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, za OńCZVl , D ad
"

koordynacją
działal110ści
obronnej państw wspólnoty.

e-

w czwartek trzydniowe posirolEmie Komitetu Ministrów
Obrony Państw-Stro.n Układu
Wa~szawskJego.
Polskę
rep:aentowal wiceminister obrony - naro dowej, gen. broni
Florian Siwick i .
_
Komitet Ministrów Obrony
jest najwyższym kolegialnym
o ; ganem v.·ojskowym Układu
WJr. zawski-ego i zajmuje się

a.
:0

13 bm. uczestników zakońtego dnia w Pradze
Jtosiedzenia Komitetu
Ministrów Obro ny Państw-Stron
Ukladu Warszawskiego przyjął sekretarz g eneralny
KC
KPCz, prezy d ent Czechosło
wacji, Gustav Husak, będący
także przewodniczącym
Rady- Obrony Państwa.
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Posiedzenie
Rady Państwą

Pradze

zakończyło się

PRAGA PAP,

r-

,.'

13 bm. odbylo się w Belwederze posiedzenie- Rady ParisLwa.
Omawiano spra ..... ozdanie z działalności w roku
1982 i program
prac Rady Państwa na rok l!lltł.

. * .

c1.Oł'lego

KielCE, piqtek-sobota-niedziela
Nr 10 '(3166)
14-1!>-16 stycznia 1983 r.

Rada Państ"a powolała H ~n
ry ka P racki~K O i BOKumila u N W
ie«o na stanowiska zastę.p
rów prokuratora C neralnego
PRL odwoWją<- z tv(!h .ta nowi
K umi6l's.a K uk:a.wkę i J óze fa

o.t ' .
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Polsko.;jugosłowiańskie
rozm0VIY- gospodarcze
13 bm. wicepremier,

ka

przeKomisji Planowania przy Radzie Ministrów
Janusz Obodow ki
przyjął
przebywającego w Polsce, w
związku ze spotkaniem przewodniczących Po:sko-Ju!!oslowi3ńskiej Komisji Wsp6łpra
ey Gospodarczej i NaukowoTechnicznej. członka
Rady
Związkm.vej
FRJ Spasoje
ledenlca. Dokonano oceny
stosunków handlowych i gospodarczych międZY. obu krajami, slwierdzając możliwo'
C\ ich dalszego rozwoju . Dotyczy to m.in. foszerzenia
współpracy w
zakresi
'ooperacji przemysłowej oraz
wzajemnych dostaw niektórych podstawowych materiałów i surowców.
Omówiono
przedsięwzięcia
służące rozsz rzeniu współpracy g06pDdarczej między Polsklł I Ju-

lZ-

gosławiłł·

wodniczący
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Osiedlowy Ośrodek Kultury "Amonit" na kieleckim osiedlu Podkarcwwk:a oficjalnie otwarto 3 grudnia ubiegłego roku,
ale działalność
rozpoczęlo
tutaj kilka mieięcy wcześniej. Nie czekano
więc n a pełne
wyposażenie
placówki j uroczyste ,,przecięcie wstęgi", lecz już w lipcu organizowano akcję letni"
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DELHI P P. WIelka czaroa
której towarzy:lZ życia
padł ofiarll
wypadkU
drogo...-ego w Ind. ach, zaatakowała
w odwecie motocyklistów, 00cry-zła ucho
lD~rweniującemu
policjantowi f uanlła w sumie
15 osób. Zostala schwytana' po
tygodniu w mieście
lanmad,
na wschód od Bom~ju.
małpa,

Od dwóch lat trwa w role1cankim dys"usja
nad reaktywowaniem w Tlaazym kraju izb lekarskich. W
jej wyniku na forum
PoL,kiego Towarzys-twa
Lekar.kiego powstał trzeci ju: projek.t 1.1 aWll o izbach lekarskich, którl/ch zadaniem jest
ustalanie i krzeWIenie zasad
etyki lekarskie;, a tak::e czuwanIe nad
prze t?:egan em
pr:ez lekarzy tych zasad i
sumienności ::awodowej OTaz
Oodnoki lekarza.
Nu! ma
je zc:e pełnego
t:ro :umienia w społeczeństwie
~f' l", któremu

słu::lIć

mają

'ZOli lekarsk "e. Nawet część
r:1I doltr::el1a w nich tlllkontro no-pen "ten-

Udaremniony
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Ludzki odruch

elna

,

Bogata oferta kulturalna

dla dL.ieci i młodzieży, a od
wrze 'nia prowadzono naukę
językÓW oocych i zajęcia ST)ecjalistyczne. Nic dziwnego,
że dzisiaj
ośrodek tętni , ży
ciem.
"Amonit" jelit pierw~ w nowych kieleckich osiedlach tak
dużą
placówk kultura1nłł (w
innych miastach, np. w O trowcu i
tarachowicach, od lat
działają
jw; dom"
kult ry
półdzielni mie zkaniowych). Na
przestrzeni 507 m kw. znajduje
się sala widowi kowa ze
cet\.Oł. pmygotow ADą
do projekcji
filmowych i sIu' Cłł do ć iczeń ryŁmild i baletu, ala Itlubowa, pracownia plut"czna,
klub cizie ka, pracownie - muxyczna i fotocraficzna. Wszy t,...
OOKOŃCZE

u:

I

Zmarł
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~ołaj Podgłl~
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k aak! l labę'zle .

.... brak.Je,
Dle~,

.,.a

)inye ••

Drożeje hejnał

A ST • . I

ma iacki...

iooodzienne
spotkanie braci
W-\. P . P. -

• O'y'"
.elki plall.", - mew"

Wuo;t (XIboró ..... h{"nah ów.
cen energII ~lektrycznej itp.,
pv,J; od ow a I.
Le
znacznie
""=0 ły ko loty cu<lziennego
gran!a
h~jnału
mar a:kleco.
Je 'leze dlA a łata temu jedno
za~cle w tr bkę na wy okolici 70 metrów ko zlowało Urząd
Mia ta Krak"v,'a 57 zl I 18 gro'ty; ooccn:e za jeden htjnał
trzeba płacić !hi złotych i 35
gro z1, z czego i3 zl te l 50
ro zy p!Jkrywa
(undu z
ochrony przecJ\vpozarowej, 7.a~
p~octalłł
kwo ę admini tra tor
wieży Prl.
c;bior tw Gopodarki lie zkan owej.
6 bejnali tów gra hPjnał w'Ił u jednec
roku S,tiO razy,
od lat n
tych amych t.r bki h. Z. eranie mariackiej mekJdii na
krZ\'p<"ach. puz I
czy ".k oronle (na pOlruby
filmu czy t lewizj) In tytucje
z ma ilją ~ p~rll ek tra.

Gdy w je-

poraco,. nicy

dne~. w .,.rci~ I.tajnym Da Okę i. '& k,. Ii eaii _ ,Jedne e • podriłD1cla
wyreby lIC zt.ia .Kiln~j wer•. p.D"" 1,1 m
sł .
Pne_YWtikie
e aa ł
lę "-leIN
.m~yt •• a~e1 -ę w
dr.!
.. U
a S4łJęriIl: praemye_. ",,,r."y • • det .

(P \ P)

zmarło

na choroby nowot orowe

c

e ł'
LONDY~

P. P. W
picr\\. zych bry Yl I[lcn
ch alom<> ych
zaczynają "ychodz!ć 1\3 jaw a\.ar!
mujące . IformacJe
o sk tkach zdlo~ 'otny h
e perymcn'ó ' dla ludU, któny w
ni.ch acz tn!cz) li. Te-lewiz)3
brytyj"a na dala
program
stv.i rwjący, i~ v. 'ród
L
ty'. ludzI bor cych
dział
b yly' : 'h lX'ób.1ch
brQf\i

po

lermojąd ro ..... ej
'ym
Pacyf: u
) ramIe wyższą
c.zęstoUi 'ośc
v. ystępowania
r6żnych odm:an raka.
zczegół
b ałanki.
DocIekania
re
tero' telC\\ iozyjnych pot \ ecdzone zo taly \\ ynlkamt badań rulukowych i obs rn cji
l nlcwych. Udział
w eksperymentach jądro ycb
pl"7.
30 laly pny'
wie-

http://sbc.wbp.kielce.pl

lu ucze:t.lllkom

nlC'Ulecz.a~

c.horzf!n~.

B:ytYJcz~ cy przeprowadzIli
20 prbbnych eks plor<!j i jądro
wych na poloon 0\\ J In
PaC\ flku
w
\.atach 195_-58.
• iim<> zast owan\"ch ':odi;:ów
o. t.oino ci
Neg
ucz c 'loików
tych
ek:.sp('rymcnlów
..... y ta onych
ostało
na
DOłtO.
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Fu nk('ję pt'lf}')m enika mini",tra kultury l u t uki d . spra w
t w o~ .. J'. się T .. abu R uu)po polUd w W aJ'SlIa.w ie powie ł·h(·:II9_wemu d r .. ktonlwi T _ 'na
M uzy(,aJ"C"!to w

.:&t ,.

,

Gdyni - ANDRZEJOW I Cl'BllLl KI EMU. O zalHeniaeh d s iała l • • ni now .. j pla _ki A. Cybul
in' ormuje clzie_ k ana PAP.
• iW10I L(\Ilia ia kil ge
jt-dną 2 I rm r a1l() Cog
~. tl'JJW
{JII"uhl\.lralnc-go.
Tl'atr po" Jnlffi prl'zf'l1tować
ł r./.l>Ul:'ia" ił'n,a ,,~r ~iająCl' z
TÓLAlych ~w< topoglądów, C2Rrplq
wój pl~.am z kultury tl·<ł1.r lnej c.aJpg
k.raju.
W knt..j ".WIU f(·pt·r\uaru
J)J"b('tlmi<>t<n1 U\\ g..
winny
byĆ slotuki d Jąc!' pr;lwdzi\\ y
portret nJowil'ka
na~z~'ch
CL...'~W
zw la. l.cz,a c.tz.I6I{·j&l.I'J Peli kI

t

tta1lru
hJ..<H JI

W jaki lipo ob
d obinane dła
'"abu
II:&Cll I;oln .. spt>klaltłt>?
P~t..l"

będą

po-

,,~m

\\arUJl(fll
ooooru
·prZ(·d. ia\\ il'ń
mWI byĆ Ich "Y~ok.i pozIom
a.ty tYCZJl). Wy tę,p na
tej
SCl'lll
ma b~'Ć bowiem potwltvawllJt'm "arto~cl spektaklu. Prawo dt'cYl.ji c
00
sam g
") boru
czeg6lIlyoo PO;LVC jl ffi()W
by tu
po.l.06-tawit
np.
organ'iz,atTom f , tJwah
i prl.t'gląd6w
tt'allraJn)th o. ganiŁO'\ anyth w
"fili l\l mia~iach
P Iski. My
n.atomia~t. Jako
g ~podarLe,
.-lU Imy ,t\\ Or.l~Ć
z,aprotiwnym 1.t-atr m ll)()żliw ść pokaz,ani.a dorobku, iakże poprzE!l. po~ w orJtalliLOw IIIU sympozjów, w~'"ia w ilfl.
Chc~ tt--L 2.W r6cić u agę na
WIt' 'x..n'
lA.
16w zapro:wt1ych Do Tea!.ru Rl.l'czvpopoht(j.
Pr ponuję,
' aby
\~~.l.y. tkie pIH d. tawienia podl J!<lI, ocenil' Jury, łdÓlr bę
dzie prz~~na" ać nal:rod\ minisbra kultury i sztuki.' min.
dla najle~.l{·g
przEdstaw ienia, aktorki i aktora., rehst>ra. ~ ffi ra fa, za
debi~lt
~cm(zny.
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Ca)

if'j O<'f'nif' podda-

ne będ~ takie
I ~nt>?

8

('n)

siG-

Wieści

z Tatr

nit'

Teatr Rz«zypospolit j
b_ i: w p lni rep.re-

Jl")I)IU'

zt'niatyw.ną

instyl7ucją,

Jeśli

nie uw"7.gl.
n.a równych
pra""ach d9konań najlicz.niejszeg
środowiska teatralalt>g
w Pollsce, jakim j<'6t Warszawa,
- Cs jednali: w l eD SP&sób jf' ' z(,ze bardziC'j nie :r;a~ęzi się kultury teat.ralnej
jt>dynie do słolil'Y?
Nk, bowll'm w planach
jE"'t także rganiwwanie prezeontacji teg
wyseolekc)oJ}()waiflege rE'pertuaf"u na
sc~ch innych mia.·t, iakże z
uwz.gl dniooil'm przedstawi~ń
tE'atr6w wa rsz,a~, kich. J-eszcze raz poodk.re. lam, że TR
nie jest t aUt'ITJl jednej sceny, ale jak sama nazwa
w~ka7.uje plac6wką przez.nacwną dla w z~' tkich SCffi
VI" ~JE.ce. Wydaje mi sit:, że
realnacja takich zaJoi.eń spowoduj waeznie 'większe odchi aJ ) wanj,e TR .11Z
ll)()wa
by to siągnąi: działając tył
kc n.a jedn j sCl'lTlie.
Zamierz,amy zapra.zać iakzagraniczsne, glÓ'Wnie z
bcojęzycznymi przediawiE'niami ~7.tuk
poIskkh.
ChcE'my tei. stworzyć forum
dla w~·bil.rlych prZl'dsiawień
realizowanych
za
graflicą
przE'Z Polak6w.
Myślę
nie
t~' lko o rl'ży erach, ale r6wnJe-z
SN'"noj!rafach, dyr.'ge-niach, li także o t airach polonijn.'ch.

i.e tl'abr.

Jakieś

Czy
j~tni ...Jlł
inne plany?

Chcf'my
dawnictw"(), w

j('s (,ze

górolt>

za1l:0pio,i~cłl

wyktórym będą
zami~zczane szkice' kn~'cz
ne związanE' z t~ m. co '5i~ '\li"
mimonJm.e'l. i dziaJo na
tej naiw iękęz j ~ceni w kraju. Ponadto g; madzona b~
dzie ookladna
mentacj.a
każd 1(0 w ~'st DU, l'O w przy~zlo~ci poz" l i c7.l'rpać stąd
fil' do badań nad historią
tE'atru w Pol: l'.
WLODZ1'\1J FIłZ

" ł/"b,h Ił

u' przepou·l.dmocn
JI godll 1"
I
"b; g'lIm Toku.
Tf'ro;l ostroż, ł i p,>u' 'dqł/litd
1I:azą IPf.glndot \C nil bo
nad

Tatrom, i U'lIpalrllu'o" śnipg".
mrozu. A /lImCZiJMm nad I/Ó,.ami cZlIste niebo, alońc p-r=IIgrz u·o. Stoki Gubałóu k. praW' bez śnit'ł/u, nGrcior ko gó,.a, CZUli Kos)'n"oU"lI. Wit',.cn, zom, ,,110 si\, u' .. szkl(lna -lIórf"
Ul
dzil'ń
slońce
,.oz/opia
J .. it'fJ, w fWctI chu'lIliJ mróz I
zom, fłł4 1Iarloslrodll te torll
do ~zrill .zybkie, 11() 11IZU'(\ch.
111"11"

n4J

Ko.prOtcllm raptem

ceniJlmt'trJl. Warunki 1\10,.no-rskit' szalenip Irudrn!,
KoI, ,ka 1111 H'O • kolej nar('1or/rIt' .. G sit".&cou·o" i "Gorllcz-
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lt"n"

kursujq

r. 01'R oriu'%l

1Io-rmolni".

.Iurm latrino... y te Tot .... ch. Do Morskit'go
fi a m :ino fi
ć si
jedlinIe
J"
.. ta. ""u/obu.., PKS 2 ZakO'PAn~go d/)jdriźl1jq tV/ko
d41
1/3 j Polo1l1/.
A w
Zakopo.... m ó~lo, tdo'eI.nit', po
pt""kAch moZ"t'Wl lHITadować bt'2
.,. ż ..ch4I. W I hClI Tatr Jr kMW:;a 1/ łci "mja,.kOt~a1la. Nil!
mil tlok". PrAtnizj,..u .f'2'lIn Jlon
.i,."'lInt ..m ,.lJzpoc2'l'lri.. a1ę 1.D

K,.,,-

lutvm.
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N a tem.a.t , Iów nych sal oień
p eh1yk i soej alnej p austwa p isze'
Wa neJa Za,awa w pu blik a cji
ftOehron a n a j lab ,.ch" umie sn on d w .bi id ,. j "T.y"uDie
L. oJ.... ,Na ile mO!le1Dy sobie
Jako panstw po7.wolić ob~nie
W polityce ocjalnej, w sytuacji
gdy gObpodarkę dJawi kryzys? zastanawia się autotka. Najpr06t.sza odpowiedź brzmiałaby: na
jak najmniej. Taka odpowiedź
kłóci się jednak z podstawowymi
racjami
s<l<.jalistyczneglO
ust.roju. Wybór Jest bardzo t.rudny i musi być dobrze przernyslany. Nie mogąc za pokoie oczekiwań wszy tkich, każdej polskjej
rooz,i·ny dotkni t j
w mniejzym lub większym .stopniu skutkami kryzy u i inflaCJi, należaJo
w!'Cydować
si~
na określenie
potTZEe-b najpilniejszych społecz
nie.
W centrum
zainter sowania
polityki ocjalnej muszą z.n leźć
się
ci z obywateli, kt rzy ze
względu na wil'k lub inwalid,.two pracować nie mogą i dla
których wiadcz.enia socjalne są
podstawą utrzymania. W st06unku do tl'j grupy osób, coraz liczniE'j.szej, państwo pelnić musi
funkcję opiekuńczą.
Temu wyrównywaniu sza n godziwej e-gzystencji i dążeniu do niezepcbnięcia weteranów pracy i inwalidów na margines życia słu
ż c będzie zapisana w u lawie emerytalno-rent.owej zasada C~
roc1JJll'j waloryzacji świadczeń.
Real izacja a jalnycb zamierzeń pań twa pi ze w zakoń 
czeniu autorka nawet tycb
ograniczonych
do ochronneg o
para ola dl;l naj labszycb, wymaga ogromnych ·rodków. Czerpać je można
tylko ze
fery
produkcji, zależna jest więc od
wkladu cz,'nnvch zawodowo ~
bywateli
dźwiganiu
naszej
g06podarki z kryzysu. Zależna
jest od na .

w

W tym samym num rU! "Trybuny Ludu" intere ujący artykuł "l wieorz~'ciel mus! chcieć",
w którym aul r podejmuje temat r()(lmów w ;.p:oawie polsk' go dl gu.
?robI m
ten
opi~uje na tle zad iRor.ia
m.1I)"Ch państw .
!eJmp)

powolać

Rozmawiał

Naj. tJo,..i

pre2ydentów

r Narada- naozelników

. ,"f'R KI

c;a me;

inni

za

uwaitl;ą

;e

za j s;:cze '('dn() cialo mają
ce ICh broniĆ pr;:ed e14'("ltualIImi
szykanami.
SprawlI
kontrolne to margines d;:ialanta i4b lekars1dch, klóre po-

mia~ta

I'l~

.y-II

-1"1·4 ~

• WC2.ora · , Domu pokojnej
ldro,;ci ... Radomiu prz
ul.
Str ga %. no .... oroczną
wizyt"
przebr .... li: członkini Biura Politycznego KC partii Zeti.
GC2~ b i "oje....
a rad Oln.ski łk
Alej"'1 Wojeiecbo", ki. Przedsta ... idele .... ładz p~zeKazali penJOnadu·zom najserdeczne życzenia,
Zapowa!i ,się teź z c óennyroi
troskami I p~oblemami zami~z
kujących
'tym ob:ekcie "enio:ó '. Go' je
v;i~dzili
))OkI>Jach Cl")ob' nie InOl<pra'n i w
poc1 zJym ,,'jeku.
. w ł .. )

i woj wooztwa. Tematem obrad, któr'm prze\\ niczyI
. EeJward B.. jda by lo
""dr ianie reformy g pod a rc·ze i
.. radomskim "Wal erze".

1>1", ierdzono
on iecznoo;e rozwoju edu acji
konom!cznej,
przy
jedn ·ze.·nej
poprawie
organ izacji prac_o na n.jnlź, z"ch
52"Z blach.
Omówiono
-leż
5pra .... y samorządu pr co nicze-go I działaIno' i nov. ch ziązó
wodowych.

N a pie rwszej w biezącym rok u
n aradzie programowej spotkali
Się wczora) "'Ii
Kielca b naczelnicy gmin i prezydE'nci m iast 2
te-renu wojewo<lztwa. Obradom
przewodniczył wojewoda WłocJzi 
m.iM'S P a!lte-r nak .
Ocenę aktualnej sytu ac ji s
łecZJll>-politycz.nej w w ojewództwi~ 'przed tawił wicewoj\!woda

WOJClecb N osek, W minionym
r oku n a Kielecczyźni e trw a ła
nieprzerwana praca. Dalsza n ormalizacja życia z~ży p rzede
zystkim od poziomu zaspok jenia potrzeb spolecznych. W
zakladacJr pracy przystąpiono
do \worzenja związków zawod owych. Do cbwili obecnej zarejestrowano 76, d~lszych 130 czeka

"Dzieła

wszystkie" ./
Jana Kochanowskiego
z "Ossolineum
JJ

Wydaw~i~'<tw
Zakładu
Narooowego im. Ossoltińskicb ·we
Wrocla\l'iu roz.pocznie w tym
roku edycje: wydal)ia
sejm 0W>eg<l "Dziel w zystkich" Jana
Kochanowokiego. Zaplanowane
na 13 łomów nDziela" obejmą
fotokopie starodruków. komE.>nterze t:lolo.giczne, indeksy w yralZ6w, focm itp. Wydanie to
- w nakladzie 10 tys. eg7emplany przez.naCZO'Jle będzie
dla
syecjaHstów i bibli tek
naukowych. W pi er W"'Zej )(ol'l'jnośei ukażą
'ę: tom za :e rając' wpro,.:adzenie
w"dawnJcze. "Trefl)''' ocaz "Psałterz
Da"\>; ·dów". Po zakończe<Diu edycji.
przew':duje się
O'koło
1990 roku, "OssoUneum"
planuje
publkaclę
popularnego
jej wariantu,
PIL zmaczonego
dla <:zerszego kręgu cz ,' tEll) ików.
'

się r6ww w:dawn ictv.-ie ..Ossolineum" ",--z.n w ienie 6-tomowej
f'd)'cjti "Dziel w:--branych" JuJjU!'Zć1 Slowac-k:eg<l,

W

t, m r<>'ku ui<aie

Da r e j stra j~, N adal odnot owusię wiele p r zypadków nieg06poda rności, a takze prz€5tepczoś
ci g 06pOOarczej. Straty z t e go tytułu w roku ubiegłym wynOtiily
ponad łIO mili on ów złot~h.

f je

O sytuac j i społeczn o-politycz
nej w swoich gminach poinforID(}wali r6wnież naczelnicy Starachowic,
Stąporkowa,
Słupi
J ~rzejowski ej i Sitkówki.
W~ drugim punkcie obrad w icewojewoda M aria n Obara dokI>nał
oceny sytuacji
rynkowej
~ojewództwa. Mówiąc pozytywDle o pracy bandlu w okresie
przedświątecznym stwierdzlł jednoczesnie, że nadal słabe jest
zaopatrzeonie kiosków zakłado
wycb, W r oku bieżącym nie pl>w.in~o być klopotów z zapew DJen.Jem dto<;taw arly"k'Ulów objc:tych. reglamentacją. Trudna sytuacJa. utrzyD]ywać s ię będzie
natornlast w dostawach artyku-

ł~w

przemysłowych.

Wystapią

n]roobory obuwia, odz.ieży bielizny, artykułów gospod'a~stwa
domowego.
Władze zwrócą uwagę na kontrolę ustalonych przez
zakłady

cen na swoje wyroby. W miniI>nym roku Okręgowy Urząd Cen
skontrolował
zasad
ustalania
cen w 52 zakladach. W 39 przypad:kacb stwierdzono ieh zawyzame.
Nie ~a.leży spodziewać si~ w
roku blezącym Większych dostaw
materialów bUdowlanych. Leps~e natomiast będz.ie zaopatrzenIe w nawozy,
• W trakcie dysku ji naczelnicy
) pr~zydencipodzieli1i si~ u .... agaml o funkcjonowaniu handlu
w swoich gminach i miastach o
dostawach węgla i nawozÓw
~ ka.z~' wa~i. na niedociągnięci~
I mozhwoscl poprawy.
.Wojewoda. podziękował wszy t-

~um naczeJmkom oraz żołnierzom

I oflCerom LWP za w~p6lpracę
w
rc;>k,u minionym. Przekazał
r6wmez do realizacji najpilniejsze obecnie zadania.
(d a w )

weź

winny się koncentrować na
k ;:to!tou'amu okre~lonych polaw lekar;:lI. Odbllwać' się to
J>()winno 'JKIPrzez
$potkania
dllskusyjne no forum izb. I
to ;e t ich podstau'oWII cel.
,"Vczoraj nad tvmi problemami obrodou:ali poslowie z
sejmou'e; Korni ;i Zdrowia i
Kultury
Fi=lIcznl;,
któr;:1I
;,u rócili m.in. uwagę, iż u.stawa o izbach lekarskich pOwinna te: gu:a~antou'ać obronę inte"esów pacjentów.

• W zakładacb pra y \r al
... ybory do władz D~WO powoła 
nych o~g~nizacJI związkowych.
W ostrow ieckim 1PK, po trwający h przez h'7~' 2m! ny w"b~
rach wylonlono 15 obo'Y zarząd,
'któremu
prze 'od'nkzy
mi~trz tacji ob ługi ValeJem r :S"lf'v;aj.
ZaI"Z li Ziązltu
wybrano r 'nlei

tj, r) )

• W<zoraj w Zaltł3dach M talowych lm cen. , Waltera" w
Ra omiu od ylo i' wy jazdo e
~ie<lU'nie Wojewódzk iego Ze.polu POfiel kieco. Ue:z.esinlczvli
- I e retan KW partii '
~jall Pr.
prf-Zt'tI WK. V'L
- B~.. ryk Jla.d",. pru .... OI niC'Ulcy WK D - Siani Ja ... Ki~
.. an, przewodni('7.~ y WRNp)k
.wa N JęeJr.n .. w i ora:!:
kJerowaldwo
admloM1r.",ne

http://sbc.wbp.kielce.pl

pzw przekroc zył
milion cZ!łonków
. P ~'lZątt:'
1983 roku
za!>. al
ę. w
kro.D.lkach
POlskiego
Z:""Hlzku Wędkarskiego o.-;ąg
nJę<:lem ·tanu liczebnego ca:łon
ków .przekraczają ego
milion.
Pol.lu
Związe<k
Wędkarski,
~ Dt) nuują. Y ponad IOO-letnią
]UZ u:rdycJę
z rganizowanego
w~kar twa na ziemiach
pol. Ich, stał.·ę w ten
'posób
jedną z najbardzlej mas wyeh
,?,"gan!zacji społeczny b dzlalaJących w naszym kraju. ZczeSUI !>n obecnie
w więk"'Zo'!
łudzl czynnych zawad wo,
a
zwla ?-cza zatrudn:onych betZp _
:oedn.
w . pro<! kcj.; 'ar.ow:ą
oc;enla c ')11 'ch d.an"ch
ponad.
proc.
w 'zy>iklch
czŁ D owo Okoio 25 pro<:. ogólnej liczby czł nlcow PZW to
mł
ie'Z. a ok lo 15 pro.:. to
emeryci i rene.' i. W dal zym
ciągu wc;dJcantwo ~anow1 do~nę męzCE)"zn , L c-zba koblet
w 7,"\>; lązK U n.ie przekrana %
proc. ogółu .

zabytek techniki

~wu

?g06CZOŚ
D t y-

J 61LEUSZ
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MUZYCZNEJ
W R .\DO nu

Ot;ily

l'/czniu

ańi3

m'Ja

30 lat od

Państwowej

Szkoły

cznej im. Oskara KolberRadomiu. Na 19 bm. od
J6 prze"Nidziany jest w
um Okręgowym
koncert
jUbi uszowy w wykonaniu pe
o ów P M. a 21 >tv~'Znia 1
" nvm koncertem wystąpia
wenei i wychcw!łólk":lwie
y.
Główne
u~ocLysto~~i
eu~zowe odb'!da s'e 2ł bm.
dz. 17 w
Teatrze Pochnym ·im. J. Koch oow7.

,

o.
1:y okazji warto wspom• że radom k PSM dotychukończyło 88-1 uczniów ....
cnie naukę kontynuuje 3-10
ni 'w.
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Mija 38 lat od cbwili, Cdy radzI cka
Cluela "Kra naja Zwie.Lda ' opublikował.. roz:, Qz Dr 222 pod pl any przez marILalka J6z .. fa :talina, w którym międ~y
mnymi czytamy.
"\\ohka I Frontu Bialoru kitr:o ~ rt"ultat'ie zdC'e~ dow .. nt'l:o atak u ... ,pu~ra
nero lotnictwem, dLi ' 16 tJt'znia o rodzinie 20 zaj(ly w .. .inf', przem) lowe
e.. ntrum Pohki - mia t o Radom - wai.y " zf' 1 komunikae~jny i iln
punkt
oporu Nif'mcow .....
Głowoą rolę w wyz\\ole·n:u Radom .•
odegrał XI samodzit'lny korpus pancerIIY dowodzony prze-z gen. mjr. Iwana
JUHczuka Wchodził on wsklad 69 armii oc61nowojs.kowej g D. pik. Władmi
ra Kolpak~zy, która rozpocl.cla dzialania
bojoweco w ramach operac;i wiślańsko
-odrzań kiej z przyczólka puławskiego.
W 1962 r. ukazały 'ę" Mo.;.kwie nakład m
"Wo)ennowo
Izdatielstwa"
wspomnienia ~dziwego jUi gen. Iwana
Juszczuka pl. "XI KORPUS PA, CERNY
W BOJACH ZA OJCZYZN~;", w kt6rych
w V rozdziale "Od Wlsly do Odry" autor poswlęca wiele miejsca operarji rad L~ko-ł6dzkiej i w yzwolen lu Radomia. Wspomina tam, że pr;r;ed rozpoczę• m otcn~ywy styczniowej, wezwal go
dowódca I Frontu Białoruskiego mar:zalek G Zukow i określił zadania dl. XI
samodzielncgo korpusu
pancernego w
zbliżającej się operacji. Korpus mial U:
'fil awangard?ie
w kierunku
Radomia,
otoczyć go i 7.dobyć manewr m oskrLYd}ajll' ym - nie dopuszcuillc do znim:cz('nia uto tyCkowanel:o przez Niftnr6w
min ta.
'Vówcl.as to 1(:0. JII Iczuk ocIpowi
dual:
HPO taram
ię, 10Wilrz :tO
Dlar ulk o,
nie dopu'cić do :mi Z('zeoia mia~ta. Mn ie
~st 000 rowoiei dro~ie. Zrobię w z~ tko; b) z marszu Wf'J·· I nłe uwolnić ... "
Ozit;ki dowódcom radzieckim, kt6.J.Y
sposób mistrzowski przcprow dzili operację wyzwolenia miasta, nie zostało ono
wiliz zone, a j go mie.szkańcom Qmczę
dzono dramatyoznych przeżyć.
14 stycznia na półtorej iodziny przed
świtem jak pisze generał Juszcwk rozDOCZ ła się nawała artyleryj ka wykonana przc~ wojska I Frontu B~alorus
k.i~o % radomsklch
przy<'Z6łk6w
pod
Wa rką
Magnuszewem i Puławami.
Nastąpiło to w dwa dni po rozpocz!;clu
o peracji
wiśJańsko-odrzań9kiei,
prze«
wojska ł Frontu Ukraińskiego gen. Iwana Koniewa, kt6re ofensywę styczniową
rozpoczęly ogniem baterii art~'lerii roz10ko'Vanyrh w lesie połoi. onym obok
'N~i MOKRA leźąrej 3 km na wschód od
h·9!.orycznego Szydłowa na pnycWłku
b .. ra'1ow ko-sandom:en;k·rn.

, . . . . . - .......
b udowy fortyfikacji podmiejskiclI wi- . 96:5 pułldoa ciow
działa pasy
niemieckiej obron y. Pow- Bartnika.
Rano 16 .tycznia 1945 roku Radom był
szechnie więc sądziła, że Radom zamieni się w stos gruzów. A tymczasem od wolny, bow iem roebite oddziały aiemieckie
bojąc: się okrążenia szybko wycowschodu dObiegał pomrnk dział i grzechot broni maszynowej oraz zgiełk t.oc;zą fały się na zacbód. Rozgromione OI1e z0stały w bitwie w re jonie wsi Piec, pod
Cl'j się bitwy.
Ruskim Brodem i NowY1Il Miastem nad
Ciężki bój O Radom
Pilicą.
W w)"Zwolonym be-z :r.nlszczeó m ieście
Gen. Kołpakc'zy rozKal.al, aby zgodnie
z planem operacyjnym główne uderzenie ty»iące ludzi wyległo na ulice, aby witać
swych
wyzwolicieli. W polowych grobach
na miasto wvkonal Xl samodrl lny korkt6rzy
pus pancerny wsparty bezpośrednio
I- zostało ok. Z tysięcy ŻOłnierzy,
oddlJ.U iy 'e, aoby R adom był wolny.
łami 77 I 274 dywizji piechoty Głębolde
CZESŁAW T. ZWOLSKI
go obej' ia miasta mialy dokonał: 25 l
65 korpus armijny 69 ' armii ogólnowojskowe}. Oowódcb XI korpusu pancerneOfensywo st)tc!:moiowo 1945 r. I'Mlleiy do
go gen. mjr 1. Juszczuk, podjąl decyzję
rozw inięcia swoich brygad do decydują nojpowooŻtl iej.szych strołegJanyc.h operocji
cego szturmu w następujący s pos6b : ze drugiej wojny Wotow&j. W toItu tej opewschodu mlala miasto atakować 36 bry- rocJi wojs.loo rCJ<biedde W'f'$zły ~d Ockę,
gada pancerna płk. Za ro w a, Od p6ł no..'y u:Iobyły ~ ;ej zochodnim brzegu przy. 20 brygada dowodzona pM:~ płk. Konstantinowa, • od połUdnia 65 brygada pod czółki I stWt'-zyły sprzyjojq.ce ~i do
u-derzoo io ~ lJnojdujące się. . l'Ml berłi ń
komendą płk. L uk}ano wa.
iły te hyły
wspomagane wojskami II rzutu na cze- s,kim kierunłru z.grupowon 'a wojsk mem:ecle z 12 brygadą zmotoryzowaną.
k.ich.
Po niezwykle ciężkich walkach Ba
W wyoni«u letn lo- je6'oonej koroponł;
przedpolacb miasta, 15 stycznia 1945 r. 1944 r. 00 OMtrolnym Itierun«v strategiczokoło godz. HI radzieckie czołgi wsparnym 1'KJojska roch1ed ie osiągnęły rubi eż
te piechotll zmotoryzowanI! rozpoczęły
bój o Radom. Pierwszym radzieckim NOtWi I Wi-sIy, zdobyły I l.NnOCfWły przyczółki do daJs.zego notorQoO. Ił Frooł B'oczołgiem, kt6ry wdarł
ię na Glinice i
klru$ki - 00 NartWi W ~_ ~o
i
dotarł w rejon ."iaduktu na ul. Słowac-

•

styczniu 1945 roku

~rmif1 em

p~QPić

do ofeN)'!

no fro.,de od BałtY'k~ po Durna~ .
Operację no kierunku berlińskim 1'O'lp'
częło 12 styczn io po przeprowadzerllu re
poznon ia wolką -zgrupowan ie uderzeni

I Frontu Uho

ńskH:!go..

12 stycznia o gooz. 5 rono po 15-m
nutowym s iln ym otoku artyleryjskim o
W<IJIc.i wkroczyły c:zołowe bata li ony, kto
szybko. opanQWQly pi~q linię niem .~.
kiej obrony.
'
lOon im hitlerowcy zorientowołi s: ę w ,
tuocj'. o godz. 10 P0l1<)wn fe spodIa
nich lowino ogn :o - rozpoczęło s,: ę
leryjskie przygotowan·e Gdy pop ro-wił~ S
pogodo, lotnictwo rodzecH... zoololcOM1
rezerwy przeciwn iko i punkty jego obr
O godz. 11.50 ruszyły do. notorckl głów
s' ły pierws.zeg<> rzutu i po upływie trz
qodz in walk oponowały p 'e-rwszq i d ru~
linię .głóWnego poso obrooy o szerolto!
ok. 35 km i weszły w głąb od 15 do 20 I
N:emcy po wyco.foniu resrtkJ r«bit )'1
jednostek i oddziołów s,lo,me korpusu
cYneq o pocIjęl< próbę kontrotaku . .Ied .
om 13 slyozn io r o.ni w nostępny<:h on'o
przeds i ęwz i ęcie to s i ę nie powiodło.

W wyni1cu dz :ołoń boj~h przepr
dzony<:h 12 i 13 stycznia zgrupowo
sztu.rlTl<>'olle I Frontu Ukra:ń!;k i ego prz
nęły si ę o 25 km do D rzodu , rozszer.zo,
WYłom do 60 km l wyszły
11(1
przed n<:
Kie-!c i nod N i dę 14 sty<:zn io w godz'fJ
ronfJych zgrupowanie szturmowe I Fro
Uho iń sk 'ego rozpoczęło pośc ig

u

zo

fujqcymi si ę jednostkom przectWQ ko.
Tego scmego dn ia z przyozółko mo
szewsk:eqo i pulowsk iego przeszły do
torcio wojsko I Frontu Bi ołorusk i ego.

\Vyzwoleoie Kielc
Tocząc c' ęik'e, IerMlwe wolk' i O<Ip'ef'
ją<: liczne kontrotokI Niemców,
iol-..,'...
I Fronru Ukro ińskiego opo.nowotl 15
n'o lochodn'e ~ połudn iowe przedm'e6C'
K:elc, a pod w'eczór przede"i
·ę
r
wschodnich gron 'c miasto oponowuJqc ty
somym coły teren K' e lc:.

T~ jeszcze oc-zyszczon;e Kielc z re!
tek wrogo, gdy morszo/ek I. Kooiew wyc
rozkoz rozpoaęc:o energiC'lnego Pc» '4

kiego był uolg T -M dowodzony przez
.t. lejtn. M ichaiła Fiodorowicza ORLOW A. kt6ry na czele swej kompanii % 2
b atalionu 65 brygady przebił się do centrum miasta. SI. lejln. M. F. Orłow tak
spomina te chwile:
Operacja radomko-łódzka
"Kiedy
dOChodziliśmy
do Radomia,
Opera ję radom.Jto-łodzką m' ły pz-u- trwala ilna wymiana ornia między a prowadzic woj ska 69 armii ogólno,"" oj s- lą i niemieck, artyleri,. ' a przedmie'kowej z przyczółka puław kiegO\ euzie olach mia ta pny nosie do kar 'szewa,
zgrupowano
ponad sto pięćdziesiąt ty- mój nołr byl pierw Z1. Przez radio 0sięcy liwietnie uzbrojonych
i wyszkolo- tnymałem rozk •• dowódcy, aby zybko
n ych żołnierzy. Gen W. Kolpakczy pod- prudzierac lię w samo e ntrum RadoW decyzję przeł;lmania
olem:ecklej mia. którero plan maWmy. Zdawałem
naciwiślan~k:ej rubieży obrony u
iedobie lIprawę, ie n jtrudoif'j.y odcinek
miokilometrowym odcinku f ton tu polo- do pokonania będzie na ,i dukcie. Prz. żonym m i ędzy ws:aml Janów a Ławeczko
pu zez I m, te
lemcy
podminowali
owe w gm. Pn:yl.;tC, rzucając do wal- pndazd. Ororl w -boru jedn k nie b ki cztery dywizje radzieckie Rolę tara- lo. Zre ztll... tory kolf'jowe byly td
na wyrębującego przejkie w pozycjach podmino ane. Tui pod wiaduktem do
niemieckich odegral Xl samodzielny kor- n Zf"O czolłU podbier:1 jaki m iezyzpus pancerny gen. Iwana Juszczuka., Byl aa, machał r(kami. Wkoc:z~ I na korpu
on zlożony z trzech brYiad i miał w ezol,u., eo mówił I wted ... trafił
'o
s,," j dyspo.r.ycjl: 12 ty lęcy iOlnieny, 272 kale • niemie kle,. automatu. Z I mi
wozy bojowe, 226 dz:ał, 9-4 mO'~dz: rz~, • jcun~1 erCf' •. , T .. n nlowiek adlli.yl tylwyr '.ltnl rakietowych i ponad tysiąc sa- k. kra knllĆ - jedi.cle, miny lai t m nie
moc
łów I motocykli
rroine._ Cal, iłll n. zycb m torów wjeRad7.leeki dow6Jca 69 armlt r% lcil .. ięc
h liśmy n
wiadukt, potem aliCJI na
do przełamania {ron!lU .... ielkie siły, Cdyż
wprost, T m n. o trzela"o, ale z\ bk.
na l km odcinka przełamania przyp da- zoi zc. Wmy niemieckie "niudo opora
la: a batallon6w piechoty, 311 dział I ~ w jedn'·m • bud nków. R ziJiśmv ucicwozy bojowe!
kai1łcycb w popł~bu
I mt'ów ·.~nif'm
Radom 5lanowl! .. ówczas oiezwykle l nybko znakm ' my
ię
na ".ielkim
w ażny
węzel
komunikacyjny, o ·rod k placu w mlf" If'''_
przemysIu I centrum zaopatrzeniowe IX
W ciągu nocy z 15 na IS t 'clUia toamlii polowej, dlateio też z:o~tal on jut
C7.ył się cięikl bój o mi
to. 36 brygada
"IW ostatnich miesiącach 1944 r. przygotoprze:L ni ustra zorany do długotrwałej obrony.
iemry pancerna dowod2.ona
b udowali jedną zewnętrzn~ I dwie ne.:o płj[. Zaro","&. tIO"sp:erana przez piecbotę cen. Askaliepowa % i7 OP, wdarw ewnętrzne Unie Obrony okręinej 00la się na
adk6w, zdoby"'ając lo ni ko
.ycając je silą żywą wzmocnioną broni~
i wiele sprzętu lotniczego.
pan cerną. artyl .... :ą, moźdz:erzan1.i I bronią maszynową oraz polami minowymi.
Chwile te tak ~ pomina Ceo. W. ~
zasiekami z drutu kolczas ego,- kozłami k aliepow;
hiszpańskimi i spiralami bruno Lil'zn~
.. Zanim ul limy
dzif'lui~ę
adków,
barykady uliczoe I bunkry zdawały lę
przybył do
n
cro lit bu mie kaniec
wskazywać, że miasto le·t nie do zdokie" nabvcia
lemleckle dowództwo podieło de- Rad mia, kU,ry dostarcz) I
cyzję dodatkowego wzmocnienia niezwy- nie 'on mi bunkrami I pol mi mino,... kle i.lnego garnizonu radomSkiego prze- mi pólnocno-w hodnJej nę i mi ta.
rzllcaJąc do obrony mia~ a nie tylko eDzięld tema
iii od
mief i
iela
lemen y rozbl ch nad Wisła 7. iazk6w moi h iOlnierzy, którzy bn ""ielki("h
tak!,cznycb ale taku 24 pułk zapasotr~t .pano .Ii w~zDl.ezone do zdob ("ia
wy. 475 ba alion ppanc. 695 I ";91 bata- reJOny I oblekt,"_.
lIon policji I .... iele Innych.
WSpclmniana brygada okolo godz. :!3
Z):>liźal się cza., decydująrych rOL.trzyg!"darla się do centrum miasta, podobnie
nlf'c'
Jak
e5 brygada. k 6ra wnc · nlel z., ( ło
L,i<lnoś(- Radomia z nIepokojem przv- Glinic~,
Za o,.;ice I Młod-z ! an6w. Obyj!1'ld la ~ię niemieckim przv~oto "nnióm
obron vm, tym bardziej ż .. s~zona do dw:e brygady rUSlZyły w poście za wycofującym się wrogiem
Tvlko 20 brvl/3da czołgów obes7ła miasto od północy i
skierowała (ę na Bielichę.
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wyzwolenie Radomia, obok 77 OP odeg rala 2'14 OP ,ward,ll M swym sUW11,1Dl

5«00II0, I fA>nt BiolO!\l$łQ . . .)ooie MagrwS.l'e'WO i Oęblioo-Pulow; I Front Ukrol ń
siei w rejon' ~ No dowódcę
I FronQJ Bio/onJ&k~ ~c::zony z_tol
moo.z.o~ ZoMązku Radzieckiego G. 2ukow, I Frontem Ukroińsicim dowodził 106
mOfs.załelt L Koniew. W operacJ ttyczniowej uaestnic:rtło poood 2,2 rŃn ludzi,
34,3 ty$. chioł I moźdz:«zy, ok. 6.!iOO croł
gów I dział ponc.ernych. prow·. 4,800 samolotów,
Po przeciwnej stronie mojOowola się
niemiecko Grupo Armil ..,A'" której s Iy
"czyły ot. 400 tys ludzi, poooo 4.100" ch oł
I moździerzy, 1.130 czolgów I dzieł poneenJych. Z powietrza dziołonia wojsk IQdo•.vych wsp~oło 1050 n:emieck'ch samolotów bojOlW'/'Ch.
Przygotowvjqc tlę do
powstrzyrncmio rodziecIt·ego no1af"óa 00
te-rytorivrn Pol$
rni~ Wi- q o Ocl«t.

s·e<lem pasów obroonych, unuto.YonydJ do glębołco6d !iOO kiło

utwonono

lOWelOSU

rn«-ÓW.

Początek drom do Berlina
Przygotowvjqc pnelomooie Irontu KwotefO Główno Noc:ze/'lego Oowództv,oa wyznoCl)'ło pl...wsre l()Óon·.
cfto ortyled.
Do'Nódą orm ,korp\KÓW I dywir.rJ Of"OZ
dowódcy otiy\erij przeprowod' cl<*ł~
rozpoz
•• całego odc.. o przelorno rli o .
Proce iniyn.·efYjne no
ty4100 pl"lczół u ~dom'ersll'm doprowoO iły do
zbu-dowonio '!iOO km rons.zei l rowów
łqcm kOW'J'Ch, 1160 pu któw
ob5elWOCYjn'/'Ch. przygotOWO'lO 11
ooow·
dla
o rtylerii l rnoich'etTf, 10 tys
r·emlone
i schro<!ów, pneprowO<lr006 lub uponqdkoNOl\O ponod 2 łyos
It:m.óg z ole m
wy'i(:z~em,
by w ~e ofensywy
koido dy.y!zjo I brygodo poncerno miala
do twej dyspoI)"CJ pO f10lmftieJ dwie d~og'
oby Im· "qĆ korllów Ponodto wo·s.ko 'nżyn 'eryjne zbudowały '\O Wiśle 30 mostów
i zorgonizowoły trzy ., eprowy promowe o
dutej nośOOoŚd. Sopeny w celi, przeproWOdle-l-'O manewru maskującego zbuoo"NO 400 mok~ czołgów Of"Ql SOO mo 'et

samochodów

I

10 wycofującym

się

w ł'erunlru półrlOCfl'

przec'wni 'e-m W JW;q.zleu
strotq K'ek i rozpoczęc'em notorc'o
I Front B i ołoruski dowództwo
·emiec
przyspieszy/o wycofywanie swych jednosl
z rejonu Ostrowca I Opotowo. PocIję
jedn ocześn'e kroki mające no refu zorg
n'lOWOll'~ trwałej obrony noo północ
K'ele w re joo ' e Szyd łowco.
~1'<Khodn:m

Zomior,o te zostdy szyb o rozszyfroYłO
i wojs,ko rooz'eckre 15 styczJ1<:o po pał
niu wszczeły pościg zo nieprzyjaciele
~a rtł'em 16 sty<:zn'o został roobyty Ost r
' e<;.

Tok w'ęc w ol('es' e od 12 do 17 st
·o;$ko I FrO<1 tu Uk ra :ń sk iego prze-w c
obronę n'emieckQ no 250·km ocIcin'u
przesunęły S'ę o 120-140 km do Pl"l09U
głównym k:erunku udenen·o .
pp(
N ·em·eoeki h'story!< wojskowy K.
sk irch tok p·sze : .. Uderzenie b r/o ta k sil..
ii zepchnęło nie t.,lka dywilje pi_s.t~
nutu, Ie- ·z ' oki~ doŚĆ lnoClM IUchor
~terwr podciaQniete w >obliie frontu ,
kcrtegOfyczne p~enie Hitlera. T. os
poniosły strot"f jui w wyniku ortylflYjsk·
pnygotowonio Rosjon, o następnie
związku I ogól".,m odwrote-m nie
sie ich wykorzystać tgodDie- t płone
Glebołrie kli"., w
ie-miec:kim froncie b
taII linne, ii zlikwidowanie kh okcnCl
sic niemożliwe".
W czas,e ~jj wiś'o ń o-odrzońs
35 d
'1·~mle<: 'ch zostoło cołko
rOi b·tych, o 2!1 stloclo od 50 do 70 p'(

-z,

1000 dz·ol.

Kwatero Główna Noczekego Dcw.-ództwe plal1OoNCJ1o początkowo l'OlPQC1ęc'e
op~ji
bojowych w dniu 20 styan o
1945 r. W zwlqzltu jednak l InKłnq sytuocjq w jakieJ zna lazły się wojska ang:elsko-omerykońslcie w Ardenoch.
przygotowoń zostol skrócony
Rzqd rodzieck
wiemy --,om sojuszn·
tobO'Wiqaon om
poIeOł
aD zbro,Inya }eIzCl.e prHd
0-

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Co to jest zawiść?
- odpowiada prof. Mau r y Silv er - to n ganne uczucie poleg jące na tym, że lud i czuj
poniżeni w
bliczu ukce;u, który odnió ł kto
sukcesu, który sami chd hby odnieść".
Czy moźliw jest zawiść zbiorow a.
"Oczywiście odpowl da inny profe. r,
Merton - kiedy spoteczeń two wyznacz wartości i cele, np. nowy amochód, ładny dom, d br kon umpcyjne, ale nie stw rza m żhwoś l
tągnięcia ich t Iń
mi 'rodlcami, jak wyks~lałc nie, odpowiedni z trudnienie itp, U ludzi bi dnych napięcie rod j ię
konania. że muszą to w . zystko o i nąć, bo
okażą tę niewydar:reńc mi",
"Zawiść
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Kierownik oampingu /A>d mi teczkiem Vejle, Dla w chodnim w 'brzeiu D2I~ii, Ulpyłany o ciekawsze, ~dne obejrzenia
obiekt y w okolicy, gorą<JO namawia na Legolaa1d a potem na Lovepark. To tyłko niewiele ponad dwadzieścia kilometrów w głąb Pólwyspu Jutlandzkiego. Obie mie,i!.cowo 'ci maina "zaliozyć" w oiągu lt'dnego dlłia.
W ilu:ilrowanym prospekci e
o wic1oj!;zycznych edycjach jaki
gratis otrzymuję w recepcji,
ezytam laką rekomendaCJę:
"Wciąż nowe przd:yc.ill:' nowe
wrażenia, nowe
radoscl - w
Legoland. Wiele rodzin przybywa tu w sezonie kilkakrotnie
I wciąż znajduj'l nowe ~Z<'ze
góły, którYl'h prz('dtem nie zauważono. Inni spędzony w Lcgoland dzi e ń traktują już jnko
rodzinną

tradycję .

Odwiedzają

Legolnnd corocznie i do';wiadcznją wciąż nowych niespodziaD(:k"_

Po takl('j za('h cl e n;dutwo
uezygno\\' ai: z propozycji. Czy
.. ek.lnma b0!ie
przesadzona,
przekonamy
się
niebawem.
Kr6tki rzut oka na mapę - I
po chwili ładną, prawie pustą
nosą zmierzamy do .• miasteczka" zupełnie od.miC'lln('go od
dotąd oglądanych na duńskkh
wyspach.
BUDOWLE
Z CALEGO WIATA
Powstało

Ilu firmy

w

ono z woli i pomyprodukujqcej znane

świeC'ie

zabawki-układanki

",ego". Z drobnych plastikowych
cegiełek,
posiadających
odpowiednie wgłębienia i WY ·tają
«punkciki, układać można
wsrzystlro czego dusza zapragllk!. Pyszna zabawa dla dzieci
od lat 3 do ... 90. Ot6ż w rozległym parku, z dala od ludzkich
OBI edli , przedsiębiorstwo zorganizowało dla cel6w reklamowych - miniaturowe miastecz-

Pelikany na Syberii
Niecodz.iennego par jt nta przydo lecznicy dla zwierząt
elektromonter z Makuszyna miasta leżącego na wschodn ich
połaciilch
Syberii. Kontrolując
linię
energetyczną
znalazł
on
na ziemi pelikana ze złamanym
akrrydłem.
Ptaka wyleczono,
ale ornitolodzy zaczęli zastanawiać się. skąd na "yberii. daleko od szlaku sezonowych
przelot6w, znalazł się pelikan
lyjący tylko na południu ZSRR.
Po nitce do kłębka okazało się,
1e duża kolonia pelikan6w w
l>QSZukiwaniu cichego i obfitu)ącego w ryby miej~ca dotarła
aż do JeZ'iora Czarnego, na dobre tam ~ię zagospodarowując.
Pelikany wykrvli rybacy. kt61'ym ptaki te
zęły wyb:('orać
ryby ~ sieci.
niósł

ko, kt.órego budowle, mosty,
tunele, modele światowej sła
wy
monumentów zbudowane
zo..tały z milion6w
drobnych
k-o.;teczek "l go".
Wyobraźnia
tw6rc6w tego
,Jaju dla dzi eci" wyczarowała
cale śródrniej-;kie dzielnice, urocze zaułki, rozrzucone wśr6d
zieleni wsie, samotne wiatraki
i mł)"'ny wodne. Zw i edzający 0b jrzeć mogą np. fragmenty arch:t ktury miejskiej Amsterdamu, typowe miasteczko tyrolskie
o charakterystycznej drewnianej
zabudowie, urocze zamki nad
bl-zegiem Renu, wschoonioazjatycką
pagodę, prowincjonalne
miasteczko w Anglii, czy też
imponujące wsp6łczesne lotnisko z mas~ynami "gotowymi do
startu". ztzególny podziw budzą trzy giganlyczne budowle:
staroegipska
świątynia
Abu
imbel, =ek kr6lew. Iti w Ą.
malienborgu ~konstruowany z
900 tys. "cegiełek" oraz "wykuta w skale" rzeźba p.rzedstawiająC'a

pięciu

najsłynniejszych

prezydent6w U A, do której
zbudowania zutyto... 1,5 miliona ko.steok .,lego"I
ezaleinie od ,J('COI'>lskiej"
art'hiteklury, miasteczko dysponuje urządzeniami, kt6re lylko zewnętrznie imitują reklamowany "budulec". Po całym
terenie jeździ więc "zrobiona
pod lego" kOlejka, za pomocą
t6rej zwiedzić można obszerny teren miasteczka, na najrnłod ;zych
czekają łodzie pły
wające ~ztucznymi kanałami, amatorzy hippiki mogą odbyć
przejażdż.ki
konne, miłośnicy
stal'od - zakupić prz,"dmioty z
okresu western6w lub zrobić
fotografię
w
stroju na!'ł:ych
praprababek. Do odwied~enia
zachęca prawdziwy ,.saloon" jaki oglądamy w filmach z Dzikiego Zachodu. Spotkać się też
można ..oko w oko" z zeryfem,
lub Indianinem z powieści Karola Maya ...
Teatr kukieł k pod gołym
niebem.
występy
orkiestry,
O1n6.· two gastronomicznych propozycji - dopełniąją obrazu
ro.zkO$zy oczekującyCb młodYCh
i doro~łych przybysz6w z całe
go kraju i zagranicy. Przewija się ich d.zie 'iątki tYSięcy
przez cały sezon, trwajqcy od
począ ku maja do kon ea wrześ
nia . D", a Olbrzymie parking!
są stale wypełnione pojazdami
Przed iębiorstwo handlowo-reklamowe pod nazwą .. Legoland"
. pro ~p<!ruje znakomicie.

którzy robią emocje
mocne nerwy. Będzie to przygoda wyłąoznie dla zmotoryzowanych. Za odpowiednio sulą
opłatą
wjedziemy na teren
wielkiego rezerwatu, by z bliska "otrzeć się" o jego czworonożnych mieszkańc6w.

Po przek:roOzeniu skomplikowanego syslemu bram i opło
to\\ań ruszamy w głąb pofał
dowanego i zalesionego terenu.
Co kilkadziesiąt metr6w DStrzegawcze tabliee: "Jechać tylko
wyznaczonym szlakiem" - "Nie
zatrzymywać
się po drodze",
"Wszystkie okna w samochodzie muszą być zamknięte" "W razie niebezpieczeństwa czy
awarii uruchomić klakson"_.
Z początku mieszkańcy rezerwatu nie budzą w nas więk
szego respektu: sarny, jelenie,
wielbłądy, później do maski samochodu podbiegają natarczywe stada maŁp utrUdniając posuwanie się. Droga wije się
ws.ród wzg6rz, przecina skalne
ustronia, kępy krzew6w i zarośli. Jedziemy
jak naiwolniej,
%.godnie z regulaminem. I oto
nagle za najbliższym zakolem
parę metr6w od auta odsłania
się
w całej swej okazałości
lwia rodzina! Grzywiasty ojciec
leniwie przeciąga się i ziewa
:mudzony bezczynnością. wysmukła lwica podbiegając kilka kroków podejrzliwie lustruje czterokołowego intruza, dwa
lwiątka baras7:kują pod rozło
żystym krzewem, nie
przerywając sobie zabawy. Zza skały wynurza się
jeszcze jeden
grzywiasty łeb. Lwy to wprąw
dzie piękne zwierzęta, ale trudno jakoś kontemplować ich urodę gdy oddziela nas od nich
jedynie szyba auta. Mimo woli
naciskam silniej pedał gazu.
Byle szybciej... Wolimy już
znaleźć się w pobliżu innych
mieszkańców rezerwatu - wielkieh, szarych słoni, tym bardziej że iCh kwatery oddzielono "na wszelki wypadek" metalowym ogrodzeniem. A więc
koniec emocji, można spokojnie oddychać, ' woLno już uchylić szyby okien.
Oznakowany tor wyp.rowadza
n8.1S z terenu ,,lwiego parku".
Przed nami wolna droga 00
Vejle. Skończył się dzień obfity w
nieza,pomniane, mocne
wrażenia.

roLlA

oczył na korpu
edy... trafił
It'
tomatu. 2a1 mi
iek t:d~i.yl tyliny już tam nie
ch motorów wjepotem .1I~ na
elano, alf' lI\blto
Kniazd. opora
Raziłi'my, ucieI m('ów 'Ir;niem
ię
na .. iełkim

DR PIE2 IKI
BEZ KLATEK!

p ug

wyorał

Traktorzysta lIe ap6łdzielnl
rolniczej w miejscowości Tokorcz na Węgrzech dokonał nleood.ziennego odkryclL
W czasie pracy na polu w
pewnym momencie tralrtol!Zysta
Jauwaiył,

te

pług,

ei~y

przez t:ra.It-txM-, wyorał e1millille
naczy.n;ile o nl_y4de wiellrich
rozmiarach.
Pnybyl4 na miejsce malezia...
ka pracownicy Krajowego Muzeum History~ego w glinianym naczyniu znalefli ponad
10 ły3. monet s brązu, wybitych w czasach Śl"edniowleo
nych.
Specjaliści po dokładnym zbadaniu monet orzekli, te skarb
przebywał w ziemi siedem .wleci.

m

Z Legolandu robimy kilkunastokilometrowy wypad w Iderunku p6łnocno-wschodnim, aby
pod miastec7.kiem
Givskund
przeżyć Innego rodzaju r~~
kę, pomyślaną tym razem chyba dla starszych turystów. W
każdym razie dla
wszystkich,

.,
WIecIe,
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MIKOLAJCZAK

. tycznia to36 brygada
rze;t nieustra,l.o' era a przeli piez 77 OP. wdarbywając lo ni ko
o.

•

Ze.••

W . As-

Kro.,. m.nItie lIyly wiel-

kUecram w. Zyły Mle w c:h)otl.
ayu _"aa m'n PÓhleeDYch.

Odkrył Je 8łeOec- lekan ...
krętowy ~eJ .,.lIrawy V~
Ber~a w la
17C1lU%.
mKlęel. btadł wła.
"mŃl: o m.leJsc1a .,..~..aDla
tydl awienllt . .tarła . . mylU-

&l... r,

WJ'eh I rybakó... PoDlewał kr...
Wy morUJe
wytłępewały
w
wielkich ."aeh, a przy tym
ale lIały
ę ludzI. pol.wać Da
Ilie był. aienvykle łatw.. r,
łny4bleet. latadł oc) 4H1kryda
pn.. SteOera tym swlerąt, nie
lIył, Jat Da iwiecie ładnej krowy m ....k.lej.

około god·'.
2.1
miasta. podobllie
Ira w('ze "nl e \ Z" (b
Młodzlan6w. Obyw
za wy(oTylko 20 brYl!amla s'o od północy i

~

p*l,

lichę.

rolę

w '" alknch
o
obok 77 OP ooe:la swym sławnym

"Odławianie

ka o bej

gadów". Tablicz-

trC'Ści

się

ulo tyczny "red"
dla
Zwłaszcza dla początkujących
fotoamator6w przeznaczony jest
nowy model popularnego radzieckiego apś.;atu fotograficznego "fed", oznaczony symbolem ,,35". Wystarczy tylko nastawić parametr czułości filmu,
naciągnąć migawkę I nacisnąć
spust. Resztę załatwia automatyc:rnie elektronika. Nowy model aparatu. kt6ry przystosowany jest d{) 35-milimetrowej bło
ny, uzupcln." liczną jut rodzinę
..fed6w" eksportowanych obecnie przez Związek Radziecki do
ponad 20 kraj6w.

międ~

utl.Yonono lOWClOSU s'edem P:!
nych, unutowooyoch do g'ęb()i(~

met"ów.

Pocz tek drogi do
Przygotowując pneł~o

te<o GłÓ'Mlo Noczeltlego Do
znoczyło

p;erwsz. zadon'.
Dowódcy ormij, ltorpU5ÓW I
dowódcy ońy!eni pne9rowod

rozpoznon:e całego odc·nłto
Proce

pojawiła

niedawno w 9kalistej części zale-wiska.
Bohu,
w
pobLiżu
miasta. Pierwomajsk na Ukrr"ainie. Lawcy węży mają do
wykonania niezwykłe zadanie.
MuS'Zą złapać i
przenieść
na
nowe miejsca węże Eskulapa,
znajdujące się obecnie pod 0chroną. Miejsca, które gady te
dotąd
zamieszk1wały, wkir6tce
przekształcą się w dno zbiornLka wodneg~, powstającego w
zwU!zku z budOWą południowo
-u l\Jra i ńskiej elektrowni at.omoweoj. Całą operację odtławiania
węży prowadzi oddzLał stude\llt6w, kltórym pomagają uczniowie okolicznych s:z:k6ł.
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Iqcrn,kowyoh. 1160 pu kłów
n Y'C h. przyg otOOHOOO 11 !-tS- Jtc
ortyIeńł 1

moidz erz.y, 10 łys
schronów, pneprowodz~ h
kONOOO ponad 2 łys
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klmJ awienęłami o 'łllcełei ...
hk f
dr6. I wadze tlo ....

Przeprowadzka eskulapa

Nikaragua, Szkolenie _
odd2:iabch milicji łudowej
na polir:onie pod Manar:ull.
Uczestniczą w nim równiei
młode
kObiety, które UMil
się posłur:iwa.nia
bronilł. W
kraju bowiem działają wciął;
uzbrojone bandy, złOżone I
byłych
członków
Gwardii
Na.rodowej obaloncco dyktatora Somozy.

CAF-ADN

•
Nil nIe

był

samotną rzeką
Jak wynika ze zdjęć wyk~
nanych z przestrzeni kosmicznej - podała prasa - Nil w
prze;;złości nie był jedyną rzeką
przepływającą przez dzisiejszy
Egipt, jak to ma miejsce obecnie.
Według

amerykańskięgo

ty-

godnika ..Science", przy pomocy zdjęć dokonanych radarem
można obecnie ustalić, że w J)Ustynnych dziś rejonach połud
dniowo-zachodnich Egiptu pły
nęły rzeki niezależne od Nilu
i nie będące jego dopływami.
Dzięki temu, że w rejonach
tych panuje obecnie bardzo suchy klimat, radar "sięgnął" do
głębokości ok. 5 m w głąb ziemi, Odkrył nie tylko koryta
dawnych rzek, ale I ślady tycia człowieka, kt6ry prawdopodobnie zamieszkiwał dzisiejsze
pustynie w epoce kamienia łu
panego"

Ale kino!
Erotyun w filmie, czy też Iilm erotyczny niemal od początków kina IDQCno . teresu)e
cale zas~py psych<>logów, socjologów, peda_
gogów, e.stetyków, krytyków. Z drugiej strony,
dwudziestym v.-ieku trudno byłoby znaleŹĆ obszerniejszą pracę na temat erotyzmu,
w której pominięto by film. Kino jako sztuka i rozrywka nie było wyłącmie zwierciad-

~------------------------------------------------------

ob"e y

dr,

by w ~~ ~-------------------------------------------

oido dywizjo I brygodo ponc:
do -J dysPOZY'CJ co cJlToftleJ łem odbijającym przemiany obyczajowe na
oby \l1li tlqć orłców Ponodto calym świecie, ale 53IDO przyczyniało ~ do
iY'l'~jne zbudowały '10 Wiśle Uch
i _bogacalo je
przede wuys~
i lorgooizowoły trzy .., eprowy ~ W dziedzinie erotyzmu.
duie-j nośno6d. Saperzy w ceh
WOdZMO monewrv onos1clljqc~ W roku 1935 Margaret Mead ogłosiła blą!.
woli 400 mok'et CZołgóN oren ~ ,.sex and temperament in thcee primitive
samochodów I 1000 dz'ol.
ocieties", w której udoW()dn~ że wszelkieKwotero Główna Noc:zelnego o rodzaju tabu erotyczne są uzależnione od
two plaflowoło poczqtkO'oYO rcbowiązującej struktury społecznej, sz.czególoperocji boiowY'Ch w dni" 2Ile zaś od pehUonych w owej strukturze ról
1945 r. W zwiqzku jednolt I trudobiety i tnęix:zyzny. Nie ulega "'ątpliw~ści
cjq w jakIeJ znalazły się wojskca me tylko w Europie panuje ciągle "cywisko-o~ońslće w Ardeooch. ozaeja mężczym", mimo zmiany statu u spogotowań zastal skrócon., Rzqd >CZ!lego kobiety, jej równoupraWnienia
%8wierny SW'JInI sajuSItI"<:zy
zobcwodowego l n!e-z,alei;noścl ekonomicznej. Ero~

ttIIona

zbr'*'rsa
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Brok 'światło
"tunelu bezrobocia"
k 1983

powilało
w
RFN
2,3 mln be~rG" pych i
Ot;ób częściowo zatrud-

ch, dla których nie wya już pracy w pełnym
ze godzin. 300 tys. mło
łudzi poniżej 20 roku ży
nie może po ukończeniJ1.l
y znaleźć
jakiejkolwiek
. Urzędy Ultrudn:enia oą zaledwie 57 tys. wi>lnych
c.
żnik bezrobocia wyn:ósł
udnilI ub. rok'IJ 9,1 V' .
. poożukujących pracy je., t
m!Jlona więcej niż przed
. Mimo sprzyjającej a 1uy
ej bezrobotnych
przyw branży b'Udowlanej. W
zaledwie pół roku licZ'ba
zrosła o 100 proc. Wysokj
oot • bezrobocia ~otuje SIę
'eż w służbie zd.rowia, w
idwie i w instytucjach
:zmych.
Lnicy przemysłu melalORFN tracą miejsca pracy
kutek roonącej mechanizaracjonaUzacji procesów
kcyjnych. a takie likwiwielu
przi!'dsip,biOll'stw.
1..982 bowiem splajt()w RFN ai 15 tys. Ulkła
pracy. Takliego kryzysu na
u pracy nie notowano w
blice Federalnej od czajej powstania.
11 zdolny do pracy człO
jest dziś bezrobotny. Co
e, kryzys ten " dialszym
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zdrow·s a

d

aj kałem

jony nadbajkalskie nazywa

st!m luaioną wód mineh. M6wi o tym ksiąika
owi&ka Syberii wschoo, wydana 05tatn:O w IrkucW regionie tym odkryto
d łOO złóż 'lIo'M leczniczych,
moi.na wykorzystyw t do
ia różnych schorzeń. Woobwodzie iorkuckim I w
cji charakteryzują się wywanlem związk6w - sodu.
la termalne występuja naj:ej w Bu,riacji i Tuwie.
. wy!OtępowanLu t}"Ch ! 'nw6d m:'Ileralnych, rr ~ ly
:nąć :ę znane uzdrowi 'ka
r zan, Gor:.aczyÓ$ku. U~
, Darasun!e, Szywand-zle.

ze

ud-

a
la da",

JoBa
Ale
pr
re

nla beuobo<'ia w 1983 r. wynosić będzie 2.,35 mln.
Mini ter pracy, Bluem, zwala
całą
winę
na poprzedn i rząd
kanclerza Schmidta: "popa' rzcie
tylko, jaką k.upę gruzów pozo9lawiła nam w spadku SPD" wolał
dramatycznym
głosem
przed kamerami telewizji. Ale
opozycja SPD nie przyjmuje
tyeh zarzutów, odbija przedwyborczą
piłeczkę
w stronę
CDU/CSU, zarzucając jej nieudolność i brak
koncepcji w
polityce gospodarczej. Kanclerz
Kohl w swym sztucznym OP!Imiz,mie wid'Zi już "światło przy
końcu tuneLu". Nie widzą
go
jednak bezrobolni.
Wolni demokraci z FDP występują w
roli podwójneji

oskarżycieli

oskarżonych,
koalicję, ale za-

zmienil:i tylko
chowali w obu gabinetach wwem~nistra

go

6 marca

leX

ęzcz

ZSRR.
\\ scnodni

Porl
pow-

stający w Zato~e
lVran~la, o
doc~lowej zdol-

Tłum.

no'ci prze/adunko",~j
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dzie pod wZI;I<:d~m
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ków

czwart m

port~m

radzi~

kim. 6 dzie
miał
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To on skonstI·uo\\ ał rozkładany
PI tolet kaliber 9 mm, kt6rego po_
-zczeg61ne części były porozrzucane
w r6żnych przyborach toaletowych,
w ncse.·erze podr6żnym Harry'ego
Shulza. Amunicja w formie czopk6w spoczywała na dnie podr6żnej
apteczki. Pistolet, uper lekki nie\\'1 lkl, stn lal 9-mm
Pocisk~mi z
przerażającą SIlą, większą niż normalna broń tego kalibru..
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~rom"~

~z~ni~
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dl
podarczejto

oiywi~nia
h~rjj. O~ółem

yw

Porcie W chodnim
zbudo" any<,b bedtie 66
przy lani.
,Ta
ozdJ<:ciu:
rozładunek .. i-

beTla Maru " ja-

poń kle~.

ma-

Wystarc7.yło ze5" robać "icrzchnią
\\:arsl\\ę z czopk6w, ż by ukazał

S9wca, w

zautomalyzow nym
!te pole

::.Ię

prze-

ładunkowym

Porta

Die~o.

W

hod-
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g~podarki.

kilku

się wybory
jaką partię
zdecydu~ się gł<l6Qwać ci, którzy
.
iedzą. co przynie6ie

do Bundestagu. Na

im dzic' ]utrz€');zy, lrl6rej pMtld wystawią rachunek za niszczenie ich egzystencji? ,.Nagle
okazało się, że giga.nt g{)Spodarczy jest cho=y". Do takiego
wniosk.u d06Zedł jeden z d:zieilnikarzy tygodnika "Stern", którego refleksje u progu nowego
rolro są przerażająco pesymi&tycz.ne.
BOG SL W CZERWI SKI

"Sianem

się wykręcie..."

To
popularne
przYti'łowie
oznacza spryt.nf! wyj' 1e z 1n1dnej sytuacji. Powstało 01110 tul
podstawie anegdo:y, którą w
XV] wieku opowiadano
sobie
w Polsce o błażnie Ziębie. Otóż
pewnego wieczoru, Zięba ma.lazł się z klJ.koma kompanami
w g.o.>podzie, a przecwwając, iż
towarzysze mają zamiar rBl:.zyć
się na jego k.a;zt założył się
z nLmi. że potrafi uklręcić sznur
z siana. Kręcił go pracowicie .
aż wyszedł na ulkę 1... uciekł
B1 'adnicy sami Ill/Wi:eli z.a,-placić za to, co z.jeali I wyp;loi.
wybr, (m-T)

z

Cb?.ue •

,,Dading'",
,.J?zieWnynie innej niż wsz
bit lU: okatYWało ie to ooe
.ot do rozbierania.

.s ~jej lai ŻlCe l roku 194 ,)..,e deuxieme
,51mone de BeauvoiT wykazała, ie Jro-.

e- ble . fu~)onuje w naszej kulturze

werd sji IOJtolo«;czneJ , 7.aWSze ze wz.gl~u na męź1- czyu.ę, któT?'
śnie w niej Um.!eslCza 5WOM je pragnieDla . l .odpowiednlo ją do nich for, m il,
ajdobl Dlej 'IJI,;dać to w sztuce f mot- w ., tej oajwięknej "fabryce mitów". Kino
1re oduku
mity %.'lstane oraz urabia nowe
I ~ zaw ze na m ką mod~. Tym bardziej
wykle na
I'ę ułana, by Jtob:eła

Woj iech Ludwikow

Ten 'pnęt przygotował mu Mike
O'Flaherty, ~cnialny majsterkowicz,
dostawca
gadżet6w do zabijania
chętnie używanych pucz za" odo~
\\ 'ch zabójc6w.

mln

odbędą

v.;~ ·w gruncie rzeczy przemacz<>a mężcz.yzn. Kobieta jest obiektem bum pożądanie i to wok61 niej organizojest cała se' ozrywka
i seksbiznes
str.ptizu począwszy. Na>l.·et zmiany 0jowe po drugiej wojnie światowej (zwła
swoboda seksualna młooych dz 'e'Y;l;zą t)
ważyly tegO jednostronnego
punktu
nla. W wielu filmach pr6bowano przedć ,,niekobiece" podejście do praw sek'ch w
wykonaniu pięknych aktorek.
była Br· 'Ue B <Kdot w filmie "Praw-

lU,

~

(

ciąg'U
pogłębia
się.
Eluperci
szacują, że liezba lud7Ji po&Zukujących zatrudnleńia w'Zro~nie
w lutym do 2,5 mln. zaś sred-

Nowy
port

no~yth

porwaoyeh

nab6j.

me O'Flaherty w wieku lat 70
po wyjściu z v.ięuenia San Quen~
hn, p6 więci! się broni i gadżetom
do zabijania. Schronił ~ię na przedmieściach MinneapoJis i oddał się
ukochanej pa.,ji: koncepcji i fabrykowaniu nie spotykanej broni i ga_
dżeU>w.

plng p wf
S--let.ni Davide Agratfi, najwnuk ,,króla motorowerów" Garelli, poorwany l grudnia ub. roku, 2>06tał 2 5tyCZnia br. uwoLniony przez kar abinie-rów
prowincji
C.., no.
Wśród 3 aoresztowlliIlych, podejrzanych o porwanie, znajduje
się lO-letni SNgio Malina.ri, brat
sławnego mot.orowoo'O~o
mislirza świata.
ROO.z~na porwanego
chłopca
nie zapłaciła iadn~o okupu,
chociaż dwukrotnie
przerwała
.prasową

ci3zę",

błagając

po-

rywaC7:y z'a pośrednictwem gazet o telefoniczny
kontakt.
Służby

poorządkowe

były

już

w tym czasie na ich tropie.
Loka\.or jednej z podejrza.nych
willi nazbyt często udawał . ę
do oubli<:znej rozmównicy, mImo iż dy ponował własną linią. Zwróciło to uwagę sąsia
d6w, którzy pow:adomiJi o tym
władze. Jedn .. ~ 70 zapJanowanvch rewizji
pn n:06ła
w
ki:>'
wolność chłopcu I sukceS
!ta.rabinie-rom.

reślala swoje istnienie bez odniesienia się
do wzorców narz conych już przez cywilizaeję męską. Pcv,.'nie dlatego nie pov.1odly się
wszelkie próby u6 .\'ll0\ 'aźenla problem6w
męsko-damskich n:e tylko w prz.emyśle rozrywkowym. Na przykład wielkie magazyny
. ustrowane o tematyce erotycznej - "Playboy" Cl.y "Penthouse" są przeznaczone
przt?de wszystkim dla mężczyzn i bogąto
przedstawia . ię w nich kobi ce nagości. Przed
kilkunastu laty usiłowano wyda 'ać podobny
magazyn dla kobiet (redaktorka tego pisma
namawiała nawet Richarda Burtona, by za
wielkie pieniądze zgodził się pozować w
roju Adama), ale po kilku pierv.-szych numerach
trzeba było uezygnować, bo "czy t lniezelt"
było bał"dzo mało. Cały ,,ruch wyzwolenia kob· tn , wokół którego najw'~ej szumu robiło się w stanach Zjednoczonych, nigdy
nie
2Idobył 80bie szer~o poparcia u piękniejszej
połowy ludzJtoed

Cywilbacja m«:ŻlCzy7:.n 'tV kinie mia1a być
pneł~na przez kobiety, które stanęły za
kamerll. Najwi~ej obiecywano !Obie po
1'Z'IJI,'eQzkiej reż~rce Mai Zetterling. która z
ni~ odwagą zabrala się do fiJm6w o
tematyce erotycznej, OkaUllo się jednak, że i
ona pUJedsŁawiała te sprawy z .,męskie to
punktu widzenia l przed kamerą rozbierała
najchętniej młode kobiety. W kinie (pomijaJąc filmy poroograf"reme) niezwykle rzadko
można 2lObaczyĆ akt męsk.i, podczas gdy cał
kiem nagie kobiety wy~pują w flmach
nagminnie. I chyba jeszcze bardzo długo to
się nie zmieni z poż'rtk em nie ty o dla
estetyki l pra d7.lwego p:ękna.
(taw)

-

Jelit \.o u CI tym większ~,
napcrowad:zil rów nocześnie na
więks~ego gangu pooryW'lczy sardyń. 'ch, d:ziałają(y"h
najaktywniej w jednym z najbogatszych reg:onów Włoch Lombardii. W regionie tym od·
n.olowa.no w ub. roku 15 porwań
na ogólną liczbę ponad 50 w
że '

młodszy

r

t.rop

całych

Wł

;z

h.

Wy oko zocganizowany p:oceder porywania ludzi za ok. p
jest zjaw' kiem, ktbr go kresu
,,'dąż nie 'lIoidać. Okr
jp>'!ąt
i Nowego Rolru do.;tarczył, n!et,e.ty, nowych
przykładów. 20
grudn:.a ub. roku uprowadzono
rodzeństwo Bau (chłopiec r L Y
1.6 lat, dziewczynka 12). 23 grudnia w rf'jonle Ca «y porv.ano ll-lpllnie-go syna właściciela
5<llonu samochodowego. Chłop.tk
wróci1 jednak na w g lię do domu. ROOzf'ństv;o Bau, ktMe podobn e
jak Davide, spędził
święta z dala od rodz:.o zo• tało ru~-d wno r6w'll.eż uwolnione, praWdOpodobnie za ;,II p.
Porwania ą tu ni maIże t mamm dnia. O uwolnlC1lie zakł dn ów a~:owal' pa 'et J n
PaW
II i prezydent P r nI.
'Po II mi l4<'ach niewoli I upłaceniu 1 mlllarda I'r6w okupu.
'r6c:ł do domu na Ś'< '1(ta oewl n kalabrvjskl ap~ckarz.
Wzglr:dn! szyb ,w od 6in'
od u o ndzonych dor łych, uwalnianie poor~anych
dzIeci
łumaczy
ę
tym, k
twaąa1ll one trudne probl m
w ukrywnniu Ich i dozorowaniu. Dzle<"i w niewoli łatwo !)0padają w nN . 'Ny kryzys, 00mav.iają jedzeoni.a. chorują. WTmagajll op. ki lf'karslri j, co
wy taW'ia C3nc na ",I k..sze ryzyko.
ZBIG lEW

DYLIN lU

ŁyŻWy

Z masy

plastycznej

Wid.zotw~, ktbrzy przyszll ohokejowy mea dwóch
le.nin,radzlrlch drużyn, nie pode)l'uwall nawet. u SIl świad
kami 1l1ezwyk1eco f'ksperymentu. Na C7:ym on polegał? Ot6t
zaWOdnicy obu drutyn wy zli
na 1M w bu ach Zo., plastykowymi łyiwami. Eksperymentalne łyiwy, w ktbrych tylko MLzC
wykonany jest z metalu. wypcodukowano w lenIngradzkiej
fabryce "Sport". Jak się okazalo, łyżwy z plastyku są nie
tylko z:na=Ie lżejsze od metalowych, ale I bardziej wytrzymałe. Wkr6tce b4:dzie podJęta
tlrz my lowa produkcja
tego typu sprz.ętu.

,1Ałda~

http://sbc.wbp.kielce.pl

Na prośiM: Harr) 'ego Sh\l1za zasię do rO'l.W iązania ilnnego
pro'>lemu: przekraczania granic.
W kraju o reżimie policyjnym je t
niew~kazane stawić się na kontrolę
na lotnisku z bronią w bagażach.
Chyba że chce się w~ądować w
ciemnym i v;iJgotnym kryminale,
na>l.'iedzanym prz.cz szczury, % bardzo nicpewną szansą wyjścia stamprzągł

tąd.

Jeżeli więc jakiś policjant o kwalirikacjach intelektualnych poniżej
lil"t'dniej, jak to bywa w tych krajach, wpadnie na pomysł, żeby cię
prze:.ozukać, co znajdzie w twoich
ies:z.eniach? Mike O'Flahcrly t,pO_
rządził listę:

Pa.s:tpOrt.
Portfel zav;ierający bilety wizytov.e.. fotografie rodzinne, pieniądze,
czekI tury tyczne, prawo Jazdy.
GrzebIeń.

Pi6ro v;ieczne.
Notes z oIO ..... kiem.
PIlnik do paznokcI.
• Ma zynka do obcinania pamokcl
Chustka .
Zapalniczka
Papicro:y.
Klucze.
Bilon.
Pud Iko zapałek.
Okulary,
Chu teczki odświeżające (kraje
tropl~alne).

Guma do żucia.
Fiolka z tabletkami a piryny.
W piwnicy swego atelier w Mlnneapolis Mike O'Flaherly łamał sobie głowę, jak się tu popisać. Powię ił na to miesiące, ale udało mu
Się·

Guma do tucia t(I był plastyk.,
jeden z kluczy - detonator.
Bllety
wizytowe
rOl.puszcz.ane
przez sześć godzin w płynie z nap' ero "aiter shave" - po goleniu.
dawały w erekcie
nitroglicerynę,
gromy materiał wybuchowy.
Wieczne pióro przemieniało się w
pistolet na cyjanek., z trzema wchodzącymi
•
siebie przedziałami.
Pierwszy zawierał sprężynę.
gl
- iglicę, trzeci - ampulkę z cyjankiem. Cyjanek otrzymywało się unurzajllC falszyv.' , tabletkę aspiryny
'tV kwasie pruskim, który jałto /tropIe do oczu znajdował lię 'tV apotecZlCe.
Pistolet na cyjanek pod działa
n'em iglicy lwołnionej przez sprę
iy~. wynucal cyjanek
w twarz
Ofiary I zabijał ją w ciągu kilku
sekund; pudełko zapałek l pacua
papieros6w to były w rzeczywistoś
ci bomby, Podobnie zapalniczka i
maszynka do paznokcI. Pilnik słu.
żył do otwierania drzwL
(51)
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- N,e moaę.
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,Maryla Rodowicz:

W najbliższyc planach
•
mam występy l• nagranIa
M;w-ylę

ROOOWIC'': spotykam
Studia S-5 warlewi<zji,
2dzie
p r zygotowuje ...
M .R .: - ... recital z nowymi
piosenkami
pt.
"Bezsenna
blondynka". Jest w nim sześć
nowych piosenek do muzyki
m.in. Seweryna Krajewskiego ,
Janu za Grzywacza, Andrzeja
KlaszCZewskie-go, kt6r y j~t
jednocześnie autOorem aranża
cji wszy tk:ch tych pio enek,
Telt, ty napLali Agnieszka 0iecka i Magda Wojtaszewska
- Tak w ięc w y t ę p uje
p a ni w podwój n ej r oli akt orki i p io- en k a rkl .. ,
M .R .: Aktorki to
:u dluźe słowo. Między
senlrami.
potrzebne
były
"łączniki", scen rius,z Mirona
Zejferta opier a się na pomyśle, że ktoś mi ukradł
ny, a
ja się zgłaS'Zam do detektywa, aby ich szukał.
- A jak się pani C:luje
roli aktorki?
I .R .: - Bardzo n:epewnie,
jako że nie jest to m6j z.aw6d. N ie mam żadnych ",kłon
ności w
tym kierunku. Staram ię go jednak v yk011Y-

na plame
sz.a,w ki j

f

ł'. t.

H.

dnia

Nowy zab~ek złotnictwa XVII w.

poza Pru. am( Kró!ew."imi.
Prezentuje ona tormę oraz
zdobnictw o
cbar .. k erystyczne
dla dru&lej ć ..... ierci wieku XVII.
Kolisty kntalt stopy (z 'I< ydatnym podwvi. 'zeniem) nie po-dzielonel
na
odrębne
})0la przechodzi przez trznn i
er zkowaty nodllS do ~zeroo(iej
czaszy dołem półkoli tej. Pokrywa po iada analogiczne jak
topa podw 'z'Hcnie Cza zę zdobili pła:oko ry\.e
aC:e czterech ewangeli lów ukazane w
obram,onyC'h m~dalionacb. Zróznicowana
jt':>l
ornamentyka
zdob:ą c a
zcze&ólne elemenly pu zki. Jezeli bowiem nodus
jeszcze pokrywa
plastycznie
repu ow.ny maniery tyczny ornament ok lcio'vy, lo na stopie
I pokrywie odczylujt'my już
zapowiedzi borokowel:o ornamentu thrzl\ ko,," o-malżowino
"'Pgo,
W pomni ny v.yrob poza Innymi v. artoścIami jest dla na,
cenn 'm uby kiem '" zOO&aC'a~c .. m
Zbiory sztuki xvn w.
a w-ęc! o ~. z k ór o poo;ho-'
dzi p ... ł;JC I " o 'n.. trz&.
Pol~c

ich wyrobach specj Ine punce.
W Poh;ce. poza Prusami Królewskimi. oznaczenie wyrobów
Złotniczych
znakami miejskimi i osobistymi złotników nie
tylko nie było bezwzględnie 0bowiązujące. ale nawet oależa
ło do zjawisk
sporadycznych.
Brak znaczków na przedmiotach pozwala uznać je za wykonane w Pol,,<,e poza Pru. ami Królewskimi.
Pozy kana pod koniec ubiegłego roku
dla powstają::e-so
kieleckiego skarbca muzealnego pu<;zka na komunikanty należy do duzej grupy zaby ków
zło'nictwa
akralnego
jakie
p odukowano w wieku xvn I
XVIII w dużych ilościach. a
za tym idz:e w !ormaC'h doŚĆ
te:-eot pow ·ch. •
Poniew ż przy d zej jednoli o"Ci produkcji Złotniczej na
potrz by ko.'clelne na obszarze
Polsiei tr dno jest uchwycić
ja -ie' ::echy wyróżniające. typowe dla oKre~lonych 'rectowi ,k. mozna jedynie na razle
<; "ierozić, ze DOzy kana D
zka n3 kom nikanty wykonana
ze . rebra złoront'l:o powała w

W czasach, gaf podwójnego znocl~'a
rlob~ra aida iniciotvwa kułtu'ol/lO i . l
O<)~nt/lO reolizocja, z rodośc,q lrzeba
P'1..,jqć lI'N'eń~e su cesem storO(1;O '-ciec ·~o Ośrodka KułtUI'V literock'ej, klóry
.... '!'dol n' 'e/' tomik ooezji Dl .. W'q!l'.e".
U 0':01 ~ę 0<1 tui przed BOŻym NorO<TIe~ I wywołoł spore 10 nte~esowon 'e
Wprowdz'e całego naltlodu 11000 egzempl łeoszcze t)'e sorzedano. ole ",,'ele 10m o." zo 11Iłp , i już bywołC'ł Klubu Srodo5Os~.!~I'C~h .. U Sołt ów· nie 51CZędZOC
......f(:h. I 'e b to W'}I'do!e/I: c
'ony.
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jak najlept:zym

el

wódziw. a tak..4c z Ulg anic-y,
m .m. z Kuby.
- A poza t~ 1 wi zJl\T
,R.: - W SWOIch najhl:liż
zych pla'llach mam rów'liei
nagran'e pl 'ty z Ja1uszCIl)
Grzywaczem. krako~ . kim muzyk.iem % g ru py "La bor lorium".
Ihl ę kuJę za rOJ;Ol OWę .
P IOTR J E RIN

tern.
J e t t o p ani p ierw 'I.y
p r oc-ram od d łużSze, . zaa u, co d a le j ?
M .R .: Przerwa W)' lka l
tego. Le w 06tatnim okresie
nie b\'!o atmo tery do pracy

....................
Odrodzenie "Wiosny"
Boticellego

Renowac~
łynn go obrazu
alegorycln go "Wiosna" Boticellego, uśw letn :ającą 400-1Cf::t'
Galerii Uffizi we Florencji,
ocenia się lako wydarzen:e nieomal tak znaczące, jak w swoim czasie powstanie ~ame go
dzieła . Pow sla łe ok. roku 1478,
t duże pl 'lno (3,14 x 2.3 metra) je, t jednym z najbardziej
zagadkQ\\'ych i r6.i.nie !nl~ pre
towanych arcydzIeł rene.ansu,
Baticelli, podobnle jak i EL
Greco. niemal do początków
XIX wieku uważany był jedvnie za ..dobrego rysown ka",
..odkryty:' to, al dopiero w
epoce romantyz.mu,

Piee~ul

•
,muzeum
Najpowaźniejszymi ogniskami
produkcji złotniczej w wieku
X VII i XVIII były w PolsC'e
miasta: Gdańsk, Toruń, Kraków,
Poznań.
Warszawa i
Lwów. Polskie złotnictwo epoki
baroku
s
wyjąt
kiem lwowskiego, Ulegającego
w zdobnictwie oddziaływamu
W~chodu na ogół nie różni
się od niemiecKiego, zas gdańkie wykatuje tradycyjne w
tym
regionie
oddziaływanie
ztuki
niderlandzkiej. Trudne
zadanie staje przed historykiem
sztuki, który próbuje rozstrzygac przynależno,;ć terytorialną
po zczególnych wyrobów oraz
idac dalej ustalić ewentua!nt'go złotnika lub warsztat zlotnkzy. gdzie owe dzieła sztuki
:r~obniczej wykonano. Oczywi~e porno ne Okazują sIę archiwalia lub' herby na ok re '10nych wyr-ebach. lecz przede
zy kim waki złotnicze poSLczegó!nych miast i :uotD1ków. Jednakie w warunkach
polskich wyłania ię zasadnicza
trudno<.ć, gdyź zaledwie Gdańsk,
ToruD i Elblag stosował., zn3mi 'ki.e, a tamtejIIi zło'n!
l!
z rel: lły wybijali na IWO-

"ać

~u

1981.

LOJ Z

o

\orno

zom

twórczeJ o charak terze rOCtrywkowym. Mam nadzieję, że
sytuacja się unieni l atmObfera będrzie przyjająca pracy.
Do tego programu l dla radia zakończylam nagrywanie
dzif"A.·ięcilI piosenek. chciała
bym z tego uobić płytę, a
poza tym występuję z koncertamI. Wła~nje w r óciłam t
tournee po Czec h e>, łowacji i
NRD~ Od stycznia zacznę realizować zaproozeni.a, jak:e 0trzymałam t róinych
woje-

Odkrycie w Turcji
osady z epoki brązu
Archrolo\:owi e h.l(l'cry w

wadzonych w niewielkiej C'dleeło' i od mias'a
BJrdur odItr:li ruin., o atly l ppoki br~
zu.

Konkur
Muzeum Wsi Kieleckiej

Archeologowie

l uuum W
K idtcltitJ
0lla.-za It onltun Da ",yrob, be llnar Itie. uż,wan e w lO podu·
twie domow,m prze ci 193' ro"iem. K ODltun jecl ol arty.
mO«lł
w
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w zy,.
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(h it)
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bezrodnie no o ruchcxh siono"

•• /eżąc no sianie Bóg chciałby powiedzieł
do nos w WIgilię bezradnie skłóconych
Że już ,,;. dałby nom swej wolnej woli"'.
Czytajqc~mu
/lOdsze<fł

do owej hlqieczk. Ani ied<"'l z
zdrodXlI s ojegp st U, 5 • h
poełYc!(łch upodobań. włosnego spoinen o
no o aczo qcV go św'ol Gdy cz-,.tamv:
,W IM w'Krór dnewa z. wsi ; z miosto
Idą

wrocolą do losu.
bulri w lilcewrych bu/ach. grum~
,... onł'coch. bzy ... pantolelloch.

.,

d~nla

klima-

by skończyć s; ę:

ftarorwlie

ch t) e

gorąc"go

Zdan i In u('zony~h, odkr:eie
ruin tej o ady dos arczy dodatkowyrh
infórmacji na temat
stopnia rozwoju społecznego l
kul rv ma erlalnpj w tej czę 
jel Az " , Jn!epzej. W rejon.e tym
odkryto również czę , drogi u lownej z karni"nl za cza ów
starożytnych
Iłellenó N
orat
ruin., inn rh budowli pow 'Iah'ch w olu-e: l,. Dano'" ani. staroi nyC'h Rz~'mlaJ'.

Ulo unia Dalei, nad I ć tI.
linia LlI.l
r: pod adr
m:
u eum W
K lpl etkiej al OC
Wie k ów K iele 1. tS- '''. K idce
Tataj r6"Diet m"n a az, ka~
uZt'ę,.low e Inf.rm.de cioty Ił

o

'~,,'e

te

z. kamieni. z u-

SlO unko\\ o dobrze zachowanych naC'zyń C'('rami~znych, m.in.
ogromne dzbany s !użare d o
przerho\\ "wania wody. tilii.anki oraz Inne przedmioty ~ży
wanl' niegd\'~ 'I< I:ospodar< wach
domowych.

dz.ne.

a - 82" Ryszarda Zomoj, ego KeR·
dy z ośmiu autorów Inoczej przywołu'e pomęć o tym dniu, iI1o<:zeJ buduie nos ó~
odwołuje SIę do Innych re«w'zyłów, No
prawdę n' w'o<IomO lo było, ole odnOM

\

~iwlcrdzili,

w prada\\ nej o adzie domy były wzno zone
względnieniem

t l. W rulnach 7.11aleziono wiele

HWigił

Iorrr

, ~a

.te prac '" 'k opal bk owYl'h pro-

ten skromny - choć bardzo
dany tom k, nosuwo się myśl. i e
jut CI06, by Id~ec 'e irodow' o

poetyckie loprez~ owole się w duże;
kslqżce ze lbiorem w'erszy. Momy już
,
Itunost\l poetów o dojrzał.,.m. indywidualnym obliczu twórczym, o ki.lku z Bich ma
jui w dOł"ooku własne tom «i poetyck:e. Nie
wątpię. ie to
zbIór (o właściwe W)bór)
Ich wierszy spotkołby łię z dUŻym zo in teł'&
nowony
'cm 1982/, ÓTy xoczyno ~ od sowoolem nie tylko w K'ekoch . Moie w
s./ów:
wvdOf\;u tok'ego tomu pomógłby wojewódzki ~rt kultury? A wtedy szybc'el '
.. Spó, dzli w Wlg'Ii~, dcJ~iów krzyk prze- możno by prze/l:onoć do tej $prawy ró 'eż
wodz:i Wydo ....... icłJYO lódzk·e.
TADEUSZ WIĄCEK
z prawd wat ych prawer. me ..ino lecz
koro
e,.s. ~W'g j,e" moino I'Ob VI
Bóg chciolby dz:isJoj wszystllkh /tOJ pogo-

och.
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Kielcach. na atadi_ie
przy .l. Koniewa tS, tradyoyJne. ó me Już x kolei .1mowe derby Kiele pomiędzy
drulolilowymi
ze polami
Błękitnych i Korony o pachar TPPR.
• W niedzielę o «od". S w
Siar chowie ch. w sali Z Z
Dr % puy ul. 1 M j • h.l.wy turniej Juniorów z .działem
mlodych
piłkarzy
Granat u
kariyskll. Korony
Kielce, K ZO O lrowiee i
tarli Starachowil'e.

SI TKOWKA
fi LI. . W sobotę o
!tod •. 17 I w niedziel o «od,. .
•

11 w Radomiu. w
li pny
.1. Label kiej 150. prowadz~.
ey w tabeli siatk ru C,.arDych
sainau,uru~
drult~
rundę
roz,rywek pojedynkami II Poltonil\ Lębork.

KOSZYKÓWKA
Ul LIGA. W nieddelę
11 w
t rachowicaeh. w sali ZSZ F C pny
.t. "kolnej
koszykarae
Star • • mierz~ ię z BudowIaDymi RlIdom. W tym .. mym dni.
Radomi., w
hali .. Zrembu" przy .1. Wernera !!. 11.0 zykarkl Budo .... •
lanyeh stO(lZ~ o ,odz. lJ poJe41YDek z prowadZlle~ w tabeli 4lruiyn~ tartu Lublin.
Biwuiei w niedzielę, o uda.
11 ., Kielcach, w bali przy
.1. D:&ieriyó kieco Ul. 11.0.. ykarki Tęczy podejmowa~
~ MI(
Chelm.
•

1..

TENI
• Od pi~tku do ni~dzidi w
Jędrujowie, w sali Lk 0Itólnok zł łcącelto prLy ul.
14 Stycznia. balo,," e mblno.Iw okręltu w "a!eltorU e·
niorek I eniorów. Po('z~lek
!:ier w piątek o codz. )j~ w
... botę i niedziełę o t;od&. S.
opr. (ap)

w

CZARNI

lo

ep' czenl",nlów Ka-

nady Ujkollczyly SIę rOlegrane w
Madonna dl Cdmp,~l\o międlY
DaroooW"e "awody w

ły!w'artjlw.e

azybkilll. Wielobój sprlnte'ski w,,·
&rała
Kanadyjka Syl\'la Da ~Ie.
przed radzieckI! panclen' ·tkll I •
D'ł S~dorową
a t\-. ród m('1:C'V1n
te .umtowal K nadY1cnk G.letan
Bouche r. pned I~orem W,diakl.
Dem (ZSRR)
•

W

K.lego

m"".

neclej

pucharu

runda"

Anglu

p,lkar-

uJ'Y~dno

wyniki: Man.
chester Cilv - Sunderland %.1.
Che1sea - Huddc f 'eld Town·2 :0.
Stoke C tv - Shert'ełd Untlro J:!.
I~

-

Bdgh:on O I

Ro/e~tJ,n;' nil sk OC.u\ i w Wiśle !\ot~ uncC' na re a rskt
konk l
lIkoków w~'~ral Tadeu L Fi la .
którv 7-" 0<I1"l\lo.;cl 94 i SI metrów
otr7yllwl IlIc,.n~ /Ult<: Ut.1 pkt.
•

• Pr/.ed n..edlleln"m n .. rciarlIkuu b'~'''Ia zjaldowym męt
""yzn o Puchar SwUita odbył .:~
na tr ."1" w Wen!!!"n oticjalnv tre.
~.ijlep~l.y

CZJS w

trenin~o_

wym prteJeillZle u7yskal Slwajcar
Raeb ' .
•

Jak

&n!orrnowi'lL... my.

repre-

"entaeja Pol 'kI lun O, ów w p.l.
ce noineJ We71n e udr al w m,e.

EO

D

Nie tylko
Rossi ...
W Spli 'ie odbywa się
eminBrium sr,ko!eniowców Lorganizowane przez UEFA. W obradach
bierze udzial 50 trenerów i eupert6w piłkarskich z 31 krajów
europej kich.
Jak wynika z informacji agency jnych. !porym powodzeniem cieszy się trener reprezentaeji mistrzów świata. Wlochów
- Enze Beanot. W ziął on m.in.
udział w konferencji
pra. owej ,
podczas której. nie
zczędził
lów krytyki pod adrespm dz:ennikarzv ... Włoska prl 'a b.vla naszym . najwięk zym przeciwnikiem w
okre»iemistrzostw
'wia'a" - stwierdził. Z3atakoal on także dzienl'ikarzy za
ingerencję
w prywatne tycie
piłkarzy.' Trener Włoch6w ma
cakLe pretensje do wszvstltich
tych. którzy
przeceniają
rolę
Paolo Rossiego w zdobyciu przez
pilkar7Y I'ulii mlsLcz06łwa świa
ta. ,.W '7~zie słyszę Rossi. Rossi,
Rossi. M07na odnie:i' wrai:enie.
ii to nip rpprez!'ntacJ/\ Włoch. a
ROś<i w"gral m;strtostwa ~via
ta. • 'iI' ' bylobv Rossiego, bylby
na przykład Rob"rto Bettega. A
Ros.~i . n;e stt7.elił
bramki w
p!erwsz~'ch C711'rech mecz~ch nR
Oli:(rzost\.\·aC'h świata" - o~wiad
cn'l H('arlot.

tanie meczu 3;3 .e• zwyeięstwie ,ospod rzy pUDkt "dobył wlałnie d.·
swiadczony
urbek, wy,rywaj. c w dwóch etach z Grahamem Sendleyem. Najleps"ym
lIawodnikiem te,o
poje41ynk ...
lIyl jednak
n,lik Desmond
Dou!:Jas, który pokonał Surbekilo i Kalinica.
Zacięte
spotkanie
stoczyły
również zespoły RP
i Wuier.
Mecz rozegrany w Bonn wygrali Wi ~rzy 4:3, a dużą niespodziankI! sprawi! reprezentant
gO'podany, Peter Stellra~, wygrywając z lano ero Molnarem
i lstvanem Jonyerem.
Polac , jak już informowaliś
my, rozgromili we Wrocławiu
Danię 7:8, a
"wedzi przegrali
u siebie z C""chosłowad~ Z:S.
Po lych spotkaniach aktualna
tabela superligi pn:edstawia się
na tępująco:

•

tw • . Pr"y

siebie

"ydujący

1. Ju~o ławia
Z. CSRS
3. zwecja

4.

Wę,ry

S. POLSKA
l. RFN
1.
D!!,lia
l . Dania

~

4-1
S-%
S-Z

!6-1
U-lZ
!3-lZ

-

l5-!ł

l-Z

l~U '

1-4
1-4

1S-1~

ł-5

Sympatycy sportu w Radclmiu
• duiym zainteresowaniem ocze·
kaj kolejnych występów siatkany CZARNYCH, przewodą
eych drullolilowej slawee. Ra-.
dom:anie w pier wszej rundzie
rozg.rywek spisywali się znalt~
mide;
odnieśli
17 zwycięstw.
doznaj c tylko jecLnej pOrażki.
Kibice Ikzą, że świetna passa
zostanie podtrzymana i oczekują dalszych
sukces6w
Sowojej
drużyny. W sobotę
i nied;r,ielę
Czarni rozegrają we własnej
sali pierw e pojedynki rewanżowej rundy r02lgryw ek, Rywal-a.mi rad()ffiiall będą siaŁkane
POloni Lębork. z lctórymi pod~
piecz.nl trenera
Pawła
BIom.
ber,a poradzili sobie bez trudu na wyjeździe. Należy więc
oczekiwać dwóch zwycięst w radomskiej dM.li:rny.

U-U
4-31

olejne mel'ze uperligi odbę
dą .ię g lut('go. Pola.". grać bę
dą w tym terminie z C.ech ...
.towUM Oli wyjeździe.

Na ~djęclu: fa<k_y ai..tku-n w akeJi.
Od lewej:
Skorupa, Oacam lOny ....
ktiry II pow04l"n~ wy ... .
lępaje riWlliei ., r.preM.taeJi Polski Juniori •.

t.a.)

własną rękę",
Wiatr i słaba widoczność był,.

przyczynami kolejnego wypadku, jakiemu uległ znów moto~
cyklista - Michel Marel (Francja). Ze złamaną ręką i obr'"

• W t4wa.rty k.ch mecLach p:lk.ll ich belg.jska d rUL)'na Be,,!!·
r"n pokonala B.lyern Monaohium
1:0. Sportinl\ Litbona prz ... gral z
LeW'lk tli Spartak,em
lia 1'3.
ris SalonikI

7.rem.lsowal x Eln-

truch· .. m Frankt lrl 0'0.

HUMER 10

STRO A 12

• W pokazowym lurniej', leni·
S()w"m w J"cKsonvllle Aml'rykan;n John :>'lcEnroe pakon:,1 Ar·
I\enlyilctyka GJ,lIermo V,lasa 5:7.
811. ':4. " S7.wed Bjoern Be>rJl; wy·
~rd.ł

7.

Amervkan:n m

'·l.

G .. rul"'t'<;e/O 7:1

Giełda

Vl

sefn

_ .N;

sprzętu

sportowego
A .. d~mi -o<, Klub ,arcia"ki
.. PUCH", dZiałaj' cy przy Politechn,(e
S'...·ięlokrzyskiej
w
KielcaC'h. organiwj .. w n;edz:elę od godz , 10 gield~ spr;:ę l
sportowego. która odb<:dz'e iiI!
w holu WydZIału Ies:halllczn,·~o <na p rlerv.

głowy

znalazł

się

w

szpitalu. Szereg załóg wycofało
się z rajdu, wiele
godzinami
błądziło po pustyni.
Po kOlejn:1"m etapie n.a czele
klasyfikacji nadal znajdują się:
Jacky lckx ( .. mercedes 280 ge'')
w kalegorii samochodów i Hubert Auriol (.,BMW~') wśród
molocykl:sŁów. Uczestników rajdu czeka teraz naJdłuższy odcinek imprezy z Agades (Niger)
do Korhogo (Wybrzeże Kości
Słoniowej) . PrzeWiduje się. ił!
pierwsze załogi dotrą do . ~go
mety po trzech dobach.

W

Wenezueli

Kolarze ZSRR
•

l

era

•

Uczestn.icy kola.rs1cieogo wyścI
.. VuelLa Tachira" w Wenez,ueli mają za 50bą I.-r,y elapy
i oWI km. Trzeci etap wygrał
Aleksander KTa.5Il0w
(ZSRR),
kt6ry jest także liderem wyś
cigu 9:56.1 7. Taki 9Ilro czas
ma
wicelid«.
Kolumbijczyk
Rafael Tolosa, a zajmujący I
lokat~ Anteni. U kale«1
(WeneU7!e la) - ezas o II ~k:. gor-.
'!R.y. Druż.y1lOWO Lam prowadzą kolarze
ZSRR, a IkajaJtt yw nie jszym zawodnikem wy~
eigu jest radtz1eckl kol.n:, JariJ Plelr.w.
g:\!

Francuzi chcą
organizować

Olimpiadę-1992
Franda zamierz.a uble-gać sł.,.
o organizację letnich igrv:)"hk ()Iimpijsk:ch w 1992 r. Prezydent
Francusk:e o Komitetu
Olimp\jsk:ego. Nebon paillou. oś
wiadC'zvł
w Paryżu. iż tra.neu 'ka propozycja w tej spraw:e z 'tan'e złoiona w t m
tygodn:u w Los Angeles podczas p05:e-dzen:a Komite
Wy~
konav.'Czego
:tKOI. W gro.-u.e
innych kandy'<lat6w do przeoproadzenla ot:mp'ady w lm r.
znajdują

dtynalodowym IllrnieJu w BalljP,koku. Pol' cy .r;rac ~d~ w I(ruple
.. B··. maj~c za rywall junio.-ów
WO:I(.cr. Kl1taru, Korei PohdmoweJ I drug~ reprezentacje Taj·
Landll.

n3s1<:P'lJ~ce

Newcas'

ning_

obiela koóc
rywaliueja
w europejskiej
uperUdze
teDisa
tolowelo. Zespoly
rozecraly JUZ pląl~
kolejkę
.potkaó I nll cule tabeli nadlll znajduje
ię bez porażki
ze pól Ju,o lawii. Dru~yna Dra,utina urbeka odniosla dotychcns komplet zwycię tw. WC:lOraj lut;osłowlanie pokonali na
własDym terenie
nllię 4:3, ale
zwyci two nie przy zło im 1110-

telegraficzn ym skrócie

• Sukcesenl

Iarc Joinea.u z ekipy moloeyklowej "uzuki". najszybszy
na odcinku z Dirkou do Agades. stwierdził na mecie: ,.Jechaliśmy początkOWO we trójkę. nie mogąc jednak dojŚĆ do
porozumienia
czy
obraliśmy
właściwy kierunek.
Pustynny
wiatr był tak silny. że porywal tumany pyłu. gęste
jak
mgła. Straciłem z oczu rywali
i dalej już każdy jecpał na

żeniami

NOZNA

w

• ,od..

olumna rajdu samochodowego Paryż - Dakar pokonała kolejny etap trasy
prowadzący po pustynnych bezdrożach Nigru. Trasa miała 617
kilometrów i była bardzo trudna pod względem nawigacyjnym. Zwycięzca w kategorii
motocykli Francuz loineau
pokonał ją w
czasie 8 godzin i 9 minut, najszybszy samochód "range
rover"prowadzony
przez
Francuza
Rene Metl". nUal na mecie ponad 3 godziny spóźnienia w stolunku do wyznaczonego przez
organizatorów limitu cza u.

l

~

Ind~,

H:'~z.p ai~.

'I, r.l ' a.

OD KO
• W K.ek-aC'h go' iły drugolieowe oszy ari t.uu t raeho".ice rozgrywając \O 'arzy le
potkanie z miej.;cowa Tęeą. Wygrały starachowkzanki i!:-' (fl:!1). dła których najwię
cej pun 16w zdoby ły - Madej 2~, Dz.i.dowslla
1_ i Oremu I l. a dla T!:Czy - Kuba.s H. Bę~
ko>,: ,ka 13 i Ryba 10. W 9Obotę I nle-dzielę druzyna taru rozegra już pierwsze mecze rundy
rewa:lżo-:..-ej w II lidze w Stalowej Woli .
z zajm6jącą drugą lokatę w tabeli la4. Przypomnijmy. ie na półmetku rozgrywek staracllowiczanki uplasowały ię na dziewiątej pozycji i są zagrożone degradacjl\.
• Ucze·tniczące w mistrro twach m ligi ko~lykarki 8ud.wl
y h Rad.m pokonały na WyjeździE'
K
Cbełm 1":33 (54: ). Najwięcej
punktów dla radomianek zdobyły: Ewa Tkaczyk 30. Grabko',v~!<a :!8 i Małg rza a Tkaczyk
:!6. B:'ło to piąte zwyci<:slwo zespolu Budowlan~ h w
lyt'h rClzgry'oIo kach. R~omianki zajmUJ'! aktualnie v Io:h li czwarte miej.;ce.z:a
tarlem Lublin , ,Tę<!zl\ Kielc-e i
U Lublin.
• W rozgry\' kach k;,.detek (dz;e ..... ~zą· do lal
17) młooe ko zy;.sr;d
taru tar chowiee wygrał.v u sicb'e z Bud"",ł'lDymi Badom 73:3-1
(29:24). Z gr .. p:; I< .eleckiej nnjw! cej szan~ Da
a·... ano dl) (malu
refy lubel'kiej maj kadetki
T4:"lV Kielce, Staru
tarał'howi~ i
t li
tałow
Wola ( w • f"m pr mlOW e
są
tylko

l,

http://sbc.wbp.kielce.pl

dw ie druT.~ny) . Podobna ytuacja j"5t w rozCt'Ywltach kadetów. Tu ró'oIo ru('ż o d ' a miejlICa premiowane ilLartem
finale strefy rywal izują z r6 'nymi szan ami młodzi koszykarze St ru. Tę zy i lali talowa Wota. Q,;tatwo
młodzi starachowiC'Zan,e po z'rycię twach nad
Tęeą &idee 3lł:33 i
i rklł Tarnobn",
:~5
~nacznie z 'ięj(,szyli . 'e z HI 'e na zajecie premiowaneJ lokaty.
• Po mle i znej przerwi!' o zykarze III ligi
wUlowil\ w niedzielę ry'>,:alizację. W lej kla ie
rozgrywek występują trzy na 'ze z połY, k:tór~
jednak pisują się łab iu ko. czego do 'odem
je t aktualna tabel :
L

tal

.t

L
l.

4. Hetm_ Zam."
S. TĘCZ.-\ Kielce
l . Bl'OOl\-'L. Hl R dom
taraeb ....i«
7. T 11.
.. Orlęt D blia

1-4

II

7~
ł-4
4--ł

~

1%
l!
S-S
'11
S-:;
11
%-1
11
1-7'

Dwie p:e
ze drużyn~ (. tal i
Z.' Lublin)
zd ydowanie prz('wyL.iz J pOLO' łych ry ali
umiei"tno'ci mi. Aktualny poziom gry ko zykarzy Tę"y, Bud wt nyeb i
taru je t żenu
jąc,.. Z n
l
mękI! ko,,-zYi<ó ką j
t więc ('oraz eorZf'j
(p w\

