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Raport Komisji . Rządowej z wydarzeń w Bydgoszczy
przedstawiony premierowi • Dziś rozmowy w URM
• Sesja WRN w Bydgoszczy • Strajk ostrzegawczy
w

województwach kieleckim

-. Pre<ł:eS " Rady Minis.trów gen.
armii W ..jciech Jaruzelski
trzymał raport Komisji R7..ądo
wej, która pod kierownictwem
ministra sprawi ed liwości J erzegIl
Bafw
Łndała
przyczyny
i pr2le'bi~ konfliktu w Bydg09ZCZy. fu uważnym przestu-

o-

diowaniu r a portu premier dostrze.gł w nim kLIka s'praw wyma.gający<,h
dodatkowych wyjaśnień.
W
związku z
tym
zwrócił się do. przewodnicząc e
go. komis j i z
zalece-niem uz.upełnie-nia raportu.
R aport zosta.nie opu blikowany '
(PAP)

w sobotE: 28 om.

Spotkanie

I. .Jaruzelskiego
ze SI. IVszvńSkim
KIELCE piątek-sc;»bota-niedziela
Nr 61 (2737) 27-28-29 marca, '1981 r. Rok XI
;;

.

pe e y i

I
zielni a Zac ód
może

W
naszym mieście. Być
udostępnione
zostaną je-

szcze budowlanym miejsca w
centrum pod pojedyncze budynki dla pełnego wykorzystania
wolnyc h przestrzeni, ale przeDOKONCZENIE N A STR. 15

kończą się tereny wyznai (lrzygotowane p od zabu-

el.egramy

zed 63

lał

PAP. Podczas prac
starego
budynku
Mio:dzynarodowej . w
Z SRR, w którym w
latach władzy radziecsię poczta robotnicy
worek . Po zapoznani.u
zawartością okazało sio:, .
'sio: w nim telegramy
ląfach 1913-1920. . Cenne
llr>:ekazano specjalistom
"jS':O".e"n muzeum. Połółkłe
telegramy mówi4 o
"odle~lych
lat· · ~ ',
znis7.czeni;łch l
kł()()()ta. ch młodej

Sc&na z "Krawca.".

'"Krawiec" , "Zaćmienie"

- DzIŚ -

.
I

*

przełożone

uje

oraz

yź

zostało

o ój
ee

Jak dowiaduje się PAP
w poczu,c iu troski o Polskę i
nadziei, ze względu na niezwykłą powagę c hwili metropolita krakowS'ki, k s. ka,rdynał Franciszek Macharski zarządz.ił we wszystkich kościo
łach
archidiecezji
krakowskiej w niedzielę 29 bm.
nad zwyczajne modły o pokÓj
w oj czyźnie.

aktyw prasowy
u St. Kani
W dniu 26 bm. I se kreta rz
KC PZPR, Stanisław
Kan ia
grupE: wybitnyc h prze dstaw·icieli nauki i kultury polskiej .
W spobkaniu udział w.zięl.i:
prezes Polskiej Ak ademi i Naulk
- prof. Aleksander Gieysa.tor,
prezes Zwi ą zku
Auoorów i
Kompozyt&rów Sce-nicznych
publicysta Khrol Małcużyński,
kom ()()zy tor prof KrzyS"l:tof
Pendereoki, przewodniczący Komit.etu
Po "Ozu.m,iewa wczegQ
Stowarzyszeń Twórczvch i Naukowych, prru Klemens Sza.niawski, pre-z eli Zw iązku Lite ratów Polsklch Jan .J" zef
Szczepański, pre.zes
Stowoarz:vsze.nia Filmow<,ów Polskich .
Andrzej Waj!1a .
DOKONCZENIE N A STR. 15
przyjął

Choroba

jedna na miliard osób

Br

smo

LO NDYN I?AP. 5-Jetnia J en nifer Dodd z B ~ rmingham (W .
Bryta,nia) ~i erpiala do. niedaw- ·
na na brak smaku słQdyczy
Jes t to tak . rzadka ' choroba
(podobno clerpi na nią tylko
jedna osoba na miliard), że lek arze nle mają nawet dla niej
nazwy DZlewczy.nka nie tylko
nie odczu wała
smaku słodv
czy, 'ale była bardzo uczulona
na cukie-r grOollowy. którego 0becoClość w jej organi.zm ie mogła nawet doprowadzić' do zgo- nu . Nie jadała więc jabłek ,.
bała sio: próbować innych słod
koich OWQCÓW, by nie spO.wQdo-

U

sto

CI

W ost'lbl)ich tygodniach leKa ~
rze
brytyjscy przeprow adzlli
Wiele dodatk:OlAIych badan Któryc h w Y'n·ik i .- jak p isze "DJlly
Mirror" - doają nadzleję na
wyleczenie dZIewczynki Ud ~ ło()
się pOStawie diagn,ozę . obecnie
mała pacjentka .iest podda w ą na
odpowle;ctnle'j ku rach ' w . tym
umiejetności roz.różn ia nia
!>maku' ~łodk:ego. 'czegó ' dotychczas
była pozbawiona rvbla Jeonnifer
rozpocz~ła . nowe . . .słodkle " -ty- ·.
cie i liie rrt ugj ' sio: już <joba,wiać
z-ly;("h nast~(JIStw po- gpOżyciu
jabl!ka . '.' :. ,
.

wać śpią<:z!t,i.

"Fryderyk Wielki"

kierowcy i przechoook,r~ami ' mokre , Wiprzewazlue
dobra,
blo.meteorologiczna:
,
objawy obni:i:o-nej
,..~ dri a ł.am<a r: te.nde.n-

:Ieo rach Kielc

Międqoo.rOdowy - D~eń

.j

telektooJ.nego feormeotu.
rozbudzonych nadz.ie j go<qcych SJ)OfPw
o rKYWY Irszto/t -~truktu( społecz
roku pod
hooSlem .. Odpowj~
-oych okręoŚkJjqcyGh rozwój nadziołność teatru
wobec społe
szego życ i a. narodowego . we
czeństwa".
W orędziu PolskieW'Szy5'tki<:h jego ~pekto<:~ - doUgo Ośrodka Międozyrt(]('CJd.owega
~połe<:zInstytutu ·
Te<itrolnego,
Ictóre . chowy",. politvcznym,
zgodn ie - z tradycjq odczytane · nym i gospodarczym"
zostOlll;e dziś przed speokta.k larrU
·W tootroch K~1c i Rod.qm ia
czytamy m.in , .. M i ~zynorod.owy .
odbywajq si ę uroczys4:e , premk!Dz ień Teatru obchodzimy w tym
rOlNe spektakle.· Zes.pól TecKru
im. Stefallla Żeoromsk i~ zapreroku w PołSoCe w szczególnych okolj-c.MGŚcroC!h: w ot~ne inlZ€Q1rowal wczoraj w pięk.llej s.ceTeotru,

{)<lopo.' 9t:y,

F()t. A. Pę~alski

W

Przedstawieiele
nauki i kultury

•

KoleJne
spot·k a nie
międczy
Komi.tele m Rady Ministrów do
Spraw Zwi ązków Za wodowych
a d el e gacją Krajowej Komisji
Poroz umiewaw<,zej NSZZ .. Solid arność" ,

•

26 bm , • odbyła s i ę• w BydgQSzczy d,ruga część przeot'wanej
esji WRN z dlnia 19 ma.rca podczas której mioały miejsce tragiczne wydarze-nia. Dokońc zenia
jej w ciągu 7 dui zażądało 45
radnyc h , aby w ten sposób po-

wł~-

VI·

I

•

za obopólną
ze-odą
z d11Ą a
wczorajszego na daiś, tj . Z7 .111.

DOKO:NCZENm NA STR. li:

•

26 bm· w godzi.n.ach wieczoornych w zwi.ą~u z opracowywa_
nym raportem, minister spr-awiedliwości prof.
Jerzy Bafia
pr.zeprowa drz-il rozmQwE: z pr7.edstawidelami kierownidwa MKZ
NSZZ "Sol id a rnoś ć" w BydgQoSzczy".

kształtu

jak . zwykle, opoznlony

dowo:

Dla dookOlllania oceny cało
sytuacj i wewnętrznej
Po.\ski 26 bm. odby-!i w Wa.rszawie ro.zrn.owę pre-mier, gen.
armi.i W()jciech Jaruzelski i prymas Polski , ka'rdynał SteflUl
WYSI'Zyński. Rozmowa
koncentrowała się wokół kluczowych
obecnie problemów kraj·u.
Doni06lą sprawą
jest pilne
przezwyciężenie napięć spwecznych tak, by mo.żna było. wyklu- .
czyć strajki ja ko nle-zwyklę kosztowne dla 06ła blonej goopodark.i narodowej i jako. o.pÓź- n.iające osiąglll ięcie równowagi
w zaspokoj-enju potrzeb żyw
nościowych , w przeprow a dzeniu
rolniczej kampanil wi06ennej
oraz wyjście na spotkan ie aktualnym oczek i wan iom inaywidualnych właŚCicieli
ro.lnych .
Uz.na'llo., re pilną spr awą jest
pema i obiektywna oce<n a wydarzeń bydgoski ch.
Obie strony wyra'Liły przektJ.nan ie, że z.aistni3le konflikty
i napięc ia w kraju uda się
rozwiąrzać na drodze poko.ju.
(PAP)

•

radomskim

Obchodzimy

go w

tym

,Radomia,
kk!le<:kiegp po.tocu .. Krawca" Sławomira Mrożka w ret yserii Józefa Skwarka, scenografii
Andrteja Włodarczyk o i opracowoni u
muzycznym
Adama
· Szmerka. W roi . tytu~O'Nei wystąpi/ Mir/nław Henke, w oozostolych rolo.<:h m.i n Anno Skaros,
Jerzy
Smołiński,
Edward
KuszlaJ. Dz i ~ no. kieleckiej s-cenie św iatowo prapremiera wspó/neM.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Interwencje przy jmujem:r;.
w god'l. 9-11
W sprawie windy
W .. T e lefoni e interwencyjnym"
w dntu 25 marca br. pisaliśmy
o zep utej windzie w blo ku przy
uj , Kr:.kowskiej l w Kielcach.
DOKOllJCZł!l I~

-NA STR. 1.5

DOKOŃCZENIE

ZE STR. 1
twit~rd :z.ić pod.pisa.ny wówcz,as z
przedstawicie-lami MKZ N::,ZZ
Solidarność" komunikat. Jego
~E'dagowan ie - przypomnijmy ~
było
kilkakrotn.ie przerywane
p rze!l wieewojewodów,
którzy
n astępnie zdecydowa~i się wezwać orgla.na porządkowe. W wy_
nilw ich
i n-terw encj i 3 o, (}by
zostały t.ak silnie pobite, że do
d>ziś przebywają w szpItal u.
Program wczo rajszej sesji pośw ięcony
był
dwóm ważnym
tema,tom: l przyj ie rez.ygnacji dotychczasowego przewodni c zącego
\VRN
Edwarda
B~rr;e-ra o raz wybór w
ta jnym
l'.ło.sowaniu
przy
zgłoszonyc h
cz.terech kandydaturach, nowego
przewodnic z ącego. Został
nim
z-<"a dowódcy PomorskIego Ok ręgu Wo.j skowego gen:ra ł . !»'Y.gaily pilot Fran~i5łZek K.a,mmskl,
2 wyj-aśnien i"
t1a I przy~
~zylll wyd arzeń z 19 bm. W tej
~zęści obrad w spólne os wiad" zeJloie złoż yło 45 cz10nków zespołu
młodych radn ych WRN. którzy
JlO'Loosta li na sali obrad . z gort~
pą przed&taw icieli
,.Solidarnosci", po prze.rwa:ni'll sesjj s,przed
tygodnia.
.
" .
Swoją ocenę przeblegl:l sesjI I
wydarzeń zgłosił rów nlez wI~e
wojewoda Rom an Bą~, ktor~
w p "ni e
z w icew'OJewooaml
Wła dysł awem
Przybylskim i
Ste-ranem Warc-z a.l<iem wezw ali
wówczas o rgana po'rząd·kowe.
U:z.upcłnieniem tych
oświad
czeń były wystąpienia
n aocznych
świadków radnych.
których relacje nie zawsze były zbieżne z relacjami władz
wojewódzkich , Z bardzo krytycZltlą reakcją spotkało się wystąpienie członka Komisji Rzą 
dilwej powołanej przez premiera J a ruzelskiego - wicemini stra administracji gospodarki
komunalnej i ochrony środo
w iska - .Jana .J abłońskiego. Jego opinia o wydarzeniach z 19
marca była nie tylko niepełna,
ale często sprzeczna z faktami
pod'3wanymi ?fzez naocznych
św iad ków. Czynił on us ilne sta rania, aby wytłumaczyć bydgoską władzę administ.racyjną
z
ewidentnego błędu polegające 
go na wezwaniu organów porządkowych. J ak
bowiem pod kreślali ranni rozpoczęły one interwe ncję kiedy d ochoozj lo już d~ porozumiooia między
radnymi
i przeili;tawicielami
"Solidarności" W kwestii opuszczenia gmachu WRN. Jedyny
fakt podany przez wiceministra spotkał się z aprobatą, a '
mianowJcie, że komisja ustaliła
pooad wszelką wątpliwolić, iż
nie mia lo miejsca samookaleczenie się przez Jana Rulewski ego lecz pobicie. Bylo to
waż ne
stwierd!Zeon,ie, g<l vż w
mipście rozpowszechnHlD:> ulotkę na ten temat.
.JERZY KISS-ORSKI
Sesja trwała do późny ch g odzin nocnych, jej uchwałę pod ajemy za PAP.
Wojewódzka R ada Na r odo,wa
podjęła uchwa łę,
która głosi
m.in " że pierwsza część sesji z
19 bm, zost a ł a przerwana przpz

Komunikaty
I. Dzień wczorajszy nie p.nyniósł taJr.ie.h zmian, które mi:.lłYby jakikolwie-k wpływ na n.
h~ację :r.wiązku i ogólną sy tu a .
ex ."" baju. Nasiliły się natemlast

protesty

przecjwko
k tór e

pestępowaniu
władz,
.wlekają :r. ujawnieniem

całej

pra.wdy • ,;darzeniach w By d« •. zez~ i pOd!,niem do public,;.
neJ W'lacHlmollCi nazwisk .sób
beozpośrednio i pośrecmio w i nn~ch brutalnemu pobiciu człon
kGW NSZZ .,Solidarność" Graz
J"~d!lyeh podozas sesji bydr;'oskleJ WRN. Protesty te poebG• ą ze wnylłtkicb niem~J śro
d.wist i ujawniaM tym samym

])Mta.wę

całe«.

społeczeństwa

wobee ~YAyn .beenero kryIIY61ll. Nie spodlliiewamy się by
prUprowadzony ~ajJr. ostru«a.wczy dał od r,nu 2>3rn!erzo1Iy': eel akejj strajkowych . .Jestesmy natom iast przekonani, że
.bra~y IX plenum KC
PZPR
w pllłączeniu z wynikami zwołanej lIa ponieclzi ałe-k sesji Sej.
mu 8łwor%~ d., st a tecz,ne pol1sta.wy dG p rzyj ęcia przez rząd

m

ytu
przeWodnicz ąc ego WRN na kutek uchybień fo.rmalnoprawnych, 00 nie spotka ło się ze

sprzeciwem pre,z yd,ium i radnych. R ada aprobuje p06tawę
tych radnych, którzy pozostali
na sali i pode jmowali
prób y
zł-agodzenia
konfliktu . Dokument podkreśla, że n ie w ykorzystano wszystkich możliwo 
ści

r02.wiązania

STRONA 2

za istni ałej
przywol;u jąc

wówczas sytuac! i,
sily po,:'ządk ow e, w z,wiązku z
czym ucierpiałY trzy 06oby.
WRN żąda wyjaśnienia wszystkich okoliczności jakje doprowa d ziły do ich pobicia ora z ukarania win'llych. Po z ak ończe
n,iu prac prze,z Komisję Rzą do
wą i P r oku ra t urę W(}je,wó d'Z.k:ą
WRN wypoWIe S!ię co do m(}ż1iwości d alszego pelnie-nia funk cji
wicewojewodów
p.rz ez
Romana Bąka i Wład y sława
Przy bylskier;o.
Uchwalono wotum nieufnoś('i
w stosunku do cz!.onoków prezydium. \Vybór noweg o prezyd iu m
odbędzje
się
na następnej ~esji WR .
WRN uznała materialy i priltokoly z sesji za dokumeJlty do
wykorzystania
przez Komisję
Rządową i organa prokuratury,
Dokumenty te przek aza ne z{)staną także premierowi.

•

*

W ka·aju rozpoczął się kilkugodz inn y ~traJk o i r zegawczy
pro.klamowany
przez
NSZZ
,,solidarnoś ć",
Utrzymuje się
staJl nap ięcia społecLnego, ale
wszęO!Z i e paJluje spokój. Mieszkańcy Po slu z wielką uwagą i
nadzieją oczekują
na wyniki
rozmów z,apowi€<lzianych
na
dz iś mjęd'l.Y
Komitetem R ady
MiJlistrów do Spraw ZwiąZlków
ZawodlOwych pod przewodnictwem Wlicepremiera, Miec:r.ysła
wa Ra,kow,s kiego a delegacją
Krajowej Komis ji PorOll.ucmiewawoez€j NSZZ ,,solidarnotć "
na cz€le z Lechem Wałęsą.
W Wa~·szawi€ załogi za;k.ła 
dów plI"acy, w tym m.,i n. najwi ększych,
takich jak Huta
"W.aTSzawa", FSO i Zakłady
MecboalIl iClUl e ,.Ursus" przerwały
pracę. Zamarła rown ~ eż komu.n ikacja m<iejiS<ka . fum e shul.by
m iejsklie pracują DOlfmalnie.

Strajk ostrzegawczy ·
w Kieleckiem i Radomskiem
Piątek, r;od:r.. 8-9. Województwa kieleek ~e
i
radomskie.
Dz.ienalilka1'ze "Ec'ba Dn ia" udalu się do
przedsiębiorstw
przemyerowych, LraalspolrllOwych,
lls ł u<'ov.:ych.
J est
placÓ'welk
chlOOno, pada O€ISLCZ, pogł~bia
to nastrój nap :ęcia, niepokoju.
Wcześnie rano
w au tobusach
brwają
gorąC'z k owe
d YSkusj e,

"Solidarności"
postulatów
d arności"

s~rajkowyeb " Solii tym samym d o za-

ie«nania kr y~ysu.
Szczeg Ólnie teru - pG strajku . strz eg a .... czym, a pned aaplanowanym na 31 marca br.
strajkiem wlaściwym , okupaeyjnym musimy wyka.zaoć
zdyscyplinowanie, spokój i C'.Iujn~ść przed mGżliwymi
prowokacjami. Są to bowiem dla niektóryeb dni ost atniej na.nsy
na Gdworócenie posierpniowe«o
biegu wydarzeń, niekGrzystner;o
dła nwb
a oczekiwane«o od
daw,na przez ogół społeczeń
slwa. Nie wystarcn.ją nam juz
obeenie r.apeownienia, że wli2ystkie czynniki rządGwe i pali tyoz.ne zmierzają do no.rma.liza.eji
zyeia w kraju, w duchu poro2.umień s Wybrzeża i .Ju~r,zę
bia. Obecn ie musimy miee pewność, że 8łwor'Z'One zostlWlą n.eozywiste
gwarancje dalsz ch
zmia,n , kClOiecznych dl a pełnej
realizacji
p ost ra jkowych .,umów społeezn yeb".
U. P'rzypominamy r a z jeszeze
o dr.isiejszym zebraniu pJ'lzewOdniezącyeh
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k ~ mi sji

zakłado

wyob w "Chemane". o godz. 17.
Mięcłsy z"kladowy

Komitet Strajkowy

:&

·r

Ja
k()lnty.n'u.>owalIle j.u.i :ta b ramami
fabryk. Na ulicach, w za,:kła 
dach panu.j e porząd~k. Sporo
plakatów , w orek, p r zed zakla darni wywle,s.w n e flagi. NaSoze
relacje, z uwagi na wc.ze&l1ą·
porę i k()lliec:z.nOŚć te rmJnowego
ilddan ia ml1teriałów do druolm,
pjsa!l e są na gor ąc o, l.apidaJ·nie.
W Zarządzie Regionu "Swię
klknyskie~o" NSZZ "Solidun IŚĆ" , ktin·y przeksztalcił się w
M i~zy zakładowy
Komitet
Słlra~ko\Vy z sie diZlibą
w FLT
,,I&kra" w Kielcac h, rzecz'l uk
pł·asowy Jerzy Stępień informuje nas, i ż do straj,ku ostrzega wczego ni e p.rzystąp :ly
służby ubrzymalli a ruchu w 28kl,adach, sJuiba zd rowia, pla cówki oi;wia llOwe, prz€Qllysł spożywczy, PKP, handel
spożyw
czy wi'az z zapleczem transpo r towym i ilIl.lle jeooootki niezbęd 
ne do flbnkcjonowania
życia
Społec:z.nego.
A
o til
relacje
dziennika,rzy. Zaezyn a my
od
"Isk ry " :
Załoga t ego zakładu
rozp.>c·zęła dziś prac ę jak zaw ze
o
goo,zime
6.30.
Odwiedtzil : ~my
n,arzędJzlO'WlJlię . Zaooga w ,komplecie, przed godzilIlą 8 pracują
w6l2.y5tkie maszyny. P unktualnie o 8 słychać komun ikat Kom Lte1>u
Strajkowego.
Ludz.ie
gromadzą się przy' gloonikach,
Komunikat kończy się apelem
o pOtrządek, dyscyplinę i odpowiedzialność.
stają
maszyny,
wygaszaJle
jest
ośw ietletn i e.
Praoowmicy zosiają na swych
stanowiska.ch, przy bram ie 0 be jm,u.ją
służbę
czoonkowie
sbraży robotniczej.
- Każdy chce spokoju i każ
dy chce pracować, ale rząd
musi przyjąć słu/llllTIe żądama
- mów; jeden z pracoWlJlików,
- Dlaczego odpow iedzialni za
syŁutację nie chcą ustą.pić?
słyszę PY'tanie.
Wierzymy ,
że we wtorek ni.e d'Ojdz.ie
do

straj!k'U powszecb!Ilegil, ale jeśli będzie trzeba j€sl.eśmy zdecyd{)wami sLra}k.ować - OOdają
fnlJli praoowmioey wyda;iału.
Z,godlIl.ie z deocya;ją Ko.misj.i
ZakładOO'Wej
NSZZ
,,sol idarność"
w
Isktf'Ze" w czasie
strajku irw~ła praca wydzjalów
o ruchu ciągłym oraz częśd
wydJzialnl W-4, proou.ku.jącego
lIożyska dOa I'Qlcktwa.

•

*

•

W aimoslerze powa,g~ i pokoju przebiega ł strajk 06brzega,wc zy w Wojewólhkim Przedsiębiorstwi e IComunik acji Miejskiej w Kielcach. Do godzi,ny
8 zjechały z trasy wszystk ie
a u,bo.busy. - Do goozill1y 8 dow ie źliśmy mieszkańców
Kielc
do pracy - informuje HcmT. k
Bijak,
przew od nic zący
KZ
NSZZ .. olid,arność". - Po odwoła,ni'u strajku ostrzegawczego
Ml&Zamy na
ml21S1o.
Nocne
zmiany przygotowały
bardzo
starannie wszystkie pojazdy co
poo7JwoJibo uruchomić wszystk ie
WO/Ly. Na terenie zakładu dzia łają
słuoiby
por ząd,kowe. Do
stJra)ku WPKM przystąpiła nasza załoga w słnl procentach,
Od god'zj.ny 8 nie pracowała
za~a
Od d'Ział u
KieleckieJP; o
PKS. - Wszyscy ludzie ZI06talG
oolWieqieJli do pracy - relacjoOouje Marcm Hor ody ki
CZł()l1M
Komisji
Zakładow ej
NSZZ .. Solidar ność". - AU10bufiY
dadeikooie:ime, któr~ zgodnie z
roa.kładem m i ały wyruszyć
w
tra ę po goóz.i.nie 8, wyjadą DO
zakończe.ni u sbra}kll, po godz.inie 12. PflZed zakończeni em
strajku wyjadą au,tobusy ponm iejskie. kt.óre muszą dow ieźć
załogi na II zmiaonę.
• Na budynku Szpitala M iejskiego przy uJ, Kościusa,k' wibi.alo-czerwone flag i. - T ylko w ten spooób - symb01:rznie pe rS(}D el
na52ego sZI>;",ala
s<>l' ~a.rY"Luje ~ię ze strajku ią"y
m i - informule przełożona !l!~1~E.ni.a.rek Maria. Wróbel. Do
~rGcy stawili się przed~tawic,i e
le WSZY tki("h służb medycznych cały personel pomocniczy
i terhni.eLny, ~Y'jm.u j e gję chory' h na odd'Z.iały, trwają za bipei.
• P rzychodnie przYSl.Pitalne
W(} lewódzkiego ~piłala Zespolo,lego od rana prz y·mują pacjentów. - Nie możemy poq.wolić robie na przerwę w praoey
mówi' p!"7.eło2on& pi{'<l~)a -

sza.

są
lida.rności".

zywa.n e

t

•

Zgodnie

M ..ial.no-ś.cL.

Kielecka Fa.Dryk~ Pomp: Odwiedzamy wydlziały - inform,uje nas przewodniczący ZK
,.Sol idarność" Marek Kmieoik. - Do st.rajlw przystąpiły
wyd'Zia ły mechankzny i narzę
d7.ioWU'lia, pracuje oolewn ia i
sJużby
ut.rzymani a ruchu.
" Uważam, że 'strajki do niczego dobrego nas nie doprowad.zą ,
tylko do bi'edy" powiedział
członek "Solidarności". pracownik od leWlJl i - Piotr Mawek.
~ "Po raz pierwszy spotykam
się
ze strajkami, moim zdaniem. nie są o ne pot.rzebne" dodaje tokarz z wydziału mechanicz.nego - .Jeny Ciszek.
.,Cbemar" - Kielce. O godzjnie 8.00 syrena ogłosiła strajk.
Przewodniczący
KZ .,Solidarność" Marek Eberba r dt in formuje: Do sirajku przys.tą.pi la

godzil'lse ósmej rano
zakładach p r odukcyj
r~h i insty tucjach
sowy stan
wego zamieniony
-J!ooz;;'Ilny stra j k
Stanęły m .in. taśmy
ey.tne w Radomskich Za
Przemysłu SlIórzanego
skór", Radomskiej
Telefollćw,

dzie z
ezterogodzinny

Funkcjonuruchu. Na
w ,pu zcwno

dzie.nnikarw.
Starachowicka FSC. - Zdoła
liSmY się 9k.ontakto.wai: z l ;;ekreta.rz.em K Z PZPR - Kny!>Uofem ł.a.pą: - Trudno jeszC7.e w naszym, o lbrzymim za kł .. dl.i,e zorientowac się, iłu
z
12 tysięcy za.trudniolJych
na
I 7UlilWl'ie przy-stą.piło do pra.cy.
- W imieniu egzeokutywy KW
zw-ocił em Soię do załog i z 8,peJto.m. w którym przedstawi.amy
syotu_~cj ę VI' kraju
Mówi si~ w
mm o ~a.tas.trofl e jaR3 zawisła
rac naS2'ą ojc zyzną , o tyom. że
slra,;k może być , t y lko ostat z.nością. ż,e mu i.uy nau czyć
~Ir; wpółpracy nie możemy
Ż. ć w atmosferze konfrontacji,
TOz~.ązywanla poroblemów z poz,vcj.i si1y. Lączy nas wspóLne
do br·o. którHllu na im4ę Pol ka
powi.nniśmy się odnosić do
niego z na jwyższym srzacuoDkiem. praoować lepiej aby nie
dopuścić do zeJ>ChDi~cia
kraju
w przepaśf·. Zwróciliśmy się do
członkó w p artii, do :z.a łilgi z apelem o no rmalną pracę. W namym we7wa n iu domagamy się
też
o&tatecznego
w yjaśnienia
w yd.aorze ń w Bydgosz.czy. W tej
chwili radiowęzeł podaje tr~
'Wystąpienia L. W a ł ęsy, przeka-

Jlostój

wać będzi e gilspoda rkę
wą olooło 7 tysięcy

lemich, około 1300 """ .. ,,ti.wl
lefonicznyeh, \Wele
mi enł'lików

depła,

i wentylatorów
nych dla bUOOWlldc1twa
mysb>wego i
wa,rtości około pół mil
tych . Wielomilionowe
przewiduje się także w
zakładach
woj
domskli.e~o i sa m eg o
które prod ukują d(}hra
rialn e p r zeznaczon e na
trzenie rynku, na
systemie kooperacji
kła dowej .

Strajk ostrzegawczy og
no także w
El ektt·ow ni
zj nice" w Świe rżach
z tym, że przystąpiły
g o, na okres jednej
tylko
służby
przerwali natomiast
dzie ze służb uLrzym an
ch u i konserwacji, by n
zl>aw iac kraj-owej sieci
gety<:zmej niezbędny c h
watów.
J ak się LorientowalislllY
R adomiu. pracują
DO
sklepy spożywcze i kio$k,
chu". Zanotowaliśmy og
kolejki po ma ło, inne
kUily
żywnościowe ,
a
po prasę, która n
koło
godrL'i ny ósmej,
już po ogłoozeniu
06trzegawc zego
za o patrując e miejską
d low ą, z- tym , że n
nich
p~·zyozd
bi a ło-czel'w Ool1.ymi
•

Jol.

T 'Y le . pospies2JJie
j,Jlr~rmaeji z dzisiejszych
rzeń,
ktÓore obojętnie
łyby
i'lloterpretow a.n_e__ .",..
sprzyjają

jes~e

na.m Pola.kom, tak
ez.ekłwaner;o spo-k oiu ,
eji. Treska i n;epokój
szłość jest dziś spra.W ą
njającą umy sły i serca
kich pa,i.riotów.

•

*

Na
prośbę
ezro.nków NS ZZ "SolidD,
w Kiel€Ckim
W y da wl1 ',
Prasowvm informujem v •
2Inak solidarności z
mi strajku, h(}noraria
formacje d(}tyczące
g{) strajku
kazu ją oni na fund usz
.poIIliJ'lika stoC2.JliowcÓW y;
ni.

Wypadek lotni

więksWoŚć
wydziałów,
o bsługi
pieców, kuźn i,

tłocz.ni, odlewni. ją również slużby
teren zakładu nie

http://sbc.wbp.kielce.pl

llied:dłNł '117 Pł.T ..I"'a"
'117 Kielcam

z

uchwalą M K Z
ZZ
ność" Z iemia Radomska

rek Alicja 8zulow .ka. - ChGr:ty nie mogą przecIeż cze-l!.ac
:l; sytuacja w kuju S, ę wy:_
ja~.ll.
Nie zd ar zy ło się Dlg dy,
bys.n.y nasze ządan ia z a ł.atwiali
dt'(~ą s~rajkó w . J est to spnec zne z ety ką Z d-WOOo-Wą.
• 2łobek ar 3 przy 1Jł. Kopernik a. Caly personel tej p.lacówki to członkowdol? ,.Solid'arności". lTi~
strajkują
jednAk.Frekwencja d zi('(! i ta,k a
sama
jak w i.nne donJ - mówi BarbiW'a Buj~k
ki«owniczka
żłobka. Na z.nak 'oolidlW"Jl().ścj lJBlożyliśmy opask i,
na budyl1k'll
w is zą flag~, .
.
• W przedwko1u nr 2A przy
ul. Chopina personel w ychowawczy w komplecie. - Dzieci
nie prz-y SILło d'Liś mniej niż w
każdy inny d-z-ień dowiadujemy się od wyehowawczy.ni
M.irosławy ~d~ny. Nie chcemy przerw w pracy, chc emy
s.pokoju.
JaOt poinformow3,no nas w
dyrekcji kieleckiego Oddziału
WSS "Społem", d:z.ig w miEŚ ie
do godz. 12 nie pracowały z-ałogi
sk lepów
przemysłowych .
Nie obsługi wa,no gości w rest.auracjach. Nie pracowały w
tym czasi e również, choć były
w zak ladzie, n iektóre brygady
remilntowo-budilwla.ne .
Natom , ost jak zwykle, obow iązki
;,we wykonywa l i wszyscy za Lr'J<lnieni w plac ówkach ha.ndlu
'ipozy wczegil, magazynach żyw1.0000lOwych,
zakładach
przetwór czych i l udzie z obsług i
terhnicznej tych jednootek.
But a im. M. Nowotki w Osirowcu godzima 8,07 , mówi
dy JXl'Zytor
Sła,w&miE
Pluciński : Za wc ześnie jeszcze
n,a pełne informacje, aJe w iemy, że pracuj e wielki piec, stalownia elektryczna, marteno w ska, mo ntownia, pion enereetye zny, dział bytowo-socjalny
straże,
służby
d yspozytor sk·i e,
k (}lejowe - choc nde wiem czy
te ostatnie, w pełnym skłooz i e.
Na tro je ?
T akie jakie mogą
być w tej sytuacji: na,pięcie ale
j atmosfera w~olkiej odpowi.e-

oprócz

tci

w Słupsk
.Jak informuje
26 bm. ok. godziny
lot Polsk ich Linii
" Lot" łypu "AN-24", . . '
Mey rejsowy lot na hn'!
oa,wa - Słupsk , w ezaSl t
ehodzenia do lądowani a
nisko słupsk i e uleg ł
wio Na pokł&dzie
się 4'1 pasa zer ów i 5
załop. Z
tej liczbY,
w"ępnych danych, 19
rannych; umieszczono
Szpitalu Wojewódzkim '"
sku i .kolieznych
służby
zdrowia•
wypadku udała
Komisja B adania
Lotniczycb. Dalsze
będą publikowane ..
postępu prac kGmiSJI.
InfGrmaeje na lem,.,
p a sażerów są
Oddział PLL

udzieł a ne

.. Lot" VI
pod telefonem 70-49,
w Warszawie można
sk ać pod numerem

.* .

W związku z
Komi!lja, Za.kładGwa
tid a rnośti" .PLL ..
r2.ąd
nełu

ZakładGwy
LatająeeJl:o

go PLL " Lot"
w idzia ny na 27 bJJL
strzer;awc;zy.

n

I

ŻI

lecha Wales

na

społk

M.Rakowa-m
NSZZ "Solidamość" w Gdań ku przeka wi o Poll> k:ej Ag~n(:ji Praso\vej _ następujący tekst przeprzewodniclącegQ
wygłoswHego

KKP NSZ Z "Sol!da mość"

podczas

śrooowego

spotkania w

M inIst rów w odpow iedzi na wystąpienie wi Minl3trów
fE PREMIERZE,
rzeczywIście

więcej

Wl!;Ctoj rzeczy paŁn~y ,

dZI W I Ć
oceme

się należy pań

sytu.acjl. Jak
o odnowie? Tyw 1956, 1970 i 1976

mówI ć

:e l1śrny

i

taką

sytu.ację.
roku PQdO'bnie by się
gdybyśmy
posłuchali
pańskiej odn-owy. Nie
pOZWQlić na to, żeby

li ci, co trzy razy za la ufame kla ~ y robotNie możemy pozwomilicja nas biła
i
była odnowa. Nie
dol ewał benzyny do ogJed nak z takimi ocenasię p-ogod'Zlć.
To
pan i niektórzy
to powrót d-o tego, co
w 1970 i wcześni ej. Dlależ nie moona tak sta~ prawy , t.rzeba
inaczej
oc enę. Ch-odz.i o to, że
me popełnili
ooowu
sa mych błędów. Na..sz
m oże rzeczywiście
nie
miejscu jest uza, .mQże
jest La duchodzi o 00, żebyśmy
Ui do tego, d-o czerazy wracaliśmy. Arże uderzamy w MO
nie jest uzasadniony.
;e ż tak nie jest. Tylko
ci sami ludzie rGbili
zdrowia" i mne rretrudno uwierzyć w
Teraz dziwić się na,że
ktoś w Bydgoszczy
naszych czlonków. Nie
nawet żądać, żebyś
erzyli, że t.o jest 00-

zła

ocena. Jeśl i
że
chcemy
generała od innych,
robimy tego. Ale wie, że niektórzy działa
mniejszym wyrO'bieniu
mówi ć inaczej, niezbyt
nie cocielibyśmy, że
próbował nas podzieMoim zdaniem oobrze że
róine zdania, t.o nie jest
bo sarni wiemy, 00 czego
o zarzut,

Mielnysława

F. Rak owsk iego:

we, znów nie należy osądzać
tych ludZI, że mysią - macz~j,
że chclehby powrotu do innych realiów. To ludzie, którzy ocenlają za to, co było
złe, nie bi-orąc pod uwagę dQ brych rzeczy, kLóre w Polsce
też mlały miejsce. To można
zapisywać na ko.nto nieświa
domości, a nie woLnQ zapisywać tego na konto antysocj3lizmu czy występowania pr ze ciwko
układom
państwo
wym. Gdybyśmy tak ocenia li, Lo doszli byśmy dQ
błęd
nych wniosków. Gdyby od
począt-ku nie sŁosowa-n o metody rozwiązywania problemów dopiero w obliczu groź
by strajku, to dzisiaj
B yd goszcz Ule miałaby mieJsca.
Ale ooprowadziliśmy do sytuacji, że jest tylko taka moż
liwość. I n ie m<lżna się dziwić, że społeczeństwo
uważa, że z tej sytuacji nie moż
na wyjść. Oczywiśc i e są ludzie, którzy mają wiele_ t.asług, ale w sytuacji gdy społeczeństwo dornag-a się ich ustąpienia
'00
jeśli
byliby
prawdziwymi działaczami, to
odsunęliby się nie tłumacząc,
że my jesteśmy antY50cjal is tami, ale umożliwil i by
nam
prawdziwą odnowę nie tylko
na papierze i w słowa-ch, ale
w czynach. I zagrożenia w
ogóle by nie było. Z na.slej
strony n.ie będzie zagrożenia
<,ila rządu, partii, SOCjalizmu
i zawartych u.kładów. N ie bę
dziemy n igdy za tym, ani la
chęcią bycia partią PQlityc zną czy organizacją, która by
chCiała tę partię usuoąć. Tego me chcemy i do tego nie
doprowadzimy.
Jednocześn ie
n ie będz iemy
ustępować
i
będz iemy czekać kiedy nasze
żądania

zostaną

spełnione .

Wszystko musi być załatw i-o
ne w sposób praWllly i logiclny, nie mamy i.nnego wyboru. Nie mamy antysocjali s tycooegQ nastawienia, ale uważamy, "ż e t.o nie je3ł. praworządność i mamy
obawy,
że mGgą mieć miejoJce d al=e
podobne wypadki".

D ie godz·ny dla KTN
z ~ frekweor,it 0& ~ i>u moźO& w~ro, że ZIla.c-an-a CQlę~ć
ezłotlltó w K i-eleoki.ep T'I"~~ N.a.ttk-eweco jesł
kllmna poii więoiC Illłł wJęce; 1Iii.'i d W'ile ~odrrJiD Y w roku. Spo.,. cw:ę' Ć jM:z.cze
",Mej - ły l1<o n iebozni ~. Czego zaś człon k-ow i e 0CZl6k-uj1\ od
łIowan.y~'1&?

Co

cbci>e~iby !lJII je~o PDŚredncMWent d lLĆ

9P ol~eń

lriowu ?
dy

laty twOt"W.110 KTN
rodzaju t<łwa
pl'zyjadół
nauk
d'lialające
n a I'ZE(:Z reg lonu
pcaktycw.le pozbawiooeg-o pta~
cówek nauloowych o \\"iększym
:/lnaczeniu, sprawa' by ta óość
jasna. Dziś, gody wśród czklont ów
dQfilin ...ją pracownicy aauk-ow4
WSP i Politechniki SwiętokJrzy
sklie.j i w ogóle ludzie :/lawodowo u'Pra wiający naukę -z oK.reś
le niem celów
it-owarzy'Sren,[a
j t zna.c:z.nie trudniej.
Mówi się o integracji śroo-o
wisk<!. Ale jeśll nawet p.róby
in tegracji podejmowano, to na
p e wno nie byly one sku,teczn-e.
Dowodem jest d10Ćby u.tw-orzertie w ub. roku ponad KTN
jes2lCZe Rady Społeczn-o-Prog.ra
mowej Towa,rzy.stw Naukowych.
ZważywS'Zy, że istnieją i
inne
podobne ciała. na'leżal-oby !}rz.ystąpić do organizowania I'ad integracyjnych. M-oże więc dać
pokój owym zabi-egom f-ormalnym i po5zu-kać innych metoo
działania,
specyfkZlnyoOO
dLa
Kieleckiego T-owaorzys-tw>a Na-uk-oPI'Zed

jako swego
G rzy.stwo

wego?

B cji

yć

może

dr1)o~ą do i.nte~ra
być
wlaścn'i'a
relJjz~-cja inne~o nurt u Ilbla &a.ń: ~nspił"o wani e prac bad.a.wczyeh ootyczącycb rc~i-onu, Chodm ka o inspira.cję spoleczn_,

winna

wynikaj"l\Cą ze zlł&j9m~oi

()O-

S/Z.W"szycb
"'~
iootercsy
bra.D'~owe (}-,;y
zakladowe. Je6t
bo o tyle is boboe, re og,I'o()IIll;I1a
więkswść pracowników
lcieleckiich placówek na-ukowy~h, bo
ludzie z rÓinych stron P-oIs.kii.
Wiełu z niw podejmu.je badania dotyc'lą-ce spra-w Kielecczyzny, ale ich znaj-om-ość regionu 'Ogranicza się często do wąskiego
wycinka problemów
zaW'Odowych. Jakimi dr-og-ami zmienia~
ten stan rzeczy i dążye 00 roz.bu.d<lJał1i.a nie bójmy się tej
nazwy - re<gionatoeg-o pabciotyzmu?
Jeden z u.czes·bn[.ków nied:l.wn.eog-o zebr.a:oia KTN tak schab-zeb

Jednym
zdaniem
• Straż Ochrony p ['l)y(-OOy w
województwie radomsJvim w-s-póln ie z funk.cj.-onarius:/lami MO i
ormowcami W'lolTl-ogŁa walkę z
k.łusownictwem na wooach. likwidu.jąc na Wi -le, Zagoro:ronce i innych rzekach W'iele s-ieci,
sz.nlK'Ów z hakami i in-nyro przemyślnych lIII'ządzeń do nieJ..eg.aJ.1M"g-o pol-owu r)"b.
(eł;r.)

r.a.kt-erY"1.Owa I [}OZyc~ "czlo\'! ieka nowego" w Kielcach: najpierw Iooniecznooć odpie-cania
g~.a-lbownego ataku kielC'Ul.n, a
póilliej troskia o \-0, by niecozWla-Żn)"ł1l im"Okiem im się nie narazić. Nie ,jwiad(:Zy t-o najlepiej
o a.łimosferze - ale o tyle wydaje się nietrafne. iż kielcz.an
je6-t w Kiekach, z.wlaS2lCZa w
!}lacówkacłt naukowych, bardrz.o
niewielu.
Sprawą w Kieleckim
T-ow:ar~twie Naukowym szczególnie
wa,żną a jednocześ nie stan-owiącą
jego wIzytówkę - jest
dzialaln-ość
wy-clawOlCZla.
Niedawn-o uklaza l Się numer kwa-rlalnilca "Studia Kieleckie" . Jest
to numer pierw.. zy z miru 1980
- opóźnienie sięga więc ju'Ż 15
miesięcy_ Jeśli zważyć, że "Studi.a" drukowa.ne s~ Ba. miejscu,
w Kielcach, la.two d ojść 00
wniosku , że nie ma tu naJlepszej a.hnos(ery dla wyda-woidwa miejsoowych oą.uk ctwców.
Ozy jednak k wartalni'k oraz
" Roczn ik SWięlokrzyslci" zasŁu
gują
na lepsze tt"aktowanie?
NiektóI'e numery po up!yw;ie ],a·t
i Ioolejnych przecenach rozdaWlane są za da:rmo mimo niewiel~ieg-o na kładu. Ch-odali. więc
raczej o inte.roes Iych, kitórzy
m\.hS"l'ą "z.aliczyć" publi-klację, Il!i.ż

!'ZeCzywisle potrzeby ozyle1ników.
Któż. z.reszta ma bye ~t.elm
kJem wydawn ictw KTN? Mil06nUk regionu o ogólnych zainteresowaniach? Raczej nie. B0wiem obfitują one w artylallły
pr7lyczynk.ał"Sklie_ wąs-kospecjali
SpecjaliŚCi w !ocaj-u i za
N-o cóż , wydaWltllctwa
KTN nie mają jesz.cze wysokiej
r&ngi. A że nie :naJa -takiej rangi, więc i au'torą swe pOA.... Ż

styelll1e.

gr.an.icą?

ni.ejsze prace - gdy tylk-o m-ogą tkuk.ują Vi innych cz.a&-opismach. I tak kółko się 2lamyka.
Optymi.ś-c i jeśli t-o oloreś.le
llIie jest wł aści we - ch<:'ieliby
za pośroorl.ic twem KTN waJczyć
o Iltwoczen-ie ,., Kielcach uniwe<'Sj'tebu. Pesymiści - a może
re<IJliści mówią
o potrlLebie
troski o to. by istniejące uczelnie me utraciły rangi szkól
akiademiek,ich_ TowaM:y9łiwo pozootaj-e jakby w zawieszeniu
mi~y tymi dw ie ma tendęncja
mi. W ciągu roku wy tępuje jak-o w.spółoI'ganizator kiJku imprez, które następn ie d-o sprawoWań wopi;;.uje woiele instytucji. Raz w roku organizuje zebranie, na kłór 'm obecni przyjmują do w-iadomo 'cl sprawoWa_
nie zarządu.
Ostatnie ze branie. k tóre odby-I-o si~ 19 marca odb l-ega-1o nieco swą a-tmos feq od poprzednich. M-oże \\'Oiec wa-rto wyk-orzystując oIa"es ożyW>ien ia pnzyjąć jedną ze zgło< z-onych propo-

jednoffiyś!tność.

t.o

s-yg.nał,

- że
o zaczyna S1I: od norÓ\y-!I1.ież w - Gdańsku
pootawić postu1at o
tych panów, którzy
_la trzymywali, bili i kaJedn akże dla dobra spralegO me
zrobię, mimo
o. Oczywiści.e są inni
o mniejszym w y Nasz ruch popełnił
że
'Ą'1::ześniej
nie
wadoził szkolenia typu:
ata kujemy w taki spoal e pod kątem praw\>VI'Q!ności,
swobód,
pod tym kątem.
by było, to inato teraz odczytywano ,
nie atakujemy socjamilicji, ani
aparatu
r, ale atakujemy tQ , że
'a!tś my t yle w życ i u od
:'ch ludzi z tego apa . tak powi.nna się wł aś 
(>?ta ltować ocena. I fakt
~:oś wywiesza plakaty;
pan ocenia jako ant y , yczne, anty państwo-

Bez retuszu .
:.rdzo SIę ucieszyłem, ~"y
w Kielcach powstal dcu.:i
anlyk -nniat.
P"tr'lylem
zresztą jak się pewoli tworzył
r przekształcał krek 1'41 kroku
~e sklepiku z mat e ri:lłami l)lś
-miennJ'mi 'IV obecn~ pD be;
jest. Sprawa zaś wcale nie naleiy do błabyeb, wpr. t przeciwnie, myślę, te interesDwać
będzie oie tylko
mieszkańców
tetl:'e mi:lSła, ale i stron dawyrb.
Gdy bDwiem nowa książka stała się praktycznie dobrem niedostępnym, trzeba szukać
innycb możliw śei zaspok"jania
pDtrzeby i głodu czytelniczeJ:D
oraz r towania społeczeństwa
przed umysłow~ steryliZ:lcj~ .
Niestety krDczymy bowiem ta
dro~ą. Trzeba
wit:c ożywiać
ksiażki stare.
kupiDDC, przemyt ne; wykor'J:ystane i uznane za dalej niepotrzebne pr/ekazywać innym. Stad rDla
ntykwariatów stała się zupełnie
w'i'jątkow
i specyficzn3.
Powstał więc nowy i trzeba
mu udzielić błogosławieństw:l
n"pc wclę • eał~o serC3. C - i

B

za przyJemno.sc stanąć .... ze ..
wystawą i widzieć ksilliti. ba.
wejść i k a pie, dawno znikłe z
księ~acli, czasem ilłu~o poszukiwane po wszystkich miastacb.
Tli wyplywaj~ _
nDWO. a ł.e
są pDtrzebne, barao I)otrze".
ne, świadezy . uia licz"." odwied-.:aMcyck sklep.

qdra
. decyzja
Ale antykwariat tworzą nie
tylko sbre książki. Tw rzy ItD
także je~D Db luęa. 80
an'ykw"riuszem jak i kSięg"rzem
i bibliotekarzem trzeb a 'lie urodzić. Tu nie może hyc odkDmenderowaneęo urzt;d nika, jak
w innych sklepach, który dziś
je t w -zielenbku, jutro w sklepie spożywczym, a p tern orzeniosa go do jatki. Słyszałem o
takim
antykw riacie,
gdzie
kier wnikiem nJianew n. PD-

- dobn.
sklep II
- śm iali

sprzedawcę wzięte!:". ze
mię nege.
Bibliofile

się

wprawdzie z le ce
przypadek jaku debry tart, ale pożytku wi~lkie
~. z te~o nie było. Antykwaridt
ledwie dynal, podtrzymYwany,
jak sądzę. z państwewej kasy. Antykwariusz bewiem. PDza milością do k iąiki, musi
mieć także spDro
iniej"tywy.
poszukiw:\ć sweco towaru, w ę 
ssyć za nim. wyci~r:ać od ludzi, wydobyw"ć z ..,.kamarków.
Ileż to starych ksiĄżek tkwi pD
trychach. piwnicach, zapomnianych na półk!lcb. Pewinny
znów ~nale-ić się w obier:u.
Bardzo bym chcial. by kierownik nDwegD antykwari"tu 41kazyw,,' t ,ka inicj:.tvwl;. leże
i bk bt;dzie. b mu jak ' debrze patrzy z DCZU.

.p.wiadająe

Trzeba wi ęc nowe;, t"k pDtrzebnej pLAcówce, źvczyć powodzeniA, a n:lm duie z niej
radoś ci i !,oivtk u j k najwiekSU!:D z k~i -iŻki budzDoei znów
do życi.>. . Iho\ - i~m. ędv czasy si cieżkit>. ksi!ika bardzo
często staje się
pocieszyci~lem
I ucieczka,.
OMlKl\ON

http://sbc.wbp.kielce.pl

zycji i poty-k-ać i~ nieco c:z.ę
ściej, by dy-skllt-ować na bar<kiej
sprecyzowane t-etnaly.
ie~ w 4ym. artykule
pyb.n . Ale ~ Sl'tuae;a titw.a.r'Q'lS N
.,.uk.WTCIlK TN ni>e je" lu IF7Jltłkiem
wy~a , bT
azł&nkowie
e4po...
w >edzieli n a wiele wĄ~łi w~c i
doty czącyc b kS2llallu \.e&'e ruch.
spolecz n f)~o. Wydajr s ię, Ź t
lOże on
tanowie m iejsce rodze Ria si( Ot ioojaly w bu dzie'; ..i.e1ral eź n yc h. wy lŃkajl\Cycb z
akt ua lnej sylll-a.cji i p ołrzeby sec':'
c.a. - n i-e zaś z pla nów za.ł.wier
dza-'U'cb w u-czeln ia.cb i iosłyllu
laclJ lU c.:1łe pięe-i.ola-łl1ti. Tctwal"'Zystwo prze.z swoje moili_
śei (j n anso we ,
o r&,a-ni2acyjne l
wydaWnWl2le winno sla.n9wić za.plecre ta,k [.cll d ziałań.
J ULIUSZ J AN BRAUN

W

Kronika
kulturalna
ZJAZ D

BI BLIO TEKA RZ Y
Na Nadzwyczajnym OkL"ęg()
wym Zjerozie Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich w Radomiu podsumowano współza.,
wodn.ictwo na najlepiej praClljące koło tegoO st.owarzyszema.
Palmę pierwszeństwa przvmanoO c7:lon.k.om koła w Sczydłorw
cu.
Na zjeździe od2lIlakami "Zasłużonego
działac.za
kultury"
uhonol'owano Barbarę Mark.iewicz z Pionek i Zofię SZ'ymczyk z Lipska, a dyplom z ()kazji 35-lecia pracy bibliotekarSkiej otrzymała Anna LuDJiewska z Wyższ~j S2Ik:oły InżynierSkiej im. Ka:!limierza Puła skieg o w Radomiu.
(ek t·.)
PB.ZI!GL D
.\.M _\. TORSKICH ZESPOLÓW

TEATllALNYCIl
W dniach a-2 marca 1981
l"Qku Wojewódzki Dom Kultury w Kiel<:acb będzie gościł na
Wojewódzkim Przeglądzi~ Amatorskich Zespołów Teatralnych teatry dramatyczne. teatry poezji, monodramy i kaba rety.
Org.a.niza>torzy przeglądtu zpraszają w sobotę na spektakl
Kabaretu
"Jednorazówka" z
Buska-Zdroju (godz. 12), Kabaretu .,A propos" ze Starach-owic (godz. 15), TeaŁ·ru po.ezji
"Hades" z Buska-Zdroju (god?:.
16) i teatru d.ramatycroego
z
Jędrze jowa, który
przedsta wi
widz.om o godz:. 18 •• Porwanle
Sabinek". Natomiast w niedzaelę dziecięcy teatr ze Stąporlto
wa zaprezentuje widowisko pt.
.. Kopciuszek" (godz_ 10.30).
a
Amatorski Teatr Miniatur
z
Bukowej
spektakl
.. Osmy,
ósmy" (godz. 13). Wystąpi także kabaret z~ Stąporkowa (godz.
11.30), Wiejski Zespół Teatralny z Sancy~niO'Wa l:e spektaklem "Baśka" (godz_ 15.30) C)("az
An-drzej Głowaeki z Bukowej
z cyklem monodramów (godana 17).
VU BIENN LE K R AJOBRAZ U
POLSKIEGO W KIELCACH

27 marca o godz. 17 w Galerii
BWA
"Piwnice" w Kielcacb.
przy ul. Leśnej 7 zostanie 0twarta ogólnopolska wystawa
fotograficzna
VII
Biennale
Kra jObrazu
Pol kiego
Tego
samego dnia w Galerii Fotografii ZPAF przy uL Rewolucji
Pa żdz ie rnikowej 8 m 6 w Kielcach o godz. 16 przedstawią swoje prace jurorzy VII Biennale.
W dn. 27-29 bm. odbędz:ie się
ponadto In Ogólnopolskie Sympozium Fotografic:r:ne pn. "Krajobraz "_
erem)
TEI\Ta LI\LEK
W ni e dzielę 29 marca o godz.
11 w kiel kiei fil harm()lJ il odbędzie
się
przedstawienie pt.
"O Zwyrtale Muzykancie" (wyr ezys erowane przez Jana Gr bowskiego) 'iN wyk onaniu Pańs
Lwowego T eatru Lalki i Aktor
.. K ubuś" w K ielcach.
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W radomskim "Ogrodniku

Radomskie środowiska

tt

-

J eś l i zalo'Żye, że w n asllym k r aju dOoPra.eOwa.l i$my 8ię jui..jakiegoś dJodelli tyc'i a ku,l.tu~I.r.'ł!~«.' '(ce .w~le. Bi.e ..jef!l b~ifr ~w
De), ' to o, e ul ega wątphWOSCl, ze pow;azne ml.e~e zaJmu~ą w
Dim środow i sk a t.wórcze; grupujące brać artystyezną aaJmu~
jącą się ro z ma~ty mi gałęziami ~tuk~. ~z: względu n~ poziom
ieh dokonań artyst ycznych, stanowIą JUZ samą swoJą, .obce ..
noś cią
dro żd że" rozwoju kulturalnego mi_b, regionu, . ·ezy
wojeweddw a. Swoją ~praą, działalnością ' twórwą i · społecz. ną, powinni wzbudzae . Ci czasami to się ~daje) !e~ent. w ruchu ku ltur a lnym i 'a rtystyczn ym otoezeDla. Głownłe dlatego
tak w aż na j est ich rola w ż y ciu społecznym.

1_~~::~~!!~~~:!~::::~~~~P;:~:;y::u~l.~vvernera w

Wposzukiwania
ksi~~

Radomi u Wo j ewódz.kie Przedsię
b;.o.rstwo
Zaopatrzenia 0 grodniciego w Warce wz,nioslo i przeka.zalo do użytku
efektowny paw,jlon "Ogrod nik", w którym I>feruje się
ju,i da.ialkl>woom oraa zawodowym ogrodnikom nasiona wa.rzyw i kwiatów,
ebemi(;'.blle środki ochrony rośl.n (te ostatnie w nie największym wyborze), a także
różnorodny sprzęt do
pracy
W sada.ch i ogrodach.
Na naszych ..djęcia.ch: w
nowym specjalistY<Y1A1ym skle
pic w R ad-l>mi u .
( ekr.)
Fot. W. Słomka

Młode wojewód'7Jtwo
rad~m
&kie ma rówJllież swoje środo
wiSlka a~ty.sty=e. Może jeszmaro oc:ze nJe-z.byt ).jem€"
krzepłe w społ€C'1Jlóści interesującej się sprawamJi sztuki, ale n:a pewnc już widoczne, za:z.naczające swoją obeoność
w
wydarzen iach
kouJtuoJ'alnych,
zwłaszc7Ja
stolicy
województwa. Wśród tych śrOd,owJsk na
'c7JOlo wybijają się miejscowi
artyści plastycy i to nie tylko
dlatego, że stanowią najliC7:niejsz.ą
w
Radomi·u
grupę
bwórczą. Chcc ia ż trudno w tym
pl"zypadku mówdć o grupie, raczej nale,żałoby powiedzi.eć o
indywidualnoś<'iach
artystycznych. Radoms k i Oddzia ł Zw iąz
kou Polskich Artystów Plastyków 7Jfzesz a 29 osób, do Koła
Mł()dydJ
należy 12 a bsolwe;ntów uczelni plastycznych, a w
sumie na terenie woje.wód'Ztwe pr acuj e 43 artystów plast)'1ków . K i·lkunastu z nkh zasłwżyro ju<ż oobi€ nie tylko na
lokalną sła.wę. Nie
wymjenię
wszystk ich.
ale
przY!J>Omnę
choćby artystycUle s'Ulkcesy malar'2.y i grafJków - Long in a
Pi'l) kow!'lk i ego
«()rygdnalnego
pej.zażysty. lau·rea ta wielu k()!lkru~sów i wystaw), AI.eksandTa
OIsze.wsk iego, Andrzeja M inajewa,
W itolda
Kowalskie-go,
Leszka KWIatkowskiego, Krzysz!>ofa M R ńc-zyńskiego i wielu ' nnych. To oni należą do tych,
ktÓI'zy nadają ton artystyc>:z.neffiIIl żydu miasta.

u uornlIOIWI3J.iś1riy niedawno o
Ale w tym a·rtyokule ill'l·t ereniel<lttw j. sy,bUtacji biJblioted{ w
sują mnie ws:z.yscy
radomscy
W'Oj~tW'ie raOOmskim.
Istariyści plastycy. Spośród n ich
nieją«;go i · h.lltaoj "głodu k5iążki"
• tylko trzY'nastu ma stałą pra...
· fi ie .. mogą . 2laspoolroit
równ i€2
l'ę w przemyśle. OIŚwi.acie i ink -jęga.rnie. w \t1tórycb po62A.1:koistytucjach
kuJtuory. Powstali
wanie at'nalkeyjnych tytułów j€6.t
utrzymują się ze
zleceń i utak samo bezowocne, }ak w casług wykonywa,nych za pośred
łym k'l"aju. W dodatkru siet 1!s1Al- .
n k \Jwem Pracowni Sztuk Plasgaor.skoa . )/oI wojewódrltWlie radomtycznych
Za'kładów A.rtysskim Jęst wyjątkowo .,d2liu,ra.W\a" . •, WystarC'Zy powiedziet.
że
są .}e6z,cze gmiJllY,
w których
Państwowym
Zakładrzie
k·a ch, w ku ch01f, J·u dziom starJ,lie ma .ani jednej ksi.ęga'l"l'li.
Wychowawczym ze szkoszym z miasta. W iele c<zasu .,;0W ooły.m wojewódrztwue fUJllkłą specjalną w Kazimieświt;e-ają
rozgrywkom sportoc;o}onują z a ledwie 32 księga:rnie.
. rzy Wi elkiej uczy si~ 75 dzieci.
wym. O rganizuj ą d ysko teoki , uBraku.je ich wi ęc nie tylko w
60 m ietiz.ka w in temacie, a 15
I'OC'Lyste d.ni d-z.jeeka, choinka,
ośrodkach W1ejskich , ale także
dochodrzi do s7Jkoły. Dziecd w
andrzejki. na które :taprasza
w samej stolicy województwa.
jednym wieku przebywają w
się
IlJ('zniów
innych
S2lkół.
W warunkac-h , gdy całe dzielnit2.w. grupach 'oI\1ychowawczych,
Współpracę nawiązano ze Szkoce pooz,bawione są tych placówek.
które są od,powiedJllri.karru. klas
łą Podstawową n.r 3. W PZW
łlnlod!no wymagać. by powstawaszkolnych.
dz i ała także zespół reeduk acyjły nowe. ta k pl'2€Cież po1l!".rebS 3le le'k cyjne są jednocz eśni e
ny (wyrówn awczy) dila
itI as
ne, księgarnie ąJecjalist~e.
pokojamd mietizkalnymi, Stoją
I-III, kólika plastycwe i muSyfuoacja nie lIIIegnde poprawie
więc ciaooo, jeden oo()k
druz}'lOZlIIe. Koło LOP pI'Owadozi akde CUlSU. aż wladz.e wojewódrzgiego, tapczany, stoliki, leżą
klie nie wygoOsPQdarują noW)'\.·h
różne
pomoce n auJ!<ow.e, z aś
pomios7Jf"lc ń na te cele w miaszafy na u,brania z konieez.noś
stach
i
wsiach.
PańsŁw>orwe
ci
ustaw iono na kory tarzu.
PlTleds iębiQrstwo " Dom Książki"
Wszystkie pokoje - klasy wypooioada·jące swój odmiał w Raposarone są w radia. ~elewtizo
domiu. opra cowou1e w tym cery,
magnetooony. W IrnIrcu
łu program rozwoju sieci księ
1979 r. mdał,a. być rozpOc.z~ta
ga~kiej w tym wojew6d7JtWlie.
dobudowa sk.r7.ydła do istnieją 
Oby . t n program dOczekał się
c€€,o bUdynku. PI'zygotowa.no
realizaeji przynajmniej w n,ajjuż
dookumentację ,
natomiast ·
· bliższych latach.
(wt)
budowy n,je rO'Zpoczęto do ó:z.tś.
Wówczas prz.eznaczmlO na nią
cj-ę u!Rwiecania ~oły, a także
21 mln zł. Nowe pomieszCzenia
pomaga
w przygotowywa.n.iu
lIająłby koedukacyjny imtemat
za.pasów na zimę (przetwory,
na 160 miejsc ()raz zaplecze gosałatki). Samorząd WychowanSpodarC2e. na,tomiast w dotychczasowym
budynku
byłaby
ków przejmuje ra,z w miesią
CefiJlymi zabytkam.i pr~sdoś
sz.koła. Nie tylko S!'Lczu,pła baza
cu, pO po.łud.nóu, władzę w iII.:i, malezionymi na terenach
lokalowa (n-a J>O"i'Vierzchni 12 m
tt'-rnacie. Sporo czlonkbw liczy
dawnej Rusi . są b.w. brzozowe
kw , 1~20
UoCzniów) . le..-rz . też ~zkolna drużyna ZHP. .Or:'
gramoty dok umenly spiB,Yrówildeż brak podręczników dla
J:a:ni,z,uje $.ię uroczyste !>opiewane na brzozowej korze. Odklas I-III
i pomocy naukonie Marzanny, kuligi, święto
kryty prze.z ek pedycję Akadewych oraz s:z1yw:ne przepisy upiec7JOn€€,o ziemnja.ka. Uczniomii Na»k ZSRR w czasie lJa'ac
trudmiają pracę w PZW. Do tej
wje przygotowują okolićZIWŚ
a.l·choologi cznych zwój gramot
pory ni.e ma ta.kże pielęgniarki
ciowe gazetki, ·plakaty. SzczePOCh<>('lZl z. początków XIV wiezat.rudnionej na pełnym etacie. . gólną popula.r1lOśeią cie.szy się
FU. W murzeum w Nowog.rOOzie
.Je-j obc,ooość
jetit koo i eczn a
wśród wychowa:nków ,;d07,ień
znajduje ~r~ 580 tak.ich znalegdyi. niektóre dzieci wymagają
solenizanta". który pr2;ypada <:O
zJsk.
stałych wJ '2. Yt u lekarza i pomi~siąc .
WspólniE
obchodzą
trzebują ciągłej pomocy lekarwtedy irnioojny soJm.i-z.anci z
skiej.
cał€€,o
mi«;iąca.
Uc.znjowie
NUMER 61
W PZW życiE si-ę toczy jak
przygotowują J>06iłek, wypiekaw kamej szkole z internatem.
j,! ciasrto. Cza~em na taką uDzieci i mrodzież uo<; zą si-ę, poroc.zy.sto.ić przy j eżd,ża ją
rodzimagają w codziennych ponąd00.

W

wycz
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·Dokumenty z kory
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t ycznych ,,Alrt". Na .te.m.ia6t n.i e.wti.elu m aloarzy, g roWIDie tych ze
staol'5lL€go
pokolen.ia, :zda:nych
jest w yłąc:z.ni e na 11wórcw6C'
a~tystyC'ZJllą. Piszę o sprawach
bytowych . bo OJle przeciei w a l'U1D1rują
w najpowamjejS2ym
stopnilll dokOJlania twórc>ze. R aOOmskim plastyiko m ńi.e powodiz,i się najlepiej, więksrzOlŚć
z
nkh nie ma nawet godziwych
waru.n,1I..ó,W do upraw,jwiJl tw{>rc:zości. Wystarczy
powiedzieć,
że tyUlk<>
d:zliesięciu
młodych
artystów plas>tyków ma obeCnie
dobre mieszkania, stwanające
możliwość pracy
a·rtysiycznej.
Radom ma ciągle 7Ja mało praoow:ni plastyc:z.nych. Podobno
jeszcz.e gorzej jest w innych ośrodlkach
~np. w BydgoOSzczy),
ale to nie popr.awia
humoru
miej~owym plastykom.
Woj e wód7Jkde władze kulturalne zabiegają
obecnie o urzyskanje
jednego m.iesz.ka:nia dla artysty plast)'1ka i o cztery samoo'2.ielne pracowlIlie. Wypada tylk()
mieć nadzi.eję, że te Rtara·nia
W6ialIlą
uwieńcrone
powod'zenioem.
Mimo że na to środowisko
nikt bu p!Tlesad:nJe nde chucha,
trudno byłoby mu z,srzu.cić artystycz,ną i ~ecmą bierność.
W ciągu roku radomscy plastycy wystawdają swoje pr·ace na
okobo 15 wystawaCh
miejscowych, biorą udział w e-kspozyc}ach ogólnopollSlkich, czasam i zdobywając nag.rody i wyrómieinioa., uczestniczą w ploo€rach . malarskIich organizowanych roW1lljeż przE!'Z zakłady i
instytucje z terenu wojeowództwa (,,Dozachem~' w PJOJlka cb,
Elektrownia "K()!Zienjce", ZNTK
i in.). Nie ma większej imprezy kulłuor·a1nej. · ezy uroczystoś
ci,
w . o pracowan'u
której
me uczootniczyUiby a!'tyści plastycy. Miejscowy Odd:z.iał ZPAP

Z d·r.u gi.ej strOJly w w1)je" . n:ew!>lti
twie ra<l<>oInsktim pa-n
w
k()()I'dynowaniu
W>Zoięć plastycZlIlych.
to zdaJl"U się jeszcze,
dy pracy zlecają zadan
tyCZon e
mysłów i
7JTesztą zawodow
W()je-wód:z.ka 1j[)OłOZI"J JJJa
kaniowa zwr
środowiska

pod'Iliesiend,u
ju<ż
wyhudowan
ZlDac:z.nde wcześniej .
sprowoadrza się 2Jate.m
spodarawa,n1a I placów
7';.eI-end itp. Roli k~U~dY~;I~~l:~
nie może też
,l
wojewool7Jki, bo stan
zm~dowamo w roku

·
'
'

'

Nie~tórzy'

rodz.lce nJeufnie
dozieci do tej szkoły .
Zazw yczaj później slA: przyzwy_
czajają·
Są
również
rodziny
z,aprzyjaź.nlOQle, lttóre od lat 0piekują się d:z.iecmL Wzrusza jąca., serdeczna i godma podziwu . jest wieloletnia
ópieka
dwojga
marus.zków. pąństwa
Wykurzów 1. Grodowic, jednym
z wychowaollków 00 10 lat. Są
jednak rodziny, które nde 00wiedrzają dzi«i, nie interesują
się nimi. całą opi.ekę Złożyły na
PZW. Tylko nie<zawodne babcie okazują więcej serca swoim wnukom.
Opiekuńczy
Zakład
Obrotu
oddają

Ar1y.kułam.i
Spożywczymi
PrzemysłowYll'ld Hurtownia

Itazi;mierzy Wi.e-lkiej llfu.ndował dla jednego wych()IWank.a ksiązec:z.kę · miooz.kaniową. a
będą następne. Pamięta o lIIZko- '
le przy podziale lt()l~i~ oraz
przy wszysbkich tzw. okazjach .
w

Jl,o
w~ł

l-V

ukończeni.u

o pa.n()wuj.e
~"

S7lkoły a~l
pN>g~am ide.!!

pod.sta wow ej.
z nich w-af.ia do ZSZ
apęocjal'J;.ie-i, a ~ni.ektórz,y 00 z,wy- .
'k1ed .. z:aw~ówkoi". WychQwan kowi~ P?w . pr~cu.ją , w Kato- ·
wicach, . Krekowie i JW! teren ie
całego w ojewoorztwa .kńE'leckie
go. Często oawjed.zają swoją
s:tkołę. . pim.ą,
~praSLają
D8
W.iękSZoOlŚć

wę$e'Ja. ~hrzciny.

Szrkoła _zywa· się specjalna,
a int~at. - PaÓS\wowy Zakłąd
Wychowawczy . . Powinlla być
dlatego szybko
rozbudowa.na,
aby ksrz..tałcende dzieei pt>trzebującycb specj a'J n ej boo&ki odbyowało się' w J.e.pszych wa,runk.ach . Sąązę, że 1>0 powilllliśm,y

i

mOlŻemy

im .

zapewnić.

t1.RSZlJl.A KOPER
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Radomsey plastycy
' w roz,prOO2eniu , na'
. k-ę, . berL wyorainiej~y~b
ml.eglrocjL . ZaQ'lik}y ]UZ
tylko w Radomiu '
daw'llej cyganeria.
'slA: - z winy obu
f,a;kty i współpraca z
mrl
przemysłowymi i
cjamJi. Radomski pl
zostaje nie :znany na r a,dorlP"'l. lm.•:a...;
wsi. T rudno mówi ć e
dE'()IWo- pQlitycznej .W ,
dowisku , skoro tylkO
ty:stów plastykó.w
padii..
To ' t.ylko lloiektilre,
prob~e-my .dotyczące

artystów plast.yków. W
7Jairlnu wtielu z nich
lu-b może pomóc
tury i S,!bukii lJr zę(j u
w6dzkiego Jnp . . zakuPY
współorga'l) i zo.wani e
Ale jelst dągle w iele .
które
roz.s.trzygać muSI
śrOOowisko (m.in . pT.z~
matyc7Jn.e dyskusje n a
podJll(!f;(ZeJ!ia poziomu i.wólt'' 'I'''Jq
ci artyątycZ;JJ€j.
pendia twórcze.
hec . społeczeństwa
może dziwić. że w

noa.jwiększego śrooQW iska

tycznt'go wojewód'z1/wl3
g? .... ia są duże .

" Nieprzeta

Szlak"

Mistrzowie rzemiosła artystycznego

•
Na

•

giełdach ...

Prawdą jest, że domeną rzemiosła są usługi. Równoozcśnie
jednak warsztaty rzemieślnicze dostarczają na rynek coraz
więcej wyrobów użytkowych i . zdobniCZYCh o cechach artystycznych. Są to przede wszystkim drobne przedmioty codziennego użytku przydatne w gospodarstwie domowym, pamiątki,
ozdoby wnętrz mieszkalnych, meble. Obecność rzemieŚlniczej
produkcji artystycznej na rynku zaznacza się w ostatnich latach coraz częściej. Jest to efektem oferty produkcyjnej rzemiosła lepszej i peŁniejszej oraz większej nieco operatywności handlu w zakresie. dystrybucji tych wyrobów.

.. .s"Ql~choo~wych ceny 00uz bardziej sł~ne ale .••
o,lądać m~żna za da.rmo·.

."

CAF

SPÓłCIUią

a

y obserwator

ludzkich dramatów
Z Irońoem 1980 roIru reak:tywooW1alla _tata w Kielcacl1 - zadnizaraz po wojnie, w La.tach t943--47 - regioD.alna seria
Biblioteka Swiętok,rz,y&ka . . W serii tej uk.atz.ało Silę już
Niekt(rrym wspótpatroru.JJje, obok Ośrodka Kul1Jucy
Liteor:acl<aej, Wyda.wnlcbwo Lód!zkie. Uk.azaly s-ię }ult sygnalne egzem~y poeotyclctcłl Bogdaoa. B,e tza,
Aliny PietraAndn;eja P iskulatka i Elżbiety Wrzoskiewicz ocarz: dwu
Zilz.isła.wa Antolski.ego i Jana Leehicki.ego. W ma,.
K,ultJuory, Ośwtiaty, Książkli i Prasy win.ien Slię ukatz.ać i1n.. Pisarze Kielecczyzny".
•
tyWJ.em infoormacj-i. DzJś olwiJaŁbym z·apreze.ntować C1l.yte.LnriJana LechicIdego i jego OObhlltanclci. z.biorek "Ksz:ta.tt bólu".
bywam chory. Ale piszę wiecOd jak dawna paD, lekaorz
, interesuje się poesze nie bylloo ~prof€Sjon.alne".
W ogóle interesuje mnie temat
człowieka
zagubionego w XX
wi€llru.
- Te "profesjonalne" ruulajl\
niewl\tpliwLe ton pańskile,j ksil\żemc.e i decydujl\ O jej odręb
ności. Nawet &bsesja prr.emija.lilia C7l3SU zostaje u pana oda.rta
z metafirzyczne.; osnowy. Oto
CfLa.5

.,oodchodzi tam skąd ):l'Tzyswdł
na dna ludzkiego bólu".
a "śmieri obwiili" (osła4lni wiersz
zbiorku) przejmuje niczym jęk
najc:llUlszej skuny, jęk poru&Wo.ego wewnęk-lmego włókienka,
S&mego rdzenia wrażliwości:
"chwiia umarła
()stalma kroopla .000echu
.
zWYl1la w tcfl4,wj,cy
krwink4 opadły . na dno
.
kcwytarzy naczyń
jeszcze raz potwierdzając
.
pr.a wo ciążenia,
. ):l'T()mień słońca unieruch-omio1'lY
.
.w pół d.rol1'i
dOoloona ~wórczego

me

dzieła fatoo1fJ'll;ezy
chwila UmaII"la
sebki cJe.cybeti priZygfllied01'lych
grooowq c-mą
1rona na śmiet'7lliJcu
):l'Toszę wstać
u,czcić je; śmierć

i

minutą

krzyku".

- Chciałbym. by w iersze m0je wstały ZJCI()(l;Uffiiane prze2 każ
de.,;:o. takIŻe .. prv.eciętn.ego" cz.ytelnika,
Rozmawiał
STANISLAW NYCZAJ

ie zn aczy to jednak. niestety, że rzemiosło a.rtys- ty=e otrzymało istotne
preferencje rozwojowe. że joot
w peŁni wy.korzy tywąne dla
produ'kcj i rynkowej . Nie znaczy to także. że jego oferta nie
może być oogatsza, a 00
Ul
tym idzie, zaspokojenie społecz
nych potrzeb - lepsze.
Na dobrą sprawę na terenie
w{)jewództw objętych zasięgiem
działan ia
Iz,by Roz,cmieślniczej
w Kielcach - kieleckiego, radomskLego.
tarn{)brzeskiego
mamy na pewno kilkadziesiąt
z:a·kładów rzemieślniczych
pod
szyldem czem1osło a.rtystyozne.
Nilkt wpra wdzie co do liczby
tych zakładów pełnego rozez.nania n,ie ma - ani i'z.ba. ani
podległe jej cechy
rzemieślni
cze (a szkoda !l, ale tak ów
"kapitał" szacu.ją sami rzemieśl
nicy - na 40. mo.że 50 zakła
dów. Dużo to czy mało? Z jednej strony - nie tak mało.. Z
drugiej - sądząc po naOOrze
uczniów do zawodów rzemieśl
niczych - sytua.cja wydaje się
niepokojąca: mLSbrzowie są. uczniów brak. Co więc należy r0bić. aby uaktYWillić ten w8JŻJny
dział produkcji rzemieślniczej?
Jakimi środkami i w jaki sposób spowodować szybszy rozwój. rzemi06ła
a.rtystyczonego.
z;własz.cza w tych
dziedtLina-::h
rękodzieła; które mogą
i powi.nny
u'7;u.peł.niać
rynkową
prod'lllkcję -przemysJ.u
i spół

N

dzielczoś ci ?

Do tego celu wieść mi ało
podn'iesien,je
rą,ngi
rzem iosła
a.rtystyazn~go m.in. poprzez u.s taw,ow i e1i. i e hO'll()r<JIwego tytułu mistrza rzemiosła artystycznego. ' Jest on nadawany od
kidk'll laot przez ministra wltury i sztuki na w;niosek Centralnego
Zw iązku
Rzemiosła .
Uhonorowano· n im do.tąd w &kali kraju kilkuset rzerni.eślnj
ków. W Kielook iem, Radomskiem i Tarnobrzes k.iem tytuł
ten: nadano 9zesc llU ()S()oom.
Czy z,wiąza.ne z nim przywileje rzeczywiście is1mieją, czy
misbrzowie ci z wch korzystają, czy UiSprawniają one pracę
warsz.tatów
I'Zeomi'OSła
a.rtysstycznego czy sprzyjają specyfice
produkcji t~h zakładów?
tym, że tak nie jest. że
posiadacze tytułu i dyplortlJ\l mistrza rzemiosła
adystycznego nie czują się no-

O

teatr

bilitowaru., ŚWLadCZą ich op inie.
Wymka z nich, że klimat dla
rzemLosła a·rtystycz.nego nie jest
lep9Zy niż był przed
ustanowieniem tych aktów "nobiHtując ych",

Andrzej
radzki
mLstrza

Sietytuł

rzeartystycznego otrzymał w 1979 r~
ku.
Przypuszczał i słusz
nJe - że fakt
ten
us prawni
dzia.łal'n06ć jego
za.kładJu . Liczyłe m mówi
zawLedziony r-z.emieślnik - że
ten zaszczytny ty·tul pomo.że
mi wybrnąć z kłopotów zwią
zanych
z
zaopatrzeniem w
niezbę<iny surowiec, jakim jest
dla mnie dJrewno. gdyż zajmuję się rzeżbą w drewnie.
Zamówień na swoje wyroby (&tylowe meble, ży,randole. lampy.
kLn.kietyl m am coraz więcej.
Stanowi to istotny bod'Ziec do
zwiększania
produkcji i rozszerzania
jej
asortymentu.
Tymczas e m
wykonuję
mniej
wy.robów niż bym mógł.
pon ieważ braJe drewna. I-Iu'rtownia Zaopatrzenia Rzemiosła w
Kielcach ńiewiele może mi zaoferowae, gdyż dostaje ta,rcicę naoj:niższej klasy. O lepszych
gatunkach drewna nrie ma co
marzyć.
W
zaGpatrzeniow ca
"baw ię się" zatem sam. ale 00bywa się to przecież lro6ztem
produkcji, bo tracę czas na peneobrację "rynku d rzewnego".
miosła

M a m aktualnie w zakładzie
dwóch uc.z.niów, 00 września br.
prz yj mę
jesz.cze
dwóch. Aby
ich ksz.tałcić, muszę mIieć wię
cej rn.a.ter iallu (d·rew.nal, Więcej
maszy.n i narzędzi. TymC!Zasem
zdobycie ich jest sprawą be:znadziejlllą
betz pomocy władz
rzemiosła. M aszyny, które mogłyby
być
jeszcze przydaltne
rzemieślniJrom, są częs to
wy['7Jucane na złO<tIl pTzea: za.kła
dy prz.emysłowe. Ilei to sprzę
tu mógłbym np. odkwpit od
Kieleckioch FabrY'k MetJli, spół
d·zielni i zakładów
meblarskich. P r6bowałe-m perbraktacji w te.j sprawie - bez sku.tk.u ...

iejsk"

e wsi Siedliska. w gminie Milkowice są- również "Grube ryby" i "Radców pana radcy"
Siadującej z LegąiCl\.
od przeszło 34 lat Michała. &łuckiego, z którymi we
cześnill tedziała nieprzerwanie zasłużony w popu- go roku :utyści wy tl\pili powtórnie na ogólnoJaryzacji sztllki tUa regionu te&tr amatorski. polskim przegll\dzie zespolów amatorskich. jako
. ;Jeg<> załoiyriel~m , aktywnym przez cały czas re reprezentacja woj. legnickiego. Obecnie repertuar
zyserem. &ktorem .1 do chwili obecnej dyrekto- wzbogaca z równym
powodzeniem wYlltawiany
rem jest nie trudzony "pj)liularyzator żywego sło- -;,Syn" .Andrzeja Piotrowskiego. w wyko\laniu lewa - Edw ,d Kogut. Wraz z grupą młodzieży go zespołu transmitowany w ubiegłym roku na
tworzącej kilkudziesięcioosobowy zes.pół miło' ni- antenie Polskiego Radia.
ków Melpo-meny. w czasie istnieni teatru ;Jubileu zowy dorobek wiejskiego teatrn dokupr~ygotował 59 premier, z których każd
była mentują liczne trofea i przeszło 40 dyplomów
prezentowana od 10 do 31 razy; inscenizacje 0- uznania. Wśród nich znajduje się proporzec przebejrzało dziesiątki tysi ęcy ' widzów. Obecnie teatr chodni min istra kllltury i sztllki z 1956 roku onz
przygotowuje . kolejne' 60. premierowe przed- list gratulacyjny mini tra z ubiegłego roku slawienie na 35-lecie istnienia zespołu; będzie przekazany "w uznaniu zasług dla rozwoju sponim sztóka ..Dwie Ewy" Michała Ru inka.
łe~nego ruchll teatralnego i popularyzacji sztllki
- -. .
'
'.
teatralnej w ogólnopolSkiej a1l:e ji "Teatr-79".
AmblC:~'ł te.atrzy~u - . w. swoIm. repe~tuarze. uPrzez zespół Edwarda Kogu t a przewinęli się
wzglę~,!la . on tak~e. cłzl.eC:1ęC:I\. wldowOJę - ~e·t niemal wszyscy mieszkańcy Siedlisk; wielu z nich
przybhzen!e ludno~cl .wleJskleJ. dor bilu. sceOJc~- mimo podeszłego wieku, nadal uczestn iczy w
neg
wyłutnych }»sarzy P?lslltclt: Z~b!ega Się działalności teatCll. Ci natomiast, którym ob 0prą tym. o sze!'oką e.d ~kacJę pubhcznoscl poprzez wil\z ki zawodowe i .sycie uniemożliwiajl\ aktywprezentaCJę. ,naJba.r~zleJ zr'!zumialych sztuk kla- ną pracę sceniczną _ pozostali wiernymi i wys,Jcznyc:h I autoro.~ wspołcz~ nych - prostych robionymi miłośni kami sztuki teatralnej • .
w od~lo,cze kOJ?ediI, dramatow i
teatralnych
Liczltcą się podporą wiejskiego zespołll sc:eniczu~worow· obyczaJowych.
nego jest Lucj"n Derla.tko. który po raz pierwNajwię)(szy'm p 'o wodzeniem wiejsk ~ego teatru. szy wystl\pił z .teah·em w ~954 rokII; ~.ra.wie tacie zyło się przedstawienie _ inaugurujltce pued. k;'m samym stazem aktor~I..Lm 9Z~yCl\ SLę . łlelena
laty działalpość zespołu _ "Zalotów na kwa t e- i Andrzej ~alako~ie oraz ~.big.nie~ Konwi.c~i. od
rze" Tadeusza Kozłowskiego; już wtedv o , . \kce- dawna zaml~s.zk.al~ w Leg~cy, .ktor.zy. obecnte resie zespołu było głośno w ówczesnym woj. wro- gularnie dOJe'lldzaJ!ł na proby I zaJęcl& or&z wycławskim. Z równy m powodzenie m wystawiano stępy wiejskie~(ł zespołu.

W
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A d am Gó.recki rówmeż Laj mUJe Się rzeź
bą w
drewnIe,
Z
posLa.danieRl
d yplo.m u
mistrza rzeml(l<>ła
a.rtystycznego
w Ląza ł.
czego
nie
ukrywa,
nIemałe nadzLeje
J est
rozczarowany - Owszem - pl'Zyznaje - jego po.;ladanie Jest
dla mnLe sa tysfa kcją, ale z tym
nLe Wiążą się żadne przywLle-je A przecież my - rzemleśl
nLcy a rtyści
Jesteśmy
Z<lLfi_
teresowa.ni sprawa,mi zaopatrzenia w ma ten a ły, na rzędzia .
m aszyny,
nawLązywaOLeffi
11mlYw z organLtLacjami handlowymL , które ułatwL<uyby r:byt
naszych wyrobów
RzemLosło
a rtystyczne. jeśli ma licz;yć SIę
na rynku, mUSL się szybko m e.d ern izow ać i cLągle
pro.ponować
coś
nowego odbiorcom.
WL ęC dlaczego oferuje się nam
surowce złej jakości , w m a ły c h
ilościach? Dl aczego samL , ch ałupni czym
spo6()bem musimy
z aopatrywać się w n wrzę.dz La i
maszyny?
OdJnoszę
rzealLosła

wrażenie.

że

wł a dze

nie znają dokładn.e
naszych potrzeb. GL e tdy L wystawy wyrobów rękodzLeta d.~
tysty~znego to za mało. by rozwijać to rzemiosło. A spL'awy
wwrnLctwa, odbLoru jak06cl(r
w ego, weryfLkacjl za wodoweJ?
One nadal Jakby nie i..~t.nl.ały ,
są nie zauważane
przez ce<: hy,
Izbę RzemieśLnLctUl.

T alk więc dyplomem mOl{ę
tylklo pochwalić wśród znajomych BeZl;ku.tecz'l1ie kiedyś
próbo wałem dostać drewno
w
składue na Herbach. Nie pomógł argumellt, że jestem dyplomowanym mist.rze!ll rZerYlLosła artystycznego.

się

Chętnie
kształciłbym
uczniów. 00 coraz: mn'lej n astęp 
ców w moim zawodzie , Wysła
łem zapotrzebowa.nie 00
Ir-by
RzemieśLniczej, ponaglałem; ale
odpisano mi. na.wet.

Teofila Coojna.oka - hafciarka. Owszem, z pooia<łaniem
tytułu mistrza rzemio&ła art ystyeznego wiążą si.ę ulgi podatkowe. Korzystam z nic h . . ale
jest to chyba jedyny przywilej,
jaki
mistr zowie artyści
w rzeczywistości m ają. Najbard:z.iej odcz;uwam
W · sw~
im Ulkładl4ie trudności . z: zaopatrzeniem w materiały. Nic i
i tka.niny - ~h gatunek, kolorystyka JXl'Z06tawiają wiele do
życzenia. J edyny sklep, w którym
mogłabym się w towar
zaopatrywać
z.na.jduje się w
Łodzi, lecz mogą tam dokocnywać zak,upów
tyLko układy
u.społecz.nione. Przecież to ab9urd ! Podobnie ma się rzecz z
eksportem. Mogł abym wykonywać na eksport
np . filcowe
haftowane pantofle. J est tym
Ulinteresc-wMly
"Remex" . przedsiębiorstwo

pośredniczące

w za.wieraniu umów el<spo.rtowy ch. Nie wysłałam tam jednak
zgłooozenia. bo n.ie mam z czego robić pantofli. Bra k tiku.

•

*

•

ak wyp.ika z tych . wypowiedzi, hono.rowy dyplom
mistrza rzemiosła artystycznego nie zagwarantował tymże
mistrzom prawidrowego roz.woju ich zakładów. nie zwiększył
uprawnień choćby
w kwest;,i
zaopatrzenia
materl a ł()w~o,
n ie sta.ł się bodzcem do rozszerzenia asortymentu pl'Odukowanych przez nic h wyrl>bów.
Wszechsbro.n ne popa reie i p:.moc din nich są n3d a l }edyn:e
hasłami bez polarycia.
•

J

MARIA SOSl'iAL

Zdj, J . Burc7.yn
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bez dewiz

Obwodnica

w bieżącej pięci ~Jatce potężnym producentem nowoczesn ych urządzeń dla elektrowni jądrowych, budowanych w
krajach członkow sk ich RWPG stlW!lą się zakłady " Atł)mmas z"
w Wołgooońsku.

W
wykazie n jważniej szych obiektów oddanych do
użytku
w ostatnich 5 latach
"Atommasz" zajmuje
szczeg ólną
pozycję, bowiem
nie ma na świecie drugiego
takiego prz e d sięwzięci a. "Atommasz" ma produkcję p rzew idzianą
dla energetYC7-n e~ o
wyposażenia
elektrowni ato mowych du żej mocy. Według
założe ń roczna proclu,kcja wy niesie 8 reaktorów - " milionerów". Ta seria reaktorów
(WWER-IOOO) o mocy 1 mln
kW leży u podstaw drugiego pokolenia jednej rodziny
elektrowni atomowych, które
będ ą
budowane w ramach
RWPG. Mają one wytwarzać
energię w XXI w .
Jednakże
już dziś poziom
t echniczny tego zakładu odp owiada standardom trzecie go tysiąclecia. Dla przykładu,
pracuje tu prasa o kolosalnej
sile nacisku - 15 ton. Sprawi ona. że metalowe arkusze,
z posłuszeństwem folii, w jed n ej chwili przyjmują potrzebną formę. Jest tu również tok arka,
która może toczyć
"pÓłfabrykaty" o długości ponad 20 m. Pod sklepieniami
h ali głównej
niestrudzenie

-J

m
Dania z jaj

Jaj(a w dołkach. 1 kg ziemnia.ków, 8 jaj, sól, pieprz, 10
dkg grubo startego sera, łyż
ka masła roślinnego , szczypior ek. Tarta bułka i tłuszcz do
:formy.
Obrane ziemniaki ugotować,
odced zi ć i dobrze wytrząsnąć
:z pary, po czym utłuc. UlGoŻyĆ
na dużym , ogniotrwał ym pół
m isku lub w blaszce wyło
żonej folią aluminiową,
wysm ar owa ną masłem roślinnym
bułką tartą, wyrównać
fO'biąc 8
wgłębień
wazową ł yżką. W doJki wbić

i wysypad1a

po jednym jajku,

posypać sop ieprzem i serem. Wstawić
do bardzo gorącego pIekarnika i zapiekać k rótk o. Gdy t yl ko ser lekko s-ię roztopi i lekko zr umieni - podać posypując drobno usiekanym szczypiorkiem.
Jajka faszerowane. 8 jaj,
3-4 łyżki kefiru , sbl, pieprz,
2 łyżki u siekan ego szczypiorku, 2-3 Iyiki tartej bułki i
tłuszcz do sma żenia.
Umyte jajka zalać zimną
wodą, nastawić i gotować 10
minut. Odced zić, wystudzić w
:iiomnej wodzie, po czym energiunie
uderzając
nt)żem
wz d łuż skorupki ro:zciąć je
na pół. Wyjąć ostrożnie jajka
tak by skorupek nie :zniszczyć, jajka usiekać dodać kelir, sól, p iepr:z i usiekany
szczypiorek, rmetrzeć. Włożyć
li powrotem 00 !korupek, po.WIerzchnię masy posypać l artą bulką i smażyć na rozarza~m maśle roślinnym na- TUffilano. Pod awać zaraz do szpinaku lub marchewki z gn:>szkiem i surówki z marynowanej
papry ki i porów.

lą ,

m
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Mak imum u wagi w "Atommaszu" zwraca si ę n a sp rawę
jakości najwyższej jakoś 
ci. Tylko taki poziom -produkcji odpowiada wymaganiom
pracuje suwnica mostowa o
zakładu, w
którym detale o
udźwigu
600 ton, czyli może
wadze 100 i więcej ton sldada
podnieść
clęzar
dziesięciu
się z mikronową precy'l.ją.
Stalowy korpus reaktora,
wagonów kolejowych.
W zakładzie wszystko jest
który ~dzie pracowa ł w wau nikatowe, w t ym także i orrunkach wysokich temperaganizacja produkcji. Tutaj po
tur · i pod ogromnym ciśnie
raz pIerwszy w praktyce świa
niem, nie posiada podłużnych
towej produkC ja nastawiona
spojeń.
Korpus reaktora spajest na sy tern pot.okowy. Duwany jest le stalowych pierścieni. Dlatego też półfabryka
żych detali nie trzeba przety rozcina się i obrabia na
mieszczać z jednego ciągu i o
specjalnych
zaprogramowadrugiego. gdyż są one przenonych obrabiarkach. W Wołgo
szone tylko w jednym kierundOI1 sku udział takich obrabiaku. Dł ugość p rzenośni ka wynorek prawie dwukrotnie przesi 744 m. Ogn iwa tego ciągu tewyższa odpowiedni wskaźnik
chnologicznego każdy reaktor
zakładów w USA.
przejdzie w ciągu trzech lat.
W ,.Atommaszu·' bardzo wiePrzy czym rok z trzyletniele wyrobów wymaga dokład
go cyklu technologicznego ponego spawania i dlatego zatrzebny jest na kontrolę jakotrudnia się tutaj spawaczy z
ści i niezawodności
urządze
najwyżs zymi
kwalifikacjami.
nia.
Jakość prac sprawdzają doOczywiście
surowe wyma kładnie
defektoskopy, które
gania w stosunku do technolo mogą przejrzeć
na wskroś
gii i jakości wpływają na prometal i znaleźć w nim najdukcję zakładu, i na jej warmniejsze felery. Dopiero przetość. Trzeba się liczyć z wykonawszy się o stuprocentosokimi kosztami, jeśli chce się
wej niezawodności reaktora,
mówić o bezpiecznej pracy ewysyła się go do zamawiają 
lektrowni atomowych.
ceg:o - elektrowni atomowej
"Będziemy ni e Iyll{o wytwaZSRR czy też innych partnerzać reaktory mówi głów
rów z RWPG.
ny inżynier " Atomm aszu" S ta Pierwsze
reaktory,
jakie
ni s ław Jeleckij ale i sprazejdą z taśmy
produkcyjnej
wdza ć ich dziaJania w warun"Atommaszu" przeznaczone są
kach roboczy ch. Dotychczas
dla elektrowni jądrowych o
żaden zaldad na św iec ie nie
du żej mocy, których budowa
posiada takich mo:iliwości."
rozwija
się w europejskiej
Reaktory będą opuszczane
części ZSRR, w tym Chmieldo
podziemnych
kesonów.
nickit'.j Elektrowni Atomowej,
Podłączy się do nich centrale
budowanej zgodnie z dłu.go
cieplne i, jakby imitując reakterminowym programem enercję jądrową, wypróbuje się je
getycznym, opracowanym w
w warunkach roboczych. Oramach RWPG. Wraz ze Związ
prócz tego, w czasie podobkiem Radzieckim elektrownię
nych prób powstanie tzw. aatomową na Ukrainie wznoszą
kustyczna metryka agregatu
Węgry , Polska i Czechosłowa
jądrowego. Do czego jest ona
cja. Ilość energii, jaką otrzy potrzebna?
mają te
kraje z Chmielnickiej
Elf'ktrowni Atomowej
Chod zi o to, że praca reakwyniesie 4 mln kilowatów,
tora jest przewid ziana na 30proporcjonalni e
do wkładu
letnią eksploatację bez remonpracy przy jej budowie.
tu kapitalnego. Znac zy to, że
Produkcja " Atommaszu" mood czasu załadowania go p aliże być potrzebn a nie tylko dla
wem jądrowym w elektrowelektroenergetyki. "W przyszniach atomowych dostęp do
łości reaktory będą potrzebne
reaktora jest praktycznie wymetalurgii, chemii i innym gakluczony. Metryka akustyczna
łęziom przemysłu" jak pow której zanotowany jest stan
wiedział prezydent Akademii
wyjściowy reaktora,
pozwoli
Nau k ZSRR p rofesor Anatolij
kontrolować
"żywotność" jego wewnętrznych części p rzez· Aleksandrow.
JURU SlNlAKOW
pięć, d ziesięć i dwadzieścia
(sprawMdaweA APN)
lat.

Tr

Jeden z rO'Ljazdów
CAF-T., SS
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Bułgarii

stolica
u.łgaria

przygotowuje

1300-lecia
B donl&liobchodów
a
państwa.

~:ę

\st-

Twórcą

wojskową

i

i

państwową.

Jednak bardzo szyl:>k1> przyjo;-li
kulturę Słowian. Pierwsze pl'!m iona bu łgarskie, które nrzybyły ze stepów nadwoł żańskich
i czarnomorskich ~tały wchło

nięte pr-z.ez
słow lańsk ą.

Bab
ków

zarazt<m pierwszym władcą tego państw a był chan Asparuch,
który przekroczy ł . w 679 r.>J. u
Dunaj i osiedlił się ze swoimi
WOJownikami w delcie rzeKi.
PóinJej wojownicy Aspa ruch a
sta wili skuteczny ~pór armii
cesarza bizantyjskiegc Konstanty,n a IV, a następn i e o-panowali \.ereny Dobrudży aż do pasma Starej Płan illy . W 681 r.
powstało pań.stwo bułg arsk i e, a
jegc pierwszą stolicą zosiała
P ilska, m iejscowość położona w
pobliżu dzisie jsz.e.j Warn y. No()we miasto utwo.rzono w miejscu warownego obozu. Bulgar'Zy nanucili miejS(:owej ludności słowiańSkiej swą orgaflizację

bre
gdy
a drr.
sze z
dla
() il

miejscową ludność
połączem i'a
się
dwu ludów powstało prężne i
dobrze zorga.nizowane państwo

Z

o wyso-kiej lwlturze. Pliska. połowna

na stokach Starei Pła 
niny, nie ustępowała najwięk
szym i najwspaniaJSiZym miastom
wczesnośredn i o wie<'wej

E uropy.
P ierwsze pr.ce wykopaliskowe w dawnej stoliey Bułl:arii
rOIl;pCl(l'lęto W 1899 roku. Sil ene
z krótkimi przerwami k~nty 
nuowane do dziś. S:utema lvC'z-

ce badania archeolog-iO'Zne pozwoliły

edtwonyć

w Yl:lą d

miasta. Pliska mjmowala 211 km
kw. powierzchni
b ył o
te
więe jak na owe cz:I.Sy wielkie
miasto. Zbudowan. je w ksdalcie Dieregularnego trapezu o
bokaeh 7 na 4 km. Pliska otoCZCNla była fosą ora2 walem
ziemnym, a cru:Ś{;iowo mure m.
DZlieliła się na mi asto
zewnę·
tr'Łue z zabudową mieszk~l
ną i dz-iełnicą n-emieślniczą oraz mniejsze miasto wewn ętn
ne z rezydencją władcy. Na ~e
renie dawnegD m ill.sta male1ioDG ruYlY mo.numen talnych budowli. Były to m.in. wspan iale
budowle pałacowe o charak terze reprezentacyjnym, w ielka
bazylika oraz kilkadziesiąt malutkich
świątyń
budowan ych
prawdopodobnie pr'Zez miejscową

arystokrację,

urz.ęclnik óW

dworskich, wyżs:z y ch dowódcóW
WDjskowyCb. Pliska była stoliClł aż do 893 roku, kiedy
caJ'
SymeCNl uczynił głównym ośr«HIk.iem potęinejto jut. wtedy
państwa bułgarskiego Wif'lki

Presław_

Niem;a~ co roku dokonu.je ~i~
na terenie Do-br udży - kolebki
państwa bułga rskj~o jnteresuj~ych
odkr yć
archecJogicmych. Prz ynoszą oo e n()we
ślady najsŁarszego państwa bulg a rskJ ego. Przed kijku Jatv
prowadrone były polsko-bulgarskie wykooaliska w d;lwnynJ
groozie bułg arskim - Od.erry
koło Tołbu{'h ina

dy J
byli
tysi
(wic
ale
był,

czeI
niel
don
niz~

nyc
ne j
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A rzeka b iegni e obok. Pasuje!
D~br a f'i rma! Największe wypłaty pensji
pom ięd zy
T igard i
Dayton. Wy pIaty gotówką ka .żdego
pierwszego i piętnas t ego w miesiącu. A d zisiaj jest trzynasiy.
Dempsy

usiadł

zdumiony

po-

trząsnął głową ·

-

teki Alfreda
Hitchcocka
20
W każdym razi e - powiedczial
waham się przyznać ...
- Co?
- lst.nieje tutaj firma, która nazy,wa się WiruJetou Electronic Company, prawda? - Krisl.<lvich obrócił się do śc iany i wskazał na mapę O«o!icy. Położona jest o da.-iesięl: kilometrów od miasta w kierunku północny m przy Val1ley George R06d, która ptzeb(ega między
skałami i d rzewami.
-

-

N ie -

pow iedzi.a ł.

- To jest
niemożH~. Nikt nie potr afi
wyprzątnąć
opancerzonego
woau
w-amopor\owego p i en i ędzy , J>(>Tucz.niku.
- Wcale nie wiemy, czy mamy
do czynienia z jedny m c złowiekiem ,
Wik, czy nie? Pań ka żooa śniła e
jednym wilku, ale to wcale nie eznacza, że ten wilk nie przy prowadzi całego ~ stada. A jeśli odniesie
su.kce.s... - Kri.stovic h polo.żył palec na mapie. - Widzi pan tutaj?
Do oro.gi stanowej 75 stąd tylkc
maly skok, a ona prowadżi do auttostrady na południ e i do lotn.iska
w Da y tOJl. Jeieli bandzior będzie
m ieć nieco szczęścia, poleci dawno
~ chmua-y, zanim wywołany zo.stame alarm. Zawsze sobie myślałem,
że dla zawodowców jest l.<l og·romna pokusa ową fabrykę EJec,t ronic
o skou beć jak gęś.

http://sbc.wbp.kielce.pl

- Sądz.i
k nął ślin ę.

pan ... - Dempsy przeł
- Nie, te niemożliwe.
Ale przyjmijmy, że to prawda i
w ie rzm y w ten zwariowany sen:
nie w iemy przec l~ż, w którym
mi.ejscu d r ogi ma nastąpić napa d
na transport z pi eniędzmi . Najwyżej możemy naszym wozem patrolowym odprowadził: ten opance~zo
ny transp~rter.
- _ I spłoszyć tego fac eta, abY
~próbował przy najbl1ższej,
nadają ej się mnej okazji?
~ ie...
Pu_ łapka, to jest to!
Ale nie. mamy dostatecmie
dui..o ludZI, aby pilnować na Gzie_ięciu kilometrach drogi, przy)mu-jąc i bior~ serw sen Ve.rny.
Oc zylll>iście !oą wątpliwości,
Dempsy. Zastanawiam się tylko i
wypowiadam przypu~zczen.ie. Kristovich miał
spojrzenie obrażo
nego, a.le z.da'Wał się zdecydowany. - Zawsze możcmy ścią gnąĆ
naszych ludzi z miasta i ustawił:
ich z aparatami nada wczymi walkie-talkie wzdłuż drogi. Innych mogl ibyś my ustawić
na pooterunkU
na skrzywwanw, na końcu B75.
(CiW da_~
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współczesność
N.ieukrywana

Tak oto spełniło
się
raz
jeszcze
prz\:!Świadczenie,
że
uszczęśliwiame na siłę na dobre nie wychodzi szczególme
gdy czyni się to
metodami
administracyjnymi.
Tym uszc zęśhlwieniem
dia młodzieży

miało

być

- forsowane,
przez Ed Narda

() ile wiem,
Babius:ha - połączenie związ
ków młodzieży w ZSMP. Nigdy przeciwko
jedności
nie
bylem, tak samo zresztą jak
t ysiące ówczesnych działaczy
(wiadomo: w
jedności siła),
ale tym razem opory i obawy
były nader
oczywiste. W łą
czeniu "na siłę" dostrzegano
niebezpieczeństwo
zatracenia
dorobku poszczególnych organizacji
działających w róż
nyc h środowiskach,- w odmienne j
specyfice i 'WBrunkach,
posługu jąc ych się innymi metodami i
formami. Niestety,
przynajmniej w odniesieniu
do ZMW obawy te się potwierdzi ły. Zna1azło to
swój wyraz (choć i. inne przyczyny były nie bez znaczenia) w spadku
aktywnośd ' i autorytetu
orga nizacji młodzieżowej na
w.>oi , z.minimalizowaniu jej udziału w ogniwach sam<Jrz.ąd
n:~ch i prze<istawicielskich, zat~aeeniu poż ytec znych i skutecznych . b o autentycznie przez
młodzież pódejmowanych ini ..
cjatyw. D ało s ię też wyraźnie
odczuć w ograniczeniu
lub
\\TęCZ pogrzebaniu wielu form
pracy
kulturalno-oświatowej
\l"Iaczni.e z zanikiem amatorskiego ruchu artystycznego na

wsi.
Ciągnięto
wprawdzie, choć
iuż nie na taką jak
niegdyś
skalę "Każdy kłos
na ~agt;
złota " (na
kieleckiej
zlerru
zrodzoną przecież

kampanię) ,

kraj się jakoś mniej zielenił
i y.rolnie j zbierano plony jesieni, chwastami zarosły przez
dzie wczęta konkursowo robior,e ogródk i , przygasły
szkoły
przysposobien ia
rolniczego

• Na osiedlu im. XXXV-lecia PRL w Warc e jesz.cze w
tym roku przekazany będz ie do
Użytku mini-żłobek, w którym
Znajdzie opiekę 30 maluchów.
Z kolei na spotkaniu zorganiZOw anym przez Komitet Osiedlowy w radomsk ie j
dzielnicy
ldali n kobi ety jeszcze r az zgło
siły pilną
potrzeb ę
b uiow v
Przedszkola, dekl a cując pomoc
". UCz€czywistnieniu tej nieZbędnej placówki.
. • Biur.() Tur ystyki M!odzielOWej "Juvelltur" w Radomiu
organi'Luje Dd 1 do 6 kwietnia
br. kolejną wy cieez.k4: d-o Budapesztu. W pregramie zwiedzanie si-olicy naszych połud
nio wych przyjaciół oraz inne
atrakcje.
• T rzy radomiank i, uczennice Zespołu Szkół Medvcznych:
Liliana Jędru szewska , kata"rzvna Abram czyk i Zo{ia Piętek
Zwyciężvłv w wojewód:ukim finale XIV Olimpiady Wiedzy

j~szcze przed wojną
zaInICJOwane w Sandom ierskie m i coraz
rzadziej
słyszało się o
młodych
co
to
własnym
sumptem świetlice budowali i
'remontowali, a na dr9gi mniej
ochoczo', bo z naczelnikowskiego nakazu, wychodzili.

N ie o to jednak chod7Ji,
by teraz szaty drzeć i ubolewać nad straconymi
szansami. Bo
oto
w
kieleckim
WDK znowu
zagrały
kapele z Miechowa i Pińczowa
i w takcie ludowych melodii
odrodził się Związek Młodzie
ży Wiejskiej. Wśród
wielu
młodych twarzy także i głowy
siwiuteńkie, posrebrzane. Jest

Janek
Kondala
jeszcze z
"Wici", Janek Łysek, Heniek
Wrona, Antek Baryła, :Marek
Kwieciński kolejni
przewodniczący
ZW ZMW. Jest
wielu działaczy z tej organiF.cji się
wywodzących. I oni
chyba najmocniej prz eżywa
ją chwilę, gdy Bartek Molenda przekazuje
dawn y, skrupu latnie
przechowywany
sztandar nowym przedstawicielom
orga nizacj i
na jej
pierwszym,
Wojewódzkim
Zj eź d zie .

"Tworzymy nasz
z wiązek
nie na zasadzie sen t ymentów
do przeszłości, ale z najwięk
szych potrzeb
i
pragnień
mł~deg~
pokolenia
wsi (··.l
C hcemy
walczyć o
słuszne
sprawy
polskiej wsi, o god ność zawodu
rol nika, o szacunek. d la jego ciężkiej prac y. Naszym celem dalekosiężnym jest awans cywilizacyjny wsi, a bieżącym - pilne wyrównanie dysproporcji
między
miastem a wsią w
dziedzinie
oświat y,
kultury,
opieki
zdrowotnej, roZ'.voju
sportu
i
usług.
T worząc
zw:azek :;tanęliśmy na stanowisku, że młodzieży wiejskiej
nal eży się samodzielna środo
wi skowa organizacja" - m ówiono na zjeździe. I dalej:

potrzebę i
chcemy
współpracować ze wszystkim.
organizacjami
młodzieżowy
mi, które
rozwijają
swoją
działalność w oparciu o zasa-

społecZll1a użyteczn~Ść·'.

OOKOSCZE"LE N A

Pi elęgniarsko-Położn iczej, kwalifikując się do centralnych e-

liminacji. W pracach
pisemnych głównym tematem były
różnorodne formy ()pieki
nad
lud żmi kalekimi w ich miej.cu
Zamieszkania.
• Na plenarnym posiedieniu
Wojewódzkiej Rady Pnyjaciol
Hai"cerstwa w
Radomiu J:;l-

,

• ~p iewająca grupa PTTK z
R ado.mia uzyskała wyróżnleOle
na V Ogóln().polskim Pr-ze o ą
dzie Piosenki T UCyst7C2'4lei w
Bi€lsku -Białej .
Uhooorowana
została
piosel\ka ..Dom", do
której słowa i muzykę napisał
Cezary J awoszek.
• Ośrodek zkolenia
Kier9weó~' Li~i Obrony Kraju w

alejdoskop
pr~ram pracy
najb liższe miesi~e. Zakł ada

twierdzone

na
on
m.in. rozszeuerue bZy dla or~ aniZAcji harcersk iej akcji letniej, re lizacj4: operll.e;;i .. Mój
region" oraz budo wę pomnika
ku czci radomskieh
rcenv
pole~ł .. ch w walce li okupantem nitlerowskim.
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młody

h

Radomiu szkoli roeznie około
mieszkańców
ziemi radomskiej, wydając pozwolenia
na prowadzenie motecykli. samochodów osobewyeh, samoehodów eięiarowych. autobusów
i cią~ników. Więk ?;~ kursantów to ludzie młodzi, w tym
przedpo borowi.
10M

'I

Własnego

M.

Fot. D . J aIow-ieclDi

Mniej przywilejów
no uczelniach

"Widzimy

dy ustroju socjalistycznego i
Konstytucji PRL".
Wtedy właśnie
dysonansem
zabrzmiała
wieść
o
organizowanym "konkurencyjnym" zjeździe
organizacji,
która podobno ma identyczny program, jedynie w podpisie domaga się m iana ZMW
"Wici". Wted y też
aplauzem
przyjęto
list
z kieleckiej
"Iskry", w którym Zakłado
wy Zarząd ZSMP wita i pozdrawia swyc h przyjaciół z
kieleckiej wsi widząc w nich
współpartnerów w
realizac ji
dążeń młodego pokolenia.
Rozległe są założenia
programowe
odrod zonej ZMW.
Tworzenie możliwości
społeczn1J-zawodo weg o
awansu,
kształtowanie
prawości charakteru, rzetel ności, odwagi
przekon a ń i wrażliwośd społ ecznej . W spółuczestn:ctwo w
życiu ","si, w
rozwiązywaniu
żywotnych problemów gospC'darczych, oświatowych, kulturalnych. Notes
w
toku
d yskusji pęcznieje od zamier zeń . Mimo że hasło\',;e, nie raz o gólne, twardo
wydają
się być osa d zone w
realiach
rzeczywi§tości i równie twardo po stulują
zmiany, które
tworzyć powinny
nowe perspektywy dla młodz ieży wiej skiej, nie zapominając o chlebie d la kraju.
"Nie możemy się stać organizacją do
poklepywania po
ramieniu i
manewrowania.
Ylusimy unikać działań pozornych i na pokaz ( ...) nieważne
będzie ile transparentów przyświeca młodzieży przy budowie drogi czy hoi ka - ważny
będzie
efekt tej
pracy, jej

lI'a.doŚć

niej przywilejów na ucze lniadt, a więc trzeba się
tt:raz więcej uczyć. Studenci,
którzy
zaprotestowali
przeciw przywilejom, mOŻe nie
rozumieli, że swoim młodszym
kolegom w szkole gotują cięższe
życie. A może doskonale rozumieli? Może o to właśnie chodziło, a także o to, żeby
wprowadzając
zasady bliższe sprawiedliw ości podni eść
wymagania wobec uczniów i tym samym
uchronić same
studia
przed
deprec jacj ą. J akie to zaskakuj ące, że młodzi e ż sama zaprotestowała w ten sposób
przeciw
obniżaniu się poziomu wyższych
studiów. Bo nikt nie zaprzeczy,
ż e przywileje miały z-decydow anle negatywny wplyw na poziom w szkoła·~h i na studiach
Co na to dale j ministerstwo?
Miło donieść, że przywilejów
będzie
mnie j.
Ministerstwo
uchyliło wiele przepisów, a tym
samym znikn ą pewne prakfyki.
Obecnie bez egzaminów wstęp
nych będą przyjmowani
tylko
"olimpijczycy", którzy
nadal
za chowują prawo do swobodnego wyboru
uczelni. Uc hylono
natomiast tak ostro krytykowany przywilej dla prymusów ,
który dał nawet pole do nad użyć. B ędz[e n'~s:ona 2-procentowa rektorska rezerwa miejsc,
która - powiedzmy to wyraź
nie - stwarzala szansę dla synalków ludzi o dojściach, chodach i układach . Tym
samym
odetchną sami rektorzy. Koniec
z naciskami, koniec z telefonami. Zachowane
jednak
będą
punkty za pochcdzenie, przeciw
czemu też kierowało się ostrze
krytyki. Chociaż - trzeba dodać - górnicy zrz eszeni w ,,solidarności"
byli "za". A tai\:że:
związki
branżowe,
r obotnicy
huty im. Lenina. Sama jednak
<;prawa jes t bardzo p oważna.
Trzeba się nad nią zas tanowić z
następujących powodów.
Od 1970 roku coraz mniej sturobotniczej i
diuje młodzieży
chłopskiej. W 1970 r.
młodzie z
robotniczo-chl0p'ska
s t anowiła
44 proc. przyj ę,ych na I rok studiów dziennych, a w 1980 roku

M

15- letni mieszkaniec R a dom'a, Piotr ( prosił o zachowanie nazwi~a w redakcji)
otrzymał z rak zastępcy
ko.
mendanta miejskiego MO, kpt.
Marka Łasitiskiego nagrodę skladany rower - za pomoc w
ujęciu spraw<:y napadu rabun kowego na Janinę K., zamieszkałą przy ul. Kusocif,skiego 2.
Od wagi i zimnej krwi pogratulowali też Piotrowi - komen dant miejski MO. ppłk Broni sław
Marczyk i dyrektorka
Szkoły PodstavlQwej nr 5, Bogumiła

Łeperka.

e Zespoły ze Szkoły Pod.
stawowej nr l
w Pionk ach,
Szkoły Podstawowej nr 2
w
Szyd łowcu i ze zbiorcz ch szkół
gminnych
w
Blałobneltach.
Chotczy i Potworewie etrzy_
mały wyróżnienia na m
Fe.
stiwalu Piosenki H arcerskie j i
2ołnierskiej, jaki odbył się w
mareu w R ad.miu.
(elu.)

http://sbc.wbp.kielce.pl

zaledwie 39 proc. Zaś
udział
młodzieży chłopskiej
kształto
wal się na
poziomie 13 proc.
w
1970 r. i 8,5 proc. w 1980 r.
,Tak SIę wydaje - póki nie wyrównamy poziomu
wszystkich
średni ch szkół w
Polsce, póty
punkty
preferencyjne będą w
miarę sprawiedliwym sposobem
na wyrównanie szans.
Chodzi jednak o to, czy obecnego sys temu nie należy zmienić,
popraw ić ,
ulepszyć? Na d
tym
wł aś n ie pracu j ą naukowcy z Instytutu Polityki Naukowej ,
Postępu
T echnicz.nego i
Szkolnictwa
Wyższego.
Proponują oni:i
warianty rozWiązań:

P ierwszy: utrzymanie dotychsystemu preferencji,
to znaczy przyznawanie 5 punktów dGdatkowych
kadydatom
pochodzenia
robotniczo-chłop
skiego.
Drugi: zastosowanie zamiast
"punktów
pochodzeniowych"
preferenc ji śro dow iskowo-tery
torialnych. To znaczy,
że
o
przyznaniu punktów
d odatkowych decydowałoby miejsce zamieszkania kandydata, a prawo
d.) purktów miałby za'ówno syn
rolnika, jak i syn lekarza wiejskiego .
Trzeci: stosowanie obu typów
pre ferencjI.
Który wariant weźmie górę?
Zobaczymy. Projekt ma być zapewnia r esort poddany
społecznej
kOl,1Sultacji. Osobiś
cie opowiadam się za rozwiąza
niem pierwszym, czyli dotychczasowym. Jest j u ż sprawdzone.
P oza tym wiejski - lekarz z dyplomem może lepi e j
kształto
wać swoje dz:ecko niż rolnik z
wykształceniem
podstawowym.
Kompromis roz wią zania trzeciego oie trafia mi takŻe do prze konania, gdyż mnoży przywileje, które należy jednak ograniczać d o minimum.
ewną szansę na
uniknię
cie stoso wania jakichkol_
wiek
przywilejów daje
opracowywany
aktualnie
w
Instytucie P olityki
Naukowej
zupe łnie nowy
system przyj~ć
na wyższe uczelnie. Jest to tzw.
"system
wieloczynnikowego
postępowania kwalifikacyjnego!'.
P olega on na
wszechstronnym
r ozpoznaniu predyspozycji kandydata na studia, prowadzonym
w drodZe testów i arkuszy ocen,
w ciągu kilku lat nauki w szkole średniej. P ro pc>nuje s ię, by
grono pedagogicz:le w ciągu powiedz my 2 lat - przed maturą prow adziło
szczegółową obserwację uczniów, oceniaj;lc jeh
przy pomocy t ~stó\V i arkuszy
ocen pod względem
poziomu
intelektualnego,
predyspozycji,
motywazcji do studiowania. Chodzi więc o wieI stronny,
wewnętrznie spójny system
oc.en,
który by pozwolił wyłonić najzdolniejszych.
Na razie
wyglada na to, źe
l epszel!o sposobu roa nierówrroś
ci startu niż punkty za pochodzenie nie da .ie w::mvś l eć.

czasow~go

P

H
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SpD .eeze
M2Ią.ł rok, jak przy ul. WSllólnej Sa w K!iJelcacll ~ario ~środek
Kultury LMe-radl;ej. O thia.la.}oości. ośnod'ka I"O'llJIIJawuamy 7. JC'g0 doyre~torem, St.anBt5ławem Roga-lą.

- Jaki cel Przyświecał pOwstanilU tej placówki?

_ Współcz~na liter.a.tu.rn, a
zWlaS7lCza poezja tak bardzo 0d,mienna od tradycyjnych gustów i u.poóobań, wymag.a .szczególni.e aktywnej 'i mądreJ krytykd pośredni~cej między

tą a

.JX?C-

ozyielnokiem, od6'łamaJą
cej =ówno autentyezne w~"toO:
ści twórcrrości jak i
trw~ceJ

pu&te ga.du1~-two, J'lI3€'Ilrl<>głębię.
Problem too nawwałbym edukaoją li~acką
s.poJeczeństwa.
I
toG właśnie jest jeden z celów,
jaki stawia sobie oi;rodek. Becz
systemu u.powszech!l~ni~. sztukń

nie moina móWić Ó JeJ 000;woju. Pisanie do sruf1ady. zwy~
klo się lJIWażać za przywileJ ~a
fomanów. Za·tern dla ~OOta
Iych twÓI)ów za·inreresO'Wame
spolee:z.eństwa ma
~tawowe
z,naczenie. Stall"arny się wię<' peł
nić furureję mecenaltu 7.all"ówno

ole'

Na początku marca .0/. uczestniczyłem
w seminarium
Klubu Krytyki Artystycznej
zorganiwwanym pr zez Radę
Naczelną
SZSP.
Więkswść
przedstawionych na seminarium referatów i dyskusje dotyczyły funkcjonowania
krytyki litera-ckiej, związanej z
życiem młoooliterackim . Jakie
głosy dominowały
w dy s kusjach?
Zwrócono uwagę na brak
pełnowartościowego .
opisu
młodej literatury, z:astępowa
nego przez recenzje pojedyn"
czych doką.nań. Obok kryzy s u
młodej
literatury
dostrzegano też kryzys krytyki.
Jaka wię<: powinna być kry tyka? Otóż postulowano, aby
krytY'k brł nie tyIk<> obserwatorem, aJe także u-cze stni kiem zdarzeń. A więc mooel
krytyki uczestniczącej. Rozu,:,
miano ją ł jako
działalno ś ć
praktycwą i użytk()wą w stosunk u do samej istoty tworzywa liter,ackiego. Może to
zapewnić model krytyka, działacza i animatora życia mło
doliterackiego.
ZWlocono uwagę na potrzebę powołania ogólnopolskiego
informatora o· życiu mlodoliteracklm. Seminarium zakoń
czył wybór Ze~połu Roboczego ds. utwor zenia Rady Literackiej. W
jego skład weszli: A. Pietraszewska (Kielce),
J. Karecki (Opole), K. Lipowicz (Gdańsk), P. Soroka, A.
Naglak , B. Jasiński (Warszawa). Zespół ten po ko'nśultacji
z przedstawicielami środOWisk
nieobecnyc)1
na llemilłarium
stworzy podwaliny . do atwonenia Rady Literackiej.
Rada ta mialaJby
zadanie
reprezent&wanie
środOwisk
młodoliterackich na' zew!1ątrz,
opini&wanie i organi2;owanie
działalności
wydawniczej,
współudział w organizowaJliu
imprez o charakterze ogólnopolskim.

za
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vrooI:>ee twÓł"CÓW j.ak t odbiorców ien dziel. Panoc S2.1C7.€gólnie potnz.ebna jest twóroom mło
dym, którzy jesu.cze nie mają
si.ły Pl'Zebicia. Ponadto dotUJ:
men.1nljemy cały roch lJ.leł"aclri
KieJ.>e.oczyzny.
- Jakie wog·; pre>wa4k1\ do
tego cdu?
- Na;;za
działalność
ld:z.i~
gIlówni.e w tr2ech kierunk.acłl :
praoa e.dy.torsk:a, popwaryz.a·tot"sm i d<>kumentacY'jna. Udało
się nam w m1ni.onym r<»w reaktywować senię wydawn~ "BL
blioteka Swietokf"'zy6ka" w Wyóawnktwic Lóda.kim. Serię "Bi.bliobek.a Swiętoknyska" :z.adnicjowal w K.i.eJcach J pr~w.a~
pr0e!Z khlam lat Ja~ Marua GUl;g~ pod koni~
la,t c:zterolziestych. W ramach tej' serii wydano wówczas 20 pozycj-i. Po
jegQ wyjeżdzie z Kielc i.nicja~Y'
wa ta wpadlla . aby dopiero ożyć
na nowo po 30 latach. W tej
serii 7.amiJClrz.amy w najbliŻSZYch
la·taah wydać następujące pozycje: .,Antologia poezji o regioniM! kIeleckim" pod I'edakcją
SbD'isła.wa Za.ka, t>o.m
wiers'l.3'
Feliksa R.a.ka i Rysz.a.rda Za.mojskiego,
wybór o.powiadań
Wa.ldema.ra BabiniC7.a, wybór opowiadań
Ewy
Dąbrowskiej
-Orzelskiej pod redakcją Slo
~ oraa; "Ioiormator
pisM'ZY
Kieleoozy:lJDY" w opracowaniu
St.a.nisl:a.wa Nyczaja. i m~im. Ponadto w Wydawn·i ctwie Lódzk~m
na druk cz€ka tomik wie.rszy
Adama Ochwanowskiego za.tytułowa.ny "Dopóki żyją matki na~
sze", w przy·g otowaniu 7.a . są
tomiki wierszy trojga młooych
poe-tów: Aliny Pietrasz e wskieJ,
ElZbiety Wr:roskdewioz i AndI"Zejla PisJ{u.JaJm..
i
Ba'r dIw li.czyniy n... ws.pólpracę z naszą k:ieJecltą poligra.fią,
aJe jak na r.a:z.ie }ej efekty są
dość ·mirze,rne. Ot5tatni() wydane
a.r1ru6ze poetyckie dof"lllJoowaliś
my aIŻ. w Puoław.ach , piJln.}ewaź
w Kieloach żadru!. 2: dwu dtrukam nie chciała się p-odjąć tego
7.3da.nia.
Wykonatt1ia
obwolut
podjęły się K.ieJecki~ 7.aklndy
Wy;robów Papierowych, ale choć
jest już 2 ~ie.siące po terminie
nic konk.l'eŁnego w tej spra,Wlie
nie slychaĆ.

w
I woje.:
dzia.lalności za.pisać na plus?
- ' Myślę ! że udaro nam się
przerwać zlą passę l że wr~S2cie l"UISzyliśmy do prz.odu z pracą wydawniczą. Staro
się
to
dzięki ooooistemu zaaJlgażowa
JloiiU Henryka Jachimowskd€go.
Na szeroką skalę udaro nam się
rÓWll1ież ooo;winąć cykl spotkań
twórcami I krytykami. W ub.
rolru w ośrodku jtośoiłi m.m.
B. Dr07.dowski, T. Sliwiak, J. Oz·
ga-MOOhalskl, J. Koprowski, M.
' W&żklewicz, B. torakoW56.i, M,
Piłot. Nie narzekamy także IJa
bl'ak frekwenCji. Na spotkania
orga.nLrow.ane w ośrodku przychodtzd mlOO'z.ież szkolna l stu. deIlc:ka, dorośli, przedstawicieIe . różnych środowisk i 7.aWodów. Szereg imprez organizujemy wspólnie z. Towarzystwem
Wiedrl)' P~zechnej w ramach
Kl~ Wiedzy 1 Myśli.
Dobrze .pootawilOna jest prace
s młod:Ymi ··twóroami. · OśrodEk
swoimi . ·możliwośclaml., rangą,
presbiźem,
m~1
gwarant<>wat
Im PMwo do r()(lWOju , doołoo
na.Jerua we'l'SZtahl aJ'tyst~Zl1ego
publikacji' wydawnIctw . . Iną
-

Co

moilooie

z

e::t.€>j rOlZpr<>S'Zą się, bądź zarnłlk
ną. Tradycją ju~ stały się dys-

lrusje nad waT"t5zta4em poetyckim
młodych. O skład:z..re forum na
plerwSQ:e spotkanie dyskusyjne
deeydu.je sam a·u lor , w następ
nych bi()J["ą już \ldział krytycy
bą.d-ź
poeci s.J)OIla środowi s ka
1ci",leckiego.
Na srerook ą skalę, na.we.t może za szeroką, prowadzimy działalność konkun;OW'ą.
Aktualnie
lIrwta!ją konkUrsy dIWa poe t y-

Ostatnie lata przyniooły
ni.om S2lk61 Muzy=ych I
stopnia w Kielcacll znaczne
cesy art)1'StyCtZdle. Mloozi
cy z Kielc zdobyli czołowe
ca na ogólnopolskich
ohaJJJach. Przypomni.jmy
wiskJa.
W 1975 r. Maria Gosek,
Bołesł.a.wy
zy~kała II mie}sce
polskim k{)nlmtti~

oi.oa

oJme, jeden ogłoszony WŚpólnie

z WSP dola studentów pierwszych 1at i drugi " O Swiętokrl.y
ską Liirę" oraz koefl~ ' na pamiętni1ci pod ha~lem "Moje ży
cie i praca".
- A 00 zapisałby pan na
)roDło milll\J6. W widu śrooo
wi61lacb słyszy się opinię, że
działa.lność ośrodka jest
2lbyt
malo ekspansywna.
- Rok w życw culowóeka to
Qkr~ nJ.ewielki, a 00 dopiero
w życru placówki. Myślę również, że :z.achoozi ścisła współ

Lodzi. W 1977 roku
P.a.wJik uczeń Andizeja
roobylł VI miejsce na
szkolnym konk,u'l'si~ n;"U"l,;'<!V'''''
nym w K!eJcach. W
rokJU Włoozimierz Pawlik
latzl się wśród najleJ>SZY'Ch
ogólnopolsk.icłl
w Opolu. Zaś

w ub. miru
gólnopolskirn f€'S>tiwalu
dych skrzypków w
Magda Mrug.a.ła, uczen.od.ca
fa.nii Stolarc7.yk uplaso'1l"aJa
na III miejscu.
Te sukcesy cieszą. J€dnak
jak podkJreśla.ją Pf'(l.agod2Jy
nie pnychodzą tak łabwo.

za.1eMoość pomiędzy liczdmością
śr-odowiskla
liJteraciG€go, jegoO

doroblciem i Wbiorcami tego
doroblW.. p.rrzycma-jmy to s.zczerre, śroóoWtisko literackie w
KieJ.CI3cll nie odgrywa znaczą
cej roli w skali I«aj.u, ak ta
ziemia nie odczuwa również
tak '. bacdzo głodu
litera·rury,
p.oeczj i, te.a.tru. I nie pr7Jygarnia twórców jak inn~.
- Wasze Plany i za.mderze-

o

trad

...

CJI SZ

c~

wykładów
popuJa"yz,u~ą
litetrarurę Kielecczyzny wystąpił Zail"ząd OddZ>iału Miejskiego Związk.u Emery1ów. Re!flci-

cyen

stów i Inwa li.dów w Kielcach.
Za stanowić się mll<si my nad no.wymi formami aktywizacji ży
cia literackiego.
- A m.ail"zenia?
- Ma.r.zy mi się większe zaint'.er>e6oW3nie OOrookiem ze sbrony włiadrz «.az \l.tW()ol'1ZP.noe w
Kie lcac h oodziału Związku Literatów Polskich.
-

Dziękujt; S'6

ro.zmoWt;.

Rozma.wiala.
. MARIA RECROWICZ

Konkurs
poetycki
II Konkurs Poetycki dla
twórców z województw kieleck iego i radomskiego' ogło
sił Klub Miłośnik&w Literatury i Sztuki przy MiejskQ-Gminnej Bibliotece Publicznej w Grójc4: Trzy teksty utworów w d,.... óch egzemplarzach (jeden tekst musi dotyczyć ziemi grójeckiej) należy
nadsyłać do 15 maja .pod ad,Tesern bibHoteki w Grójcu,
ulica ZWM 1.
Dla lwycięzc6w przewidziano nagrody pien Iężne i wyróżnienia.

~zy

szansa dla

ol

ÓW

nia?

- KontyJnuoww!
roz.JXlC'Zęte
kL€e"lllnk.i dtz.ialalnośd. Poo~yć
krąg n.asrzy'Oh bywaków o śro
dowiJsko emery·t6w I rencistów.
Z inkjatywa
zorgan~ania

.

"JesteśCie młOOtz.i
kochajcie
się". Pod ta'kirn hasłem właśnie
odbył się w· namym lic€-um ko-

lejny wieczó'r poezji. Imprezy
takie mają już u nas swoją
tradycję odbywają
się
raz
na mi€6iąc i są organ.i.wwane
przez po~ zczególne klasy . Da ją
nam one możliwoś ć blia.szego
poznania
sylwetek czołowych
polskich
poe~ów
i ich twórczości. W t ,ID rum szkolnym
wieczory poezji pośW1ęcone by_
ły:
Janowi KochaJJowskiemu,
Konsta·ntem,g nde!or,nowi Gał
czyńskiemu
oraz Czesławowi
Miłoowwi.
8potka·n i " z poezją
Jana z Cza.rnohsu ora2 laureata ~goroc7.nej nagrOdy Nobla
miały

Palące

formę
kOlllwenf'jonalną.
się świ ece wprowadzały

słuchaCzy
w nastrój powagi,
Slkupienia. melancholH . Odmienną formę pnybrał wieczór .poezji GałC~ynski€-ge . Był to montaż o różnej ' tematyce z przewagą więrszy satyryc:z.nych. W
pr7.eCiwieństwie do inny!!h imprez tegO' typu, na sce<n;e . pa_
nówał ruch, a więc .. mocż,na już
byłe mówić w tym
przypadku nawet e ' teatrze.
Wieczór poe2}i miłooJJej, który odbył się 5 marca br. mial
charaktCT . tradrcV:lJly. Obejmewal on utwory miłos,!l~ różnych
po€'t6w .. ' wśrgd któ 'ych zn;łleźli
się: A. Mickie"dcl 'J Słowacki,

M.

Pawlikow3Y Ł -Jasnorzew ska,

A. Asnyk I ;l11ni.

dosJć

ciek'łwa

Montaż

miał

kompozycję:

prZld~tawiał
wszystkle kolejne
stad;a miłośCI, ~znwszy Id
uir:renia ukOCtlanej osoby .aż de
!'O'lstania. Oczvwiście
p08U7.ególne utwory były odpowiednio
dobrane d() określonych części.
Uczniowie klasy II e - goopodarze owego wieczoru - starali się dać z siebie wszvlStko.

młodych

Członkowie:
A.
l. Lutek, B. Kubieka, B .
rafin, B. Sobczy.k - kI. III d.

talentów?

Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy pow- "Poezja", Bohdan Droroowski. If!111r~ZY te
w Kielcach 10 lat temu. Współzałożycielami też najczęściej łączone ze spotkaniami
i pierwszymi jego członkami 'byli m .in. Henryk towymi młodych poetów, w kt6rych biorą
Kawiorski, Ryszard Zamojsk i, Bogdan Betz. Klub 7.aproozeni twórcy. Spotkania warsztatowe
ten d2iałał początkowo przy Zarząd7.ie Woje- na celu ·prezen tację wybranych utw.or~w
wódzkim Związku Młodzjeży Wi'ejskiej, a · na-o --------------------Ir.I ~
stępnie po utworzeniu Federacji przy ZW ZSMP. .,.
.. - Twórcy tego ruchu, kt6ry narod7.ił się -Jlod
k'Ool1iec l30t pięćdziesiątych, stawiali sobie za Jl()d- .
stawowy cel dotarci~ do młodYCh uzdolnipnyeh .
artyst~znie ludzi z prowincji i objęcie łeh 0- ,
pieką. · Początkowo kluby miały skupiać ' oprócz
m10dych literat6w, także .JJl4llarzy, jak . równiei .
sympatyków twórczości. Te ostatnie zamier·zenia
w praktyce nie . doszły do .skutku. POilieważ
kluby powstały w dużych ~odkach nie de kc,Óca też został zreali:rowany . c·el poS11>kiwani~ m.ło-.
\t6w.. KKMP ~az wspólną
dych talentów na WSIach.
Kielecki KKMP przeżywał okres swejęge naj- mi i br;lkami przedstawi()f)ej
.
KÓJ)kurs o Swiętokrzyską Lj,rę
większego rezkwitu pod koniec lat
siede'!ldziesili tych. Do stałego obyczaju weszło wówczas , cyjnie odbywa się w maju i wrześniu
organlizowanie d.wóch imprez - comiesięcznych . czą w nim łlie tylko młedzi poeci z nu,;/" WV>',
Kieleckich Spotkań Poetyckich oraz dwa razy twa kieleckiego, ale także zaprasza.m są ~o
do roku kOJlkursu o laur Swil;tokrzyskiej Liry dział.u w nim debiutujący twórcy z inny.c
P~j1. glon6w kraju . Daje to kielc7.3nom mozl
Z a łoże-n~em Kieleckich Spotk ań Poetyckich jest konfrontacji. Wiersze laureatów drukowane
zaprasza nie znanych twórców. W ubiegłym ro- w kieleckich "Przemianach".
Druk w gazecie, czy też w i1llllych wyda
ku «otcił m.in. na tych spotk aniach Tadeusz
Sliwiak ora z redaktor naczelny miesięcznik a twach - to dla młodego twórcy najwi ę k sza
stał

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Wpisać życie w poezję ~

I

Bohater piea-wsrzego tomiik-u Zd'liisla-

~a Antols~iego "Samosąd" (1978) tęsk
nIł za zyclem. autentycz,nym, n~k.fę_

.,;Wy.baoz"

•

I

fda.p)

."Hamak"
•
•

nic

•

WIeCe]

Poezja młodych i najmłod
szych poetów spotyka się czę
sto · z krytyką czytelników, iż
stroi się w pozory głębi i wy'"
rafinowania. A kOlllwelicje nowoczesne,
brak
rzetelnego
warsztatu poetyckiego, odsła
niają
po prostu nieporadność
artystyczną i ubóstwo i:ntelek- tualn.e. Toteż tomiki poetyckie
- jak stwierdzają księgarze · nie są sprzedawane spod -lady.
Ale bądźmy sprawielmw;.. Pot'tów, albo mówiąc skromniej :
· ludzi piszących wiersze złe by· ło ' w każdej epoee bardzó wielu. I qopiero przyszłość "korektorka wieczna". jak pisał
NorWlid, tylko nielicznym i najlepszym wystawi przepustkę na
Parnas. Nie wtępiajmy wjęc w
czambuł
poezji współczesnej,
lem po proobu czytajmy ją.

*

* staraniem *Ośrodka
Niedawno
H:ultury Literackiej w Kielcaęh ZOl!tał wydaJlY debiutancki .al'kU8Z poetycki młodego
kieleckieg() poety Andrzeja Piskulaka zatytułowany "Kluczem
do baśni może być wytrych".
A oto recenzja, jaką }\ry.s.tąwili
mu młod~ czytelnicy, uczniowie III klasy "biologicznej"
VI LO im. J. Słowackiego w
Kielcach.
- Wiersze A. Piskulaka podObają mi się, są, ja.1{ mi
SIę
~.aje, moim~ własnymi. Wy'razaJą to, 00 Ja chciał.a.bym pcwiedzieć, gdybym pió; ała poeozję.
Są nieco pesymistyczne, ale ich
autor bardzo trafnie ocenia rze-

Ji'rzywy'kliśmy do tego. że o
studenckim ruchu kulturalnym
pisze się żle. Kultura studencka
praktycznie nie istnieje, jeżeli '
nie liczyć dyskotek i sporadycznych spOtkań z kimś znanym w
Klubie "Pod Krechą".
. Z początkiem ub. roku akade-'
mickiego w kieleckim ruchu studenckim zaczęło się wreszcie coś
dZIać. Powstał SKIK -' Studencki Klub Inicjatyw Kulturalnych
w którym działać miało
kilka sekcji. Ogień · okazał się i
tym razepl . słomiany. ' Pracuje
tylko . jedna se'k cja literacka,
. klóra-:1lrzekształciła się w g·ruczywistość, konkretną sytuację,
.pę pOe.lycką pod nazwą "Hamak". Grupa przetrwała, mimo ' ja~ą mamy w kraju. RozumiE"m
je i - jak mi się zdaje - Odwielu niepomyślnych zdarzeń i
czytuję dobrze.
w chwili- obecnej Liczy pięciu
- Poezja tego młodego czło
członków,
studentów WSP w
wieka pod-oba mi się. Jest peł
Kielcach. Są to: Alina ' Pietrana refleksji i zmusza do zastaszewska, Bożena
Chojnacka.
n()wienia. Przyznam jednak, że
Marek Swieoa, Krzysztof lrski
jest to poezja dość trudna i nie
i Tomasz Martyniak. Wsp6łpra-=
za wsze dla mnie zrozum,iała.
pracują . z "Hamakiem':
rówMyślę , że warto wydawać wiernież Marek Ka.rpiński z UJ w
sze m}odyc)J. .poetów, bo często
.. Krakowie oraz Krzyszto-f Kujest to tw.órczość bardzo warpiec, akt<>lr' T-eatrU' :Zydowskiego
tościowa. Awa-ngarda nie zaww Wąrszawie b. student kielecme jelit zroz~miała dla wszystkiej WSP-. kich wsWJ.cz~yeh, ale tak
Na początku tego roku aJuijuż. zaws2.e byM i peWfllie bę
demickiego okazało !Się, że grudzie.
pa nie może ' organ~U)wać spot- Wiersze.są bardzo mądre
. kań; jak przedtem. w · Piwnii CZęftO trudno zrozumiale. Zacach ' Domu StUdenckiego "M~
wierają wiele ukryty~ myśli
moza", pÓIlieważ rada JlIJies.zkań- · i aluzji. Tematyka wierszy
ców p06tanowiła wykorzySUlĆ lejest in'teresująca, dobrze by
kal mI" siedzibę klubu kibica (1).
jednak było, gdyby autor za,EMalia o '· piwnice trwa . nadal.
prezentował ' ją w sJ>Q6Ób bar"Hamak" schronił śię w ' klubie . dziej CzYtelny. Nie zn am się'
"Wspak" i tam pewnie przetrwa '. dODrze na 'poeżji, więc ni-c wię
cej na ten temat nie mogę podo lata. Plany ma bogate : 'udział
wiedzieć.
w Ki"eleckich Spotkaniach Poe- Wiersze A. PisklJlak.;l potyckich. w Radomskiej Wiośnie
dobają mi się, ale zafasl=ynoLiterackiej, wyjazd na spotkania
wana nirrii nie jootem. Więk
warsztatowe do WarSU1wy' i
Kra}riowa, a także pUblikacje" szość utworów ma charakŁe'r
pesymisty=y.
Poeta ni-e ukrywłasnych utworów, ' nie
tylko
wa tego co brzydkie, a wręcz
pos~czególnych
członków, ale '
przeciwn·i e, stara się to uwyarkusz całej grupy, która pragpuklić.
Pokazuje
banalność
nie coś robić, skoro inni nie rewspółczesnego
życia, bezideobią nic.
wość,
obojętność
dzisiejszego
ALINA PIETRASZEWSKA
sPOłeczeństwa. Zającie sie taka

. Kielce nie mają własnego przez ZSMP arkusze poetyckie m.in. Andorzeja
w minionych latach z róż Piskulaka, Elżbiety Wrzoskiewicz, Aliny Pietradawan o sobie z tym radę. szewskiej. Wydawnictwo Łódzkie zobowiązało się
!I~ np.
plakaty poetyckie, też wydawać serię debiutów kieleckich twórców.
funkcjonował: LiPierwszą książką z tej serii jest zbiór wiersz.y
• Ukazało się w Zdzisława Antoiskiego ,,sam w tłumie", a w
m.in. Ryszarda Zamoj- pnyglltowaniu tomik poezji Adama OchwanowJózefa Andrzeja . Gro- skie:g& ..f)opóki żyją . nasze matki",
.-""blioteka" przestaRluli - przeżywa 06tatnio wyraźny regres. Wielu ludzi odeszło, "wyrosło", a młodych i utalentowanych zbyt wielu , nie przybywa. Przyczyny?
. . And~zej . Piskulak ~ 'sekretarz zarządU KKJtip
uwaza, ze młodYi:h - łwórców ' zniechęeają
dość
ograniczone możliwóścj" drUkowania utworów- na .
łam~h kieleckiej pHsy.
.W kaUiym Fazie ' J!<łfMP -- postanowił ' pod.Jąe
J;},6d~~Jh' które ~winny pomÓc w "'Odnależieniu
tałeRtirw. W ' kwietniu br. ma' być zorw Kieleach·· - Semin:arium Mlo<Ie'j
. 2Qeżji, na które zostallIl za:preszeni 'ńtłodti twór~
cy nie. mający jeszcze ' na ' kol1cie wydanego 'm:lua,W·nic.t'lf/o -to 'Bazary Poe- ~KU poetyckiegh. Wszyscy ćhętni Z06tali tou6-almanacbu. Niestety,' ~3zanl dO" przysłania trzech ' t'ekstów; aby orgazary, w przygotowaniu llIzatorzy 'mogli przepl'owadzić selekcję I ' zaprotrzeci. Od 1977 do 1979 sić osoby 'rokUjące najwii:ksze ' nadżieje. W prO··U ~.m.,,, łv arkusze poetyckie,
granrie seminarium przewidziane jest spotkanie
W tym czasie z krytykiem literackim oraz prezentacja nadedo druku tomiki słanych wierszy. ' Zarząd KKMP ma nadzieję, że
z KKMP: Małgo najbardziej utalentowani młodzi ludzie, którzy
Antolskiego, Stanisła ujawnią się na" tym seminarium, zwią7.ani zo-'
Stanisława Rogali
i staną na trwałe z działalnością klubu.
Ośrodek Kultuwydał
finansowane
EWA ZIOŁKOWSKA-DARltIAS

ł:

powanym, probował . się wyswobodzić
z mecJ:a.nia:mów wytworzonych prZC2
zurbamzowan.y, stech.nicyzowany świat.
DecY?,Ował SI.ę, porwcając ,!s.krzydła
ga~et, na ~ywlOł
wy(}brazni, wę
d.ro,;~ę w meznaJle, "wyścig niepckO)u '. Sam~ dążenie, choćby do . czegoi; meokreslonego (wi ersz ' na okład
CP . "Droga "), tworzenie, cOOćby
dla
samego tworzenia, m.ialo . se.ns, bo
byłe protestem przeciw pozorom ła
du. przeciw Ślepemu
zaufaJlj.u dQ.a

właśnie problematyką stanowi
du.ży plus dla autor.a, gdyż w
obecnej sytuacji poirzeba nam
utworów, które b:y mówiły o
sprawach ważnych dola nas Polaków i ukazywały rzeczywistość prawdziwą, a nie przejaskrawion:j ,.słodycz" ży;cia.
Odrębną spra wą jest str-o.na
artysty>ez.ne tych wi.Cirszy . . Wysłownikowo-encyk lope_
daje m4 się, że autor. używa . hasłowych "
zbyt mocnych porównań, epi- dycznych wyjaśnień, w szelakich ga2€'_
t~wych
mądrości.
Nawiedzony posłan
~etów, choć zdaję so9,ię sprawę,
ze ukazanie rzeczywistości wy- n.lCtwem s.amoodnowy poeta mówi!
maga
zastosowania
takich CIcho, wstyid·1 iwie, jąkał się pojedy,Jlwłaśnie, czasami woręcz
odpy- czymi ·Mowami, stać go było bowiem
nie .na program, a co najwyżej : biocbająeych, środków artystycznych .
grafIczny rema·nent, samosąd, "psy_
- Poezja Piskulaka znajdu- :hod,ramę wyo!?r3Żni". Przes<złość cią
je w moich oczach uznanie.
z:vła;
obrazy z d'l.iecińs-twa i ' lat
Autor z ra.cji młodego wieku s~kolnych t,Jakład.ały się na wyobralŻe
nie dysponuje zbyt dobrym
n.~a wyDIcslone z lektury. Ze ,ws-pom_
wa,rsztatem poetyckim, ale nie DIeń .przebija ł żal za minionym, niejest k> najważniejsze w ~ól spełnIonym czasem, który - ja1k się
nej ocen·ie wartości jego poe~ zda,:"ało - ni6sł c oś waŻJIego: zazji. N ajistotni ejsze jest to, że gubIonego po drod!le
bezpowrotnie.
człowiek. ten myśli i nie chce
Zanurzenie w metafizykę, eseoncja1ną
nołykać
żyda
"jak kluski". abslrakcyjność (n.iemożność precyzyj_
PrÓbuje dział ać sam, lub skło- nego nazwa.niarzegokolwiek, a zwłaS!l
· nić inny<!h do działania. Nie cza wyznacz.enia perspektyw wlasnemówi nic nowego, ale stare, 0gc: losu: "Czekam od talk dawna !czy
gólnie wiedziane sprawy, stawIem kogo! już nie pamiętam na eo'"
wia jaS'O(); denuncjując bez- " Bra'kuje w nim
(życiorysie) teg~
myślnooć, rozwydrzenie, mier/czego kOllotury
ledwie
rozi>ownaję
notę, bezideowość swoich
ró- Ina.zwać nie potrafię") prowadziło 1)
wieśników. Mvślę,
że
warto do dramatu wyobcowania ze społe_
wydawać poezję takich lUdrzi,
czeńs iwa i 2) dramatu samowyobcoaby inni mogli ją czytać. Au- wania
z biografii, rO>Zterk,i podporząd
tor powinien rozwijać się, ukow a nia czemuś - komuś nie istnie_
doskonalić swói warsztat.
jącemu (..niewidocznyrn bogom", "oku
• *: •
zerkającemu przez juda.s.z księiyca").
Tyle słów oceny. Nie wypa- Nie
mogło być więc mowy o autendła ona naj1!orzej dla młode
go, początkującego poety. Pi- tyczny m i.ntersu.biektywnym poroousanie jednak o poezji be-z po- mieniu, . skoro nawet pralWd.a tkwiła
sługiwania
się
przyk)ladami wewnątrz chytrze uikryt.a. J-edyn.ie zaprzypomina oglądanie butelki sadne Okazywało się proste grom-adrz.e_
ucieczka w
wina. Trz-eba otworzyć i skosz- nie doświadczeń, albo
wyobrażnię, sen, i to oboj':'tne "sen
tować, aby pozn.ać smak.
Na
faraona (...) czy zwykłego feUdcha".
z 'lkończenie wj~ próbka po.eżji
W drugim tomiiku
"s'am w tłu
tego autora.
mie"·) Aniolslti os.tatecznie kwestionuje celowoi;ć obsesyjnego d~fJniowa
.JEDEN Z NAS
nia, porzą.dkowania, e s e n c j~.
pamięci Baczyńskiego
"Zachłanni chce-my na21Wać
jeden z nas to właśnie ;a
wszystkie
roślimy zw,ieff'zęta
przyszedł
najmniejszy kamyk
lecz zamiast karabinu ma
p' E-rwi astek
.
butelkę wódki '
Ponumerować skatalogować
przyszpilić i zasuszyć
jeden z nas to właśnie ja
Jest w tym lęk
przyszedł
przed przemijaniem .
cierpi chociaż nikt nie .'
rozklad-em
rozkazuje
Wszędzie dotrzeć
jeden 2 nas to właśnie ja
dotknąć .ws-zYl!tkimi zmyslaritl
jest
zrobić porządek
udomowić
władcq w ogródku działkowym
, .
z grabiami w dłoni doscignąć uciekające cora!l lIZybcie-j
galaktyki" (s. 10)
· jeden z nas to właśnie ja
Opowiada się za konkretem, JIOCjest
tretowaniem, j)e-nC'kacją życia, e g z ytylko numerem w ksiqżeczce
s t e n C j ą.
wojskowej
Oio uzasadnienie:
tRem)
"Zapomnieliśmy że życie
jest manuskryptem w którym
nie można zmienić
ani przecinka sekundy
że nie możl}a go nawet
wziąć w cudzysłów" (s. 8)
Prysło
złudzenie,
że
uda się zachłanną
świadomością
objąć
cały
DOKONeZENIE ZE STR. 7
skomplikowa.ny
ws>zcchświat.
Poetę
Nie brakowało - co natu- dzisiaj czeka żmudna praca układa_
cał<>Ści
z klocków-fragmentów;
ralne w
czasie
obrad nia
Dopiero owe "odpryski fragmenty
słusz.nej krytyki przeszłości i
strzępy
/niekompletne
i nietrwałe!
teraźniejszóści na wsi, plenią
(. ..) Wy powiedaJi.an e słowem /które
cego się wciąż kumoterstwa, nie są pewne swoich waczeń" stworozlicznych
braków i barier rzą
"obra,z naszych dni/ di aglllozę
ograniczających i hamujących
współczesn<>Ści" (s . 13-14).
rozwój. Jak dobrze jednak,
Niełatwo, oczywiście,
wpisać tycie
w poezję . Niełatwo, gdy'ż każdej próże dostrzegano rolę
młodzie-o
ży
w . przezwyciężaniu tych bie towarzyszy lęk . dopUSZC2enia się
zjawisk, w
torow;miu dróg fa~;ywej rekonstrUkcji fa'k tów, wda:rzeń. Rozpadł się mit, że ktoś ., 1&3odn!lwy. _. Ę.toś
poWiedział :
wczasu już zrobił i że kompletna.
"Z samego tupania, postulowa- niepodważalna
wieda.a drzemie w enia niewiele wynika, trzeba gromnych bibliotekach. Oby' k ' am_ J
samemu wyopracować ti>, co dowana od nowa całość nie rozsypała I
można w
każdej , ~i Lkaż-!óię na powrót w .,ch.amycaną lIlO- I'..
· dej -gospodarce".
zaikę'·' (s. ' 41)1.. C6ż, tylko robot, r--= I
Nawiązywano niejednokrot-· myślnie skOOstruowany so:bowt~, JtOzbawiony
jest zupełnie st.rącbu ł ~.ą.t~
nie ~ na "żjeździ, 00 chlubnych
' tra~y~ji związku.
Domagano pliw<>Ści. Z Józefa, ."żywęgo". bobatera
naj nowszych, nie pU'-bf;.kowanych i'
się tet życzHw&ści doki organijeszeze, wierszy
An~klego,
jego l
zacji. Sądzę, że tej óstatniej przygód .I .. cbłopsj{ie'.j" 1~lozofii, llnia- I
nie braknie, ale
autorytet i liśmy się jednakowo na wiec'ZOl'ze w
społeczn~ akceptacja zwią.ku
Połańcu i na poranku z okaa:}i l~L-4~
zależeć będzie przede"wszy~t
cia .,Przemian", podztwiając .,IIła1ll
kim od umiejętności dostoso- poetyc ką" «)kreś1enie S&gil\lstla &teTny-Wachowiaka) pomysłOWOŚĆ Jkl?i- I
wania sję do
współczesnych
warunków i potrzeb, aspic:ł cha, którego nie sposób będ:zie ch)'lba
r a'l. i na trwałe za5zufladować.
cji młodzieży i stopnia fakSTANISŁAW NYCZAJ
tycznego zaspokajania jej dą
') Z. Anlolski: Sam w tIurnie. Lód ż,
żeń. Czy
związek
spełni
te ]980 WŁ - Biblioteka Swlętokrzyska,
nadzieje? TADEUSZ HOZER .J,.,,-_
s. 49, 3 _
nlb._ _ _ _ _ _ _ _ _ _..

ZMW redivivus!

http://sbc.wbp.kielce.pl

Muzykorama

Najmlodsi robotnicy
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MLODZIEZOW A LISTA PRZEBOJOW
"ECHA

D lA"

t.

l21.UI. - 24.IV. 1981 r.)
!

•

1

.. JUST LIKE ISTARTING OVER" -

2

.. WOMAN IN LOVE" -

I

..mc

4

... AIN"T GONNA STAl."..» FOR lT" -

$

..BEZ TEGO I OWEGO" -

ZA !OC" -

.John

Lelln~n

Sartu'. Strei and

babella Trojanowsk.
Stevie Won-

'er
1

, •
•
b

l'

,.8UPE& TBOUPE'R -

Ewa BeDl

"ABBA"

f

.. ROK DWOCH ZYWIOt.OW" -

I

.. TANlt:C W SLOŃCU" -

•

.. PASSlON" -

.. Budka Suflera"

"Kombi"

. . . Stew.rt

..BAZ ANCIE ZYCIE" -

l.

.. Perfeet"

U

li!
1S

14

............................................. ..................................................:
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Zamieszczona wyżej Młod zieżowa Li ta Przebojów
Ecb.a Dnia"
jest sumą Waszych głosów nadesłanych w ostatnim ~iesiącu i u~ału w tym muzycznym plebiscycie. Zapraszamy i teraz. Przypominamy, ze wystarczy tylko wg własnego uznania wypełnić
wolną rubrykę nr 3, wpisując w nią kolejność przebojów od 1 do 10.
... 11.8 koń cu listy trreba do pisać 5 swoich propozycji, które póżniej
być mo~ znajdą się w .. dziesiąt ce najlepszych".

W naszym systemie ()Światowym Da szkoła.ch dwodowych
Spocliiywa pods~awowy obowiązek kszUlcenia przyszJycb robotników w y kwalifikowanych i techników. Każdego roku s~ko
ły te opuszcu tysiące
młodych ludzi, z których zdecydowana większość pGdejmuje pracę w zak łada ch przemysłowych.
Oni stanowią trzon najmłodszej klasy robotniczej w naszym
kraju . Jak są przygotowani do zawodu? Czy s'l.koły upewniają im prawidłuwą praktyczną naukę :zawodu?
pośród
w ielu rozmaitych
szkół funkcjonujących
w
systemie oświato-~
wym, właśnie w szkołach zawodowych najistotniejszą rolę
speŁnia pl'aktyczne ()panowanie
umiejętności wykonywania
;)kreśl()lle go rodzaju frontu 1'1)bót, obsług i .maszyn, aparatury i urządzeń. Tego rodzaju
zada nia realizowane są przede

S polskim

wszystkim w warsztatach szkolI\ych, w państwowych, SpÓł
dzielczyc h i prywatnych zakła 
d ach pracy fauka zawodu odbywa się na wydzielonych stanowiskach roboczych, alb<> w
wydzielonych warsztatach sz1<oleniowo-produkcyjny{;b pod kierunkiem nauczycieli zawodu.
instruktorów lub mistrzów
W województwie kieleekim
7800 młodocianych pracowników
uczy się zaw odu w 65 specjalnościach. Nad ich kształceniem
czuwa m.in. 840 instrukto rów
praktycznej nauki zawodu, 3til
mistrzów i 311 innych pracowników bez.pośredn i o na stanGw iskach pracy. Najmłodsi 1:"0botniey uczą się zawodu w 784
z ak ładach pracy (w tym 372 z
sektoru prywatnego) Ponadto
marny na Kielecczyżnie 7400
u czniów
w pt:"Zyzakładowych
szkołach zawodowych, których
pl:"zygotowuje do pracy 41(}-instruktorów. Wśród tych ostatnich tylko 294 ma przygotowanie pedagogiczne. a stopień ich
wykształcenia
może
budzić zastrzeżE!(lia.
powiedzieć. że tylko

również

T ak opraco;,ane indywi~ualne listy przeb<>jów - należy wy i przesłac w terminie do dn ia 10 kwietn ia br. pod adresem:
"Echo Dnia". Pl. Obrońców Slalingr:tdu ~, 25-36i Kielce z dopiskiem - Młodriejowa List3 Przeb ojów.

Wystarczy
czterech
instruktorów posiada wyżs:le
wykształcenie. t21 ukończyło zasadniczą szkołę zawodowa, a 35
skońc.z~'ło edukację
na szkole
IJodsta wo..... ej Czy tak przygotowana kadra instruktorów może dobrze spełniać swoje 000-

Na uczestników czekają nagrody w pos:ac[
W bm. otrzymują je:

Najważniejszą
sprawą
dla
szkół zawodow" ch jest zapew-

ciąć

w iązki?

płyt długogrających.

Agnieszka G rela - z Ostrowca; Krzysztof Z~m~la - z Kazlm:erzy Wielkiej; Hanna Krzosek - : Rado:n:a; Justyna Kozi:1ra - z
Wiślicy; Ewa Wójtowi<"Z ze Sta~2.(, :'ow;-:.

Mówi Kazimierz

nienie uczniom ,'.-arunków do
praktyczl\e j
naUKI
zawodu.
T ymczasem w
województwie
kieleckim warszta tv sz 'o!eniowe mają obe<>nie 1786 sŁano-

Kowalski:

Spiewanie piose ek nie przyn si mi Jmy...
lEDA WNO w kieleckiej
filharmonii ze swym reCItalem wystąpił popularny wokalista Kazi mierz Kowalski, z: którym rozmaV\iamy.

N

• _Czy ~waia się pan barza śpiewaka operowego
czy piosenkarza?
- G~ówClym
m<Jim zajęciem jest śpiewanie w Tetarze
Wlelkim w Lodz:, gdzie pracu;ę ńa pełnym etacie. Zreszta w tym kil!;,ur.ku się kształ
ciłem kończąc wydział wokalny w Wyższej Szkole Muzycznej w 1976 roku w klasie prof.
Antoniego Majaka.
• Popu larność zdobył pan
jl-dna dzięki swym piosenkom ...
Mllzvką rozrywkową interesowałem
się od dawna.
Moim ulubic>nym p'eśniarzem
w tamtj"Ch lata-ch był Tom
JQl\es, a dziś KaT(~l Gott.
• Czy śpicwaJlie piosenek
nie przynos.i panu ujmy?
dzi~j

EO

NUMER 61

STRONA 10

•

- ~.e, choć wiele osób ma
mi to za złe. P' osenka, oprócz
opery, to moje hobby Od dawna nawiązałem w półpracę z
orkiestram: PRiTV pcxl dyr.
Her..ryka Debicha w Ł odzi!
Jerzego ,~iliana w Kato\"icach.
Z tymi orkiestrami nie \';'Yjeżdżam jednak, z kraju. O soba
któ,a m. towarZ\'szv w czaSIe
w'liaŻ\' zagranicżnych, to piani -~a B ogu;:la w Pikała.
• Gdzie zatem występo 'ali "cie?
- W ubiegłym roku kO!1certo·.\'aEsmy w W iedniu. Paryżu,
Berlinie
Zachodnim,
Brat~'5la~\';e
i Londynie, Odwiedzil:śmy
także
Meksyk,
Ka!1.arlę i L"s... \.
• Co pan prezentował zagranic7n~ m odbiorcom?
Program tych recitali
wypełniały zwykle popularne
arie opero'we 10 niuszki. Verdiego i Rossiniego Sale, w których 1V~·stępov.raliśmy - były
raczej przys~osowane do prezertacii muzyki poważnej.
• BTał pan udział w kUku
festiwauch piosenki.
Jaki e
zdobył pan nagrody?
- Na festiwalu piosenki w
Villach w At.llStrii,
którego

stawką był

Puchar Europy -

otrzymałem

drugą
nagrodę,
śplewajac piosen"ę ,.W~'piłem
czarkę miodu". Także \V Kołobr'zpgu w 1979 roku zdobylem .. Zloty Pierścień".

•
. agrał pan
fonograficznych.

też

kitka

płyt

Co na nich

się znalazło?

Na pierwszej płycie dłu
łącz!; oba gatunki,
to jest ane I plO enki. zaś na
drug ieJ pt. "Slowiat'!ska du za"
- znalazła się wyłącznie m zyka rozrywkowa. Także dla
"Tonpressu"
nag:alem
pięć
singli.
-

gc>graJącej

• Co. wed lig pana, w pio sence j~st n ajważniejsze?
- Dla śpIewaka operowego
jak i pIOsenkarza przede
wszystkIm powlIlien się licz~'e
glos, a dopiero dalej - predyspc>zycje sceniczne. A wielu
naszych piosenkarzy, nie vviem
na jakiej zasadzie - śpiewa
.. bez głosu". Ograniczone moż
liwości wolfa Ir..e
ograniczają
prze<:ież możliwo.ici w"konawcze i jakość es1rad()wego produktu.
Rozmawiał

JERZY CHROBOT

wisk, a więc bra kuje kh jeszcze 490. W halach produkCYJ nych mamy 720 stanowisk brakuje 182. O rganizacja tych

w arsztatów oparta jest
na
struidurze zakładów pracy róż
nych branż a PI'OCesy technologiczne i organizacja wytwa rzania podpor'l:ądkowane są jednocz eśnie potrzebom dy d aktyki
i wychow ania . War o zwróci':
uwagę, że w wa l'sztatach szkol nvch uC'Uliow',e obok podstawowych zadań d ydaktycZllo-wychowaw czych
wykonują
także pewne piany produkcyjne. Wytw arzają oni m.in. prod ukty potrzebne
~ospodarce.
wyroby rynkowe, przedmiot v
użytkowe, a ponadto świadcza
usługi dla ludności- T ylko
w
ubiegłym roku uczniowie Ze społu Szkół Za wodowych nil" 3
w Kiel cach na zajęciach praktycznych. wykonali produkcję
wartości ponad 10 mw zł. Podobne wyniki osiągnęli też uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Ostrowcu $więto
krzyskim. Największy udział w
wykonaniu tej pl:"odukcji mają
uczniow ie szkół zasadniczych.
ale ich liczba z.mniejsza się z
roku na rok.
W odró żnieniu od fabryki, w
szkole zawodowej ważniejsza
jest jednak nauka aniżeli produkcj a. T a ostatnia musi b yć
podporządkowana prawom dy daktvki i wychowania. P r odu~
cję
zakładach szkolnych można by zreszta zwiększyć bez
uszczerbku programu dydaktycznego. gdybY nie trudności w
zaopatrzeniu
materiałowo -technicznym.
W
warsztatach
szkolnych brakuje
po prostu
surowców, oółfab!'ykatów, narzędu i masz}'n. Tu miała POmóc współpraca i koopel:"acja z
zakładami pracy, które jednak
zbyt często domagają się wvrobów o wi.elkooc: przekracza jącej potrzebY
i możii wości
uczniów i warsztatów Dlatego
warto'ć usbg
przemysłowych
wykon,wanvch przez warsztaty szkol:1e w ramach ko()pera c'ji wynO&i tylko o oio 30 proc
warto.ki planu
sz~oleniowo 
- orodukcv jnego. :v!:ożli WOŚCI 3ą
tu znaczm,e w>ksze, ale dyrek cje fabryk muszą pamiętać. ~e
sz."oły Ławodowe n.ie są spół 
dzielniami pracy.
1'\ a zajęc iach
oraktycznych
szczególna uwagę przYWląZUje
się do zasad bezlJ:eczeństwa
i
higier:y pracy Pewnie dlatego
wypadkl pod~zas praktyk są
znacznie rzadsze niż w· czasie
zajęć.. . wychowania fizycznego
Na ogólną liczbę wypa dków w
szkoła ch zawodowych. około 20
proc. zdarza ,tę w warsztatach
szk{)lnych (śr ednia krajowa 25 proc.). Są one następstwem
występu,iacego
Jeszcze zagęsL
czenia ,tanowisk pracy, złego
oświetlen ia, niewłaśC'iwej wen tylacji, lekceważe-nia przez uczniów przepLów bhp oraz nie systematyczr:ej kontroli
przestrzegania tych przepisów ze
strony nauczycieli zawodu. Ale
we ' współzawodnictwie
szkoł
zawodowych ;>od tym
wzglę
dem . placówki
województwa
kłeleckiego plasuja
ię na czołowych miejscach (w roku 1979
pierwsze miejsce w Polsce w
konkursie bhp zdobył Zespół
Szkół Elektrycznych w
Kiel-

w

cach~.

W warsztatach szkolnych
z
roku na rok zmnieJ zają S,C:
koszty materiałowe. ale baze
materi ał{}; ·o-technkz..na naszych
szkół za wodow\'~h
jest ciąg e
niedostaŁeczna. War ztaty
Zespołu Szkół
Zawodowych
w
Busku mieszczą się w dzierża
wionej hali POM, ale jest na dzieja, że od nowego roku
szkolnego znajdą pomieszczenia
w nowym obiek.cie. Na remonty i popra wę bazy lok.alowej
czekają ucz.niowie i nauczyciele zasadniczych szkół zawodowych w Końskich, Skarżysku
i Starachowicach. Jeszcze go-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Klub
Twó

nej i
jest to
trzeba kon
.
tacji osiqgnięć I
res wyd'!lwni C'7y.
Natomiast
ny trafnie s
z autocek, E.
chowie:
.. Nasze pokolen.~

Minimum socjalne -

•

co to takiego?

z--

(Prof. dr Andrzej Tymowski z War zawy - polit.'k poleczny i socjolog
komentu je dla Polskiej Agencji Interpress rządowy projekt minimum socjaln o)
Panje profe oru!
Je -t
pOLn auton"m pierwszej pracy
na tem .. t minimum socjalnego,
któn uk aza ł a się już w 1973
roku. W związku z tym, jak
b · pan komentował projekt
rządow · minimum
socjalne~1l
opubJikow a.ny przez ltinistersiwo Pracy i Spraw Socjalnych kilka dni temu? Czy oil powiada on p ańskim oczek'~J aniom?

CAF-E.

mRlf'.u.

słów

mowa
pod,wyż.kaJ:l'l1

a

u-

CEX,?

ffię

tak~rn
rozwijać.

pr,zy

rów

del.icyme towa-

oop()wiedż

mowa

~Iko

u-

Zlwięk.szaniem
N"tomi ast podwyżki

potwie-rdzeniern
ki, a st060wa'ej na coraz wię
i usług dowoozą,
choroba gOSl>Ociągle na systerozwieraniu się no'::elkością p.rodu k mi społe~2.nynN
zaSlGbami pi en.i~żpróba ratowania
ikami cen moć

wywką

ale nie
JeJ wyleczee każda J')róba
'a prowad.zi f}.o
się koofliktu
spoailx>wiem
p()lneby
mQżne

zasp()kajać

Natomiast
zmn iejsza zaspokajania pomi.

tylk~

WYdłuża ją

listę

,·c h potrzeb POdWsze w kogoś unależy
się
cieooe dziś n-ie
e moment,
eż w ciebie!
aró w jest mało,
- przeto

wniOSlk.i: cen nie da ;,~ę
O'broD ić - to fakt. Ale me
rnoina PTLyjąć wob~ cen bezradl'l()śei. A przynajmnie.j
llie
A

darlś

mo.żna

stwarzać

złudzeń,

że

tylko

lu.b przede wS2.ystkim
politylką cen wyprowadzi
się
g06pOdarkę z kryzysu
Warto
przy pomDleć. że w drugiej porowie lat siedemdziesiątych ~zynaiąc 00 hpca 1976 roku
polityka podnoszenia ~en
rowym i sposobami i w każdym
pr2.ypadku dla ja kiegoś kolejneg.o dobra ("d.la g06podarki",
,,dla spra wiedli-wości
społecz
JWj"), doprowadz i ła kraj 00 tak
gł~ook leg<> kryzysu, który zakończył
s·i ę
falą roootniC'1:ego
gniewu i protestu. Ostrożn i e
wlięc z pod w)'żk a m-i cen!
One
w.ręu f<>zpalają żagieow. Odnowie jak oop.!sał publicysia
sto.łe.c.z.nej
"Ku l t1llfy "
potrzehne są czyny. Podwyżs2llj 
my CUly czynów!

mazy

KOCHAŃSKI

Płatna miłość

Podany do wiad{)Jl1oSci
public:we.j pt'oiekt jest realiza cją porozumienia zawartego w
Szczecinie 30 sierpnia 1980 roku między Komisją Rządowa a
Międzyzakladow ' m
Komitetem
Strajkowym. Został Dn dopiero
obecnie roz€'Słany jo kDnsulta cji społe c znej, m.in. ze związ
kami zawodowymi. I warto się
teraz nad nim zastanowić , ponieważ pozicrtn minimum
bę
dzie w a żnym
elementem w
naszej polityce podziału funduszu spożycia.
Od razu trzeba tu zwróc ić
uwagę na kilka ogólnyrh problemów.
Po pierwsze spod ustaleni a mibimum sl>cj:\lnego . ostali
wyłąezeni mieszkańcy wsi. Otóż
żaden
polityk
społeczny
nie
może się zgodzić, aby 113 Sp{)łeczeńs wa nie. objął tak podstawowy mieruik i żeby nie
przedstaw iono żadnej alternatywy w tym z akresi e. Jest to
tym i tDtnicjsze, że rozwią2.a 
nie to powin.no służyć
za
. punkt wyjścia dla polityki 0kreślenia
rent dla ludności
Chłopskiej.

Po d r u l!:ie - wydaje mi się,
projekt powyższy - co do
którego wysokości nie będę się
obecnie
ustosunkowywał
ma naslęplljąeą wad ę :
skład
koszyka m inimum w zakresie
że

artykułów

nieżywnościowych

zredagowano w sposób
do ść
niejasny, podając wartość pewnych
-ogólnych
pozycji np.
sprzęt elektrotechniczny, elektryczny, metalowy. meble ItO.
Ale nie wiadomo, jaki jest ści 
śle skład tego ko.szyka, tj. brak
wyliczenia określonych reprezentantów. Nie wiadomo
czv
rodzina żyjąca 1>3 szczeblu minimum ma mieć l odÓWKę, telew izor, Dl'al kę. Tu trzeba koniec2.nie operować konkretami.
Nie w ia domo też jakim rodzina powinna dyspoo~wać mieszkaniem, jaki p ow inien być jet!o standard. Zwracam na
to
uwagę .
ponieważ
w przeciwnym przypadku trudn<> b4;d2ie
zw iązkom z~wt)d()wvm.
iak

nad Tybrem

Telewizyjna. afera
z eroniką
crOollolka ~t
plę ·ną, mlOOą blGolldy.n q
~
pocoodzenia Francuzką), która uprawia mił06c :za pieniądze. Pewnego dnia daji! odPOW1Ednie ogł06zenie do gazety i, jak nietrudno sie d~
myśleć, otrz muie na ofertę mnóstwo p-ropgzy ji.
yv jej mie<;zkaniu i lIa jej zgodą instalu~ !lię Ci
dZll~lnyc)j pań wraz z kamerami i lJIa~nE't&f
m iZ tego, co kamery i magnetofony poołąezooe d"
telefonu zareje5'tr~ały . 2.montowano godzinn:v
program telEc-wizyjny. Miał ()łJ pójść De ant ę
w drugiej $~i RAI ale w ostatniej chwili. ku
zawodowi miHonów O!.'~ujących nań
W~hów,
w

na

...... .

wprowadl.ze-rynk u ceny
na
przetwory bedą
2.Ila.cUlJe oowy.. ...,L jesieni
ub. r()komercvjnymi.
e mamy nad"l
ukrytvmi 1>00sbosowanym;
ia
wespół
z
w stormiu taaoora t P"ń t\'10Cen nie m<>że telal>Obiec.
I .Jl.oclwyżS2.a ('MV
.v-'!'a raczej bĘdzie

wstał

odwoł any.

Kulisy były takie, ze wi~przewodnic:ląca Jzby
Deputowan ch - Maria EleUa Martini, z ramienia chadecji zwróciła się z listem protestacy jnym
do swego kolegi partyjnego, deput<l'Wanego Mauro
Bubbico. nadzorującego telewizję z ramienia parlamentu ('zw kom~·a czujności), Twierdziła 'ON
nim, ze ,reportaż reorerentuje . ,wyjątkową demOf1stracJę władz,," mężczyzn
nad kobietam i" i
ŻEc- jl!6t rzeczą niesłychaną, aby państwowa
telewizja "kształtowała stary obraz kobiety-Qbiektu".
Deputowpny B ubb ic o zwrócił się tele~raficznie do
szefa rady admi·ni tracyj.ne-j RAI o oowołan:e
programu. No.tabEc-ne, rada porzystała na to żada
nie bez jego obejrzenia.
Wybu chła afera . Oburzyły się pr'Lede
wszvstkim orgMl izacj e feminiSllyczne, które sa przeciw-

na wet

społeczeństwu,

don:on y-

wać ścisłej kon t roli
ewolucji
wielkośri tef:o minimum w razie zmian cen, Właśnie na
szczegó łowy ch informacjach op ie rać się. może w ·a rygod ość

minimum socjalnego. A autorzy
projektu odnośnie
artykułów
przemysł owych
przeszli nad
tym problem 10 do porzadku
dziennego.
Kolejna sprawa to operowanie artykułami
ży w nościo 
wymi w skali rocznej be" uw zględniania cen sezonowych.
Z dalszej analizy
pru,ieklu
powstaje pytanie np. o zróżni 
cowan-ie modelu spożycia osoby
samotnej młodej i starej. A
orzecież inne sa tu uprawnienia w zakresie chociażby zniżek na leki, warunki m·ieszka nio.we (młodzi otrzymt: ją pt'Zew ażni e
mieszKanie
spółdziel 
cze), ko ~ty mieszkaniowe, inna jest ruchliwość i inne za potrzebowanie na ubra!lia. Przy
obliczaniu minimum dla emeryta koniecznie trzeba
wzi:jć
pod uwagę odmienny
model
spożycia.
Z
przedstawionych
d anyc h nic nie wvnika.
Autorzy minimum poszli też
w kierunku bardzo wie!kiPi
rozbudowy mooeli rodzin, dla
których obliczono poziom mi nimum socjalnego. Czy słusz
nie? Chyba nie. Bo praktvcznie bio.rąc ta liczba jest nieograni czona. Mo.że to być mał 
żeństwo bezdzietne, z .iednvm
dzieckiem od l do 18 lat CZy
też inną liczbą dziec· w różnym
wieku. Jeżeli już projekt daży do stworzenia i>ewn~o rodzaju wzorców
to należałoby
po prostu stworzyć t akowe dh
posz.;zególnych dzi.eci w różnym
wie.1{u, A przy wykorzystywaniu tych danyc h zsumow ać u stalone wzorce
minimum w
zależnoś ci od struktury d emograficznej i gospodarstwa. I w
związku z t m ,
że
politvka
świadczeń nie jest zróż nicowa 
na w za leżn ości od w ieku dzieci h 'zeba tu opel'ować rac2.ej
przeciętnymi wzorcami.
Czego jeszc2.e brak w prajekcie
minimum? Pr&gramu
wykorzystania obliczeń. Mini sterstwo Pra cy i Spraw ocial nych musi taki program przedsta wić, jak program zwalcz/Inia ubóstwa . Rodziny żyją poniżej minimum
socjalneeo z
powodów od siebie niezależnych
w związku z t akimi czy innvmi błedami w podziale fundu szu spożycia. Dolyczv to m.in.
l'n~')odars tw
emerytów
czv

nego zd&fila niŻ Marta Eletta Mart ini. Poomosla
się wrzawa
w komisji parlamentarnej. gdzie
przedstawiciele laiCKich partii zarzucili chadeckiemu na<izorcy RAI stosowanie
ntedo.p:I-;z'zalnej cenzury i zażądali jego dym isji. Po-le-mikę
podjęła również pras~ .

W

rezultacie rada administracyjna R AI zmieprogram ma się ukazać na szkla nych ekranach. Ale oto w sprawę wkroczył prokurator. który bada czy aby autOf'ki ni~ naruszyły kodeksu karnego Odpowiednie iego paragrafy
przewidują karę za uprawianie i sprzyjanie prostytUCji oraz zakazują rozpowszechniania za ponM>C.\ obrazu i dżw ię ku informacji o prvw ." tn 'm
życm nbywateli.
Pikantny tytuł repol'tażu " A .A.A. podda~ ie"
uobił więe karierę zanim go nadano.. Akcja fii".lu- polega glówn ie na 'ym, ze panowie t~rgują
tę pr.ed i po. A puenta jest
taka, i ż policjant,
który dopytu je się Weron iki o papiery, otrzymuje
salD4l grabi.
.Ta.iI: pisze dzienn ik ,.La Repubblica" , ,., programie "nie ma namiętnyc-h uścików, wyzrwających
nagei;e; a.ai scen gwałtownych . .Test tylko szereg
mał ca,
Rl"llutkich mężczyzn, któFn ~zuka i'l
Pl"3y:6łI i płaCI! za nie"! Czyżby
to miało b"ć
t ym - pyta diienn ik - czego m ż.cz źni nie chcą
i czego kobiety nie powinny były widzieć?
Na marginesie tej spra
wypłynął
na łamv
prasy nienowy problem prostytueii we Wło
s2.ech. ,.La Stampa" cytuje dał)e . oparte na badaniach socjologiczn ych. z których wynika, że z
płatnej miłości k o rzysta
38 procent d01"O<Słych
Włochów, co w liczb'lcb
bezwzględnych
daje II
milion6w k lientów Wydają oni na "te rzeczy"
miesięcz.nie od 4() do 150 tysięcy lirów lod 40 do
150 dolarów), co w bJi!żecie roo2.in oznacza wi~ej
niż wydatki na mleko, ser i jajka or az 3 raz;v
t le, ile wytW6zą przeciętne w datki WWcha na
kqażki i uasopi ma Pow ażny dziEc-nnik po dżen 
telmeń ku tvr-h tw~e-rdrl.eń ni e k()oJ}lentuje.
niła decyzję i

http://sbc.wbp.kielce.pl

ZBIGNIEW CBYLIŃSKI

rencistów - brak systemu walorYZacji reot oraz roozin
ielodzietnych - system zasiłków
rodzinnych nie zapewnia 00statecznego p(}krycia k06ztów
utrzymania dzieci. Istnieje także problem gospodarst.w dom<>wych znajdujących ię w trudnych warunkach materialnych
spowodowanych ich subiektywną sytuacją, kiedy w
gO&podarstwie
domowym znajduje
się ktoś
niEc-uleczalnie chory,
nie pełnosprawny. Można to u stalić tylko w terenie
prz.ez
odpowiednie agendy opieki społe c:wej. Są i inne rodziny, ży
jące w trudnych warunkach a le z własnej winy. Klasycznym
tego przykładem mogą być gospoda rstwa domowe alkoholików. Zwi~kszenie
dochooó
t yc h rodzin nie uzdrowi ich
sytuac ji. Problem jest nie w·
pieniądzach, a w odpowi d.nim
leczeniu, kuracjach odwykowych itp.

•

*

Zad ani em polityki społecznej
w terenie je:!.1 ustalenie kto i
dlaczego żyje poniżej minimum
i w 2.ależności o d przyczyn na.łeży podjąć odpowiednie środki
dla poprawy tego stan u rzeny.
Ale w przypadku przyczyn wypływających z
amego go,';Podarstwa - środki pomocy tym
rodzinom muszą być zrpżnico
wane. PO,'i2czególne gospodarstwa trzeba traktować indywJ- '
dualnie. Dlatego też sądzę, ie
byłoby ws.ka:zane, aby w ~i
sterialn ' m programie walki z
ubóstwem, czego
l.nsirum n _
tem technicznym je6t właśnie
u~tale-nie
minimum,
lIilala:Uo
się
ążenie
do ..por !ben la
"mapy u · stwa". Konkrelnego
u talenia w terenie kto i
dlaczef:o żyje
J>OOIZ.)
minimum. Nie można te,go zrOblĆ
centralnie. A takiego programu
nam nie przedstawio.no.
Są rodzin y 06iągające wprawdzi~ dochooy
powyżej
,mnimum, ale żyjące J)Oniżej jf't:o .
Weźmy
chociażby
sytu;wję
mieszkaniową. otóż wys1ępuie
bardzo wyraźne :zjawisko, że
zwłaszcza wiele
roozin m ł o

dych. na dorobku nie ma
mieszkania
mimo wzg)~chHe
dobre-j
syhlacji
!H1ansowej.
Więc t )ko pOZOł'nie iyją
w
lepszych warunkach. F a ktyczni.e poniżej minimum, jeśli
na 12 m kw. mieszkają cztery
06oby ... T u z kolei j~u mnego podejścia wymaga problem - nie «otówki, ale mieMkania.
Nie mo.ź.na jednak rozpatrywać mimmum
socjaln.e«o
w
kategorii średniEc-j stopy iyciowej" społeczeństwa. Nie o to
chodzi. Ale tych gospodarstw,
które żyją po-niżej zaproponowanych wielkości. Nie stanowi
ono te2 wzorca spożycia
dla
roo'Lin. Mo.gE:, ale nie mU6lZę
tak wydawać . Jeden woli wvpić kieli uk wódki niż k.upić
książkę, czy J)Ójść do
teatru.
To model minimum orienta.cyjn , d() które,go kaida ósoba ma
prawo. A celem polityki społ ecznej :ull>Ec-wnien}e łO.

. * .

Ró ...nOC1eśnie trzeba ul.i: __
bie sprawę, i.e
propono.... ne
sumy w \abe}i wyGatów dla
rodzin, esbb samotnych c.ay innych stł niesłycbani e małe. Ale
taka j4let rzec:tywisto5i: 1000odarcsa. Nawet d.ne :t lWiO roku w wielu J>():tycjach dotyelUlcych iywnoŚ4:i, k~re w ów Ul
opra~owywałem
były
",yiut
nii Sil obecnie.
- Panie profeserae! JHl
pan bkie eksperte.. NSZZ
..S .Ullara.śe". Cay preuDl... ane przn pana słano",'• •
.. sprawie projektu min im.m
aoejaJne«o Włoina
staDowisko awi_:t1ua'
Będzie ono
na
~o
szeF'S2.e i ba rdzie-j
pogłębion e
o.raz zawi l'ać będzie
jeszc:&e
dal9Ze istotne e-lementy.

."M _
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Czy czuję się g laz

• Fot. H. Piuzul

Miili 'muzeum
Olga Boznańska
"Kwiaciarka"
ajwyibilt'l}.iejsa:a POIlka w hisl<l'rii naszego malarstwaOlga Boz-nańska już w początkowym
okresie twórczości
rozgrywającym
się
w Monachium, wykonała w roku 1889
obraz "Kwiaciarka" daleko wyb~.ając y ponad to, co w sprawach malarstwa miało do powiedzenfa ówczesne Śfooowisko
monachijskie.
Sam motyw r<l'dzajowy, ukazujący trzy
dziewczyny ' w pokoju przy stole, na tle wnęki 0kiennej oopowiadał obiegowym
założeniom
Obowiązującym
w
Monachi"um. Sylwety . poszczególnych postaci zarysowane zostały formami mocno określony
mi. tworzącymi główny akcent
kOmpozycji. Stanowią one jedo.olitą konstrukcję,
złożoną z
baJ:'wnych płaszczyzn, oznaczająCYCh ściany pokoju, okna, powierzchnię stołu; także widoczny za oknem jasnozielony pejzaż
II fragmentem zabudowy architektoniczne j zamyka w formie
zwarte j płaszczyzny tło obrazu.
Nawiązując do
malarstwa E.
MM1cla, a przede wszystk.im japońskich drzeworytów, Boznań
!łka po raz pierwszy w
swojej
twórczości narusza
zasady tradYcyjnej p erspekty wy. Nowoś
clą
wzorowane j na Japończy
ka..c!l perspektywy ;;est ortogo"'łone skadrowanie całej kompo-

N

zyci~ .

Dla zaznaczenia głębi 0Boznańska dzieli
przestrzeń na prostokątne zręby prowadząc tym samym do jej spły
cenia i spłaszczenia.
Takim
ujęciem
przestrzeni
przyłączyła się Boznańska do
nowatorów w malarstwie paryskim, podejmując problem . znany
w tym czasie tylko niewielu artystom. Znakomite są wartości
kolorystyczne dzieła. W zespole
barw dominują jasnoszare, srebrzyste i popielate, a duże oży
wienie wnoszą drobne kwiaty
czerwone i różowe, rozrzucone
na stole. "Kwiaciarka" należy
do znaczniejszych osiągnięć Boznańskiej w okresie monachijskim. Obrazem tym, pooobnie
jak "Autoportretem z parasolką"
namalowanym trzy lata
później także poo wpływem japońskich
drzeworytów, artystka wyprzedziła śrooowisko w
którym się uczyła.
Oba obrazy oglądać można w
kie leckim muze um na wystawie
..Inspiracje sztuką Japonii w
malarstwie i grafice polskich
modernistów". Wypożyczyły je
muzea narooowe z Krakowa i
brazu,

Wrocławia.

ALOO·ZY OBORN Y

Znani i nieznani
luryslyczno-krajoznaweza ZHP

Działalnośt

Wśród imprerz:
lurystyaz.nydl
~yclI do Wojewód2Jkiego
~
Imprez Turystyki
Klwadri.fiłrowoanej blislco 50 proc.

•

imprezy ocg.anizowan.e pn:ez

UłP.

2l-łebolią

hoi&OOrię

ma. jut

Ogóln.opooLskJi,

HarcerskJi.
Ra;jd
$wtęłlotkrrl;yskti
Hufca · ZHP w
~h. Ponad 30 bul00w jest Ot"ga.\1iizator>ami rajdów
O wieloletniej tradycji, szl.akJa>mi watlik naTOdow<l'wy-z.woleń
~h,

łIrooam~

riWiąoz.anymi

z

mj,ej.scami . pamięci narod<l'Wei,
tyoiem boh.at.elrn c.horą,.,,"'Wd, Stebn.a Zeoromskiego i · pa>flrtcmów

iJIdoóWl.
. Qcł dz.terecłl 1.at butiec w Sllal1adIowica.ch jes.t OCgain,i:r.a<bOrem
MiJn.'iJt,ar~h Mis,t rno&tw
PolStlQ z Udz.i.a~em
Ozemoołowacj li.

za.'WlOdników

•
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dzyskanie
niepodległo8ci
pne~ nasz kraj w 1918 roku dokonało nie tylko głębokich zmian społecznych i polity~nych. ale równiei
IImieniło
sytuację w polslciej
kuUurze i
sztuce. Nigdy nM powstało a
na. tyle zrezszeń, związków, ugrupowań i grup .... tystycznych
00 w pkresie międzywojennego
dwudziestolecia. Wystarczy wymienić takie organi:.acje
twórc~ jak poznański "Bunt", Zwią2leIk PolslciłcO Arlysłów Gt'8IikQw, wa.rs-zawskie ugrupo_ia
"Rzut", "Rytm", .. Swit" Blok"
eą
,.Bra.ctwo jw. . ł.uk~a",
kr.a.kows!0e . C'I'llPY &rSJtystyOZne ..Z_rn.ilkli.", .. Sz~f>P ~ga
te Seroe",
ozy tei wruÓ8ką
Konfraternię
' Artystów,
.kJWreJ
akliywn)'M
cl'..d&nk.i.em
był za(ł&mnj.oU)y już lhisiaj rzeż
biar,. i malarz polski WooJciech
Aleksander Durek, którego trzydziestą rocznicę - śmierci obchod~imy w bieżącym roku.

O

W. A. Durek urodził się .2~
mr.rca·l888 rooku w mleJSCOWOSCl
Mała na. . 2IiIemI.
rze.szo wskieJ.
Po ukończeniu Wyższej Szkoły
Pr:oemysłoweJ w Irakowie wy-

- Piose.n:ka.rll: to osoba publiczna. A więc, ozy czuj~ się
pa.n osobą publioz.ną?
- Alez piosenkarz to ni.epoważny zawód! Nikt go po-waż
nie nie bra.ktu.je, chociaż na
p<l'dstawie weryfikacji nazywa
się tego, co śplewa:
"artystą
estrady". Ja gdy muszę wpisywać w rubryce zawód,
przeżyw am zawsze moment wahan ia. No bo jak: plosen.ka,rz?
Czy magister inżynier melioracH wodnej? Stud iowałem !}rz.ecież na SGGW l krótko pracowałem w swojej specjalności.
Chyba jednak piosenkarz. A
że do piosenka rstwa podchodzę
na ser·io i ' spO'ro wysiłku p<)święcam temu zajęc i u , nie czuję się spacja,lnie .. pO'ni ŻO«ly", że
upra.wiam taką dziedzinę . .
- C. jest najwailliej9ze ...
tym zawodzie?
Oczyw·iŚcie dobre poi06enki -'- <l'bok pracy nad interpretaoją. Tymczasem
z dobrym~
au,torami tekstów i doorymi
k.ompo.zytoram.i róŻiflie bywa w
branży roz-rywkowej. Jeśli chodzi. o mnie, znajduję się w sywacji o tyle wygodne j, że nie
mam współautorów, sam piszę,
mumę być
samOlWysta,rClzahn.:v.
Tyllko że człowiek jest ogranicZOOly i do-bry tekst powstaje
jedynie co pew.ien czas, r a,z są
piosenki lep.sze, raz gorsze ...
- Proszę o kAmkretny przykJad ...
.. .na I>rzykład strasznie
męczyłem
się
z "Zenkiem",
przerabiałem tekst wiele razy,
zapisałem l6-ka rtkowy
zeszyt.
wtedy chyba najbardziej odcz,ułem na własnej skórze,
co
znac7.y kOOlc entracja na temacie, utrzymanie napięcJa, wy-

Strofy
Już

- żeby

dobycie
piosence
z,ić

muszę sobie
postać i sytu.ację.

' było

jednoc.ześnte.
- Słyszałam, że

na estrad",ie
stalce.
Dla
najlepszy
tancerz.
mrue lego perfekcja.
nle wielkIego tal ootu
dopracowanie
łem

jubilerską

Ba.rdzo

- C. pan wybiera jak. te_mał do piose.nłtiT To, 00 paoa
śmieszy, ózy racnej to, co dea.erwujeT

- ChOÓ1li pani o mój P\lJl1.k.t
w ·idzenia? Ja bym to na'Lwał
sa.ty.rycznym sLm-zywi·aniem sytuacji. Mówię w sposób relaksowy, niepoważnie o sprawach
poważnych. P,roponu.ję
!}iosenki na półuśmiechu, ale Hll"Ycznie też zaśpiewam, gdyż mam
bzw. słod:k i głos, wię.c i predyspozycje do takliego stylu. I
chciałbym ciągnąć te dwa nu.rty . Z jednej stroony piosenka liryc=a, trochę retro, a la lata
dwudzieste . Z drugiej pio>senka
współczesna w wję.c i u
satyrycznym. Właśnie piosenka
współczes'!la joe.s.t najtrudni.ejsza
do na I>is an,i a , żeby nie przesło
dzić i nie
spłaSOZlCzyć
terna tu,

·0 · m,ilości

SPRZECZKA

rimny d.zi-eń jeosie<nny zaczyna ()omdlewać,
I w myśLach s.zwkam k-sz.taUu twej d..rogiej po-9taci,
l bOI, C'O mmą nwrtuje, wszechwładną moc t,.aci,
P6jdz.ieomy do o-groou. Nie WGrt~ rię gniewać

Pa,t,.z, księżyc nad je.ziOtl'o .2IZoa
'clllmtvry wypl1/wa.
W młlczenw stOli o-gród jak mlekiem' o-b14'1ly,
I tyl'ko czasem z t1'IZaskoiem pękGją ka.suamy .

Wsłu.cha-imy się

w

tę ~;

jest chyoo

8%ICZę.§UW4 •.

Wakacje płyni e faJa z~mneg.o pr-t-ewieowu Ach:! niecha.j 1'WI.s przepływa, och! niech.a.j w fl(IIS wie·je
I niechaj 1UIo8 ocil!yszcza, ja.k z li.Sci aleje Nas, ślepych 00. swą miłOośC, pObladłych 00 j)lniewu.

Jan Lechoń
.1!rodził się w 1899 roku w Warszawie, zmarł śmieroi<+ samobOJczą w 1956 roku w Nowym Jorku. Był współtwórcą grupy
literackiej "Skamander" oraz kawiarni poetów "Pod Pikadorem". P&dczas wojny znalazł się 'lit' Stanach Zjednoczonych.
gdzie zamieszkał na stałe.
(E)

Durek był
r:oeźbiarzem

przede wszystkim
tworzył
w :la·
kreaie rzejby pomnikowej, kameralnej i portretowej
orali
płaskorzeźby i medalierstwa. Z
wainiejszych jego prac wymienić moźemy pomnik pomordowanych w 1939 roku w Chełm
jy (1945) ora,. rzejby kameralne
,,Akt" i "Macierzyństwo".
. Qurek uprawiał" równiei malarstwo sztalugowe, głównie portretowe - przykładem mogił być
takie prace, jak .. Autopor~ret"
(1922), "Pieta" (1927) czy .. Porttet Jla:liny' Dunin~Rychlowskiej"
(1917). lliieta ·mala.rskle i rzei~.~i~le, Wojęiecb,a Durka ek':'
ponowane były w pierwnych
latach powojennych Da zamku
kieleckim, m.in. na Drur:iej Wy- !!ta'Ii'Vołe ' . PI:.słyków
(1945),
na
Wy:~tawie Gwi ' sdkowej (1946),
}.la
wy~w.e
· "Pol,9ka
1939
-19~j:' (\9j16ł o):az na Wystawie
ugrupowaniem tym wystawłał
swoje prace plastymne w Toru- . &ieiąoej .Zl"AP. (1949), a obecnie
praoe . Wojciecha
Aleksandra
niu (1922, 1928), Bydg sz~y (1924)
Durka znajdują się w zbiorach
i w Lublinie (1931). ' Brał rówMuzeum Okręgoowego w Torunież udział w 'wystawach zbiorowych w Krakowie (1920) i War_o niu. Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydg08ZCZY 0szawie (19211).
.
raz w Muzeum Telltralnym 'lit'
W roku 1945 Wojciech AlekWarszawie.
sander Durek osi a dł 1M ·Kielcac,h.
W. A . Durek zakończył swoje
i włączył się vi nurt artystycz-:
twórcze i prQ.CCJowi)e życie w 1Ueł
ny naszego miasta, będąc Człon
kiem Związku P<l'lskich Adyacach w dniu 29 czerwca 1951 rokla.
ADAM ZYCH
..,... Płasłyków (194S--51).
odbył

http://sbc.wbp.kielce.pl
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• Wszyscy
bezdomnymi
na czele,
dynki w Zak01Jal1:efI'
budynki to
ki Urzędu
inne ' dąmy
tych czas dla
panem jest
skich" domóW,
mów. których
częto i Jakoś jej
no.
Prawidłowe

tych budynkÓW
problem i szansa.
odzyskane dla
obiekty powinny
rzystane nie t'lllk o
trzeb Zakopanego,
dług

budynków.
(Edwll.....:d~~ ..~_
.,.E-XPRESS
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szczęśliwą

gwiazdą

DIAGNOZA

Od 29 marca do 4 kwietnia 1981 roku
ten mini:.h«osko" nie bien:em, iadnej odpowiedzialności. To
I115łrolog~. Moiem, ~rnie powiechieć - chcecie, to pr:ze,,,,. · 22.XII.-2t.1.)
.
sprowocł! pf)'WOtfl1Ch towony»ył! będzie w . tycft dr>iod1 _WSl.~I.
w- d,.ioch od 2J do 28 gruOOto. < Niektórzy z WG<;, o przede
w pierwu:ej dekadzie stycznia, powinni bordziej rouqc:ktie
w procy zowoclow"j. Wkrólce odżyjq por>owr>ie SlMe sprawy p,--.
wskołuje na to, ie zakoÓC1:q się one pomYŚIn.ym dla Ciebie W'ff6Sl...... W procy zawodowej wykorzystoł! powinni w peł,.i ludzie mloi utolentowon;. Do niektórych z Wrn dotrq ' wkrótce wiadomości
lekcewoicie. Zoworte w "ich 05trzeżer>ia wymagać będq dokladne:
_ego post_mo r>ie tyłl!o _bec rodZ'iwf, ole i wspólpro.

16
11

1

r:m
~

tj1Z

5

-:- Paorvioe dCoktOll'ze, od peWfl.(/go
ez4UlU 7nMn Miny
i UJ)(l'TC-Zllwy
.1ootGn'. 'Czy om J)'TujdZH??
.
- Oc2Y~·. N« ~ ł tI.rie-

ci.

R. Jaro!!
Skarż)'6k~Kam.

3

8

.KOZT ARGNIONY

-

Cz.y win2.

tIto<poił?

17

A~

~:iiRS
~E!J
'Yl

"

(ur. 21.1.-11.11.,

z W04 dct.q w tyd! d"ioch różnorakie wiodomoś.i. Wobec ";e/c(ózajqć będziecie musieli jasr>e I zdeocydowooe stanowisko, tym bor-

od tego zoleżeć będzie Wasza pozycja zawodowo. Niektórzy z Wa.
no lo, iż blednq ich widoki no realizację dlugafolowych :r.amieneń .
weźm'eci e się solidnoie do dziolon'ia. ",je zaangoiujecie w pełni swych
j06na do niczego Bie dojdziecie. Przesłońcie więc norzelcoć. a zocz-

17

.'-:
l?J
.'.

r>O
'Ił iyciu. prywoł"'ym.
(ur. t9.l1.~.III.)

przydeoptać._

zawodowego.

Nie zbogatelizujcie

ich,

.edl w połowioe JrWj~ reje<rat1łt
- Nic podobnego, wY$l0dziGlem do 1wńca zebrMi4G..
- Hm... A... nrie w4e pa.rn .~ I

szansy

zawodowej.

Nie rostonawiojcie

się

.
N4.es4.ety. noie JrWgę nic 114
ten teomat powi>edzieć. bo już na
»mym p<OCzqtlkoU zwsnqłem...
I
J. Górn~k

-

s~arżYSk()-Kam' l

ood

SPOSOB

przyjmujcie bo.-dziej odpowiedzialne zadania. Osoby mlode pici
w lotach 1957-1960 zarzucone będq 510som; listów mil"".
lonnom' uzn(]nio. Cóż. skoro podbijało się serca no wao-

-

hasłem

wiodqce w proslej drodze do urzędu ,tont) cywilnego potoczq
, . 2I.1V.-20.V.)
Wad wykoz,ujq w cstotn-im okresie nodmieme tendencje do wrk'o-

I josnych.

Dotyczy lo w równym stopniu spraw prywatnych
rocji spolykacie się ze slowoml ostrej krytyki, to
lo serio, a ,...ie jaka ..czepionie"' się Wos. Nie przekręcajcie fok.
młode, urodzone w dniach od 2 do 6 mojo. nie powinny robit
Jeśli z lej

swemu partnerowi, bo naprawdę nie majq po temu nojml"ł'iejU osób starszych zawodzi system nerwowy, dlatego też wiele
osobistych nie udoje się Im zrealizować. Jedyną .ozsqdnq rodq r>O

systemu nerwowego Jest wizyta u lekarza specJalisty.
(ur. 21.V.-2I.Vt.)
.
moźliwości znoc:.211ej poprawy swej pozycji zawodowej przed tymd
. urodzH~ s.lę w dn'iach od 29 moja do 'Z '. c.zerwca~ Nie zwlekajcie
1
miejsca de działania. Bardziej konsekwe",tnie uneczyswe plaroy życiowe . Pod dobrym mokiem Zr>Ojdujq się takie sprawy
, szczeg.ólnie ~só.b młodych; które zoworły J;WiQzek małź~ńs~i. Pora
o plonoch urlopowych, o spędzen-iu czosu wolnego wspolDle z row sprawach prywatnych wymogojQ sto.rGl'M'lego pn:e-

pochopnie. Dotyczy to przt>de wszystkim
dopiero dojrzałe życie.
.

I.)

osób

mlo-

-

burzliwy, .,ieł!owy wwydarzenio, któ(e - mogq zmien<ić ' plony
I zowodowe ' wielu .t Wos. Nie załomujcie jednak rqk, Die działajcie
Ni. zaszkodzi jeśli w "iektórych . trudnych sprawach bqdź sytua·
I
rodę osób bordziei doświodczO<lych iyciowo. Osoby .torsze
zwrocoć baczniejszQ uwogę noa swój slan
zdrowia.
ludzie
i z inicjatywQ n-ie powiM\oi stronoić od podejmowol'l'io trudnlejI obowiqzków. Inicjatywo, krórq wykażecie sluiyć będzie ogól""",
jest bez lnoczenio. wynagrodzono zosto,...ie brzęczqcq monetą. Sprószczęś cia

w groch licrbowych I

23. VII.-23. VIIr.)
lygodniiJ czeka cię sporo różr>Orokic:h zdarzeń, milych i przy.
pąede 'lIIMzystki.m sfery spraw życia prrwotnego, szc.ze,9ó1noie
w dniach od l do 4 sie.pr>io . "liek\orzy z W0i5 mnlq oi
o loI!oci<! p i e<>iędzy w róir>ego <odzaju przedmiotoch. C;zy
lę n;e zoplocicie ~ozbiciem ,Iosunków rodzinnychl W. drug,,;j
ludzie mlodzi. urodzen<i w lotach 1954-1959, spel".,q częs
w sprawoch sercowych. Pochłon.ięci sp~~mj. o~is~.mł
jednał o obowiqzkach zowodowych, wykozuJcIe Wlęce.J In,cJG"'~,ożo,~on; a

H.VIII.-23.IX.)
,__ .
'pośród Was, którzy urod zili się w dniach od. 2.4 do 29 S"",p."'O
.""-- ,,.,. w sprawoch prywatnych . Nałomiost Ci s.po-srod W06. ktorzy
lIt: w pierwszej dekadzie wneśnio zachować muszq spora toktu l rot
ot-rt roktocjoch
J.

dotyczących

sprow

służbowych .

przygotujcie s,i ę sto.ror.w':'~

Was. trudnych f'Ozmów. Osiągniecie cel jedynie wowczos, ~es
będzie mowa poparte zostonq foktomi, o ",ie. pustosłow,~
pIci obojga, urodzone w lotach :958--1960,. poWInny w w'ęk
wykorzystywać szonse, jakie wys.tępuJą
w mieJscu
kh
procy
wvłQczo Cię z aktywnego iycia j działo.f'loia.

2... X.~23.X.)
, N'
k bo
i środo nie będq dniami o klórych m~yl..... re wszyst o .' Ś
będzie lok iak sobie to loplor>Owoles .. A WI~ po rez ktory
się że działasz pochopnie bez pn:e-onol,zOWGn1o realnych mot
iwość' Jest jedynym sposobem no s.polcojne i sy.ste~otyczne realiolanów życiowych. ludzie młodzi ;lroOZenJ w dn,~h od 2, do
NYkGZOĆ mUSZQ więce.j stanowczości w doprowodzOfl.lu do ,"on,c o
I zowodowych "liezdecydowor>ie jest przyczyną ~stoJq~h
Twq poslawę .. ykon-y<tujq skrzętr>ie Ci wszyscy, klorzy dązq
lędu no okoliczr>Oścl.
24.X.-23.)II.)
__L .'
•
do L '
h
kI
'dr>ioch pomiętoj o tym, oby d "",'GZg"
.toryc
przy. 0-

I moczenie me pf"2ysło~jły Ci tego co noprowdę dZieje
I Twoich nojbiiiszych. Bądź rł>Oli.tq, doj
pooluch dobrym
do Ciebie domowr>icy I przyjaci~le. Osoby oto..ue zbyt
swe Khorzen.io. Nie un-iłlojcie wizyty u lek?,?o I stosuj·
cło )egcI zolt>Ceń. lud~ie młod..J, ,.zol!oc!'~'
przeJ.onojq .
portr>erzy Ich .erca prz_lo.jq IclI . w ",qdrosa I w I>OOIwoP_I"..., to doć Wam wiele do myłlemo.
23.XI.-21.XII_) - .• '
- hę<!
do
··ęk··uYct. Ja
r>Odchoclzącegc> ~n<io . noleił>C
q
~p'
"'ej
,
w clqgu lego półrocza. Wszyscy U~odlerw w d~h ~ l ~ 4
wszystkim ludzie młodzi, zdoi", I wykszłalce"" rMe po... "";
poczynienio kroku r>OPrzód w swym ._oMle zawodowym. Obser
00 .Ic wokół Was dzieje. włączoJCle się oI.t~ w ' ~~ toOPr.-' Niektórzy z Wos okozo<! muszq Jednak wręcej
Ir>ocjotywy
w ~h ;,owocIowych Jol! I prywatn)ch. Beuodr>e czekonie lub
.. coś" przyj<kle somo, jest złudne I daremne, od.uwo wrn OOAH
celu.

Podobno dQst(l.!~ ~z()l'aj

gOS/POdzie

teroz zbierać tego plony. Wybór komu odpowiadać rKl listy zoleż,y
ale jeśli zde<:yoojecie się r>O którqś z pomon-ych osób, wówczo-s

Z

wychodził?

UJ

. szaMy ł Nie trwońcie też lekkomyślrwie pieniędzy.
21.1I1.-20.IV.)
.
tydzień zopowioda się bordzo burzliwie
dla
urodzonych
w
28 morco do 2 kwietnio. W nawale zajęć służbowych ",ie zopomiwykorzysta nhl

,

Z . SIudalI
Kielce

- To un.e.zki fl<i>e(arkt
IwtEogO.
II WC2<JIrarjs:zej na.'Tady pan wy-

przekreślajcie

n-ie

I

N1ETAKT

sobolę może mieć dla wielu z Was zosodnic.ze

lodo5l>ych zdoneń I c:hwK będzrie udziolem wielu z Was I to bez
110 wiek I pl~. W środę lub w czwartek musicie być przygołowon<i
dotyczy lo szczególnie osób urodzoll)'Ch w dn;u 14 marco, że ktoś
"poloiyć Wos nO lopotki". Przeoi_iko lotwo rozszyfrujecie, ole
się przed noim obt'Of\tić - to inna sprawo. Nie bójcie się jednak
bo o wybrankę seroo WO<\<) r><>prowdę powalczYĆ. Przed ..,lelo. przede wszyslkim ' przed urodzonymi w lalach 1954-1958 wspaniole
awonsu

sit

- P~ sl~~. A w jak,
apoeób?
,
- Wr.ru.ci.ł moo~ Jl'fIaJ'ie~
rooo do WTsly. Q potem chctia.ł go

działać, Bie rezygnujqc z pomocy i rod nojbliiszydl człgn..

Noc z piqlku

;li! Kowdsoklł

-
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Po prtawidlowym rozwią.zaniu krzyżówki litery z kratek ponumerowanych dod-atkowo w prawym d'Olnym rogu czytane
w kolejności odpowiadają.cyoh im liczb dadzą. hasło, które wy
starczy nadcsł-ać jako rozwią.zanie zada.nia.
POZIOMO: 1. sWCJ<OOdne Oop<>w iadanje, opowieść. 3. najwi ł k
su dopusz.cozalne obciążen ie;
noś>n()ść, 8. rekOoIlesailllS. 10. warowna re.zydencja o charak,terze reprezen tacyj.nym w His'Lpan-i.i,_ 11. szkło p<JwUększają ce,
używane przy robotach precyzyj!llych. 12. potocula narzwa
Chrześcijańskiej Demokracji w
Polsce, 14. ordyna·my. prootacki charakter czegoś, 17. prowa(l.zooie piłk i że z.wodami
dla
z.mylenia i wymj(fl.ięci.a . prczeciwnika. 18. ps-zcul!i produkt,
- 20. blazeUl. wesołek. 21. górna
część tchawicy, 22. rasa małych
psów pokoj()wych o krótkiej,
'"gładlkiej sierści, 23. słychać gdy
b"lermierze klingi skrzyżują.
- PIONOWO: 1. motocykl lub
antylopa, 2. d ęty i:nstrument
m ·u.zyc:z.ny z miechem; spótykany gł. na Podhalu, 4. przedstawiciel dekadentyzmu; schy~o
w~etC. 5. caOOść
świata
material'Tlego; kOlSmOlS, 6. s-zarobiały pólmetal używa'Tly w radiotech'Tlice albo śpiewająca Anna. 7. chciwość, poŻqdili ·w06ć,
9. zuchwalec. a.rogant, 13. ciche,
żało&ne płaka:nie
dziecka lub
ptasie brele. 15. wydoawc-a, 16.
jetdem z nas-zych noajwięks.zych
portów. 19. s-z czególllly eklSp<Jnato
Treść

hasła

przesyłać

n.ależy

adresem redakcji
"ED"
na kartach j)ocztowych w termini,e siedmiu d.nj
od daty nin~ejo9'Lego numeru.
Pom iędzy
p ra,w id lorwe odp<>wiedzi roozJ06Uje się łmzy nagrody książko-we. Karty po.cz:
towe bez k'll'p()łJu będą wyłą
CZlOfl e z 1()lSOW{llloa.
pod

wyłącznie

..ECHO DNIA"
Kup_ nr III

POZIOMO: szf)it1ak, ~l"06t,
malaria, jedynak. warzyWo. Teorgallłza cjo;i; wataua, beine.!i6.
-t.kacl>wo, Now i kClw, Ostentm-.
PIONOWO: ~amowar, polor.
nart.y, kra.jo.uJawsłwo. przyprawa. assagaj . zbrojet1lie. emel~,
8'Tlafora. trakt, żeton .
RNW. CI.: .. Prawdzdwy porzyjadel to r:z.adki ptaok". NAGRODY'

W

wywliłlu

co lesewanła
we .. trzymują:

przeprewachonen 'aer4H1y książko

Drr 42 BoolŹena
J aa'ooz.ek
(St.a ra ch()1W~ce) i Ryszard
Jar.oorz (Skarżysko),
nr 43 - Wi-esław Borek (Kielce) i Marek Cioroch (pjńczów).
illiI' 44 Taderusz BłędorwS'ki
(Radom) i
Sławorrua'
Kułia.,k
(Kielce).
lD,r 45 - T-adE-uSZ M«awieckJ (Ostrowiec Sw.) i Je:ny Maciągorwsk·i (Kielce).
nr 46 - Ewa Zbroja (Bliżyn),
Le$ław Spadło (Krczys.zkowice)
i J3.0-ż.eiIla Stańc2Yok (Jędrzejów).

-

W tW/llTz.
Dostałem.
I 00 zro·biłe.§?

tli

,
I

- To co zawsze. P'TiZl/łoźyl,em
.obie no. twarJ'Z z.itmnl/ okład,
W. Klimk.oowski
Radom
KUCHNIA

- LekMIl. B:tamowczo 2oo'Tonił
mojej żonie zajmować się kuchnią ••
- To potń.ska ŻO'7Ul jest c/l()lra?
- NIW? to ja jeostem c/l()lrl/._
Cz. Obara
Wola Kopcowa
Na.crodę sa najlepszą, nanym
zdaniem. anegdoty otrzymuje w
tym ty~ dniu Rys7J'-'rd Jaros se
SIl a.rz)'łilka.- Kam.

WKielcach przed lllltv
W kwteł.nl.u 1881 roku "Gatteb
Kielecka" informowała:
3 kwietnia. W - tych dniach na
szosie pod Szydłowcem, przewróciła się bryka
frachtowa
i ciężarem
przygniotła
na
śmierć furma.na z Kielc. Wypadek teon dobrą jest il ustracją
do stanu głównych dróg szosowych.
. 6 kwietnia. W początkach
Grudnia we włoszczowskiem,
k ilkunastu ludzi, poczernJonych
sadzami, z przyprawionymi z
konopi brodami, w kapturach
na głowie, dokonało napadu na
mł}-narza

pod wsią Biała Błot

na. Szybltie i energiczne dochodzooie sędzi-ego śledczego uwieńcz()ne zostało dobrym skutkie-m, ponieważ całą szajkę ujęto. a
wytoczl»'lY im proces,
rozstrzygał się na jednem z 0statni ch posiedzeń kieleckiego
sądu
ok.ręgowego.
Na ławie
podsądnych zasiadło
13. osób.
Sąd wydał wyrok skaz1,lJący na
fi lat robót w fabrykach z następ twem osiecjJenia na Syberii
9 05ób, Cztery zaś O6Oby dla
braku dawooów - uwolnJl.
W Podzamczu staJ10wiącem
prawie przedmrieście W}=zowy. pomic;dzy służbą .dworsk'l
pokazał się tyfus p)avusty. Lekarz powiatowy ostrzegł pana
N. właściciela majątku. aby
chorych. którzy żyć n.ie mogą.
zaraz po śm:ia-ci wywozić kazał na cmentarz, nie pozwalając na wprowwzen.ie icb ciałl!
do kościoła paraf.ialnego . Czy
na tern tyloko zas\rzeQ:eni'u po-

http://sbc.wbp.kielce.pl

I

legać b;ęd.z.ie całe
czeńsiwQ?

nasze b z,pie-

10 kwietnia. Przed paru dnła
mri przejeŻdżając prz-ez stopnicki powiat. od wiarogoony(;h 0sób Słyszałem. że w niektórych miejscowościach tego powiatu okazują się objawy niedostatku; skutKiem ą-ego. ze
wsi ogarni ętych brakiem środ
ków. wyszło kilka rodzin wło~
ciańskich na żebraninę. OkoJ.tczność ta stw'; erdzoną
została.
13 kwietnia_ Obeenie w wię
z.ieniu ki~leckiem prz bywa pod
zamknięciem
500 aresztantów.
w tej liczbie 75 kobiet. Wład·ze
j!ubernijalne już kilkakrotnie
występowały z przedstawieniami do władz centralny h.
.,
wy jednaillie kredytu na rOZllzerzimie budynku w ięziennego,
lub zbudowana e nowy h aresz..
tów.
24 kwietnia. Dotąd w gran'"
cach państ.wa rosyjskiego, kobiety dopuszc2.()lle zostaJ,V d~
zajęć w biuTach Nądowycb ~
tylko w telegra1ach.
2'1 kwiełnia. Na dr~arh ielaIulych 1\1 K r bl~wie PIO<l9ki_
mają być 2aprowadzOl1e
przy
lokomotywach .dzwony sygnaJow-e dla 06trzegania o ni~
pi~zeńsłJwłe w c+ssie biel/U pociągu, gwizdawki zaś będą używane tylko jako makli
dla
służby.

4wyber JIl)

m
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ItINA

Kielce

Piątek-sobota

-niedziela
!7-!8-n mma
1981 r.
~ii

TEATR
Len. S. Zeremslde"o -

-

jUl,n '

•

W 1145 r. - Uf. ';'1 ~ Gon·
.....
~,
fłąI<
rń.....cIfi.
..łwelł"o'.,
IIIItruwca pło
.'e.1 X, lawreal .alłecl, Mobl•.
W 1171 r. - ur. IIę HurlLk
"'anll, ploorz IIlemlockl.
W tłU r. - • lalcJaluwu palIklc' 'Ilalaczy wlwo,.OIlO w ZSl.
Zwlę.o' 'a1f1016w '.Iokln.
I ' " r. JwrlJ G. . .rłII, plor"u, koomollO.'a iwlala.

płof.

.,1.'"

28.111.

W 177. r. - .ałolealo Toolrw
Wielkiego " ,",ook"le.
W tlłl r. - wr. ~ "'ab,.
Gorkl, plla,. I ~o.... .....Ieckl.
W ttU r. - 'reaydl... ItM pewolu,e Gł6w., I_lo"
I"'allto
ZbrOłllll Hlllerowo""ch w '01"0.
W "ł7 r. - pologł pllll 1.11larał
Swlerc"wltl
Wa " el ".
u

.._. ,e..

H.lłł.

W lMS r. - lej. reclo.o"'l. ICHIelytUc;" ,,HiIhlI . - j " .
W 1714 r. - powlleclt.1 Opl5
IIleruchołlloicl
aa obna... WarIIGWI, lada.... lIu.erów wlzystaiM 'omoM.
W
11M r. IW. . .,
......
VOIr'łaIine, ,...- fronouIti.
VI ItSI r. - powoto.'o "aclel. ., D!IrekcJI Arc"w6w 'ahlwo-

w!/CII.

CODZIENNY
HOROSKOP
'n. iti.
J....u pr_ci~ _ q wqtp.

tłOjbliiU!!
~
~/_ć
l~ l źyc~:
&fer.
jole one prl<tbiegojq, pne·

~,

ukody I IrodnoPci rów"""', mimo
iż lO<OIrutak lego przy biocNq one ""
o.«ci, Nie bądi Ciągle pode_

....

I

37.III. _
"p. ra ci
WIeku"
ZSRR, pan.
o l.
l. 12, g . 15. "Idealna para "
USA, pan. kol. l. 15, g. 17. Mar a ton s t ude ncki - g . 19. %8.IH. lc!':!alna p a ( a" - g. 1.45, 11 • 30.
"po r w a n y przez Indian " - NRD.
pan . koL 1. 12, g. 11 i -16. .. P.r aci XX wieku " - g. 13. Z9.1l1.
Po r w a n y przez Indian" &. 9,
i's.;;() , 17 .:lO. Zesta w bajek koL
g . 11. "W p ustyn i i w puszc z y "
I i II cz ., polski, kol. b.o.,
g . 12. "Idea lna p a ra" - &. 19.:10.
"Studyjne" - 37-ZI.III. -:- .. NIe

XX

17.ItI_

Uwo.ść,

K I N A

17.45ł~s~a"

w niedzielę
WIKTORYNOM
EUSTA.OHYM

....ue

"Kra w.ec
sala l)Oofll'e towa Muzeum Narodowego.
Lalki
i
Aktora
"Kubu'" • . IH . "O Zwyrtale 1I}uz ykano,e" Jaaa Gra.oowskitl&o - g. 111.
~a.ta pa i1&tw!"wej FMh .. rm'HlK L

Romantica" 37-Z9.HI.
,.~ODY Deerlield"
USA, pan.
kol. I. 15, g . 8.015, li, n .la, 15.:10,

ANIELOM
i SY.KSTUSOM

W

-

Mircea . Mal'ioana, &. 1J.

.,cseoia
LIDIOM
i ERNtESTOM

*

37-2S.IU.

"zaćmien ie · '

.. S, M rot 'a, g . Ił -

Ikładam1

•

OUL.a Scena -

~,

wyło.i

""'fłCł>i "'icial'lW'(
, łIoIueIt.wenc;';.
W procy .-odowej Iliie dąż .taIe

do lml<N>y ki...,u ...~; dziol<Mia .
Ob<:Jor,z b/i.sJoich Ci Iud~i ...ięk...,...
zouł~em. Tyllro w len sposób po...-ąle~e~.....
WÓl'Vch bk bardro Ci zoIeoźy. W
_<MI<Jch mi'-h Ńe bądi chi·
m'"'l'C'L"t"" I oennoym ~C'fCiel~.

ma

spra wy"

_
-

-

f ra ncuskl , kol.

l. 15, g . 15.:10, 17.30 i 19.:lO (28 .111.
g . 15, 17 i 19). Z9.III. - ,,~wlat

-

o-~ik iego

Z a chodu" USA , pan .
kol. 1. 15, g . 15, 17 l 111.
.
kalka" 37.111. ..Powr o t

rÓ~owej

pante r'y " ang . pan.
12 g . li, 1'1.11i i 19.:10.

kol. l .
28- 29.111 • .:. "Pi raci na Pacyliku"
r u m . kol. dub. lo_o., g. 16.
D z ie wczv n.a z r eokla m y " - w!.oSki, k o L i. II, g. 17 i 19. Z9.IlI. dodatkown zestaw bajek pol.
koL &. 12. "Niech ży j ól duc hy"
CS RS . koł . dub . b .o ., g . 13.
"Robotnik" %.7 .111. uRocky"
USA , koł. l . 15, g. 15.
17. 15 i 19.30. za.III. "Prz yb ywa
jei d ziec" - USA, pan. kol. l. 15,
g. 13. 15. 29.11l. - "Prz yby w a j e~ 
dziec " - g. n.38 i 11.30.
Galeria
RWA
"Piwnice"
ul. Le~na 7 - 27.111. ~ O t warc ie
w y sta w y - ,,7 bienna le k ra jobrazu polsk iego" - g . 17. Od :!a.ln .
- W ysta w a biennale k rajobrazu pnlskiego"
c zynna w
godz . IZ- 17, w nied z iele w g odz .

.:r

H -l ii.

MUZEA
Itielee:
_u"eiou
Narodowe
plac ZaMkowy gale r ia malarstwa J wnę trza Eabytkowe XVII
l XVnl Wie ku - c z ynne \Ol ~od z
ł-lł .
sobo t a lO-U. n iedziela UI-17.
Plae PartyuDlów Wystawy
st a łe : p r zy rodntcza
W y stawa czasowa •. Insplr acje
sztu ką
Japomi w
malarstwie
i
I( ra fice
polskicb modernislów" czy.nne
w g.odz 1~1. wtorek 12-20. nied ziela 10-17.
Muzeum Lat Szkolnych S. :te.
romskiego n ieczynne .
Oblęgorek: Muzeum H. Sienkie·
wicza - c zynne w ,odz. 1_16.
APTEKI DYZURNE: n r Z9-001 .
ul
Buczka !'T/Ja. nr 2'-001. ul.
S ienklew.cza li.
PORADNIE DY2URNE: dla dz.eci I dorosłycb. ul Pocieszka 11.
(Prz ychodnta Rejonowa nr Zl w
~odz
ll-Z! . w niedzielę - 1-1% .
Stoma toln& lCzna. 111 Pocles7.lta 11,
w .:odz 13-%2, w aoboty od
,OdE. II do Codz. 7 w ponied ziałek.

28. III.

'l' at L E F O N Y:

" _ oJr<-..ilone pl""" IpO#J/tojq

"Ił M

-

"'~.

."",eciwe",.

. . -.. ",,_';'e;

-str

JObie

--,<ód. Jedy,..,m wrjioi_ r
~

,.... to t>ioe

.oI~ ....,,;~ wę
tpOOryWOj w Twych

..

rqJc, Gle

gorić.

Nie

łłrf$iłlo<x:h

<»-

MÓW ..._ . . . . . ,.,l~·
/)ioog<Jć b~i.,
rg<><*łie
r Ż1fCle
Iti..",. W.rystloo
fa/er, w~'q<:ln.ie

póty. dOlPó/oi

~ C~bie, aby Pfukonoć kogoś

°

Twych dobrych ..wnl.r.ocll i soNd·
lWI procy. Talca ~ ~..

......., wyro.mv wDływ .... ~Ił
Twojej r<M'odoNe{ ''(łuocji.
Uprowioj 1IłIłi~ ~• .-:eroi, Iti..
Jtl'Oń ~ g.imnaJty4łi.

29.1111.
Habi«M>M wpr_d.łIi.e lIłIłięł ..ej
OJ'1tor/y cj~ "rocv ; tycio, Gle oiy.

....e..;.,

to " i", !>OWi..... ogtVJnłoryć
Jię jadyn;.e do dolNych cńęc'. T..

w<JI'zyu~ć

/emu

_,i r.c.nu_ <kio.

/C>fłie. I'aomię/aj, ie rywjq ';ę

,ro>.-ue. Jeśli przy.
do procy nie mu$ios.z ~ I ę

Tobą

pomyślne

lo.iy$.l

8ię

obowłoć
C<e

prled

" SW" prrySlI" ,c. WtroI

pnzyftoniesz

I'\(J

(nter-e ł;ujqcq

prO-

pol!Ycjfl, ole uwoio;, aby poczqlkowe OClOr()lWO.l')łe nie przerodziło się
w I'OKlGroW<3 ,.,e . W~pólprocownl·
<'f / Nłie rz,ch nicy oczekujq r Tw8i
,t-rony na wy«a!o tt;e ,rti<:jotywy w
~'ł»<1li<J
oew"ej.
k/op otM.vej
lIProwy.

EO

NUMER 61

STRONA 14

POj;ntow.e Ratunkowe m. Poeolow.e Milicyjne 99'l , PO&otow.e
WS W łl6-Z5 . Strat Pożarna 1191.
Pomoc
dro&owa
"l. Pogolow.e
Energelyczne
K lelc_Mlasto"1.
Kielce-Teren '9%. Pogotowie wod·
nokana llza cyjne
508-11. Pocztowe: Inf o usłu&acb
tli . Hotel
.. Centra lny" 42G-44, taform.acja ko.
lejowa !l39 PO&otowle hydraulIcz.
no-e nergel,ycz ne I d Ź Wlgowe KSM
os.edle XXV-lecia PRL tel 420-32.
OSIed le S a d y - 4"-51 os.edle 80cia nek - ~5I-1S. Pogolowu, wod .·
·kan . C.O dżwigowe elektrvezne
SM "A r m a lury" czynne .. ~odz
I-!l
so.bola 1-11. td 511-33 Po·
,o l owle ~a zowe czynne cał" dot><:
. 420-92. PogotOwie napraw ul"lóld zeń
g azowych czynne 'III Cod? 1-1t
tel 436·12 Po~oloWle elektrvczno-wodOC I ągowe:
MZBM eo:ynn.. w
god! T-tł .
tel
411-10 Oś rode k
Info rmaCjI
USł ug
WUSP
lei
4&1-41

POSTOlI> TAKSOWEK:
C za rnuw - ul P.ekoszowska - 515-1\
Dwo r zec PI<P "4-33 ul Slo·
w ac k lego - 472-70. Szydlówek ul ToPO r owsk le&o - 43'1- 1I T ak·
s ówk I l>agato w e
ul
Arm il
C zer won e j - 46 - 89. ul.
P lck o ·
s 'lo w s ka lil5-11 .

Redom
TE T R POWSZ E CHN Y
im.
J a na
Ko c ha n o wsk iego l!7 .ilL - niec zynny . 28.IIl. - "F r y de r yk W ie U", " - Nowa czyńskl ep..,.
e;. 18. 2'1.1[1. ,.F r yderyk W i .!-

i'"

-

1(.

17.

8ałh'k"

27-!9.1lL "NoeUSA. pan. kol. l. 15,
9.:MI, . n.3e i 15.:10. "Coma " USĄ, kol. l. II, g. 1l.:J8, 1~.31
l
l'.4ii.
"przyjaiii."
37-n.IU •
Ucieczka na Atenę" - ang. pan.
kol. l, 15, ' g . 1:;.:10, I1.:IO i 1'.30.
39.111. - dodatkowo - zestaw bajek pol. kol. g. 11 .
. "pokolenie" 37 .111. "Trzy
dni Kondora" USA, p a n . 1!;01.
l. l', g. la i 11.lii. "Dzter. weselny" USA, pan. kol. l : Hi, g .
19.:10. 21.Ul. - ;,Pa n · Tau w nbło~
kach" CSRS, b.o., g. t, LI •
1.\. "Lęk wysokośc i" _
- o US A . ko!;
l. 15. g. 15 i 17. "Dz len weselny
- g. Ił. Z9.III. "Pan T a u w
obłokach" g. ' . 11 i 13. "Lęk
wysokości" g. 15 i 17. "Piosenka r ka z tawe r n y " jug. kol.
l . 18, g . 19.
.
Odeon" .:.. 37-23.III. " Spraosobiste" -:- ju~.
ol. 1. 15,
g . 15.30; 17.38 • lY.:lO. Z9.III. Z esta w b a j e k pol. kol. g. l ;;. "Mło
d y F ra nkenstein " US , l. 15,
&. 15.30, 17.30 l l~. :IO .
Hel" - l!7-29.lIL "W bia ty
d~ień" - polski, P K, knl. 1. 15,
&. 15.30, 17.30 t 19.:10. aUlI.
dodatkowo .. Chaelle Brown l
j e go ko m pania" . -: USA, ~ol. ~.o.,
g . 9 iII. "Dzlen s zaranc zy' USA kol. l. la, g. 13. H.IU. doda'tkowo "Charl ie Brown l
jego kompania " - g. 9.. ".J awor owi ludzie"
i inne bajkI kol.
g:. 11 i 12. "Dzie ń szarań czy · ' t; 13.
.. Walte...• !'l-H.III. "Nar odziny gwiazdy" USA, kol.
l . 15,
li. "Walkower" - polski.,
l. 15, g. 18. 29.111. dodaLkowo
l ty zostaniesz Ind-ia nmem"
- ~Iski,. g. 11.
APTEItA DYZURNA: n r 67-010,
pl
Zwycięstwa
1. n.r 67-016. pl.
Konslylucjl 5
INFORMACJA slutby
zdrowia
czynna W &odzmach 9-21 . w
sobotę 1-5. tel
~1-27
Infor ma·
cje o usługacb 267-35
TELEFONY: Strat Pożacna M ,
Po&otowie
Ratunkowe
m . P~
COloWIe
Gazowe !IM PO{!(otoWle
Eneq~etyczne Radom
tOl.
Komenda MO 351·311. po&otowle
Mll1cyjne Wl. Pomoc
drogowa
!IIIl
POSTOJB TAKoSOWEKo:
uUca
Grodzka UII,.5!. plac Konstytucji
%21-51, Dworzec PKP Z6ł-l8. ulica
Zwirki l Wigury U8-UI

m::
&.

RADIO

-

Rae" -

wy

=.

Skarżysko

)

KINA
"wolność" l!7-29.lIl.
"Super pot wór" j a p . kol. b .o ., g .
' 15.38 l 1'r.38. "W ierna tona" f r ancuski, kol. l. 18, g . 11.38. H . II~;
dodalknwn "Wilk grasuje
NRD, kol. dub. b.o., g. 11.
"Metalowi.ec" l!7-zt.lI1I. -:"Glina, czy łajd a k " - . f ra nCUSkI ,
PK, kol, l. 18, g . 17 • 19. H .IU,
dodatkowo zes taw b a jek.
pol. kol. g. 11.
,,zwillzkowiec" !3-!!UII.
" Powiedz, że ją k ocha m " - f ra ncuski, kol. l . 1', g. 17 (%ł .III. g. 17 l 191.
APTEItA DYZURNA: nr H-Głł .
ul Apteczna 1
POSTOJI!: TAKSOWEIt :
Dworzec Główny PKP - 105. osiedle
Mllica - 22-44.

Starachowice
K ł N A
"RobetIlik" - l!7-H:lIl . - ",~ró
lewicz i gwiazda Wleczorna
CSRS, kol. dub. b .o ,. g . 15. "Chiiski syndrom" - USA. kol. I. 15,
g . 17 l 1•. Ił. %'.111. - dodatkowo
- zestaw bajek - g . 11.
"Star" 37-31.111. .,Ojciee
św. Jan pa~l II w
Polsce" polski, kol. b.o., g . 17 i 19 .
APTEK.A DYZURN. : ft<' it-ftS.
ul. Stas:t1ca 1.
POSTOJE . TAKSO WEK: telefOD
53-1•. 53....

PROGRAM LOKALNY
. ' 16.-M ,,~lQdem
M.icitiewicUl . w
Ki,elca oo " aud .
VI.
Ko..:eJby
(pow!.) 17.00
W I adomoŚCi
11.03
Muzyka XX
wieku"
(st·ereo)
ih .35
P r ogram
dLa wsi w
&pr.ac .. A. Kopcia.

..

..,

TELEWIZJA
Piątek
PROGRAM I
16 . 1~ DZ1t:nn u<
16.30 D l .. d Zlec t: .. Kotko g ra niaste "
16.5ó Pod Je dnym ua-ch em"
ode
(.()St. ) - " S tub" kom.
obycl. TV CSRS _
.118.00 ;,<l ldl w le a~r :l:e - &y1welk ..
J . K rasowsluego
HI.:15 Rol nicze rozmowy
UI.5O Doora.noe
19.00 MODl""r rzą<lowy
19.30 DZIennik TV
1lO .10 Teatr Se n<>acjl: A. KuśnieWiC2 - ,Korupcja"
%2 .00 .. L Ist y o gos podaol'ce"
~ . 40 Dzien, rnik
%2 .55 T e r rafl u m " - f ilin nbycz. TP
n .lIII Tv w sprawie miliardów
PROGRAM II
116.30 K4.no T DC: Skąd my to 'DI1a ·
my

11

Międzynarodowy

u"ieti reatl"u
111 .05 M" Liel'a nr lJO fel. f ilm .
1'7~ "NOCI~ w ApeR>inach" wg
'P... F redr y - f ragm , przedst.
d y plomowego Wyd ~. Akto.rsk'ieg-o wa rsza wsk;teJ PWST
l1l . ~ .. Bo j a rJi~ chcę c zekoo jłdy"

:;P:~~ęt ..~k ""a ku~ soceny"
B ar ba ra Kt'alltóWIIla
te.OO P rog ra m lokalny
119.30 Oz.iermi.k TV
20 .10 .. Wszy s tko
o
Ka.nto rze··
w idow poo1.
1I1.14 34 g-od~~c y
JI.20 ,Misler ium czy !.rybuua!"
dYSk usja na
t emat
haSła
Odpow i ed z:i alDOŚĆ
teatru
W.35

~bec spole-cz-eńslYll'\a "

33 . ~

Teatr TV : S . . lVDicha lk-o-w . ,P iMla ' ·
Jęz. f ra.nc. kUiC,s podst . L Zl

Sobota
PROGRAM I
&.00. 6.30 . 7 .00. 1.30 T'I'R
1-4.30 TV w sprawie miliardów
15.%3 .,W oorome Zamojszczyzny"
- wojsk progr. hiat,
1li.ii15 OOiek ty w
pl·ogl·.
woj . :
wrocł ą wsk:tego ,
jeleoiogórskiego. leg.oick>i-eg<>, wałbrzy
sk iego
16.15 Dziennik
li.3O .,sezam" - pr~r. dla dzieci
16.55 Tes t
1'7.25 I liga piłki notneJ
111.15 " Jeden doz.i eń
w
PInIsce":
Pej za ż odz ysk. my
11.50 Dooranoc
18.00 " W y zw-ol-enie Wybr.'l!C'Ża· ' .
p r og·r. wojsk .
1&.30 Dziennik TV
20 .10 " J a k u b Offenbach" odc. 3
••P a n
Choufleuri" serial

g . 11.

,.o-"'s,,....

32 .SS

buszewsh."i show "
i i-ch 1N!i",!<!C
Gl-u z,itl ski

Poec~

NiedZIela
PROGR
6 .20 i &.;;0 TTR
7211 TTR. RTS :
s:<ansą

7.40 Nowoczesnooc
&"odZ1e
a.LO Eme r ytu r y dla
8.20 Telewlzjada
9.00 Tele canek . m.In .
na Andrzeja " TP .,Ty1ko K aśk a"
10.20 AnIena
l00.4~

"Gmący św ta t":

diame z plem ien il
ang fi lm dok
11.58 DZienni k
IZ .10 l< raj za
pul>!
1-2 40 Z kame rą wś ród
film dok
13.15 TV konce r t tyczelI
14.00 Losowa n Ie Dutego
H .15 BajkI p a na
l

CZUb~ucm· ~

15.00 Mon lto"\" sejmowy
l.5 W Gw.a %dy f'estlwalu
Sopol-80 C zesł a w
ZespOI .!+ 1..
16.10 .. PIe r wsza ja skół ka
k om. frlm .
17.25 l'ele-Ecbo
19.08 Wleczorynk a
1' . ~O DZiennik TV
20 . Ul Anna
l<aren in."
(ÓsI .1 - f.lm TV
21.lG S poor towa
21.411 "Wier n()Ść wobec
c i" - o te a t rze K .
skie go
PROGRAM
! .OO " M!ls j a" ode. 2 TP
100.00 M !S t "zost w a ś wi ata
na lodzie : p olska
sła wi a

lli! .16 " PoWl'Ót Aa
WOJsk.
I'! . ~ .• P r zeboje
l!J . ł3 Tea tr TV:
na" (powt.)
14 . 14 "Popołudnie fa~ Y
\6 .55 ..Bhsko i daleko
1111.30 Sprawozd. m~ .
I bi3i pilk>i
Legia; piłka
wald - SląsI<
bl.elll " Ster eo i w ,._.lA,·,.....
_ c it a l pianist . A .
W.JO DzienBik TV
2lI .10 BLisko ł dale k-o"
211.20 W starym J<:inoie :
dramat poł.

ZAWIADAMIA

zainteresowanych pracowników,
.

ze

z

dokonuję wypłat

ZAKŁADOWEGO

NAGRÓD (.,TRZYNASTKI
za rok 1980

HutBik"

"Przodownik"
l!7-29.III.
" Coma" - US A , kol. l. 18. g . 17
i 19. 28.UI. d o d alkow - zes. ta w o ajek jug: k ol. g. 10.:;0.
.. ZOrza" - 27-29.III. - " I dea lna
pa r a" USA. kol I. 15. g . 16
i 18. 29 .III . - doda tk o w!l , - zesta w b ajek: pol. g. 10.30.
APTEKoA DVZURNA: nr 29- 071.
u l S ta rok u no wsk: a tn
POSTOJE
TAKSOW E K :
te le fo n 537-92.
U W A G A:
Za
e w ent u a l ne
zmiany w pl"Ol;ramie ki n red~k
cj a nle bierze odpO w ied .. ialności.

społ . -&bycz.

119.00 Program lokalny
W.W DZ;enni.l< TV
ZO.iO M'tstrz06twa śWlia l a
fu na lodzie - g<
NRD - Pod.ska I i
%l.15 " Sherlock
Hohnes
c:lc. "Rubiny"
krym. TV Ang.
2% .05 Sza nujmy W~;j)oltru"< e rll

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
I MONTAZU URZĄDZEŃ ELEKTRYCZ
BUDOWNICTWA .. E L E K T R O M O N T
W
KIELCACH

Ostrowiec
KINA
37-H.IU.
"Sup;~potwór"
j a p . PK . k:ol. ~.o.,
g. 15.30 i 17.:10. " St rach n a d mlastem" franc u ski. kol. l. 18. &.
19.15. H .lII. - dodatkowo' - " Weronika" rum. kol. d u b . 0 .0,

TV

'Piątek

!l.~

21.10 MS w hokeju
&l'Upa B : NRD
lercJal
U.50 DZiennik
22.05 Czal'na dalia" _
USA
PROGRAM
1".36 "Uśm,ech spoa
progI'. roa;r.
Iq ,03 K.,no() MÓllIUiolur
ttT.45 9' ' \uak chleoa"
"Chleb ..

L isty nagród wywieszone ą do wglądu
ników w zarządzie przedsiębiorstwa
jednostkach produkcyjnych.
E wentualne reklamacje w tej s prawie należ Y
w dziale kadr i szkolenia za\\"Odowego
d u przed siębiorst wa - Kielce, ul.
ka 1, w term1nie do d i li kwietnia 1981

szać

Reklamacje zgłoszone po t ym termin'e
rozpa trywane.

http://sbc.wbp.kielce.pl

M. J gielski
~łoży ' wizytę

w

USA

Wiceprezes Rady
PRL
Hiee.ysław
w6półprzewodn iczący

Mionistl'óW
:Ja gielski,
ze st.r()-

ny poolsldej

·w s.pó1nej ~I sk()
Kcmisji
ds.
Handlu złoży w i zytę w Waszyngtonie w dniach 2-3 kwietnia na . zaproszen ie wspó~rze
wodniczącego ze strony
amerykańskiej,
sekretarza ' ha.ndlu
-Amerykańskiej

M-.lkolma BaJO~i ge 'a.

leł .

ilou6tr.

Celem wizyty jest OffiÓwienje
lI!ktualnych problemów p'olsk()-.amerykańskiej współpracy g06podarczej . zwłaszcza w odniesieniu do ułatwień
kredytowYch
dla Polski, spraw związanych z
tradycyjnym importem amerykańskich produktów rolnych ()raz tematyką
kolejnej
sesji
w6pólnej komisji.
(PAP)

Spotkanie St. Kani

nauki i ulturv
oraz z aktvwem p as Ivm
ZE STR. 1
spotk alIli a wyraŻO;[l O
Laniepokojeonie po,gar'ę sytuacją w
kraju.
o, że właśnie obecej ni ż kiedy.kolwiek,
jest da;iałanie nacerozwagą
i oo]>Q'Wiewszystkich sił społe -

*

'ę

*

bm,
1 s~retal'Z
Stanisław
Ka.nia
sa;efami główlIlych

z
prasowych,
rad,ia i
ora z z redaktorami
mi szeregu gazet i cza spotjrania, któpr zewodnic zył

cz]()ł')ek..

Poli ty c zon ego, sekreta!'Z
. Stefan O lszowsll i, 0 z 06tały aktualne pro-.
prasy,
p"acy nasa;ej
zadania na tle obe<:. w kra~u.
Kanna przedstawił
ocooę sy,tuacji, podstan pogłębiającego
tle zagroiooia st,raj-: Kryzysu i n i esiQł1ych
t:fgO zagrożeń. 1 sekrez wrÓ<'ił .,ię de obecoemą
zaaillg 7Jowan ia,
. (.: a istn i eją.cej sytua .. k ających z n i ej n ie.
. oracę na rze cz

wYJaslllania n iezmie-non ej lionii
parUi charakteryzującej się od
]>Ocząt1ku kryzysu w Polsce 0.):)0wiedzoo!em si ę za politycZillymi
środkami jego I'wwiązania, na
r2
iIIlteg·racji s·ił rOZlSądku,
dia <>gu i pO'Tozumie<nia , (PAP)

Zdarzenie

na lotnisku

Okęcie

2.ii hm, w g()d1Zńnach w iec zornych ):)O<kzas lądowania na
lO<bnisku Okęcie w Warnzawie
wypadł z pasa sómtJ.lot rejsowy
,,Lnte-rflugu"
p,r zylatujący
z
Be rlilll a. Nikt sJ)()śród 31 pasa żerów i pięciu człOlIlków załogi
wajOOjących się na J)()kładzie
nie doznał oln'ażeń .
(P A P )

z kroniki

milicyjnej

W dniu wezorajszym, obok
bloku przy uJ. K arezówkowskiej 12 w Kielcach znaleziono
zwłoki 33-ldndego
mężezyzny.
Po sprawdzeniu tożsaDlośei 0kazalo si 4:, że był to praeownik
Komendy
Wojewódzkiej
1\10 w Kielcach. Ze wst4:pn ch
informacji organów prowadzą
eych śledztwo wynika, że popełnił on samobójstwo, wyskakUł:łc z okna. Ostateczną wer sję wydarzeń pOl\vierdzi jednak
sekeja zwłok, której dokonają
lekarze z Zakładu Medycv,.,'"
Sądowej w Krakowie.
(AM)

taM. ~k
DOKONCZENIE ZE STR. l
ciei ta~.a możliwo&: nie rozwią
:że potrzeb budownictwa mieszkamowego w drugie j połowie
bieżącego dziesięciolecia. Istnie· je pótrze ba szybkiego przygotowania nowych terenów, zapewniających
realizację programu
b ud owlanego przynajmniej do
roku lW5.
Od kilku lat mówi się o dzielnicy Ki-eJoCe-:L;achOO, ja·ko l1-<1Jwiększym w
przyszłości
placu
budowy. Ta "przyszłość" nie jest
jui t a.li harruzo odległa. W.,ród
. specjalistów budOWnIctwa pa nuje pOWSZeChne przekonanie, :że
najpóźniej w
1983 roku ńależy
pnystąpic do uzbrajania dziew i· czego terenu, a w drugiej poło· wie 1!185 roku powinny być pier~
wsze mieszkania, gotowe do zasiedlania. W i.nnym pr.:y-pad.k:u
grozi nam to, że w ostat n ich
miesiącach

bieżącej

pięciolatki

w Kiekach nie odda się ani je dnego nowego mieszkania.
Jak więc budowlani . przygotowują się do realizacji tego zamiaru? Dyrektor Kieleckiego
Przedsiębiorstwa Robót Inżynie 
ryjnych Stanisław
Lolo mówi, że do tej pory nie ma
żadnej dolmmentacji
na wykonywanie robót UZbrojeniowych
w nowej dzielnicy. Przyznaje
wprawdzie, że i tak na skierowanie tam ludzi j est jeszcze za
wcześnie, ale dOkumentacja potrzebna jest do zamawiania i
kompletowania niezbędnych materiałów, o które nierzadko trze ba się starać z dwuletnim wyprzedzeniem. W podobnej sytuacji jest Kombinat Budownictwa
Miejskiego, Dyrektor Zdzisław
Kalemba słyszał tylko, :że taka
dzielnica ma być w przyszłości
wznoszona. Natomias~ w Dyrekcji R ozbud owy Miasta Kielce, na
pytanie: "czy tereny p od nowe
osiedla zostały już przynajmn iej
wywłaszczone?" usłyszeliśmy
odpowiedź, że takich działań nie
można

rozpoczynać,

ponie waż

nie ma jeszcze gotowego planu
prze~trzennego
zagospodarowania dzielnky Kielce - Zachód,
nad koncepcją którego pracuje
kielecki " I n westprojekt" .
Za·n im z.relacjonujemy rozmow ę
z dyrektorem ,.Inwestprojektu"
- mgr inż . Ale ksandrem Kund erą - niewtajemniczonym wyjaśnijmy, że w
roku '1979 pod
patronatem kieleckiego Oddziału
Towarzystwa Urbanistów Polskich Urzild Miasta w Kielca ch
ogłosił kotikurs ogólnopolski na
koncepcję przestrzennego zagospodarowania dzielnicy Kielce Zachód. Wplynęło 8 prac. Pi erwszej nagrody nie przyznano.
Drugą nagrpdę otrzymał

Swiąteczne

le
niem :taleceń i uwag pokonkursowych kolejnego, nowego projektu, który dopiero m<;>glby być
:tatwIerdzony do realizacji. W
"Inwestprojekcie"
pow.ołano
specjalny zespół pod kierownictwem mgr in.ż. arch. Witolda Kowalskiego, który od kilkunastu
mi€si ęcy pracuje nad tym zleceniem.
- Prace d obiegają końca' 
informuje dyr. :A. Kundera - i
w pierwszych d niach maja br.
projekt przedstawiony zostanie
do zatwierdzenia. Jeśli zostanie
przyjęty, to dopie ro wtedy
na
bazie konc::epcji zagospodarowania przestrzennego
będziemy
mogli przystąpić do wYKony wania projektów realizacyjnych, a
w~ęc : dokumentacji
techniczno-e-konomi'Cznyc h na roboty u,zorojeniowe i komunalne, projektowania
konkretnych
OSiedli
wchodzących
w skła d dzielnicy
itp. Aby osiedla i budynki nie
były
monotonne og<łosimy
konkurs dla naszych zesp.ołó w
na najlepsze projekty i rozwią
zania urbanistyczne. Wydaje się
że przy sprawnym działaniu i odrobinie szczęścia będziemy w
stanie
część
d Okumentacji
na pierwsze trzy osiedla wchodzące w
skład I etapu
budowy
przekazać
wykonawcom już w
połowie przyszłego roku . Dlaczego tak póżno? Owszem, oóźno,
ale nie za późno. Będzie f szcze
szansa, aby w 1983 roku przystą- .
pić d o
UZbrojenia terenów, a
pod koniec 1985 roku przekazać
do zasiedlenia pierwsze bloki.
Wcześniejszego wykonania proj ektów realizacyjnych oraz d okumentacji nie możemy obiecać,
ponieważ wiele tematów, jak na
przykład
rozwią:vania
komuni kacyjne, ciągi energetyczne i gazowe wymaga zatrudtn ienia fachowców ze specjalis tV'Czny h
b illI'!' ' proj eoktowych.
lm lepiej ta
.,kooperac ja"
bc:<lzie
si ę u,)dadać, tym wi~k sza sz,an sa na W'c ze im i e j sa; e
przeka zanie pierwszych fragmentów
d Okumentacji. Dołożymy wszelkich starań - kończy dyr. K und era - aby możliwie najszybciej wywiązać się z obowiązku,
gdyż zdajemy sobie
sprawę, że
pod koniec
tej pięciolatki w
dzielnicy K ielce-Za chód mu zą
stan~ ć pierwsze budynki.
J . PAJIlUZY,K

•
prenuery
DOKOllCZENJE ZE STR. t
czeSi'\ej SIlhl'ki rumuńsk i ego a ~~
ro Miłcei Mariana "Zaćmienie"
w rNy.s«~i
Bogdana ' Berciu
ws.pótprocujqcego l TeGtrem im.
S. 2~ ieg()o, Teatru DrornotyczJtlego w Bc~ o More. W rołach głównych wysl~pojq:
Ireno Małorarłr, ZdllłsłcM No-

widn, Stonislow
Parondyk.

KOMińsłti,

Jan

Anno
Sekuło i Grażyno tub.-ka, oprocOlV'ronie
muzycrne: Adom
Scenografio:

Szmerek.
Pows:z.e.chny im. Jono
Rodorniu }utro, w sobotę. występu:je z premierą .. Fryderyko Wielkiego" ATeotr

KocłIo.nowsl< ieogo w

cklłfa Nowaayńslciego
ri~

w re,ży&e

Zygmunta Wojdano i opra-

wie scenogroł i cz,oej Mołgonoty
Treutler. Występują m.in. Wlo-

dmnien

Mancewia,

Stanislaw

Sparożyńili,

lwińm,

And~ej

Wasiu-

Andrzej
Wolden, Jerzy

czr ńslri .

Z(XówrJo w Kielcach jok w
przeMlid,zione sq spotkan·ia pracown i ków teatrów z
w10dwmi wojewód.uimi. Do irCleń płrnący~h
pod cidresem
wszystkich pracowników, zorów·
no tych, których oklaskujemr na
scenie, jak i zespołów techmcznych: Teatru im. Stefana teromsIOego w Kielcach, Teatru Powszechlle90 im. 1._ Kochanowskiego w Rodom'u oraz ki~ec
kiego Teatru Lalki i Aktofa ..KuRadomi~

buś" dołączamy senłeczne

slo-

wa od czrłelnłków "Echa Dnia".

(Ub'

.

,

Znów zakpiono z senlorow

zespół

uczelniany Politechniki Gliwickiej, trzecia - z espół kieleckiego .. Jnwestoro.i ektu". czwartą zes,,61 ucznlnianv Politechniki
Krakowsldei . Władze miasta n ie
zde-c,,(l,>waJv sie jednak wdrożvć
dl) rf'ali?:ł c i i ktńre~oś z tvch 0Dra co"':łń . ale zlecily kieleckiemu "lpw es tnrniekłowi" wvk n nani .. na ha'7,ie wyróżniony c h
nr 'l i"lc ł / w
" raz z wykorzvsta-

Radomski po anek
Z PIERWSZEJ RĘKI
KTa j owe TaTgi Poznańskie " Wioosna 81". Co
ku.ptla na nich dla TtWomi4m W SS "Społem"? Na jiJ.kie lIJI'tykułll
liczyć możemy w dTu.gim półroczu? PlIta..nUJ. te s-kierowa.lHmll
do wiceprezesa do $pTo.W handlowych WSS, p . ADAMA GARBARCZYI{A.
- W POZ7UWłU uko-mTilkt o-watem 40 Wn koncent.,.atów spoży'WCzy-ch, m.~n. 23 tony zup i 7,5 tO'7ly M6erów. Niestety, tl4S2e
potTzeoby w tym 2aok.Te~ie pok.,.y jemy zil.ledwie w 60 procen.toch.
Podoonie pnedstG.W14 się sytu.ac;a z p!'oo.zkami d;o PTll>fIiil.. Le~ TWltomia.st będzl€ z kosmetykami, wllTOOo.mi
z ~WMz1l'W
S2t~ych, meca'/'u i will k 1i1ly. Nie .,.ezygnujemy, n«WTołme. z
da4sze; pe-net.,.acji wkładów wytwór'czyo:h J)GIństwowych,
9póldzi~czl/Ch, prywatnych .. ,
WIOSNA W PARKU
Zak-ończyiy

wymiemonelto
że dnwi do
Przv "" ;.'~; 000 JU.
przed
i do dziś slOM przed
Są uJewa.sl.owaoe, porda".. Od tygodnia nic
się przy zepsutej winją te i, d laezego zaremontu przewidzi'ł
dopiero
w
poł owiłf
-

W wVPO'wiezabrakło

i

więc

o fa.ktv<'zprowa dzoprzy ul. Krakowco to wJ}rowadzanie
CZi ennikarza i czvtelni'. długo bedzie Jeszr'ze
~ .,zabawa "?
(dap)

się

Wy.s4łki służb koQm1.U.lna.lllych i grup młodzieży sZlkoine;
~iły się w paf'ku im. Kości.uos.z.kł wygrobi()ilymi % liki

uwi-

i odpadów te-renami rieiO>nymi, wymiecionymi o.le;kcmi, bil, więk
szości(! odnoWlO'7lllch ławE"k i m«a:!owych koszy 114 śmieci. Sq
~nak zakamark, do ktÓ'rllch jeszcze nie traf iono z ffli ot łG.mi,
griWiG7rn i łopatami. Sq4ńmy ;edna.k, że za kilka dni teon rekreocy;,w-wypoczynkowy ~kt będzie bill<lzczM w promieniach

wiose-nllego
K«ł()wnia

słoma.

ROZRZUTNOSC

dzi lnicowa przy ul. WMlImkiego 20. 00 pewie1'l
czas ot.,.ZlJffluje Jc,oleme J)1ł'tie O!Jl(Uu i prawie za'WS2e ten C€1VTlll
stllf'Owiec jest w jo"kim.ś tam uł4m.ku p!'oce-nta mM1lOtrawi01'ly.
Dziś rQ,~ wlainie zo,.uwaŹYli&m1/, że koks rcuypy,wanll je«t ze

skOl'py wp!'o-et w błoto, rozdeptywany 114 lłcZllie tLczę-"ZCZ&n"ch
schod.a<:h, słowem tTa.fl,a tom, gdm nioe powinie1'l. A przecież
wllstOl'czy po dostarczeniu opału w1fW'l'oćkami wuvst ko ZI1M'nqć w .f!II"tę ł skierować do pa~k. Kto by ~ chciał zado.ć aobie t4k4 tnui?
(4!'kA-.J

26 marca, czwartek. Już od
czesnych
godzin
ranonych
przed
administracją
RPGM
przy ul. Zagórskiej w Kiel cach - tłum lud2li. Przys7.li tu
J)() kartki na cukier i na mię
so. ą wśród nkh mles.zkańcy
barozo od1~łY'Ch dzielnic Baranówka, Ba r w inka, Herbów,
Pakosza. W tasiemcowej kelejce st oją starzy, czę8tc chol'ZY
ludzie.
- Już ni~ mamy sll - mówią % płaczem. - Stoimy tu od
godziny 7.30. Jest g~zi~a 14.
Mimo iż naJ> w koleJce )eSZoCu
tak wiele, kierownik tutejszej
admiJlistracji wywiesił kartkę,
że wydaje bony tylko do godziny 14.30 A pr-2lŁ'cież wcześniej :ta powiad ano, ie pun.k t y
wydawania kartek czynne bę
dą 00 godziny 17. Ilu z
nas
wróci tu jutro, by znów stae
kilka g()dzin na próżn.o? D ziś
w południe pogotoWie zabrało
stąd parę 06Ób.
Dodatkowym
utrudnieniem,
jakie wprowadzono, są osobnO!
kol.ejJti po kartKi na mieso i
OIlObne po lUirtki na culóel'.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Niezgodn.i.e z wcześniejszą zapowiedzią prezydenta
mi lita
Adama S:uąpka - nie zamietnc.zon,o n igdzie informacji o tet"minie obsługi m ies7.ka ńeów ~
97JCzególnych ulic.
Roz,goryczeole
stojąA!y h ,
mdlejących w tłumie ludzi je6t
ogromne. Słusznie ~resztll. O

ile bowiem ludziom pracuj __
cym, najczęściej młod:Ym w
maksymallly sposób ułahriollo
odbiór kartek , popnez wydawanie ich w zakładach pracy,
o tyle iworząc rejony wydawania bonów rencistom i emerytom - utrudniono. Komu pr:tes7.kadzal dotychczasowy system
r~prowadzaonia kartek w ~
s2lCz~ÓlnY'Ch
administracjach
osiedlowych? J ak m<>żna było
dopuścić do tak drastycUle.j sytuacji?!
(ah)

ED
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Boks

Spartakiadowe boje

•
S
Amerykanie już zan
prowadzą . 2: O n grę w fin le
Ze Stanów Zjedo.oczo.nych na-

deszła 'wiad3mość, że' już przed

mec~m
pięściarskim
USAPolska. który jak wiadomo odb~dzie . się w najbliź za
sollotę
na ringu w Indiana polis, gosl'odarze prowadllą · już 2:'. Otóż
Amerykanie nie zgodzili się na
podw~jną
wagę
półci ęż ką i II
uwąg j że nie dysp&nujemy ' zawollnikiem w · wadt:e średniej
mu imy oddać punkty w tej wadze walkowerem.

Hokejowe MŚ

l

zase
Wło9i, któM:Y d~ tej pory nie
liczyli się lta hokejowych lodowiskach we wczorajszym meozu z Polską zagrod'lliLi nanym
zaw duikom drogę do grupy
.. A' zwyciężając nasz zespół
4:1 (2:1, 1:1, 1:8). Polacy grali
nawet nieźle , ale nie mogli
sforsować doskonale
grającego
bramkOlna włoskiego,
Cor9i.
Były nawet momenty, że PolaOl' grali z przewll«(\ dwu zawodników, ale i to nie mogło
zmusić
bramkHZlł
CO'rsi do'
kapitulacji.

Na spo towych
are
PILKA NOŻNA
• W nied:llielę o g~dz. 12 w
RadooUu, na stadio.o.ie
Radom iaka przy ul. Struga 63, mię
dzypaństwowe spotkanie repre-'
zenla.cji. juniorów POLSKI i
NRD w ram'\CD elJiminacji do
I mistrzostw Europy.
•

G r·a toczyła g;ę w bard'w nerw&wej atm3sferz.e, pM:y nieustannych
gwiCLdach
włDSkiej
pu_
bliczności i brutalnej grze włos
skich zawodników. Warto jedn ak zaznaczyć, że w
zesp&le
zwyc i ęzców gra aż 14 Kanadyjczyków wło skiego pochodzenia.
Pora ż k a t(ł właściwie eliminuje nanych :lIaw&dnik ó w z
walki o awans do grupy ,,A".
Mamy już st.racone trzy punkty, a Włosi żadnego i w perspektywie jeszcze trudny sobotni mecz z NRD. Z całą pewn ością o tym kto uzyska awans
zadecyduje niedzielne spotkanie '
między NRD i Włochami .
W innych wczorajszych meczach hokeiści NRD pokonali
Norwel;ię 6:3, ·Rumuni odni eś li
pierwsze zwycięstwo wygryw a jąc t: Japonią 5:1, a Szwajcaria niespod'lliewanie
z·remisło
wab z Jug&sbwią <1:4. Dziś
dzień przerwy, w ' sobotę Polacy
walozą Z NRD. A oto aktualna
tabela.

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Włochy

5 10

2l-ł0

NRD
Polska
Szwajcaria

5

28-12
3<1-18
16-14
17-30
15-19
12-30
13-25

8

5 7
5
5
5

Jugosławia

Rumunhl
Norwegia
Japonia.

6
3
2

5 2

5 2

• m

LIGA. W nied'lli-elę o
g..dz. 12 w Kielcach, na stadiiJnie przy ul. Koniewa, miejsciJwa Korona podejm&wać będ7:ie
ll;lo&pol Dębi ca.

PILKA

RĘCZNA

•
I LIGA. W sobotę o god7:inie 18 i w niedzielę o godz.
10 w Kielca.ch. w hali spitrtuwej
ZSB przy ul. J agiellońskiej 90,
męska "siódemka" Korony stoozy pitjedynki ~ Stalą Mielec.

Najwię ksze
zainteresowanie
wzbudza pojedynek w wadze lekkośredniej, gdzie przeciwnikiem
naszego króla nokautów, będz ie
obdarzony sihlym ciosem mistrz
świata juniorów
z Jokohamy
l\byesem.
(j)

w

Wojciech Fibak
w ćwierćfinale
mistrzostw RFN
W d,rugiej rundzie międzyn a 
rooQwych
tenisowych
mlstrz,ootw RFN Wojciech Fibak
zwyc H:żył
Australijczyka, Edwardsa 6:4, 6:4. W ćw ierćfina 
le PQlak spotka się z Francuzem Tor.re, który był w t.ej
ru.ndz,ie
sprawcą
mtjwiększej
Dl e6podrz: ia.n ki zwycięż ając z,nanego ame.rykańskJego tenisistę,
Savi·alno 6:7, 6:2, 7:6.
(j)

San

Antonio

Amerykanin IiemaJl
zwyciężył

J. Peciak szósty
zakoń
międzyna.rodowe
z.awody w plęcioboJu nowoczesnym z ud zlałem całej cz,ołówki
śWIatowej. W impreue
startowali również n a Sl reprezentanci.
ZWyClęZCą
został
Amerykanm
Nieman, który uzyskał bardzo
dolny wynik, osiągając 5536 pKt.
Drugie miejsce zajął Hartu (CzechosłowaCJa) 5474 pkt., a trzecle
Węgier Szombathaly
5446 pkt.
Z ·P.olak.ów najlepszy okazał
się , Jsnusz Peciak
plasując się
na fi miejsce ze stratą 131 pkt.,

.

nale spisywał się w pierwszyc h
konkurencjach zajął ostatecznie
9 miejsce ze stratą 225 pkt.
W
klasyfikacji
druzynowej
pierwsze miejsce zajął zespół
USA przed Węgrami i Polską.
Wydaje się, że w t egorocznych
mlstrz,oootwach świata. które
odb ędą się w Polsce Amerykanie
obok zawodników ZWi ązku R a dzi eckiego będ ą jednymi z głów
nych pretendentów do czGło
wy ch pozycji.

spot.kanie.
grając
w .
zwyciężył

mi ejscową

Stade 107:90.
• Do ZSRR
towarzyskich, - __ .. L.~'ze.ntacja Kuby
w
kobiet, która szczyci
lem mistrza świata .
mecz, który
odbył
Swierdłowsku, wygra
k i ZSRR 3:1 (12 :15,
15 :3).

Maroka

się

_ Macek Bajan, który tak dosko-

•
Przebywają ca
dl:Użyna mistrza
szykowce mężczyzn
Wrocław rozegrała

Wyścig dookoła

W San Antonio (USA)

czyły

(j)

II LIGA. W niedzielę o go-

chinie
II w
Starachowicach
miejscowy Star zmierzy się ze
Stal ą Rzeszów. Rówo.ieź w niedzielę BłI:kiłni Kielce !trać bę
dlł z C&noordią w
Pi.. trkowie
(.god.z. ll), a Broń Rad..m z
- Craoev.ilł
w
Krak&wie (l;&4Iz.
12.30). Mecz Radom.ia ka z Butwkiem Kraków z&St~ł pnełei&
I1Y na 15 kwiet.nia..

W podanym przez nas wczoraj zestawieniu par zaszło w 0statłliej chwili kilka
zmian. I
bk Sł aw 6mir Zap:u· t spotka się
:II Tomym Ayersem,
Krzysztof
Kosed"wski z Cliffordem Grayem, Mirosław Kużma z Alfredem M a yesem. Paweł Skrzecz z
Johny Williamsem &raz Marian
Klass z Tyrone Biggsem.

ozegrane w ~;w.raj spotkania· drugiego- dnia elimma,y jnego' turnieju chłopców
w Siatkówce w ra·mach VIII
OSM, nIe przyniosły w iększy ch
niespodZianek.
Najba,rdziej emocJonuJący pojedynek rozegrany został między ,,:irużynami
AZS Częstochowy i K ie lc. zak Ollcz:ony zasł użonym zwy cięs
tw e m ' gości w trzec h setach. MLmo porażki zespół kielecki zasłużył na uznalue za ambicję w
grze. Dziś gospodarze wal czą ze
Skrą Bełchatów i od tego wyniku w duż ej mierze zależy ich awans do finału strefy.
A oto rezultaty grupy .,A":
WKS Wieluń - Skra Bełcha
tów 3 :0 (15 :5, 15:5, 15:3); AZS
Częstochowa AZS Kielce 3:0
(15:7, 15:7, 15:8).
1. AZS Częstochowa
2 2 6:0
2. WKS Wieluń
2 l 4:3
3. AZS Kielce
2 l 3:4
4. Skra Bełchatów
2 O 0:6
W grupie .. B" nieoczekiw anie
zakoilczył się
poj edynek Górnika Kazimierz II BKS Bochnia.
Z awodnicy ze Sląska prowadZili
już 2:0 w setach i 14:8 w trzeciem secie. Niesteoty przegrali tę
padię oraz cały mecz w 5 setach . Oto wyniki: Górnik - BKS
Bochnia 2:3 (15 :5, 15:9. 14:16.
7:15. 12 :15), BBTS BielskoWanda Krakó w 3 :1 (15 :5, 15 :5,
13:15. 15 :9).
l. BKS Bochnia
6:3
2. Górnik Kazimierz
5:3
3. BBTS BielskD
4:4
4. Wanda Kraków
1:6

R

Drugi etap kolarski ego
wydookoła M ar oka jazda
drużynowa na czas na d ystan-'
sie 50 km - przYll1iósł kolejny
su kcęs Irola.rwm Szwecji. Zespół te.n, w którym jadą u czestnicy
wyścigu
drużynowego
igrzysk moskiewsk,ich uzyskał
czas 1:05.25 po.kon ując
trasę
z przeciętną prędk<JŚcią 45.90 km
na goozinę . Nla drugim miejscu
ukończyli ten eta p kolarze rep.re.zentacji
Polski z czasem
1:06.35.
Polacy wyprz.edz,ilił kilka silnych
zespołów
narodowych,
które wezmą udział w tegorocznym Wyścigu Po-koju. Trzeoie
miejsce zajęła
drużyna
CSRS - 1:06.40, oz.wa,rte Bułg a 
ri a - 1:07 22
Drugi etap nie był zalil:zany
do klasyfikacji Indywid'tla lnej.
Prowadzi w [liej n a d a l H a kan
KarlsOO{l przed J a'nem Jankiewiczem i' Ladislavem Ferebau erem (CSRS).
ścigu

. Puchar
w

koszy

'dla Ma
8 tys·ięcy w1dww

w Strasburg.u
nek o Puchar

Eu
szykówce
męż czyzn
mistrzami Izr aela Tel Awiw i Włoch
Bologn.a. Puchar
szyka.rze M accabi,
80 :79 (37 :39).

SIATKÓWKA

• vm

OSM. W piątek , sobotę i niedzielę w Kielc ~h. w
hali apitrŁowej przy ul. Walil;ór)' l, dalszy ciąg i za.kończenie
flrefowych eliminacji spa. .. takiadow)'oh
juni&rów
mł"szych .
Poozlłtek spotkań w
piątek
o
Codz. 14, VI' "botę i niedzielę o

Decyzja

,

y

TENIS STOLO WY
D LIGA. W Mbotę o g&4ls.

17 i VI' oiedl'Jielę • g04s. 11 w
. WiiBiewce koło Kielc temsiścł
1Ik.0wi 8kalD.tk1ł ~eą ~ (Os. (ry'" p&Jedyuk'- i • &01_'

z.ry.

B()KS
•

w . lJO'1Mtę o godz. 16:38 w
.. sałi ZSZ

St.rac",~..v.t(llMlh,

F8C prsy ul. Szkolnej 1ft, SP&tkanoi.e o mistnosłw.
małoJl<)I8k.iej ~i juniorów
pomiędz y
Starem i Igloopitlem Dębica.

En

NUMER 61

STRONA 16

'rzone w lodzi w
Clz.ielę. 29 marco.

cez osz karek Saru z Tczą

~z.l'.

•

PZKosz.:

8

'łIICiIrCe

-,kom

I"CIchewice

9
Sten. Staw

....,

mea

lo chi .

isofi

do

protokolu

końcowy

~IEUitat spotkoni~..67:66 dla Sta-

rUf igodny z~ punktami uzyska-;
wq Tęaq. Jak juź informowanymi w czasie .0 minut gry. Ił
liśmy. pojedynek . '&en miG' niewięc
przed roz.pGczęciem !kIcodzienny finał. Przypomnijmy w
gry_i.
opisując
uaególowo .
skróCłe fakty. Na skutek
błęd . zaimiotJ przypcJdet.
nego zapisu w protokole zawolódźka
Tęczo złożyło protest
dów. niekorzystnego dla ~ara
do' Wyd~iahi Gier i Dyscypliny
chowiczanek (mialo to miejsce
w 36 .minucie gry). doszło do PZKosz. przeciwko decyzji sę·
dogrywki. Przed jej rozpoczę
dziów. WGiO uwzględnil protest
ciem sędziowie nie Jprawdrit;
łódzkiego klubu i podjqł decyzję,
protokołu. co należało do ich ożeby mea powtórzyć.
Z kolei
bo~-iązkóW. W : czasie trwania
Star odwołał się do zarządu
Polskiego . Związł(u Koszykówłci
dogrywki b'ąd dostrzeżono. sę
dziowie pnerwali pojedyftek
od decyz; WGiO. argumentując
d"łgołigGWJ

z

młejsco

między. innymi tym. że kiedy se-

kretarz;. zeweclów łlerygctWoł· · reri.tltcit meczu na tablic, .....w,ni-.
4lcPr. Cet wrnik,. I popehtione. 90 pr.zez niego błędnego ropi'su w ·protokole, trenec- i kierow. nik s.ła~chpwic~iej drużyny interweniowali .u sędziów prowa·
dzącycb zawalIy •. Niestety, bez efektów. '.~"
.

.

We wtorek . ~ekretoriot Stan;
otrzymał ·z Woruawy telegram, .
że zarząd PZKOSI. utrzymał
w
,mocy decyzj'ę Wy.działu Gier · i
Dyscyplinr i spotkanie pomiędzr
Starem i łęaq ma brć 'powW-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Nie bęeziemy
cyrji krajowych
. ki, która jest
stawiam, to
my tylko, że

