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Edward Gierek Piow Jaroszewicz
spotkali się z przedstawicielami
służby zdrowia

przewodniozący

ZSRR, Leonid
towarzystwie
PQoIit y-cznego KC
"',.,,,.. ,,,,, ..,. NA STR. 11
w

Tajemniczy
ksperyment
kosmiczny
DOCy
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KIELCE, sobota-niedziela
Nr 80 (1893)
1-9 kwietnia 1978 r.

Rok VIU

Edward nie rek wiło. arę II de Markiem Z.lewlOkim a ~
paoeg•. Z prawej - dr Rynard BuclIyński • Grójca.
CAF - K~at1rowski - MIe,...
radYCYinym zwyczajem, z
przypadającego
7

T okKji
kwietnia dOl'OCznego

.

metalowcy i harcerze,
.
dziennikarze I lekarze
UJą

rzedSlawiciele wszystkich
ś rodowisk zawodowych j
sPOłecznych łączJ! swój

z

całl! PGstępowJ! opinią

w obronie pOdstawodo życia w poko-

ju

spokojnej
przyszłości. SpołeezeÓ5two pol.
skie podkreśla I
mocą,
ie
wspólny głoa narodów jest"
stanie okiełznac zagrażające
pokojowi poczynania imperialistycznego militaryzmu.
i

budowania

DOKONCZENIE NA 8Ta.

Wodzisław

pateropolzadan ia,
twórcami w
ide i numan iz·
- stanowiobrad juZjazdu
Polskich, ja7 bm. w Ka-

n

N

Bioprognola
ki ......wcy

1 bm. odbyło się wspólne
posiedzenie Prezydium RZIł
du i Prezydium Centralnej
Rady Związków Zawodowych, na którym rozpatrzono wybrane problemy I
dziedziny polityki społecz
no-gospod:uczej.
DOKONCZENIE NA STR. Z

i ... Iran na mapie geografów z WSP

a poczlłtka była sesja ata·
szicowska. Studenci pierwszego roku geografii WJiszej Szkoły Pedagogicznej zorganizowali przed paru lały
bardzo udanJ!. terenewJ! im-

Uwago ,

Wspólne posiewnit
Prezydium Rządu
i Prezydium CRZZ

święta

pracowników służby zdrowia Swiatowego Dnia Zdrowia I sekretarz KC PZPR, Edward
Gierek i prezes Rady MiIIlistrów,
Piotr Jaroszewicz spotkali się
w siedzibie Komitetu Centealnego partii z grupą lekarzy zajmujących się profilaktyką i leczeniem cnorób układu krąże
nia
W spotkanj.u uczestniczył czło
nek Bma Politycznego, sekretan: KC PZPR - Stanisław Kania.
Słuzbę zdrowia repre!Zentowali
m.io ocdynator Oddziału Wewnętrznego ZOZ w Grójcu dr
Ryszard Huczyński oraz ordynator Oddz iału Kardiologiczne-

I

W idzialność przewałni.

pnechodnlel
dobra, drogi

okreso'łNo śnskie.

Sytuacja biometeorologiczna: objawy
obn iione j .praw_kl d.lala .. "" I _
gorszonego sol'ftOpoc:zucia.

prezę
prezentującJ!
dorobek
uczonego i organUatora przemysłu w zagłębiu
staropolakim. I wtedy chyba uwierzyli we własne siły i zakontowali satysfakcji płyn~cej II
samodzielnej pracy. Później
była sesja "Kras świętokny.
ki", aa któfJ! zaproszono jui
kolegów z innycb kierunk6w.
Grupa
turystyczna "Trept"
aiemal co tydzień wyrusza na
świętokrzyskie trasy.

Spotkanie
z

\-\olozi p ..n !>am: Jeden obrol w lewo 1
obr z j(' , ponownie wyrainy._!

motoryzacją

Wszystkim naszym czytelnikom prr:ypomi.namy, że zgodnie z zamieszczonym wczoraj w
"ED' kalendarzykiem, dziś 8 bm - odbędą się rozlicz..ne i
atrakcyjne imprezy w kieleckim
WDK.
Zapraszamy juz o godz. H
amatorów star i, automobili,·
tów - na wystawę modej samochodowych. pokaz ~ntochl>
dów sportowych i mini-karów,
spotkanie z m is trzami sportów
samochodowych, projekcję m·
mów. giełdę a nawet.. losowanie Włoskiego modelu "fiata l:!ll
s<ltari"
przeznaczonego
dh
wst~pując .ych do AutomobilkLIbu Kieleckiego.
(.laB)

Minęło

nieco czasu i obecny
rok geografii uznany
został w uczelnianej rywalizacji za naJlepPI! grapę działania
DOKONCZENIE NA STR. 11
trzeci

już

Niegdyś
---.-

-

dziś

go Wojewódzkiego SzpjItala r polonego w Kielcach - dr !Me'an Mareczek.
Uczestnicy spotkania pow__
mowa II Edwarda Gierka I PbDOKONCZENIE NA 8Ta. I

Polski fondor
w wykonaniu

ZPiT "Kielce"
na Nizinie Węgierskiej
W dniach od 10 do ft
k w ietnia przebywać będzie w
miastach Niziny Węgierskiej Szegedzie, Makó, Kećskemet Zespół Pieśni i Tańca "Kielce".
W krótkiej. bo p i ęć lat liczllcej h ist{)rii, jest to już czwarty, po Rumunii , BułglKli (
ZSRR, zagraniczny
wyjazd
młodych artystów amatorów,
DOKONCZENIE NA 8Ta.

n

siał grozę

i śmierć
jest eksponatem
~

na bocznicy w Skarżysku
Kaidy może osobiście sprawdzić - na bocznicy kolejoweJ.
tui za wiaduktem na stacji karżysko-Kamienna, stoi potęi
ny, stalowy kolos Autentycz_y pociąg pancerny. Strzelaj~
w niebo osadzone na wieżyczkacb armaty. W wielomilimetrowej grubości pancerzach widnieją maleńkie otwory na karabiny maszynowe. Ciężkie, stalowe drzwi 'l trudem dają się
ucbylić odsłaniając
zdewastowane, nadpalone wnętrze.
Pancerny, tajemniczy pojazd. tchnie złowieszczą siłą, niedostępnością, intryguje
przechodniów... Skąd alę znalazł w
kariysku, jaka jest jego przeszłość. przeznaczenie, jakim cudem uniknął przez dziesiątki lat pocięcia na 7łom dla hut?
azem z sekretarzem Komitetu
Zakładowego
partii
ska r żyskiego
Węzla
PKP
- en ławem Nowakiem oglą
damy i fotografujemy pociąg, a
w zasadzie dwa wagony: maszynowy i strzelecki Maszynownia (w tym przypadku z pl>tc:żnym silnikiem Diesla) wcaz

R

http://sbc.wbp.kielce.pl

ze ~terowD i ą umieszczone byIy w pociągach
pancecnycn
zawsze \V śl'odku - w przodzie
i w t"le znajdowały się wagony dla strzelców i artylerzystów W pociągu, który znajduje się w Skarżysku pozostał
DOKONCZENIE NA 8TB. ...

Wspólne posiedzenie Prezydium Rz~du i Prezydium

earza -O za ań PSG

z

dniem 1 maja podwyżka
minimalnych płac

DOKORCZENlE ZE STR. 1

Pot. ZYl!'munt stęp~Ji

Setne urodziny
mieszkanki
Sobkowa
Niecod zienną uroczystoŚĆ, setne u.rod~Yly, obchodzić będzie
)ubro, 9 kwietnja 1978 r. Marianna Słoma zamieszkała w
Mokrsku G6rnym w gminie
So.bk6w.

Przez całe życie mieszka na
wsi. Wychowała pięcioro dzieci,
posiada 13 wnuk6w i H prawnuków. Cieszy się dobrym
zdrowiem,
posiada
świetny
wzrok np. przy szyciu czy nawet czytaniu nie używa okularł1w, ma jedynie kłopot ze słu
ehem. Urząd Gminy w SobkoWlie post.anowił ofiarować jej
na 100 urodziny aparat słucho
wy, który umożliwi łatwiejszy
kontakt z otoczeniem.

Jako temat pierwszy prz.edyskutowano zadania Konferencji
SarnorU\<lu RoboLniczego oraz
1.nstan.cji z,wiązkowych w realizacji celów i zadań społ~no
-g06podaraz:ych
zawartych w
NPSG na rok bi eżący . SiwierdJzooo że ~Ją7ki zawodowe i
organy samorząd6w
robotniczych odgrywają dOMosIą rol~ w
tworzeniu klimatu sprzyjające
go rozwojoWI! tw6rczych i gospodarskich postaw oraz udziało
w.i załÓg w rozwdą.zywaniu istotnyoh spraw ~ład6w pracy.
Swiadczy o tym Lnicjatywa i aktywnoŚĆ zał6g pracov."Iliczych w
poGnO! zeniu produkcji i efektywności
gospodal'Q\vania. w
d7liałaniu na rzecz poprawy worumków pracy i waru1W<6w 500cj a Ino- bytowych.
Na posiedzeniu rozpatrzono
działan.l.a, jakie należy podejmować, aby rozwijane przez związ
ki zawodowe współzawodnictwo
pracy na rz~cz produkcji rynkowej i eksportowej,
nowoczesności
i jakości wyrobów. 0szczQCI n ego zu życi a surowców.
materiałów, -paliw i energid' skutecz.nie wspomagało reatizację udań tegorocznego planu.
W następnym punkcie porZąd
ku obrad omówiono wnioski. jakie wypływają z analizy wykorzystania czasu pracy. Problem
ten. tak waż11Y z punkLu WTid'Zenia efektywności g06podarowanla l UfI'ZeczywlsŁniania celów
społecz.nych
Pr2y;ętych na VII
Zjeźdz.ie PZPR.
wymaga. aby
dy;rekcje przedsi~biorstw i aktyw zwią7Jkowy <l2.iałały sku-

E ielecki poranek ...
W "TRANSBUDZIE"

dzi e lić zadania na posuzeg6lne
kwartały
roku.
Przygotować

Duży
Ciężkie

plac przy ul. Kolberga.
samochody i sprzęt budowlany czekają na kierowców

i operatorów. Za chwilę zgłoszą
aię do dyspozytora i wyjadą n{l
kieleckie budowy. Pracujący od
godz. 20 dnia wczorajszego dyspozytor, p. ZDZISŁAW KOZIEŁ,
odlożllł słuchawkę telefonu.
- Wypisałem 100 kart, w tllm
dziesięć
dla samochodów osobowyCh. Zaspokoi to dzisiejsze
pot1'Zebll na transport budo tt'lany w 75 proc. Najwięcej wymaga KBM. Nie otrzyma dziś samochodu skrzyniott·ego. MGmll
dwa, ale jeszcze bez numerów
N;estracyj nych .
W"CHEMARZE"
Kwadrans po szóstej. Ulicami
i Olszewskiego podążają
dziesiątki ludzi, bIl za piętnaście
minut rozpocząć pracę w ..CheWWlrze". Inna cześć dziennej
zmiany przustąpi do praCI! o
godz. 7, jeszcze inna o 7.30.
Bardzo to na rękę miejskiej koPawłą

munikacji.
Dyspozytor zakładu, ALEKSANDER
KORCZYNSKI.
za

godziny zakończy SWO]
półdobowll dyżur. Nocna zmia114 pracowała (bez zakłóceń)
JlTzll zbiornikach spreżonego po-

dwie

wietrza. autoklawach, zbioTnikach kUlistych, jednym u'arniku; byla to produkcja pk~poTto10••

W

całym

biurou'cu jeszcze ci-

a%4, tylko przez otl .. arte. drzu'i
głos
dyr. T ADEu SZA

a,ychoć

KUCHARZYKA.
9łÓWfl4

spTawę

PlItarnI!

o

dln'pHorsk~/1 "

dnia.

"Przestudiolcat'. poznat
kilka uchwał TZa4łu
nakazujqcych
ztt'ięklZpnie
,wodukcji na rze cz kra iOH"'~'
inwestYCji enerqehlcznllch i ro z-

w

szcze176łach

m

NUMER 80

STRONA 2

i

normll

u'aTunki techniczne
armatury dla elektrowni jqdTowych" .

produkcji

W WOJEWODZKIM ..•
Specjalistycznym · Zespole

Opieki Zdrowotnej nad Matką
i Dzieckie m dr .MARIAN BOBROWSKI
mmłonej

poinfoTmował,
pTzJ/b)jło

nocy

że

nam

piętnaścioro obywateli, wYTaźna
pTzewaga plci męskiej 11
chłopców.

(TUSZ)

Nasz komentarz
inął p ierwszy kwartał
żącego roku. Mażemy
mówić

bielUZ

o efekt och gospodorowanio w tym właśnie okresie w zokładoch przemysłowych,
budowlanych i usługowych. Już
no wstęp ie wy"Kla stw ier dz ić,
że no ziemi rodomskiej wyniki w
sprzedoży
wyrobtw
zokresie
własnej produłtcji i usług chorakteryzują
się
nieznocznym
przekroczeniem zodoń planu operatywnego, bowiem wartość
ponodplonowej spnedoży wyrobów w ciągu trzech m i eSięcy
zomltnęła s ię sumą
212,2 m ln
złotych, w tym w marcu sumq 83.3 mln złotych . Niestety,
m imo ogólnego przekroczenlo
zodoń planowych, operotywnych
plOnów sprzedaży nie wykonoło
w kwartale sześ'" o w marcu aż
12 przedsięb iorstw.
Niedobory
w rachunku narastającym wyniosly od poczqtku roku 59,7
mln złotych. No domior złe·
10 plonów sprzedoży no rynek
kroJowy nie wykonoło 15 jednostek go-spodorczycłl, pay czym
najn iższy wskaźnik
wystąpił w

teczmiej i bardrz.iej ystematycznie na rzecz umacniaJllia dyscypliny pracy oraz z.walczania
przyczyn absencji i strat czasu
roboczego.
Prezyd~um Rzą-du
CRZZ rozpatrzyły

i Prezydium
informację

rrunislra pracy. płac i spraw s0cjalnych na temat realizacji po..
WZiętej niedawno zgodnie z
ustaleniami II Krajowej Konferencji PZPR dotyczącymi poprawy warunków tycia najnioźej
zarabiających de<:yz.ji o podwyższeniu
najni.ższych
wynagrod'Zeń
pracownikom :00. Łrud
nionym w uspołecz.nionych zakładach t>racy
Z dniem l maja br. dotychczasowa płaca minimalna zostaje podwyższona do 1600 zł mieięcznie, a w przeliczeniu na l
I!'odzinę prlWy wzrasta ił 7.30 do
8,40 zł za godzinę.
B ezpośrednią

podwyżką

68 osób
organizacji
nowił

młodzieżowej)

wysłać

do Warszawy
dniach 8-9 bm. 33 - osobową
pę, która dla Centrum
Dziecka ofiaruje około 10
krwi.
Inicjatywa godna
n y c h gratulacji!

Dalszy ~ozwój
opiek,i kordiologiczn

płacy

minimalnej objętych zostanie
około 520 tys. pracowników. Po
nadto nastllpi podwyżka stawek
płac
zasadniczych
następują
cych bezpośrednio po stawce najniższej
co jest koniecz.ne dla
zachowania niezbędnego 7J1'óż,ni
cowania płac,
stosownie do
różnej złożoności pracy. Z tego
rod'utju podwyżki sŁa;wek płac
skorzysta dalsze 400 tys. pracownik6w. Łącz.nie. podwyika
płac
związana
bezPDŚred'11io I
pośrednao z podniesiet'l<iem pła
cy minimalnej obejmie około
970 tY'S. pracowników.
Na posiedzeniu rozpa,trzooo i
przyję!.o. opracowaJly przeo: Ministerstwo Pracy. Płac i Spraw
Socjalnych w porO%lUmieniu z
CRZZ. proj ekt uchwały o jedno-

Szkoły

razowym za&illkru z tytułu UIl"Odzenia dzieoka. Ta nowa forma
pomocy dla rodzin z.ostaJ1a zapowiedziana o.rzez I sekretarza KC
PZPR EdJwarda Gierka na posiedzE'niu Sejmu 26 stycz.nia br.
Jedltlora.wwy zasiłek wyniesie
2000 zł i będzie przysługiwać
powszechnie. wszysbkilffi kobietom po urodzeniu dJziecka. POcząwszy od 30 kwietnia br. niezależ,nie od zasiłku
porDdowego. W przypadku porodu
w.ielorakiego zasił~k w kwocie
2000 Z'ł wypłacany będzie matce
na każde d7.iecko. Podstawa do
W}'!płaty zasiłku będlzoie "Pil'z.e dstaw.ienie od-plsu S'krróconego ruktu
tLrod!ZE'n·i a d.!Z;ecka.

DOKOŃCZENIE

ZE STR. l

tra Jaroszewicza o dotychczasowym rooWQju i osiągnięciach 0pieki kardiologicznej w Potsce,
o stanie bazy materialnej i kadrowej tej gałęzi słu.iby zd1'0wia, o problemach i trud noś
cia.ch z kt6rymi stykają się w
swej pracy kardiolodzy oraz o
głównych zadanlacn w d;zjedzinie profilaktyki, terapU i rehabilitacj.i chorób układu kl'ą

przedstaWicielami
dziedzin teorii i
cwej stały się już
Traktujemy j e roboczo,
trujl\c na nich węzłowe, z
tu widzenia społecznego,
nienia ochrony zdrowia
czeństwa.

I sekretarz KC PZPR

żenia.

Sprawom ochrony
zdrowia
partia i państwo poświęcają
szczególnie wiele
uwagi
powiedział w swym
wystąpi.e
niu Ed.ward Gierek. Nasze
spotkania stwierdlził
s

wojskowe modne!

Przez trzy godziny trwał
wczoraj dyżur przy naszym redakcyjnym "głośnym telefonie"
tym razem poświęconym zasadom
naboru
i
warunkom
kształcenia w akademiach wojskowych, wyższych szkołach oficerskich i szkołach chorążych.
Szczegółowych informacji i porad udzielali z tego zakresu:
ppłk Władysław Kozieł z Wojew6dzkiego Sztabu Wojskowego i ppłk Stanisław PastuS'.lka
z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach.
Hucie Sz.kło ,,żor" w Radomiu
(35 proc.). Te włośni e niedostolki sprawiły, że zodenia rocznego plonu techniczno-ekonomicznego w zakresie sprzedoży wyrobów, robót j usług zaawansowane zostały no koniec morca
no poziomie 24,8 proc., to jest
no poziomie niższym cd upływu
czasu kalendorzowego. Godzi się
tu powiedzieć, że najwyższe laawonsawooie tego plonu uzys-

Obok młodzieży, porad zasię
gali również rodzice. Najwięk
szym zainteresowaniem cieszyły
się szkoły oficerskie wojsk samochodowych w Pile, wojsk
łączności w Zegrzu i wojsk lotniczych w Dęblinie. Tylko w
jednym przypadku specjaliści
wojskowi musieli zawieść oczekiwania naszych rozmówców niestety żadna ze szkół wojskowych (nawet Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi) nie
przyjmuje kobiet, a te zgłaszały
zainteresowanie nauką w uczelniach wojskowych.
(JaS)
Nakłady inwestycyjne wyniosły w województwie radomskim
1.547,7 mln złotych, co oznaCZO, że roczne zodania wykan.one zostały w 20,8 proc., w tym

w

zakresie

robót budowlano- w 19,9 proc.
Różnie też chociaż nie w stop·
niu mogącym satysfakcjonować,
reollzowane są zodania przez
przedsięb iorstwo budowlane. Nojwyższy stopi eń zoawansowanio
-montażowych

Nie wszyscy mają prawo
do satysfakcji
koły: Wojewódzko
Spółdzielnia
Ogrodnicza w Radomiu i Zakła
dy Przetwórstwa O wocowo-Warzywnego "Hortell" w PrzysuSIe,
no·jniiszym legitymują się: Zakłady Wyrobów Azbeslowo-Cementowych w Wierzbicy (11,9
proc.), Szydłowieckie Zakłady
Kamienia Budowlanego
(15,7
proc.), wreszcie Zakłody Piwowarskie w Warce (17,9 Pfoc.).

zodań
notowany jesl w
siębi cxslwie Budownictwa

PrzedRolniczego w lipsku i Kombinacie Re
mantowo-Budowlanym Przemysłu Cementowego Wopienniczego i G ipsowego w Wierzbicy,
Perturbo.cje występują w Re-jonowym Przedsiębiorstwie Meliorocyjnym w Radomiu, Wojewódzkiej
Spóldz ieł ni
Budownictwo
Wiejskiego w Bi ołobrzegach i

http://sbc.wbp.kielce.pl

• W Końskich na Q,, ·.... ~' .O.' .,
niu ulic 22 Lipca i
skiej Ryszard P. (lat 20)
jąc "starem" wymusił
szeństwo przejazdu
i
się z motocyklem WSK.
cyklista Lech Ch. (lat 24) i
go pasażer Andrzej M. (lal
dOlEnali obrażeń ciała.
• W Jędrzejowie na
zowaniu ulic Okrzei i
ski ego Henryk W. (lał 34)
rując ,,starem" najechał Da
dąeego rowerem Józefa l'f.
51), który dom al obraźeń
Kombinocie Budownictwo
nalnego w Radomiu.
O czym świadczq te
Mówią one wyraźnie, że
zek
rytmicznego
rea
planów nie we wszystkich
dach ziemi radomskiej
gony jest w praktyce.
tą .. Zor" dłużnikami rynku SQ
/
kwartole:
Cementow ll
"Przyjaźń" w
dzielnia Inwalid ów
w Gorbatce, Zokłady Płytek
ramicznych w Skrzyńsku, o
że
Wojewódzko
Spółdzi
Mleczarsko w Rodomiu o
nie produkcjo rynkowo eksportowej
liczy się
najbardziej. I chociaż
przyczyny owych .. wpÓdek"
Cementownio
"Przyjoiń"
czuwalo brok krytych
do przewozu 5,6 tys. ton
tu w workach), to jednak
możno nod nimi prrejść do
rządku dziennego.
Wypada
czyć sobie, by wszelkie
no.j n ormo/n
~n,...",IOf' '1i
plonów zastoły
dooe i w interesie
łóg, regionu ora'Z k
wa.ne, a zaległości

Pomnik Kośeiusz
dla Detroit

ez nas

a
Związku Polskich
się u rażony publikacją

O!>:n;g u

Artystów Plastyków w Kiel"Echa Dnia" na temat telewiaukcji dz ieł sztuki "Szydłów-650". Jego członkowie uznali
7.a sto.owne pouczyć redakcję o dobrych obyczajach w publi"O nas - bez nas", której jednak (widać w ramach dopolemicznych obyczajów) nie nadesłali do "Echa", ale wyli w "Słow ie Ludu" .
p u blikację w "Słowie Lud u" nie sposób oprzeć się wratekst w "Echu" stanowił tylko pretekst wystąpienia plajednak zarzucono redakcji podawanie
informacji
~w"uL".J'I c'J"h w błąd czytelników trzeba rzecz wyjaśnić.
w Szydło wie odbywał się plener plastyczny zorZarząd Okręgu ZPAP w Krakowie i
Wydział
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Akcji ,,szydw naszym województwie dużą rangę, dziwi więc
wśród organizatorów i uczestników plastyków kieleto również komisarza pleneru, rakowskiego grafiKozakiewicza. Przyczyny, delikatnie mówiąc, "niedomiędzy Wydziałem Kultury i Sztuki a ZPAP powinny
wyjaśnione bezpośrednio między zainteresowanymi.
pr ac powstałych na plenerze stanowiła zaczątek, ale tylko
kolekcji wystawionej na aukcji w krakowskim Pałacu
lutym 1978 roku. Duże było znaczenie audycjI telewizyjp ropagandy spraw Szydłowa. O przesłanie prac organizaaukc ji (ci sami co i pleneru) zwrócili się do wielu pIastyktórzy w Szydłowie nie byli, zapewne tym samym drukiem,
(cytu ję): "dotarł do tutejszego Zarządu Okręgu ZPAP, ale
ze strony środowiska kieleckiego oburze~ie i protesty
ta kiemu traktowaniu artystów plastyków
Kielecczyzny
co bądź - gosoodarza resortu kultury naszego woodpowiedziało kilkadziesiąt osób. Swoje praznani twórcy, profesorowie krakowskiej Akademii
Pięk nyc h. I bez owych siedmiu obrazów z Kielc, które w
ie j chwili do Krakowa dotarły, a teraz stały się przyczyną
w szklance wody" było na aukcji. około stu pozycji kata(obr azów, grafik i medali). "Akcja dopingująca" - jak
ZO ZP AP - prowadzona więc była przede wszystkim
"'l"u:arru. I wielu autorów, m.in. Wojciech Krzywoblocki, Ani inni, dało swe prace .. nic nie biorąc w zamian"
propozycja tak uraziła kieleCkich autorów apelu).
dotarł i wywołał nawet oburzenie, znaczy to
wykieleccy plastycy o planowanej aukcji wiedzieli. Rozmazresztą na ten temat {przed opUblikowaniem
informaZarządu Ok ręgu, gdzie powiedziano nam, że prace
do Krakowa indywidualnie poszczególni członkowie. Zaś
Kultury i Sztuki Urzędu WojeWÓdzkiego zapewniał, iż uże bierze na siebie sprawę transportu prac.
sprostowania "tylko rzetelnej prawdy" zawartej w
Zarządu Okręgu ZPAJ;> w Kielcach.
notatce prace malarzy kieleckich do Krakowa wysła
była więc trafna. Tymczasem trzy
(dosłownie 'trzy!)
zdania na łamach "Echa Dnia" potraktowano jako "nakieleckich plastyków. Jest to zarzut absurdalny. Fakt,
obrazy na aukcji były i cieszyły się zainteresowaniem
'v.... ,"s,,.,v już kilka dni później w obszernej relacji z samej
~ym , jak ich obecność na imprezie w krakowskim Pakl przyjęto w samym środowisku kieleckich plastyków
zape~ne dobrze członkowie zarządu. Tej sprawy
jednak
PUblikacji nie poruszają - i chyba słusznie. Nie ma się

interwencyjny
mieszkailców

Pracownica ADM Grapoinformonas,
taki zosta-

żyna Jodłowska wała
że czyn

nie zorganizowany w
szym czasie.

najbliż

(rem)

Proponujemy•••
_,niedzielną wycieCzkę

zorganizowała

s połeczny, chętnie wez-

n im udział.

turystycz-

lU!
trasie: Oblęgorek - Góra
Buania - GÓł'& Ciosowa - Góra
Grodowa TWIllin.
Wyjazd
II

dworca PKS • Kielcach o godz.
'.30 autobusem relacji Kielee Niedźwledi.

(JaS)

retuszu

wiosna na dworze to
o pijakach. Na~et
kąd ię to bierze taW zasadzie bo~iem
nie jest wołny
opilców, a alkohol
8CSy natrętnie ae
wystaw i pólek skle_
~ względu na porę
kategorię obiektu han.oie jednak na wioswięcej ię chodzi to i
Widzi, a może i ona
oszałamia i upija, że
.
Tak niby
~oze bym im wielę o tych nią ponie ocierał.
co do pn:y-

"'J,Or"n:u,.,_łemat tradycyj_
.
mi coś innela dlem w lokalii dal n.awet , bardzo nol f'klm swvm wVl:lal> f rki('h ~I>elunek, którn mówi~('", ~ora'Z

pomnik Tadeus.a
- dzieło rze ź bi a rzy
Leonarda Marconi ego i Anton iego Popiela odsłon i ęto na Wawelu w 1923 r. Zniszczony w masie okupacji hitlerowskiej, powrócił do Krakowa w 1959 r.
II Drezna, gdzie wykonana
została kopia pierwotnego pomnika. Kole jna, powstając a obecnie
kopia przekazana będzie Polo~ii amerykańSkiej
[stanie ..
Detroit przy Michigan Avenue.
Na zdjęciu: Francisze k Pr...
chownik i Ign ac y FoUa pn:ygotowują do wykonania
negatywu głowę pomnika.

Po procesie o dwór w Zagajach

Cz
Zjednoczenie PGR zleca dokonanie kolejnych ekspeł'tyz,
dyskutuje się nad dwiema alternatywnymi
koncepcjami:
albo dworek zburzyć i zrekonstruować,
albo
remontować
ruinę...

Podsumujmy: jak wynika z
wyroku sądu, dyrektor PGR
nie ponosi
winy,
właściwie
wszyscy są w porządku, a chałupka się wali...
roces o Zagaje, chociaż
nie uratował dworku, miał
ogromne
znaczenie.
Po
pierwsze, przypomniał o tym,
że mamy ustawę
o ochronie
dóbr kultury, z kt6rej WY11'ikają
konkretne obowiązki Po
drugie postawił szereg pytań, na które trzeba odpowiedzieć. Po trzecie był w pewnym sensie procesem o zabytki
w całym województwie.
Spróbujmy odpowiedzieć na
kilka pytań.

P

Jakie możliwości
ratowania budynku
ma jego użytkownik?
Sprawa byłaby prosta, gdyby
roboty remontowe można było
Je z nIejakim puyoka, bo inacliej się
pije i nikt li siebie nie robi nieboskiego stworzenia, U
nas
wszystko przyjmuje się i widzi
serio, więe I pijacka płyta za
tak:!! niewątpliwie przyjęta bę
daie. spełniając rolę nie wiem
jak~, ale
niepozytywn~. I tak
mamy, już kuUurę pijac!u\ niemal skompletowan:!!. W naszej
literaturze posiadamy wierszowane kataloKi win i piw, istnieje pijacki słownik z antologią,
mamy autorów, którsy tym tematem a predylekcją się zajmuja. przedstaWiając ludzi dotknię
tych nalogiem, z sympati~, wyrozumieniem i uśmiechem. 1(11.my teraz i p"" ".
Niech nas' nie zludzi to, c.
czasem czytamy. ze spożycie alkoholu u nas średnie, sytuacja
więc niegroina. a będzie zupeł
nie dobra, jeśli zmienimy system picia. Niestetv , nie baruo
to odpowiada prawdzie. I ('h yba t",eba by, jeśli myślimy poważnie, ograniczyć alkohol, zdf'jmować go z widoku, niech nie
daKnie z wystaw sklepowych
barwnymi etykietami , niech nie
brsmill z szaf KrającYt'h pijackie pieśni, nif'ch 'Iniknie otot'Ska uchęeająca do pi('ia.
traJl.~uje

więc"J gdy z grającej szafy rozległy się dźwięki włączonej prze.
kogoś mu.yki: I roze zły się to-

ny pijackiej piosenki (druga
strona płyty opiewała uroki
karciar twa). Orkiestra była bes
zarauta, solista • gło em wyszkolonym i nie budzącym zastrzezeń
technicznych. chórek
stanowi~cy

podkład,

takoż.

Wszystko zatem w dobrym pły
towym wykonaniu. Zastanawiając się, komu pnyszedł do gło
wy taki koncept. doszedłem do
wniosku, że był to popis jednej
z tak zwanych orkiestr podwórkowych, tworów, moim Jdaniem,
bardzo d'liwnych, rzekomo st.nowi:!!cv('h odrodzenir folkloru,
dla mnie nalomiast i Jlujących
oivwień PMlebn:mialych rr.eczy_
wi to~('i, przechodzllcych w ten
spo~ób w "Y tv urr~alizm.
Tego jeszcze nie było, masowe 1:0 nakładu pijackich pieśni,
rhoć
potvkał~m się • nimi u
innych narodów, ale tam zaw ze

re e
olrze ny?

Po raz pierwszy w kraju przed sądem w Jędrzejo
wie stanął człowiek oskarżony o naruszenie przepisów
ustawy o ochronie dóbr kultury. Był to jeden z głoś
niejszych procesów sądowych W roku ubiegłym. W
marcu bieżącego roku niemal nie zauważony odbył się
ostatni akt sprawy. Sąd Wojewódzki W Kielcach uniewinnił Edwarda Niewadę od stawianych mu zarzutów.
A co się dzieje obecnie
zlecić "pekazetom" do
wyko?
nania. Ale wiadomo, że w 0Z d worki em.
becnej sytuacji wepChnięcie się

się

mrużeniem

iosennie pijani ...
lę j~koś adarza. że gdy

Pie rw ..zy

Kościuszki

O~UKRON

z "jakimś Zagajem" do planu
Pracowni Konserwacji Zabytk6w jest niepodobieństwem. Użytkownik wybiera w tej sytuacji najprostszą formę obrony
( .. trzeba mieć podkładkę") I
pisze zamówienia, zlecenia, ponagla, prosi, a czas leci "A
jak się pałacyk rozwali - kaIkulują gospodarze zbudujemy porządny biurowiec". Realia są takie: szanse na remont
wykonany przez PKZ są dla
obiektów podobnych dworowi
w ZagajaCh minimalne.

U

żytkownicy
zatem
muszą
w większym
stopniu liczyć na
w ł a s n e s i ł y! W wielu przypadkach to co trzeba wykonać

potrafi dobry murarz czy cieśla. Ale pod
warunkiem, że
będzie zapewniony stały nadzór
konserwa torski.

Mamy tysiące na projekty
i brakuje złotówek
na robotę!
2'.eby zasłonić takt, że iOSpodarz obiektu palcem w bucie
nie kiwnął, aby obiekt zabezpieczyć zleca wykonanie dokumentacji .. pekazetom". Na przykład: po raz drugi
wykonuje
się w ostatnich
latach dokumentację pałacu w Sancygniowie. Kombinat "Nowiny" zapłaci za nią d wa miliony zlotych. Lata miną, nim będ zie
gotowa, drugie tyle, nim zacznie się remont. W Zagajach
wydano w ostatnich latach prawie trzysta tysięcy złotych na
ekspertyzy, drobne remonty dodajmy: zrobione po partacku! - i co? Efekt znamy. To
tak, jakby ktoś wyrzucał pieniądze w błoto.
A więc nie
sztuka ze społec znych, państwo
wych pieniędzy wydać milion.
Trzeba mieć pewność, ie jest
to milion wydany c e l o w o!

Czy zabytki

są

potrzebne?

Wkrótce po procesie o Zagaje
Prokuratura Rejonowa w Kielcach zainteresowała się sprawą dewastacji postaszicowskich
obiektów w Bobrzy. Gospodarowała w nich Gminna
Spół
dzielnia "Ogniwo" z Białogo
na. Bez wymaganych prawe m
zez woleń
spółdzielnia
zbudowała na chronion y m
prawem
ter enie budynek wagi w ozowej. rozebrano część muru , postawiono żela z ną bramę I zrobiono ogrodzenie z siatki. I
wszystko to mimo sprzeciwu
k o n sel'\...atora!
Amnestia
co

http://sbc.wbp.kielce.pl

prawda uchroniła pl'ezesa sp&.
duelni od procesu, ale iDeydent wyszedł na dobre zabyt.kom w Bobrzy: zdecydow8DO,
że należy wyremontować
budynek stajni, przywrócić zabyt.kowy charakter ogrOdzenia, wykonać drewnianą bramc:, otynkować
budynek wagi. 1, jak
ochoczo zapewnia obecnie Zarząd GS, wszystko
bo będd.
raz dwa
zrobione.
Szkoda,
że tak późno.

Po staremu - jak wyaw z
informacji udzielonych przes
prokuratora Romualda
Jało
wieckiego z Prokuratury Wojew6dzkiej w Kielcach - uż.yt
kownicy zabytków uważają, że
najlepszym wyjściem jest zburzenie obiektu w złym stanie technicznym. Podziela to stanowisko wielu pracownik6w administracji
państwowej.
Na
przykład: Urząd Gminy w Ksi,ą
iu byłby rad, gdyby Generalny Konserwator Zabytk6w wyraził zgodę na rozebr anie starej karczmy we wsi Antolka.
Niestety, takiej zgody Urząd
Gminy nie otrzymał...
A więc narzekania ł pi8emka ...

Ile kosztuje czas?
Z każdym rokiem stan dwo['ków, kamieniczek, pałacyk6w
podobnych Zagajom jest coraz
gorszy. Oczywiście, można się
pokusić o
ich rekonstrukcję.
Ale wtedy, kiedy będzie nas
na to stać. Na pytanie, czy ..
obecnej sytuacji bardziej potrzebne są mieszkania robotnikom PGR w Zagaju, czy zrekonstruowany dworek - odpowiedź jest prosta:
mieszkania.
le tam, idzie stan techniczny obiektu pozwala na
przeprowadzenie remontu.,
trzeba go wykonać jak najszybciej. Nic nie zwalnia iOspodarzy zabytków od zwyczajnej dbałości o to mienie powier zone łeh opiece, od obowiązku
zabezpieczenia I konserwowania obiektu. Tego trzeba bezwzględnie od nich wymagać. A
jeżeli trzeba może skierować
sprawę do kolegium? Pięć tysięcy z kieszeni dyrektora czasem odnosi lepszy skutek aii
milion z kasy przedsiębiorstwa ...

A

KRZYSZTOF FALKIEWICZ
W województwie kieleckim
brak rzetelnego rozezna• nia potrzeb w zakresie
prac remontowych, zabezpieczając ych, p r zy poszczególnych obiektach. Z tym większą satysfakcja t r zeba odnotować fakt
przystąpienia
do opracowania
takiego bilansu potrzeb przez
d z iała c zy PTTK.

PS
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W kampanii PTTK i " Echa Dnia" rozpoczynamy
- w Miesią cu Pamięci Narodowe j - druk streszczenia opracowania Andrzeja Jankowskiego z Okręgo
wej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskick w Kielcach, dotyczącego pacyfikacji i miejsc masowych straceń na ziemi r adomskiej w latach 1939- 1945.
dziś

Mieisca martyrologii
P ierwsza akcja pacyfikacyjna
p rzeprowadzona wlosną 1940 roku na terenach lezących w obecnYCh granicach województw
radomskiego i kieleckiego (i
częściowo pio trkowskiego) była
zarazem pierwsza tego
typu
akcją w okupowa.nej Europie w
czasie U wojny
światowej.
Pretekstem dla niej było zwalczanie oddziału partyzanckiego
legenda rnego majora "Hubala"
- Henryka Dobrzańskiego. Do
akcji tej użyto trzech pułków
SS (jednym z nich
dowodził
"szwagier" Hitlera Herman
Fegelein), a także 4 batalionów
policji i 5 kompanii
Selbstschutzu. Całością
akcji dowodził dowódca SS
i
policji
na Generalną
Gubernię
Krueger, a jego zastępcą był
dowódca SS i policji na dystrykt radomski - Fritz Katzmann.
30 marca 1940 r . hitlerowskie
oddzliały uderzyly z
kierunku
Chlewisk poprzez wsie Stefanków i Skloby na Hucisko, gdzie
do.wlo do walkJ z
oddziałem
.. Hubala". Idące w drugim rzucie kompanie policji przeszuklwaJy zabudowania Stefan kowa
i zaaresztowały 79
mężczyzn.
Bici i maltretowan,i zostali oni
przewiezieni najpierw do Chle_
wisk, potem
na szydłowiecki
ratusz i wreszcie do
radomskiego więzienia. W tym
samym dniu żandarmeria uprowadziła ze wsi Gałki 40, Meehoo - 23 I Korytkowa - 2
mężczyzn . Tylko 9 spośród zatrzymanych ocalalo - pozostali
w liczbie 135 zostali rozstrzelam na okrytym ponurą sławą
F1irleju.
31 marca hitlerowcy otoczyli
Huoisko. I\mmo iż
większość
mężczyzn zdołała w porę skryć
się w lesie pochwycono 34
osoby, spośrÓd których 32 (wraz
z kilkoma mieszkańcami Bokowa) wywieziono do obozu
w
Sachsenhausen. Obóz przeżyło
tylko 7.
W następnych dniach pacyfikacji hitlerowcy w loku prób
068czania
hubalczyków
za-

Nasi

mordowali we wslach nad rzeką Czarną 48 osób. NajWIększej
zbrodni dokonaLi
7 kwiet.nia
1940 r. mordując we wsiach Adamów i Królewiec 83
męż
czyzn i paląc 55 zagród.
8 kwielnia 1940 r. W toku obla:wy pochwycono w 15 wsiach
około 1,5 do 2 tys. osób. Uprowadzonych bito I maltretowano. Hitlerowcy' dopuszczali
się prowokacji zmuszając chło
pów do brania w ręce broni fotografowano ich jako ujętych
.. bandytów". SpośrÓd
aresztowanych wybrano
100
osób,
g łównie nauczycieli,
podoficerów rezerwy, wszystkich mieszkańców Królewca i wywieziono na miejsce kaźni do szkoły
w Bzinie, gdzie 20
mężczyzn
rozstrzelano.
Przerażające tragedli.e spowodowali
hitlerowcy
w
dniu
8 kwietnia 1940 roku w Szalaee Starym
gdzóe podstępnie
zgromadzonych
64
mężczyzn
rozstrzelano paląc jednocześnie
50 zagród oraz 11 kwietnia w
Skłobach zatrzymanych tam
mężczyzn wywieziono do la su
rzucowsJdego 1 tam rozstrzelano. Zginęło 265 mężczyzn, a
wieś spalono. Spalone
zostały
także wsie Hucisko gdrie w toku ponownej pacyfikacjj roctstrzelano
22
mężczyzn
oraz
wieś Gałki, w której zginęło 11
mężczyzn i jeden nieletni chło
piec.
Łącznie w wyniku pacyfikacji
.. hubalowskich" hitlerowcy zamordowali 712 osób, przy czym
503 zostały zabite na miejscu bez zadawania
jakichkolwiek
py tań czy śledztwa. Akcje represyjne objęły 31 wsi,
przy
czym w 12 dokonano podpaleń
(spalono ok. 620 zagród). W 8
wsiach (Skłoby, Stefanków. Hucisko, Mechlin, Gałki,
Szałas
S tary, Szałas-Komorniki, Królewiec) hitlerowcy zmierzali do
wymordowania
wsz.ystkich
mieszkańców i
z
wyjątkiem
Huciska zamiar ten w większej
cz4;'ści zrealizowali.
(dem.)

sławni

Stanisław

Dylewsk'

rodz ł s ę w
o s ch w 1826 r. , w niezbyt zamożnej rodzinie. Od dziecięcych
lat miał zamiłowanie do rysunków. Już
jako uczeń szkoły obwodowej w Koiiskich
zdolnościami swoimi zwracał
powszechną uwagę. Podobno potrafił na poczekaniu narysować wierny portret wychowawcy czy kolegi. Był powszechni e lubiany. Na jego zdolnoś
ciach poznali się również nauczyciele, którzy
:zachęcili rodzic6w aby młodego chłopca wysłać na studia malarskie. Rysunek
I malarstwo rozpoczął studiować w Szkole Sztuk
Pięknych w Warszawie pod ok iem świetnych
mistrzÓW. Naukę w SSP ukoIiczył z wyróż
nieniem w 1847 r. W czasie pobytu w stOlicy
zetknął się z wieloma sławnymi
malarzami,
jak i z konspiratorami, którzy czynili przygotowania do kolejnego zbrojnego wystąpienia
przeciwko
caratowi.
Prześladowania
nie
sprzyjały w owym czasie rozwojowi narodowej sztuki. Nic też d ziwnego, że wielu malarzy opuściłO rodzinny kraj, bądi pracowało
w charakterze prywatnych nauczycieli.
Stanisław

Dylewl5ki

f tak jak wielu innych

wrócił
dzięki

do KoiIskich
znajomościom

podjął pracę w miejscowej szkolI! obwodowej
jako nauczyciel rysunku. Pracowuł tu od 1846
do 1852 r ., ale niezbyt dobrze mll się wiodło.
Ze skromnej pensji nauczyciela nIe mógł wyiyć. • zamówień na obrazy nie miaŁ Mało-

tylko jeden wagon oraz wagon
- maszynownia ze zniszczoną
sterownią. Tyle pozostało z kolejowego pancernika, który zbudowany został w latach 19381939, i którego stacją macierzystą był Wustermark, a punktem dyspozycyjnym - Berlin.
Ale tu już zaczynają się dzieje pancernego kolosa. Kto je
może

odtworzyć?

Oczywiście

- Henryk GruszKa - główny
twórca skarżyskiego społeczne
go muzeum, którego dziedziniec nad rejowskim zalewem
z jego inicjatywy i przy wydatnej
pomocy
Ministerstwa
Obrony Narodowej zapełniony
został
sprzętem
wojennym od dział i armat wielu kalibrów
i rodzajów począwszy do słyn
nej .. katiuszy" włącznie. Przy
jego też udziale i zaangażowa-

miasteczkowa kołtuneria wyśmiewała go i wytykała palcem na ulicy.
Pewne nadzieje
na poprawę warunków
życia widział w wyjeidzie do Plt1czowa. Tu
również pracował jako nauczyciel w latach
1852-54. Naglony rodzinnymi zobowiązania
mi wyjechał do Łęczycy, gdzie przebywał do
1858 r. Lepsze warunki bytu, większe możli
wości zarobkowe uzyskał jednak dopiero w
Warszawie. Od 1858 r. uczył w kilku warszawskich sz.kołach m.in. w powiatowej filologicznej, gimnazjum realnym i gimnazjum
nr 1. W Warszawie miał lep ze możliwości
zarobkowania i pogłębiania
swojej wiedzy.
Styczność z warszawską cyganerią artystyczną
i ucz~tnictwo w różnych wY5tawach
sprzyjały rozwojOWi jego talentu.
Stan isław Dylewski zajmując się pedagogiką
nigdy jednak nie zaprzestał dz iałalności artystycznej. NajczęŚCiej malował, na zamÓwienia możnych klientów, portrety. Wiele z nich
znajduje się w muzeach i u prywatnych właś
cicieli. Z własnej
i
nieprzymuszonej woli
malował krajobrazy z okolic Końskich
i póź
niejszych miejsc pobytu. Za rodzinnymi stronami zawsze tęskniŁ Do dość znanych obrazów należy .. Widok wsi Dysz6w koło Koń
skich". Jest to pełen smutnego nastroju widok przydrożnej kapliczki i piaszczystej drogi wiodącej do starego młyna wodnego. Jego
dziełem jest także litografia przedstawiająca
kościół św. Mikołaja w Końskich.
Niestety,
trudno dziś doszukać się wielu innych obrazów. Zawieruchy wojenne pozbawiły nas wielu znakomitych dzieł.
Obrazy Dylewskiego nie były wybitn~'mi
dziełami ale odzwierciedlały główne kierunki
artys t~ czne obowiązujące
w
malarstwie w
XIX w. Sto Dylewski zmarł w 1882 roku.
RYSZARD MAKOWSKI

Diu kolejar:Q' zaj echał pewneco dnia do Ska rżyska relikt
II wojny światowej i techniki
wojennej w ogÓle - pancerny
tygrys żelaznych szlaków.
Jesienią 1943 opowiada pan
Marian - gdy oddziały partyzanckie coraz częściej atakowały linie kole jow e i gdy co trochę
wylatywały
w powietrze
hitlerowskie transporty (Marian
Gruszka był wówczas żołnie
rzem AL) - Niemcy postanowili ściągnąć na Kielecczyznę
pociąg pancerny aż z dalekiego Berlina. Nosił on imię jednego z niemieckich militarystów i strzegł układu komunikacyjnego stolicy hitlerowskiej
Rzeszy. Na Kielecczyźnie i przyległych
obszarach, a więc na
najbardziej zagrożonych działalnością partyzancką szlakach
kolejowych Kielce Często
chowa, Końskie - Opoczno Piotrków, Kielce - Skarżysko
- Radom - Dęblin, Skarżysko
Ostrowiec
Sandomierz
strzec miał torów, zwalczać
partyzantów. Pancerny kolos
toczył się więc co pewien czas
po wspomnianych trasach i
ostrzeliwał masywy łeśne. Pod
względem militarnym nie dawało to żadnych
efektów. Co
najwyżej
działanie i w ogóle
istnienie pojazdu miało znaczenie psycholog!~zne, propagandowe. Ziejący ogniem stalowy
potwór sial grozę wśród mieszkającej
przy torach ludności.
Nigdy nie było wiadomo jaki
pomysł wpadnie do głowy hitlerowcom - może zaczną ostrzeliwać
leżące
w zasięgu
ognia dział i kaemów domy i
wioski..
Aż
gdy gdzieś znad rzeki
Stryj ruszyło kolejne radzieckie
uderzenie, pod którym pękać
zaczął niemiecki front przerzucono z Kielecczyzny pod
Przemyśl pancerny pociąg . Ratować miał on tam rozsypują
cą się niemiecką potęgę. Nie
zdołał
swoją
ogniową
silą (a
była ona niemała: sześć armat
52, 85 i 105 mm oraz lącznie
18
karabinów
maszynowych)
wesprzeć i uratować hitlerowców. Pr zeszkodziły temu bomb~wce t:adzieckiej
flotylli powietrzne] (pan Marian wie nawet, której jednostki lotniczej
i dani; na ten temat przekazał
ZBoWID-owcom ze skarżyski"go
Węzła
PKP).
Pociąg
został
zbombardowany, a celna bomba rozerwała jeden z pancernych wagonów. WÓwczas Niemcy pod paliJ i wnętrza i porzucili
kolosa kilka kilometrów oli.
Przemyśla. Po zdObyciu miasta
przez wojska radzieckie ściąg-
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przejęcia

pancernej
W czynie społecznym
p rzygotowali pojazd
I tak pancerniak ruszył
ją ostatnią drogę do
Budził
po drodze
sensację.

Kolejarze ze Skarżyska
stanowili pociąg odremonto
odtworzyć jeżeli się da
pulpil
sterowniczy,
WS
b ra kujące
armaty (ską dS
one znalazły!) pomalować
la i opatrzyć tablicą
o jego dziejach zalliolflcz:OJl."
nieslawną

klęską

sprzymierzonych w walce I
tleryzmem wojsk radzieckI
polskich.
Jeżeli się dobrze złoiy
jeszcze w tym roku będzi~
na na skarżyskiej bocznl~1
glądać już zrekonstruow a
pomalowanego i zakonser'"
nego, pancernego kolosa·
zostanie on nadal
Muzeum Kolejnictwa,
dzie zarazem częścią
kolejarskiej Izby
zupełnieniem militarnych
rów skarżyskiego Muzeum
łecznego (na Rejów plzet
się nie da trzeba by .
wać specjalną
linię kole1
Będzie więc
Skarżysko
jeszcze jedną atrakcję jedyną tego rodzaju w

zapewne jedną z
w Europie. Wątpić
leży by zachowały się
gdzieś pociągi pancerne.
ły one po raz pierwszy
w wojnie fr"u"u.~n.v-I~·
(1870-71) oraz w
ków z Burami. Odg
czną rolę w I wojnie
ale era kh i militarne
ze zrozumiałych " ..zględó\\'
powrotnie minęły.

Jeszcze nie otwarty
roczny sezon
być

lepszy -

Coraz

turystyczny

ludzi

na
mln .sób. Tyle zarejestrowały biura turystyczne, świad
c zące także usługi dla ponad
300 tys. mieszkańców opuszczającyc h na czas urlopu nasze województwo. Oczywi ści e
nie oznacza to, ii w tej statystyce ujęto wszystkich, także
indywidualnych wędrow
ców. Nie wszystkim bowiem

W

przyjechało

Kielecczyznę

udało

się

już się rozpoczął.

to wiemy. A jaki faktycznie

więcej

1977 r.

urzędowym zarządzeniem

!

będzie?

kwater

prywatnych, których

monopolistą stały się ,J.ysogóry". I często m ieliśmy takie
dni, że panie w recepcjach z
żalem musiały odmawiać dachu nad głową .

-

NajlepSzym w obecnej do-

bie

trudności

inwestycyjnych

zagwarantować

się

w

Ja

Chęcinach, Ję

drzejowie, czy . Nowej SłupI.
I choc iaż na własną ręk ę
zwiedzali ,,Raj" lub klasztor
na Łysej Górze to jednak i
dla n ich trzeba b yło przygotować informator, wodę sodową czy miejsce na parkingu .
W sumie mieliśmy zatem goś
ci znacznie więcej niż dwa
miliony. Odczuć to można było szczególnie w maju i czel"Wcu o raz we wrześniu i paź
dzierniku. Wtedy to szlakami
pędziły
całe
tabuny ludzi
~pragnionych
wrażeó,
w restauracjach czekało się na obiad nawet i dwie godziny , a
hotele i schroniska pękaly
w szwach. Pocieszające stało się jednak to, iż wiele osób
wydłużało
nam sezon odwiedzając Kielecczyznę

także

w maju lub listopadzie. Drugim korzystnym zjawiskiem
było
zwiększenie
zainteresowania rejonem Ponidzia, co
nie oznacza wcale, że Łyso
góry i pętla świętokrzyska zostały odciążone Po prostu już nie mogły przyjąć tak dużej liczby gości.

Nie tak wiele propozycji
z w ielkiej goś
ale... z pustego
i Salomon nie naleje.
Wprawdzie wzbogaciliśmy s~

S

Powinien

Kostomłotach, z której
skorzysta ło 370 osób, zaś dzięki
modernizacji oś rodek wodny
w Piilczowie powiększył swój
hotel o 26 miejsc. Jednocześ
nie ubyło nam niektórych

miejsce przy stole, czy łóżko
na noc, przez. co odpadlli z
oficjalnych
rejestrów.
Ale
przecież by ło wiele OSób, które choćby przejazdem zatrzymywały

tego-

łyniemy

cinności,

bazę gastronomiczno-hotelową
o ładny .. Bristol" w Kielcach,
przybyło

nam 66 miejsc w staschronisku mJodzieiowym
w Strawczynie, WOSiR postawU domki góralskie z 30 łóż
kami w Cedzynie, a PTI'K w Nowej Słupi, jednak wobee rosnących wciąż potrzeb
była to tylko kropla w
morzu potrzeb. Na szczęście przyszło nam jeszcze w sukurs Koło Przewodn ików Sw iętokrzYII
kich z Warszawy, organizując
studencką bazę namiotowa w
łym

ą

• •

go Cle,
•
Ja ą,

a e...
ja ich
rzyjąć?
rozwiązaniem mog-ą być kempingi - stwierdzili specjaliś

ci i staraniem Spółdzielni "Turysta" zaoferowali
przybyszom .. Leśną przystań" w Cedzynie koło Kielc. Powodzenie
miała ogromne. Chwalili ją sobie nawet Szkoci, Szwedzi czy
Francuzi,
których
wysoki
standard wyposażenia zadowalał nawet i przez 3 tygodnie.
Przez ten jeden kemping przewinęło się około 7 tys. osób.
Jak na pierwszy rok - to
ba rdzo dużo.
Dodatkową bazą są kwatery "pod gruszą" prowadzone
przez "Gromadę". Z każdym
rokiem poprawia się też standard wsi letniskowych. Czarniecka Góra zdobyła laury nawet w eliminacjach centralnych. N iestety, wiosek takich
mamy wciąż za mało.
Lóżko

to je zcze

nie wszystko

.

urysta chce

Pol.aC?/. poszukują pracy, która potrafiłaby ich
i zaangażować, umożliwiZa pokazanie tego,
co naprawdę pot'l'afiq, a tylko ,.. 6 w n o c z e i n i e
szukają pracy za więkne pieniądze.
•

wciqgnąć

(Henryk KowaJezyk -

.,POLITYKA")

• Różnicowanie wynagrodzeń odpowiednio do zaslug nie podważa jedności społecznej i motywacji
społecznych. Prowadzi jednak do ich podważania,
jeżeli zróżnicowanie to nie odpowiada poczuciu społecznej słuszności i sprawiedliwości.
(.Józef

Pajesłka

-

.,NOWE DROGI")

T

często

miał

także zjeść i
kłopoty ze

znalezieniem miejsca przy
stoliku. Poc ieszające mogło
być jedynie to, że restauracje
i bary zaprezentowały się nieco lepiej. Jeszcze przed turystycznym szczytem zmodernizowano 220 zakładów, otwarto też dodatkowo 24 punkty
gastronomiczne i 840 punktów sprzedaży. Niby to pocieszające,
ale zazwyczaj nie
wtedy, gdy za plecami spoży
wającego
obiad stały już
dw ie osoby
cz>*ające
na
miejsce.
Były tei kłopoty z obsługą
ialnego typu. W Z7W iązku :Ile
znanymi kłopotami komunika-
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PKS nawet Dłt
przewidziała w rozdZlelntkacll
choćby jednego. autobusu dla
eyjnymi,

biur turystycznych. Zakład,.
pracy czę sto nie chć ia ł y tei
zwalniać pilotów i p rzewodników do obsługi wycieczek. Nie
ws z ęd zie punkty "IT" działały
na piątkę, miały do zaoferowania zbyt mało folderów, i nformatorów,
przewodników.
Jedynymi, jakie w zbogaciły
zestaw literatury o regionie
były: maleńka
"Karczówka",
"Busko i okolice", "Pińczów l
okolice" oraz solidnie op racowany przez TymoŁeusza Wróblewsk iego przewodnik ..G ...
ry Swiętokrzyskie".
W sumie, mimo wielu wynie sprostaliśmy w peł
ni wsz ys tkim potrzebom roz,wijającego się szybko
ruchu
turystycznego. N ie będ zie w i ęc
większej
pomyłki
z naszej
strony, jeśli powiemy, że tegoroczny sezon będzie jeszcze
siłków

trudniej~zy.

Tegoroczny horoskop
jeszcze nie optymistyczny
eśli na twarzach przedstaw icieli resortu ktoś dostrzeże promyk radości l
optymizmu, to powodem tego
mogą być jedy n ie zapowiedzi
lat przyszł ych. W tym rok u
bowiem zaczęto prace Pl·zy
realizacji I etapu
budowy
zbiornika wodnego koło Chę
cin, nad którym powsta ć ma
k ilka ośrodków w ypoczynk ow.y ch. Podobne prace prowadzone będą przy zbiorniku
Swiślina koło Ostrowca i Klekot w rejonie Włos zczowej .
Wznoszone tam zaplecza dla
wykonawców budowane będą
- podobnie jak i kiedyś nad
zalewem w Sulejowie - na
trwałe,
by służyć
później
wczasowiczom. Aktualne jest
także zobowiązanie WZSR do
budowy zajazdów, które stanąć mają
na Bannowskiej
Górze koło Skarżyska i w pobliżu ..Raju". Do
planu inwestycyjnego
wprowadzone
zostało także
schronisko zlokalizowane pod górą Telegraf w Kielcach. W żadnym
z tych obiektów nie zanocuJ I\
jednak turyści w tym roku.

J

Należy więc
poczynić starania o zwiększenie liczby
kwater prywatnych środkami
bezinwestycyjnymi.
Sprzyjać
temu powinien nowy, dog-odniejszy system
podatkowy.
Możliwe jest zwiększenie liczby kwater we wsiach Idniskowych i lepsza ich propaga.nda,
urządzenie
nowych
kempingów, których drug im
dobrym wzorem może być
chyba kemp ing zorganizowany nad Nidą w Pińczowie.
Nowy sezon powinien także
przynieść innowację w postaci centralnej recepcji hotelowej, mogącej nieść w i ększą
pomoc szczególnie turystom
indywidualnym. Recepcja taka powinna mieć również 0ferty przedkładane przez zakładowe ośrodki wypoczynkowe, w których mamy jeszcze
małą rezerwę.
Wielu gospodarskich zabiegów wymaga
także nasza
baza ga tronomiczna. Lepszego gospoda wwania trzeba wymagać od
właścicieli środków transpo r towych,
wreszcie
więks z ej
troski i UpOrządkowania wielu jeszcze obiektów zabytkowych z chęcińskim zamkiem
i Wiślicą na czele. Musimy
ię z tym posp ieszyć, bo sezon turystyczny już się zaczął.
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Podróże

- statek po

bez dewiz
J ak urządzić
najmniejszy korytarz?

ieżaBabel

Mówi się, łe korytarz jel>t wiaytóWką mieszk:,nia, że każd~,
Ino wcbodzi, mo ze na podstawie
jego wygll\du zorient~wac l>lę,
jaKi jest cały dom.
.
Nieodzowne
funkcjonalne
meble do tego pomieszczenia to
garder()ba, lustro, mały stolilt
lub co najmniej półeczka, sLojak na parasole, krz.esło lub taboret, oświetlenie I praktyczny
chodnik
Garderobt; wybieramy w zaleź.ności od kształtu przedpokoju. J t:tli jest krótki I szeroki
(co się zdarza rzadziej) mozll~
ustawie w nim zwykly, taul
wieszak biurowy najlepiej polakierowany na jakiŚ wesoly
kolor żeby stracił swój "urzę
dOWY~' charakter. Jeśl.i korytarz jest wąski decydUjemy SIt;
na garderobę przyścienną plaską.
Są takie w handlu
- z
metali i z drewna a nawet koszykowe.
Lustro gra niepoślednią rolę, zwłaszcz~ Ił! .wąskic~ korytarzach: Jeśh Jest du~e
posz.erza je optycznie. Jesli ma
kolorowe ramy rozwesela
wnqtrze. Należy jedynie unikać
luster w pretensjonalnych ramach I{tóre nie mają uzasadnieni~ w niewielkich, skromnie
urz..1dzonych wnt;trzach.
Mały
stolik jest najużytecz
ni"jszy Jeśli nadaje się do prze",awania (kółka lub rolki) lub do
przt>noszenia (UChwyty).
ła~"ia
to życie zwłaszcza wtedy, klcdy
przychodzą goście i trudno unikn.\ć zd"r-~<'ń w
ciasuych korytarzach.
Krzesło
może być,
może
nie
być, ale sied~ąc na nim wygodniej wkłada SIę lub zdejmuje kalosze. W ciasnych korytarzach
najłepsze jest
krzeslo składane,
drewniane_ Może to być krzesło
ogrodowI'. W takim jednak przypadku trzeba przysłonić lakierem
metalowe rurki i

znlienić

obicie

na jednobarwne, żeby się lak nalmniej kojarzyłO z leżakiem.
Chodnik musi być praktyczny.
tebyśmy
nie zadręczali domowników i gości a nie łamali w duchu rąk nad każdą plamą_ Bard~o
dobrze wywiązują się zzadama
maty \\'ietnamSkie,

zwłaszcza

je-

dnobarwne, które barmonizują z
każdym nll'mal wnętrzem_
Oświetlenie jest sprawą ważn,
Potrzebne są co najmniej dwie
lampy: górna sufitowa i lam"a
nad IU1trpm_

nad Tamiza
ondyn, jak wiele europejskich stolic rozrastał
się
"od rzeki". Zaczęto
od budowy miasta od półnoe-

L

dla wypraw polarnych
Radzieckie wyprawy polarne
bc:dą 'z nowego typu
pojazdÓW terenowych przystosowanych do trudnych warunków klimatycznych
silnych
mrozów,
wiatrów i zami~ci
śnieżnych. Są to zestawy złozo
ne z ciągnika i ruchomego domku na podwoziu. W domku
znajdują się pomieszczema mieszkalne i niewielkie laboratoria.
Konwój takich ruchomych domków może przebyć bez zatrzymywania
się
w
dr()dze
500-{)00 km - co ułatwi prace
badawcze na Antarktydzie.
korzystać

DZIESIĘCIOLECIE

Niedawno

minęła 10 1'0cII:uica
polonijnego Stowarzyszenia "Millenium" z ~Iarłes
-les-Mines w północnej Francji_
Organizacja ta ma w swym dorobku waźne osiągnięcia kulturalne, m.in. teleWizyjną insceniaację "Polskiego wesela" o ży
ciu Ariura Rubinsteina, udział
w licznych wystawach itp. Z
okazji jubileuszu ułożyciel l
preaes ,,Millenium", Edward PapalsId. otraymał medal towacaystw chóralnych i muzycz.ych, przyznawany pnes francuskie Ministerstwo Kultury i
mianowany został Kawalerem
N.rodowego Orderu Zasług.
działalności

PREMIER TRUDEAU
WSROD POLOND
KANADYJSKIEJ
W Toronto odbył się o tatnlo
bankiet, którego dochód przeSJlaczono na fundusz budowy domu spokojnej starości dla obywateli
polSkiego pochodzenia,
mieszkających w rejonie Toronto_ Budowa "Copernicus Lodl'le~',
bo taką nazwę otrzymał, ukonczona będzie jesienią 1978 roku.
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l"amlzy, gdzIe do
można stare zabytki architektury.
Początki
stołi('~'
Anl!'lii sięgają rzym-

r

znaleźć

skiego cesarza Klaudiusza 50 rok naszej ery - i właśnie
wtedy po raz pierwszy pokazała się nazwa Londinium.
Miasto nad Tamizą terytorialnie jest obecnie dwukrotnie większe od Nowego Jorku
a ludnościowo tuż za nim,
obok Tokio, Moskwy i Szanghaju. Należy do największych
metropolii świata; liczy dziś

8,2 miliona mleszkancow. W
ostatnim d'ZiesięciQleciu stała
się prawdziwą
wieżą Babel,
kosmopolitycznym
zbiornikiem
ludzi
naj rozmaitszych
ras i narodowości. Złośliwi
twierdzą, że najmniej
teraz
w Londynie Anglików. Zjeż
dżają nad Tamizę
nie tylko
osoby z brytyjskimi paszportami, ale 3 mln rocznie turystów, wielu kupców z całego
świata. Stolica Wielkiej Brytanii stanowi ważne centrum
bankowe i gospodarcze nie
tylko Europy.

Kto chce zobaczyć piękny,
zielonych parków Londyn nie powinien się wybierac do tego miasta w marcu_
Mrzawka odbiera ochotę do
zwiedzania ciekawych zabytków takich jak Galeria Narodowa, Piccadilly Circus czy
gmach
Parlamentu, odbiera
ochotę,
ale przeszkodzić. nie
może, zwłaszcza jeśli chce się
przy okazji zrobić kilka zdjęć.
Z okien coraz droższego metra nie widzi się nic, z autobusu niewiele.
Tekst i

zdjęcia:

CAF -

Baliński

Meteory
atmosferę
Radzieccy astrofizycy stwierdzili, że wyższe warstw~ atmosfery ziemskiej są zaDlcczyszczone pyłami kosmicznymi
w
dużo większym stopniu niż dotychczas sądzono. Już na wysokości 60 km znajduje się sporo pyłu pochodzącego głównie
z rozpadu meteorytów
Największe zapylenie występuje na
wysokości około 100 km, tj. w
rejonie w którym meteory zaczynają
się rozpadać. Prowadzj
się badania nad rozchodzeniem
się
pyłów
meteorytowych w
górnych warstwach atmosfery.

.

Na bał w
przybyło

hotelu "Constellation"
ponad 700 osób, a
nich
przedstawiciele
wladz federalnych,
fel' przemysłowych i życia kultura!!lego
Kanady_ Gośćmi
honorowymi
byli: premier Kanady, Pierre
Eliot Trudeau, minister kultury, Robert Welsb i po eł dG
parlamentu federalnl'go dr Stanisław HaldaS1:.

Na warsztacie
, ,
tworcow
Witold Borkowski: - Oprac()w Centralnym Zespole
Artystycznym Wojska Polskiego
choreografię widowiska z okazji 35-1ecia LWP Zespół Nar()dowej Armii Ludowej NRD z~
proponował
nu przygotowan ie
tańców polskich do swego programu Wkrótce też rozpocznę
współpracę z Festiwal Ballet w
Londynie.
.
Zbigniew Rudziński: - K~n
czę dwa utwory .,Cantus IUbileaus" na 20 klarnetów (pra.:
wykonanie w kwietniu z 0~az11
jubileuszu prof. L. KurkleWlcza) i "Trzy portrety romanty.cz
ne" na 2 a'kordeony (na maJOwy festiwal ViI Bergen). Dla
Warszawskiej Opery Kamera!;
nej piszę operę "Antygona.
Mam w projekcie utwór na zespół tradycyjnych instrumentów
wuję

zanieczyszczają

,
.
SWleCle

Polacy na
STOWARZYSZENIA
"MILLENIUM"

nej strony

dziś

pełen

Nowe pojazdy
terenowe

tatki w przeciwieństwie
do ludzi żyją coraz krócej.
Dawniej
pływały
jednostki zbliżone swym wiekiem do
sędziwych
nawet
starców - dziś "stalowy dwudziestolatek" szykuje się już
na emeryturę lub na złom.
Oczywiście pod tanimi b anderami pływają jeszcze weterani
morskich szlaków, ale
szanujący się
armatorzy pozbywają się statków po dwudziestce.
PLO mające flotę o tonażu
l mln DWT powinny co pięć
lat wymieniać jedną czwartą
swoich statków. Zasady tej
dotąd nie przestrzegano. Odbiło się to ujemnie na wyn ikach
ekonomicznych
gdyń
skiego armatora.
Semipojemnikowce PLO nie
są w stanie konkurować z nowoczesnymi
kontenerowcami
zachodnich armatorów na liniach
europejskich, amerykańskich i dalekowschodnich.
W efekcie znaczna część ła
dunków polskiego handlu zagranicznego
przewożona jest
eksporcie
w imporcie i w
przez
kontenerowce obcych
bander. Szereg nowoczesnych
po··tów oreferuje nowoczes ne
kontenerowce, gdyż cumu ją
z.nacznie krócej niż statki tradycyjne_
Typowym przykładem starzenia się floty liniowej gdyil

S

japońskich.

wśród

Nikomu niepotrzebna prawda
dward Korry jest
życiu

POLONIJNI TANCERZE
NA SCENACH WIATA
Zespół polskich tancerzy "Kraków" w Milwaukee odbył ostatniG tournee po EurGpie_ Występował w Wiełkiej
Brytanii,
Francji, Holandii, RFN, Austrii,
Szwajcarii i Włoszech. Młodai
Polonusi wszędzie byli przyjmowani niezwykle serdecznie. Ich
najbliższe
plany to wyjazd do
Meksyku. Zespołem kieruje lILnnette Kuligowska, 1)rofesor dramaturgii w South Milwaukee
High SchooI.
SZKOŁA

W WILNIE

Ponad 800 uczniów i uczennic
uczęszcza do Polskiej Szkoły w
Wilnie. W 25 klasach wszystkie
przedmioty wykłada się w języ
ku polskim. Program szkoły niczym nie różni ię, z wyjątkiem
przedmiotów Językowych, od pozostałych
szkół na Litwie. Oprócz polskiego, młodzld uczy
się
rosyjskiego, litl'wskiego I
niemieckiego.
(lnterpress)

pełen goByły

ryczy i frustracji.
w
E jego
dni wielkie, ale

Szczą tki

dawne j

fauny
wjaskiniach

Mołdawii

W jaskiniach w okolicy Buteszy w Moldaws~iej SRR .znal~
ziono kilka tysu:cy kOŚCI pleJstoceńskich zwierząt z okresu
zlodowaceń i OCiepleń
między
lodowcowych. Uczeni rozpoznali
tu 20 gatunków zwierząt. Były
to: mamuty, nosorożce włochate,
konie bizony, olbrzymie jelenie
o rozpi~tości rogów dochodzą
cych do 4 m, europejskie lwy
jaskiniowe, hieny_ Kości te zostały zgromadzone
przez dawnych myśliwych, którzy w jaskiniach chowali swą zdobycz.
Znalezl?no też sporo krzemiennych i kościanych wyrobów ze
starszej epoki kamiennej.

przeminęły_ Przez cztery
lata,
dla Chile brzemienne w wydarzenia, od 1967 do 1971 roku Edward &orry był ambasadorem Stanów Zjednoczonych w
tym kraju_ Wówczas do właday
doszedł
ocjalistyezny rząd prezydenb Salvadora Allende. Były ambasador
uważa, ie
zna
całą prawdę
o amerykańSkiej
polityce wobec tego kraju, ale
twierdzi, że nikt w Waszynlftonie nie chce wysłuchać jego
wersji. Twierdzi też, że wie,
dlaczego tak się dzieje_

Nie doczekaw zy ię Jlrzesluchania z udziałem co najmniej
kilku
senatorów,
zwodzony
przez urzędników Departamentu Sprawiedliwo&ci, a nawet
zlekceważony przez co bardziej
znanych dziennikarzy, Korry
trafił wre zcie na partnera, który nie tylko zapewnił mu publicity, ale tei, jak wolno przypuszczać, nie poskl\pił
Ifro za.
l'tlarcowy numer miesięcznika
"Penthoose" zamieści! obszerny artykuł, odslaniający szereg
nicznanych szczegółów amerykań~kich pOl'zYl]ań wobec Chile.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Ambasador Korry nie byl
sympatykiem Allende. PrzeciW'
nie, jak s.m przyznaje, pod'
czas kampanii wyborczej
aprobował akcję pro
organizowanl\
i firlatlSoIWII"'I~
przez CIA, a skierowaną
ciwko kandydatowi lewicy.

sa"

Kłopo
niego

naleiał nadzór
kształtem działalności

nad

nej agencji na terenie
bezpo' rednio
w k ztaltowaniu
polityki wobec tego
okresie poprzedaającym
Allende oraz przez pierwszy
jego władzy. Kiedy więc
1975 r. sprawa roli
przez CIA w obaleniu
denta Allrnde wyszł.
s..i!ą rzeczy znalazło
niezbyt schlebiającym
de również nazwisko

II

Go.

• W średniowieczu Kościół wydal
walk4 pięknej szluce ... ńca al. umy·
mala się ona jednak wśród _4<lrow.
nych kuglany ; wagantów
W
XIV
wieku pojawiły się na dworach pierw·
sze

tańce

towarzyskie.

Prawdziwy roz-

kwit tej sztuki pnynios/o dopiero od·
rodzenie we WłOSIech,
gdzie taniec
stoł
się
ważnym
elementem tycia
dworskiego .

•

te i Alfreda

•
Hydrolodzy z Moskwy
I leningradu stwierdzili, że woda krqi, w
przyrodzie znacznie szybciej nii dotychczas uwaiano.
Co roku
powierzchni

Ziemi

wyparowuje

Hitchcocka

ponad

pół miliona kilometrów
sześciennych
wody. Para
w atmosfene
ziemskiej
odnawia się pruciętnie
co dziesięt " _ _ _ _ _ _ __
dni. Woda w rzekach Imienia si, co II
dwanaście dni, a w jeziorach co
To znaczy, że szykuje skok. A gdy
dziesięć lat. Nieustannie odbywa się
takie wymiana wody w monach I
Slim planuje" skok, jest to najczęś
oceanach.
ciej sprawa w ehicagowskim stylu:

Tysięczna

•

ie kie od cle
s:

galerii Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu otwarta została wystawa prac MARII PŁONOW
SKlEJ. Malarka ta przez wiele
lat była zapomniana a jej obrazy rozproszone
świecie.
Dopiero dzięki kolekcjonerskiej
pasji Ignacego Kościńskiego
I:
Olkusza zgromadzono kilkadziesiąt obrazów slawnej przed laty małarki. Właśnie w Sandomierzu prezentowana jest część
obrazów z bog-atej twórczości
M. Płonowskiej.

W

Pl.

e

Malarka urodziła się 14 grudnia 1878 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Od 1904 roku ks:&tał
ciła się w Szkole Sztuk
Pięk
nych w \Varszawie. Studia malarskie uzupełniała również w
paryskiej Ecole des Beaux-Arts.
Przebywając za
graniclł
dużo

Od 1917 r. rozpoczęła pracę w
gimnazjum w Olkuszu. Jak podaje Ignacy Trybowski w katalogu wystawy, malarka nie zaprzestała
pracy
artystycznej.
Tworzyła wiele, ale z bliżej nie
znanych powodów już nie wystawiała. Malowała tyłko
dla
siebie i swoich najbliższych.
Był to ciężki okres w jej życiu,
ale za to bardzo płodny. W tym
okresie powstały liczne portrety i urokliwe pejzaże z okolic
OlkuS7;a i Podhala. Zapomniana
artystka zmarła w 1955 r.
Sandomierska wystawa, zorganizowana z okazji setnej rocznicy urodzin M. Płonowskiej,
sasluguje na uwagę.
Płono wska została na nowo odkryta, a
jej twórczość przywrócona polskiej kulturze.
(mak)

Polonia
Kilka

lat temu sensacją
w Norwegii inforzespół,
w którym
uczestniczyli polscy architekci: Ewa i Marcin Bogusławscy oraz
Andrzej Moszczyóski, wygrał konkurs na
rozbudowę
uniwersytetu w
Oslo. Pierwsze budynki oddano już do eksploatacji.
Liczbę Polaków w Norwegii
określa się obecnie na ponad
1000 osób, przy czym naj liczniejsze
grupy
zamieszkują
Oslo, Moss, Sarpsborg, Halden, Lillesron, Fredrikstad i
Drammen. Trzon Polonii norweskiej stanowią Polacy, kt6rzy znaleźli się w Skandynawii na skutek wydarzeń w
czasie II wojny światowej.
stała

się
macja, iż

(j.)

podróżowała.

Jesteśmy

skazani
no wszechocean ...

Była zdolną i pracowUą malarką. Uprawiała także grafikę

i rysunek. Jej pierwsza wystawa zorganizowana została
w
1907 r. w warszawskiej "Zachę
cie". Tu także wystawiała w
latach pÓźniejszych. Były to
portrety, pejzaże oraz tzw. fluoroforty. W latach 1909,
1910,
1911, 1914, 1916
prezentowała
swoje prace publiczności Krakowa w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. Były
to
głównie rysunki i pejzaże wykonane woleju i pastełach. Jej
obrazy uzyskały również życz
liwą i pochlebną ocenę wśród
krytyków i koneserów sztuki w
Wiedniu, gdzie wystawiała
w
1910 r.

w

Zarzuty stawiane przez Korry'ego sięgają dalej i !:"łębiej.
W 14 punktach przedstawił on
historię amerykańskiej polityki
wobec Chile sięgając wstecz do
czasów prezydenta Kennedy'ego,
wskazał na rolę, jaką w formułowaniu zasad
tej polityki
spełniały wielkie koncerny
ame 'ykańskie, a takie ujawnił
korzyści finansowe, jakie koszt('m amerykańskiego podatnika
uzy kał dla iebie koncern ITT.

ambasadora
To właśnie znajomość tych elementów przeszłości i gotowo~ć
ich ujawnienia powodowały nieehęć do dopu zcunia Edwarda
Korry'e!:"o do zeznawania przed
s~erszym forum. Oficjalna we 1'Ja o nieczystych machinacjach
nad!:"orliwców z CIA, choć niezbyt dla admini tracji przyjemna, była jednak do przyjęcia.
Stawiała CIA w slym świetle,
~le tei można było powiedzieć,
ze p~Hydent zajmie ię prawą,
ooy.·ci szeregi agencji, ustali
dla nif'J nowe, bardziej eywili-

U

czeni

przew idują , że w
przyszłym dziesięcioleci u
połowy ryb os iągną 100

mln ton rocznie,

a do roku
2000 zwiększą się czterokrotnie. Przed koócem XX wieku
prawdopodobnie uda się r ozwinąć t'la skalę przemysłową
uprawę roślin morskich; będą
zowane aasady działania i wszys~ko będzie w porządku. Korry
jednak ~wierdzi, że CIA nie
mówiąc o nim samym
ponosi
tylko część odpowiedzialności.
Chilijskie wydarzenia lat siedemdzie iątych, jego zdaniem.
stanowią jedynie epizod Wf dłu
gofalowej polityce, której pa~ronują
najzamożniejsze
rody
amerykańskiego esłabli hmen~u
reprezentujące intere y wielkie&,0 kapitału. W grze tej, twierdzi Korry, uczestniczyło czte-

rech poprzednich prezydentów
USA, a i obecny, wbrew deklaracjom, woli uważać "chilij ki"
epizod lIa umknięty.
Pozosłaje
więc
pytanie, clly
w ogóle warto trak~ować poważnie rewelacje byłe!:"o
amba adora. lIamie zczone w miesięczniku o nakładzie przekraczającym 15 milionów egzemplarzy, k.tóry eo najmniej w połowie po·więcony jest
frywolnym obrazkom i erotycanej literatune? Ale przecież w krytycznym okresie o tatniej prezydenckiej k.ampanii wyborczej
ZWYCięski, jak
ię później okazało, kandydat nie zawahal się
udzielić
wywiadu nie mniej
fI J' ~olnemu "Playboyowi", by
przed tawić wój punkt widzenia moźliwie naj zer lIemu krę
gowi wyboreew.
WACŁAW

BYBAK
(lnterpre )

one

n ie tylko
urozmaicać
światowy st6ł, ale także słu
żyć do produkcji pasz i uzupełniać zasoby surowcowe.

już do tego,
t rans port morski jest bardziej opłacalny niż inny; już
obecnie wodą przewozi się
rocznie około 3,3 mld ton ła
dunków. Stanow ią one ponad
70 proc. całego światowego
obrotu towarowego.
P rzywyk liśmy

że

Z coraz
większą nadzieją
spoglądamy w strooę
morza.
W coraz większym stopniu
jesteśmy
w stanie ..wydzierać" z głębin bogactwa. Oce-

aniczne dno kryje wszystkie
pierwiastki chemiczne. Niektóre z nich np. sól i brom
w kilkudziesięciu krajach wydobywa się na skalę przemysłową. Opracowana została
też
metoda
otrzymywania
uranu z wody morskiej. Już
około 20 procent ropy naftowej wydobywa się obecnie
na szelfie
kontynentalnym.
Za 10 lat wydobycie ropy
spod
dna
morskiego
ma
wzros nąć do 50 procent.
Na dnie oceanu zalega wewspółczesnych
szacunków około tryliona too zwią
zków żelaza i manganu, obfitujących w
nikiel, kobalt,
m<>li bden , wanad, cynk. Zasobny jest wszechocean także
w m inera ły, w tym tak cenne jak złoto i d iamenty.
Prawdziwym bogactwem jest
również woda morska.
dług

http://sbc.wbp.kielce.pl

wielki napad, co najmniej pięciu ludzi z pistoletami maszynowymi,
dwoma samochodami zarezerwowanymi dla ucieczki, totalna strata dla
obrabowanego.
Archibalda brzydziła ta metoda.
Krymiinalność z podkasanymi
rę
kawami, bez owej elegancji gwałce
nia prawa. Tak to określał, gdy mowa była o akcjach Macklefielda.
Archibald, pochodzący z szanowanej, starej, londyńskiej rodziny wła
mywaczy, cenił łagodną, wytworną,
tradycyjną robotę; w kręgach fachowych
uchodził
za ostatniego
dżentelmena
podziemia. Jeśli on
przeprowadzał skok jubilerski, nigdy nie czynił tego brutalnie, na całego. On selekcjonował. Ograniczał
się do wyjątkowo cennej kosztowności, pilnie pracując w domu sporządzał falsyfikat, zachodził do sklepu jako klient i tam z niesłychaną
zTęcznościll palc6w wymieniał oryginalny klejnot na imitację.
ł

Z tą metodą zebrał najlepsze doświadczenia. Osoby fizycznie nie doznawały szkód, wygospodarowywał
sobie niezły zysk, strata jubilera
utrzymywała się w rozsądnych granicach, a także towarzystwo ubezpieczeniowe me wpadało w panikę.
Jednak teraz, obawiał się Arcrubald, mógł się pożegnać z eudnym,

brylantowym diademem, który odna wystawie sklepu ..Cowley,
Cowley i Cowley". Już tyle pracy
zainwestował w projekt, wielokrotnie sfotografował klejnot i niemal
do połowy doprowadził pracę nad
krył

imitacją ·

A teraz Slim Macklefield stawał
mu na drodze l
Gorzka pigułka dla tak pracowitego człowieka jak Archibald Papkins. Jednocześnie było to wprost
wyzwanie godzące w honor!
Pospieszył do domu i przewertował swoje archiwum wycinków gazetowych. Wnet też upewnił się o
tym, że SUm Macklefield był przestępcą sobotnim. Wszystkie jego na-

pady bez

wyjątku przeprowadzone
zostały w sobotę kr6tko przed zamknięciem sklep6w, bo liczył nie tylko na łup w postaci klejnotów, ale
także na zawartość kasy. A ta pod
koniec tygodnia zwykle była pełna.
Więc w sobotę ...
Archie zastanowił się. Dzisiaj był
czwartek. Miał tylko dwa dni, aby
uprzedzić Macklefieldal Przeszedł do
pokoju, gdzie majsterkował i przyjrzał się zaczętemu dziełu, imitacji
diademu. Aby to cacko wykonać z
artystycznym zacięciem, potrzebował
jeszcze pełnych trzech dni.
Zaczerpnął powietrza. Nie miał
tyle czasu. Musiał zmienić plan.
Była to trudna decyzja dla Archibalda, była sprzeczna z jego zasadami życiowymi. Ale potem na jego
ustach zagościł uśmiech zadowole-

nia; nie tylko zrealizuje swój zamiar, ale da także Slimowi Macklefieldowi odpowiednią nauczkę!
(CiW dalny w

nastęPOym

Dumene)

mrnoej.s.z.ego~.
Pomięórt
prawidłowe odpowieOz.i ro:z;!oslIje Się 3 nagrody k$iqż4<owe.
Ka rty pocztowe bez kuponu bę

dq wyłqczone

z losowania·.

"ECHO ONIA
KUopon n(' 80

u

Pod

ROZWIĄZANIE

KRZYŻÓWKI NR

hasłem

(z

nr 80)

-

POZIOMO: ,. <bNny surdut.
_~ 00 Iooonej ja~dy; (edefl
nzeffl'/'k), 4. rOOMa
~<Ji>OWO o grub)'RI.
jod.oln.ym
łton:eni4J; karpi~, 7. rzecz nowo;
to 00 -ę W04'J)(J po rOI pierwszy. 9. rnieojscowość nod Orzewicz:kq, 11. rO!!I'USmik. 13. mit. muUJ opi-ekOO'l<o poezj; miłosnej.
15. drobna moneta
miedziana
w downej Polsce, 16. wojsJro.we
poleoeoie, 17. jon o ładlHlku
elelctr. ujemnym. 18. wyższy duchowny kotolick>i, cr.ł~ k01'ituIy. 19. srop odlewniczy aluminium z krzem-em; Soilumin (ol1agram ~. KAPSLA, KLAPSA, PASKAL), 21. podstawowy p~ i łek
dz;ieooy, 24. włólmisto. ni-ekOl'czI~wa część mięśnia łqczqcego go
z kośclq, 26. Jace« ! "Pa4W Tod-eusza" A. M iclciiewiczo. 28. usposobienie człowieka,
na Wra ,
cha·rok~, 29. ~sboŚĆ, zowieuż)'WO(Iy

Od 9 do 15 Icwietma 1978 roku.
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ZG tec'l mini-horoskop nie bierzemy żadnej
To działo astrologów. t.4ożemy jedynie powiedzieć
przeczytajcie.

POZIOMO: wolumen. platona,
limit, ak(',
kraman.
obowa,
awers, pyton, Ćmielów, rolol'ost.
szczęko, Ionesco, agent,
czort,
Pytio, anatemo, ale, litwa , aktorko, słodycz .

, ~rowid~m I'OllWiqUllliu krzyżówlci, I~t.ery z kratek ponumei"Ododatkowo w prawym, dolnym rogu, czyl>orw! w k*jooki
odpowia<lajqcych im liczb., dod.zq hosło, Ictór~ wysklrozy nodesłać
joko rOZ1Wiqzo.oie zoOot'lio.

ItOZIOROZEC (u •• 22.XII.-2O.1.)
Staraj

ch4t

Basiu.

dlacze(lO

,me rzVfI'C

m ęz owi u.sta linijkq?

- Będę gotmooć pierogi
ahcę. żeby mu się ~ieściły.
A. Jamors1<a
Kielce

U LEKAKZA
MU$ł pGIR Z4Żtlt~
więce;
n/,C11IU. Jaki ;est pa1'la Z4wód?
-J~em ~em .

A. lagodziós1<a
Kielce

WYCItiCZKA
W1e«Z. koochame, Ml.optm.
narty i pojedziemy 00 Zak01'G-fI.egQ.

- N;e kupuj
"'II aut>OOltSem.

-n.

~edzM

P.

Słonina

Kielce

ZWIEaZHNIE

wetO-

:- Kiedy bllł4'" -ł4
cZllnkq O{1Tllzalam
paznokcie.

M6wioono

p1"2:egtanę

mł

wtedy. te je8li nte

tego

robić.

.ze mnie Itre{fI'Ik4.
DlGczego

więc

Me

wyrośnie
~t.-

Z. lloeione"
Nowa Wola
W,8ĄDZB

-

Od czego _ _ pWrwNa

pllńsk4 żona"

-

Też

-

A trzecia?

ło

-

Od "nt/Mw.

A druga?
od grzybów.

Od ,tniak6w. Bo !Me chciagrzybów.

jeść

z..

Szczodry
Pionki

Nagrodę za najlepszą, naszym
zdaniem, anegdotę otr:-zymuje w
tym tygodniu p.. P. Słonina

z Kielc.

m

niepokojów

oierpliwy, o
rodzinnych.

utrzymywać

ważne

kontakty

z

zaprryjaźnionymi

w

życiu

prywatnym.

N ie

trać

jednak

pnede wszystkim w !aoodk..

Przed
sprawach
likwiduj wszelk4e

II\OONII ( .... 21.1.-1'.11.'
To 00 _Ionowałeś no t>OJbliiny tydzień. a co dotyczy I4>raw
bi,tej n+. będzie możliwe do zrealizowania. Nie obawiaj si.
bien: zbyt serio wszystkich kłopołów, których nie oszczędzi Ci
ny. bo wszystkie on. zniknq tak szybko. jak się pojawiły.. Urodzeni w
od 2 do 5 lutego nie będq mieli żadnych podstaw, by obawiać si,
kołwiełt w procy zawodowej, bądź 'III tyciu prywatnym. Równie!
sow. ułoiq się pomyślnie. Mimo wszystko wystrzegaj się
Pewne nieoczekiwane zdarzenie uskrzydli Cię do działonia.

~5

29

El

5

C~6

RYBY (ur. 19.11.-20.11\.'
z Wal jest w stanie dać innym przykład konsekwentnego
nie \)olko w sprawach zawodowych. W najbl i ższym okresie będziecie ",
podjqć nowe, trudne zodanie. które rokuje pełne powodzenie, awa ns ..
zawodowej i uznanie współpracowników. Przed urodzonymi w dniach od

d Yt

Wielu

5 morca tydzień wyjqtkowo trudny I to zarówno w pracy zawodowej,
tyciu prywatnym. Mimo wszystko Twoje propozycje znajdą nie ty lło
skich słuchaczy, ale przede wszystkim sprzymierzeńców gotowych

ich tlrzeczywistnieniu. Osoby

46~

młode

rozpoczną

pomyślny

okres w

nym.

BARAN (Ul 21./II.-2O.lV.,
Niektórzy z Was uczyniq
które rozgrywać się będą w miejscu pracy. Wstrzymaj si. no razie z
niem żqdań pod odreseIIn pracodawcy, bo pOlO po temu niewłośdwa
coj wspomnieniami do starych miłości . Również I młodzi, urodzeni w
szej dekadzie kwietn io nie powinni zbyt w iele rozważać o spra wach
nych, które już przeminęły a raczej pomyśleć nod tym. jak ułożyć
z partnerem. aby poza
wszystkimi
sprawomi,
panowała w nim
I żarliwo miłość .

rybo morsko o długości dechod'zqcej do 3 m; jodoloo .

KUCHARK

nodol

dopuść I nie doprowadzaj do żadnych ekscesów.
dzień z.apowiodojqcy sporo pomyślnych sytuacji w

drapieżno

30.

si.

pozwól, aby portn.r wtrqcał się nacholnie do spraw, które go
średnio nie dotyczq. Powiedz mu o tym wprost. ale grzecznie. Przed
ny",i w dniach od 7 do '0 stycznia okres pomyślny w procy
Ni.

+

Slist.oŚć, 2IWaMść,

szczęśliwą

PIONOWO: 1. śledź marynowany zwi n i ęty w rulon ik,
2.
przedm iot ma·ter ialny, 3. solono
ikra ryb joe siotrowa tych, Ioros iowatych lub dorszowatych, 4. gatunek wiqzu - (Ulmus mon to no),
5. b iesiado, 6. udan ie si ę w
pochód,
wymaszerowan ie,
7.
klasa robotn icza. 8. sklep z 00tyko·mi, 10. elektron o ujemn-ym
ładunku elektrycznym. 12. cyklon
zwrotn ikowy, trąba powiet-rz.na.
14. storo si ę joe wykazać osobo
podejrzano o przestępstwo, 18.
często przyczyno karambol1 no
śliskiej
jezdn i,
20.
ciern isty
knew o
drobnych,
zielonkawych k.wiatach i ełi ptycz.nych li·
śc ioch; koro i owoce lecm icze,
22. zmartwienie. smutek, stropienie, 23. służy do budowy naw ierzchll'i drogowych, 25. część
podwórza w gospodarstwie roInyom otoczana sbodołami, spichrzomi itp. lub downa nazwa stodoły I klep isko, 7. ziełankawo
szory n<l·lot występujący no psujqcych się produktach spożyw
c.zyoch, drewnie, pop :erze ~tp~
wysklwionych no działonie powi-ełrza I wilgoci .
Rozwiqzoni<! przesyloć noJe.ży
pod adresem !'eCW-kcfj "EO" wyIą<:ZIfli.e na kortach pocztowych
w ~e 9iedmiou ón1 od daty

BYI (u • • 21.IV.-20.V.'
U niektórych spośród Wos szczęście w miło ści będzie hojne jeszcze
kilko dni . Nie miej o to do ni kogo pretensji z wyjątkiem
Uznanie zo męskość nie powinno pozos t ać jedyn ie we. wSDo'mn ie o,;ac'
d zeni W dniach od 23 do 25 kwietn ia n ie powinn i dać poznać
n ikom, że przeżywojq teraz okres słabości I niezbyt mocno czujq
stanowisku w procy zawodowej. Kłopoty i rozterki m inq szybko,
n l esz rozpam i ę t ywać nod tym. co było a skoncentrujesz swq uwa gę
co być powinno I to przy Twoim wydatnym udz iale.

PIONOWO: wQl ność ,
lampo,
"Matko " , negatyw, p ikador, alozo, ogape, adresał, wieczó.r, werrepy, półko, Nogot, szczawo,
ag rafko , interes, opalacz, a<lept,
to to r, polto, Tatry.
Rozwi ąza'll i e główoe: .. loleto
lo tylko woda, która umie okazać s ię

BLlZNIĘTA (Ut. 21 .V.-21.VI.)
Czeka Was tydzień pełen domowych napięć . Uni kajcie
myśl zasady : krok wstecz_ dwa kroki
naprzód .
W końcu udo
przekonoć partnera na konkretnych przykładach. Urodzeni w dniach od
28 majo n ie powinni w sprawach sercowych spodziewać się zbyt wiele
jajqce okoliczności i nieprzewidziana sytuacjo dodadzą Ci
aktywnego i konstruktywnego działania w pracy 'Zawodowej.
osiqgnq w końcu swój wief1cł ceł. Wytrwałość I kons6wencla
nok Twymł stałymi towarzy.zami.

w

przydatno".

RAK (u• . 22.VI.-22.VII.'
W i elu z Was odnajdzie ponownie swój optymizm. I znowu cały św iat
się do Wal
W piąte«
będziesz miał ochotę na popełnien ie
głupstwa nie wahaj s i,. dlaczego
nie miałbyś tego uczynićl
da tego miesiqca zapowiada się ciekowie dla wszystkich

NAGROOY:

Die

w

wyn-;.ku prze.prowod~
losowania nagrody Itsiąi:k~ 0-

od 13 do 15 lipca . Twój takt, szarmancja Lnajdujq nie tyłko
'" wielu osób wzbudzajq podziw i ... uwielb ien ie . Młodzi mają wi~
rozpołenia serc swych wielbiclelełc . W nadchodzącym tygodniu unikoJ
kolwi ek sprzecze« .

trzymu j ą:

• nor 58 - Mieczyslaw TU5lnio
(Suche<!n iów) i Slanislaw Reński
(Jędrzejów) ;
• nr 59
domierz)
(Pionki) ;

lolia Bielecka (So.nBron;slow Wrońsk;

• nor 60
Ewo i St. Kocprzakowie (K ielce) i Adom Bebel
(Szyd/owiec) ;
• nr 61 - Andrzej Worach (Rodom) i Hanna Makowska f;Wor-

szowo) ;
• nr 62 - Eugenia Koszlowniolc
(Os t('owi ec) i Wando Wójtowicz
(Rodom ice) .
• nr 63 - Wlodzjmierz
Bajan
(Skarżysko K.), Jadwigo Fatygo
(Busko -Zdrój)
Jerzy Chrobot
(Katowice) .

I

lEW (ur. 23.VII.-23.VIII.)
Jzczególni. teraz o tym, ie tycie nie ograniclo
w ",iłości nie wszystko sprowadza się do seksu.
z najbliiszym otoczeniem i ze współpracown i kami. Urodzeni w
kodz ie sierpnio nie powinni sprowadzat sensu życia wyłqcInie
oansowych . Wkrótce. jeśli zmienisz swe postępowan i e, zniknq
były I sq zmorq w normalftym, harmonijnym współżyciu partnerskim ~
wrencie ze SW'f'" partnerem o Waszym tyciu w przystłokl. Fł i e bQdz
beztroski, bo ponownie dadzq znoć o sob ie zmartwienia I kłopoty·
Pomyśl,
łości, a

PANNA (ur. 24.VIII.-23.IX.1
Twol przeloie'" wledzq jut doskonale. w jaki sposób ocenić
Wiedzq równiei, te możno na Tob ie polegać, że nie
gdy ich zaufania . Urodzeni w dniach od 3 do 7 września
p?m i noć o tym, ie kłótnta l najbliiszymi w rodzinie mogłaby
noepotrzebn)'Ch
zmartwień I klopatów.
W poniedziałek
ktoś ,e
zwróci si" do Ciebie z prałbq o pomoc. Nie odmów mu JeJ I
nowych, ciekawych pomysłów Ujawnij Je o przekonasz s i,,_ te ...,jdq
korzyść
tylko Tobie, ol. I innym . Nie przegap SI.onsył

kowość.

"i.

WAGA (w. U.llI-al.LJ
Nie ulegoj naciskom
pewnych osób,
uesztq inter.si. na ponownym spotkolliw
dnia codziennego usatysfakcjonujq Ci. w pełni
W
przeciwnie-, wszystk ich urodzonych .. dniach od 3 do 7
stanq swyd! ataków I zajmq pozycj" wyczekujqcq.
Od wtorku
mOŻH'l ponownie MI bardzo pomyśłny. "owy olu"es. Dobre wpłYWY
bliskich pozwolq zapomnieć a nerwowym okresie w tyci" roddnny". ·
zygnuj w reałizacji swych projektów życiowych.
SKO.PłON (.. 24.X.-22.X1.)
W ielu z WOł powinno poświęcić więcej uwagi swym dzieciOnł .
na dłuiszq rozmowtt pośw ięconq wielu bieiqcym I prlyszłościowym
Osoby samotne, stanu wolnego poświęcić powinny nieco czosu na
wy prywatne. by ułoiyć sobie tycie no prl"ułość tak, aby
prawdziwq radość. Osoby młode. urodzone w dniach od 27 do
niko oraz w dn iach od t1 do 14 listopada nie powinny być ot
gliwe w swoich sprawach sercowych. Jesteście pUKi et o wiele
tościowi, oniieH sami o ły"n. sqdzicl.. VI prGCy zawodowej
uboczu niemiłych w sum ie wydarzeń .

ew.

S11łZElEC
23.XI.-21.XII.)
Zoivv.:oł w pełni domowego szczęścia, ole nie zasypiaj zarazem
kontaktów z dobrymi znajomymi I przyjaciółmi. Znajdi troch" czo'u
rywk ę J prawdziwy relaks . ludz ie, któ rzy są nieprzyjainie nastawieni
, Wa~, ~r?(lzanych .. dniach od 27 da 29 listopada oraz w
grudnia. m. mogq Wam w niczym zaukodzi ć, chociai wiele rleczy
~a złe .. Zacieśn i aj JWe wi ęzy z przyjaciółm i. Osoby mlode poznaj<!
InteresuJqc'tCh
ludll_ ale mimo ł!O n i e powinni
zapominać o s'llY''p.
Lna jamych I przyJaciołach.

NUMER 80

STRONA 8

http://sbc.wbp.kielce.pl

_arak

.....a-,c hu. . .

,

JA W TOBIE
mnie zew.s.zq.d uczdne oQamie muczenie,
w atTamentowq, gęstą W1XlInę ciemność,
się wtedll w14inie w cichli szept przemien~,
w ciebie jak oddech. l znów będziesz ze """4nl1: lJn,'nr1 nagLe ZTl4Lazł się w fl.ieswoim domu,
f)1'.2u,teCltu do czasów, Z4 wczesnll, Z4 pó~y,
prawdy, co służyć fl.ie pragnął nikomu,
w jubilerni na TU ostTZący i 10 ku~i.
pTosto napTzód, ktÓTlI przemawiasz mym głoseM.
dTżyj. Rozświet14; seTce, mllśl nikczemnq deptoj.
ze mnie moc, jak słońce pije z kwiatów TOSę·
życie kTzyczałem, bym 10 tobie mógł szeptać.
NRlIl"l.IL':Z mnie i wydychasz z powietTzem, pamiętoa.
ból jest moim bólem. Jaki Iwiat ;est mały!
mój, obiegłszy noc od tTaw do fiTmameontu
powrotem wplywa do WOTg, ktÓTe go lOyd~ly.

Jalu Kurek
polski poeta, prozaik ("Grypa szaleje w Naprablicysta, tłumacz literatury włoskiej. Urodził się w
Krakowie. W okresie międzywojennym pracował
był m.in. redaktorem awan«ardowe«o czaso• W 1960 roka otrzymał na«rodę literacklł miasta
za całokształt twórczości.
(E)

Mini

kompozytor, poeto, o-ktoc-, .. śpie

MMek Grechuta -

wo:iqcy o n:: hite!ct", występuje no esi'radZ'ie od 10 lal
- Kiedy pojawił się pan
przed 10 laty na estradzie,
pański wygląd,
sposób int.npretoc:ii, teksty poetyckie oraz
muzyka spowodowały, że określono pana mianem romantyka ...
Nie lubłę szuflodl«>wonia,
nowel
jeś1I e*reśłeoie,
jaltim

-

ełemen.ty
oo.wÓfcze, jat!
timbre glO6U e*łora, jego łwan,
min'ltka. Poezjo odczytywano z
estrady, odśpiewywano wobec
zbiOfowości jest tą poezją, która olfzymuje inną jakość.
- Czy myśli pan, że poezja,
którą szeroki krąg
adbiorców
paznał w piosence,
zachęca
do sięgnięcia po tomy wierSZ" podobnie jak
adaptacja
filmowa dzieła
literackiego
zachęca
do zainteresowania
się nim?

takie

Myślę, że pewien zw;qzek
is.tnieje. Może rzeczywiście n-oIy N()fwida śpiewane przez Niemena, kiedy troI iły 00 łsty
przebojów zoimeresowały dla
som ej chęci pofówfl()nio z f:IPjginołem.

dnia

Jakie stosu;. pan
terium doboru wierszy?
IIzeba

mUiC

Pomiqtki z iAsurekcji
kośc.iuszkowskiej

mŃe obdarzono, jest podllebM. J&śłi jednak rodzaj mojego
wyłtonaW$two l'OItał \ł~y za
romantyczny, w którym osiąga

się moks4mum

UVJ

pięcia,

płnIq

to

mogę

-.Mii
się

I D0-

z kIkq o-

zgodzić.

Przed ~iu lały zapon łplewGĆ tebty poetyckie ...
-

w Muzeum Wojska Polskiegg
w Warszawie, w._ ,.broń cel-

Fot. H. Pieczul
IN URGENTÓW.
jej nievviele,
z trzech źró.
Piervvszym
• . polska, rodzima
o~c,
kt6ra gł6vvne
znalazła na terenie
Staropolskiego. MaMałachovvskich vv
e i Przysusze już
XVIII stulecia wy. ' strzelby, piKonskich zaś, na
rządu z sierpnia
konano ok. 600
palnej. Nie było
vv zbiorach nai

znalazł

się

egzemplarz tam
powstaniu
użyvvanej

. mamy także karaPiechoty i jaZdy, ani
dla kompanii strzeZ manufaktury vv
ch, przel króla StaI Augusta
założonej,
~ 6vvczesnej RzeI
l ej
jednym z najzakładów przeSztuący

się

na, Cwintowana, skałkowa,
dobra w użyciu, świadcząca
o twórczej pomysłowości konstruktora I wysokiCh umiejętnościach
robotników .••"
Szkoda, że nie trafił do Kielc ...
W czasie trwania insurekcji zakupy broni były pravvie
niemożlivve, zasoby znajdują
cej się w arsenałach były
nievvystarczające. Zresztą , zna
lazły się tam dużo wcześniej
- wcale nie z myślą o wykorzystaniu
w
vvystąpieniu
zbrojnym T. Kościuszki. Już
vv latach 1777, 1789 i 1791
Departament Wojskovvy Rady
Nieustającej zavvarl kontrakty na dostavvę broni z krajÓYI
Europy zachodniej. Widoczna
na zdjęciu dubeltóvvka skał
kovva pochodzi z Francji, z
wytvvórni Le Page w Paryżu,
z ok. 1780 roku. W zbiorach
naszego muzeum jest od dawna, zapewne z bvv. mienia
podvvorskiego; lufy jej są
gvvintovvane, z celovvnikiem
żłobkovvym i małą
kulkową
muszką. Na styku luf, w czę
ści dennej travviony napis: FIN PAR LE PAGE A
PARIS; dwa zamki skałkovve
z kurkami esowatymi, z zapałem i panevvką każdy; szyjka, łoże i kolba drevvn iane;
szyjka rzeżbiona w kształcie
głowy d zika;
kolba z przykładem, stopka okuta trzevvikiem, vv kt6rym jest automatycznie otwierana skrytka na
kule i stempel; posiada bagnet sieczno-kłu jny wyz.walany automatycznie, zamocowany u wylotu lufy. Kilka egzemplarzy tego typu broni
posiadamy, są pistolety, szable z tamtych lat pochodzące,
jest także kosa na sztorc osadzona.
To, o czym vvyzel powiedziałem, było drugim źródłem,
z kt6rego pochodziła broń dla
powstańców.
O trzecim tak
pisze, lUZ wielokrotnie cytowany, J. Kitovvicz: .... ,około
roku 1759 Meskale woju~)'

z Iu.lem

czął

Fryde.rykiem H wielką moc broni,
tak Prusakom w różnych bitwach zabranej, jak tei swojej
własnej, po zaginionych swoich sołdatl\ch w Polsce zostawili. Niemało także dostało
się pola.kom" broni takich od
dezerterow ...
Zmarły przed
kilkoma t.ygodniami znany historyk i
publicysta, plk Zbigniew Załuski w svvojej książce "Siedem polskich grzech6vv głÓYI
nych", pierwszemu rozdziałowi
dał
tytuł:
"Grzech
p ierwszy: :z: kosami na harmaty", i tak pisze: "Owszem,
nie wypieramy się, chodziliś
my z Naczelnikiem Kościusz
ką pod Racławicami " kwietnia 1794 roku. A było to tak:
(tu przytacza fragment pracy
T. Korzona): .. Kościuszko podskoczył poza pagórek do gromady chłopów Krakusów i
zawołał: "Zabrać mi, chłopcy
te armaty - Bó« i ojczyzna
- naprzód wiara,,". Ruszyli
natychmiast pędem z krzykiem przerażającym i biegnąc
nawoływali się wciąż: "Szymku, Maćku, Bartku - a dalej". Towarzyszył im konno
pruskim

Kościuszko,

zagrzewa.j~

swą

przykrył

powstańcóvv
obej~'ze8 w

na zamku.

mógłbym śpiewać

cze-

co byłoby prostym wypeł
nieniem mozyłti. Nie ma pięk
niejszej f()fmy wyroźenia naszych morzeń, naszych uczuć,
słonów ducha, pragnień niż
poezjo
Twierdzą
niektórzy, źe
prawdziwa poezja maże występować tylka w formie czystej, a korzystanie przez piosenkarza z wi.nszy znanych
poetów oznacza podpieranie
się narwfskiem.
jest nie Iy~ do
samołności.
Jest
recyłow<mo. Na 05<łorecz

poezjo
czytania w
także

'" ksztoft

tełcsi\!

na4<ładoją

Biofę
ty.o M wiersze, co do
których jeslem pewien, że w4em
w pełni o co w nich chodzi.
Kogo pan ceni lKIjbordziej z piosenkarzy ~aJą
cych poezję?
- Ewę Demarczyk. Jej repertuar i wyłtooonie. Połt'ati doskonałe łączyć słowo z _ykq.
Słowo
"es"oda", IIa
ktÓfej pan występuje, budzi
mieszone uczucia.

-.k61 to mieJsce, gd2Jie spIałoją

się różne dziedziny sztuki:
teatr, operetko, lilhannooio c:z.y
tradycje cyrkowe. Estrado UlStalila sobie niezbyt dobrq morkę
z powadu pewnej nierzetelności
orlyslycznej. W pewnej mierze
spowadowooe jesl lo sposooem
procy i woł<towonio imprez.
Estrada jest jednym z nojbOfdziej
docłloOOwych
przedsię
biorstw. Dla nieklÓfych dyrektorów woż~ jesl to, aby koncert
się odbył i podobał, a to czasami lIZyskuie się różnymi środ

kami...

się

Artystyczne rzemiosło

I

zapał

armaty Wojtek Bartos, gosPOdarz ze wsi Rzędowie ... "
Dlaczego z kosami? Jakie
były pod Racławicami armatv? - Z. Załuski dokładnie
,;"yjaśnił. Warto po tę książkę
s ięgnąć i przeczytać ją jes:ocze
raz.
Broń
można

Nie

Poez.ję,
ktÓfą
~wom,
rozumieć, z kolei
OfIa
zowierać jakąś myśł, fdeę.

sło

wem i machaniem. Zdobyli
naprzód trzy annaty 12-funtowe; potem ścianą uderzyli
na grenadierów
rosyjskich,
w czem dopomógł im półba.ta
lion swymi bagnetami (... ).
Zabrali jeszcze 5 armat więk
szych i 3 mniejsze (...).
zło
do ataku 320, padło podczas
biegu tylko 13 chłopów. Pierwszy skoczył na baterię i
czapką

goś,

1Ią

będ7.ie

muzeum

Stl'fan .'luraW5"1 z 1\ lędz)rz\:(':ta (woj. r;orzowskil') od poiIad
12 lal zajmuje się łwórczością w metalu. Jer;o zainlul'sowania w
Woj dziedzinie są bardzo szerokie - obl'jmują biżuw-rię, ml'dalierstwo, ~taloplastykę, konserwację mebli, I'.cr;r.rów
lamp aaftowych, wreszcie konwisarstwo. \
zdjęcilł: StdlUl Murr.wski
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STRONA

"Ba.jka" ~ "D1.;Cli deltma" , pan
koł. g.
l.'i.:ro, 17.30 i
W n,.edl.lclę dod tkoYiO zeSI&W bajek - g. 102 .
" R obotnik" - Niedziela - "Tygrysiątko" ublg. du\)o godz. 12.
niebezpleczeń
..Superek,!,r", W
SI wle ' jap. pan. kol. 1. 1., g.
1515, 17.15 i 19.15.
"Skałka"
"McMaslCn;"
USA, kol. i. 15, g . 1~.30, 17.30 i 19.30.
W n edzlclę dodatkowo "Pe-rkus)a, cWJęciol I dZJCwczyn.n" ZSRR, g. 12 I "Na trop:e Sokola" - NRD, pan. kol, g. lJA5.
,.A r ol dturył, N .edziela - zest,IW bajek pol. koi. g. 14. "Pię
ta"",k i R<>bmson" ang. kol.
J. l:!, g. 15.15 l 17.30.
l'RZE OSPRZEOAZ bilet6w ki n ow yc h w kinie ,.ROlnantica u , t e l.
446-19 c z ynna \V godzinach !t--16
w so botę godz. 9-14 .
A PTEKI OYZURNE: nr 29-001
ul Buczka
37/39,
nr 29-008 ul.
S ien k ie wicza 15.
PORAD IE
OYZUR E:
d la
d zieci I dor osł y ch, ul Z elazn a 35
w g odz
18-22. w
nIe dz ie lę
god z.
8- 12.
Stomatolo g iczna ul.
Ze laz ns 35 w godZ. 18-22, w sobo tę od god z. 18 do 7 w poUS

Sobota-niedziela
8-9 kwietnia
1918 r.
Dziś sk ł ad a lDy ż y c ze nia

R A DOSL A WOM
i DIONIZYM

w

niedzielę

l\L\RIOl\1

i MARCELIM

* .

8.łV.

W " " r. - ,aloż..,ie obserwatorium astronomł c'lnego
w War·
azawie.
W 1892 r. - ur. Ii" J. R,d,gier, polsld działacz komuniatycz..
nr·
W 1891 r.
.... .i" Mary
Pidrford,
jedna
,
pierwn,ch
gwiazd amerykańskiego filmu niemego.
W 1944 r. - poaqtelt operacji
krymskiej 4 Frantu Ukrai ....kiego.
9.łV.

W 1757 r. - ur. Ii" Wojciech
BOllulla ••kł, tworca pollkiego t_tiu narodowego.
W 1l1li5 r. - ,a"onaenie .ojn,
lec..,jnej mif/d., Itanaml poludnioWJmi I pólnocnrmi "-ryki.
W 1940 r.
allr..ja
Niemiec
hitler_.kich na Dani" I Norwegi".

HOROSKOP
Cf)OZIENNY
8JV.
I',z,ede W$zy.stklm tpr--r osobis-

le uk/adoć s.ię 1«0l _;o.,y wcale nieźie. Choć .. pierwszej poJo.
wie iwiott>io nie obejdz;' się be.z
jokH>jś
"'mały.

sprzeczki na doić Islotne
Jej wynik pomoże w pod.
slusz""l d/o obu sUon de·
cyzji. W tym miNiqcu _ e zna·
;omości z_orle prr, oIc4zjl
wyj<Rdu • pozoru mile, Iraktuj • dy·
slOllo$f>M, ";c lu bowiem ",.. tlę·
<kłe interesujqcego "" do/szq me,,,. W pracy połKe uklody, tylko
Irzeba będ";' w końcu
JOIotwR:
IfłCiu

iaJrqj

sprawę.

wiecu się ""
,.., ... długo.

"'Ó,,,,
Tobą

rz~

możno

jut na _ -

9.1V.
W Ir.wielt>iu dobre ,"",,<lkly lo·
_nyskie I wcale, ",cole wkcesy
o$obi.te. Wybiwoj p,zed. wszysl·
kim le spolkonlo kt"'e wypadną
pad koniec łotdego tygad";o. Bo
one w/oir". wrólq _odz.nle. No
pI.oucryifttle

Twoich

zoint«e.sowoń

zowodowych też będzie do odno/001l'0<>I0 niejedno
udane pociąg ·
nlęc~. / naw"" doŚĆ szybko do·
CZeJcOSl Jię pochwal od .. eta. Ale
Pfawdriw ie dobro po.n.o dopiero
... roczn ie i prr,gotuj Sol" do mej
wiościwie . lodnych zalegiości, żod·
~h ""_, itór. mogl~by późnle/
wlqzać foce.

Kielce
Im.

"LI<.

s_

~~1oI.

TEATRY
:teromskiego ,..Ta.nona szlc;le malowane " -

E. &-yU&, g . Lł.
"LaIIoi I Alt ~ra ,.]tubu"
N.LedzieLa "GI.IIino! w ta.rapat aoo" - C. U. (ula JiJha.-moru.) .
K I N A

"Romantica"
"Port loW_
07.y Tl H USA, pan. kol. 1. 15,
g . II, 103, 17 I U .U; "Obara namięlIności"
- h i9zp . kol. I. 18, g.
hl I 1(;. "Taksówkarz" USA,
kol. l. II, g :łl. . 15 .

"Moskwa"

małżeńSk i eg o"

-

"Scen.y

z

tycia

I I II cz. szwedz.ltl,
kol. 1. U. g . 1B I l.. M. sala " Na.jemruJc " - ang. "ol. I. 15, g.
15.30. In .H
Lł . 3O .
N iedzIeLa "e
depoz yt' ·
fra.nCU$ki,
pan. k o l I 1%. g. 9 I H . Zestaw
b a j e k p ol. kol. g 11. .. Jak I wan
szu k a ł cud u"
ZSRR ,
pan. kol ~ LZ .,S ceny z żYCia
m ałże ńs k iego" I
II cz. g. 1B i 19.
M . s ala - ,. Cenn'· d epo?}"!" - g.
LS ..», 17.30 I 19.30

NUMER 80

1~.30,

niedzia ł e k .

T E L E F O N Y:
P ogotowie Ratunkowe 999, Pogotowie Milicyjn e 997, Pogotowie
WSW 416-25, S t raż Pożarna 9911,
p om o c
drog owa 981
POgO toWie
E n ergety czne
Kielce-Miasto 991,
992,
Pogotowl"
K i elce-Teren
wodno-k a naliz acyjne 508-11. Poczt
in formacje o usługach '11 , Hotel
"Centralny" 420-44, lnf onnacJa kol e jowa 930. Pogotowie hydraullczno-energetyczne I dtwlgowe KSM
osie dle XXV-lecia PRL nr tel
420-32. 011 Sady - 499-59. 011 . Bł)
clanek - 458-73 Pogotowie wodno-kan. C.O dtwigowe elektryczne
SM .. Armatury" czynne w godz.
1-21. soboUl 8-19. tel 518-33. Po'
g o tow le gaz owe czynne całą dobę
420- 92 Pogotowie napraw urządzeń
g azowych czynne w godz 7-19
tel 436-72 Pogotowie telewizyjne
477-98. Pogotowle ełektryczno-wG
d o cll/i:owe
MZBM
czynne
od
g o dz. 18 do 23 tel 500-65 . Inlormac ja
słu ż by
zdrowia czynna w
481- 80 Oś r odek
go dz. 7-20 ~I
Inl Usług WUSP tel 457-41
POSTOJE TAKSO WEK - Czarnów
Plekoszowska 515-11.
Dwor zec PKP - 444-33. Słowa c1dego - 472-70 . Szydł6wek - Top orowsklego 437-11 Taks6wkl baga ż owe
A r mii Cze rwon ej
469- 89 PlekoS'Zowska 515-11

Radom
KIN A
,,.Rok ~W" ety"
t ran.cu s.lti, koL l. l., g. ~ .3;), 1.:l.3il
i 1011.30 ... Port lo t n.lcz y n " - USA,
pa.n. k ol
I. 15, g . 11 .30, 15.30
i 17.30.
"Pnyjażu"
"D... a bl i
mn.i.e
b IOl'ą" franCUSki, pa n . k ol. l. Iii,
g . 10.30, 17.JO I 18.30.
"Pokolenie"
, ,..2ącLlo"
US A , kol. Lo Hi , g . 15, 17.15 1 19..30.
W medzlel ę dod atkowo " N ie
m a 'p ra wy" - f ran cuski., k ol . l .
15, g . 9, Jll I U
"Odeon" - "Asy prz.estwor4Y "
- ang. k Ool. l 16, g . 1.5.30, 17.311
I 19.30. W niedzielę d oda t.kowo " KOW boj I I ndianin" i Lnne b ajkl
poL g.. 13.
"HeJ" - " N !..elnoc·· se.negalskL, k ol . 1. 15, g. 15.30, 17 . ł5 i !!li .
N ux lziela " Wielki lup Gang u
O lScna'
duńsk i ,
kol. g. 9.
"DWie Dorotlel' I inn e b ajki pol,
k ol g . 11 I 12. "Koch aj a lbo r-zuć"
pob ici, kol
g
W.15. " Pa.,j a
wedl ug Ma teusza " j ug. k ol . I.
14. g. 15.30, 17.30 I 18.30 .
"lValler" .,Cz t erej m IJ.WJ,,, e terow ie" panam . lei, Ic.ol. I. U,
g . 16 I Ił W n iedz iel ę dodatkowo - por anek dJa dz lecl - B. U.
"l\lewa" - " OczamJ przyjaciół"
- pol k i, g. 15.30. "Lady C r o ' 'n e
lVIfl. pan. kol. I. 15,
L lWTl b " g . 17.30 I l'.ł5 . N iedziela zestaw
b~ł ek ZSRR, kol. g . 11 . ,,Dom tal ki
a.n&. "O; . I. 1.6. g . 15.30
111.30 I 18.30.
APTEKI DYZUR E: nr 67-015
plac Konstytucji 5. nr 67-010. plac
Zwycięstwa 7
TELEFONY: Stra1 Po ta rna 998,
Pogotowie Ratunkowe 999, Pogotowie Gazowe 817-17, Pogotowie
Ener&etyczne
Radom 991 ,
Komenda MO ZM-36,
Pogotowie
:~IICYlne 997 Pomoc dro~owa -

lę

"Metalowiec"

Niedziela

.. Semu.·g ptak
SZC7.ę;;(}ia·'
ZSRR, pan koi.. du.b. g. 11. "Mecanica Nadona!" - meks, kol. 1.
Ul, g. 17 i 19.
"Zwi ązkO\,,'iC-C" ,.Gang Ol.sena na szl aku" duński, kol. 1.
12, g. 17
(W n iedzielę g. 17
i 19) .
APTEKA D YZUR N A: nr 29-046 .
ul. Apteczna 7.
POSTO.JE T AK SOWEK: D worzec Gł ówny PKP - 705 , o siedle
MUica - 22-44.

[

Starachowice

KIN A
Robotruk" - " G ranica" - polk.ol. L 1.5. g. 15, In i 19.
"Heca" - R F N, kol. l. 1:>, g . 21.
NLedziela - zestaw baj e k pol. koL
g. Ił ... G ranica" - g. 16, 17 i 19.
"Star" - " Za.pamiętaj imię s woje" - ZSR R -pol kol. 1. 17. " N icang. kol. 1. 12, g.
k eLodeo.n " 19. 15 Niedziela .. D arek OzieclrLiech" t inn e b ajk i p oL kol. g .
111. "ZapamiętaJ Imię swoj e " g. 1(/. " P owró t różowej p an tery"
- ang. pa.n . kol. l. 12, g . 1.9.15.
APTEKA DYZURNA: nr 29-078
Sta s z i ca l.
POSTOJE
TAKSOWBK:
pl.
Swierczewskiego 310, Dworz ec
Za c hodni PKP 380.

skl

[

Ostrowiec

KINA
"Hutn1k t , .. Kobra"
ja.p.
pan. koL. 1. a , g . 15.30, 111.30 i 16.30.
W nIe<l:z:i elę dod a tk owo - " Taj e-mn ica d 7Jiki ego szyb u"
polsk!l.,
g . 11.
.. ZOrza" " L Ib e ra moja miłość " włoski. Irol. I. 1.6, g. 1B
i Ul . W n iedziel ę dodaticowo
.. p rzygodiy
m a ł ego
B im bo"
rum . kol. g . 10.30

"Przodownik"
"Kariera na
zlecenie" - ka.ncuskli, kol. 1. 1',
g . 17 I 19. W niedzielę do<ia\1ko wo
" Marysia i k r asf>Ol udki"
p olski. kol. g. J(1 .30 .
APTEKA DYZURNA: n .. 39~,
Starokunowska 1(1.
POGOTOWIE RATUNJt.OWE: tel .
99
Uwaga: Za ewentualne zmiany
w programach kin, redakcja nie
bierze Odpowiedzialno ci.

,.Bahy"" -

INFOB.l\IACJA s lu t by zdrowia
czynna w godzinach 9--a1, w 90ł-28 . tel
261-27
Info r m a Cj a
o u sl ultach - 267-85
POSTOJE
T KSOWEK:
ulica
GrO M k a 229-52
(lI
Konstyt u cji
228-51.
Dworze c PKP 268-118.
ui.
Z wlrld I W ll( ur y 4 1 8 -1 ~
botę

~arżys_kO_--J1
KINA

STRONA 10

16.1., 17.30 1 1.9.~5. W niedZiedodatkowo .. Mala s)"renka"
- jap pa.n. kol dub. g. 1.1 i "Cygan Burdu~z" jug. k ol. I. 15,
g. 13. (pożegnanie z fJ.!Jllem) .

g.

•• Wu.lność Jt
pilterl"
-

-

•• ~ m,e rć

lr,n(""u<;.k.

k f)l

7.

k,>O\ -

l.

15,

. RADIO

.

PROGR AM LOKALN Y
9 .00 "o po\vieść o Gl zc:si ku
u czon ym" - m ag. M. Karpiń sk iej
9.30 Z cyklu: " Amatorskie zes poły przed m i krof onem"
a ud.
J . Wosia p t . "S plewające dziewc zęta z Przysu chy " 16 .05 "Z fonot eki naszego folkloru "
aud.
P . G ana (ste r e o )
22.00 Loka lne
wiadomości spo rt owe.

Sobota

PROGRAM l
14.20 D ziennik (kolor)
14.30 .. Obie ktyw " pro gr. woj.:
krakows kiego,
k rośn ień s kie
go,
n ow osą d ec kiego ,
przemYSkiego, rzeszowskiego, tarnowsk iego
14.50 Radzimy rolnik o m
Studio 2
16.00 OmóWienie prog ramu
15. LO Dziennik
15.15 "K ole k c j o n er zy" teleturniej
15.35 Rodzt.ny mU7.y'.kujące
15.45 N a sz go ść: dy r . L , Gniazdows ki opowi e , co slychać
p r zed
s e zon e m
wyścigów
konnycl: na Slużewcu
15.55 .. W
teatrze
przyrody":

"Swiat
16.25 Jak

to

owadów"
jest?

-

1.6. to
A.kVu.a.ł no9ci
dn>a
1.6.50
.. Odpowiadamy na Usty słucha
czy" aud. S . Chmielewskiego
17.00 "W zas adzie worek" - ma. g azyn Zb . S7cz ep"ń('zyka .

Li-

1.6.35 "Swia tlo i d źwięk"
16.55 Gra Poznańska O r ko PRiTV
17.05 "Gdzie diabeł nie może ..... rep. o górskich wspinaczkach
17.20 Nasz gość
•
17.30 "Klub Alfa" - progr. sens.naukowy
17.55 .. Jak szybko mija j ą chwile"
18.00 WiUis Conover przedstawia
Joe Wiliamsa i "Clai'k Tecry's Jol1y Glan.ts"
18.10 Konstanty Kulka
18.40 Nasz gość
18.45 Gra Po zn ańska Or-k. PJflTV
19.00 Dobranoc
19. 10 Si6demka
19.30 Wiecz6r z dzienniJ<>iem
20.30 Studio 2
20.35 " Idealny plan"
film
•

serii "Kulisy

śledztwa "

21.25 Inf. o progr. niedzielnym
21.35 Studio Mundial-78 - wyd. V
21.50 Dyryguje L. Stokowslci
Koncert fortepianowy F-dur
G. Gershwina
22. H; "Legenda
salari"
(fragm.
filmów) w stud.iu S. Zasad..
22.35 Spiewa Alric Simone
23 .00 Studio 2
23.05 "Klute" - film krym in. USA
0.05 Dziennik
0.55 .. Muzyczne obr azy Malczewskiego"
widow.
mU%.pantom.
1.16 Willis Conover, Joe Wwms
i "Clack Terry 's Jol1y Gl.an-ts"
dia Studia 2 - film
PROGRAM II
Turn.lej

o

młodzie ży:

"Srebrną łódkę"
Z ka.merą prze.-:

PROGRAM LOKALNY

film

kpt. J.

piń s ki

16.2; DLa

Sobota

D o b ranoc
W leczór z dz'en.rukiem
T eatr W spomn Ie ń:

Niedziela

św:i.at:

T\r

16.26
wa (kolor)
L7 .10 Studio Sport: Ws pomnO.eNa
reporterów (kolor)
Uśmiechy
sta r ego
kina:
18 .•
"N iezapomn iany Charlie"
montat kome<ti.1 Cha.p;..ina
Program lokalny

t row: k i " I ntratn a
m iloś c

:!:l. Hl

" W ielka
o dc. 2 pt
fil m T P

33.05

Nledy~krecje pornn k ó'/C
z~"C2.Ilych: ., W icd eiIsk .c

" C u:<lZO,.iOOlk,'1

b ertiady".

Niedziela
PROGRAM
7.00 i 7.30 TTR
8.00 Na sze spotka nia
8.20 N o w o c ze s n ość w
grodzie
8.45 Studio S por t
9.00 Telera nek
10.20 Antena
10.45 "U zarania dziejów".
pt. "Prze d Adamem" dok. TV WI. (kolor)
11.45 Dziennik (kolo r)
12.00 Rolnicze rozmowy
12.30 Studio
Sport:
12.45 Rzecz
muzyczn
Biała cz. l
13.35 Klub Sześciu
uW kradnle yeti"
14.25 W ielka Gra (kolor)
15.HI Losowanie Dużego
15.25 W
starym
kinie:
Tarzana" - film
16.50 "Muzyczny kino,~·o tn;,,;.fI
cz. 3 - teleturniej
17.30 Tele-Echo (kolor)
18.30 Studio Sport (kolor)
19.00 Wieczorynka
19.30 Wieczór z dziennikiem
20.30 Bajka dla dorOSłych
20.35 •. Noce i
dnie" ode.
"Wiatr w oczy" 21.35 Muzyka
I ekran :
uśmiechu" wid.
22.35 StudIO Sport (kolor)
23 .05 uNeptun, mewa i
progr. roze. (kolor)
PROGRAM.
7.30

Ję7.. anglel&Jd -

la;
Jęz . rosyj ki l2t1
8.00 Jęz. fra.n.ouski. -

8.00

k ucs

1.213
1.0.56

Tea.łir

,,Noc

TV:

St.

la.5O Pra.wda czas\. ra.nu: "Kowadło c-z;y
bułg.-radz -NRD-owski
dramat polityczny o G.
mitrowle (kOlw)
16f1lO "Gielniak
- Kiedy
rzy na nowo caly
rep o twórczośol
Józefa G i eln~
16.56 Stwi.<> Sport · Sprintem
PolSkę (kolor)
16 ..30 Dla dz ieci' "Ula i
"ChWile grozy i uśm '
11.00 Studio Sport (Jrolor)
18.00 Stereo i w
kolorze:
Monteverdiego do
red tal Ca.thy Berber;
Lor)
1.9.06 " Notatmk z
ti!Im dok.
19.30 W ieczór z dzie.nnikie<ll
20.30 " Oto muzyka I jej
progr. e trad. TV
:lJ...3O Kinr Interesu.jących
"Opętana" wL fBm
;Iowy

Poniedziałek
PROGRAM I
fl!:yka, S.
atomowe

12.45 RTSS lS.!5 TTR

.!.... ~.y.........~y ••• y ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• V"\
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~

KOMUNIKAT

~
~

~

ł

W

~

~

~~

MAŁEGO

~

~~
TIWJlATOI SPD.TOIIJ
~

~
~

•

•
•

~

I
E

LOTKA
NA DZIEŃ 12. IV. 1978

NAGRODY DODATKOWE:

~

~

ZAKŁADACH

28 WYCIECZEK DWUOSOBOWYCH do Rumunii,

7 WYCIECZEK JEDNOOSOBOWYCH do Rumunii,
28 WYCIECZEK JEDNOOSOBOWYCH do ZSRR -

W LOSOWANIU NAGRÓD
na dwa losowania.

wezmą udział

Kaukaz.

wszy tkie kupony

opłacone

2YCZYMY SZCZĘSCIA W GRZE.
TOTALIZATOR SPORTOWY
180-k
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roń

Powstrzymać

neutronowa
dla ludzkości I

ZE STR.

l

czoraj w Radomiu odbyły
się również plenarne
ob·
rady
Rady
Ch,!r~wi
Związku Ha.rcerstwa Polskie,o.
Ich temat - to "Walka o prawo człowieka do pokojowego
życia
i CO uczyniliśmy, aby
P olska rosła w siłę a ludzie
żyli dostatniej".
Na z akończe
nie posiedzenia uczestnicy podjęli rezolucję potępiającą eskalację zbrojeń i próbę
uruchomienia produkcji bomby neuilronowej.
wó j głos do powsrzechnego
protestu przeci wko ludobójczej brom neutronowej dołączyli
wczoraj
dziennika.rze
"Echa Dnia", "Przemian" ora.·
pracownicy GUKPPiW, k tórzy
w podjętej rezolucji stwierdzają m.in.: "Uruchomienie
{trodukcji broni neutronowej oznaczałoby wprowadzenie świata w
nową, niezwykle grożną dla pokoju fazę wyścigu zbrojeń. W
pełni popieramy projekt
mię
dzynarodowej konwencji o zakazie produkcji, gromadzenia,
rozmieszc zania i stosowania broni neutronowej, zgłoszony przez
p8ÓsLwa socjalistyczne Komitetowi Rozbroj eniowemu w Ge.
newie".

S

zaproszenie
Spół-

e program
całości

Burke,
pieśni

tańce

i

świętokrzysko-opo 

rzeszowsk iego,
i łowickiego.
(w Makó i Keć
wystąpią

koncercie z Zei Tańca miasta
"Maros"
oraz uSwym występem w
galowym w Kećske
Krajowe Spotkanie
Pieśni i Tańca Spół
Węg i erskiej.

awerając

.

,

Przemówien ie Leonida Breżniewa
')OKO~C'lESIE

ZE ST.R. l

KPZR, mi.rJ.is.tra obrony ZSRR,
Dimiłrija Ustinowa i dowódcy Marynarki Wojennej ZSRR,
admirała

Siergieja Gorszkowa,
b ył gości em !loty Oceanu Spokojnego
L.

Bre.ż.l1liew,

D . Ustinow i
L Tretiak Wlraz z
M a,ry.
narki Wojennej Oceanu Spokojnego, admi.rałem W . Masło
wem, wypłynęli na pokładz ie
krążownika w morze, skąd obserwowali ćwiezerua Ma ryna rki Wojennej. Obeoni b yli
również
p ierwsi
sekreta,rze
komitetów krajO'Wych i obwodowych
KPZR
Dalekieg{)
Wschodu.

S. Gors<'.IkO'W,

genera ł
dowódcą

L. B reżniew podk.reślił, że
marynatv.e floty Oceanu Spokojnego wykazali dobre przy_
gotowanie oraz wysoką umiejętność prowad zenia walki z
ok rętami podwodnymi, innymi okrętami wojennymi oraz
lotnictwem. Wskazał również
na właściwą organizację kierowania
siłami
MarynaTki
Wojennej .
Na
zakończenie
ćWlczeil
wojskowych Leonid B reżniew
w ygł ooił przemówienie na po-

Śmierć
płomieniach

w

glos w imieniu
pracownikó w
kieleckiego
Z e połu Nauczania Klinicznego Akademii Medycznej, ~c.
dr ha-b . Henryk Belowski podkreślił: "Jako lekarze
i pracownicy nauki powołani do
służenia człowiekowi,
nie możemy pozostać obojętni
wobec
zamiar6w wprowadzania coraz
to skuteczniejszych środków masowej zagłady. ( ... ) Broń, kt6rej
celem jest niszczenie życia nie
może mieć nic wspólnego z humanitaryzmem. Jest tylko okrulmym środkiem skierowanym przeciwko człowiekowi".

Mimo ostrzeŻEń i zakazów trwa
niebezpieczny proceder wypalania
traw na łąkach. Wczoraj w Korytnicy (gmina Sobków) doszło do
tragicznego wypadku. Przelatują
cy nad tym rejonem pilot samolotu Aeroklubu Kieleckiego zaalarmował Straż Pożarną o rozszerzającym się pożarze łąk i młodego
lasu. Ogień udało się zlokalizować
nie dopuszczając do większych
strat. Na miejSCU akcji strażacy
znlłleźli zwłoki miejscowego rolnika n-letniego Franciszka Z. Jak
się przypuszcza, z~inął on podczas
pr6by gaszenia pożaru, który spo-

Sekcja geografii
społeczno
-ekonomicznej
przygotowała
m.in. materialy na temat struktury gospodarstw indywidualnych, kt6rych jest w gminie około 2 tysięcy, ich wyposażenia
w maszyny itp. Zebrane informacje - posługiwano się tu ankietą opracowaną przez opiekuna sekcji, mgr R. Bu rk a - pozwalają
przewidzieć
zmiany
ilości g05podarstw i ich wielkości, zmiany struktury włas
ności itp. Badania koła naukowego połączono z praktykami

dr Juliana Ba.rtosika.. Nie jest
to tylko wymiana wzajemnych

Z

.

ysclg z ro en
•
•••
zodon,iem nOJw znle)sz m

wielu polskich rodzinach opła
kuje się najbliższych, którzy
stracili życie z rąk faszystowskiego najeźdżcy .
Jako naród mamy pełne prawo do pokojowego życia i uważamy, że jest to prawo każdego
człowieka... Tym, którzy naruszają podstawowe prawo czło
wieka do żyda w pokoju wpro.wadzają coraz okrutniejsze metody masowej zagłady, tym,
którzy podsycają nastroje wr~
gości między narodami mowimy zdecydowanie: "N I E".

,

wodował

Śledztwo

własna

nieostrożnością.

trwa
(ubl

kładzie

krąŻ<lwnika

S ieniawin" .
obecnych

W

,.Admil·ał

warunkach

oświadczył

L.

-

Breżniew

- nie ma zadania war.iniejszego, bardziej do tyczącego
losu każdego człowieka na Ziemi niż o.siągnięcie rzeczywistego rozbrojenia. Podstawowym
problemem, jaki stoi obecnie na
porządku dziennym w naszym
życiu , jest powstrzymanie wyścigu zbrojeń, zapewnienie stopniowego ich zmnie jszenia, a w
ostatecznym rachunku wyeliminowania groźby katastrofy
termonuklearnej.
Nie jest tajemnic", że zarówno na zachód jak i na wschód
od naszych granic isLn ieją siły
zainteresowane w wyścigu zb r ojeń, w potęgowaniu atmosfery
lęku i wrogości. Ic h działalność
odbija się ujemnie na stan'Jwlsku
SA i niektóryc h innych
krajów będących
partnerami
ZSRR w rokowaniach w sprawie powstrzymania i za.przestania wyścig u zbrojeń. Jak wiadomo, w Listopadzie 1974 roku we
Władywostoku odbyło
się
radziecko-amerykańskie spotkanie
na najwyższym szczeblu. Jego
rezultatem było porozumienie o
zawarciu między ZSRR a USA
układu o ograniczeniu strategicznych zbrojeń
ofensywnych,
przy czym uznano za moili.we
zakończenle prac nad układem
już w 1975 roku.
Minęło jednak prawie 3 i p6ł
roku, a układ nadal nie jest
podpisany. Dzieje się tak najwidoczniej z przyczyn politycznych. Istota polega na tym, że
rząd USA przejawia brak wecydowania, brak konsekwen~ji,
ogląda się na te koła, które od
samego początku były pr7.edwne układowi i które czymą
wszystko, aby nie dopuścić do
jego zawarcia, aby mieć wolną
rękę w me kontrolowanym wyścigu

zbrojeń

rakietowo-jąd'l'o

wych.
ZSRR zdecydowanie sprzeciwia się wszelkim próbom narzucenia mu niemożliwych d.
przyjęcia warunków układu. Opowiadamy się za jak najszybszym osiagnięciem porozumienia., lecz tylko takicgo, które
byłoby ściśle zgodne z zasadą
równości
i jednakowego bezpi .. czeń~wa. Nie domaga.my się,
aby układ dawał nam jal<if'Ś

korzyści kosztem d r ugiej strony, lecs również od niej ocze·
kujemy taJde,o sa.mego podej.
ścia.

Zna.mienna

j~s'

kwestia broJest to nowy
rodzaj broni masowej za.głady.
Twierdzenie, że ma ona rzekomo charakter "obronny" n ie
ma pokrycia. Jest to jądrowa
broń ofensywna, która zwiększa
niebC2:pieczeństwo wybuchu wojny nuklearnej.
Czas już - powiediZiM na zakończenie L. Breżniew aby
niektórzy przyw6d cy na ZachodlZoie poważnie zastanowili się
nad swą odpowiedzialnością za
looy pokoju i wykautli goto·
towość podjęcia
rzeczywistych
kroków w kierunku okiel2nania wyścigu Zbrojeń. Związek
Radziecki ze swej sLrony b~zie
kontynuować
wysiłki
w tym
kierunku.
ni neutronowej.

Uznanie dla radom kich
przedstawicieli
łużby zdrowia
D7.i eń
Pracownika
Sl.uwy
Zdl'owia stał się okazją do zorganizowania wczoraj w Radomiu spotkania przedsta wicieli
różnych
działów
miejscowego
lecznictwa z przedstawicielami
władz partyjnych i administracyjnych.
Leka rzom i innym p racownikom służby zdrowia podzięko
wano za trud wkładany w pop ra wę stanu zdrowotności społeczeństwa, a także
w ręczono
odznaki " Zasłużonego pracownika słUŻby zdrowia". Otrzymali je lekarze: pirydion Kułyła,
Halina KruS1lyńska, Jan
Krzyżanowski, BarbtIra Paczwa
i Krystyna Zapała, mgr farmacji - Maria Stec-Zuchowska i
Wacław Songin, połoi.na Barbara. WesołOWHlZ oraz pielęgl'liar
ki: Maria Krawiec i Maria Prokop.
(ekr)

przem ysłowej
łużby zdrowia

25 lat
TR. l

końca prace koła
og6lnopolskie j akc ji
racjonalne,.
P<>o~".,._.~.~" .,ł..,,,;.,Ir~". Kiewe wsp6łpra
"Clln"nt~~~:
architektury
Sląskiej przygotomateriał

dotyczący

WOI?ZISŁA W . Bardzo
wyn;,ki tych prac
hab. TadeuS2 Kaehnian
<>Cemł

KnłaUowania 81"0-

w Warszawie,

nadzo-

stUdencką akcję.

dWUletnie j pracy kilosób posłuży do oplanów zagospodamPrz~rzennego gminy.
atenał dokumentacyjPOmiary ponad 500
POZWolił na wykonaD obrazujących stosunki
~~. dokładnej charaktelmatu i oceny jegO
na warunki działalnośll-osobOwa sekcja
egł
a prowadziła laego roku pomiary
WSiach.

grzeczności.

Scisłe

włączenie prac studenprogram działalności in-

tów w
stytutu, traktowanie tych prac
jako integralnej części studiów
to dla końcowego efektu sprawa ogromnie ważna. Trzeba też
uwierzyć we własne siły i możliwości. Teraz, po licznych nagrodach ! wyróżnieniach,
jest
to już łatwiejsze - ale start w
konfrontacji ze studentami geografii Warszawy, Krakowa czy

•

•

Studencki morloz
w"edzy z proktykq
odbywanymi w r amach studiów. Zakoń czeniem jednego z
działów pracy ma hyć powst.ają
ca obecnie praca magisterska
"Typologia
rołniclwa
(miny
Wodsisław".

Co decyduje
o sukce ach?
Przewodnicząca
koła,
Maria
Gałecka,
podkreśla
wielki
wkład p racy opiekuna, dr Lesz-

ka
obcsaka. Doktor Sobczak
wska zu jl! na zasługi dyrektora
Instytutu Geografii WSP, doc.

nie był łatwy. Tym
bardziej liczy się pierwsza ąa
g roda na ogÓlnopolskiej sesji
w Kędzierzynie w marcu ub.
roku. Studenci poczuli się pewniej. Waine, że w ich siły i możliwości
uwierzyli takie nauczyciele akademiccy.
Wrocławia

z

Wodzisławia

do Iranu..•

Plany na przyszłość są coraz
lrLersze. .Już sa parę miesięcy
runa 5łudenoka wyprawa do
Iranu. Organ!20wana jest ona
właśnie p!"f;ez studentów In 1"0-

ku geografii. Warto dodać, że
na 50 tegorocznych studenckich
ekspedycji tylko cztery zdobyły
pomoc także
finansową
Za rządu Głównego SZSP. Jest
wśród nich i kielecka. Zadecydował o tym m.in. ciekawy program naukowy. I w tym przypadku wakacyjne prace włączo
no w rytm studiów. W Iranie
uczestnicy wyprawy zbierać bę
dą materiały do prac magisterskich poświęcone zagadnieniom
osadnictwa i rolnictwa w tym
rejonie świata. Sesja "Epoka lodowa w Polsce" to etap przygotowań do następnego wojażu
zagranicznego. Komitet Koordynacyjny Studenckich Kół Naukowych GeografÓW przygotowuje na następne wakacje między
uczelnianą wyprawę do Skandynawii.
Nie tylko dalekie kl'aje rozwyobraźnię studentów
geog rafii kieleckiej uczelni pedagogicznej. Po
Wod zisławi u
przyszła kolej na SZYDŁów.
Włączając się do
akcji ,,8zydłów 650" na miesięcznym obozie naukowym studenci geografii dokonają analizy wybranych
element6w środowiska geograficznego , zajmą się problema~y
ką rolnictwa i demografii. Wykonywanie prac na rzecz włas
nego regionu, prac użyteczRych
dla
miejscowych władz jest
ambicją kola naukowego. Szkoda tylko, że studenci są w Kielcach partnerem wciąż. zbyt mało docenianym.
budzają

JULIUSZ .JAlf BItAUN

http://sbc.wbp.kielce.pl

w

br. mija 25 lat od chwili

powołania

przemysłowej

służ

by zdrowia. Z tej okazji oclbyła się wczora j
w świetlicy
FSS " Polmo-SHL" w Kielcach
uroczysta akademia. W czasie
spotkania długoletni i wyróż
niający się pracownicy
służby
zdrowia otrzymali medale oraz
dyplomy.

lO-lecie kieleckiego
"Geoprojektu"
dorobkiem może
kielecki ...Geoprojekt" w okresie mimonego
10-lecia. P rzedsiębiorst wo , którego zadaniem jest przeprowadzanie kompleksowych
badań
fizjograficznych terenu, prowadzi działalność na terenie
województw: kieleckiego, radomskiego i tarnObrzeskiego. Z
ważniejszych tematów
podjęło
0110 dokumentację fizjograficzną dla
Wojewódzkiego Parku
Kultury i Wypoczynku w Kielcach, rejonu zbiornika wodnego w Chańczy, pr zyczyn iłO się
także do
opanowania trudnej
technologii W-70 w budownictwie mieszkaniowym.
Podczas wczorajszej k onferencji kilku zasłużonych pracownik6w przedsiębiorstwa otrzymało odznaczenia .,Za
zasługi dla Kielecczvzny".
Znacznym

pochwalić

EO

się

NUMER 80

STRONA 11

Piłkarze

reczni

Na boiskach II ligi

KORONY
podejmują
drużynę Grunwaldu
Zdecydowani lider~y w II lidze, piłkarze ręczni kieleckiej
KORONY
kolejne
mecze
mistrzowskie stocZI\ dziś i jutro
w hali Budowlanych w Kielcach
pr~y ul. Ja,iellońskiej z Grunwaldem Ruda Sll\ska. Poczl\41k
sobotnie!!,o pojedynku o ,odz.
18, niedzielne,o o ,od.. 10. Faworytem jest kielecka "siódemka" ale Grunwald, zaliczajl\cy
się 'do czolowych zespołów ,ru'PY (jest na Clzwartym mlejsClu w
tabeli), będsle _ pewnośdll wyma,ajl\('..Ym r3rW1ll!tJOft.
(ap)

Tego się nikt nie spodziewał!

D oW ,ods. 16 na

Ziś

piłkarze II
niedzielę drużyna

liIi roze,eają
11 kolejkę
RADOMIAKA
podejmować
własnym stadionie zespół BAŁTYKU
Natomiast ,iły ClzytelniCly otrzymajl\ dziś do rąk naszl\
StaraClhowicaClh dobie!!,ać będzie końca pojedynek ~ ·'4'M •.W.
STARU se STALĄ Stalowa Wola, który rozpoczl\ł się o !!'odl.
i jutro

W obu przypadkach faworytami są nasze drużyny, ale ni.
można zapomnieć, że rywale są
groźni. W poprzedniej kolejce

czan, piłkarzom
wej Woli grozi
wiem są na 14

spotkań Bałłyk łatwo uporał się

oba nane
WYJdI\
•
konfrontacji sił
wysokie pozycje w
domlak jest tnecl _
n pkt., Star pll\ty -

na własnym boisku z Motorem
Lublin l aktualnie zajmuje w
tabeli grupy północnej czwartą
lokatę, ustępując Badomlakowl
tylko jednym punktem. Natomiast przeciwnikom starachowl-

południowej.

11

BaWimy się w "TOTKA"!

O

lbrzymią

, a pn,.
t,.m
bardzo mUą oiespodziank. S1mpat,.kOlll aporiu
_
Kieleccz1ioie
sprawił
weaora,J !!-lełoi JERZY SZYDA s MKS JODŁA BocJzenłYD. ..JobywaJ~ zloły medal
_ rozpoczętych w Zakopanem
mi_nostwach Polski seoi ...
rów '" biathlonie! W,.chowan . llinaDe&o ł ceniooelo nauczyciela i szkoleniowca li Ll~um OcólnokształclłceCo
w
Bodzentynie ZYGMUNTA
SITKA, wycrał zdecydowaale pierwszą konkurencję mlsłrzosłw, rozecranlł
n. trasach Bułoroweco Wierchu biec narciarski na !O km s
csłerokroklym
strzelaniem
(dW1lkrotnie s pozycji stojlł
cel i dwukrotnie s leilłcej.
kny SZYD A
wyprzedził
cal1t krajowIł czołówkę,
w
tym wielokrotneco medaJlstę mistrzostw
świała,
AndrzeJa RAPACZA, który za~
dopiero dziewiąte miejsce. O tym, że biathlonista Jodły
hrietnie !lObie radził '"
blecu narciarskim
najlepiej
śwadCzIl

końcowe

Przy zielonyeh

rezu1łat,..

stołuh

Wyjazdowy mecz
Broni Radom
Po efektownym awycięsłwie
nad Karpatami Krosno 13:5, walClłłCY o awans do
eksłraklasy
teGilii«
1I&0łowi
radomskiej
Brenl tym ruem lmierzl\ się
na wyjeźdZie a LZS Bij. W
pierwszej rundzie rozgrywek
radomianie zremisowali u siebie z tym zespołem, ale teraz,
kiedy mają znacznie silniejszy
skład, powinni 90bie
poradzić
z rywalami i wrócić ze zwycięstwem. Aktualnie w roz,rywkaeh tej .-rupy prowadsl Wanda Kraków 17 pkt przed BRONI" Radom 15 pkt, Karpatami
KrocDo 13 pkt, Siemianowlc_ankil tt pkt i LZS Rój 11 pkt.
Przy okazji informujemy, że w
pierwszej kolejce spotkań rewanżowej
rundy
rozgrywek
krakowska Wanda pokonała u
siebie LZS Rój 13:5.
Natomiast tenisiści
stołowi
Startu Radom, których celem
jest uniknięcie degradacji z
n ligi. inauguruj. rewanżową
rundę roze:rywek pojedynkiem
z Burzą Wrorław. Mecz odbę
dzie się w niedzielę W Radomiu, poczatek o godz. 11.
(ap)

BodzelltyDaDi.D uzysk al k06ooW7 re'&ultał 1:16,38,38 (w tym
ł minut,. kU'Dłl
sa niecelne
Irirza"'), pocJeaaa Id,. sclob,.w-

ea wicemistrzowskiego 'ytułu,
Józef MichDiak s WKS Legia
Zakopane miał csu 1:1'I.13,!O,
w ł}'lll ły!ke 1 młaułę karn~
Br~owy medalłsła Stamsław Tylka li WJtS l4ia Zakopane
usyskal
wynik
1:17.16,!9. On równiei ,.zarobił" tylko jednlł minutę kar-

Piłkarze

Pod koszami

ni\-

Jeny SZ1da. ldóry po ru
pIerwsz,. w ł}'lll sezonie znalazł slę w kadne narodowej
i debiutował Jui '" tym roku
na mistnostwach świata, jednak bez większeco powodzenia, udowodnU, ie monopol na
miłtrzowskie
tytuły
'" tak
specyficznej konkurencji, ja..
kil Jest biathlon, mają nie
tylko zakoplańczycy!
Dra rono połqczyliśmy ,1" teMtfonlcznl. z Uc:. Ogólnokształcqcym w
Bodzentyni. ł rozmawialiśmy z wy.
chowawcq Jenego Szydy - Zyg mu ...
tem SITKIEM:

- Jw"

Ik~m.

}e$ł

oOsołw_em

",",,~a

a obec"'. tWd.ncem frz«le-

ga roIcu no Akodemil
Wychowania
Flzyt:mego w /CrtMow;e. "ochodzl z
Oq"'-Y 1010 8odz.nłyno. W _-I

dotychcMsaw-l tori..... spońcM'4tj był
fUt llri<:emlttn_
jun/otów ..
blothlon/.. Up.ow/am. sporlu zoczął
od JłntHedWa. W 1-1 dy:rcyplirt/. j..
90 nojwi."szy". ....c.u". było zol ...
.,.. c_f~ "';.j$Co w ogó/nopoI·
sliclt z_odaclt o •• S,,,b,ny Muuklet"
w Elblągu. lorbwrt<J slrz4tiectwo jole I
norciorJlWo zocząl upr_lot .. no·
s')'''' liceum. I'óbtłe/ połączył fe dwie
opecia/nokl. o wynHtl pnfJsrły moje
no/śm/4tisr4t ocz.lwon/o.
Bani.o tkt
z ... lc_ Ju,lo. tylko tI" tr0ch" boi., ,. 90 - . . ,,_iq" do
~, .Hnc.,OJIłf/O "ubu • po... ...
_/C;.I~ny .••

,.01./

c"""
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------EO -----STRONA 12

Korona Kielce - Stał Nowa Dęba (12)
Ostrowlee - Broń Iladom (U.3t)
Oneł Wierzblca Granał Skarżysko (15)
HetmalI ZamoH - mękUnl Kielce
Wisła Puławy Chełmlanka
AZS Biała Podlaska - Lublinlank.
Stał B_enów - Stal Pem.ł.wa

•
•

Po kOllZykarkach d.iś. kołei
koszykarze inaulturujl\ rozcrywki o Puchar Polski. W sobotę, w
haU spodowej w Kielcach przy
ul. Wan.-óry, dojdzie do interesUĄceJ konfrontacji sD pomię
dzy mIejscowIł Tęczl\ i AZS
Kraków. POCZl\tek meczu o
,od•• 1'1. Równiei d_Iś w Starachowicach męska druiyna mlcJscowe,o Stara _mierzy się o
cod •. 19 w sall ZSZ _ Głuchym
Kraków.
Natomiast koszykarki rozegraJą już drug_ rundę pucharowych
pojedynków. W sobotę żeński
zesp61 Staru podejmować będzie
o godz. 17 w sali ZSZ w Starach~cach
zdegrado~nego
w
tym sezonie z n ligi Górnika
Wieliczka, a w niedzielę w Rado
miu, 'IV hali "ZREMB". koszykarki miejscowych Budowlanych
grać będll o godz. 11 z n-ligową Kornnl\ Krak6w. Warto nadmienić.
te radomianki były
autorkami sporej niespodzianki,
eliminujl\C 'IV pierwszej rundzie
Pucharu Polski druż~ę kieleckiej T~y.
(.,a~

P n"

rokiem pi/korki ręczne BUDOWLANYCH KIEl·
CE były autorkami mi/ej niespodzianki, zdobyły !>owiem ",iltnostwo Polski juniorek I Zespól, niemal w
nieunienion,m Hłod~;., uzupełniony tytko czterema
s.
"ioRami, pnystępuje jui w niadlielę
do rewaniowej
rund, rozgrywa o owans do II ligi. Z jakimi Slonsamił
Z tym pytaniem zwróciliśm, się do tranero
kieleckiej
.. siodemki" , mgr Ryuardo NIElABITOWSKIEGO.
- Nie ukrywam. ie noszym celem jest owan.s da II
ligI. Startujemy do wiosennych rozgrywek z drugiej po'
zycji, mając tyle samo punktów, co lider. Przełom Chroberz. 00 decydujqcych pojedynków
przygotowywalóśmy
się bardzo starannie. Byl iśmy no
obozie w Zakopanem.
rozegraliśmy w przerwie
międzyrundowej
17
spotkań
kontrolnych, z kt6rych przegraliśmy tylko 3. Munę zrentq powiedzieć. ie zarzqd klubu zrobił wszystko. co w
Jego mocy, by stworzyć drufynie jak najlepsze warunki
do uzyskania dobrej formy
• W jakim składlie występować będzie J.espół w roJ.-

- W kadrze pierwszej drużyny Jest 16 zawodniczek. Sq
to' bramkarki - Morgor7ato Polut i Krystyno Wyrobiec
oraz Tereso Wentfant, Bożeno Kan iewska
Jolonta Ka niewska, Barbaro Golęb io """ska. Jolanta Śobczyk, Anna
Chlebno, Moria Kutwin, Ewo Czarnecka, Irena Motysek,
Krystyno Swiqtek, Margorzata luczyńska. Dorota Sienkie-

wic<,

][Szo

•
•
•
•
•

Prsy okazji informujemy, ie wytypowanie prawidłowye.
pierwnej wiosennej kolejki spotkań w klasie
było łatwe, o e_ym prtekonaU się typujący wówczas
pojedynków prezesi kleleckle,o I radomskie,o OZPN.
ekapeńem okazała się ml"r Bys.ard Lipko, prezes
ry miał cztery łrafne odpowledsl, podczas Cdy prezes
red • .Jeny Fi!!,a!!, tylke dwie ...
_uUałów

Starachowiczanie
goszczą lidera
NiedUda

przyniesie
emocji, bowiem rozeaorana -'allie kolej..reję

. .ów

pięściarskich

Malgorzata

Kliś

i

Bożeno

Sol>-

Klonowsko. Jolo

czylc, uczennico Lic. im. S. 2eromskiego jest reprezentontkq Polski juniorek i równocześnie kapitanem
reprezentacji kraju. Ponadto w kadrze narodowej juniorek sq

ta kie Małgosia Polut i Ania Chlebna.
• l kim groci. pierws.. spotltanie ",istn_skie'
- już w niedzielę, o godz. 11 na borsku
lic.
im.
Nqrwida w Kielcach zm i erzymy się ze Switem
Wolico •
Terminarz
jeżeli

spotka n

dziewczęta

w drugiej rundzie mamy korzystny i
nie zolamią si, jakimś niespodziewa-

nym niepowodzeniem, to
• tycz-ymy powodzenia I

_ rUllda roqrywek I
Polaki Z trzech naszycb
łów uczestniczących w tel
zie, dwa walczą na
gach. Tylko Star

przyjmuje na

sezonem

"Siódemka" , Budowlanych przed

lI'Jwkachł

NUME~

kwy ,.II" rozel"raA w nieUielę 15 kolejkę
Podobnie jak przed tYl"odnlem, 1"Ówniei
1tawimy się w łypewanie wyników, przy CIIym tym
nanyml ekspeńami lIłl kierownicy d.iałów lpońewych Andrzej WAWRZYCKI ze "Sdandaru Ludu" w Lublinie
rec1. Alidnej KOSIOBOWSKI li "Nowin" w Ił_eszewle.
Ich łypy, w liawiasach codzlny rozpoc_ęcla apotkań
cych się lIa lI. . .ym terenie:
kań mbłr.owskich.

pow i nniśmy

PRZEŁOM CHROBERZ
BUDOWLANI KIELCE
ośniea D Gliwice
Unitra Dzierżoniów
Azoty Chorzów
ląsk Tarnowskie Górv
Cuprum Lubin
AZS Gliwice
Budowlani trzelce Op.
Start Kędzierzyn
,WIT WOLICA
12. wit Ząbkowice

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

http://sbc.wbp.kielce.pl

wywalczyć

awans.

Rozmawiał A. PA\Y· "

11
11
11
11
11

18
18
17
1-ł

11
1\
11
11

H
14
12
10
6
4

11
11

4
1

11

112-116
1~107

137-114
155-129
137-115
11-1-109
149-148
138-138
10-1-142
120-147
111-156
117-157

_.l'Ą_"_nl

przodownika grupy
towlce. Przeciwnik
ny,
posiadający
zespół I wykazujący
brę formę. Trudno
acji liczyć na 7a'o,.i .... tlli'"
chowiczan,
zespół, nie
w ligowych
remis byłby
dla sympatykÓW
drużyny. Spotkanie w
wicach odbędzie się
ZSZ I rozpocznie o godZ.
Błękitni KIelce i Bro P
tym razem ~oszcza na
ringach. Kielczanie W'
Bydgoszczy z miejscoWyJ11
szą. natomiast
kaja się w Ełku z
Mazurem. Pojedynki
sa zawsze trudne dla
niemnie i spodziewamy
brej oostawv ze stron'zespołÓW. WiE:cei sza n~
rzvstnv dorobek ou
jemv Broni. gdyż ich
- M"\zur reorezentu
doświadczenie

niż

