
egipskiej.
Pułkownik
August
Szulc zorganizował egipską służ
bę iniyniersko-saperską, a Aleksander Dzierźa.nowski stał się
organizatorem szkolniclwa egip-

gr<lła
tuzinJ<owe
tuzinkowy<:h filmach. Jeambitniejszym jej filmem
okresu była ZIlQl'IO u n<JS
,,złodzieje i policjanci"
roku 1953 poślubiła
dobrze zapowiada jące
aktorQ Marco Vk:ario. Ra
wyjecOOJi
do
Meksy/<u
wystqpili od r<lzu w crtem<:K:h, m.

skieg.o.

Pierwszym Polakiem, który
do żródeł Nilu i obszarów
centralnej Afryki już w 1E63
roku, a więc przed słynnym badaczem an:;-ielskim Stanleyem.
był lekarz Halima,syna kedywa
egipskiego
Ignacy Zagiell_
Towarzysząc Halimowi przewę
drował Nubię, Sudan i Abisynię, dotarł do plemion w okolicy wielkich jezior i obszarów
pomiędzy
Nilem i Kongo. W
wydanej po powrocie do Polski
książce za.warł pierwszy w
literaturze europejskiej opis przyrody i 'ludów nie zbadanych oD
szarów
środkowoafrykańskich
W rok po Zagiellu przebywała
w
Nubii wyprawa naukowa
Konstantego Branieckiego i Antoniego Wagi, która z,gromadziła bogate zbiory ptaków, gadów
i owadów, w tym wiele nieznanych gatunków, których opis,
zamieszczony w
czasopismach
zachodnioeuropejskich, był niedotarł

specjalnie dla Rossany. Z całej
serii tych filmów widzieliśmy na
n{lszych ekronQch "Nagie godziny", gdzie grało kobietę za.męż
ną zOlkoch.a,ną w młodym studen
ci€, o jej po rtn em.m i byli - Philipe Leroy i Keir Dulleo. Z tym
pierwszym aktorem spotkała się
w znQr.wm u nQ·S filmie sensacyj
nyrn "Siedmiu w blaslcu zlota",
gdzie byłQ ta}emnk:zą i przewrotną Georg ią.
ZQwrOltne powodzenie tega filmu we Wło
szech skłoniło
małżeństwo
do
kontynuowania przygód Georgii.
OstQtnio widzieliśmy Rossanę w
kolejnym filmie jej mężQ - "Pokusa" (na zdjeciu), w którym
gr<lla prostytutkę kochQjącą się·
w młQdym księdzu. Mimo 36 lad
prezool'OwołQ
się w tym filmie
doslkon.ale.
rozdziol w k<lrierze tej
filmy zrealiz<WKI
jej męż<l Marco Vi<:azrezygnowd z za.1N'C>du
stal się reżyserem zoscenariusze pisane

.
Ojczyzny

SY'lwe~kę tej aJctorki przedstowia·my no(] ZQffiÓwienie Stanisła
wo S. z Bp-skQ. Przypom i.no my,
że listy do noszei ntbl)"ki nQ.l eży
n<I koperci€ opatrzyć dopi'Skiem
.. NQ ż)"Czooie".

Dalsz ym dowodem aktywnoś
ci Polaków w dziedzinie .badań
afrykanJstycznych stała 'się głoś
na ekspedycja Stefana. Rogoziń
skiego do Kamerunu w latacb
1882~.
Celem wyprawy, w
ktÓl'ej towanyszami R~oziń
skiego byli Klemens Tomczek i

leye

Leopold Janikowski, było zbadanie i opisanie :rnznat'Za.nycb
na ówczesnych mapach białą
plamą rozległych
obszaro>w na
wscbód od zatoki Biafra. przy niosła ona doniosłe wynikj naukowe: odkryte zostały kataral<ty
na rzece Kongo i jezioro narwane na cześć finansującego
wyprawę Tyszkiewicza jeziorem
BenedY'kta; opracowana ~został a
pierwsza mapa krajów Bakunda, zgromadzitne zostały bogate
zbiory etnO«'raficzne, a Rogoziń_
ski napisał pierwsze dzieło' o
naneczu
plemienia
Bakwizi.
Upamiętnieniem wyprawy stało
się nazwanie najwyższego szczytu /:,ór Kameruńskich Górą Ro-

gozińskiego.

.Jednym z najbardziej zasłu
zonych badaczy i znaw~ów przy
rody alrykańskiej był w ostatnich dziesięciołeciach XIX w.
światowej
sławy
autorytet w
dziedzinie kultur tropikalnych,
Jan l>ybowski. Z ramienia rzą
du francuskiego kierował wyprawami naukowymi w 1889 r_
do Algieru
i
przylegającycb
części Sabary oraz w 1891 r. dla
zbadania obszarów między Kon_
gO i jeziOrem Czad. Na,!,r~lłbo
ny za wyniki swych badań zło
tym medalem Francuskiego Towarzystwa Geograficznego, był
następnie p~ szereg lat ge1l1eralnym inspektorem rolnictwa
posiadłości francuskich w Afry ce.
Wiooza przyrodnicza o Afryce
do dziś opiera się
na badaniach, które w ostatnim
ćwierćwieczu dziewiętnastego stu
lecia pn:eprowadzał znakomity
polski uczony Antoni R('bman.
7«r1"madzone przez niego zbiory przyrodnicze obejmowały ponad 30 tysięcy okazów i stały
się ozdobą wielu
europejskich
muzeów, ktÓl'ym costa~zał Gn
eksponaty, w zamian Za środki
na SWe wyprawy badawcze w
Afryce.
Czołowe miejsce w naukowej
literaturze a,frykanistyC'Znej zajmuje do dziś monumentalne
dzieło antropolor;iczne Jana Czeka.nowskaego "Badania w Gbszarze przejściGwym Nil - K"ngQ",
będą.ee C)wocem jego wypraw~
naukowej w te rejony Afrytu
w latach 1907-1909.
południowej

Z
koniecznGści
ograniczająe
się do najwybitniejszych osiąg
nięć na.ukowycb w Afryce, w
skrócie tylko wymienimy takie
inne zasłużone nazwiska, jak:
znakomitego ornitologa Włady_
słaWa Ta.czanowSkiego, słynne
go botanika Józefa JlG.$tafińskie_
go i Zygmunta Smogorzewskie_
go, który zgroma~ł bezcenne
materiały
rękopiśmieogne
do
dziejów kultt'lry aba.d.yckiej w
Ahyce, a profesGr un,iwersytetu w Constantine w
latach
1897-1906, Kalasanty M~yłiński,
wsławił się badan:ami tajemniczej krainy Haggar, · odkrył I
zbadał dialekt
diabel, prGwadził badani a historyczne i g _
graficzne w krajach Mzab i Sut,
publikUjąc liczne prace w języ
ku francuskim, cieszące się duzym uznaniem.
WACł.....J\W

WOJNACKI

ownik
,
wyrazow
•
nie
h
Jesień
Slewo

pm

prQsłow ~ońsk i e.

Czesi

za.s.tq-

Rosjollie słO't'Yern osień. Przysłow ia:
.. Na jes*,i świ<lt
się mi.er>i" . . . Jesień b~
lrieCy
Icieszeń" to znooezy pełny, .. Jesień teje podziwem,

go n.ie zrodzi, cze,30 wiosno nie za..
sioJo". "W jesieni krool0 des'ZCDJ _
ga.miec błoto".

Jarzębma
Od ptclto jorzqbo lub jor:zqbko
wiQ<:ego

się

łor'zębilny.

jog odami

ży
Sło

wo slowiońskie. Jorzębo.tY "'OICZJ' hop
kQlllllOlO.l)', '" somo o niebie, o drablt)'Ch obłoczkoch.

Orzech

u wsZ')'S1IIaich Słowioll tal< somo. Ko
101' OI'Zechowy. wód.l<o orrechÓ<Nl<o
i
ptolc z roozi.ny k ru kowatydl ... Orzechy.
komuś no głowie
łus\coć" znęcać
się nad Idomś. dO'(UClOĆ.

Owoc
~łow-iońsko

pożyczko

z

rriemj,ec..

. iego. Obs!. Owocówko - motyl. którego gqsien.ke niS>ZC7q OWOCE!>.

BłoŁo

bez Kielecczyzny

trasie
i Ra-

sza.n.se,
i

małą sensacją.

I

et

liczą

mias-

mias,ta był
naa:wa
Prawa miejskie nadał
Zygmunt L w PiotrkoW 1530 r. Zezwolenie uwłaścicielom
pona grUIlitach W!Sj LiWielki, z10kalilWwęjć
h magdeburskich . sk. Królewskie
były
znaczne,
rzemieślnikom
i
Rozw:ll1ął się rówE>a.m.orząd miejski. Wójt
najważ.niejsza
MOba
w
korzystając z prawa
ferował wyroki dortyZbrodniarzy. Liczny byl
Szewców, którzy 29 listo1621 r. uzyskali od króZygmunta III zatwierdzostatut. Sporo było kuśnie
i garbarzy.
Jedliński, stąd

Ja.tach 1560-1630 w Jedbył znaczny
ośr0dek

braci polskich - arian. Znajdowała się tu wyższa uczelnia., oŚorodek pootępoov.-eJ m y.
śli, a wykładowcami byli pro
fesorowie sprowadrzani z Rakowa
stolicy ari an. Stanilslaw Witowski, cho.rąży łę
cz)"Cki., ka5ztela.n
brzeziński,
w 1630 r. odkupił Jeillińsk.
Po wypędreniu z kraju arian,

l<l1I1e i z.rabowane. o wysokim
poziGIllie wykształcenia miesz
czan Jedlińska może świad
czyć fakt, że pra wie wszyscy
znali łac:l!lę, a każde-<iziecko
chodziło do szkoły ucząc
się
tam ła.c!I!lY, di.aJ.ektyki, retoryki, śpiewu i religii.
Tak
było
dl() chwili utVli'Orzenia
Kr6lest'w a Ko~res()IW€go w
1815 r.
W 1809 r. W'IJoj;ska polskie
tu biJtwę z Aus,tria-

stoczyły

Ue· nah śmier
yruna UlCzemla upOOJ:a.

po

tę:i.nym gmachu, znajdującym
się obok kościoła, tLtworzo.no
,Jyceum" podległe Akademii
Krakowskiej. Było wi.elu z,.!1a

korni1ych nauczycieli i rektorów. Wspa,niałe pea-spektywy
Jeodlińska jako ośrooka naukowego -przekreśliła wo,jona ze
Szwedami. W 1655 r. m1alsto,
wraz ze szkołą, :rostało spa-

igło ę

kami. Mia5to ki.lkakrotrue uległo wielkim pooźa.rom. Dorobek setek lat legł w gruzach. Co znaczniejsi obywa tele wyje<:hali do innych miejscoW1OŚc:i.

W 1869 miasto utraciło swo
je pralV.'a. Ostatnim burmistrzem był Ignacy Jezie1I'skL
W 189il r. mia.,to
stra\\ił
wielki p€>-ŻalI'. Ludność wielo-

krotnie na,wied.zana była p.rzez
różne choroby
(m.in. cholera
w latach 1660, 1831 , 1867,
1873, 1894), które ją zdZ'iesiąt
kQWaly.
Wśród ci.ekaowos'tek,
dotyczących
tej
miejsc,?wości,
warto wymienić fakt. ze stąd
wysyła,no
przea: wiele lat
znacZl!le ilości raków i słyn
ne jedlińskie obwarzanki do
wielu miast
Polski. Miasto mialo w herbie raka, istnJiała także pod tym
znakiem słynna oberża.
W s.tarych kron ikach znajdu.ją się opiSY ubiorć'w m'eszoczan Jedlińska. MęŻ:czy:i.ni
chodzili w kapotach. a wielu w
.kc.ntu.sz.ach i pa,oach słuckiICh,
mieli wąsy krótkQ strzyżone.
Ko.biety nosiły p6łsalcny D.c-dbite lisami lub bial~'mi kr6likami. suknie i.ch były jedwabne grodeturowe, n:ez:wYkle kosztowne. a na głowach
chustki lub tzw. czółka a,'-csamiltne. Panny ub:e,ały się w
kaftaniki. a.le chodziły z gołymi głowaroj.

W kusy wtorek,

za,po,wi,a-

dający Wielki Post odb 'wała
się wielka zabawa ludowa 110
łaewna z t,ad,-cyjnvID obrz-:-

dem ści.na,n;a śrn:p.~c;.
RYSZARD MAKOWSKI

http://sbc.wbp.kielce.pl

P_loowo. Węlli ..rskłe Jezio<o BoJ.....
ton znaczy Jedoro Błotne. Kqpiel błot
no - borowino"No. Zwroty: .. rzucać w
bloło" marnowaŁ .. miMzoć z bło
tem" - obmów ić , oczem.c. os no lowc':. Przysł.,.w'o: .. Gmi., blOOc>. tern
rlooto" - czyli dobro ql ..bG. ..WIo.zł
w błoto i d~qie-:JO 70 "iooq ciqgnie".

Paidz;prnik
Od po.źdzłe-zv. n1",Nlók<>is.tych. odpodków l"" i konooi. ooz<X+ałyd1 po
międlenru. Słowo prGsłowiońs1cie. cer·
kie~ poTder l Dozder - źdźbło,
pofs,k.;e poid~io,ko - t~kż.. źdźbło.

W~~ ...
Wrzesień

-

prosłO'NO.

wres. Ko.lor wrzosowv
wrzosCJIN'Y. ziemio

ceń::ew"f'le

-

s~..f

lilo..

Wf'1.IOSU

-

miód
wrzo-

-

sowa.

B!1bie '''1to
Ctenkie

b iałe

paięczyny

nitki

uno-

szone przez wi"':]tr w ciepłe. ooqod-ne
d-n-i jesie"'!ne. stąd M,I<ie de-płe i pogOO:le dni wczesne: ;~5i"Yli. Bobo -

prosiowo. n:e"llowlp~.. zdwOojen ie kl.&c
rTKlol'Nl,
POJ(] , tato - oioerwotne bez"
określ,o.ne1o znoczp .. ·....
Mioła ich no·
tomj.o6t tyle. ile j,.,J .. ~ inny wyraz w
i~t'Y'ku
!}ol~ki.". p ..... L ... to leobie-te.
- bobo. I"b M!llco .~ "'<liko matlei lUD
("ojca, bo:.~ iorłco - ot. oeritc ieHcze w
XV w. oeoo-""2'P"O ""'-- ....t) . no·zwo drob
"ej mC'letv. łY-ol-,:,..- ....".L.i ...'1. ~blll.
lec.. boll,C1r.,. 001;,0::.,......·, babimór - rodl'Oi wt.d 1.... !<a
u;. ..···_-.. ~o de~o ....,rii
stołu Włe'!cc"",-o-c'le-'"
"'-lbi.n:-c, bob:zno - spo ........'< 00 t..-' ~~. łvt-"'''o - ('10
tut'leok 0,"-00 ;.o"":"
.... br.!.l:Jko - by
lin.a, bobko - T""- • -"~. C2~"'OW"':C(l.
boha zw.a.'lO Ic:o..fv< • .qt).WQ S'l~"CHVa.
bct.bko. kro "0'""',.,(,.... •- łc~v , boby 1I

s\lr7..'OpO'~d(o ........ -.....
j.nYiv, ,..-i y" •."....'".j ,
stwo no.z.wisk i g e....

. _ ...,ł; ....~:..,."\J

Pfe-

... ",..h-ir::
fTV\Ó..
"i c::z,nych ""''''''.ĄI.
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ECHO DNIA

Warto wiedzieć, zobaczyć. posłuchać • Warto wiedzieć, zobaczyć, posłuchać. Warto wiedzi
Kielce

Soboto - niedzielo
29-30

września

TE~TR

Im. S. Zeromsltiego .. Każdy
kocha Opalę"' godz. 111 (zamknięte) w ni~~1i. godz. 19.

'1973 r.
Dziś

składamy

życzenia

meHALOM

i GRZEGORZOM
a jutro
HIERONI.l\'lOM

i ZOFIOM'

*

*

*

29.ł]('

W "02 r. - Zmorł Emil Zola.
W
"," r. - Bi"wa AL
pod
Grusmq.
W 195' r. - Wodo-.ie
w
Stoani
Szczecińskiej
piełWuego
100000ęa.niła.

We W~ ...
rozglaśni4;
PoI*iego

W "46 r. ruchorniona

Radia.

.
3OJX.

W 1937 .. - Wybuchł ogólnopolski _tysonaqjn,
slrojk nauc.zJ~ieli.

W

1946 r. - Mię<!zyncrodc>..,
Wojsk_, w Norymbenfze

Trybunał

wydol wyroi< w .procesie pncci"",,,o
głównym
hitlerowskim
zbrodni ....
rzom wojennym.
W "51 r. - CzęstC>chowa 0Ir:zy.
mola nową arterię k ..:nunil<acyjnq

i me>sty łączące dwie wielkie dziel·
nice robotnicze mia.sta.

. * .

CODZIENNY

HOROSKO.,
29.1X.

Urodzeni do 1950 roi:u
Październ ik
będzie
ntJe$lqcem
interesującym, choć nie pozbawi on 'Im
syt.uacji pełnych 00pię{. Ale będq sytuacje, które w
końcowym efekcie będą korzystne.
Stworzq oI<azje do polc.azania, że
pottolisz sobie poTodzić nie tylk.o
dość

.. sprawach pTostych, ale i trud·
niejszych.
bardziej skomplikowa.
nych. Od polowy li .tapada będzie
nieco
spokojniej. · Ale i wówczas
nadmiar

energii SPTOINi. że

,~omantica"

polski, kol. l H, g. 15, 17.30 l 211.
"l\loskwa" ,,Popierajcie swego szeryfa" - USA, kol. l. H, g.
9 i 11. "Helga" - NBF, l. 14, g.
13.15. "Gappa" - jap. pan. koL l.
11. g. 16, HI i 20.
Nie<1z:ie1a Zestaw bajek g.
11. ,.Na tropie Sok.oła" NR.1J.
pan. koł. L 14, g. 9 l 12. . .Gappa"
- g. 14. 16, 18 i 20.
"Bajka" 'J-Znikający punkt"
- USA, kol. L 18, g. 15, 17 i 19.
,,!.Iały, Wielki. Człowiek" USA,
pan. kol. 1. 16, g. 21.
Niedziela ,,Historia żółtej ciżemki"
polski, kol. l. 7, g.
12.
"Znika}ący punkt"
g. 15,
17 i 119. ,,Mały w;ielki Człowiek"
- g. 21.
,,Robotnik" "HeI:g;a" NRF..
l. N, g. 16, 1-7.4:; i 19.30.
W niedzjeJoę g. 11.16, 13.15, 18,
17.45 i 19.:;0.
•
"Skałka" "Pięk.na nie chce
mil=eć"
- włoski, ~ koL L
Hi, g. 16, LII i 20.
Niedzieła "Pies w cYtI'ku·"
węg. g. 1% "Bullitt" USA, pan.
kCJ:. l. 14, g. 16, 18 i 20.
,.Letnie" "opowieść do poduSl"llk;i" - USA, kol. l 16, g. l&.
. PRZEDSPRZEDAZ DUetów kinowycb
ul Sienkiewicza 33,
godz. 11-18.
DYZURNE APTEKI: nr l, ul.
Buczka 37/39 i nr Hn ul. Sienkiewicza 15.
TELEFONY:
Pogotowie Ratunkowe 999, POgotowie Milicyjne 997, Pogotowie
WSW 416-25, Straż Pożarna 998,
Pogotowie Energetyczne KielceMiasto 464-30. Kielce-Teren 430-63,
Pogotowie
wodno - kanalizacyjne
508-11, Poczt. informaCja o usłu.
gach 911. Hotel .,Centralny" 4%0-41,
Informacja kolejowa 930, Pogotowie hydrauliczne, energetyczne I
dźwigowe KSM 4U-OZ, Pogotowie
gazowe czynne · całą dobę 4%0-92,
Pogotowie telewizyjne 477-98, Pogotowie ciep1ne czynne od godz.
7 do 15, tel. 478-92, od godz. 15 do
7 tel.
440-31.
Pog<>towie
ele'!!:tryczno-w.adociągowe
MZBM czyn
ne od godz. lS do 23 tel. 457-89.
POSTOn TAKSOWEK: uL Sło
wackiego 472-70. plac dwprcowy
919, ul. Planty 437-11, pl. Obr.
Stalingradu 426-411, taksówki bagażowe uL Swiętokrzyska 469-89.

znaj-

Radom

dziesz pole do aktywnego dzialania.

TEATR

Urodzeni po \950 roku
Na poczq~ku poździerniJ.a jeszcze
kilka spraw za.wodowych wymaga·
jqcych zde.cydowanegc rozwikłania,
o potetJ? warto pomyśleć o jaJoimś
wyjeździe. Bo to jeden z najlepszych terminów d/a Ciebie na odpoczynek. A będzie on i dlatego
potrzebny, że pod koniec I .;topa.
da .zykujq się dla Ciebie zmiony,
które aczkolwiek intelesujące, wymagać będą nowych sil i energii.
W kontalcłach z pnyjocJ;';mi ra·
chowaj obiektywizm w wyrażaniu
sqdów I opinii.
3OJX.

Urodzeni do 1950 roku
NajbUż=y okres będzie
przełomowy,
ieieli

dkl Ciechodzi ..
sf"awr "atury finaruowej. Już na
poczqtku października wpadnie Ci
trochę glosza
z lacji nagrody.
która w
peltti będzie -Ci się
należeć,
gdyż
Tw.oje zCX1nga·

bie

żowan;e zawodowe
pr-acą
dla

n;e ma glanic.

Pozo

istnieje.
łulu

Ciebie

Niedobtze.

zanied~uje.sz

że

dom

~c

Bie

z tego ty.

i

rodzinę.

Koledzy
zazdroszczq Ci premi/.
awansów itp. - nie miej im tego za z/e. Norma/na /udzlca re.
alecja. Po pewnym czasie minie
, wszystko wróci do normalnega

stanu.

Urodzeni po 1950 roku
Masz w życiu strasznegD pecha.
Co zCJplanujesz,
lub wymarzysz,
n.e s·ę
nie uda~e.
Powodem
tego je-sf
t:J, że tyjesz IN cal·
łowitej
Iz~!acji
od
śNialo
i
'X:xzenia.
Zdal~ś
się
na sa.
m"ga
sieb·",.
Tak
dluźej być
n'e mole. Z~:wii z tym jak nojs."Ybc·,,·. Z!1ozmj bywać w tewa.-rzys!W·e.
p::Hz!1łaj sob'e serdecz·
nego przyjaciela, życie wtedy sto.
n'e

s'ę

ciełaNszs.

Im.. S. ZerolllSkiego "Przy[lOda f}ore.nc~~
godIz. . 111.

NA

- ,,.Dram.a:t z.azd;rości"
- włosk!i, koL L
16,
g.
15.30,
17.30 i 1'9.30.
"Przyjaźń" "Boy Friend" ang. pan. kol. l. 14, g. 15.30, 17.38
i 19.30
Niediziela - ,,Bajka o car:te Sał
tanie" ZSRR, pan. kol. l. 7,
g. 11_ ,,Boy Friend" g. ~.30,
17.30 i 19.30.
"Odean" ,,Jeźdźcy" USA.
pan. kol l. 16, g. 15.30, 17.30 i
1'.30.
Niedzieloa zestaw
bajek
NRD, L 9 g. 13. ...rezraro OOIObliwości"- polslti, k<Jill. L H, g.
16.3'0, 17.30 i 19.1O.
"Bel" - "Szerokość geogr.alic.zna zero" - j-aJp. pan. kol. l. 1'4,
g. 9, 11.15, 13.30 i lli.33. "DzieWczyna inna niż "'iSZystklie" - ang.
koJo L 1'11, g. 1'7.45 i 20. "Imiona
miłości" francuski, koL. g. 2%.
Nieózi.eIa .. Szerokość geograficzna zero"
g. 9.30 i 1.3.,30.
,Olimpiada" i inne bajkli pol.. L
S. g. 11.30 i 12.:łD. "D2Iiewcz,.na.
inna n:iż wszystk<i€" - g. 17.45 i
2:1.
Imiona miłości"
g. 2Z.

Starachowice
KINA
,,Robotnik"
..Topka pi"
USA, kol. 1. 16, g. 15, 111 i 19.
Niedzieloa ..Władca
gór" .
ZSRR. pan. kol. g. lU. ..Różowa
pantera" ang. pa'11. kol. l. 16,
- g. 15, 1'1 i 19.
,,star" ,.Hubal'·
polski,
kol. od L 11, godz. 17 i 19.15.
Niedziela
,,Alarm w roo" ł
inne bajki po!lSkie, L 9. g. u..
.. Hubal" g. lI/" i 19.15.
APTEKA DVZURNA: lIC 114,
ul. Żeromskiego 35.
POSTO.JE
TAKSOwEK:
pL
SwierC%ewskiego 310, Dworzec Zachodni PKP 380.

KINA

'"Bu.t:nik"

- ,,I1ubal"
kol. L Id, g. 16 i l!I..
N1ed:ziela bajl<!i koL l.
- g .• 16 i 19.

i inne
g. 11. ..Hubal"

Blied!ron.k;a""

'7, -

.. :

.,;zorza ł ' ,,D.71leeińStwo,
łanie i pierwsze przeżycia

(p<ń~oname z

tytułem).

"Me'W'3." - "Noc mewy" - jap.
pan. koL L 13, g. 15.30, 17.30 1
119.30.
Niedziela Ponanek g. 11.
"Noc IIle'Wy" g. 15.30, 17.30
19.30.
DYZl1BNE APTEKI: nr 15, pL
Konstytucji 5, nr IQ pl. Zwycię
stwa 7.
TELEFONY: Strat Potarna 91,
Pogotowie Ratunkowe 99, Pogotowie Gazowe 224-30, Pogotowie Sieci ElektryczneJ 279-33. Komenda
MO 25! -36. PogotoWie Milicyjne !f1.
POSTOJE
TAKSOWEK;
uL
Grodzka 229-52. pl. Konstytucji
~!:lI-52. Dworzec PKP 268-88, uL
Żvdrki l Wigory 418-10.

żyć.

po-wo-

Giacomo Casanovy z Wenecji" - wło
ski, kol. L 16, g. 16 i 111.
Niedziela - ..Gość z kosmQSll" i
inne bajkli koL L 7, g. 10.30.
"Dzi.e,ciństwo, powoła,me i pierwsze przeżycia Gi&COIIlo Oasanovy z Wenecji" - g. 16 i 18.
"przodownik"
,,Absolwent"
USA, pan. kol. l. 16, g. 17
i 19.
.APTEKA
DVZURN A:
nr 71,
uL Staroktmcwska 1{3.
pOGOTOWIE RATUNKOWE: teL
99.

pOSTO.JE TAKSO WEK: teł. 15-73
l 37-92.
UWAGA! Za ewentualne zmiany w repertuarze kin, czynione
w osta$niej chwili redakcja nie
odpowiada1

PROGRAM I
14.Gi Duety muzyczne 114.35 TUr
niej tercetów 15.05 Kwartety wokaJine i instrumentalne 15.35 Od
kwintetu do orkiestry 16.10 MuzyQ<a i
poezja
17.00' RadiJOk,urier 17.15 Fonoteka 11/".503 Rytm,
rynek:, reklama 18.ij5
Kwadrans
dla H. Frąckowiak 18.35 Gwiazdy światOWYCh estrad 19.05 Muzyka i Aktualności 19.30 Wędrow
ki mmyczne po kraju 2;0.15 R~
taniec j piosenka 20.50 Kron.il<a
sportowa 21.00
Rewia taneczna
22..30 Halo Berlin, halo Warszawa koncert
PROGRAM II
ilJ4.00 w,ięcej, lepiej, taniej 14-15
.,Krytyczny dzień" rep. 14.35
M'1.IZY1<a operowa 15.00 Dla dziewcząt i chlCJiPCów 15.40 Motywy lu
di>we w twórczości kompoz. 15.50
And. poetycka 16.00 Czata 16.15
G. Ph.
Telemann: Suita ork.
D-dur 18.1.0 Terminarz muzyczny
18..30 Echa dnia 18.* Widnokrąg
19.00 Stnmo . Młodych 19.15 Smieeh
19.13; Transm. z Konserwatorium
w Budapeszcie Uroczystego Koncertu OIRT 31'.50 Wiadomości spor
tow<o m.OII ,,Matysiakowie" 22..30 F.
Schubert: Fantazja f-moll OP. 103
na- 4 ręce 22.48 Muzyka rozr5"-wkowa 23.00 Kartki z
mu:zyC"Z~
albmnu 23.40 Koncert
w
stylu

PROGRAM LOKALNY
16.15 omówienie programu 16.17
Konce..-t żyezeń (cz. 1) 16.50 AUdycja SKP 17.00 Koncert życzeń
(oz. II) 17.40 ,,Pierwsze koty. za
płotu.•. "
- gawęda st. Z~()
wiecki-ego 18.00 Dzienn.i!k: BadiO'WY
LII.08 Nowości wydawnicze
18.11)
PiOsenki z l1isty Przebojów.

Niedziela

PROGRAM I

.. Z wizytą w
rep. z AeroklUbu
packiego
16.30 - D7Jenn1l< TV
16.40 - Telewizja Młodych:
17.25 - Turystyka i
17.55 - Reportaż z Mieclz,'Tl~,
wych Targów
Konsumpcyjnych
18.35 - ..Godzina Orfeusza"
gazyn muzyczny
19.20 - Dobranoc (kolor)
19.3& - Monitor (kolor)
20.15 - "W cieniu dobrego
wa" film
lab.
USA
2L55 - DZliennik TV
212.10 - Wiadomości sportowe
22.30 ..... ,,spotkamy się na
wym Swiecie" kabaretowy.

16.00 -

7.10 Polska Kapela 7.30 MosPROGRAM l i
kWa z melodią i piosenką 8.15 Po
jednej piosence 8.30 Przekrój mu- -17.25 - Ludziie nauki: prof.
Starkiewicz
zyczny tygodnla 9.15
Magazyn
3.7.35 - Geo.rge Enescu: m
WojSkowy I~U~ Teatr. dla dzieci
H
a-moll na SKrZypce i
ml. "Drewniaczek
III cz. słu
tepian progr. TV
chowiska 111.215 Radiowa piosenka
muńskiej
miesiąca U.OO Koncert życzeń-- mi18.31
Klub
Dobrej
Ksi.ążki
łośników
muzyki powaźnej 12.15
dyskusja l.iteracka
Przeboje zawsze młode 12..45 Kwa
18.50 - Pozwólmy im żyć:
drans dla Studia P. Figla 13.00
prowad2ka
bobrów"
Kto się z czego śmieje 13.30 Echa
serial ameryk.-kanad.
Festiwalu Folklorystycznego Ziem
lor)
Górskich 14.00 Moi.strzow,ie rozryw
19..211 - Dobranoc (kolor)
kowej batuty 14.30 "W .Jeziora19.311 - Monitor (koloc)
nach" U.OO ' Koncert życzeń 16.05
:!O.15
- Teatr Rozrywki.
studio wSpOfczesnee t,Zegarek" ty!<
szkocp"
słuch
16.46 Rewia
rozrywkowa
Broszk:iewic2a
18.08 .~, musical, operetka 19.00
3t.AI5
:M
godziny
Przy muzyce o sporcie 20.15 Pięć
21-15 - ,.Najszczęśliwsze
kWadl:ansów rytmu 21.30 zespół
rep. film.
"Dziewiątka" 22.00 Rewia tanecz32.łO .. Stan wyjątkowy"
na :13.10 Ogólnopolskie wiadomoś
fHm czechosł. z serii
ci sportowe :13.25 Rewia taneczna
omiane bistoł"fe"'.
PROGRAM n
7.45 W rannych pantoflach 8.45
E. Chabrier: Tańce i marsz 9.00
Miasto dalek;ie i bliskie mag.
PROGRAM J
9.30 Sonata fortepianowa
A-dur
op. Hn Lo van Beethovena 10.QO
7.'- - TV Kurs Rolniczy
Popularne transkrypcje orkiestro
8.20 - Przypominamy.
we 10.30 Biografie niezwykłe: A.
8.30 - Nowoczesność w
B. Dobrowolski 11.00 Rozgłośnia
zagrodzj.e
Harcerska lL40 Podróż do krainy
. . . .....;Telewizja
Lmputów 12.05 .. Wesoła ja była"
Chłopców: TV Kl..ub
12.35 Zaga,dka literacka U.OO Połycb; ,,Przygody
ranek symfoniczny z nagrań D.
chala" - film
O~tracba 14.00 Muzyka rozrywko
Film z
se-rii:
wa 14.20 Fragmenty ze słynnYCh
paiI1.tera"; "zrób
baletów 15.00
Słynne
musicale
1O.JII - Z cyklu: ,,180.000 J<m
15 3G Teatr dla dzieci. ,,Pożegna
gód"
odcinek
nie z Grynderem" - słuch. 16.15
,,Przez Srodkową
Z księgarskiej lady 16.30 Koncert
kę" (kolor)
coop;inowski 11/".30 Melodie i pio10.30 - W starym kinie
senki dla wszystkieh 18.00 Z ,.Ma
pomniany klown"
zowszem" po świecie 18.35 Felie
1l..5IS - ,.25 lat z "TrybUną
ton 18.45 Kabarecik reklamowy
du" - losowawe
19.00 Teatr PR: "Zmagania miH..l5 - Dz>eDnik TV
łOŚci i żalu" słuch. 210.00 Utwo
12.30 - Nieooelny
Koncert
ry
Dworza.ka i Brahmsa
31.00
menadowy
Wojsko, strategia, obronność 21.15
13.31 - Spotkanie w
Słynne
sopranistki operowe: A.
- rep. wiejski
Galli-Curci 31.50 Chór Radia i
M. I I Radar'" filmowa
TV Włoskiej 2%.00 Lokalne wjad() .
•
iillra wojskowa
mości sportowe 22.10 Gra A. Be14.10 - Losowanie TotolotJoa
nedetti-Michelangeli %2.30 Delfina
1'4.30 - Piosenka dla Ciebie
i Zyglnunt - aud.
23.00 Koncer
ll5.31 - Z cyklu: "
ty
..Brandenburskiie"
.J. . ~.
dzi pracy" Bacha 23..40 W. A. Mozart: 'llr1O
rze-"Otqlent"
E-<l= KV 342.
AZPR Ar,rlrvcll 6W
PROGRAM ID
160S - ,,My-74"
walczą
H;,,,ł',,,,l:o~,--':Jl
9.liii Program dnia 10.00 lWstro1'1.21 - Spotkanie
wany Tygodnik HOIZrywkowy 1U5
rEijlOrtaż
Zapomniane koncerty fortepiano1'1.40 - Z cyklU: Poezja
we 12.00 ..Kryptonim: Po=erns1'Z.5I
Melodli.e
od OpOla ..
te!lung dl." - V ode. slUich. lZ.lO
18.35 - "PIa.n zamkowy 4
Między
"Bobino" a "Olympią"
dokumentalny
13.00 Tydzień na UKF 11.15 Prubo
lor)
je z nowyct1 płyt 104..30 Bacb na
19•• - Kryteria fel.
gitaI"2<! klasy~j. 14.46 za k;ieranca
(kolor)
row.nicą 15.111 Od "Qui. pro Quo"
19.30 - Dobranoc (kolor)
do .. Morskiego Oka" 15.JO "Cały
19... - Dziennik TV (kolor)
Kazio" słuCh. 15.50 Zwierzema
Z ser.i: "Kuzynka
prezentera 16.15 Teatrzyk ,.A!>o- odc. 2 filmu
krył" 16.35 Bact1 na moogu 16A5
gielslóeJ pt. ..J)OID
Mój magnetofon 17.40 Teatr PR:
dzek" (kolor)
"Albert·, słuch. 18)0 Zakow-

aa -

sltie muzykalia 18.30
Mini-łn.lllC
19.05 Romantycy polskliej piosenki 19.35 M-uzyczna
poczta
UKF
20.10 Wliełlrie recitale: Mo Forrester w Warszawie 211-.118 :Erotyki
S. Trembeck;iego Zl.28 Płyty nasze i
naszych
przyjaciół
Jl.50
Opera tygodnia. L. van Beethoven; ,,Fidelio" 2ł2.G3 Gwia'Lda sied
min wieC2Drów E. .John ~
Ludzie
sztuki: A. Uniechowski
22~35
,..Gwiazdy "Adriii" rep.
:!3.łl; Spie--wa E. Macias 23.15 ,,Podrół. Odysa" Sll'ita jaZzOWa.
PBOGBAM LOKALNY

3l.o..00-PKF
Magazyn sportowY
2L5i - Wieczór z Burtelll
racbem pr-ogT.

:m.l. -

15.. - Turniej
zawodu

l4..8I- ,.8tudLo Młodych"

U.lIi 1'l.e -

gramrozr.TV
waekiej
Spotkanie z
Fflmy
fa:

UO "Listy spOd Łys.\J Góry>"tnaga2:yn st. Fornałla. 13.00 SpraW<lZdande z meczu bokserskiego
I Ligi Legia Warsz..wa BI~
kitni"
Kdelce 17.00 ,,Muzyczna
premia tygodnia" w oprac. P.
Gana 22_03 Lokalne W"i.adDmoścł

sportowe.

\

sweet.

PROGRAM III
Program dnia 15.141 Zeęół
..Ten Years
Atter"
15.30 pasje
Brazylijezyków 15.45 Powraca~
mel.'Odyjka: .. Głupiec na "''ZgÓn:U''
16.15 Z muzycznych klubów Pragi i Budapesztu 1'T.15 Mój magnetofon 17)iO Nowa płyta zespo_
hl "Novi" 18.10 "Pieśń oczeJctwanla" zespołu ces 18.45 Antologiol lD!in:iłrł:ury muzycznej - clla15.~

K I N A
"Wolaość" ,,Kaary,sy 1IIIII1łifr~flI8ti, IroL
l4, &~ JiAD... ~~ 1&~ ~vairtes
~ ~,
1'i•• i :19.45.
_ _ ?~ poczta ~~~

.c

Korowód taneczny 21.20 Nowa fa
la stylu sweet G. O'Sullivan
Zł.5O
Opera
tygodnia. L. van
Beethoven: "FideJ;io" ~.08 Gwiaz
da siedmiu wieczorów" - E . .John
22.4:; Cz. Niemen o swoich nowych-...płytac~ 23.15 Sztuka im(pro
wizacji

Nietbiela

Ostrowiec

"Bałtyk"

Zr:AZ.Wnfc..sz

pa co I iak naJeży
~ślWym dni"", środa.

..tedy

"Hubar'

Niedziela - Zesti'W bajek - pol.
l. 7, g. lJL. ..Kaprysy Marii" :.. g.
15.15, 17.3ij i 19.45.
"s wit" - "Wielka włóczęga" francuski, pan. kol. l. H, g. 17
i 19.15.
Niedziela "NaczeJ.nik Czukothl" ZSRR, pan. .. 1'1, g. 11.
.. W:leltk.a włóczęga" - g. 17 i 111.15
»Metalowiee" - "Ja wam pokażę"
NRD, l. 11, g. 17.
"Sled:ztwo skończone
proszę zapomnieć" wioski, kol. l. 18, g. 19.
Niedziela - Zestaw bajek - pol.
g. 11. ...Ja wam pokażę" - g. 17.
.. Sledztwo skończone proszę zapomnieć" g. 19.
~.Związkowiec"
"Zabijcie
czarną owcę' polski, kol. 1. 16,
g. 1'l. w niedzielę g. 1'1 i 19.
APTEKA
DVZURNA: _nr
48
uJ. Armii Lud{)\vej 5.
POSTOJE TAKSOWEK: Dworzec
Główny PKP 705, osiedle Mi- Idca - 2Z-44.

PBOGBAM I
"rVTeeil1łiknm
- ~yk połsłci -

BeloDine

13.51
lekc1a •
14;$ - ~ lekeja 17
. . . ~"IW ' ~ W.~JIliI""'" ~

f!&'II

http://sbc.wbp.kielce.pl

P-eniedziałek

PROGRAM l "
. TV Technikum
~ Matematyka l;JiI!r Upl"awa lOŚliB -

łCHO

Drugi

dzień

lotu

dzieckich kosmonautów
PAP. Kosmonauci WOO'iliij Laza.riEIW li Oleg Ma<lIrugi da.ień lotu na fot<Jgraf<JlWla.niu fr.ag!Inelner:zclmi Zi.emi. w cóiIDych strefach widma pcomielIli'God wń.d2Iia!lnego do podIcrrerelctroonagiIletyc:mego 23.25 w piądiek do godz. 8.00 w s.obo1ę poJazd kOlS,,so.juz-12" maJOOwał się poza strefą łą.czmości radiotym okresie dokonywania poprawek w traJjeltrorii
przyjmowan.:a liIn.ftt·macji telemetrycznych wysylau stacja doOronywa.no przy pootDQCy staJtklu ba.,Akademik Siergieó Korolew", który zmatjduje s-ię
Atlantyckim. Dane naUkowe przesyrol!1o do oś.rod 
lotu za pośrednidlwem satelity te.Jek<JmunilkJacY1-

oz prlOgra'lllenl,
WasiliJ Łatzariew
Makarow sp["alWdzlili
aparatury poIdado-

wypróboW)"WaJIl:a udoskonalonych systemów, jal!: i ręcz
nego i aut~a~ycznego sterowrunia lotem staJtku - pow.i.edział BieregclWOÓ. Próby przeprctwad'ZOl!l() w rÓŻ
nych warunkach lotu. Eksperymenty przeprowadzone w
ciągu pierwszej dooy lotu obejmowały m.in. mru!lewr<J(Wa
nie, Jcióre zgodlnie z programem P07JwoJ..iło
,,8ojuzo wi-12" l'lIDienić orbiotę. Rrzep:"owadzenie
ted
korekJbury
w)'lkazalo niezGi\\ndność ap....
ratury poiUadoJWej.

CI.~encle

.informuj;:
W ASZ1:NGTON. Prezydent USA, Richard Nixon
spotka się d2Iiś w Bjałym
i

Domu z kanclerzem NRF,
Willy Brandtem i przeprowadzi. z nim ro2lffiOtwę.
BONN. Dziś na Oceanie
Ahlantyckim rQZipOCZllie się
pierwszy etap

w
na

maneWTów

wojSokowych
NATO pod
krypt.oonilne-m ,,Reforger 5".
LONDYN. Na brytyjskiej
wyspie Man nastą.pi otwarcie pierwszego światowego
festiwalu ruchu wyzwolenia kobi et "WQ(IlOOS Lilb".
LONDYN. W stolicy Republiki IrlandZkiej - Dublilnie zarządzono na.doz;wyczajne środki bezpieczeń
stwa, ponieważ policja i
wojsko obawiają się; 1Z
członkowie Irland7kiej Ar-

NOWY JORK PAP. W nowoj Oir'Skiej
s-ied2libi.e
ONZ
zrwroaca się uwagę, ilŻ przemówienie srz:efa delegacji poJskiej na XXVIII Sesję Zgromad.z€ll1ia Ogólnego ONZ zawieraJo jecl!ną z pier'V\l1SZych
odtpowi.edz:i
na pods1a.WOowe
pj"ltania postJp.,wJOne przez sekreta.rz.a gener.alne,go ONZ w
jego ostatnim raporcie: jaka
wirvna być OrganizaJcja N3l"odów Zjed.noc.wlllych w latach
siedemdziesiąty~h
i
<l6.iemd7liesiąt~h na.szego
stulecia.
Podkreśla się tu!t;ad nie tyllco '
ckJtniosbcść polskiej
odpoollliedzi, ale wskazuje S:ię również
na j~ lronkretny charakter.
Prapozy~je mill1istra
Olszowskiego dotyczące pogłęb i enia,
a nade wszystko wtrwalonia
teodencj:i odprężeniov.-ych w
świecie oraz budowania SY5temu bezp ieezeństwa zbior owego, w Q9arciu o OOkonane
już osiągnięc'a regia:lalne. uważa się tutaj za najbarJz:ej
pożądany i potrzebny świa tu
k icr nek d z:ia'raL."1.Ości ONZ w
nad<chod-z~cV'~h
latach.
• Ta
t'ch wła~;:;:e spr2Jwach O:TZ
~";n"a ~k1 ' ;~ gl· ""':'le 1,V\,ilki. W s:E'dz:' le O:XZ Z2~z"na
d().jrzi:~'·3Ć pcgląd, iż pehliej -

STRONA t1

DNIA

Pucz wojskowy

Rozmowy
premiera

- nai awszvm

Kosygina

prezydentem
Tito
Z

BELGRAD PAP.

cy z

Plmeb:y1W'ają

oficjaJną

w.izytą w .Jugoprem:er ZSRR Alelnnej
Kosyg:n przybył w piątek na.
wys,pę
Brioni,
gdzie zost.a.l:
przyjęty przez prezydenta Tito, z którym odbył blisko dIWu,..

g-odz:nną TOZIIlOWę.

Obaj mę-7-O

wie sta'lu dokonali podczas tego spotkć.uia wym:any po~lą
dów na wiele aktualnyc>h za,..
ga.:in ień

międzYlllaIQdowych,

(>-

becnego .stanu st<Jswnków mię
dzy obu krajami, a t&cie ich
d~j
v.; pó~y w
róiJll.ych
d1ziedz.i.nach. Rozmowy przeb:egaJ)' w ba:rdzo serdecznej i przy

jocielskiej atmosferze.
FU rozmowach prezydent Tito z małżonką wydaili obiad na
cześć radzieckiego gościa.
W godzinach popołudniowych
premier Kosygin ZlWiedz.ił stocz...
nię i zakłady s;lników ol).rętD
wych "U1j<),nik" w Puli, a wte
czarem udał się do Sarajewa, hę
dącego stolicą Bosni. i Herceg<,~
winy.
Republikańskiej

d0konają tu zamachów bombowych. W Londynie wybucll bomby na lotnisku
zranił 8 06Ób. W tym samym czasie w Irlamdi.i Pół
nocnej bomba znisz,czyla
s.lclad paliwa w Dungannon,
a jeden ilołrlierz brytyjski
w Belfaście został ranny.

mii

KAIR. W

s-oolicy

Iraku

~ Bagdadzie
nadal ohowią:zuje godzina policyjna,

a oddzialy wojska patrolują ulice
miasta. Właare
pos2lUkują
grupy bandytów, którzy 05tatnio 2:3.moniowali 8 osób.
PARYZ. Na zakończenie
wizyty ofkjalnej w Paryżu premiera Japonii, Ka-

kuei Tanaki opublikowany
rostal komunikat francusko-japoński. Podkreślono

w

nim m.in. znaczenie WS,{)ólpracy między EWG i Japonią oraz wagę dalszego
rozwoju stosunków rni~
Francją i Japonią.

SANTIAG O PAP. Wszystko
o tym, iż pucz woj skowy dokonany w Chile był
najkrwa wszym tego rodza~ u
wydarze nie m na kontynecie
latynoamerykański m od czuu
rewolu cji me ksykańskiej . JUD
ta w ojskowa prowadzi nadal
akcję ścigania y.'!Izystkich cizia
łaczy lewicowych.

Jak wynika z oficja lnego
komunikatu
opublikowanego
przez władze w ojskowe w San
tiago, w środę r a no aresztowan o selcretarza generalnego
liC K P Chile, Luisa Corvalana. Był OD jednym z najbardziej p oszukiwanych d:riała
czy lewicowych w Chile, a armia wyznaczyła nagrodę w
wysokości pól miliona
eskudos za informację (I miejscu
jego pobytu. Ponadto reiim
wojskowy wyznaczył również

Islandzkie
•

•

LONDYN PAP. W wwojnie
dorszowej", jaka trwa od roku
między Island i ą i Wiel1cq Brytaniq, nastąpił<! nowa faza eskalacji.

.Idk

już

podawaliśmy,

rząd

Islandii skierował do rzqdu Wielkiej Brytanii ultimatum, w którym
ostrzega, że Reykjavik zerwie
stosunki dyplomotyczne z londynem, jeśli do środy rOllO przyszłego tygodnia, flota brytyjska
nie zostanie wycofana z 50 ~m i 
lowej strefy wokól wyspy islandzkiej.
UłtimoWm
ogłoszono
mi,mo
podjętej w ostatniej cllwili przez
brytyjskiego premiera, Edwarda
Heotha, interwencji u isl<mdzkie90 premiero, Olaiuro Johannes-

sono.
W skiero~nym do Reył.jovrku
liście osobistym. Heoth zaproponował wycofanie jednostek f!oty z kontrowersyjnego rejonu jeśli Island io
zaprzestanie akcji
przeciwko brytyjskim jednostkom

Głos

Polski

ONZ

państw.

Jak oBwia::!czy1i pr2edstawidcle k:-aljów s!l:a.;wyna,wskioch, prz€IDów;e:lie m:.c.istra
OlszQ,wskiego zawierałQ wykładn:ę
tych
p.cgladów w
S?~,·. ·a:h e~c'Jejsk:.::h. które
na f ocu:n O -Z zl'~ku'ą cor:::
;\"Lększe
IX' arc:e.
W
1973 reku, rek l r-ali.z '·an·a
c.c~u'11ent' , któ:-e w'-::, y za

wysokie nagrody za informac je pozwalaj ąc~ ares.;tować 15
wybitnych oso bist9ści obalonego r ządu p rezydenta Allend e.

D pniesienia age~cji pras owych mówią, że na cme n t ar z:!ch w Santi:!go s.ale p ojawiają się nowe g.oby rozstrze
lanych przez armię i policj ę.
. Korespondent Reutera pisze,
że przy tablicy ul!lieszczonej
na kostnicy miejskiej, na któ rej wywiesza się nazwis!{&
znajdujących się ta.m niebosz czyków, czeka tłum ludzi, kt 6
rych bliscy zostali aresztowa ni przez wojsko i o których
następnie słuch zaginął. Pra cownicy kostnicy twierdzą, iż
w ciągu ostatnich dwóch tygodni wzrosła o 30 proc. Hczba pogrzebów na centralnym
cmentarzu w Santiago.

.
U t lmatum
/

w "WOJnie dorszowej"

początkować DDWy ok.res
w
rozwoju stoo,UIlków pomiędzy
krajami europej,skimi, z dużym zaiillreres<l'v.1ffi[liem
pr.zyjęto
u.wagi szefa delegaeji
polskiej
na tema.t naszego
staoD<T\';Wka wobec pcGta,wowych zasad
i
kierunków
wspó!precy eurcpejskiej.
W opi.nii delegacji krajów
. azja.tydcich,
doowladczenia
krraljów euwpejski.ch w dziedzi.nlie budOow.ania z.aSarl współ
sze l!JiIż OOtąd wiączanie &ię pracy i bez:p ieczeńsfiwa w pel
ONZ jako jedynej w pehti u- ni msłu.gują na uwagę
ze
IliiwerS'allned organizacji po-li- W7.ględu na ich p rzydatrl()Ść
tycznej , do inicjatyw i d2.ia- w i1nnych rejo.."1ach świat a.
łań utrv.ralaJą'Cych proces od- K~aje Trzeciego Świa.ta z zastao()prężenia, o czym w sposób dowol€ll Lem poow.tały
Pob.-I!~i w odillie;-~eni.u
wyraźny móv.ili
mi.ni~·rowie wislro
Gromyko i 01szav.'50ki., sl~y- do coraz ba,rdz.iej na.r2Stają
łoby
najlepie-j
i.nterewan cego p:-ob!emu zaleiności popolityczw.szyst.~c h
bez
wyjątku między s1a.bili<zacją

W

darzeniem

na kOIQneACie amervkańs im
I

świadczy

sła.wii

Chile

W

ną ·

w

świecie,

mię
dzynarodowego
bezpieczeń
stwa a· sprav.ied'hiWIJści ą i

stanem

korzystna dh w:zy5tkich kra
m!~dz:"pa:-odK1 :ą strukturą sze'!"c'T~ P'Vi~te-j n:;:.dys: ~v
m.'n2o::y;nej w o .} ~a~· {""PO
c:!~rc:"ei. h-~""'rwej i na':'"~ 
v,·,,-t ::1:n i :7 c.:.
~~"1!10\"'<;l;o
p l":;:: ";\- !oj ~'j-av.·~ C~I"l~7··
S'" tl"~j zdecy:!o -~"1 'rll [Hl jów

http://sbc.wbp.kielce.pl
parc!~m.

rybackim, a równoczesn le nastą
pi wzn.owienie rokQWań no temot rocz~o limitu
połowów
brytyjskiej floty rybackiej na 10wiskach
islan{jzkich.
Premier
Heo.th nie podał
żadnej konkretnej liczby, ale w Londynie
mówi się. że może tu wchodzić
w grę 160 tysięcy ton ryb wobec dotychczasowych 200 tysię
cy ton.
Apel premiera Heatha, w którym właściwie trudno s i ę doszukać zmla ny
postawy
Wielkiej
Brytanii wobec Island ii w "wojnie dorszowej", zo.stal zignorowany w Reykjaviku i w rezulta cie. stosunki brytyjska-i slandzkie
znalazły s i ę w punkcie kryzysowym, Należy stw i erdzić, że ultimotum Islandii stanowi pierwszq groźbę zerwan ia stosunków
m i ędzy
poń
dyplomatycznych
stwami
członkowsk imi
NATO .
Podejmowane przez NATO, do
tej pory, interwencje okazały się
nieskuteczne,
a niektórzy k>ndyńscy obserwatorzy przypuszczają. że i dalsze, oczek 'wane próby mediacji
ze strony NATO
skazane sq właściwie na niepowodzenie.

Włamywacze

-

akrobaci
PARYZ. Mieszkańcy

tr~

cuskiej m iejsc()wo~ci Dammarie-les-Lys, w departamencie
Sekwany i Marny są pod wra
żeniem włamania.

jakiego do.-

konamo do lokalu biura u,rbani5t~·<cz.nego.

Złodziej e

wY'n~sażoonym

podjesamochodem
w dźwig. Na-

ga z.:Uaj;J>"Ka'i

1'1.

chaili pod biuro

s tęp?e przez dach p!"ze:iostali
s . ę d~ wnętrza
budynku l
oderv.· i
przymGcowaną d:>
śc Iany kasę pan(!E:-ną o wad'le GOO kg· k'(,:'ą p'"Z;$unęli
d:> d:-Z'.\·i i przy użyciu ~~vi 
samochói.

v; ka~·e byh 1..0 tys. !ra"1 kó,7;·, czylI r. ,''I t 3. da-!a-

r:

r.

zag 'nąl

P:> ,.

-...·szer-;

śl

.i.

ECHO DNIA

NUMER

W II lidza

Tego jeszcze nie

S"aru
do Voikowic

Piłkarze

jadą

PQlscy koszykarze przegraii z Turcj
000

l.lra.nią.

W
poZ05tałyeh
spotkarnia.ch
pil1i.alrsk;ch II ligi grupy połudnowej zmIerzą się: Garba.rnia Kraków ze Stalą Rzes.zóow,
Metal Kluczbork ze Stalą StaJoWla Wola,
<1KS
Tychy z
GKS Ka·towke, Wisłoka Dębica
% Górnikiem Jastrzębie, Z-a.sta.I
Zielona Góra z BKS B'elsko,
AKS Niwka z Piastem Gl iwice -i Ura.ni1l Ruda Sląska ze
Spartą Zabrze.

Remis rywali Ruchu
Pilkorz. Wupp..rtoler SV - przeciwnicy chorzowskiego Ru=hu w Pucharze UEFA zremisowal i w meczu ligowym z Fortunq Duesseldcrf 2 :2 (1 :1 ).

.P~char Gór Świętokrzyskich

kończą

sezon. .Jediną
mpre.z były mistrzo.;twa okręgu w jez.dzie i'lldywidualnej na CZ23, rozegrane w Opoczme z udziałem 88
zawodnlków. Najciekawszą walkę stoczyli seniorzy. Xa 20-ki.lo
metrowym dy.. tansie doszło do
zaciętego poJcd)ofi:m
pom'ędzy
ka.drowic-zem Klimczykiem ze
Switu Wol~ca i znajdującym się
ostatniQ w lx1rdzo dobrej f-ormie
liwińskim
z ra:!cm,;.k;iej
Broni, który przed pięc:Q~
dniami zajął 4 miej<ce na mlstr2lO.itwach Pol-ki w jeźdJz:e
na cz&>. Zwyaiężył Klimc7yk,
wyprzedzając swego radcm:sk.e~ rywala o 7 se:~l1Dd_ _•. e,;.po<h:iewanie sla.bo spi.5ali się kolarze klieleckiej Kor ny, z których najlępsze miE'j.;cn - 10 Z3
jął Kruk., a Bailkot 'ski noe u.kończył konkurenc;;_
W wyśc-gu ju:niorów (dystans
15 km) najlępozy byl, zgron,e z
o ·z.ckiwa.niaml. zł y meda.l:sta
III OSM - Kra ·t'2yk z O:;oc
n:.anki, a w ka-te_o,'i rnłcdzi
ków (dy-t3lll.S 10 lc'TI) n ·e;;.pc:.z:e
wany su -es j:n- Ó l Polelek ze
Świl:u, wyprzoozaj ą-c BMucza z

z ostatD.:ch

BronL

WYNIKI:
Seniorzy:
1)
KFm zyk
Sw:t Wou;a 2S 00, ~) S w fuki
Broń Rad m -; sek_. 3) PiD.s ki Opocz.nianka 0,48. 4)
Jasiński B
n - 1.22, 5) Kus.al
C=at Sk.ar.4ysko
1.34, 6)

<:>

,'Valne zebrania
OZP-I. i OZKosz.

Hiszpania zwyciężyła
85:69 i Jugosławia
Grecją 84:68- VI
dzi Jugosławia przed
po 2 zwycięstwa,
BUłgarią po 1
Grecją i Francją

Porażka

c~asem spotkanie zakończyło się
sensacyjną
porażką
Polaków

Wozoraj, w dru,g:.m dniu rozgrywa.nego W KLelcach turnieju
koszykówki ml;ŻCzyzn o Puchar
Gór Świętokrzyskich odbyły się
czte.ry spotkalDia.
W pierwszym meczu przedtpo-łudn:owym Wisła Kraków bez
troou pokonała
ŁKS
Lódi
1t4:74 (54:42). Zespół łódzki obrońca pucharu ani przez momen.t nie był w staonie zagrozić wi.śla,kom. Posiadając przew8\l:ę w'zrostu
dominowaU Ooni
pod
koszami i przeprowa.dtz.i.1i.
wiele szybkich akcji. Najwięk
szą skute<:zność w zespole "Wa
welsklch SmQków"
wykarzad.i:
W;ŚDiewski 28 pkt, Paluch
24 pkt i Ładnia.k 16 pkt.
Przyjemną

n:espodzia.nkę

sprawili swoim kibicom koszykatrze kieleckiej Tęczy. Z I-li-

Goliń.s.ki Radoffi:a.k 1.38, 7)
Sp:eb.s Granat - 2_02, 8) Czerrniawski Broń - 2_12.
e!)
Juniorzy: 1) Kr~z!k
Opocz.nianka 2220, 2) Ryclllkki Broń - 5 sek., 3) M. Bern.:lJS Opocz.n:anka 0,36, 4) K1a
ta Opo;zn:anka - 0,49, 5) Hern:k Broń - 0,53, 6) Pałys K0rona - 0.58, 7) Kasprzak 0poczn:<:,nka 1,09, 8) Zaręb:;Jti
K-orona - 1,11.
e!) Mll)d~icy: 1) Poletek Swit
Wolka 14.30, 2) Borucz Broń 11 sek., 3) LaBia Radomi.a.k 0,13, 4) Koz·oł Radomiak - 0,21,
5) Pa.wl:koVl:s:ti Broń - 0.29, 6)
Sokół
Opoczn'anka - 0.38, 7)
Py=zek LZS Sar::domierz
0.38, 8) Jakub.."rZyk LZS SatndDmierz - 0,47.

J

e;ieniq
1957
~kIC!l
kOrtccn

roku,

na

rodomsię

OC1.Oywol

mecx

mi<it:zoltwo I ligi pom6ędz.y
m.e;scc.l:ą Bronią i stołecznq Le
giq_ 2J-le:'11 w&NCLGS Leszei: Sł_i
byl o .'0< od se~socyjnego z:w1.Cię
slrovo ~:f Wfcd'1s:o.wem Sł.oneck:wn.
te-n·iONY o

J1 wy;ra.t ó ....a
piecwsze se.t..-zectj1\ pro.:NCdził
5:2
i
J:15_ 1yl.o o .... e pilki dtUeoIily gc>
od żYC'OW'-30 $U,.C~.eSU ....
- Prlestr~szyte:n Się, że rr..agę wygrać
z no, s::psryM PO'SICWn
te:1Js..stą
W5pOin 100
po
fo ~och
tamten
po;edyn_k L~Hek S lo:nski. Tok bli.sko sz:a.n$O po~o~n'o wie!k:e:,-o ry'WC'o spore izovKJ;a mGje ruclly. Nor.
W,! odmów ty p03łuszerirtwa. przegro-

gow~ Lubliniank~ za&'ralf o kla
sę lepiej, nii w czwartek, wygrywaJlłC 85:18 (51:44). K ielC2a-

nie tWQrzyli tym razem o wiele
bardziej
zgra.ny
zespół i CO
głów.n.ie zaważyło na rezultacie
spotkania, zagrałi dokładniej i
ofiarniej w defensywie. Lublini.a.nka to drużyna, która jak
się to mówi "leży" naszemu ze
społQwL

.Już

w

ubiegłorocz.nych

rozgry-wka.ch pucharowych kieI
cza.nie pokonaJ:i wojskowyeh z
Lubli:na
Równ ież w
meczu
WlCZlOraj.szym Tęcza występująca
w dalszym ci~u bez MarchIa,
po dQbrej g·rze odniosła za.;;łużo
ne zwycięstwo. Częste wejścia
pod kosz i skutecz.na gra p<>d
obiema tablicami, to plusy zespołu kieleckiego. Obok znowu
bardzo udanego występu Tłu
czyńskiego (kilka
z.n.akomitych
dobitek) i Nowaka, cieltaJwslZą
grę "robili" Scbmaidel, a także
po przerwie Kędzierski. Dla Tę
czy najwięcej puon.któw zdobyli:
BądeI 23 i Tłucz yńsk i 22, dla
Lubl1n!.a.nki - Kasprzyk 44.
W spotkaniach ""eczornych Le
gia
Warszawa pokonała
LKS
83:15 (41:39), a Wisła Krak6w wygrala -z Tęczą 115:17 (51:32).
W
obu wypadkach p.zewaga
zwycięzców była wyraźna_ Zawod
nicy

Wisty

góro\vali

"rzrr-..em

nad kieLczanami. T~cza
zagrała
doorze,
lecz
niewiele
mogła
zdziałać
mają", za
przeciwnika
rerwmo-wany zespół krakowski.
W meczu Legia _
ŁKS
najwi~cej
punktów dla swoich zespołów zdobyli: Żurek 24 i
Za_
l'z,.·cki 14; a

w spot!-caniu

najcelniej

Tęcza

krakGWian Kubis 24, wśród kielczan
26 i Nowak 16.

W

sol!otę

Wisła

rzucali: wśród
28 i Ladniak
- TIuczyński

o I:odzinie 16_30, ....

meczu który Zadecyduje o trzecim miejscu w turnieju, spotkają
się
Tęcza
i ŁKS. O godzinie 1& pojedynek Legii z Lublianką·

W niedzielę o '.3ł Lublinianka gra z ŁKS, a o gOdzinie 11
mecz
Wisła
Krak6w - Lel:ia
Warszaw.

(ab)

25

la~

ESZEK Sl OMSKI byl wyjqt!<.-q
pos.ac,q w naszym tenrsie. Dwudz estoiJ:ę::'Q.'et:1i
o~rei
wystę ...
pów 0-0 kor...acn to wystorczGjqcy pc>
wód, by przn::~:nnieć noszej mt.od'Zj~
ży
plę nq
ar'-e,· ę
tego
Z<lwodn o.
p"oO'II\dz:'we.go dże:'lte!me.."lO
.. biolego
sportu", jole do
ś
nazywa.jq
go
d-owJloi ry'1I'C e
i ncoczni świod!cO'Hi-e
licmych sukc~sć~. Radomic,":"" wyróż

oz

n ł s:ę bo'" ' e:n n e ty lO el.egonc·Q
ru-;,ÓI;v na k"rc'e i styfOowQ grq. cle
rown eż prawd!' ... 'e sportowq postla-

wo.
Pc=>: te'c
leszk<l
S!o.",sk .~ b I pc;:! !:>ny i<:k wielu
je)o rów'eśn ów.. W s!kole P~o
wc a-j g ....3l w p r ~ no ....nq. c!e pod. I mu
że I~". Ma.jqc 13
Jot (by'o
w 1147 rc>~ ... ) zqlosil się

=

do sri:;; Id ł~-,· "ej BrG " p~zo
r~
przaz treile-o Zbfgni~a Zieliń
s!tiego. ,,8
y s!:)O'I"t" wc:~OC"nQł '0'0

beoz

r

zły,

o

o

w·-e klm

umi'~rW.u

on ..z

t~j ćy,qpl" y
S'lO u
0 .... 2'1")
". ..... ł~·· śwk-r:kzv

spre

en1:~ł

.sw~"n:.J

fo

~re

'ode, o
ż

rrow·ut-

Na rozgrywanym w Proch",

Przyjaźni polscy siatkone przeg roli
słabej grze z reprezentocjq ZSRR

(6, 8, 10), W drugim spotkan .•
choslowocja
pokonala NRD 3:0.
czwartek s iolkorze
ZSRR wygrali
NRD 3 :0. W oslOlnim pojed}lnlou
n ie j u

Polacy

zm ienq

NRD i j"ż"'i

się

wygn:ljq.

z

zajmq

m i ejsce.

Na boiskach
•

piłki

ręcznej

W sobotę i niedzielę piłkarki
piłkarze ręczni rozegrali kolejną rundę spotkań mistrzow-

i

skich_ Drugoligowy kob:ecy zespół Korony Kielce gości szczypiornistki Wandy Kraków. Początek
spotkań w hali Budowlanych przy ul. Jagiellońskiej,
w sobotę o godzinie 17, w niedzielę o godzinie lO.
Piłkarki
ręczne
Napn:odu
Jęd"ejów wyjeżdżają na mecze
do AZS Rzeszów.
Z cyklu rozgrywek o welSCle
do II ligi, piłkarki ręczne Switu Wolica społkaja się na włas
nym terenie w sobote o godzinie 16 z rezerwami Cracovii, a
w niedziele o godz. 10_15 z Ko
roną
Kraków,
W lidze ukręgowej mężczyzn
rozegrane zostaną nastepujace
mecze: Terenowiec Chlewis1{a
- Wisła Sandomierz. Radomk'l.
Skalnik Wiśniówka, LZS
Podzamcze Naprzód ,Jedrzejów. I';tal Końskie KS7:0 i
AKS Busko Skórzani Skar-

i

na -kortach

Austriaka

Beniaminek ligi okręgowej
AZS Kieke
n:6.sJ:
niespodziewane _rv' ....
stwo nad Iokaklym
Łącznością 7:4. Pu.n.kty ~
demików zdobV'li - CzaJa
leksy po 3 o~az
_
Cza.ja w grze podv.-ójllej;
Łą..."'LIlości
- Pawll!lkÓWna.
gosz., Góni{i i Górecki.

nk;a stołowego,

żysko.

O.ba.tr>i raz leszek S/omsici
no kort<>ch w 1972 r<WCU Vi

pił

l;g i oitręgowej
kieledt>m BI.;kn:nym, a
k... ierę w-/9rywejqc
piqty rcngrywc.ny o;:l 19.51
dycy;n.y tumiej klubowy,
ne wla.sność piękny pud>ar,

o

m istrzostwo

ko

wkoi'tczył

Rn.dorn;.o ...
ty, o w

lem ...

siatkarzy

64_-65! Wprawdzie wiadomo byże nasi koszykarze nie jadą
do Hiszpanii po sukcesy, b0wiem ostatnio dyscyplina ta
przechodzi wyraźny kryzys, ale
takiego obrotu sprawy nikt nie
oczekiwał_ Czyżby naszym reprezentantom przyszło walczyć
o końcowe IQkaty w mistrz,owskim turnieju?
W
pozostałych
spotkaniach
grupy "A", rozgrywanych w
BadalQnie, Czechosłowacja pokonała Izrael
92:89, Rumunia
wygrała z Turcją 84:69,
ZSRR
zwyciężył Czechosłowację 77:55
i Rumunia przegrała z Izraelem 80:85_ W tabeli prowadzi
ZSRR 2 zwycięstwa przed Rumunią, Izraelem, Turcją i Czechosłowacją
po l zwycięstwie
oraz Polską bez zwycię~tw_
VI grupie "B", w Barceloonie
ko.'>Zykarze
Włoch
pok<mali
Francję
71:63 i Grecję 59:54,
ło,

z

Kolarskie mistrzostwa

Kolarze

Po dobrej grze, zwłaszcza w
drugiej części pojedynku z zespołem Związku
Radzieckiego,
nie spodziewaliśmy się, że w
kolejnym meczu na mistr:z.ostwach Eurepy w Hiszpanii pol
scy -koszykarze doznają porażki_
Tym bardziej, że ich rywalami
bylL J!ie liczący się w eurepejskięj Koszykówce Turcy_ Tym-

tI

Piłkarze dorug~·l b::''''E·gO Staru
Starachowice r:.z"grają w niedzielę
kolejne
>~otkanie mistrzo-wskie,
t;m
razem
w
Wojkowka.ch z tamtej.$zym Gór
nikiem. Mimo
erii niepowOdz-eń staracoowiczan można jed
nak liczyć na i<:h sukces, b0wiem górnicy zajmują akt1.1la.lnie ostatnie miejsce w tabeli
z dOI"Qbkiem
za:led,,,ie dwóch
punktów, a 06ta.tnio n~e derno-n
strowali zbyt dob,ej formy (IW
niedzielę
przegrali z P:~ tern
w Gliwicaoch 1:4)_ Sta,r wystą
pi. w Wojkowica.ch w tym samym składz.iAl, co w meczu z

było!

rym

Icq

.. futbolówl<ę"

w

:romion

za

......

ktc;~ tenrsowq! leni.s stoi się jego
Żl'Ciowq posjq i od tej chw.li zwiqza.ł swe sportowe ł.osy z kortem
i

p : <>rWSI}:11 nc:>UCZ)'Cielem tej gry Zieliń.I:"". któ'Y był współlwórcq

Z.
je-

go późn 'ejszych pięlcnych wyników.
Pierwsze sukcesy przyszły Po dwóch
1a!Gch_ W 1949 roku zdobył m istrzo.stwo ~o;ewódcwa młodzików. w dwo
1-000

późniei

był

już

nojle~m

ju-

n"orem w olcręqu, o w 1952 roku re
"itrzostwach Pc'ski ju-,.io:-6w w Opolu dotacł do półfi.nalu, Co równ<>lo sę zdobyciu 3-4 lok"ly w kra) ...
w tei kGteqorii wi.el(u. W tym też
rcku za-:!e!lóul!owol na międzynarodo.
wym turnieju w Rum l.Y.l Ii.
W 1955 roku druży.... o B"'o-ni ONOn-

sowc·o cło I Ij.qi. w czym ,..' ....mały
u.drioJl m-:>/ rówo'eż leszek Slo'T\Sk.
Był już seniore"Tl i cO;Oz częŚ(: e-j spo
t.n:a.ł .sip. na kortach z Icrojowq C"'oIówl:q. Następne b'a orrf"oslv ko.le'ne sukcesy, do lrtó"l'Ch zorczyć ""JeŻy
zwyci~
nad
M<n; ews"-im ,
Kw·",!'I<iem, Seb'clq, PiotrO'Nsj(m. Trzy
kro':nie (w le'och 1958-1960) wn:>z ze
""q
~Iub
o
k",leż<>"'~o,
Dor.u!q
!"·m:.... ÓO!m" bbecr;'" c: Ii';<~o) rebI:- "Y."Oli w" er-~l"Yo Polski w qn~
m ~"'~""'l. kh pojedynki o tytuł mi.

strzowski mcjq c;..:.:.... q Mtorię_ Okro:.t>e w wotlcod! pólfinolowych wygrywa.li ze znonq paorq poJlnOńslr:iej
Warty DcOOq I Piqtkiem, by w
f>naJe
ustępowoć
pi...-wsz.af\stwo
w
jednym Wl'pc-.:JIw Jędnejowsk'ej i lIcisowi. a
w
drugim Jędrzej~ej
i Gqs).orkOMli. Kiooy po raz trzeci z
kol"i Szm;c!tówno i Slomslci zno.leW
się
w frnc.le młstrzostw Pokleił ich
rywalom i w walce o kf'C>jowy prymat by/a pora pC>Dlańsko, z ~ó·q
co po;>rzedni-::h mistrzC'StN<J<:h juź dwu
hotn'.. wygrywc li.
Zdob.,.,,,,
t)11J1u
mjs~rzOW'S1c'ego

realn...

pad'cu

leO'<I .. _

stlało

N:estety,
Dańda

się

tym
Piqtelc

w

i

\llifjęc

ba.rc:łzo

jednym Wl'"'
okazal i s:ę

Wś'ód 1ic2ll1)"Ch trofeów leoszko Słom
sk ego moidujq s-c: równi<>;: dyt> o- •
my i puchary M
druiynOW'e wicemis t-zostvvo Po!ski, zd?b'(te przez je-.
go klub w 1956 i 1959 rolru, halCJ,ve
"'·:em·strzos'-....o PeJski w 1960 roku ·
(ro Jomrozem) oroz wY'Qra;n:'e ooó(- I
nop<>I.~i~ turnieju w Kryni-:v I MemO~Głu
JomJSm Kw"OI"c, W os!'ot_ I
nich latach s\'lei bogo':ei k<l'!'iery spar '
to-_i radom"""ln .,'" , iczył" iesrtt:za
7"ł-tyCj~tw-O
n-OO drua;m wtedy
co
GqsiOC""" te->;,.;rtq w kroiu - Tael ......

nem ~-m.

http://sbc.wbp.kielce.pl

oprócz

jego

~zwi.sko

roiNQtle .sq róoNnf.eV no Z'W" !co
nich triumfo.torów: FHi-pko,
Stęp nic i McoczJca.
39-1etni dzrś leszeC S lom.l<1
cz.. roz poja.wił się w biolym
no kort<>ch. Bylo ID w'os<1q 179°
ku.
Pcdjql się przygo!Owon ,o
stertu w III Ogóklopolsk>ej ~"''''''I!t-I~.
ki<>dy MIod:rieŻy swego
«Gztm;"cze <X>jdy. Je'10
lega kl<>bawy r>i"
n1Ch w nim no.<.tzi-ei. Na
", t śforw w KrGkowie WYWO

ny medad ....

