S..Olszowski
w Moskwie

Cena 5

\J~ ~ jf) I () d)
%1 f Przed I KQogrese
- plt'oarot obrady WTR

PRON

W czoraj, 3 bm. na plenarnym posiedzeniu, klóry-n kierowal prof. dr hab. HENRYK

W czasie obrad do'(ona ~ oce.
n v aktual ne go stanu ruchu odrOctzen ia narodowego w wOJe- '
wództwie oraz omów iono i przed"skutowano '"lodstawowe dokumenty Kra j owe j R ady PRON :
pro jekt dek laracji ideow o- programowej i zaloże ń statutu. a
taltŻe
zamierzeil
org anizacyjnych.
PRON w wOj. kielecki m skLl pia j uż wiele organizacji społecznych i politycznych. ogn i w
samorządu m ieszkaticów. t~~iące
indywidualnych obV\vaLe1i, po-

w Ki t'lra(ł

........

WC"Zoraj do Moskwy
ro boczą wizytą
lilv czne~o KC

przybył
członl"k Biura

PZPR, minir 'spraw za~ranicznych PRL
A N OLSZOWSK.I.
Dworc'u Białoru skim ~ośeia
członek Biura PolilynKC KPZR. minisl r sP w
ranicznych ZSRR, ANDRIEJ
. ROMYKO.
Oezekujl" sit. 2l" w centrum
rozmów
btdlł
sprawy
w
tym rt!alizacja
inicjatyw wysnnię
krall" ' Układu Warw d ziedzinie rozbre-

JURKJEWICZ.

KielCE,
Nr 5 (3201)

piątelr-sobota-nied%iela

4-5-6 marca 1983 r.

•
B. .Clark

Zaoit'CZYSUZfuie wody w 8i1niry
Swi~łokrzyski

Park Narodowy

Rok XIII

obradowała

Wojewódzka Tymczasowa Rada
Patriotyeznego
Ru chu '
Odrodzenia Narodowego w
Kjelcaeh. Zainaugurowało ono
kampanię przed I Krajowym
Kongresem PRON na terenie
woj. kieleckiego.

za~ozooy

twierd zających

DOKONCZENłE

,
PierwlDY pa ·
e-jent ze !j'Zlu~z·
Dy m
!lerCf'1n
Ba r ney B . Clark

"Tu automat zgłoszeniowy, numer 449-7.
ogolowia Ochronv Srodowiska• .ProS'Zę podać swoje imię i nazwisko oraz
adres i informację nie dłuższą niż 30 sekund, która zostanie
odtworllona jutro rano.

Proszę mówić_."

Aby zapewnić szybkie i operdly wne działanie w razie zagro'żenia środowiska naturalnego. w 1975 roku powołano w
Kielcach
Pogotow ie
Ochrony
owiska.
S każeDle.
zanieczyszczenie
Pek. jezior i stawów należy do
rdzo częstych zjaWisk w na·
szy m wojeWÓdztwie. Winne temu są zarówno zakłady pracy.
Jak i mi.eszkańcy Kielecczyzny .
Raz ofi a rą padają ryby. innym
raze m groźba silnego zatI'ucia
w:',i -nad zwierzętami dOl"lli>wym!. a nawet ludźmi.
18 lutego br. trującesubstan
wpuszczo no do S ilnicy. 00

Rozmowa

z... komputerem
li

'.

II

.)

•

MO KWA PAP.
Pracownicy Kijowsk ieg.()
Instytutu
CYbernetyki Ukraiitskiej , Akademii Nauk skonstruowali
komputer mówiący
ludzkim
głosem. Urządzenie zbudowane na bazi~ mikrok<lmputera
.,ewektroo ika-60"
o trzymało
nazwę
"reez-l" (.,mQwa-I").

Wyko nuje

ustne

rozkazy

Cz~owieka, praw icU<l\\'<l odpoWiada na pyt.<1n ia
i nawet
może pro ...... a'CIzić rozmowę tQWarzysk ą.

rzeki z

kanału deszczowego dosŁały się. zabarwiające na czerwono wodę, ścieki.

Na miejsce udała się ekipa
pogotowia i inspektorzy Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. Przy' uL.
Sienkiewicza,
poniżej odpływu kolektora deszczowego z uL. Ozierżyń~kiego ,
pobrano próbki wody. Na powierzchni utrzymywała się biała zawiesina.
K to mGgł być
sprawcą zatruci a?
Dom ysły
potWierdziła
wizja
lokalna przeprowadzona w Zakładach
Mięsnych
przy
ul.
Dz ierżvńskiego. Na placu, obok
budynku
produkcyjnego. widoczne były resztki krwi spły
wającej G.J kanału burzowego.
Pracownik spłukujący plac gorącą wodą potwierdził. że krew
wylała się przy prze pompowylATaniu.

Nie był lo pierwszy przypad ek
zanieczyszczenia
Silnicy
przez ' Zakłady Mięsne. 1 tym
razem winni zostaną ukarani.
Czasami na skulki czyjejś
lekkomyślności

cze kać
można
kilka lat. Tak było na przykład w Końs kich. Spuszczenie
kilku tysięcy litrów o leju napędowego na stacji PKS (tankowanie odbywało się do ... napełnionego wcześniej zbiornika).
może spowodować zatrucie studzien nawet w ciągu trzech lat

J ed nym z częst)'ch ,.t rucici eli"
je t Cukrown ia .,Częs t oci ce '·. W
OOKO!iCZENlE NA STR. !
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Denary z I

-
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II W., solidy z

AP

lelefote

e

.j

czasi~ ćwiczeń

na
specjalnl'm
rowerze w Centrum
MedvM:'
nym w Salt La·
b City.
CAF -
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Nowa technika zapisu
•
I odtwarzania dźwięku
Dwa.j potoot&ci w procltllk{:}l
e lektron;cwego, holen_
derski " Phili ps" i japoń.s.ki .. S0ny" opr arowaH nową technikę
zapiS'l1 dżwięku i jego od tw arza ni a. W nowym systemie dźwięk
jest zapisywany
jedn06~ro.nn i e
na poklrytej 3pecjalnym two rzy'
wem płycic o średnicy 12 cm
i może być od t warzany za pomocą
urządzen i a
laserow ego.
Czas odtwarza·n ' a jednej płyty
00 m i.n .
spr zętu

Au nas?
LONDYN PAP. W brytyj,k:ej
izb ie wyiszej Par lamenru, czyli
w Lzbie LQrdów pojaw iają się
1n'ytyczne uwagi na temat zbyt
dł u gich przemówień.
Ostatnio
znów padła propozycja, by mowa w ygłaszana przez lorda n ie
trwała dłużej jak 1O-t5 minut.
Propoouje
się
rewol ucl'jną
zmianę, by po 10 m inutach $,vgnał świetlny dawał do zrozum ie_
nia mówcy. iż jego czas kończy
się za 5 m in ut.

v

w.

Płyty i sp r z ęt do ~h odlwarULllLa są już s.przeda wa.ne w
Japon ii od g r-udna ub.r . i w
marcu rozpoczn ie Slię i{:h spr'zedaż w Europ;e za chodn ie j. Producenci przygotowa l1 bt'zy ty"y
nowych gramofonów i 25Q tvtułów płyt z m uzyk ą pow a~n ą i
roz rywkową Do końca b:ei.a.cego
roku l iczba ole row a·n voch tvtu _
łów wzrośn ie do 600.
SpecjaEści
tw.erdzą
jedn a k: .
że upłynie w :e! e la t. zanm n.()_
W<a techn :ka upowszechn.: si ę .
pon :e waż
sprzęt
j est bardzo
drog i. a rynek n asyc ony trad\" cyj.nvm; u rzad zenia m , do zapisu i odtw ~rl~.n· a <łz w ię.ku

J esle§m/l

ba r dzo
demografic::nym
-spolec zeitstwem.
Dane
statystyczne
wskazujq na wysokq dy naDOltONCZENIE NA STR. J
p rę ~llym

lt
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W ostatnich lotach znolez;o.
no no ziem!<Jch polsk ch kl"ko
S~oroó.v i POjed)"1 : lYC'1 epem.
P.orzy monet rzym sv:::h Sq ono:
kJdem OŻ 1wi ooych
kontoktów
nd lowych ludów
zam ieszkuych tereny noo Wi słq i Od rq
Imperiu m
Rzymsk im.
Przez
wi odły
w<lżne
d em: e połsk'e
~og h<>n<l lowe. m in, słyonny
s ok bursztynowy. Bad<lr1'i<J znoj-

skar bów
ujown i ły
monet, które nIe
rzymskich me nni c .
Monety rzymsk ie . będące czymś
w rodzoju "doło ' ów
s.tarożyt
nośc''', rozchodriły s ię
da lek o
poza g ra'1 ice
imperium i b y ły
w oo ' egu jeszcze po jeg o u·
podku D lo teg<l częs to je pod.
robi041 o..
Mcmety będące no~l<Jdowmc·
d{)W<lflych

w y stępowoni e
pochodziły z

nadal

pOd , w::ględem

lI-

,.'"

działania

N I\

STR. !

Tajemnice opactwa
y te só v' Lubiążu

CWICZy

w

wolę

na rzecz porozumienia i odrodzen ia narodowego
w
duchu
socjalis tycznej odnowy. W lutym

t'Nem p : en : ęd.zy rzymskich spotykone sq no teren<Jch Froncji,
Czecoosło.vac}i. Rumun iI,
Wę·
g ·er. Austrii, RFN, NRD,
Połsk i, ZSRR, Da.ni: i Szwec ji . Noj·
więcej
tok ich
naślad-own;ctw
występu j e n<l wybrzeżach Bal·
tyku . Sq to tzw. borborzyńsk , e
no Ś lod'O\YIl . ctw<J
wy1con'f'N'One

http://sbc.wbp.kielce.pl

Niedaleko Wrocł awia leJ;oroczne j zimy .arcbeolodzy nieoczekiwanie od1tr yli cenne relikty
przeszłośc i na terenie da~nf'go
opactwa cysterskiego 'oN Lubiążu
(założonet;o przez księ~ia Bolesława W ysokiego w 1175 r .). Podczas w y kopalisk odkryto re~zlk.i
naczyń ceramicznycb z XII-XIV
wieku. \'V w yni ku d alszych prac
w ykopalis kow ycb arcbeolodzy a
wrącław!>kiet;o ośrodka archeolot;iczno-konserwatorskie~o
odkopali resztki budowli mieszkalnych i t;os podarczych r; XIV
wieku - m.in . posadzkt ceglaną,
fragm ent y sklepień
kolebko.
w ych oraz okien. Odkopano takie trzy
średniowieczne
piece
wolno stojąee. piwnicę i tu<tln ię
_ ocem browaną kamieniami t;łę
boko na 11 metrów. Wśród odnalezionych naczyń
kuchennych
szczet;ól nie cenne ~ misy, kulaki,
~arnki
i
pall"lnie
a
Xill-XlV w ieku .
Wrocławscy
ar~heolodzy
zamierzaA prace w y kopaliskowe
nasilić wiosną br.

Z "Polsportu"

dla dzieci
Ka żda mama chciałaby. że by
jej d ziec k o było ładnie i f>l'aktyczni e ubrane. A z tym s' jak
wiadomo . niemale kłopot y . m ' mo że robi się wiele . aby były
one mniej uc i ąż liwe .
Za kłady Od zieży
i Sprzętu
Sportowego .,Pols por t" w Łodzi
zwi ększą w tym roku
znaczn ie
- bo aż o 40 procent w stosunku
do roku ub!egłego - produkCję
poszukiwanych d re<;ów i koszulek !:!mnastycznvch Wvrooy te
objęte są od 1002 roku proeram ern operac? jnym.

Na zdjęc iu: " Po!sPQrl" zw ię«:
prod u k cj ę takich m .i n . strc.jów treningowych.

Sł.y

CAF -

Andrzej

Zł! ranł.eełd

luangur ia k mpanii
DOKOŃ'CZENIE

STR.

ZE

1

br. funll:~jonowalo
lUZ
247
ogniw lego rlM:bu, po'llstalil tci
fiO . grup inii:jatywnycb. Zakres
clzi,ałwie je().n<JStek PR! N
jet;t
róŻJłY, lUIleżnie od lokalnej ~y
tua~ji i potrzeb. Wwle z Dlch

llHly&k3łit>

jui niE'lllałe

ezenm i .dorobek. Z

oośwlad~
~nicjat;vwy

PRON, w . Ostreweu doprowadzonG 00 . \lspfaw.nieniil.. k.Oł1)uni-.
ka{!ji mrej~~ej , w Nowinach
podjęto _, problemy
. ochrOOly..
środowiska , w St~porkow~ podjęto dzia;lallia .
dla, .uzyskania
Ilowych . mieszkań po,przez tzw.
nadbudilwy w blokoch, w Miechowie organizuje, . s.ię.· czyny
społt'{!zne przy budowie szpitala,
w Ko:iłow~ podjęto starania dla
usprawnien ia bandlu, w Sliarłysku rozw iązano szereg
indywidualnych problemów mieszka~ów . .
Prz.ed

knajowym

najważniejszą
rz~zowe

kong>ret;em

sprawą

będzie

przedysKutowanie
wspOmnianych już zasadniczych
4lollymentów, okre ślających kierun-lti działania, rolę i zadania
orM .tatut organizacjt a tak~e
dalsze poszerzanie jej spoleczRej bazy. Nad projektan1..i tv ch
dokumentów rozwinięt9 w toku
obrad interesującą dy kusję, w
której poruszano m.in. problemy
lYspóludzjalu ruchu w rozwoju
l umacnianiu ludowładztwa,
ł!zlałania
wychowawczego,
kształtowania
patriotycznych
))Odaw, szacunku dla pracy.
Pre\lentowano t~ :zdania kontro wersyjne, zastanawiano się
M.m. nad problemami kontrol• ,.eh funkcji PRON - sygnali_ wanymi w tleklaracji, udziału
"Deblu w w lani<:niu kandydatów
d. wla~h. Mówiono o roli społeeulych ezynników w zwalcza.iu patologii spo}ecwej. W waj.
~}e('kim - mówiOno - na al11Gb&] wydano w ub. roku II.lOfi

•
W Warszawie ~ońuy
:t-dniowe obrady l "jolzd delepłów
4:e-nt:raJ:nege Zwią:J.ku
spółdzielni

mln z1, a jednocześnie na spó1dzielcze budownictw o mieszkaniowe zaledwie 3 mld, na inwestycje służby zdrowia tylko
jedną dwunastą tej sumy. Zmiana Pf'OPOrcii, iInny st()Sj\}lIlt"k do
spraw, kJ.óre bulwer~ują opinię
pubJii:zną, zwalczanie przejawów
JJlo3
trawsUw a z je-dalocz€SIlym
krzewieniem zasad g06podarnoś
ci - to sprawy, które w dyskusji prudikongreeowej powion.ny
zająć poczesne miejsce.
~u6QJlllie pod'k r>e-Śl ano, iż n-a f~
rum ogniw PRON powinno być
miejsce dla rczwijania swobodnych dyskusji na wszelkie tematy - w myśl rodzinnej zasady:
z.goda musi być, c-h>ociaż rMlt2I'la
mieć różne poglądy
i zdania.
Jest to s2JCzególnie wa~ne w dyskusjach wśród młodego pokolenia.
W dniacb od 10 do 18 marca
odbędą się w
woj.
kieleckim
Ioon<ferencje rejoJlowe w Kielca~h, rejO'Jlie kieleckim, Ostrowcu, Skarżysku, Starachowicach,
Busku, Jędrzejowie, Kazimierzy
WiEo}kiel. Stą;porkow ie (w Koń
skich już się odbyła) Miechowie.
Pińczowie i
Włosacwwie,
na
których przedyskutowane zoot aną ma\.eor:oały programowe oraz
wY'blaDli zoot·aną delegaci na
kongn-t'6 Majowy. Woj. kJieleckie
repn,"zen iować będzie na kongre sie .3 delegatów wybranycb na
konferencjoch
rejonowych
i
konferenc:fi wojewódzkiej.
W
kongresie
U<"ZEGtJliC2YĆ
będą
także
członkowie
Krajowej
Rady PRON z woj. k ieleckiego:
Henry1l Jurkiewin, Krzy zto'
Orkisz. Zy,mllnt Kepee. Leon
PaAk i Kazimierz P841biJski ..
WTR

jęla
potępiaj~e

PRON

prz

0-

świadczenie
wystąpienie
zachoonioniemieckich
rew3cnżydów
kwestionuj~ych
układ sił w Europie oraz gra-

ni<'e zachodnie Polski.

Reforma w handlu
obradowała
8poł~ZJlo-Ekonomiczna

W{!wraj

Komisja
KW
PZPR w Kielcach.
Tematem
dY'Skusji było wdrożenie reformy
łOl5podarczej w handlu. Podsumowuj~ pierwszy - rok
zmi_
poinformowano o reorganizacj i,
w wyniku kitórej utwQ.rzono w
paUlzwrnilru
ubiegJego
roku
~ ~biorsiwo Hurw
poiywezego. Myśli się także o kole;nym tego rodzaju zabi~. Ma
on polegać na
wylączeniu
z
WSS "Społem" piek;;rn:dwa i
gastronomii, :r; WPHW natomiast
utworzeniu trzech iJmych przedliębior tw.
Wprowa.dr=niJe relom)y nie jest
Trzeba równoo rachunku ekonomicznym I zyskach, które w
tej ebwili nie są niestety wyl okie. Głównie z powodu braku
.owarów. Nie ma czym ha.ndlowat, ni ma lWI C'Z -m zarao:ać.
.;Jak .-Jkreślono,
/konanie 1Itioeg~y ch planów s<przedai.y było możliwe tylko dtz<ięki
~j
opera tywności
handlowców , ~la w ia'!li'll na haildel
.-nydłi!fll l
pow;dłem".
Iprawą łatwą .
eześnie myśleć

Przedstawiciele jedn06tek handlowych podnieśli też sprawę ko>niJeC7.nooci
dal5lZego tworzenia
małych zakładów produkcyjnych
ro w sz.czególnOOci dotyczyć ma
produ.kcji piekarniczej.
Dyskutowano teź
o
jakości
towaruw , możliwościach zwięk
szenia zaopatrzenia, wymianie
towarowej między województwami.

Proponujemy...
W j)Ofl>ledz.iakk, tj. 7 bm. w
Radomm '" LO im. D. Cza(:hows.k:i.egil przy ul. Traugutta 44 odbędz
SU: odczyt naukowy pror ektora l!:;.e!eckiej WSP doc. dr
hab . ~a.na Pa~la ... skj~go na lemat 1y la I twórczo~ci J Mo-rtoOrganizatorzy
5J'o-tkanla
na.
wszy Iklch zaintere<-<J'Wanych <oe1'd~n~ zapra!lZaJą,
Początek
o
godz. 10

m
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STRONA 2

Nie pomimięio rOWDlez sprawy een. Czy akceptują je klienci? Jak się okazuje wielki problem Slianowi (l6tatmio s-przedaż
przetworów
oWQCD.wo-warzywnych. Icb ceny nie zachęcają do
zakupu. Handlowi, który zgodził
się na
propozycje producenta,
być może przyjdzie ponieść straty. Podobnym zjawiskom trzeba
za,pobiegać.

4~-z)

Rękodzieła

"l i

Ludł>

wego i Arty&&yC%lle,o ,,4:epelia"_ ZGI del.,gatów. r.,prueohljąeyeh
ponad
działaJ~
eyeh w całym kraju p6łdzii'l
..i eepeli&w8l1i h k...,łYDuo"'a~
będzie
dyskusje nad kier .JDkami dzjałania orcannaeji w
najbJiiJJ"yeh Jataeh i spoH>bami
jak najJ~8Zej l'eaHzaeji
jej zadań .s.a'lItawycb.

l..

•

W Wau:&awie r_po<:<I:YDa
ię dwudniowe
or:bln polskie
spotkanie daieW""ąt ZMW. Ueze.tniczyi w »im ~zie ...
200 aktywia'ek zwią"ku z ealeco kraju repre..entująeych

D Z 1.5 '

DOKOŃ'CZENIE

pieniężną.

W 19t12 roku "zielony telefon"
dzwoni) bez przerwy.
Częsł.4J
zdarzali> się, :ie interweniujący
zgłaszali
przypadki nie poCIegające
działaniom
pogotowia,
n.p. wycinanie drzew w osiedlu '
czy niszczenie trawnika, jednak
zawsze sygnał przekazano komu trzeba i natura znalazła oTreść

w8zystkie środowiska młodeogo
pokolenia wM. Obra.dY koneentrowa~ triię będą W<ri!.bł "'matbw związanyeh ,. rO<l5wojem
działaJn~ci
ZMW
ua
rzec-. młodej rodziny wiej.kiej, udziałem mJodzieży w
refMmie coapodarHej. aktywizacją dziewuąt w dJLialaJnoś
ei ..poleez.:no-poJityezn,ej i
spodarezej na wili..

'0-

•
W .iedzibie Zrzell'Lenia
Produeentów Żelaza i StaJi w
Katowieaeb podpisany ,..... tanie protokół o wspblpraey w
dziedzinie butnictwa między
Komitetem
Wojewbdzkim
PZPR i Komitetem Okręgo
wym KPes '"" Ostrawi.,. Tradyeje porozumiem w tej d:r.i.,d:zinie

j

:locwoju wszeebslron-

DegO wsp6ldzialaDia metalurIbw pol.kieh i eseehosklwaekieh mają juz pouad U l4lł, a
ta wsp6łpraea przynosi partlIer...... konkretn" e-trilty.

Kary dla
nieuczciwych ma~~ntów
Minister .pro.. wewnęolrlnych I0Il0.01
wydolenie.. ze sluiby w MIlIcli Obywoleisklej por. 1.4"05111010 B. I pOf.
MI.,02yslowo 1(., funkcjonariuszy 1(0mendjJ Wojew6dlkle1 MO .. Gdańsku,
kt6rzy wzomion 10 odstąpienie od
wykonania czynnoScl sluibowych. prlYjęli od o.ób prywatnych konyScl moJąfkowe.

Minister sprow w.,wnęf>ZlIych polecił
równlei sklerowat w lej sprawie wnlos~ o . . zczęcle łledzfWG.
ProkułOfuro

Marynarki

WOjennej w
Gdyn i po wszczęciu łlecnfwo zoslosowolo wobec podejrzanyclI Srodek 20poblegowczy W poslocl OI"eulu fymczasowego.
(P"P'
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zesz)ym roku odprowadzone %
eukrowni ścieki spowodowaly
w rZe«! Kamiennej śnięcie ryb.
Prawo wodne przewiduje za takie wykroczenie wysoką lIarę

brońcę.

•
zgłoszenia

nie zawsze
odzwierciedla
rozmiar
zanieczyszczenia lub szkody. Ludzie
dzwonią zbyt późno, a o wykryciu sprawcy i źródła zatrucia decydują nieraz minuty. Mimo tego w 17 przypadkach "telefon" był sygnałem dla wyjazdu ekipy pogotowia.
Koordynatorem i inspiratorem
przedsięwzięć
dotyczących
ochrony przyrody KieleC{!zyzny
jest WojeWÓdzki Ośrodek Badan
i Kontroli Srodowiska. - Wykonujemy większość prac pomiarowo-badawczych j inspekcyjno-kontrolnych
zanieczyszczeń i zakłóceń środowiska poinformował mnie z-ca dyrektora ośrodka, mgr inż. Andr:tej
Trzeei.akłe-.iez. Wyllliki bedań
nie nastrajają optymistycznie.
Stopniowo pogars~a się stan
czystości
wód
powierzchniowych spowoOOwany przyrostem
ścieków . Istniejące
oczyszczalnie pra-k tYC7.nj e pnz.e-puSlZoC'Zają
"obok" -połowę nieczysteści. Tak
jest nie tylko w Kielcacb, także
w Skarżysku- i Ostrowcu. 0czys~zalnia w Kielcach wystarcza tylk:o dla 4t) tysięcy łudzi.
Jest prawie pięć razy tyle.
Zwiększa się poziom zap -lenia
powietrza. Przekroczenie JlOrmy
(250 lon/km kw_ rocznie) zanotowano na terenie $wię t okrzY6kiego Parku Narodowego i w
uzdrowisku Busko-Zdrój.
Nasi sprzymierzeńcy w walce z "trucicielami" prZYrody,
działacze Ligi Ochrony Przyrody, PZW, NOT, PTTK, wczasowicze,
turyści
i
młodzież
szkolna sygnalizując za burzenia
biOlogiczne, przyczyniają się do
eliminacji
niektórych
tylko
przyczyn zagrożeni~ powiedział dyrektor
Trzeciakiewicz.
Dobre chęci garstki ludzi nie

=

Temat dnia

Dziura w budżecie
Gos.pod~1oo narodowo, co nie jlest dlo nito~mnwcq, nOOoJ zn<ljduje s i ę w bordllo
trudnej SytlKlcji, choć część przemysłu systerTl<Itycznie poprowia efekty proqU«ąjne. Z tyg od n Pa no tyd z4e ń n-o! 0'N0I1 y }es t COf oz wymqniejszy postęp w zoopatrzeniu ludności. Występujq je<Ioak zj<lwi.sko godzące noodol w
0-

kogo

s!<Jbiony orgoflOltZm
gos-podorczy i f1OZchw io-ny
f)'IOe4c. Do to ' ch, najgroźn iejszych, xj<lwisk należy między innymi
ni e
kontrolowany wypływ
pie-ll'iądza ;z zakładów procy clio kieszeni procowfloiików, o następnie no ry(1ek. Oczywiści e nie
cnoo:ri o to by kogokolwiek p02baw ' ać czy też
obniioć noleŻlle mu za-r ob ki , ole o syt lKIC'je , w
których pi e-n iądze rozdoawane są hojną ręką b€z
rodnego UloS<ldnienia. Wi e~ jest no t-o przyklodów.
W k-oneckie-j spóld rielni "M/ot- Elektromot" uslal-ono np. ceny ntO narz ędz i a rolnicze "z wf u", b€z żadn.ej dokume.ntacji i uzasadnienia
os iągając 200 proc~ plo-llowo-neg-o zysku. I t-ok
l'QIIljost 10.5 milion<l złotych Z<l cały 1982 rok,
spółdzieln i<J za Irzy k\'l'Ortały z9romodz ilo 19,5
rrvlilion.o dochodu. Równocześnie - co najważ
nie-jsze w te-j sprawie - prooukc ję w st<lsunku
do poprze<młego roku zmn iejszono o 7 proc.,
o zarobki procown ków W1~OS/y prowie o 50
procent! Podobnq praktykę slosoW'CW1a w Wytwór~a-Usłlł90'0NEj Spółdzle~ni Procy w Chęci
no.ch. Spółdzielni Procy .. Konfekcjo" w S <lrżys~u-Komiermej W Zok/odach Pl zemysłu Oz ewiorslciega " Elekro" w Kielcoch no s~ te k 2.0wyż on "f<: h cen UlZ"fskor\<l 17
m ili onów zkl'l:"f<:h
nioeoole-ineg-o ~u .
W wiełu Z<J Iod-och bardzo niechętnie mowl
się (] regulo.ch reformy gospodorc.zej, ek-onomi-

ce prodl>kcji. Zo-stOflówmy s ię joIIie
konsekwencje pociąga ro sobą tako, nie kontrolowan-o
dz iałalność
p rodukcyjno,
dodojmy
nie
mojąca nlic wspólnego z S<lmorządnością .• Oto
koszty nieuzalSodnioo"f<:h podwyiek CEon wyrobów ponos ~my my W9rySCy, plocąc za n ie
w
sklepach, o nie plonowone, wysokie zyslei są
w formie "trzY"ostych" i "czternastych" pet1~jl
o.-o·z ro.zl-icmych prem11 dzielone między procowni~ów, którzy bordzo często nawet nie wiedzq skąd sypie s i ę to "manno", w i ęc chwolq
swoich "dobrych" dyre-~torów. bo dojq zarobić.
o norze«oją ne wkxlzę, która ogron-icza. me
pozv.'a·lo, grozi inflocjq i podwyżko-mi.
Nok!ożok>by sob ie zadać w tym m ie-jscu pyten.ie, gd!zie podziew<l si ę kontrolo z-a«lodowu,
jednostek no-rzędn"f<:h i cry rzeczyw iści e menodżE('ów p rodukcyjn"f<:h noie st()Ć no somoocenę
i S<I mok on trolę. Cry trzeba
oopiero kontroli
NIK? Żodna ,
naszym
zda",iem,
naj ba rd zie-j
wn ikliwo
dzia łalność
kontrolno
z
zewnątrz
nie będzie i nie może być bok skute-czno jo4<
kontroł() wewnętrrna. choćby dlatego, że . przychodz i już po fo-kde, spóźn · ono.
Społeczeństwoo surowo j krytynn ie odnosi s ię
do() ludzi, którzy trudną sytuację gospoda.czq,
niedostatki artykułów wy·korzystujq
zgarniając
du<-że zys kij. Mówimy wte-dy o spekulacji. A j<lk
nQ.zwOC ro,ką dz 'ałolność, kiedy bez uZ<lsodnienoi<I' podwyższa s i ę cenę wyrobu. obn i ża poziom
produ-kc~ i z90rn 'a I)ieu,zasodn ione zyski.
Nie kontrolowany wypływ p ieni ądza no rynek
spowodował znów w budżecie państwo kilku setm ili a 'rd ową dziurę, którą t~zeba nołychm i ast
zo/otać, o kolejny wzrost fn flacjli, polu-yć Kon ieczne więc będą zapewne dalsze podwyżki cen
moze paliwo. może popier osów i innych używek,
fl'1€ wi<ldomo. Faktem jest jednot\c. iż w kożdym,
n<T.lret r..ajmrl'iejsrym zokł<loz i e produkcyjnym, o
wszystkich podw yż kach cen wyrobów i podwyż
koch płac trre-bo mówi>Ć i decydowoć z n<ljwyższą rozwagą. ze świ-ocbornością kon~~we-ncj-i

decyxji.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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(W.P.)

wystarczą,

potrzeba inwestycji :
wysypisk kQmunalnych i ki>łDu
naJno-przemysłowych,
oczyszczalni ścieków. W marcu koń
c'1.ymy opract)wywanie raportu
o. sianie ŚTilOOwiska Kiel~czyz
ny wtedy naprawdę okaże
się, .. co .w. k a wie pisz(:zy"_
.
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83"

S1Iudenck.i Klub .,Pod Krecll.ą"
za.prasza WlSZystkiiCh zai.n.tere60_
Woallycb kultu.rą st.udeJl>C\ką 00
udJzialu w cykJ.u lffilPre<Z pod' ha_
.slem "PrHilwieśnie 13", które

w ooia.ch 14 - 31 m .
Program 7.3lP<>wiada się atraJk_
cyjnie. Zahaczymy m . in . ro€CÓlale uauanych -pi(J6t'lllkarzy .st.u(jen kkh: Przemysława Ginlrow_
ski~o,
Grzer;orza
Tomczaka.
Stanisława Klawe, Jacka Zwoź_
..jaka, Andrzeja Garczaka, Stanisława Zygmu,ntll. Na 21 marc.a
pr:zewidz.iany j~ Przer;l~d Laureatów Festiwali Studenckjcb
z udziałem oprócz wyżej wy_
m ien:Ollych rów,n': e.z Marka TuC7.a. Zbi~"iewa Ksiąaka, Piotra
Bakala. K{)fl('er'lv od,będ.a si ę w
Teabr7.t' im. S. :l:eromskiego.
od,będlZie si ę

Pwl.adio organi.ul.iorzy zaprana Kabardon, kOoIlcerty
muzyiki
jazzQwej, w wykonani'll gru'P ,.E::dra Bali" i .,Old
Ti-mus". I'E'Cirt.ale Maeieja Zembaiego i Johna Porte-roa, prem ie'nę fUmu
A. W ajdy .,DantOD", tuą- ty=ne ja.m Soe6&ion z
oozialem lam-eaoow i uczet;.tmików
Yapy---83" , ~takl pl astyCZJlY J>rzygotoowany prz~ PawJa WoU_ber,a.
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mikę procesów lud,nościowych.
Sq również podstQwą wniosku, że trudne warunki ekoncmiczne 1.ie wpłllnęły
dotychczas
niekorzystnie
1ta
przebieg tzw. zjawisk ludnoś

ciowych w
naszym kraju.
Przllpqm n i'1mil, że pod koniec
lutego br . .Pr.ezydium Rzqdu
rozpatrzyło
przedstawion y
przez odpowiedniq komisję
raport ' o sytuae;i demograficznej Ul 1982 Toku i podjęłO
decYzje zmierzajqce m.in do
zapewniEmia warunków opieki lekarskjej dla . .kobiet te
ciqży, noworodków i ludnośc i
w wieku rozwojowlIm.
SlItuacja demograficzna jest
wielu czynnikóU:
zarówno demograficznych, ja k
i spOłeczno-gospodarczych. W
niemalym stopniu do ukształ
towan ia się pewnyćh korzystnych zjawisk (duŹQ liczba urodzeń, wysoki przyrost
naturainy) przyczyniła s i ę polityka społeczna zmierzająca
do ochrony socjalnej ludnoś
ci. Majqc na uwadze potrzebę jej ro zwi jania rząd zobOwypadkową

wiązał

wzele resortów m.Uj·
do poprawy opieki zdrowotnej nad kobietami i ludnoŚ
cią w wieku rozwojowym; 0praCOWalllO komp'eksowej ustawy o zwalczaniu
nark Omanii: przeanalizowania przyczyn narastania różnic w umiera lndci pewnych
grllP
ludnoAci wiejskiej w porotc,
namu z ludnościq
mlejska .
przygotowania program'U pr~
filaktyki społecznej uw zylf;(I'
niajqc Szcz€gólnie
ochrlJ'n,
roZ"tooju psychicz,nego i fi ~Y
cznego młodego pokolenia,
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W konstruowaniu i udoskonalaniu mechanizmów zegarowych ,,-;elkie za ługi od kilku
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Kazimierz Fijałkowski. Pracownię zegarmistrzowską
prowadzi od czerwca 1945 roku. Dawniej produkował w niej także
części do zegarów. Dz iś nie jest
już to konieczne, bo zajął się
tym przemysł. Zd arza si ę j.,dnak, że części te - na specjalne zamówienie - mistrz dorab ia. ale wtedy tylko, gdy powierzony . do naprawy zegar
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niego dok upić nie można.
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opóźniają c ego
S I ę zegarka bą dź wymienić bater:e zegarków
kwarcowy.-h.
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nej architek turze. Ma i w domu t;nistrz FijałkowSki zegary
l: róz.nyoh epok.
W śród
nich
szczególną uwagę zwraca
budzik stojący z XVIII w., sław
nej firmy Hcnry'ego Mosera prawdziwe cudo ~ztuki ze garmist~zl?wskiej l zdobnicze j. NajcenmeJszy to egzemplarz w kolekcji. a chodzi z dokładnościa
zegarka elektronicznego.
Ani
Jedna sl"ubka, .ani jedna część
h'go chronometru nie były ni~
dy wymieniane, ulep6zane. Mech~nizm zachował się w pel~eJ ,prawnwi, w pelnej kraSIe.
Saprawa. ;ul;arów
wymaJl;a
Od
nemIe łnlka nie
tylkO
prawności
manu.alnej.
Aby
to nemie lo wykonywat ruteInie. dokładnie, z artyzml'm
- jak powiacb.Ja tany mistrzo"· ie - potrzebna je t takie nie by te jaka wiedza. PoCU'Kszy o
..najom 'ci technologii obróbki metali . • kODnyw zy na historii duki.

- Dob ry zegarmistrz - mówi Kazimierz
Fijalkowski
musi znać ,ię na hartowaniu,
,utowaniu, szlif owaniu,
wierceniu. A zanim wt'.lmie się do
roboty, musi ,,-:edz·ieć, z ja~.m
mechanizmem
ma do czynienia, z jakiej E>poki on pochodzi.
Dzi ś prawdzi""ych zegarmi ·trzów - kontynuuje - jest
JUż coraz
mniej, bo i cor az
mniej
cennych , zabyt.kowycb
zegarów. Nie zdobią już one,
lak dąwniej, wnętrz
naszych
domów podziwiać je moina w
za,adzie tylko w
koleltdach
muzealnych. Kolekcjonerzy prywatni naleźą dziś do najmniej
licznej grupy mo:ch klientów.
A szkoda, bo naprawić stary
zegar. dać mu " duszę" to
prawdziwa satysfakcja dla z.e garmistrza. Taka robota za w sze mnie pasjonowała,
miała
d użo wspólnego, i to bez prze sady, z artyzmem. Kaźdy stary zegar ma swoje tajemnice.
Plhi ąść je to największ a sztuka w rzemiośle zegarmistrzowskim.
I ucznia można było kiedyś
o wiele więcej nauczyć, gdy
miał do czynienia z dawnymi.
starymi zegarami, niż teraz.
Dzi ś, w
dobie modnych urządzl'ó
elektronicznych.
zecarmistrz jed tylko monterem. Wymienia baterio:. wstawia gotowa sl'ryjnie wyprodukowaną
CZ(śt.
Uslugi zegarmistrzowskie stały &i~ taśmo
we.
zmechanizowane.
Mało
komu chce .i~ dziś naprawiat
wymyślne Dlecbanizmy. bo to
niezwykle praco,.blonne, wymagajace
benedyktyńskiej
cierpliwości,
precyzji. a tak.
ie wyczuloneco słucbu.

Swoją

STRONA 4

w iedzę.

doskonaloną
Vi sły nnej war-

przez wiele lat
sza wskiej firmie zegarmistrzowskiej L. Pffefenberga, przeka zał
Kazimierz Fijalkowski 40
u::,zniom. Wi ęks zość z nich pra::,uje od lat na własny rachunek. we własnych
zakł ad ach.
M 'strz kształci uczniów nadal
Za ich ,zkolenie otrzymał wiele na.~ród i wyróżnień z Izby
R zemieślnicze j.

ności.

azimierz Fijałkowki zna
nie tylk o sekrety
budowy i reperacji zegarów.
J est także dyplomowanym mistrzem w 2 inny,h rzemiosłach
- w jubilerstwie i złotnictwie.
Da \vniej świa d czył usługi rów nież i w tym zakresie. Był wieloletnim biegłym
przy Sądz i e
Wojewódzkim w Kielcach. w
d ziedzin ie mechaniki precyzyjnej. z ega~m;strzo;;lwa i iUI>:lerslwa. Miłość do zegarów 0kazała
ię najtrwal-sza.
Królestw o zegarów nie jest
jedynym jego króle5twem. J El(! t
zapalonym
numizmatykiem i
filatelistą.
W tych 2 dziedzinach, które traktuje jakO hobby, jest także znawcą znanym
w kraju. Jego zbiory są często
wypożyczane
przez
muzea w
różny~h

wystawy

mia.~tach,

rganirował
d ńca towaqy~k;ego.
s ~;ch um:ejętnośd

ega!·y stały
wą pasją w
jał:{owskich.

się zawodorodzinie FiSyn mistrza
Kazimierza
Fijalkow,kiego Zbigniew prowadzi własny zakład zegarmistrzowski przy ul.
Sienkiewicza 66 w
K ielcach.
Córka Małgorzata przejmie
niebawem firmę oj pa przy uL
$wierczewskiego
Oboje praktykowali w pracowni flj ca, pOd
jego nadzQrem. Tam zdobyli
niezbędne
kwalifikacje,
tam
naucz li się takiego obchodzenia z cz asom :e-rzarnł z ~ó±
oy ch epok. by mogły one słu 
żyć ja k najdJużej klientom tirmy. Przekazał wiec Kazimierz
F;jalkow~ki arkana sztulU zega rmistrzowskiej w godne rece.

Z

MARlA SOSNAL

d,," !etn:ą ,zkolę
Z tej formy d·:r,konalcn:a
korzysta IW o:-ób. I ,;~n:eie
takze Klub Tańca Towarz)'i'kiego. który z.rze~a 12 par turniejowych. Zano\lowano tu
jui
p.erwsbe SUl$:CEsy .• Dorota Lukoms.ka i KrzyszłIoI H.,jd
w \llXe łnu roku q.,a.ie1i \.rzecie rńiejz

również

organizujące

numizmatyczne.

R adorru,,,i OśrodeK Tanecwy
je~t
\:1ó\\ nym
o rg-ani2aoo.rcm nauki tanca towa.rzy,kiego i MwoczeSJlego t<oń~a dy,kotekowego na teren:e woj.
radvmskiego. Kursy prowadzone w wielu m.astach cieszą się sporą popularnośda. Zo.rgan:ww~'""o 46 grup po 50-60 osób ka·żda. Ucze"tnikami
9-tygodniowych
spoLk.:ń
z nowoczesnym
irńcem dy -;wtekowym są w
w:ęt;"2:0' i ucz,n;ow:e "kół 'redn:ch i młodzi ~obotn: y.

C"y

dawniej

", ię kną

wagę

n.ą ooobowQŚć

J est nauczycielem surowym.
\\ yelagaj'lcym. nie pobłaża n\eddkładooici, fuszerce, nie dobiera kandydatów na uczniów na
zasa dzie przypadku. Droga do
rzemio!.la
zegarmistrzows;;'iego
poprzez praktykę w jego nie pozornym zakładzie
nie
jest
ła twa. Ale praktykować u Fija łko'Xskieg o to coś znaczy.
To znaczy dobrze nauczyć się
fachu, poznać \\'szystkie arkana sztuki uruchamiani a zega rów. przywracania im spraw -

Taniec bliski młodzieży
ROT

NUMER 45

•

z

si
Do kładn~j

pań,

H dGb~ ...... wychowa nia nii 0beonie?
T. Cedro: 'aturalnie, że
tak . Dawme-j uczono mlodz:.eż
dobrych manier. u..""ZOno. j a~ ma
się znaleźć w różny c h svtua lach
życiowych. jak nakryć do stw'J.
jak pod ać kolację. iak zachować
się wobec osób starszych. prze ł<Jcionych Były także podreczn iki dobrego wychowan ia, k'óre
. ,st:Ldiowala" zarówno mlooz.e-ż
jak i dorośLi. Obecnie do dobrych manier nie przywiazuje s:ę
wagi, bo rzekomo przeszkadzaj.ą o ne w żydu (dawn iej sądzo 
no , ie ułatwI aja ). hamll ią wl a -

me-

Stare firmy

Pro&Zę

przywią.zywano

d7.isicj-

ogniowe. Zegary

Nie

wycho'.vanie

Słoń

·odmierzało

ce. To ono

Dobre

naj-

C. Wini arska : - ~ am nadzieję, że l udz,Le od atnio zrozlmi~1i
już, co to znaczy żyć w św:ec e
braku kuLtury na co dzień I że
za czną zwracać u.wagę na zasa dy dobrego wy~howania I na~zE>j
gr oza nam. że oowtórzę za foEe _
tonistą .,Słowa Lu-d.u" .,zw:1CIZ-eni e ob yclO. (ów"
- Co spowodowało ten up :\ dek
dohr ych ob ycza jów?

C. Winiarska: Dziś dzieci
w domu iak r~lin , .. <lle
w chow y'-\"ane
Do wychowan ia prze-dszkolne-go można
,ie- mleć je<U'ze pret ensii Zarówno matki ;ak i wychowawczynie
w przed szkol:I (w większoś::-i jui
coraz IE>p ~i Pl"zygotowa:Je
do
zaw()~b) tl"O;ZCzą
ię
o malu cohy Gorzej i€'St z wychowaniem
dzi-e<;,j star~z:rch Z chwJ.ą ich
póiścia do szkoł y ro..-lz:ce c:ężar
odpow ie d·z:.alności
p rze-rzuca; a
Doli nau.czv ci e-1L
Taką
postawę
można l-rozJm:eć. al-e nie moż 
na jej ak :o petować
~ie może
stanowić
dla roozioow u~pra 
w iedEwi.en.a ani b rak czal'J. ani zme<' zeniE> irOoskami o codzien ny byt
T. Ce-dro: - Rodzlce uwabją.
że jeśli .. twor.zy!i swoim sYnom
I córkom
dobre warunki ma terialne - dali im wsz'<"s!.ko A
dobre jedzenie, ł a d ny strój - to
ro<>ną
nie są

za

m J ło.

Dzie-~,k o

n.,loe-ży

","po-

~azyc w wartOO ~ i d uchowe. bo
:na~z.e,i w'--rośnie
z niego c.z,ł.v·
w .ek ł a by psychi.c zn:e, którv
załamie przy h,·l.e
k:ej t~ud,no Sci. Jakże częste .<ą
wśroo młodz,.eiy przypad ki
c; kama z domów. <;ięgania 00
narko \·k z bardzo błahych Prl \"-

·łatwo s:ę

'o ·

czyn np z powodu dwóch o<:"n
Można
m:H
n iedost a tecz.nych
równiE>ż ol"E>tens.i-e do szkoly, i.~
stawia główn:.e na dyd a :,t yk~ . •
n:e na
wychowan ie. Brakl ·e
nam takie
klubów. świetE~.
boi k. gdzie młodzież mo.głab Y
rozw:jać swe zainterC5{}wania :
spe-dz~': pożvte"z,Tue- cza
- Jakie są najw ażnieJSze u·
eh bienia w do.brym wyeh<l~ aniu?

C. Winiarsk a: - :'{a j b ardoLi<
r azi mn·e brak s-za<!unku do 11dzi starszych . Ol:>;.erwu'-e <ię ()bo;ętn03ć. a nawe-t wrogo, · ć ta Kże wobec
własnych
rooz:.oó"
Zwrot ,,'·na <10 o.jGa .,ty wa pni ak ,. iest w wielu rodzL:ta h
na porzldku dZien.nym Za ta <.
tan rzeM:Y obwiniałabym kQb:ety One to prze-ważnie ba g<iteLzu'ą taki sposób odzywa n·"
s:ę małych dzieci do doro ,lnl
Ikza.c na to. że z wiekiem o ni! z
te-go wYl"o,na i zmądrze;ą A ,,ne Jl"z_ważn:e z tego nie ·W:;J··
,>ta 'a
T. Cedr .. : - D ziiaj do dom l
przvno.,i s:ę z zakladJ pra '"
w:e-Ie różnych dóbr :'{azywa .. r
to przynosze-nioe-m. ale Je.s-t '0
po J)!·o,tu kradziE>ż
Dz:e-ci 11'
w.dza i pÓŹniej pootęp,.iią t".~"mo iak rodzice Muszę pow "
doLeć. że dawniE>j
złodziei twa
s:e noe tolerowało Albo ;E>sz< ."
:nna ,prawa
Uc-zeń p:erw-ą.
kl·'sv niszczy w
zkole ··w:P'·)
!>Om l lowa ną
-la moer:.ę.
!'\a
zwroconą przez woźnego u\\ ge odpow iada:
,.To prze(··cŻ
państwowe " . Od kogo on '- ~
n aurzyJ takiego poder· 'ia ':0
wla~n~'{'i

("h.,.ba od
-

CZY

społeczne-i ?
~wo ich

!\1\-ślę , l.

rodziców

powiniti8my prot4'st ...
zachowuje s.t

w ać,
gdy ktoś
o.iewlaściwie?

.. odex"

szy~

coraz szybciej

póldzielnia "Modex" w ostrowcu ~więtokrz:rskim z r oku
na rok zwiększa produkcję . Podczas. gdy w roku ubiegtym wy konata pOo>zukiwanych w kraju
i za gran icą ubiorów na kwotę
1,1 mln złotych, w b ież ą c ym
planuje wyprodukowanie ich za
220 mln zł.
N a tegoroc7.nl\ ofertę złożą się
k06zule, sukienki młodzie ż owe.
Czę,ć wyrobów wysłana ;oo."t.a·nie na eksport: 30 tysięcy su kienek z kory óo Holandii oraz
250 tY.9:ęc y
Iro6-zul
męskk h
do ZSRR Krajowy rynek powin:e-n natomiast otn"zymać ~O
tysięc y
b l:lZek. kosztJI i sukienek. Oczywiście.
gros tych
wv~ bów
rati do ostr()wieckL h
sklepów. By spr06tać zalianiom.
Zlllr dniono dodatkowo 40 osób.
Oby nie zawiedli dootawcy t.ka (a -z)
n In i dodatków.

na Ogólnopo~k:m Tu rnieju T a ń c a Towar .lysk.ego w S~arz~;-kll. Obecnie raóorru;kie par~
pnygo\lowuJą
SIę
do przeglądu wojewódzsek Ie go oraz mlstrzootw Polslci ju.niorów
niorów w Olc.ztyme l GrudZJądnJ.
Rado.m.,;ki Ośrodek Taneczny mieści się kątem
w Dzieln icowy m Domu Kultu ry "Idalin". Waru·nki do pracy są trudne be względU na cia; nGtę
pomle3Zczeń. Jed nak
pracownicy ROT
i
dł'rektor
Andrzej ŁukOlT\;'ki
są
optymistami.
Lu"za na przychylność władz miejskich. Chdel:by pozy~kać dla wła~nych potrzeb pom i esrzczen:a DO Z}ednoczonv oh Prz-edoięb:or~tw.ach Rozrywkowych przy uL Zerom<k:el:o.
Działalność ROT me og ranic-za się jedyn:e do
prowadzen:a nauki t.ańra. Organizu}e on ~ówn eż
zabawy dla dz:eci z radom...,kich placówek o'wia towych 1 przed3zkoli. Woluesie karna.wału 01'gan:zowal bale dla zakład·ów pra y l instytu cjI. Zgłooz e ń na te Imprezy było t,a.k duro, że
w n:ek'órych przypadkach mu,,;ał odmów:ć ;... h
p!"z.Y2>OlCwania.
(m-r)
5>('1'

http://sbc.wbp.kielce.pl

C. Winiarska: - Ko.nie~ zn ~
Ja w każdym razie prote"'L l ,.
choć o ,·zy tei okazii mo-żna oberwać Cze~to iednak o\x,en.. ;ję że n ikt n e p rzY"hodzi m . 7
po>m<Y'a ani w a'Itol:>:lsi.e, ani '"
ko.lE>; e
- J a k wplynl\ł kryzys n'
tl-o-bre obYllzaje?

C. Win iarska:

Z dnia •..•

dzioe-ń lon ka <;taro.po.lska goś<: nność
A szkoda Jeszcze co Ulmoż.,ie~ ze
domy
zapr::.szJ a
gOSc-I . ale POzostał>e zrezygnow a'
ły ~uź z przyjęć. herbate·k. bl"·-

•

dża

P rohlemem staie 5!e k ·IO'·C
..1.oom:nków i prezentów o"a'
zlo naln.ych
Nawet kwiaty S4
bardzo kosztowne Odnoszę róW '
!l:eL w raże-n:e ie w chod'lim · \f
",!>Okę
SWGisteogo
c wan iad\\J
WszYi>tko zal'zyna sLę prLelicza'
ń.a p. en:ądze; opł aci się, <,z . tt'l
nie?
W po."ad ni wy-chowaw ' zo- za'
v;odowej w kwestionariuszu d:'
HCLn ów klas ó,smych jest ta ~f
nie d kończone zdanie te&toW e:
.. Mo.m mal"zen~E>m ie-L." Vi
m:e; CI' krQpe-k 15-1a tk~ v;pi<> l d
~zę.yto .w·J ;ech ać za gran i.:--e·'
- Kto powinien u~y ' zas ..cWbr~~o ""ych.wania?
T. Cedre: - 1\"ll ~ p.erw rodz;' f
a polem sZ1.,oła Moim ub n:'·"
doore wychowance sz::le'3:e
ła!w:a żyde. czyni ie dtiżo pro'"
szym.
!>r:>.:yjemnieiszym
J,.1
'edn3.:' w'E>le rac}i w spottr.r
żen:J. -że dz;s:e:si rodzke są zb I
zapra owani i n:-e ma:a
dla SWG:ch podech Dla, 'ego 1
w tym tr'ldz:e w\-chow:Iw'--\
w:r.ny 'e w5P:era~ organ : z.•
~ob'-e-·e. m lodzieźowE>, pla ró ,:."
,{ :It~ralne i spOrtowe
We:
role ma !J do <;pełn:en:a zwl ".'
rza har~erstwo. które dcP-J ,"
wato s e wartooc owy<,h meto"
f o,· m wYChowawczych. T.}e t\"I~() kont\"nu ow.a ć.
, Dzi(kuje sa

rOZ-Dlowę,

ej
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wieków patrzy na nas.. !

a
Zabytek t _ jest pa.łac, dwór, kościół, miejska kamieniczka.
Ruiny dziewiętnll5tewiecznej huty w Slłm newie tri !U~ nbytkiem, "le w p&wszechnym odczuci.. ilAkb,. ~onz,.m, dru~iej
k"tegerii. p., części ma t. uZ<lSlłd ienie w Dand wym widzeniu bist m. Pewszeehnie widzi się j
c ~~ eks htz,ii etektewoycb. w)'dacseń, sperdycznie • tne~a się j~ maiec[ę
w powszedniej, mrówczei pracy wielu pK leń.. Z ich. pracy
powstałe m.in. Sł&l'1łPol*ie Za«łębie PnemJ'słewe.

i"".

,.po._. bo

c.z}v-

w

i:tórv
~
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O

ci
I

dwie<hajqcym

m.uzeulD

Poń.twowe

Muzeum im. Pn:ypkowskich

w JędrzejoMe proponujemy. by rwiedzojqc je zwrócili
uwagę nie tylko no
wspaonoałe
zbiory. ałe j ~gajqcy do pa wilonu wyostawowego ogroo, Zoprojelttowont przez wybitnego w

tej dZ~"linie specjal;stę
dr. Geroroa
Gołka. nie

prof.

r~u wy~nic~o.
Przybyte
śniegiem, ułożone ta.rcrsowo ba -

lotem, ale i () tej porze

glqdG

sen,. czyłi tO« ZW<Jone $chody
wodne. podl.'ielOll'( no ark.adowe
przęsła

ozdobione lnat:ami
roi XIX-wieczna zrekon.trUOW(M(J ałt(łlla. mojq ~dzo

diaku

rnuo'

wiele

lHO«U.

(alp'

Fot. Al. Piekarski

tylko

rdd,
lo 11-ię o! ta~

::"ó"

wa p.Lna L

ta< .

I

ko-

1

bag 7-
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:1

."I w):.

o ne z
A ,-

Na tece.n\e GOC' Swiętolcczy
kich nad Ka.mienną, Czarną.
Bobrzą,

Krasną

dotrwały

cło

naszych czasów ruiny walcowni . fryszereł<:. l(Uźnie wielkich
pieców
łlutnica:ych .
kapa l ni.
Obsur,
na
Ictót-ym znajduje
się pół setki
miejscowaści
z:
zaollowaaymi śladami przemysł()Wej
dualal-naści
c·dowieka
jest !łziś roz.parcelowany mię
dzy lTzy województwa : kielecltie, rad()ffiSkie .
piot.rkaws kie.
Wlęks7;{)oŚĆ ' zaby t ków
dawnega
pr-zemysłu pochodzi z XVIIIX[X wieku. ale histGI'i
bechniki w
tym rejonie
sięga
pierwszego wieku n .e., ltiedy
między Nową Słupią a Rudkami dymiły setki dym.arek. Nawet jeśli pominiemy pola górOlcze w Knzemionkaeh z [Un w. p.n.e. to i taok d:wadu."!ś
cia wieków pl'Z!mlysł ow yC'h tradycji palTzy na nas. Energia
wodna. zasoby drewna.
zło<ża
ru.d wyznaczały lo-kali.zację kuź
n ic. hut i walcowni. Tylka nad
jedną. rzeką Bobrzą pGzostaty
resztki czterech d-l!żych takla_O
dów: San1SOnów - wielki piec
hutniczy z XIX wieku, Umer
fragmenty fryszerki.
Bobrza - hala fabryczna. węgiel
aia i mul' oporowy najwięk
szej w planach polskiej huty z
I połO'Wy XIX w.. której bu dowę pl""l!eTwał upadek powstania listopadowego, postaBzicow~ka huta w Białogonie.
Tl"lY
kilometry dalej w Słowiku istniała w XVI wielru. kuźnica:
dy,marka z młotem poruszanym energią wodną.
óż,ny je;;.t sta,n, w jaki.tn 0biekty te dotrwały do naszych czasów. Obok resztek
czytelnych jedynie dla far-howców jest na przyk:ład
wielki piec w Starachowica"h
w zupełnie dGhl'ym stanie (,1czy je jedno - są pozbawione
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Dwór - na przykład - moż
na wyremontować i prze:«ztał
cić na ośrodek wypoczynkowy.
można PTzekazać w pr}"\valn p
r<:ce.
Ruiny
starych
zakbdó N
przemysłowych
tak jak pała-

l.na (ljer'"
i -

i m' I
ani '"

nia

Ul -

r:::"ZJ a
'nOlO ~ b t\'kuo;'O
0 ,1 a-

ty

~~

ę fil\\ -

im' ..,

lad""

-

M m)'

rozmaWlac

•

slowo dla pana .sna~a.

~'lec.ywistnić, gdy wiadem., że
I słuŻlt
więztenna
te dwa,

-

lostowt'

""

Vi

~:oit- .j d
li~ ., 4

,

zas~

Liwość wj,ęźniów.

te

. - Najkrócej: rcrnwój poczucia godnoś
stwoC?;eaie k<mkretnego celu w życiu
P'> wy j9cLu za bramyaremu.

C ZQ- zJ-

d~';
ta ~f

od wew.nątrz. Za.ub:·o:ić. niechęć
egoizm są C'Zę~lyrni oczuciami. Powód do
k(}llfliktów daje także chroniczna IłObud

resocjalizacji.

Pre&zę za em Raj ier. pewied!lieć oe

Ot .

;zu

niż

Rozmowa z naczelnikiem
Aresztu Sledczego w Kielcach
Marianem Steciakiem

~lk l4"
~z
tt'l

t

J

edynY.ffi

opieku.o.ent -

wód. pootawił
głóW'I1.e: kto za

W

inów pytani.
to zapłaci T ,

..Rozwód"
majestacie praW3

Poucz.a.jący jeGt prz,"'ła.
już w lI'B. rołN pi- wletł<:iego !Mec. VI
lar-achowicaob. przewidzi. flecO
w wojewódJzklm pr-GgrlWł1.i . ~
cbrony
rabytków
przemrs.łu
na mU'llCum Itułlliictwa 1 te wynika z in fonnocji tł!:T kaorcłl
w
ojewódzk:im tltzędue k:

., Ictócym
aliśm,.

serwat()('Skim w Kiel.cacłl FSC
równie?: z:aprzestała tinall&OW &nia remO!ltu bietotu. Zeb,. EllkoóC2:Yć najp l!'licjsze prace lMtrzeba akoło • m.ilWfiów Et&tych.
Urząd
k_ erwa ~
bocykał się za wsze
z (J,W(Nł\&
podstawowym i
prablem
i:
brakiem naLeżytej
OIpield
ze
trony użytkGwników obie k:tó w .
1)abyłJk-owycll
i bra.ki'OO.l .."ystarozających funduszów
włas
nych na
porace konserwa.t.orskie. Utrata krom-nych ilrodków wyasy~()IWa!lych dotycłł
czas przez pM:emyst zaham&waŁa
r~ rem.o.o.towe. ~ - 00
równie ważne - pow tała SJ'tua ja. w której zabyMuxn tecłl
niki zab r akło nawet l'apierGW>ego ()pielcuna - użytkO'Wnika.

u-

ielecki =ąd
konsoc .... atocslti zdając sobie sprawę
z:
powagi
ybuacJl,
podjął sz:ereg d'Ziałaó interwentrów nr 160 z 1976 roku pozwocy jnych. Przede ws.zystkił'Il liła
na stwor.zenie
patronatu
zakładając celowość
u trz:ym azakładów
przemysłowych.
Tania i &'łlw(}('zenia modi rośct
kich patro-natów było w wojerozwoju patrona.tu
przemy fu
wództwie kieleckim kiLk.a. Hunad zabytk'aml - 1:Wróco'llo si,ta
.. Bobrek"
g-ospodarowała
twGprzy wielkim piecu w Samqo- . do władz centralnych
rzenie systemu ulg
podatkonowie. Huta im. M. NOWGtki
wych dla zakładów' opiekują
patronowała resztkom walcowcych się zabytkami. Tl'1Zy dz.ieni w Nictulisku. Fabryka Sa-<ią Le pl"Oi'e>lLt
poda tIro
dochGmochodów Ciężarowych w Sta:!owego FSC poziWoliły by na
rarhowkach - swojemu wielzakGńrzenie pierwszego
eta pu
kiemu piecGwi. T en mecenat
zabezpieczania wielkiego ieca.
k:ulał od JKlC'Zatku
i nawet w
Starania urzędu konserwatorczasaoh względnego
Dowodzeskiego i FSC w Mini,terstwie
nia gospodarC7.ego zakhdv ką
Finan.,ów trwają od połowy u~iły grosza
Zabawa w mecenat ,kGńc yb się jesienią l!llllJ
biegŁego ro ku i na razie
ralt
wyniku.
Ulgi
roku. Urhwała
nr
106 Rady _pozytywnego
Mini.;trów z 22 paźdzlel'nika
mOZ'Tla
by roW'oież
tw orzyć
Ul80 r. zakaz-uj ('a
pokrywaprzy pobierani-u podatku mająt
nia z fundu ów zakładowys:-h
kGwego S!>rawa ta leży w gepańs;,Nowych
jednootek orgastii wtadz: wojewódEkicb.
Unizacyjnych
wydatków
nie
rząd k()(lSerwaLoor'i'ki zwrócił si ę
związanych z ich działalnGścią
do ost(,(}wleckieJ huty i Koneekich Zakładów Narzędzi Gospozwpliła na wydanie rp'iortowyrh zarządzeń. rGzwodZ1cy('h
podarczym o upoważnienie do
wystapienia do
władz woje"m,lłzeństwo
z konieczno~i".
przemysłu z zabytkami.
Chowódzkich w s.prawie umorzeni a
ciaż od flOC?:łtku 'by ło to stadło
części
podatku m,lntkowego.
Zaden z zakładów nie wykazał
niedohran... to wydawało ~ię. że
w miar<: upływu czasu sto'mnDOKOŃCZENIE N"- STR. 6-7
ki ułoż,! się poprawnie. RozżyLk:owot1ikieo.'l
zaby~ow
tech ntki wydawał się r>t'zemyst. Uchwa ła
Rady Minis-

K

l:Ó

go;i.e . n-

co

zapłaci?

ce i dwocy ItamllWi
wła.<Kiość
państwa i
podlegają 9i:b.mnie.
O iA.e ..tary dwór posiad - Gbok: iłllfiycb. pewną war\Ą)ŚĆ
użytk<łwą . () tyle zabytek techniki paza walorami widokcrwymi ma tylko zmaczenie p<nnawc:ze Nic dziw'llego, re wbrt'k.i
techniki znalazły się w najgOl'SZej iytuac ji. Wyjątkiem jest
walcowni
w, Maleńcu !lad
Czarllą. W wyniku lrilkuletnich
prac remontowych fionaru;owanyoh m.in . przez właściciela K-oo.ecl<ie Zakłady Narzędn Gospo<ta rczych ... r..aJroĆJcl'...e«li
restauracji tego wSlpaniałego 0biektu pozootało przeprcrwad'Zenie remontu koryt doprowadzających wodę i w zystkicb maszyn. Niezbędne je6lt ogrodze nie walcO'Wni i łiO jest najwięk
szy wydatek. który t rzeba ponieŚĆ
dla
p.czywrócenia
jej
~wiet;aości. a pieniędzy lxakuje .

ą

Definicja

piękna .

Jak j, jednak uskazani
s u.sady

lIt'leciwstawne .bezy!
- Te.n problem iswieje od czasów.
gdy pow9taty pierw9'Le wi.ęz.ien,ia i n.ie
~ądzę•. by jego rozwiązanie zbliżało
ię
o k nca. Skaza.ni czy osad·zeru. w areszCle są 1'7.eczywi8cie po drugiej stronie
.. barrkady". Mają !Wwój świat warlon
Odnllea ny od tego. któremu hołduje poloOStat część nazwijmy bo - zdroWego połecz:eństwa. Jednoczą się w poCl~w. niezawini()llej krzywdy. odrzucaJą oSkarżYcieisk" postawę tych, którzy
l>r:Y?,yn.i1i się do pozbawienia ich wol~0>Jc1. Zarniaat potępić glebie - potępia
ją pr?!<-u.ra'-a.. sędziemu przypisują 9trcm~c~, a administracja w[r:r.ieIUla jest
a n>eh nicz,,", innym jak ja>u:z:.e jed:.:;~ . trybem w machinile niespl'awiedlid~' T-o jest pewien tyl. coś w roza.jll k-od:'tsu więziennego, kt' ry inne
~tawy piętnuje. To jest FÓW.nież tragilny obra--r; ludZIi chodzących w
glorii
przestępst w a.
\V Sw,[at.

~azanych ni.e jest jed!nak noigdy

r.i pe~lI. ~!IIl tegrowa.ny . a wspólnota wię~nna Jest bar<kiej S() 'dama z zewnątrE

OdilHIl stresów i załamań ~upia s.ię
na n s Ni.e dziwi n.nie to. wszak trudno
wymagać od llich. by da.czyli sympa tią
tych, którzy trzym ją ich pod kluczem.
Służba więuen na żyje ze skaUl>nyrni. w
pewnej .. symb~zi.e" porównałbym j " do
wed beanego małżeństwa.
które mimo
konflik tó w jest skaza ne na obcowan ie ze
sobą przez długie lata.
- Stron.. je4nak ilniejsz... b. dysp.nuj,c" katat.giem kar i nagród jeaot ... minislracja zakładu.

- Czy równlez, jak glOCtli obiegowa 0 pillia - za pomoc, siły?
- W tej opmw. Jes.t tyle pra.wdy. co w
sLwi.e-rdzeniu, że .. każda tancerka Się pu~zcza" Proszę wybac?:yć to trywial.ne porównanie ale je tern zdecydGwanym wrogiem pow»zech.rLi.e krązącycłt. nie opierającycn
ię n.a z.o.ajomości faktów plGtek.
OczywUcie. zdarz:aj się przypadlci stosowa.nia przemocy fi-Lyc7..nej w stosunku do
więźniów. ale są.
ne sporadycwe i zawsze podył<l wane racjami wylbZego rzę
~; n.p k()(lieczności
hrony życia l ub
zdrowia slraroik6w czy ws.p6łwiężni6w.
- Jakie duałania podejmuje się. b,.
pobyt w are zCle nie byt "przerw, -

erspek ywa zza krat

przest.ęl)C
Ws.adzen.ie IB-letniego chlQpa_
ka z recydywistą jest zbrodni : wiadomo. kto w takim pl"Zypadku rywa lizację
o jeg .. duszę" wygr
Za..,a~Ulcz
jedna.k prawą tak
j ak
wspomniałem na pGC7.ątku jest
tw orzenie pr7.ebvwającym tu celu w ż yriu . To
pojęcie
bardw płynn e.
wiem I
dla
kazdego ()'1'.nacza
coś
il(Wlego. S taram y
ię dldtego
poznać
Gbawoś('
karoego
areszta.al • po prO&tu. i.eby wiedzieć na
00 go
tać.
Wychowtlwrów je t jednak
n.iewielll. mamy też tvlk <t je<lnego psychologa PO"lOstlje więc w tych trudn ych
'Warunkach potazyć nacisk n
racę. To
ta.kie forma wychowanla. klo wie. czy
nie leps7.a od Lo.nych Czas wtedy nie jes.t
martwy i ni.e ,JpłVW3 wvtąc7..nie na r()Z..
pamiętywao{l ;'J
jo~n;in.,eh od s połeczells
twa .. krzywd" Wi~źniQwi.e nje pl' cują
Z3 darm<l. albo tez. j II: niekt' rz, twłec
d zą 7.a głodowe i'la wki Zakłady . na
r~
których
racę
wykonują
płacą
im tak jak wo.im praco wnikom.

- PrOj,~" mi powiedzieć, ilu z nich
Tak, ale to rodo:i równ.ileż odpow ' e- ;;ycioryllie", martwym czasem, za kt-ór)'
b a·rdziej
nawet moca.łruł
w bierze się odwet po uwelnieniu "" pesta- zdołał pan przekonać d. uczciweg. ży
cia!
wn~o żyoi.a?
resocjalizacji - niż prawn4- ci powrotu O
- Areszt śledczy nie jest stricte zakł - N.iewi.<:>lu. doołowni.e kilku Widu
_ Czy k.a4ra aresst_, ~wszy ed dero koa.rnym, cb<lć i t.J p-rzebywa pew- pan i, dQpó.ki będą [Xl'1ru t.ow ać W s.połe 
straż ika i eHd"ial.weg. a sk ó czy. "y
na 1i()1:ba więioiów pa w)'lC'O'lc.arll. Dl.a-tego czeń.stwie pewne wzorce
postępowania
na naczelniku jest pn:yg.towana d. jej sposoby res.ocj Uzacji musz
być
nieco zakbdv t kie jak ten niewiele zdzi łają
ponoszenia!
inne. W tOllUnku do tymczasowo res.z- i zeby mówić o resocja!i?:acji r»w1żnie
Oi.. których w sl ugu więziennym towa.nych itiLnieje domniemanie niewin- trzeba wyjŚt" poza Ich !Kamy. P1'7,jr-zeć
s ię
Ilazyw się " kI wiszami" t o także ludzie ności. które w pewnik przemieni
się wyrhowmiu
w f()ilzinie. w SlIł:ltole.
do '~ro w sąd7.ie Ale prawdą jest.
że
z kcwi i ko:ioi. 1: własnymi problemami
n<!d3ć
SE'ns pracy To jest !Wprzężenie
ub ich l'. a trafia tu w warunkach zwr()t.ne i ~sli le~o son;e nie uświadomi
Trudno wymagać od nicb re k cji zawsze
recydywy; ich "dossie-c u jest nam dobrze my nie m emy mieć pretNl.sjl o zaKlealłłych, maże wŁaśnie dlatego. ze spow.a.ne.
'Kainą zatem CZec'Lą jest
takie kładów k cnych. że nie są w stanie z
tykają ię re ska,...aoymi n jcu:",=ieJ i najaWaD.1e osad" nych w celach. które drc~i zła nawrócić.
częśdej nad' "en i
ą oa icn agn~sję· Dą ul
d aje pewnego rod .. ją
gwarancję,
te
żymy jednak ci-o rqconienia posta;w nu- Dtiękuję z-a I' mewę.
pr7.ekr 1C7aj"y progl ares'T-lu po r az
dujących autorytet adm~nl lnc,ti zakła
pierwszy
nie
zetknie
~ię
z
wielokrGtnym
ANNA WILN1EWCZYC
du.

_
dzi

IlOŚĆ.
k-antekście

http://sbc.wbp.kielce.pl

Podróże

bez dewiz

NOWY ROZDZIAł.
W mSTOIUI... -

Nit' " iele pon.ad 100 lat temu Sofia zdobyła mia.no stolicy
B ułgarii.

Ze starych dokumentów wynika, że liczyła wównas nieeo ponad 3300 domów i około 10 tys. mieszkańców.
Miała jedm·.k za sobą wspaniałą przeszłość:, się&,ającą 7 łys.
lał wsteez. W naszej już erze, mana przed wiekami pod mianem Serdiki. odgrywała znaczącą rnlę aa krańcach imperium
n ymskiego, a ce arz Konstantyn Wielki tak ją sebie ponoe
upodobał, iż do dziś prz. trwały jego słowa "Serdika jest moim
R zymem". I chociaż obecnie ruiny starożytnego miasta
w więksllości skryte są pod nawierzchniami ulic i &,machami
eentrum Sofii, to jednak badacze tajemnic przeszłości - areheGlogowie i architekci - nie kryją nadl!.iei iż kiedyś, kiedy
może więcej będl!.ie na ten cel pieniędl!.y, odkryją dla oczu
współczesnych ową ,,Pompeję", jaka wedłu&, znane&,o przed
100 łaty ezeskiego uczonego; IreC!Zka sk r y ta jest ped stolicą
Buł&,arii.

Gdyby się ktoś uparł, to i
dziś w okol icach centrum Sofii
mógłby znależć chałupinkę, której mury
pamiętają
euforię,
}a'ka
oga rnęła
m:e5flkańepw
owej
crz..a6 w.si na

wielkiej
wówwioe-ść
<- tym. : ż

Ra ~djęciu:
I. Buł'al'ii.

ce~Hrum

Sofii, w

.tali się obywatelami
stoliry.
Ja kże inna jest stolica B~łga
ł'3 dzisiaj. Ponad milion lTIlesZ-

kańców, strefa
mieszkańiowa
wB-5", stanowiąc-a wizję osiedla
XX1 wieku, nowocze~ne dzielnice mieszkaniowe, wciąż unowocześniane
stare
centrum
dośt
sprawna
komunikacja;
metro w budowie, gęsta sieć
sklepów, prawie 20 proc. prod~kcji
przemysłowej
kraju,
miasto o Jednym z najwyższych
w
Europie
wskaźników
powierzchni zielonej
na
statystycznego mieszkańca... - Dłu
go mógłbym kontynuować taką

wyliczankę.

Kto ma
Amerykańskie

" M L-Graw-Hill"

· Rzeczywiście,

ręce?
wydawnictwo
przeprowadziłCJ'

anonimową ankietę między

meoa.die.rami firm z USA pracuJ:\cyclJ w 16 państwach kapitahstycznych. Chod1.ilo o uezciwość. ~ów!l0 ze strony pr2ledstawleaeli hrm amerykańskich
Ja.k też partnerów ze wspom~
nia.nyeh państw .
Z
op~blikowa lll ych
d anych
~rn_a, ze 00 najmniej każdy
S10dmy z persooelu za.łruc1Dio
lIetr o w filiach za« 1'3 niem yeh
"qrzenyl" 'Wo~ pllawa i mora!n.oiei.
Najezęsi_
Itrzeehy
w.od omawlan~o peI'!IOlM:l. aMeJ'ykań* i e~o to da anie luh
lei IH-aaie lapewek.
Ok poniiej dane dotye~
w sumie 17
ankiriowaoydl
ri,!D . - .menadierew
amery-k!,D..*ld! 111 partnerów u~ra
~OZIIyell~ aa.jazysłue r~ mieh łUm
eDi Iłrytyjlcy - tyl.
k ...... pr--. Qwalo I.b "ł'Ope
_wało

pny~

duk.

łapóWkę,

1.1ł
t.ei • •
~~waDe(o
" po'

Wsred

_aueri..

fraae.*łdI i z&cb4łDioBiemiee
kie!l odpowłrin le lIro_ty wyIIMlły łredlrie .koło ...
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ma się Sofia czym po('hwalić,
co nie oznacza iż jest to mia sto, pozbawione problemów. Ma
ki~·kie nawierzchnie ulic, czego nie mogą strawić rozbijają 
cy amortyzatory samochodziarze, ma dziurawe chodniki. od -

Clębi

CełltralneCAF-Mor~

,mach KomUetu

strę<'Zające

Danie od chodzenia
na wysokich obcasach, ma probIerny ogrzewnicze, bo '!tara
siei: ciepłownicza je3t już tak
zużyta, iż jak napisano w
jedl}ym z tygOdników - w
większym stopniu ogrzewa się
zi\!mię niż mieszkania. Zd arża 
ją się kł!>poty z wodą na wyż
szyrh piętra c h wieżowców. Ale za to podkreślmy ta
woda w przeciwieństwie
do
warszawskiej jest tu
krys t alicznie
czysta i tak smaczna
jakby wypływala
wprost
ze
źródła ..
" RoSNm, ALE
SIĘ NIE S'{AąZEJE "
Tak brz.mi dewiza, zapi w herbie Sofii. Zaryzy kowałby..la twierdzenie, że
nie
odpowiada ona rzeczywistosci.
Wedle mnie bliżSUl prawdy bylaby de w iza ,'aka s-ama. a
jednak młodsza". Taka sama bo zatwierdzone już plany rozwoju miasta bynajmniej
nie
prwwidują
intensywnej
jego
rozbudowy terytorialnei i ludnościowej. Granice administracyjne Sofii nie pdwiększą się
pra.wdopodobnie aż do roku
dwutysięcznego,
a
ludności
także przy będzie niewiele, tyle
ile będzie wynikiem przyrostu
naLuralne g9 oraz bardzo ogranicZl>nej imigracji. Ani bowiem
władze
polity()z.ne i
administraeyjn.e kraju, an.i.
tym
bardzie j ojcow ie grodu nie
chcą, aby Sofia stała się miast~ moloch<!m, ciągnącym 90ki z organizmu caJego kraju.
Ale stolica powinna być: jednak wizytówką kraju i w jej
unowocz.eśnianiu "odmładz a
niu"
cały
kraj powinien
wziąe udział . Dlatego tei w tej
i nas~ej pięciolatce niektóre
obiekty, b udowane w Sofii zostaną ogłOl!Zone
obiektami
o
krajowym z.nacuniu, a patronat nad ich realizacją będzie
powierzony
Dymitrowskiemu
Komsomołowi. Z całego
kl'aju
%jedzie młodzież na te budowy, by U1'2eczywistnić hasło,
rzucone prze.z TodQł'a Ziwkowa
- •.Budowa naszej stolicy niech
się stanie dziełem og{)lnooaroOoWY1ll".
sana

czy nie
najnowszej historii grodu _ pod W ito5Zą otwarty Z06tal przed kilku
tygodniami. 30 grudnia minionego roku R ada Ministrów LRB
podj ęła

uchwałę.

o

\V.

w Londynie

g-iczn.
yczn(
iar6\\
~

w.

Ważny, a kto wie
najważniej zy etap w

\V

podzie-

mia-ch

kOŚCioła

miast
resz
ów
o raz
\·any
lu ka
rami
e lic

św.

Jerzelto w
Londynie
.'warta
z4WIlaJa
wystawa oświę
!imska. Brytvjski ko-mitet wystawy
przy

precyzującą

niektóre kierunki dalszego społeczn o-g ospodarczego
rozwoju
Sofii. Oto, co się m.in. przewiduje: ju ż w niedalekiej przyszłości 37 wybranych
stołecz 
.•ych
kombinatów , przedsię
biol'&lw
i instytulów naukowych sta nie się olacówkami
wzorcowymi dla całeg o kraju,
o najnowocze śniejszych tech nologiach. mechanizacji i
a utomatyzacji produkcji. Dotvczy to
pr:rede wszystkim zakładów elektronicz.nvch i budowy maszyn. Z drugiej stronv stolica
pozbywać się będzie
w
najbliższy m czasie zbędnego balastu zakładów, instytucji. biur
projektowych. baz wdr ożen io
wych itp., których działalność
nie jest zw iązana ze stołeczną
gospodarką Do 1986 r. eksmisję z Sofii otrzymają
główni
.. truciciele" atmosfery i wó d.
a ci którzy zostana będą wyposażeni w skuteczne filtry i 0czyszczalnie. Zapowiedzia·no zaostrzenie kontroli spalania w
silnikach
samochodowych
i
zwiększenie kar za przekraczanie dopuszczalnych norm,
co
snłoszy ło
posiada~zv
.. czte-rech
kół ek". którzy w Sofii nie moga się nirlely pxhwalić najlepszymi serwisami samochodowymi.
W stolicy BUłgarii. podobnie
jak w Warszawie istnie je or oblem mieszkaniowy. I chociaż
nie trzeba tutaj tak długo czekać na nowe miESZkanie jak u
nas, to jednak opóźnienia
w
realizacji orogramu
mieszkaniowego są denerwujące. Nowy
program stawia więc akcent
na zdE'Cydowany przełom w za rządzaniu
p!"OCesami
;nwe50tycyjnymi oraz na pilną rozbudowę, moderniza('ję
i rekonstrukcję
materialno - technicznej
bazy sofijskiego budownictwa.
Nowe w odo ciągi do roku 2000.
budowa potężnego zakładu lik widacji odpadków, przebudowa
sieci transportowej. autostrada
obwodnica miasta... i
znów lista przed~ięwzięć
jest
długa. Sofia jak każ da kobieta - stara się intensywnie
odmlodz ić. I w
lej .. m i-ejsk'ej
geria tTii"
rad.zi sobie wcale
dobrze ...
l'tIACIEJ P ĘDZIClI

oświ~timska

na ~

współpracy

a

l\tuzeum Ośw ię
cim<kie&,o i pulskich placówek
w W. Brytanii
z&,romadzil
wstrząsające
w
~wojej wymo1ll·ie
przedmioty pozostawione przeJ
.' ięź niów billerows"iM:o obozu
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.)'\\'n
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zar;łady.

glą d

IDlaczego przyjechali na BAM
Socjologowie
radzieccy
na
podstawie 06tatnio przeprowad~onych badań wśród
pracowOlków bud owy
Ba jkalsko-Amur5-kće j Magistrali tWI erdzą. lA!.
34 proc kierowało się p ragnieniem uczestniczenia w "eywilizowaniu
Syberii".
Motyw
spraw dzeni a siebie w trudnych
warunkach by ł najważniejszy

Słońce

w...

uprzęży

Na budowie pierwszej
w
ZSRR elektrowni
słon ec znej .
rozpocz ęto
badania a paratów
sł-on ecznych. Na prz ylądku Kazanti'P. na wybrzeż,u krymsk:m
Morza Azowskiego. prz y go~owa• no do eki;ploa t acji dośw: ad~zal
ny poEgQIl. na którym zlokali zowan() oon ad półtora tysi a03
urzad'leń. odb'jają('ych i wzmacniając)"I'h

p~omie1lie

słoneczne .

C ały

system
zw iercia de ł
;eSl!
aut-omatycznie sterow3ny . Obracają sLę OO1e w ś~ad za Sl<>ń
rem. podobni€ jak ' 0 r-obi praw dz!wy 5Iloneczni'k Pl"Offiien~e sło
neczne nagr-zewają wodę d()
bemoeratury 300 ,.topni. Para. orzyma!Ja w w}"ll ;ku tego p~o
resu. < łużv d() wvtwarz:m'a en';?orgii el~ktrYe2nej.

zwalczaniu· starych zwyezajów

rzez st ulecia islam kształtował wśród kobiet
Wschodu psychologię pokory, świadomość
własnej niepełnowartoŚC:iowoŚC:i. S trach :Jrzed
Bogiem, ojcem, mężem przekształcał ją w potulną
niewolnicę. J ednak b y ły ·takie, które decydowały
się na
jawny protest. Później właśnie te dziewuyny jako pierwsze przyjęły idee władzy radzieekiej, rzucały Da stos znienawidzone parandze, odsłonit:tą twarą ehodziły do , pracy, wstępowały
do Komsomołu, twon)'ły kluby kobiet, zapisywały
się na kursy nauki czytania i pisania. do szkól
zakładowyeh, teł!bników.
Nie bały się one ani
kul, ani oszczerstw zac:iekłyeb nacjonalistów, ani
noża mściwycb fanatyków.
Ri-ełatwo kształtowało się to, co dziś stało się
-1'IWl iycia. W latach powejeDnyeh komsomolscy
ak.tywiści udawali się do kinIaków (wsi), a«itująe
cbiewczęta ~o wstępowania
na wyższe uczelnie.
Bed:llioe nie Z3'ad_li się aa wysyłanie samych eórek do miasi. PrS)' pomocy or«allizaeji komsomolskiej wiele wyjeidiało Pf»ajemuie.
. Jedna Ile stlldeatell, Cbosijat, doskonale _yla
Się. była starostIl InlPY. Koledzy i koleianki a roka pny&,otowywa1i się jlli do &er«anizowaDia
kOlD5omolski~o
wesela Chosijat i Tolibduna,
któny lIesyli się nzem. Jednakie red:lliee tlsiewesyay znaleźlI, ieb zdaniem. edpowiedniejne«o
kandydata Da męia. N"~ .a .at.im miejsca Iłyly
wSltlędy materialne. Matka 1Iiyła wszystkich iroclkiw, łty nie dopuieić cło ił... dwoj&,a młed yeb
kochajllcyeh się lud_i. Udała imiertelnie chol'lt.
weI,!,ała Da pomoc ' a bcię ChosiJał._ i dsiewelłY
na rue wytrzy mała..
.Rie. staDOwi tajemnicy, ze ilepe podPorzlldkowalue SIę starszym jest często pr_yczy1U! pneSłldów
reU,ijnych. Okauje ię, ie _ naeUDk1l dla star-
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za jl
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kim

dla 30,4 proc. badanych,
przy
czym najwyższy odsetek w tej
grupie stanowili komsorn Jlcy;
28,3 proc. podało, że o ich przyjeździ e

zadecydował a

ważność

tej budowy dla kraju Na kopoprawy swego
terialnego połozenia jako na
przyczynę przyjazdu
na BAM
wskazywało 31.5 proc.,
a 12,5
proc kierowa lo się chęcią zarobienia pieniędzy
na
kupno
mieszkania spółdzielczego itd.
Ud zielając odpowiedzi na pyt an ia ankiety respondenci mieli
możliwość
podkreślenia
kilku
motywów . które zadecYdowały
o ich przyjeżdzie na
b ud owę.
Ze skróconej analizy odpowiedzi na t o pytanie uczeni radziE'Ccy wnioskują. że około 2/3 badanych swój prz jazd motywowalo względami patriotyczn omoralnymi. pozostali
materialnymi.
63.7 proc. przyjechało na BAM
w rama~h. wyiazdów organizowanych przez Komsomoł: . 36.3
proc. - samodzielnie z innych
b udów lub DO zakończeniu studiów
Wśród
bud owniczych
przeważa młodzież 58.1 proc.,
30.9. proc przyjechał o z małżon
kami i dziećmi. a 10,9 proc w
składzie rodzin lub z krewnymi.
Ta ostatnia liczba rzuca pewne
światł o na ;klad grupy.
która
motywowała swój przyjazd w arunkami rodzinnymi.
niecz!lG-ść

szych nie jest hańbą odC%ytaoie nad zmarłym
werselów z Koranu, wzięcie udział u w piel&,rzy-m ce do »świętych miejsc". ią.dan i e kałymu (okupu)
za narzeczoną ... f\ jeśli mIody człowiek zwraca się
do . mułły z prośbą o przy uroczenie dziewczyn y,
ktora podObała się mu, to ju ż jest w or:óle swawola.
Czy postępki są tak znów nieszkodliwe? Od wielu
lat w Tadżykistanie prowadzona je t walka " hani~bn y m zjawiskiem okupem. l\liłoś~ stała się
&,łownym motywe~ przy :uwieraniu małżeństwa.

•

I
Mimo to okup za aarseczOJ1Ą w różoyd! f rmadl
spotykany jest po dzień cbisieJny. Co o-u1aesajlł
lisły, w których rodsiee
.aarzeaonej . "omapjlt
~ ed rodśiny kawalera zapłaty w Itotówee, dyW1Ul&eh, baraDaeb, tUDinaeh, artykuJach spo?ywczycb itd Pienh\cbe trakkwaDe . . przy tyua
Jako opłata u macierzyńskie mleko. W niellłóryeb
rod:lIiJtaeh . latami tJ:aeba liez-yć kaitbt kopi tjkę. bl'
uplam błym. A rajn~ _sda, s 1Mb1a)em do
5M ladĄ U'wająee po kilka dni! Niena4ko ...rak cie uwiłyeb finansowyeh rezrad!un1lów międZY
red.:lIiami bwalera i panny młodej wybaehaPI
kłótnie, ra__illee cień Da. sxz.ęŚCie młoclyeh lUbi. Nawet ..ówezas, kiedy nowożeńeom ors-anizll je się komsomolsko-młodzieiowy ślub. niektóny I
nid! "równ.lede" sawierajlII malieństwo qodnie J
w y mO&"aml Koranu.
DłaC'Zt&'o ci m10dzi ladzie pokornie z&,adzai_ si<
na to, ie • icb lot!ach decyduje się bel njeh!
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ą
na trojańska od dawna
uje archeolcgów i hisw.
Wykopali6ka
arg.i czne potw ierdziły jej
yczno ść. Znaleziono śla
żar6w, zniszczeń
i raw. W ruinach oblężo
miasta zachowały się
resztk.i glinianych poów na zboże, wino - i
oraz szczątki lepianek
" anych przez uchodź
w kających schronienia
~ ami Troi.
Stwierdzoe liczba
mieszkańców
na gle znacznie wzroa jednocześnie zabuna brała chaotycznego i
.),," neg() charakter\!. Do
cie kli mieszkańcy okoh osad.
a wojna troj.ńska nie

za

już żadnych wątpli

'zy
tej
=y;
!y-

ale do dziś nie wy jaś
kim naprawdę byli zd()Troi. Tradycy jonie usię ich za Greków. Jest
g ląd przyjęty od
Hoi obrosły już legendą.
iadzie" zostały przekaImiona wielu - wodzów,
'e t zwykłych wojown.irec klch walczącycp . pod
Ar cheolodzy . przypuą, ż e mogą bo być po- a być może tylko
- ze znacznie póź'ch czasów. Te imio-na
s ię później z legendą

oŚĆ

n'e

tO-

niedawna przypuszzarówno inieszkań
oi, jak i oblegający icb
owie należeli
do
tej
grupy ludów greckicb.
wojn a trojańska mia..:
rakter walk
między
nnych. Ostatnio jednak
lądy ulegają
zmianie.
iona w Troi ceramika
ąca z okresu bezpoo PO zdobyciu i zbumiast a różni ' się %Daod wcześiiiejszych WY-
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TurkmeńSkiel:o

InFizjo erapu i Neurolol:ii
~tos ować pole mal:netyczleczenia niektórych schontralnel:o systemu nero. Ma~net oterapia pozwaPOlepszenie stal1Jl układu
.o~nego, likwiluje niedole.
rle

.~ d y

Z

robów miejscowych. Tę ceramikę przyuieśli ze sobą zdobywcy Troi. którzy osiedlili
się w zburzonym mieście. Takie same naczynia roznlące
się od znanych z rejęnu Troi
czy Grecji zn.le-zionG na terenie Macedonii i Serbii oraz na stepach naddunajskich. Na terenie Węgier odkryto tez kilka kurbanów z
mogiłami
wojowników. Zachowane resztki
uzbrojenia
ą ident.H'r.ne z 'rynsztunkiem
zdobywców Troi.
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wspominają

Ue w Pok;ce jest o..ób z porażenioe-m rąk i nóg. a więc peł
n)"Ch i.n.walidów?
ikt takie)
3tatysty-ki chyba nie prowa(i,z;,
jednak z sza<.'u,nkowy eh dany .:h
wyn :ka, że m:es.zkańrów k.ra~u
cie!'l) ; ących
na teg()
rodzajU
schorzenie je3t co najmn iej 5
tys;~y . o.o.oby takie wymaga Ją
pełnej o-pl>eki rodz i.ny -lub ,;,połecznej.

Zakla,dl' Napraweze Sprzęt-u
l'vledycznego w Ko>za lin ie wyprod u kowały 5pecjalny
a parat
k·tó!'y umożliw i a s pa~a li żowa
nym samodz'elne w y konywan:e . n i~k>tóry c h czynności.

ase m mówiąc. wiele młodych ludzi do kolumie reakcyjny sl"ns Obyczajów reli~ij
o \\"ięcej, uważają je za obce współczesnym
h l yciowym. Jednak niekiedy nie rezYl:nuc z Obawy przed krewnymi, znajomymi,
rn6gą potraktować ich ja.1to "ni-e-Tadzy-

a\V~t. studenei, -którzy ealkowicie Msąpili
IJII(!~im H wieja nllwJjnyeh kanonow,
tY ...ę w Id.nla.ka _ów n.CZTna~ ieh

r~e, by nie ":r.dobyi miana "zepsutych"
.e Ulewiereów".
.
o to. te .aaeh..-ie.ństwe es~nęlo _aczY,. za.stępewama pojęcia ,.reliA'ijne"
tSi~odow~. I ~a raa~ praca lIIi~a rad
1til "Itr Maalua ,lIISpólaesnyeh .bnę
i rY~ ,r~a jest w sp_ólt rormalc stllle~ tylko Da papiene., a dueho{) " Uiuzulmańskie "moderruzu1e" sw.iIł
by łowić młodsiei w swoje sieci.
k·nle odraźaA- jest uiwięeone wsłecs
n;::Y Postępowanie - .. ystarczaj~o wyfun !ndzi, Dieki4!dy
pełDllłCych pow.aikeje, sprzeczne jest • przekonaniami,
'd=!I~mi na pokaz.. Studentka pierwszq:o
u aktorskiel:o Instytatu Sztuki linOwa po waka.cja.ch nie wróciła r.a
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Narodzenia. w hiszraju milionerów
miejscowości
Marbella. serce
44-letniego
Fabia Zito biło
szybciej z radości. W mie,;iąc
później 23 sty=ia br przyspieszone bicie tego serca wywołał smute k za Włochem
zamim :ęto • br am~
rzymsk 'e-go
więzienia. Fabio Zito
szef
gangu stu,lecia zost ał ujęty, a
łupy u w-acone.
pańskim

Takiego biegu wydarzeń w
roku 1963 syn znanego włoskie
go malarza Franco Zito na
pewno sobie nie wyobrażał.
W świą te c zny dzień - jak już
i.n1ormowal ! śmy
wra-z ze
woją siostrą Silwaną (lat 35)
i dwoma kolegami (lat 26 i 23)
syn milionera używając palnika gazowego sforsował drzwi
s karbca w banku ,,Andaluzja"
w Marbella i z wyłamanych
jego
184
sejfów
z.rabował
wszys tko co uzna! za wartoś
cio\'\'e - 17 kg złota. biw terię
i kamien ie szlachetne wartości
10 mln marek zachodnich, 200
tys. marek w dewi2;ach. kilka
gzk iców Goi i zb:ór s tarv-co
monet. Zdjęcia pornvgraficzne
i kilka innych. nie intere'iUją
cyeh ieh de]Jozytów włamywa
cze zostawil i.
Z.J6tawili złodzieje ró w ni e ż
~Ja dv, które d~prowadziły
do
ce lu policjp,; Silwana posiadała w bonku skry tkę i wyko-

rzyslując tę okolicz.ność, w rzucający się w oczy spooób "TOZpracowywała" obiekt zaint~e

sowania szajki.
Syn malarza
to w Marbella

z.ostawił
drużynę

ponadpiłkar

z prom inentnych
musi ona obecnie
stawiać czoła pl""Zeciwnikom osłabiona
brakiem
bramkarza.
Fabio występował na murawie
obok tak znanych panów. jak
Filip Junot - były mąż księż
niczki Monaco Karollny, Luis
Orliz
były
mąż
Gunilli
Bismarc k i syn e k.:i-<l y'k t a tora
Truillo. Jak w Hiszpanii wieść
niesie zespół ten występowal
nie tylko na boisku
także
na pa r k i ~ta c h, k ló.re są p:Lezna czone do ba lowan:a . Wy : wo~
ne towarzysLwo
m u.si i:ę na
kilka la t wyrzec Fab:a i jego
siostry.
(jm)
ską,

zlożoną

amatorów -

Dwadzieścia

wieków
patrzy na nas... !

DOKO!\;CUN1E ZE STR. 5

zainteresowa'nia
p ropozycją.
Wygląda na to, że z rozwodu
przynajmniej
jcd e n
partner
jest zadowolony i nie ch ce powro tu daw nego u it ładu .

Potrzebne
dobre rozwiązania
prawne i środki finan owe

uczl'lnię . Okazało się, że nie pozwolil jej ojc;ec,
odpilwiecizialny prllcownik zkolniclwa. \Vy~ląda
na to, iż sztuka je!o-t dobra kiedy o~ląda si~ ją w
teiewizone, jednak, by występowała w Olej ~orka
_ to już nie! Czego może nauczyć taki ~wycho
wawca" swych pGdwladnych, któny z kolei wychowują dzieCi.
_
.
Niektórzy rodzice uważ~ją, że I:'';lwnym ! ~e
dynym prloe:znaczeni4lm dZle.wczyn): Jes~ ~oslac zoną' I matką, że wykształ~Dle nie J~st .lUZ tak IWnieolIne. Nieprzypadkowo po 8 klaSIe hczba uczennic w szkołach zmniejsza się; zaczyna się prz.} gotOW} wać je do zamążpójścia. Dalszy lo~ dziewczyny uzależniony będzie od męża i je~o r~~jców.
Na razie rodzina jesi jednym z naJslahszych
OI:niw w systemie pm.pa(:'a.ndy. a!-Cistycznej.. Ty~
czasem duchowieństwo wszelkimI sposobarm probuje pnenikn~ć właśnie,. sferl! stosunków rC!~
dzi~nycb. Jqu &am.iary ~ oc~ywlSt.e zape"'!1l(~
dziedziesność celi,il a pokolenia na pokolenie.
Dla Tadżykistanu typowa jest rodzina w:i~lo
dzietna, .. której ra%em żyilł przedstawIcIele
trzech pokoleń. Kiedyś było to warunkiem ieb pomyślncśei. Obeenie trwa o.biektywuy. pr~ .r....
padu patriarchalnyeh rodlln. .Jedn~kze ntektor~y
pnecbtawieiele słarsUl:o pokolenia nqaiywme
astouDllow.~ się do dąienia mlo.yeła do aaIdadaru. Hclzielnyeh
roU.in. BKWal'unko••
lIIIłd.roić, .eświa4łeunie żyeiowe stlU"Slych te
wielka wartoie ąołeezaa. Jednak _Yst1!;o je5ł
dobre w mja.rę.

Aby lo co mamy
cen~e ;:o
n ie le gło w zupeł nI' j r u tnI e.
potrze ba
n~wyc h
roz w i ą z a ń
prawnych, n owe j ustawy o 0chr onie z;a bytków
precyzy jnie
o kreslaJą c ej
za kres obowią z
ków, kompe te nc ji i odpo wiedzi a lnosc i orga nów adm inistracji p a ń st wo w ej i u zy tkowni ków obIe k tów za byt kow ych Na
razie los zaby t ków p r z e m ys łu
Zagłęb . a
St aropols kiego
jest
niepewny. Reformowane z ak ła
dy (lracy pien i ędzy dać
nie
c h cą
o-baw iam się. że ś:-odk i
wojewódzkiego
konserwatora
zab}"1'ków n ie wys t a r ezą. a z
l)udżet6w gminny ch n ie k~
nie nawet złotówka. bo budżety są skromne, 8 gmi.nne potrzeby duże. Jest wojewódzki
program zabezpieczenia uabytkbw techniKi
opracowany w
1979 roku. Pełna realil:acja programu w warunkach katastrofy g0!5podarezej jest niemożli·
wa. Konieczny
jest zn.acz;nie
-skromruejszy pro«ram działań
na najbliższe lala uWl:ględnia

rCCllły praca ateistyesna aktywisuje się ..
.Iuesie iwi,t reli«iJoych i praktycmie samiera ... ~tym csasie. Lokalua prasa
niesłychanie rzadko podejmuje konkrf'tne fakiy _
prujawów pneądów relil:ijnych. Tymesasem u
każdym takim faktem jest los człowieka. Zbłą
kan esy ofiara pneądów - jetłen i drul:i potrzebuje pomocy.
Opr. WŁADYSLA W KNYCPEL

ochr&ny zabytków
pogodzenie
się z dreptaniem bardzo !Dały
mi krokami do prwdu. Trzeba
je jednak robić. aby nad Kam ienną . Bob!'Zą, Krasną, Cur·
ną przes t ały stras zyć zaniedbane kościotrupy starego prze-

Z

s~z~~~'~~ t~i~Yi~biyj~~;~:~~n~~~

I czekając na nasze spotkanie. Ale

starożytnymi

Aparat - nadzieja
dla sparaliżowanych

CZoe-f~~.

Minęła wieczność, jak nie miałam
od ciebie wiadomości. Co się dzieje? Zapomniałeś o mnie? Inna zajęla miejsce w twoim łóżku?

I

histo.rycy

Bliskiego Wsch<>du
o tzw. kryzysie
XII wieku. Był to okres wielkich nie-pokojów na wschodnich
wybrzeżach
Morza
Sr6dziemnego. Około XII w:eku p.n.e. miała miejsce
inwaczja tzw. ludów m()rza, które
posuwały
się
wzdłuż
wschodnich wyb:·z.eiy M()rza
Sródziemnego. zadały
()ne
klęskę paJlstwu
Hetytów
i
zagroziły
Egipt()wi.
Przypuszcza się, że była to węótów
ka ludów znad dolnego Dunaju na Bałkany i dalej na
poludnie. Znalerziono nawet
ślady tej wędrówki na Pół
wyspie Bałkańskim.
Liczne
ruchliwe i wojownicze plemiona - wśród których byli
przodkowie
. ~jszych Greków - wtargnęły do Azji
Mn iejszej. One to zniszczyły
oaństwo t rojańs kie zdobywając i burząc Troję.

Wojciecb Ludwikowski

Kochany!

dziejami

nie byli oni pionierami i kom omolca-

O"
,ar/a.

1

się

Ut lyli się w "-zkole, a następnie Vłl instytu·
P t lecież jeś}' by same dziewczęta zdecydol ~tęPowały np. prz.eciwko kałymowi, ten
y Zwyczaj zostałby szybciej wykorzeniony.

ós:".

I
.

Archeol()cYzy

,
aaeh

salwadorscy

jący faktycroą sytuację gospodarczą . Realne rozważanie moż
liwości nakazuje
w
zakresie

mysłu.

KRZYSZToF FALIUEWICZ

http://sbc.wbp.kielce.pl

to

nie przeszkadza w napisaniu do
mnie!
Jestem
doprawdy
zachwycona
moim nowym mieszkaniem na West
Greenv"ich. Przez "nowe mieszkanie" nie c'hcę powiedzieć, że zaJmuję
Inny apartament (mieszkam
tu od iat), ale po prostu, że on jest
nowy, 00 zupełnie SIę zmienił od
czasu remQntu, Jaki poleciłam zrobić podczas
mego pobytu w Rio
PrzypoMInaSZ sobie? Pisałam ci o
tym w poprzednim liŚCIe. -Na który zresztą nie odpowiedziałeś .
Rzecz
jasna,
dzielniCY
West
Greenwich nie wybrałabym, gdybym miała dosyć pie-niędzy, żeby
przeprowadzić się dQ dzielnicy lll()ich snów. Ale trzeba żyć według
możliwości. Prawda?
Niestety, muszę je z.nowu opuś
cić (mówię o mieszkaniu, nie () West
Greenwich, na to gwiżdżę).
Z pewnością będziesz mnie uważał za niepoprawną globtroterkę. Po
zastanoVl;!ieniu myślę, że rzeczywiście nią jestem!
.
Następny list otrzymasz ode mnie
z Bejrutu, z Aten lub m()że nawet
z Nikozji na Cyprze.
Czekam na nowiny od ciebie z
niec i erpliwością .
Nie zapomnij o
mnie, wiesz, że cię kocham .
~ren.da".

Z
ko .

wściekłością rzucił

list na biur-

Jaką g r ę ona gra? Kłamała, to
teraz oczywiste. Cały ten fragment
o mieszkamu na West Greenwich!
Zaśmiał się. Mieszkanie, które wcale nie istnieje!
U w aLa się za n lepoprawną glQbtroterkę? Raczej n'epoprawna kłam
czucha. Tak. Od początku go okła
mywała .

Ale dlaczego , na

miły

Bóg? Jaki

ma w tym interes? Dlaczego otacza
S i ę tajemnicą?

Na próżno s zukal, n ie widział po-.
wodu .
N ie mogla na\Ą,"et być na proce n cie w b iurze podróży. Bo jak b y
zdołala płacić komorne la a pa r ' ament w tak luk s usow y m b u d Y:lku
p r zy Lexi n gto n A v enue?
A może k to n l)" l a m ą plaCI " I
t ego kogo ś pr_H~'lie uk r y ć v" cie li u ?
W ka ż d ym r a !.ic d u l.o p o d r o ż u '€'
Ale ... c zy to ~c.; t Pf" .\ ne'? J eś lI k tQ ~
od b iera jLj por L :ę. m o l. e it <) ~ o ,n
nego UL\' \\a do \\ ,-,I a !lia
~ .\O.ch
lis tO .... ? Z R io de Ja . i~.ro, Be:rutu .

Aten,

C yp~ u ?

Czy on sam ni e s to suJe tak icJ
metody z Yv e,e m w Pa :' Y żu '! Ale
z j akiego po w odu? T y lkD po to , że 
by zachować w cieniu a:na nta. który ją utrzymuje?
Spojrzał
na zegarek: trzynasta
trzydzieścL Czas, żeby pójść na We" t
Green~ich i objąć wartę w mieszkaniu Cliva Hornfielda. To jedyna
szansa znalezienia klucza d<> zagadki.
Gdy zadzwonił d<> drzwi, przebie-. raniec był w trakcie przymierzania
rudej peruki na swój .cgolcny łeb
- Wchodź, ślkz.'1y chłopaczku. Co '
nowego?
Clive Hórnfield' pasionowal się
• tak samo jak on wyświetleniem tajemnicy. Patrick nie powiedział mu
o otrzymanym liście.
- ZrobiĆ ci kawy?
- Proszę·
Zajqł
miejsce przy drzwiach i
przykleił oko do wizjera. Przebieraniec rzucił mu ironiczne spojrzenie.

(86)

dzieli.
tutaj.

że

-

druga . strona jest

coś

No

ty. pól litra we

dwóc1t._

B. Sliwiński
Skarż~skQ-Kam.

R. Wiórkiewicz
Przys.uj::llaJ

NARZĘDZIA

CZARNE
WZMOCNIENIE'
Nie myśt.

te

kochanie.

to

ma:tż(I",stwo

B y łam u
rza ł mi język

tUlpisał

same przy-

- Coś podobn~go.. ZaJ)isat
$Tooek na W1!moc1tienie two-

tv

jego

Z.M. . . .dit

Z powietrza t~.
Więc
Ni~,

jest lotnikiem?
orllro« _ trq.bce.
J.

-

W' tyci"" kochlł"Y?

-

Nie, 1AJ tli'" tvgodfł,i,,-

Panie, ad1!ie

Powiedz mi. ile to
dzie jeśli do ćwiartki

druga

jeń

ulictl?
lak to gdzie. tllm.

jak

t~j

Więc
byłem

dasz

tet ',łami~. bo
wm, to mi pQWie-

I

do-

że

mq.ź

Na,r:rodę za najlepllz~ nal17;ym zdaniem, an~d.otę
Gtrzymuje w
tym tygodniu
M. Cymerys ze Starachowic.

ćwiartkę?

Krzyżówka

Ul
strasztiwy

T. Grochowska
Zaoorre

bę

To będzie mało.
Jak tor

-

pan

re1t

zgub i' krawat.

ZAMAW

Kł.AMCYT

nie

zCluważytam

&t ady

-

mtes z"atti1ł
bałaga". fllllśto:łam.

SkariJSko-Ka m.

Je<łłni.a -LeWit>łro

strcma

- Dłaczego wcze$ni ej
zawiadomłt« pani miUcjir
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P. prawid~w ym rMwi1łzaniu krzY'Żiw1<i, fiLery s kn.tek IMOIlmer8wa.nych do-daŁk&wo w prawym d&lnym ro,u. MytaRe w kelejn8ici edpewi-&4ail\cycll. im liCE". "4z b.&słe, które w ystar~y
D:ld~ać Jake "M:wi ~z alM.e sadania.
POZKlMO; . 1. PoooIIł'k, m.rej
daty, 6. waec.lXlOOOy posi~ l .
ZWM z:
z.imą. li. z wbl
piel'W&ZT
~ki
pi&a.rz
św iec " lZ. g.ra w f4tl.mie
lIub
sztuce teabr tlej, t 3. nami_tk ,
~ ł, 1'4 . wJlIiIooa konia
w
K+Noie, 11 .
ada,
PJI"Limcze 'e, ~. hynwl
p~laoriatu,

Z3. na;dłui:.9r:y
i-eog. rI. ~
nlll"łr
ęi
y.
. rzeka w
."
~1.e-j czę.~ł ZSRR, tewy
;lływ Irt)"S0U, 32. ~ u-

QSoObi eaioe , .

,:.3. jOOen

w w U A. :M.

t

ze ~~ei wy~z ki.eo'lme4<:
pi~
n'>ezbędł1la w ha.nodlA.l. ~

kt

QQ

E

y

I!:n

r.e

najw~>lZY

, 35.
d,aw'na. obonmI

wy

nazwa

ImJrsy-

P~ONOWO:

1. zlot CUlol""'lW'flic
czarowników na Ł~j ~e.
2 np. WieJ)
3. ~y w li ii

E

ER 45

STRO

8

rnę:.kiei,

ł . jeGien.ny k.w.iat.
5.
6. nieebędna
w
dninie, 7. z rod~y lant.ary ba z: rod?:i;ny k.ar. lu tow
sole11ł z-antk'll., )5. ta.niec rodem z Kuby, 16 s.arn.<ca llOOoi • 17. moc:r.e
być ck>oogocenoe w pier&ci«l:k:u,
HI. pczed&ławi<ci.el
T z: im-nokJrwłstych koni poociag<JIWycb, ?3.
pojaZd jedoo.il.aodow)' , 21. OOISEe,
23 tytuł jedlnego z: tygooodDOików,
1,4 da·W'Ili j często z: rat.us:r.em.
25. ma.te-ri.ał na pilełudly,
26
WLI tr.a.. wgłę.b~~
w
ści.a.nie
I>udy.n.k:iu, '.n. oodz.ina słynnych
l~Jtnik()w włloakioch z Creonroov,

ek..-;.pedientk

:1:ł.

"ECHO DN(A"
Kup9'1l nr 45
Rozwlltza.nie

Itrzyiówki nr 30

POZIOMO: soból. kJu-l.ig. embargo, bryrlż, kmyk:, ~a.żysta.
rełai.n, BIll' k.aJIl, <rk.; ami.t.. w idła łt.
la k.i«tc. i, ail'eka, fra..;u.ne-k, Csepel.
dW'O>l'ze{!,
Wasyt,
gtr.a&.
t.ob.~W&bW(Ą Kor>ea, YQIme, s.ta-

d.ion.

tajE:lP, il;port.

PIONOWO: oobór, bł)'\\l'k. reiaok·a., ~bit~, poróimiaok. Iwksa.,
tilz.ailc, gekon, 'Driało(JlSz:y1re, breel lWlO>, e.k,i~ k.a, n ki€'la., skand.
m\.e>ko, lika.c?:, rewec&-at. ~yna.
rY'Ol-I t. "" a.kaŁ. wó i Lhasa. roo00, sz6plt.
R.o0w gł: "Przewaga chorelI:"e aad leka.rrem pole,a na tym.
że CZll;e (Hl ból".

m~i.a ł
na
-,erzę z rodziny

praktyezny

.. podn1oe, ~ .
iw f.
. rzymska bogifli lasów

N A G R O D Y:

rvri eor':q,t.

W

ftllzw~z:a.nia pnesvtać nalei"
p d adr~em redakrji ,,BD" wył'lcm>e n
kartaclł ~towY('h
w ~rDlinie iedmill dni od daly
n.meJSZ~e
UlIC era. Pemię4zy
prawidłowe ed...- iedz;
t"nl.tuje się ! na~red.,
ksi'lżk~we.

K rty IOeczte"'e ~ Ita
Ił bę
dl\ wytą~ne z losowania.

w

l

"',uw

przepr wa.dzo-n~e
nagr~dy książkowe 0 -

i-a

łr ,mu' :

•

n<r

(I<>.,~).

~fi

•

-

ArksdiuS'I:

TyTa

Wiesł&wa
Rnt:e (, kariysk<l'l . • nr ~ Paweł Nił"'ZlI(o.<ł
(Ki""~. . nT
CLr

'l7 -

(Rar,"I"l.l),
Kaete(SI r ho .~), Marian
emski (Sta.J"!aC>~wi'<-e).

&O~IOIlO!:EC (... zz.XII.-2t.I.'
W ftod chodtqCllM 1119<><1,,1. c.et. wiei.. t Wos nol_ r6tftoro"Icll ",otell.
5polko"Io 1 .... w" ... 1 wą>6h..ecown l komi , ....OCG .. Ich !lok.. SlWG"'ł ltif'el.. le .....
we svhtocje. " ..
olę oędtoe ponqlko ...o do Alch I'rzuz"'uc",~, MIMO lO
wc""we, clerpłlwotć I "'e I'f6l>ul z MlejECG nosllłwlGĆ się k'gtyctnle de lege
co olę WGł<61 dtleje. Ha pewne t!ll GAt W 5Jłfo ... acll ~ywGI"lIcll .. ~ ..q bjjt ..... UIIOIow",,1 w Iych d"locll 1"".le .Iodtł, wod • .,.,1 _ 10lCJcll 195$-1"1. ~opo'!lci"
z kl6f" się spolł<ocle ''''''''0 będtle "" odrzucenlo. Pewne wlodoMokl toa...
waj dlO siebie. ..le 10.,10"01 Icll. De o płOlkl poleM nleł ...doo. ~04lt o,.llImł
SlIICt..1e w .....V.. lo~ć .
.OONI& (w. Zł .ł.-I8.II.'
Wlęcel eMerllH I 1IfłOł~ ... ykozoć mus 1st "le Iylko w oslqQ('lęcl. tOMłef%9ftegG
ceho w fJfIJCY Mw_...el ; stłe ... GlI I sl<JlOOWCtOŚĆ POlfZełtAe są ró_let w leol~
tGejł płOflÓw os0łł4.I.cIo . Hle ..... ".Ik. udo CI się oslqonąć wlosnyMł sll_,
poproś
lo.. poMOC I'rz"joclóI ' h.dll CI iycLllwych Pe ... "e nlepolozuml n ,G,
.ut>e!lIle
reszlq Itlohe, zokl6cojq hOfmonlJne wsp6ltycle pOft nersl<I1: . C"1I I>G.... aW<lę .. le możecIe uz,<><InIĆ slooo... l skG " spmwle zgodft"1JO wsp6Cd.łłtł.... I ••
Nie ....ot się amblcjll I bqdt Iym l'_wSly.... kł6<lI s.uko zgody HIIlI nGIGml_
nie JeSf w olOftle ' zOfoddt klOpolOM ludtl ... Iooyc", lootonvcll _ lalodł 19S71\>59, bo w o.,mwIJCh ItCtltCloWllch decydowGĆ muolc le 5<10.1 .
aVDV (.... lł.tł. -2!l.!" . ,
5f)O<o nowych tdOfzeli _ ",lejoc.. ....ocij pow inno twroclć Twoją boctnlejSZll
UWOllę . bo w I'fzec' wny'" rGzle przegap isz ..ansę awansu I poPro"'lI .... ej .yluOCjI mole<lolnej ~e ... ne k'opoly w tyciu rodtlnnllm u tvdł l Was , kl6ftU nie
.Wfocoll I nie z...rocoją .. wag
o w chowanie .wych d.iecl. T.,Ie<.,woAle I~
pGSlępo"'Gn l a lub udowan le, te .Ię nie wld~' co 'obią zem~cl słę nie 1 !l1~0 na
nłcl1 ale I na W as. CI z ludzi ml<><Jych . ufodzenl w lo tach 1956-1960, kl 6rzy są
dzą . że zdobyli jut .... g lędy
palłnera , sq w btędz le . teonkufencl nte doj. . .0
wugraną I bardtlej uMleJętftle I fOlSqdnte ldobywoją "twlefdzę " Irudnll dG !dabuc lo.
BAII AN ( Uf. Zt.łtł.-z8 . IV.,
NleKt61zy z Wo. chęlnle m6wlą a pltenoszenlu gÓl", CIIe Jo.I<Gś "te mogą się
pomy~lnle ul>O'OĆ • cootlennyml oboWiązkami w miejscu - płacy. Zacznijcie więc
od OpfllW dlobny<:h. wyKonujcie Je sllolemotycll\le
z biegiem czasu 06lqgl\lecle cele więKsze. WUI(,,,,yslOjcle s... 6j na jlepszy okfes CJl<ty ... na~cl zowodowel.
CI z Was. kl6fzy usk.,fialą .Ię .... nudę na peWIIO lapomn letł o 10.1<1111 jej tobiciu. jak lekluro dobrej kSlqżkl. Iltm c.y spektakl tealfOlny. Dloczego unlkocle
takte spalkań lowarzysklch? Nowe znajomości posze"q Wasze horyzonly, ... zbu·
dzlĆ Il1011'1 l a kie zalnleleso ...onla t>obblslyczne. ZaclIlI jcle
wreszcie Ikwlć
w
środku splaw, II nl~ ..o Icll UDOcZU.
IVK (Uf. 11.IV.-te.V.)
Pa~plech '<! zalalwłanlu ważnych opraw ' osobIstych nie Jes' lefOl wskalonu.
ZachawQ.j clerptłwość o .... zekonasz się . te lo co dzlt Jes' . ptOwle nlemoż, , ... ,
Twej .ytuacjl. po uplywle pe ... n"1JO Ctasu zacznie ·slę realizować nIemal
samoczynnie. Dlaczego nleklórzy z Was. a .. czególn
osoby z noluly s... ej
bofdzo podejrzliwe, lamęczajq I denel ... ulą pOllnefO pylanlGmI. kl6fe sq od Iteczy. Hle pIlesadzalcie, 00. Jak m6wI slare palskle przy la... le dopóty droan ... adę nosi, dOpÓKI sIę ucho nie Ulwie. Nlezbyl I',zyjemna rozmowa cleko nlekl6rych ludzi mlooych. ufoozooych ... lotach 19S_,957 , ... ymaltonym pallnelem.
ZOl'lulu o lekkomYŚlnym postępowOfllu są Jak najbafdzJej uzasadnIone.
ILl ŹNIĘTA (ur. 11.V.-Zt.lrl.1
NIeco skomplikowana syluacja w miejscu p"'cy • kOfllecznaścl odwIedzie nlekl6ruch z Was 00 pop!lednlo .aplanowa"ych dzlalań . Nie narzek6Jcle no .w61
IGS I na lo, że wykonUjecIe pracę niezgodną z zaialelesawanlaml, bG uc.unlll~cla
len wyból ~wladomle I bez pity musu. W końcu na COŚ się musicie zdecydować.
a póki co ... ykonuJcle solidnie to co w lej chwili <obIcIe. Nie szukaJcIe spneczek
I nieporozumień z lyn.l . k161Z~ sq życzli ... 1 Waszym poczynaniom. Przykle 10ZCzarowanla w sprawach prywatnych plzed tymI z ludzi miodych, klÓl"zy zbyl pewni
I zadulatl w sobie sądzą, że ... yst<llczy jedno skinienie palca a pallne< pltyjdzle do nich na kolanach .
• 1.1{ (u •. H.VI.-Z2.VII,
P<lmyślnle I nadzwyczaj urozmaIcenie przebIegać będzIe u ... Ielu z Wo. lbllżający .Ię tydzień. Poslalajcle się załat ... lć ",'eszcle sporą f)O<cję spfaw roozlnnych. kl6re odkladal!.ścle "na polem" . Rozmowy ... pfOCy zawodowej .wrocq
T",olą uwagę no szansę, kl6rej nie dOSllzego sz, chociaż tak częslo mówisz o
awansach ... których jesle~ pomiJany. Dobre ... Iadomoścl 00 dalszej .oozlny w
sprawach spadkowych. SIwolzy lo nowq sytuaclę dla feallzacJI ...Iasnych plon6w
dlugolalowych Tych z Was kl61ych boli glo ... o no ~amq myśl o własnym mieszkanIu zachęcamy do pod jęclo decyzll o przystąpIeniu da budowania domku jednorodzinnego.
LEW (ur . %l.VIł.-21.VIł.)
NIe bqdt gluchy anI oboJęlny na plo~by bliskIej CI osoby. NIe unot sIę a ... •
blcją I zapomnij a ,polOch. kl6fe mlluwaly codzIenną atmoslerę I życie ... rOdZinie. To co bUłO - nIgdy Już nIe wlocl . POWIÓĆ do SpfO .... kt6re kiedyś oma... Ialeś z parlnerem. lecz nIgdy nie Dlzy.lqp1łeś do Ich ulleczywlstanlanla. Może
teraz ,"szy$łka POloczy Się lepIej anitelI lllzUptJszczalełr Zbyl lekkomyśl nie po.lępuJq CI z Was. urodzeni YI l alach 1953-1956, kl61ly znęcenI obIetn i cą .. dutych
pIenIędzy" doił się namówić no lekkomyślne działonie. Zawl6tcle z lej drogi
p6kl nie Je.t za p6tno. Nie lekce ... ażcle plzeslr6ll parlnera I najbliższej lodzlnu.
'ANNA ( ... Z4_VlIł.-U .I X.)
Mimo rozllcznyc
.mo'lwleń I klopet6w foozlnnycb nie .anledbuJ obowlq."6w
.owodowych, Iym bordziej że nowe rozwlątanla wymogaJą slOfannej anGllzlI I
dOj)lInowanla Da spra... rad.lnnijclI ...,oclSz w najbliższym okfe.le I zaakceplujesz poslępowonle poflnera Samadzle1n<tŚĆ w d.lalanlu było owego roo.oju k ...
nlecznośclq. ale tttwle<d.lte IJO w pllekooonlu. że sIaĆ 110 no somooliel"" d.loloole. Do wleh. t Was. a "cteg61nle uroo.on~cll w d"locll 00 .1 d f4 w ..e"'lo.
dof"l wIOdo", łcl wobec kłÓl"gch nie WOllOG się lachawot GboJęłllle . Dzlł . . ZOSz Jed.. ~", - IUl ro MOże $tę okazoć, te pomoc lelI poI.re1>no .będrle Tolote.
.AGA (.f. Z•. IIC-Zl.X.)
OO~ nleoc.eklwooe zdo"eflle _ PIOCIl zowooo ... eJ da Wam wiele do myślenia.
Nie reo<jujcłe jIOd wpływeM eMOCJI I' chwili. PlleooallzuJcle colą .yluocfę I OZ
jeszcte I kledV upewnicie .Ię w sł .... noścl WaSZy Ch wnlosk6w, zdemaskujcie
publicznie łll Ch , kl6fzy, nie RlGgQc I'og..d.lt sIę z polOżkq , usllują podważyć
WlłSZ aulafyle!. Mimo It pożycie matte~skle nlektÓl"ych • Wos nie Je.l. lok no
I1Izl1:. ltSł"ne różomi , clerpttw'e usuwajcIe wszysttle kolce. kt6re Gslltem s...ym
IłGd.ą w Wo.. Wkfótce prtyjdzle _ pof. opamlęlanlo I poftnel .... zeprasl zo
wSlys~le ""!Iw"'. kt6fy<:1I 00 niego dozftaleł . NIe bqdt jednak pamlętll ... u, a
'11m ....rllztel IIle """.1 oowelu.
SltOtPION (w. Z4_X.-U.X.,
DRI, Wbrew I>OtorG"', ł>ędq roczel spokojfte. Musi.. więc 'AoIeić CEaS r. a .0lal_Ieflle płlnvcłl, wlo ... ych Sjłfaw . NIełtI6fych z Was czekaj ..... ydolkl ....plo ... d.le
nie zapłon wa .. e . Gle k<lRleczne I Ale będzIe I!IOtII ... o~cl "ezy "G ...onlo l nlcłl.
Trudna. w tej '!jl"ocll reaU,ocJ o płanów wiosny ch musi losloć odsunięta no
tefmln p6tnlejszy. U wielu GS6!ł mlooych, obojętnie no wlet I płet, 'Ioou wol'
nego, zaisiniej" lupetnle nowe $prawg nalu'1l CKoblstel. ~Gpozycja • "ł 6fą się
Sl>Olkocle będ.le bard.o InlelesuJqco. Z decyzj'ł nie musicie sIę Jednot splenyć.
KI~ as6tt Irzeclcłl Spł<łwlq. że bętklecle mleć ktlka ctnI lalęIII<'''' nte s_lml
""OWO mi

""o

kO'M1łO włMfts"iCl:

K.. la....1I

Kul.ń*,

erYII

MiticjCJnt
d8
włakicie[ki miesz"/J"KI. fAł którym do-

Kocham cię' Jedd moJIł pieTW~ liziewcZU"'4·

ra!n«~

czrtaicie.

Wł.AMAN~

WYZHANlE

C" twój brat obeC1t-łe po-

Od 6 do U marca 1983 roku

. Staca.chowice

Kielce

Z POWIET ZA
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M. Cy

Z. 8i.tubk

STt~t!lfC

(...

U. KI .-lł . XIt .ł

Most S1>Ofe ......e na lIIIGlwleftle $pfow!I , _ _ el kGlG k~6rej tu I.s! sfę
od dawna. teu Twe",u lod<)... o lenlu pGwln"1l ułoty<: się slosunkl l doisz.. rodziną.
co nie znoczy. te będą one zupełnIe t>GpI'QWfte. CIszo GZnaClaĆ mote począlek nOwej łtur"1l z potężnyM( _ looo ... ""lam" Nie z_rocaj 110 lo uWOQI I nte _e ...oj
oltwU do O<Jnlo . Chwllo.,1
at
,był
!lużo
Spłow
osoblsł1jcll
pflyJloczać
będzIe swym clętOfem Iych spośfód osób mIodYCh, ufoozonych ... lolocl> 19601961. kl6rzy wyblefoll w sympatiach nlctgm _ ulęgatkach. kaMei obiecując
"lłole gÓfy". felal tlzebo będzIe do.ł<OIIać wyb ..." I podląć dec~.ję .

2<l la.nilna Kolbus
e nr 31) ł~.n; t

r wska
Ch

gwiazdą

la ten minihoroskop nie bienem, żadnej odpowied~ialnoŚCi. To
dziełct astrokgó •. Moiem, jedynie poIWiedxi~ - chcede, kł pne-

bić.

języka .••

N~ Wo@ł&

-

te-

karstwo na wzm.ocnienie_.

jemtt.<)$ci. Po $tubie będziesz
musi.8:t« (leKOWIIĆ obiadU·
A
będziesz je muS'ial
jdćf

widły.

Lekarza. Obej-

szczęśliwą

Pod

T atusiu. dlaczego Łopaty.
motyki nazywają się
czar"ymi narzędziamir
- Bo czarnCl rozpaCl!: C\Zło
wiekCJ OQarttia, gdy się je
kupi i zacznie nimi coś ro-

WET ZA WET

http://sbc.wbp.kielce.pl

Przed
fl~m

tych

no

łamach

go-

Warto p djąć na scenie
ryzyko artystyczne

noleżący

belm
.do

Henryk Tomaszewski:

tygoo -

gości ł

polacowego

wyposażen i a

wnętrz.

jo,ki

Ehponat

p rogn iemy

dzis iaj

zopre-

lentowa ć

to nie

tylko

P o raz pierwszy we \V I' o cławi u p rem ie rę tea t ralną pr zy,;oto wują d wa zespoły: .. P e r ykles"
zekspira bę d zi e w pólną
inscenizacją teatrów Polsk ieg o or az Panto m i my_ S p e ktak l r e -

najstarszy

zabytek

żyseruje i o pracował ch o re ogr a fię H enryk To m a szewsk i, m u zy k ę sk o m p on o \vał Zbignie w K arneeki, scen ograf ię za p r o jek towa ła Zofi a d e Ines-Lewezuk_ D laezego wł aśn ie .. P erykles"
wy b rany został na tak nieeod zien n y eksperyme nt w yjaś 

sztuki

mebla rsk iej muZe\J(Il,

n ia H e n ryk Tomaszewski.

lecz laro -.

Postać Pe ry kle a,
wybitnego męża stanu, mecena sa sztuki greckiej, żyjącego w
latach 500-429
p.n.e.
jest
bardziej znana nlZ
dr a mat
Szekspira osnut y na kan\\'ie
jego losów. "Perykles", o il e
mi wiadomo, nie był w Polsce dotychc zas
wystaw iany
p rze z featr zaw·odowy.
Nie
bez powodu. K rytycy' nie zalic zaj ą tego d r amatu do naj -

ce~ iejszych
go·

tyck iej eben isty. ki polsk iej.

-

muzeum
Krzesło

gotyckie
z S ancygniow a

os obszedł s i ę l meblomi
gotyck imi bardzo su rowo.
Te, które nie uległy zniszczen iu w epoce renesansu no
foli ogólnej n i echęci do czasów
średniow ie cznych doczekary
się
takiego losu
w
następnych
wiekach. Stosunkowo najwięcej
.sp r zętów .go tyckich zachowoło
s i ę - w klasztorach
i kośc i oła.ch.
Wśród zabytków świeckich,
20·
chavłOn ych do naszych czasów,
na czoło wysuwojq s i ę meb le I
terenu Małopolsk i i Śląsko, chorakteqzujqce
się
wspó lny mi
cechami takimi m,in. jak obf ite
pokrywanie
wybranych
pa rtii
rzeib ionym plaskim o rn amentem wiciowo-roślinnym.
Wśród n~elicznych
zochowan1Ch zobytków są k r zesło g<>.
tyck ie I Sancygniawa, I których
ocalały jedynie dwi e autentyczne deski I zaplecka. O b ie uży
te zostały wtórn ie w nowej nieudanej konstrukcji krzesło, gdz ie
umieszczon o je zg o dnie z p ierwotnym p'zeznaczeniem w porlii zaple ck a. Obi e deski zdobi
bagota o 'flOmentyka złożono z
łodyg roślinnych l odro-s to jący
mi dwoma, trzema lub czterema listkami. Wś r ód
splotów
roś lin ny<:h widn ieje herb Dębno.
Na jednej \ l d e sek w pa rtii
górnej pozbowi<>nego o·nOfflen·

L

q
o

"

":-

1-

,-..
1-

:e

,h

"
~.

VI
ł
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ktorzy, jak i ja sam, jezaIrapowa'li tą pr obą
'integracji słowa i gestu
na
jednej scenie. Oc zywiście, po.nosimy 'w szyscy pewne
artystycz-ne ryzyko, ale
ądzę,
że warto ...
Co m y, wid zowie, posteśmy

wi nni ś m y za p a m iętać

:em jeden z naj.
p r zykłodów

no

tyki pola majduje s ię gmefk.
W idn ieje na n im dato A.D. 1588
o raz pośrodku tarczy moll, prów,:lopodobnie przedstawi ający ~.
te ry H (lub A) i K. Gme rk od·
nosił s ę do wykonawcy
mebla,
obojętnie czy zachowane fragmenty były częściq składową
krzesla alba stall, z których po •
lem mogły być zrob io ne krzesło. Zapewne gme rk ten należoł
do Jan~ Kuncza (Koniczo, Kunca, Ha.ns.<l Konycza), nadwornego stolarza królewsk iego, lub
też jego syna Alberto.
Zachowane fra9!llenty gotyc.
ki<:h krzeseł
są
znakom itym
wstępem do wspa niałej
kolekcji mebli od XVI do XIX w. zgro·
modzonej w kiel eck ich wn ę·
trzach palacowych .

ALOlZ'

OBORNY

lepszych
sztuk
Szekspira.
Jednak dla m nie losy bohatera g rec k iego,
który
miał
za r ówno wzloty, jak i po raikli, 'są niezwykle interesujące. W "Per y kle sie" <tostrze-

.,Peryklesie H
tytułową
g r a aktor T eatru
Polskiego And rzej Wojac zek.
Rozma~iał

ZB IGNIEW ZA W ADA

W Radomskiem

Przygotowanie do święta
piosenki radzieckiej
g\em sprawy

bliskie

nam

współcześnie, związane l szeroko pojętym _ human izmem,
z pr óbą znal-ezienia odpowied zi na pytanie "jak b -.. ć ezlo-

w:.ekiem". S zekspir poza t y m ,
w swoim dramac!p. p r opoonuj e n3m
teatr
bogaty, wystawny, jest wartka akcja,
raz po raz wyla ~,j ają si~ nowe sytuacje, obrazy ...
Czy aktony Te a t r u
P antomimy w "Perykle!ie"
p rzemówią?

-

"K to zna Edwarda

Stachurę

opularnośil

Edwarda Stach ury, udasze:r.a ...· śród mlodego po.
kolenia, jest Ollromna. Czy jest t o tylk o mit _by. Uy tei
aut~ ntyezna znajomośil t wórc:r.ośei zm a rłe&o prud kilkoma
laty pody?
.,R a d ar" o;łasza eoty~odni o wy k onkurs na "najomość d"ie J
Stachury. W k ażcł.ym nume ru: zamieszc"ony "06łanie rral:ment
Jr~o u twon. Czytdniey, k liny ocłl: adną prawidłowo źró d ło
fral:m enl a - .trzymają lIa.«rody. Wśród "ieh - S-tomowa edyeja d zieł tach ury,
S"Cll~ily k_ k u,rM w ty,4<ini ll . .. R"'~".

P

M imow ie nie
P l'zemóW tej inscenizacji sztuka pantomimiczna będ2:'M! posłu g :w ać s i ę swoimi, właści
wymi . dla
siebie śro dkam i
wyrazu.
Będą
oni
jednak
wraz z aktorami dram aty cznymi two rzy ć jed n ą scen.iczną całość. Akcja "Peryklesa"
jest w z.bogacana przez " komediantów", przez l ic zne sytuacje, któr e ok reśl ają kole-~ losu g reckiego wł adcy , jego rodziny, przyj ac i ół_ Z a.rówwią.

(Steda)?"

Sądzę,
ze
przesian ie,
któr e przekazał Szekspir, po lega w tej sztuce po prostu
na kon i ecz.'1ości ciągłej walki o czło\vieczeństwo. Pe rv kles i jego córka są dośw ia d 
czani boleśnie p rze z
l iczne,
z.mienne kQleje losu. Zachowują
jednak godność. FilozoIia tej sztuki nie wydaje
mi sit: p rzewrotna: ~ystko
przemi.eni a si ę
we
własne
p r zeciwień twa.
rolę

Trady cyjnie
od
kilku
lat
Klub Miłosników Literatury i
Sztuki przy
JIIIiejsko-Gminnej
BibliGtece Publicz,nej w G rójcu jest organizatorem konkursu literackiego dła
tv. órców
nie zrzeszonyeh w ZLP.

Zes taw trzech wierszy lu b
utwory prozatorskie opatr'ZOne
godłem należy nadesIać wraz z
k.opertą
zawier a jącą
dane o
au torze, do 30 kwietnia br. pod
adresem: Miejsko-G minna Bi- '
bli oteka Publicz.na. ul. ZWM l,
05-600 Grój ec. z dopi skem .. kon k urs literacki".
(m-r)

z " P e-

na j b a rdziej?

W

"Laur ~ Jabłoni n
dla literatów

W ~rupie poezji t~matyka
jest dowolna. Poiądane jest, aby
jed en " trzech utworów zwią 
zany był :I ziemią ~rójecką. W
prozie obowiązuĄ nowele, opowiadania i inne krótkie for my związan e " :r.iemią ~rójec
k ą, Utw ory ni e mO'ą byli do tych cza a ni~dzie

r y kles a "

T rwają przygot.owan~a d.o el m.nacjoi XXIII Konkursu P iooe-fik!i Radz ieckiej i IX Konku"",,tJ
,,Barwy P rzyjain.".
ELmmacje
wojewoo.zk i-e IX
Konkursu "Barwy
Przyjaźni"
oobęda si ę w R adomiu 19 mar ca o godz... H
w sali ZDK
" Wa!tera" . T a m też 23 marca
od godz. 16.30 odby·..... ać się bę
dą elim:nacje XXIII Konk'u,;'su
P :()6en ki Rad-z.ie<>k·:ej.
T rad ycyjni e w R adom;.u oo,bvw ać s:ę będą central'l1e elim:-nad e KonkurSIU P iose.nk,i Rade 'eck:e j.
Przew :dz :ane są o ne w
dn iach 8-10 kw :e tIJia br. R eżY 
serem koncel'tbw będz : e cho reog ra f. reżyser i aktor z (}(I vn., .
Ja.n Uryga, k·erown.icotwo mu zyczne spoczywa w rekach J a<,ka S7JC zygła , sce-nog.ratią za jm ' e
się Karol
Jabłoński. Kon cer1 y
odb ywać się będa w sali T eatru
Powszeochnego :m J K()f 'haollow_
sk :ego i prowadz.one boda Drzt'Z
aktorów tegoż teaku UI''Zet'1:kom elim;nacj; cootra,nvch tov.--arozv'Szv ć beda dw ; ~ 3...()fl()b().·we
.~eokl';e mUZVcz,re ()rk!$ -V PR
i TV w Kabow :('-Qch.
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wystaw

min ionym roku na
zgło zono 154 prace,
z których na wystawę zakwalifi kowano
123. W tym roltu zgłoszono 101 d ziel,
a na wystawie znal azło się 80. W ze .stawieniu tych liczb !Lie by łoby nic niepOkojąceg o, gdyby
poziom artystyczny
easponowa nych • dzie ł nie odb iegał zbyt
rażąco od tego,
który zaprezentowano
nam w ubiegłym roku. Kiestety. w pa rze
z mn i ejszą li.::zebnością prac. posz ł a ith
<lr ;r.;tyczna m ra lk<>ść i wtóroosc. J eM ' 0
?,'zywiście wraźenie ogólne, bo orzecież
1 na tym .,Prze dwio śniu"
znalazły s:ę
dzieła zasługujące na uwagę, świa dcz ące
o CieKawych poszukiwaniach nieri:tóryeh
«ulorów. Z a~znijmy więc od nich.
"Prze dwiośnie

II.

kolejnych

"Prze dwi-ośn i a"
nie da się unik nąć, jeśli chcemy uważniej śledz;ć
rozwój środowisk plastycznych
trzech

W

W

1"

odróżnieniu

od kilku

poprzedni<-h

w 'staw, tym razem mocno zaakcento-

wali swoją obecność rzeżbiarze . Stefan
Ma~ przypomn,al się dojrzałymi, uderzaJąco pięknymi rz eżbami w drewnie
patYłlowanym .. Nike", "Kompozvcja"
l ,.Rodzina". Tym samym prz~kO'flal po-

niektórych "znawców". którzy widzieli
go już tylko jako wyk.onawcę monumentalnych pomników. Wacław S tawecki otrzym ał nagrodę za kon tro w er yjnego, b rązowego " W()j.owni k:a'~ ale wydaje się, że n ie tylko rozm iarami wyr óżn i a
,'ę
jego d·r ewn iana ~Na tu.r a·',
ICompozy cja nieZbyt odkryw cza formalnie, ale tchnąca spokojem i zrównoważeniem. Równ ici potężna rzeźba G usta -

-a lladyny d aje świadectw o rozwoju
tego utalentowanego twórcy spod Ostro\\'ca. Czego nie można powiedzieć o Halinie Sta .."ewy-M iceli., które j gołębie we
"Wspomnieniu" są krokiem
wstecz w
porównani
z jej poprzednimi kom pozydami. . 'atom;ast brązowe medale Stefana D ulnego dowodzą, że autor stale
utrzymuje wysoką
formę
artystyczną
i w tej d zied;dnie n .. leży do wybitniejszych twórców w kraju.
Z wykło się jed
k uważać, że o pozjom ie HPrzEdwio!>nia" decyduje malar-

stwo. Ale ty m razem trudno byłoby sic:
dos zu ka ć na "IĄ, ys ta wie prac za;; kakują
eyeh odkrywcz<>ścią, wyr aźn' e odróżnia
jącYl'h
ię od innych.
Zabr aklo wydarzenia artystycz nel:o. Na tym Ue :zwraca
uwagę
d zieło
Hen ryk a
Papier niaka
"Płacz", w
który m a utorowi udało się
za p omocą roolanej faktury osiągnąć
przejmując y
efekt rozpaczy. Obserwujemy też powolną ewolucję Vi twórcwści

z a d zi,,-iaj ą n iczy m
nowym, ale ld:
sch odzą pon ; żej s wojego dotychcza ~wego
poziom u tacy
uznani arty-;ei ,
Jak Bole sław Cetner
(akwarele), Ry-

Nie
nie

sza'rd Gan.carz (mroczne rysunki ), Andrzej G r abiwoda (kompozycja ak'.A.'are lowa poświęcona pamięci Jana Siudowkiego), TadeU61Z Hajnrych
(.. Ptaki" ),
Krzysztot Jackow ski , Wanda kuternoga
(cykl "Ogrody" ), J eny Lik o wski, Ewa
'amulik, H e lena
Naksianowicz. P rze waż a ją jednak prace chyb:one, bez wy razu, obra ca jące się w kręgu stereo~y 
pów tresci owych i forma lnych. Zna lazły
się też na wystawie .. dzieła" Obiecują
cych niegdyś autorów, które ni e trafi ł yby nawet na kiepskie pokazy twór cz,ości ama torskiej. Zdumiev. a
to tym
bardziej, że wśród 2'1 prac odrzuconych
przez jurorów
.,Przedwiośnia 8" b}ły
Zbigniew a Kurkow ~kie go, Iltórego trzy np. obrazy Ewy SamuI:k, Bo lesła wa
Cel;neo:'a, Zb:gn;ewa Kurkowsk !ego, Le:izpłó tna, a zwlaszcza monumentalny .. Monastyr" jest dz iełem wychodzącym poza ka Woź n.lk:e go czy Tadeu-za HajnrYha.
dotych czasowe poszukiwania tego artys- ,atIralnie każda de cyzja jury w ta ty, :-(ierując ego s:ę w stronę jakby his - Kich przypadkach będz ie dyskusyjna.
torycznej synte-zy krajobraz 'l polskiego. ale w przy<:.Złości należałoby się z3~ta 
Wyraźnym komentarzem do współczes 
nowić, czy w sk ł a d komisji oceniającej
ności
są
na'()miast obrazy Krzysztofa nie wchodzi zbyt wielu
dyletantó\\".
Mańczyń 'i k:ego,
przekornie naw:ązują o e Może \\ tedy dałoby się un:knac krzv do prymitywnego, naiwnego mala~twa, czą{')'ch pomyłek. a ważniej ' zv od li z w którym autor wykorz-y_ tuje ostrze by wystawia jących a utorów stałby -ję
satyry, by ukazać wcale .nie skarykatu- poezjom ekspozy" ji.
WIT
ryzow aną wizję
na,-zej neczywistoSci.

http://sbc.wbp.kielce.pl

W~ńo - wiedzieć~-.. ~. zobac·
z. yć, .· p~.-.słuchaĆ· ~ . ~ W~~to .~j~dzięć, z~baczyć, ~' pos.łuchać
......

g . 15.30. t 111.31. S.lII.

-

"Ko'n-

g . I, 12 i 14. Zestaw ba&. 1-1. "ZwGlnien-ie
.... ar-Wl.kowe" - g . 18 .31. 17.45 i !I.
,..8łOl<l,.j.... "
+--ł.III . .. Ju1bI" USA, kiei . 1. II. , . Ił, l .
ł ... . ' .111. "lOe.ila I>"r....
UaA , . ~ . . .. 1. I I , l . 11. l"
t l• .
, . . . .łtul.. +--ł . III . .,W cWlt
• miło_c'" - lir. Plt .. kol . 1. 11.
, . 16. 17 i II. ł.IU. :... dodabIlowo
_ ..T ajemni.ca trzech pomarat'"'1''' - _D. kol . dub. be .. C • . 4:
OOda.tll:o_ .eetaw
' .UI . .,..jek poi k04. , . 14 .
" • • bołajk" - ~ .I n . - ,.ZemMa r6towej \t--Y" USA,
J>3IIl . k04. . l. 11 . C. II. 1'1 i II .
i.IU . dc>da<tkowo .. Czerwone .... ęże .. - poł o kol . !>O .• I · II.
1.111,. dc>dMkowo - • ..st,..w b ....
joeIk kol . , . lt.
węte"
- g . 11.
w6j" -

Piątek-sobota

jek

-niedziela
4-5-6 marca
1983 r.
........- r ..

h

ł.uc.tOM

, .. ZIIo:JtJIOM

......

•••.-OKRY&A)M
Iliea.ielę

Pn....6dce

-

....tll..
WII_

1'0<1" "_. Horol4
.... jął f".kej, p.e .. leru.

19n

"aton",

r. -

Ma "'ona $.6<I ..e .....

pocIcza. __ ewrów woJ.kowye~ 'rolleusU ",." podwoda,
z 57·0..... ow"
'95% r. C~I"" osItortyl9 SIali'
Zjednoczone o ulyde w
roni Ilakl ...1ologlez"ej.
t944 r. Wojsko radzieckie
ro<poczęły oIe"'lIwę na Ukrul"le
przeciwko armII hitlerow.klej.
t933 r. _ 'relyde,,1 USA. Fro.. kII« Delono loooevell oglo." program "Hew Deal". mający no celu otywlenle gospodo .. 1 amerllkań
sklej w dObie poglęblo(cpceQo ,"
iwlalowego kryzysu syslemo kqpllallslyeznego.
list r. - Z .. orł "'Ikolaj Gogol.
pisarz I d ... ",alurg rosyj s"'.
Im r. - Zmarł Jeon-f ..... eGl.
Chompollloft. 'ra""uskl egiptolog.
klór.. ",erw.,... rozszyf.owoł IIlero-

"'og".

It""'"

gll~.

S. III
1966 r. -

Zmarla 10_ Acllma-

poet,. tadzleck,u ..

łOWB,

"53 •. -

Zmarł Sll>flłIej ,,"'okompo",tor radziecki.
W wllb",ae" do lelcll'lag.
(paflame,,'u
Rle .. leckl
~arllłl Morodowosoc:joll"yeua. klerowo.... przez Adolfa HIllera tlzlI'"
lo ftojwlększą liczb, glosów.
Im r. - Urodzll Si, Pie< PoGlo
'oSoll"l. wlo.k' rety.er IIImowy.
lin r. - U,od"lIa Si, lól0 Luksełłlb~,.
dzlalaczka pofsklego I
le.. leckleg.. 'uchu robof.k:zego.
18%7 ,. Z ... orł Pletre SlłłlOII
Lo,lece, '""neu ki
",'e_'vk I
05t,"OM.
173% r. UrodZIlI ol, Jeo. Ho"ore FmlOltOtd, fftłlł-afE
ISI! r. Urod.1I ... Gerard ..
"'eoe.lor. 1I...."dEkl leog ... ł I .....1_01

lIew.

Im •. -

ll9O'

'ru"e."I.

11_.

.. '"

, ..,. r. t-fł<N ler

c..aleria BWA
,.piwnice"
ul.
1 - czyBl\a w godz. 1~17.
niedz.iela li-U DOł'OCZna wystawa plastyki "Przedwiośnie r '
Galeda Fotof;rafiki - ul. R~"'.
Październikowej Sa czynna w
godz. 9-17. Wystawa fotografiki
barwnej - Akiro K<>moto (Japonia.
Leśaa

CCo

Z.CHI Zoila. Kodol,.
W'KIeł5k••
Z ""eJ tol_ .....
1957 r. t'!llklej. Złolew<" Wgbnete pow.Iet. .le••teiHo pońst_ Alrykl
zoe __ 1ej ,,.5 r. - W lu ••• 1I .t.. o"'... o
pletw",.
rząd
de..
Pełł" G'.ą . . c_le.
In'/' r. UrodElla.
Wale ....
I.. Tleroszt .. w
Itolol •• ta ...
.....elt..
,I....,s".
t_e
w
łwl~e, tl6re ........,a 101 kosłłllt:z..
Glta"łI .

""',o,,cz",

....ret

~

'''f

r. UrodElI ...
Doliski. r.... dectl ret.. _
IlłlllowlI
I d ..... I.,•.
lue r. - Urodzlł olę et ...... de
Bet-O..... c. ,Isan: 1'0...,.,011:1.

.t_

Muzeum przy pl. Partyzantów
_ Wystawa stała przyrodntcza i czasowe. ..p m.iątka PGwsta,.
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l7-tl , w niedzielę - 8-14 Stomatologiczna, ul Pocieszka li , w
godz. l7-ZI. Od godz . 7 w niedzielę do 7 w
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we ul. A.r ... ' Czerwonej 4M ~ ~.
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17.00 Dziennik
17.20 ..PrzyjemłH!

1. 15, g . " III l 13. S.UL 00datkowo- - "Wielka maj6wka" pol. kol. 1. U, g. t t 1:1.31 . Zeba}ell: kol . g . II I II. .
,.Odeoa" ł-I .J II . .. Bardzo
eięłllri ~ ..
butc. kol. 1.
16. '- t5.. . .,Spokojne !.Ma" pol . kol . l. tl. &. l'UI l ~.• .
' .III. ciod"tkowo - ..P'I"z:r.gody
kropl'i .....ody .. I i _
lHIi'« pel.
k<M. g. 11.
,;WaUe ~" .......111 . .. 0 jeden m08t za d.k.... .:... an.g . 1.
II, , . 11. 1.111 . dod"'o_ .•przyCOda a r _ a " - ang. M .•

"1.

1l0Z0M
Iloao,UfOM

'''4
5klej

Jw(.

"Cz__

AD&IANOII
•

-

_ . '

'

21 10

:?il

2')

~.55

VI"

k,

~Dom"

151 -

"'7Wlrfk:"'l,1 ł

,.P')na

"~I)

'ie,i31 TP
.. f)"'Ol.
7>nny d ro" z J J anick im
_

=
en-W'rV
y

. PIlOGRAJrI I

T'J'}ł..,... UPfiłW'a roś1tin,

..'"

.
•
c

sZe'W<."Owa"

.

Jt

21.30 Spcawy rnnędlzynarodo'We
22.00 Dzdennj;k
22.20 ,,Ja" poeozja M. Paw-

E

·•
c

liko~ej..,Jasnoc;zew6krej

~

= Wtorek E

8.111.

6.00 TTR - upNw.a roślin, s. II
6.30 TTR - mech-amizacjoa rolnictwa, s. II
9.00 Jęrz.yk po16kti, kI. V: ~ot
kania ,,Mąlkej głowie .....
9.30 Film dla n ZllDiiany: ,,Klan
Cameronów" (5) saga
TV An,gie-ls.k ie-j
ki. IV:,
12.50 Jęrz.yk polska,
DLi.eje droam.alu - "Karto-

c

'C

•
'"'",

CI:

'"cc
N

q;

,

In

""...

teka" 11)

13.3() TTR - jętl- po.li;-ki, s. IV:
St. WY<>PiańsKi - ~e-c.z.
nie żywy
14.00 TTR - mate-mat. s. IV:
Logarytmy d;z.ie6ięme
1"5.łO Kwadl'łIDS z
,,Ac te lem"
16.00 Dla
nWodycn
widIWw:
"Tylkoo dla orląt"
16.~ Dla dziea: "Mkhalki"
17.00 Dziennik
17.20 "Telekino"
17.45 Progoram publicystycllny
18.10 "lnteT :tudio" z QkQllji
Dnia Kobiet
1.8.4{) Rolnicze rozmowy
18.50 Dobranoc
19.00 " Bukiet dobrych życeeń"
- progr. rozr.
19~ Dzienn ik
20.15 "Klan Camei'OOlÓW" (5)
"aga TV Ang:oehk ;e j
21.10 Z kobi etą w
tytule
Angela SMnilea zaprasza
22.00 Pn>ł:i'arn publicysty czny
22.30 DIl ioonik
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udrziałem

19.30
20.15

Polskę" program publi",JStJ'OUlY
Rrun.icze rotLlll()wy
Dobranoc
N iepI"Ze-ta.rie ścj eżJci (2):
.. Wiełkie Himalaje"
!ilm dok.
Dzioo.n-tl!:
MI9b'WS-tWla świata w jeź
dzie 1ił:Uf'llwej noa lod:z.ie
Preog.ram pubJl1cystycwy
Dl.i€'Jllllik

i ~,y· a

,,Pozmać

Czwartek -

kI.

DrLieje dFarnaw -

VlII:
,;Lem-

9.30 F.ilm dla n UJlIiany: "TeleJ.on 110"
,,złlodz.iej
ca.y . IDOIl'de«!a"
film
ikryIninoalcny TV NRD
1'1.5.5 Sprarwy
pi ętm.aSttoJ a bków,
ikl. VIII: Kobi€ta - matk-a
12.50 Jt:z)'fti polski, kil. I-IV lic:
O foorm-aeh liief'.atllry ooneot
13.SO TTR - wskoarz. JDe'tody. s.
IV: Kony &ta ni e z ~adi.a
i telewWz.ji.
14.00 TTR - mechanizac ja roI.
~ . IV
l5 .40 Kwam-ans :z "Arielem"
W.OO Dla
mIodydl
widzów:
"Oz.WaTteik TDC" or.az f·ilrn
seróJi ,,Dżokej Moooj;ka"

gj

(1 )

17.2łJ

iennik
TV in1ormoa.ł.or wydawniczy
"Auł" rą>. s.port.
Plrcgram publi.cysot.yCflllY
,,Pab-ol" progr. W'Iljsk.
Rohl.icze r'll2mOowy
Dobl'alloc
..SoGda"

1'1.35
17.50
18.15
18.40
18.5Cl
19.00
19.30 Da.iem:lH!:
20,15
ele-10fl 110'" "Złodaiej Cfly IDorOtlf'Ca"
AlVI krym. TV NRD.
21.35 "Pegaz"
22.3:i ~tr:wstWll śwłata w jef.d-zje tiogurowej na }odzie
22.56 Dtdenniik

'. informują:

krajów
ezlonkowskieb
OPEC.
Szejk ' Ahme<'i Zaki Jamani ,.
Arabii Saudyjskiej Gswiadczyl,
że ..Dlinistrowie zmierz.ak do 0aiągnięcia porozumi~nia w celu
uniknięcia .. WOjDY
ocenę
repy"'.
•
Na platformie wiertniczej
na Morzu PÓlneenym w oclleeJosci 1st km od Wysp Szetlan·
dzkieb na8tąpiła
W
t.lwartek
eksplozja. ZeiDęly I .w;oby, a
ł
z.w;talo
rannyeh.
Platforma
jest ekspl<>atowaoa przez kencero naftewy "Sh 11".

Za kilka dni Międzynarodowy
Kobid. Cboi będ"iemy eo
jak
pr:oylitalo
na
kryzysowy r.uo5 8kromnie, z
pewno ści" w tym dniu nie
za·
"rakD1<o
tradycyjnych
kwiatów.
_tarną je kieleccy producenci.
W
Państwowym
GO&podarstwie
.owym w pieł<.w;zewie 2t zakla dów ulok .. walo
zamówienia
_a
"Ii.... 3 ty"i"ee kwiatów. POGallk w naj"liiQy ,norek de dwóch
fumowyck ..kle"'w - }ak inr.. rauje zaJltępca
dyrektMa PGR
piek ....zów ZDZISL."I.W
WOJCIE·
CHOWSKI - d"lO'iezione ,.....tanll
.., ..n
iJeici rói. cerb ... , tut"aRej • • ew.

Pn~d ..iębior&two Zieleni M iejSkiej

Piątek -11.111.
(1.00 TTR - wSokaz. metod. s. IV
6.30 TTR - mech.a;n.ieac ja rolnictwa s. IV
8.10 Geouad'ia, kl . VII:
Od
Gangesu
do
KauguenlXleng~

9.00 Ge-ogr.afia, kl. VI : Wzdhlż
Odry
9.30 Dla n zmiany
11 .00 Kl. l-n: Nas:le mamy
11.5.5 Krajobrazy Polski, kI. IV:
Na Nizinie Wielkopolki€j
13.30 TTR ch€IDia, s. n:

MoWwce
14.00 TTR 16.00

biologóa,

•. ll:

Płauńce i obleńce
Dla
młodych
v.-idzów:

"Kino was-zych rodrziców"
16.3() Dla przedsa.ko laków: ,,Pią
ie4t z Pall.lG'acym"
17.00 DtzJi eIIlll iok
17.20 ,,Przyjemne
z po żyłeeznym"
17.4:i AAliua lr106ci Ag €'IlC ji "Artel"
17.50 Program publócys>tymn y
18.4{) RolniC2.e rozmcwy
18.50 Dobraco
19.00 Progtram oświat ow y
19.30 Dzdenn' k
20.00 MO'Il itor RIląd o wy
2O.S\! "Domo~ kano" w.,.:.
film oby cz.
2l.4() Misu-wstwa śv.·i ata w jeź
dzie fi gua:' owej na lodrzie
22.30 " Swqat i Polska"
23.00

Dzdemn ć k

Uwaga: aa ~wentuahle zmian,
.. programie redakcja nip nclpo.
wiada. Pr0l:ram 11 zamieKcaat
będz cmy
.,. codzieonycb nume·

rarb

ca~et~.

w

KielcaCh dedaluy do firmo·
w"C 0 sklepu przy ui. Lecha 11 o·
kO'" ł tysięcy tUlipanów, cyne·
rarii, ,oidzików, stokrołek. Warto potIkr~ślić tei, ie w ~klepach
firmowych k"' iaty !Dęd" 5pruda·
.aUe po znacznie niiszyeh
ee_aeh niż
....
punktach prywat·
nych.
W najbliższy p<>nied1ia.łek. 7 bm.
a iDicjatywy StowanyszeD>a In·
łynieró.... i Techników Ocroo nic •
~~ a zorganizow2.na
zO t.anie
w
kieleckim NOT wielka .,pachn,,ea~ wystawa poł~cz.ona ze spr2edaż" kwiatów. Udział w niej wlli"mą

przedsiębiorstwa

państwowe,

i prywatni ogrOdnicy. Dobra to
inicjatywa. UmwJiwi ona nabyde
kwiatów
pe
niiszym e ~
nach i wprowad ..i
l<<>nkurenc j ę
.. st01óunku do cen dykto\\anych
pru" prywatnyeh ajentóW. (dmp)

<.

CI:
~

.ji

LI-

yl

~

fJail'y OOOz,u kOflCentracy}!lego

d-

Auschwi,t.:z.-Bi.rke.nau. Budmvla

d-

ni ol:J.oo,u, bibliotekę.

'1)9

ta

o

charaktetrz.e pa.wilonu,
tnl~ić będ.z.i.e mu.zeum h,i8w-

aJe wykla4>w~\ a także z,a,plecw turYstyczne.

Za,projektowany prZ€'L wybttJnego ja.pońskie.go archi.t,ekta Fumika\.slu Inove - pOlnruik
zlokalizowany je.<;t w otwartym krajob~ u podnóża
góry Koda. W jego ot.ocz.eruu
projektuje się u.sytuowatl1ie
parku 1. placem &potkań, ogroooem neźb, miejs-:ami na
wobod,ną

ki)llUte.mplacj~

~tp.

Do zaprojMiw.w.a.nia Plnku w
pawq.lo u za.prOSl7.o-

()tocz.en,~u

drogę

przeszło

!ej~ ~~~~s~~ik~e~~~io:;at~
sprawozdawcy
podkre<lają
o·
grom'n e znacz,!nie wizyty p a uieża, wykrac zaj ące )łOZa
lcisle
" pasterskie" ramy.

•

•

•

,.lut_
~~aekuc~' jny
rozstrzelał
""
Mwart~k ran. esasu l.kalne~.
SlIHe
skazanych
pr~
lamldsze In bunaJy speejalne na
kare śminci pod :r;arzutem prowadzeni"
"akcji tfi.r.rysIYH·
nyeb". Oprón pi~u Gwa~al
c:rykiiw, jt'dnym • r.1strzelanvch b"1 ob,· ""at~1 Hondurasu.
Ta k.l~in~ jui zbi ....wa ~l::r;e
kucja ",. ostatnich mi~si~eaeh
na opozycjonistach politynnych,
wywołała w Gwatemali olbrzymie ołJun~nie.
S:o.cz~!';~lnie
w
ferach kościeln~' eh - "" .•wi:t:r;ku • pnyjazdem li bm. d. te,.
kraju papieża . Nuncjun papi~s
ski
w
Gwai~ma)j,
Odano
Quilici, eświadc:r;ył i! papi~i w
sW~' m po5laniu de narodów oraz
wladz odwi~dzanyeh
obecnie
W st.licy Gwatemali

_li

Ch cę

polskiego architekta

Z inicjatYl\vy mera japoń
'k iego mias-ta K W06e, leżące
go w
prowinc)i Hill'oSOZLma
POwstaje tam pomnik "Brama
d.c pokoju", u,pam<iętniający 0-

tę

ponieważ po obu strotrasy' prze-jazdlU
uformowały się niepnerwan e szpalery ludzi witających pa pieża, J:
których wielu zajęło miejsca
przy drodze kilkanaljcie godzin
wczE.'9nie j.
. Najbardziej uroczyst)'m momeontem wizyiy w San
J06C
była m s za dla kllkuseł tysięcy
w ie rnych,
odprawiona
przez
papieża przy
ołtarzu
ustawionym w rozległym
parku
La
Abana.
Przebieg rozpoczf,'tej 2
bm.
wizyty Jana Pawła II w Ameryce
Srodkowej
relacjonuje
bezpośrednio ponad stu specjal-

w państwie ? D0i w imię jakich racji zmierza? Na pytania te odpowiada ją zaproszeni
do redakcyjnej
dyskusji
psycholog
poEtolog,
l ekarz.

~

lU

wll e~z~kudę kate~eryeanie " n-um papioeski ».pel.

kąd

pOlllnik
ofiar Auschwitz-Birkenau

J:
~

ryki, jaJ<ich nie z/tTomadziła tu
ni.gdy ni.czyja wia.yla . Ja.n Paweł
D l'OIlJj)OC2ął w środę po połudn i u
od stolicy tego kraju San
Jose 8-dniową podróż do 8
państw Ameryki Snxlkowe j. Po
powit aniu na dworcu lotn iczym,
gdzie gościa oczekiwali prezydent K'Ilo;loaryki, Luu Alberto
Mon~~ i pned'stawiciele epilS>kopalu, Jan Paweł n udał i ę do
odległej o 18 km stolicy kraju.
Papież je-chał bi ałym "che vrol e tem" z wy.,ooI«:\ k'abil)) ą ze srzlda
kulQod porn ego. Samochód musiał

SI~e<"Leń"..twie,

W jubi,;eu"zowym, 10 - \y".ę.:-z 
nym wydan iu "Szla.nd:uu MI ...
clyeh" sporo intere"ują~'yeh pu b h ka.c ji. M_ ~n. w oo!s,e},zym
Iloum-erze zam'esozcwna jest ciekawa d y,ku,ja pod
\)":u ł em
"Bios iJnteol; g€'I1.cji
czy i.nteL goen.cja bez elo;ou". Na w .. tę 
pie JlO'5taw:Qno szert-g p:-,:,ań,
m .iiD.
jak
dziś
czuje
:-ię
i.n;!.e-l1g nl? J akie jest. a }ak ie powinno być jego m:cjsce w

ny wstaJ polsku na,ukowie<:,
doc. Edwa,rd Bariman, archltekJt kraj.o.bra7.u ze Szkoły
Glównej Gospodars-twa Wiejskiego -Akademii RolnlC7.ej w
Warszay,le. Jt'I"t on a,utorem
reali1.owa.rJ€gO obecno , leśn.e
go parku k'ultury l wypoczynku w By<!goQ(;z(;zy SZe-l eogu p roz.reaJill.owa,nych
graonic ą, m!in. w USA
jeoktów

za

'Sr4Hł1l:ewej,

IIraji,w

godzinę,

Dzień

A_yłd

Witany ze w2.ru szającą - serdecznością przez tłumy
mies1.kań~ów niespełna 2,5 mIm Kosta-

pokonywać

.. be .... dzit

W

owej

jedności

nach

Kwiałek dla Ewy

~yklamen6w.
najbliżny ",-t ..,ek

Ameryce Śro

do

8"

a.genc5e

.ów,

w

Papież nawołuje

Na piątek pnewitl"'i.an-e
dalsze rozmowy
w
lAl'łIdynie
mlnistrów do spraw naftowyeh

ma-tem.at. s. 11
po-ls1lJi,

stoa"

17.00

II"·•

10.111.

6.00 TTR U~ Jęrz.y,k

• Papiei Jan paw~ II pnybywa w piątek 00 Manag .... Ni·
karagua będ7.ie dru!;im etapem
.)ego Jlodrhiy do panel'" Ameryki Śrook()wej. R2ec:Ulik r7.ą·
du
Nikaragui
o';wiadny)
w
czwartek, ie ł bm. p 3p16 ..pOl·
ka się prywatnie z przywódcą
Jloikaragll ań81<i:m DaJLlelem Orte-

Japończycy budują

~

.

9.111.

6.00 TTR - jęrz.. polski, s. IV
6.30 TTR mate mat. s. IV
9.00 Fizyka. kI. Vi: "DziuTawa beczJl:a Pascala
9.30 F ilm dla II zmiany: "Domo~~ ,\Wlo" ;... węg. d,ramat obycz.
11.55 Hlsoior: a,' 'k}: V: W kraju
Miesll.k.a j Chrobrego
12.30 "Re1<>rma,' Po sla.rcie"
13.30 TTR' - matem at. s. ll:
TQżsanwści trygonomeu-yCUle (1)
14.00 TTR - h-O<iowla zwi erząt
LII
15.© ~URT
16.00 Dla
mlodych
~d2.ów :
"Krąg"
m a g. h.a.ccerzy
16.3() Dla przro.,"flk'lllaków: "Tik
- Tak"
17.00 Dzierun.ik
17.20 Losowan ie Małego Lotka
i Expres Lotka
li.35 "W świecie ciszy" IN'.
dla niesłYSllących

1-

VI

s. II

14.00 TTR - mee~ja rolnFetw<a, So. n
15.25 NURT
16.00 D}.a ·· nYIodyc.b
W\idzów:
~ i«a.yn,i.ec, j nie tylko"
17.
Dz3enmi:k
17.20 ,,Brrze.gi" ·(6) - .s.erial przygodowy TV ZSRR
lSo.W Echa Sltadro.ww
18.6(} Dolla'anoc'
19.00 ,,Diag:n.oza"
rOll1ll. :r;
ptl>-f. J . JeljoaS2lewłCUID
19.30 Dziooruk
20.111 'I1ea1lr --TV: FledEll'joo U-c.ita. Locca "Czarująca

.
z

11ł.40

18.50
19.00

21.45
22.45

Poniedziałek ~ 1.ID.
13.30

1'1.115

powiedzieć,

że

każdy

nosi w sobie jakąś czą.stkę odpowiedzialności za obecnylan
rzeczy. Zarówno bierni robotnicy, . jak i po.łustni in teli genci,
wszystkie grupy - czytamy w
w ypowiedzi Jerzego Zię \ k iewi 
cza, pracownika naukowego Ośrodka
Baduwczo-Rozwojowego
Przet\\'o!'n.-ków Obrazó ..... - A,ot
jest to inna odpowledzialnosć
niż la, kwrą
np. inŁeli g enc ii
chce wmó ..... ić propaganda. Skoro inteligencja s aje się kozłem
ofiarnym, lo nic dzi ..... nego, że
częsć jej przyjmuje dzisiaj postawę obo jętną lub wyczekują
cą.
Odmowa grup inteligencji
do
udziału
w
sprawowaniu
wł adzy, niechęć do dz:ałalnosd
publicznej czy ShlZby społ ecznej
bierze się m.in. z obarczania
inteligencji jako całosci ..... iną
za czyny nie popełnione. Dochod zi do tego brak satysfakcji z
własnej pracy, zła sytuacja materialna, lekceważenie ze strony lepiej uposażonych.
Nie da się tej dyskusji czy lamy w zakończeniu publikacji - zamknąć jednym generalnym wn:oskiem. listą postulatów. tym bardz:ej że nie
chodzi tu o inteligenckIe urazy,
lecz o naszą tożsamosć połp(Z 
ną,
świadomość
jej źródeł. I
formułowanie
diagnoz, b.lórp
pozwolą na stworzenie perspektywy rozwoju, Sądzimy, że wywołane
tu problemy zostaną
przP>dyskutowane z pewriOs.cią
jesz('zt' niejP>den raz na ł amach
t~j, jak innych gazet.
(dmp)

http://sbc.wbp.kielce.pl

wzywał

do miłMierd:lia. R":td "
Gwatemali, nakazuj:tc czwartk ....

Wczoraj w Kielcach oobyła
nar.ada przewodniczący~h rad .
narodowych stopni.a l2..ods1awowego, w której ucze tniczyli także przedstawiciele
KW PZPR,
WK ZSL i WK SD oraz dyrektorzy wydziałów Urzędu WGjewódz.kiego . Omawiani> bieżące
zadania rad narodowych. PrzeWOOBlFczący WRN Rysza.rd Zbri«
w obszernym wystąpieniu scharakteryzował naji tolniej.sze prGb Ierny dzialalności rad w rok u
1983. szcZ!~gó1ną uw a gę zwrócil
na potrzeby zwięk szenia akływ
ności radnych, ożyw i enia
działalności koroi ji, poszerzania mspiracyjno-konlrolnej działaln OŚ
ci rad narodowych.
Z
trOfilką
mówiono także o słabościacb samorządów wiejskich. W dyskusji
podkreślano z.naczenie rad narQdowych w życiu spolecznym ,
wskazywano najpiJniejsze sprawy do załatwienia.
•

się

• WCl.OtJ'aj w Radomiu
.a
wyja.zdowym
posiet1z€fliu
w·
Jedm i-Le1on i6klU obr<Wklował W4>jewóóz.ki Komitet Obrony. POOCUM! obrad,
którymi kierowa)
wicewojewoda radomski Ta e _
CbHhewski Gokonano podsumowania wynik6w komp1eksi)wei
kontroli tej gminy. Jak stwierdz i ły komisje l<u&t.rac )' J1le w \eol
podradomskiej let.ni owej miej..
seowości w
wielu dzirozinac h
życia
gospodarczego występują
rażące
zaniedba nia . Wtnp, :la
tt"ll stan rzeezy pon06zą głów
n ie
wladze
admi.nislracyjne
gminy. OBoby winne zanł.edbań
obowią2lków slużbowych Z06t8'llą
poc i ągnif,'te do odpowiet1zialo&ŚCi.

.-Im)

Już W starożytności
DOKOŃCZENIE

ZE

STR.

l

Pflez ltWy sQsi<loojq<e z Iaymem. Różn.iq s i ę ()(le od ortgiooJów bordz'iej upr06zczooym
ry.sonk iem. ~tyYKIlejsZ"fm wy-

koo()(liem OIÓIl nopi5<lrnoi. które
oic nre moczq . F<lAszene RlIQnet tmictovKl ~i nop~ y ja«o rodzoj omom.eotu. Ozx:klbio/i sw0je monety kQfJlPOi1y<:;ą z
dowolnre wybronycłl ~te-r. Nośio
dowono głÓVHlie
derKU'Y z I I
II Wieku or~ sol~dy z IV ł V

wieko.

B)'Iy te-z próby tworZ.eołlO wła
snych
s)'lStemów
pieoięi.nytCh
przez sqsi<ldujqce z Rzymem lud", Do obcych WlOtÓW sięg<l'llo
W€ wczesnych okresach rozwoju fT1fll.mctWoQ rOOlzimego.
We
wczesnym średniowieczu spotyka 5Jię bo.-dzo witele
n.ictw obcych monet

roch

nodbołtyck,i ch,

n<>Śoloodow
00

OOSZ<l-

w

SkolldynO/Mii, no PoIobiu . No liemio.ch
s/.owiońslckh n<> j<:l ęśc i ej
nQślo
d-owooo mooety n.em i€<: kie, onglososki e, wE:9 ief'skie.
Również
n ojv.'Cześ.n~ejsze monety poIsIcie
z aosów M ieszko I i BolesłoW(]
Chrob rego
wykQzujq
wpływy
niemieckie. onglQ5Q6 kJie,
czegkJi e i wlosk;e. Z kole. monety
pols.lcie
były
oo\Ś\odIowQne
U
schyłku Śf€dni<Wol'i€<:Z<l w i nnych
krojoch, m in.. w MoIdm'J'i1.

(PAP)

EO

NUMER 45

STRONA 11

Trzy rekordy

iedziela, godz. 12

świata!

w Odessie , podczas Tu ,'nieju

przyjaźfu

w

p-odnosl~nllł

-

ci<:tarów. radzieccy sztangtkl
usta,powiLi tezy rekordy ~w;a
ta. W wadze lekKiej WIoldinlir Graczew

olu 154 kg

uzyskał

w rwci-

a w wadze

~,~d

niej, równ iez w rwaniu. d \.\' u-

krotn ie
poprawiano
rel<o rd.
Najpierw WiktoT Durniew ~
~ia~ną'
163 kg.
a n 3s·ępn.e
Wlallimir Kuzniecow 163.5 kg.

l.akomiec

wygrał

..

Na sporlowyeh

arenach

•

Cospo arskie sędzio
na ringu w Hano erze

PIŁKA RĘCZNA

• I Lit;a. W soOOŁ-ę o gooz
17 i w nied-z.ie-li;: o god'z 1-1 w
K ielcach, w hali spo.rlowoe-j
przy ul. Jag ielloOOk:iej 90,
mę, ka
.. siódemka" Kc.ron y
sw<-zv poje<!v;ruki z Grunwald~ Poznań.

SIATKOWKA

rozegranym wczoraj w Hanowerze międzypańst.wo
wym meczu bokserskim reprezentacja RFN pokonała reprezentację POLSKI Ił:8. Wyniki walk: w wadze muszej Didmar StatmuUer (RFN) zdobył punkty walkowerem, w koguciej Sławomir Zapart głosami I:~ prze~rał ze Stefanem Genelem, w piórkowej Krzysztof Kosedowski jednogłośnie wypunktował Reinera Giesa, w lekkiej
Sławomir Kaczmarek równiei .jednogłOŚnie pokonał Jana
Borczueba, w lekkopółśredniej Mirosław Piotrowski ulerł
na punkty 0:3 Wernerowi Scheferowi, w półśredniej Jerzy
Kaczmarek przegrał 0:3 II Helmutem Gertelem, w lekkośredniej Adam Kozlowski przegrał I:~ z Graciano RoceMgianim, a Andrzej Krysiak takim samym stosunkiem gło
sów uległ Manfredowi Zielonce, w średniej Stanisławowi
Łakomcowi poddany :wstał w III rundzie Tborsten Spuergin, w półciężkiej Paweł Skrzecz riosami 2:1 pokoml.ł Kurla
SeiJera, a Krzysztof Michałowski przegrał 1:2 z Rallem
Roechigiani m.

W

Przez dwa dni poprzedzające
mecz w Hanowerze trwały dysk.usJe kierownictw !>bu zespołów
dotyczące
walki
Grz.er:ona
SkrzeC'&a & Pelerem Hw.singiem.
Pleściarz RFN waży ponad 100
k g i jest zawroniki~m wagi supereięź_kJej. podczas gdy
Grzegorz Skrzecz ma
limit
wagi
Ciężkiej i jest lzejszy od
Hussinr:a o kilkanaście kilogramów.
W tej sytuacji nasze kie-t'ownictw o stało na stanowisku, że gospodarze powinni w wadze cięż
kiej wystawić innego boksera.
Dyskusje le skończyły < się osła
teCllnie skreśleniem pojedynku
w wadze oięikid:E
programu
meczu.
Nie były to jedyne klopoty, z
jakimi spo tkali się w Hanowerze polscy pięściarze. W ncey ze
środy na czwartek nasza reprezentacyjna "mucha" - Bogu ław
Pielrzykow ki dostał u'ysokiej
temperatury. L ekar.z naszej ekipy stwierdził silną grypę i Polak
oczywiście nie mógł stanąć
do
v. alki w r~ng.u. T" k więc już
przed meezcm gospodarze prowadzili 2:0.
Sporo d~'skusji wywola!y po
meCZ'l
werdykty
sędziów
[lUnkl-ow\'('h, K ie!cza n n Zaparl
orn K_złowski i
iliehałowski
nie byli gorszymi p' . iarzami
od wych rywali, któr,m przyznano p"oblematyczne zwycię
_twa. Niepol'()Zumi~n ; em był te2:
nej"dnoglośny werd,'kt sędziów
w wllce PawIa Skrzee'la z Kur-

Siatkarze Czarnych
pokonali Legię!
o

mił~ nie~podziankę

postarali
się wez_raj drur:oligowi siatkarze CZAJlNYCH Radom zwycię
hj~c we wła nej sali w
towar..y im menu drużynę warS'&aw~k i ~j LEGU 3:. (16:14, 11:15,
15:131. Komo!et widzów o,!! ląda ł
interes •.jące i stojące na dobrym
poziomie ~ idow·sko. a rez.lltatv
posz('~ei!ól!l,ch se'ów najlep:ej
'-V\< i.ldcza o zaciętej walce. Radomian:e na tle czołowego w kraju
zespołu, w którym w 'sterowali
m ięd ninnymi
\Vójl wicz,
Drzyzg i kI' k. zaorez~ntowali
•
1: jak najlep~zej
trony
o..ln:e- i ce.."1ny 5_'~ces
p)

• II L~a. W oobotę o
godz . Iq i, w n;edZJielę o
grozo 10 w R adomiu. _sia tkar~ Cz.arnyoh grać będą We
własnej sall pt"Zy ul. Lubels>kiej 150 z Wifamlł Ló-dź.
• III L~ga. W nied..z:elę o
godz 16 w Kie-kach. w I ali
portowej przy ul Walii·gór~·
l , siatka.rki Lechii zm:erzą
'Yię z 1\IKS Sied l4le.

KOSZYKÓWKA
• lU Li!:a. W niedzielę o
godz. 11 w Kielcach. ko.n,'kar:z.e Tęczy rozegrają WE:
włas.ne i hal,i przy ul. Dzierżvńskiego 110 spotkan:e ze
Stalą Stalowa Wola. Rów n:ei
w niedzielę o godz 11 w R a domi,u, w sag .. Zr emb u" przy
\1'1. Wernera 22. k()5z:,>,karze
Budowlanyoh grać będą z

tern Seilerem. Nasz bokser niepodzielnie panował na ringu, a
jednak wygrał
· głosami
2:1.
Zwycięstwo zawodnikowi gospodarzy p~yznał oczywiście sę
dzia z R FN,

H~tmanem Zamość.

TENIS

choć przewa~a Łakomca
była
miażdżąca. \Vięccj rozsądku od
arbitra wykazał sekundant re-

prezentacji RFN, poddając swc1:0 b~kser ....
(paw)

KOllłenlarze

opr. (ap)

I

D

eCllekiwań

Hokeiści

zremisowali z NRD

Mecz stał na dobrym poziomie.
czwartek odbył
się
w
Nasz zespól nie potrafił jednak
&rlinie
międ%yn:u-od_w '
me" w fiokeju na lodzie - w tym spotkanill ustrzec się od
kilku
podstawowyc]1
błędów.
NRD - POLSKA. Spotkanie zaDruż yna _ pol·ka
wytrzymała
kończyło się remi em
4:4 (1:2,
kondycyjnie trudy
spotkanta.
1:0, 2:2). Bramki zdobyli: dla
a d wie b ramki stracon-e w koń
Polski - Henryk Pytel 3 (w 12,
cowej fazie meczu
Polacy
15 i 51 min.) i Andrzej Chachuprowadzili bowiem 4 :2 - to ela w 45 min.; dla NRD Unfekt dekoncentracji. Nasi zatt"rdoerfel w U min., Radant w
wodnicy w wyniku ' błędów nie
35 min., Lempi.o w 56 min. i
obronili korzystnego, ciężko zaLudwi!: w 58 min. Warto przypracowanego rezultatu, W polpomnieć, że podczas ubiegłoroC"l
skim zespole wyróżnił się przede
nych mistrzostw świata' ~rupy
wszystkim
b ramkarz
Włodzi
,,B" w Klagenfurcie, kiedy to
mierz Olszewski.
bokeiści NRD
awansowali do
Dziś w We iss~~'asser odbędzie
grupy "A", spotkanie zakończy
pOjedynek rewanżowy.
ło !lit: identycznym rezultatem.

Pi arskie
Przebywający na Sląsku piłka- '
rze drugoligowPj Korony Kielce
rozegrali kolejne mecze kontrolne. Kielczanie przegrali z I-ligowym GKS Katowice 1:4 (1:1),
a wczoraj pokonali rezerwową
dl'uiyn<: Górnika Zabrze 3:. (2:.).
W pierwszym spotltaniu bramkę
dla Korony zdobył larcinknwski
w drugim na
listę
strzelców
wpisali się: Dulny, Borycki
l'lisiewiec_

Nominacje. kolarzy
W Warszawie opbyla s.<: urowręczenia nominacji
olimpiJskich kola rZ(>lJl szosowym l
torowym. Otrzy mali le: Jan Jankiewic-z I Roman O:twidowicz (torowcy) oraz Andrzej MierzeJe wski. Lecb Piasecki i Andrzej Serediuk (SOZG90wcy)
Tych [l'ięciu
zawodników zaliczc>no do kadry
o limpijskiej " A ".
cz~stość

"w

<>dbędą się

w sobole: i

•

Por-ażka Liverpoolu byla dla
Bryty jczyków dużym zaskoczenielll1. Dziennikarze
brytyjScy
jednomyślnie obcią::ajq winą za
porażkę bramkarza Grobbelaaro, ale
nie um'flliejsz-ajq
te~
faktu, iż tylko doskonaly zespól piłkanki ;est U' stanie 'U'ykorzystać błąd
bramkarza
i
później nie dopuścić do nadrobieniG strat tJr:ez lidera nngielsl;iej tabeli' ligowej. ,.Times" sięga a': po analogię z
Napoleonem, pokonanym pTzez
zimę,

m czu,

piszqc

o

fasCJJnujqCllm

którym 'I'Iiekiedl/ czas
zdaU'al s;ę stau'oć tL' miejscu.
lL'

Dobrze ŚWiadczy to o Polakach, że grali tak jak grali,
po stracie Boń ka i Zmudy _pisal ..Times"_ D ziennik pisze tv superlatywach o bra m karzu MlynaTczyku, Smolarku,
Ttokińskim, Gręboszu i W rlUl ze.
Doda je, że obse'l' wując grę Polaków dziennikarze
brytyjscy
zastanau:iali się,
czy
u:cześ 
niejsze informacje o ich oslabieniu pTzez grypę ' nie
były

•

.. Daily Telegr/lph" . twierdza,
że

3-krotny zdobywca Pucha'l'u
Europy stooj obecnie przed bardzo trudnym zadaniem, a wynik meczu rewanż o wego
jest
kwestią

całkolcicie

otwat'tą.

Su:Jj 125 mecz tv rozgT lJlrkach
pucharowych LiveT'pool
przegrał zdecydotl"/lnie i dals=a egzystencja tej drużyny w tegorocznej edycji PuchaT'u Europy
jest zagrożona.

zagrytt'ką taktyczną.

"Guardian" podkreśla, Żp Polacy podtrzymali zasadę niedopuszczenia
drużyn
bT ytyjskich, grajqeyclr w Łodzi,
do
strzelenia bramki. Przed
Lil'erpoolem los taki
pTZ/lpadl
lanchesterou'i United i 1\1a nchesterolt'j C ity oraz lpslcieh
Tou:n, które Widzeu.' odpTau'jf
bez honorol("C'go gola. "'spaoniala bramka Wragi byla ozdobq
spotkania napisał dziennik .

"Daily
1irror"
p.isze
o
.. lcspanialym Młynarczyku" jqko u'spólautorze
Ztcycięstu: a
PoltIków i podkreśla skuteczność polskich kontrataków. Mimo 3-miesięc?Tlej - przerU'!!
tV
rozgrywkach Widzew był lepszym zespołem od Liverpoolu,
znajdującego się
u:
zezycie
rozgrylcek lig01Cych. Lil:erpool
będzie musiał pokonać w domu polską górę, co nie przyj-

http://sbc.wbp.kielce.pl

s

niedrielę

Polk znterwellCja na lVeręzya
ngie S ~ie nadzieje n 'JO bó· ll~ IjJ
"Polska mterU'encja fWldweangielskie łladzie;e na
podbój EUTOPY" - napisał "Times" i tytuł ten oddaje
ton
kome-ntarzy tv prasie
angielskie; 1>0 meczu puchaT'OWlIm
Widzew Lit'erpool tli Łodzi.

Natomiast pl1k arze drugoligGwych Błękitnych Kielce, którzy
dziś kończą pobyt na obozie w
Kamieniu, wygrali z Piastem
Gliwice l:' (':'). Bramkę dla
gwardzistów zdobył Zawada._ W
sobotę o godz. 12 Błękitni zmierzą się już na własnym stadiGnie z Glinikiem Gorlice.
(a.p)

• Wczoraj udali się do Bud apesMu polscy lekkoatleci na halowe
m:strroslwa Europy. W składzie -eklPY znaleźli się. sprinter Arkadiusz
~aniak. płotkarz Romuald Giegiel. skoczek w d al
ndrzej Klimaszewski, tyczkarze Władysław Kozakiewicz, 'l 'adeusz Slusarski i MariaKolasa, skoczko",rie wzwyt Dariusz Biczy,ko. Darill' z Zielke I WlOdzimi" .... Wlodarezy1< oraz miotacz kulą EUl;eniusz Balio. Mistrzostwa

%

rężyla

rzedwiośnie

telegraficznym skrócie

prasy brytyjskiej
•

NI

STOŁOWY

• U Li.ga. W sobot<: o
godz. 17 i w niedziele o gooz
Ul w K i'elc ac-h, w sal,i Szkol..Podstawowej nr HI przy uł
Prostej 10 zm ie rz~ się kobie_
ce zesoołv AZS Kielce i SKS
LZS Wso]a. W sobotę o godz
~7 i w ni e<l7.ielę ~ gooz 10 ~
I ttadomiJu. w hall sportowej
przy ul. Narulowlt-za 9, teni.s4śc i stołowi Broni stoczą
~jedynk-i z AZS Lublin.

Na ukończenie kilka zdań o
występach pit:ściarzy kieleckich
Błękitnyeh. Stawomir ZAPART
stoczy! ze Stefanem Gertelem
dobry, prowadzony w sz"bldm
tempie pojedynek. Nasz bokser
ezęsto kontrował rywala, ale niestel.v , nie znalazł uznania w oczach arbitrów punktowych. Natomiast Stanisław LAKO DEC
niemal zdemolował ' zawodnika
RFN. Już w pierwszej rund : 'e,
po celnej kontne kielczanina
Spuer/:in był liczony. S~- tuacja .
powlórzyła się w drugim starciu , W ostatniej rundzie re!)reuntatnt j![ospodarzy byl po raz
trzeci liczonv przez SA;dz;e~o fin/:owe!:_ z RFN, który jednak
nie kwapił się przerwać walki,

radomskich sympatyków futbolu skońC2ył i4t - już czu
na piłkarską pr.emierę roku 1983. \V niedzielę
o godz. 1% na stadionie przy ul. Stru~a 63 dojdzie bowiem cl_
pojedynku clru&oJi&owege RADOI'I.IAKA. :& ezołowym uśpołem
ekstraklasy, GÓRNIKIEM ZABRZE. Stawką tego spotkania jeat
awaos d_ ćwierćfinału Puchar II Polski .
Drużyna Radomiaka przebywa nadal na oboz ie w Kamieniu,
skąd przyjedzie do Radomi a dopiero w dniu meczu. Natomiast
tabrzanie od soboty będą już w Pionkach.
Wczoraj ro::mawialiśmy telefonicznie z sekretariatem Górnika
w Zabrzu i jak nas poinformowano, goście przyjadą do Radomia
w swym najsilniejszym składzie, z reprezentantami kraju Wałd~
marem Matysikiem i Andrzejem Pałaszem na czele,
Niedzielny mecz za powiada s ię bardzo i nteresująoo i wywołał
w Radomiu zrozumiałe za interesowanie. Gc,;podarze spodziewają
się, że trybuny stadionu będą wypełnione do os tatniego miejsca
stęsknionymi za piłką kibicami.
(paw)
la

przed czosem!

dlrie mu tatwo - dodaj~ dziennik.
Szereg gIlzet cytuje
wypowiedź kierow-nika zeS"polu LiveTpoolv., Bcba Paislel/G, który zapowiedział, że -jego dT'użyna wygra
w reu:anźu
dost1tecznie wysoko, aby przejść
do następnej rundy pucharu.
.. po/;aźemll Polakom. co znaczy
gmć tv piłkę ". ożnq"
powiedział nie słynący Je .kromności ue! drużyny lidera alhgielskiej HgL
Miary
goryczy
angielskich
ki biców dopełnił tv środę Zbigniew Bcmi ek: Grający tv Juventu~ie były zawodnik Widzett'a był nn;lepsz1lm piłkarzem
na boisku j tv 112 minucie fenomenall'lą .,bombq"
przllpieczetowa! wynik meczu. Aston
Villa, aktualny posilJdacz Pucharu Europy, ma
już
t!llko
teoretyczne
szanse
wygrania
na wyjeździe dostatecznie tl.'!Isoko, abIJ przejść u:yżej. Boniek odegrał także declldujaca
roZe 'Przy pieTtL'sze;
bramce,
stnelone; przez Rossiego i zapetL'ne po raz knlejnv brytyjsel, menadźerowie pilkarscy i
kibi~e żalu;a. że zaprzepaszczono przed rokiem szansę sprotl"adzenia
polskieqo
pi/1.:aT'za
na Wyspy Brytyjskie.
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