r..-omadzerue praskie 1I.ad.at
duże zainteresowanie na
.ałym świecie. SWia dczy o tym
thoćbT fakt, że do stolicy Ct.eehosłowacji
przYbywaj, ciągle
.owi przedstawiciele
ruch&w
poł<ojowvch
I antywojeanycb
Pl.erwotnie zakładano. że bedzie
ich 2,5 - 3 tvs W czwarteok raBO zaś było ich }ul. łącznie t.
mieszkańcami
wioski młodzit>
towej - prawie 3.5 tvsląca Do
Pragi napl,!,waia setki depesz t.
całego świata. wvrażajacyeh poparcie I solidarność z celam i
tego wielkIego forum pokoj()wego.
Nic więc d:r-iwnego, że zwol.ennicy zbrojeń usiłują
royskredytować :r.naczenie
s polKa~dzi.

Obraduje
Sejffl PRL

.

,
Cały SWl t
atrzy na Pragę

oi.a bojowników pokoju t. ca~go
ś·Niata.
Propag'anda
zacbodnia twierdzi, że
z,gromadzenie zostało wymyilone. zorganizowane i jest kontrolowene p'rz.e:r. kraje socjal:styczne. że
z chodni uczes tnicT jego
prac
&4 ograniczani w wy powiadaIli-u swoich poglądów, dyskryminowani.
W czwar tek
na codzieoaej
konferencji prasowej przypomnill-llO, że przedstaw ;ciele krajó w socjalistycznych $l.anOWilł
d o 20 proc. uc-zestników zgrom dzenia,
krajów
Trzeciego
Swiata - 30 proc., natomia~t
połowa uczes>ników przybyŁa z
krajów
kapitalistv<,znvch.
W
eiągu dwóch
pierwszych dni
obrad wypowiedziało swoją 0pinię na temat na jważniejszych
problemów wojn." I pokoju ponad 800 osób Obecni na konferencji prredstawiciele ruchów i
organizacji ookojowych z USA,
Francji. Ho'a ndii. Szwecji. Gwa_
temali.
ZSRR i Szwajl'arii
.twierdz· i
jednomyślnie,
że
mówienie o dyskryminacji cał _
kowici!! m iia s ię z prawdą.
Podkreślali
swobodny. szczery.
otwart." charakter dy kusji, w

wyniku której dochodzono

do

pełnej

lWI

zgodności

pocłąd6w

podstawowe .pratry.
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ro ras tlruri w
obeulej
ji
ejm rollpatny n!ldowy prac ram rozwoju rolniehu I ro podarki iywnośeio
wej tlo l!l9ł r. Jell"o pierwHe es lanie w parlamencie
Mbyło sit: prud , tyrodniamI. KOlejne - na IIlPi na
iednni.
ejm.
zwołanym na rotlz. l. tlnia th.!siejsulI"o.
Takie po ras druri isba
ujmie się dzi'
projektem
IUtawy o społe"nd in.spekcJt pracy.
P iedzenie ejmu pny~_
tł
nnajutrz pe wizycie jana Pawia O w Pobce. W'ród
sprawozdawców
parl m!!nlarn ... ch i w kuluaracła sd!nowych moina .polka~ ię
• P"ypu z"enlem. ie spraw... Id d"ieslej wiayty
Inajel, ech
j u i . tłzisieJ
•• ych obradach sejmowych.

nie p p.e .. Jana Pawła U i preze a Rady MinWr••,
len. armil Woj echa Jaruul kiclI"o, tt bm. na Wawelu.
C P Interpre ' -Ro,iń ki-tde'.

Cena 5 d

nu
23 bm. zakończyla się I·dniowa _izyta·pielg .. ymka JANA P~
WtA II, jaką no zaproszen.e wladz państwowych PRL i .pi$kopat.
'olski skladał w swym rodzinnym kroju. Po odwiedzeniu Warpowy i Niepokalanowa, Poznania, Katowic, Wroclctwia i Góry Ś. .
Anny, pnedostatni d~ień swej podróży papiei spędził • Krokowie - mieście, które pnez więksI ość iycio bylo jego dom_ rodllinnym. Doniosłym wydarzeniem tego dnia było spotkanie I . " . .
zeRłft Rady Ministrów, gen. armii WOJCIECHEM JARUZELSKIM.
DO-O CZENlI! MA ST.

!

kiele-ckich

Jałt już informowahsmy, w kieleckim .. Inwestprojełlcie'"
ocowano plan zogospodarowania zachodniego rejo
Kielc. Powsta.. ie tom siedem osiedli mienkaniowych. spośród których w
pierwuym etapie, tj. w latach 1986-1981 budowan. będą en,:
Czarnogórka. Slichowice I i Ślichowice IL

by przyszłym mieszkańcom
dobrz e s;ę w nich żylo zadano sobie w "Inwestpro·
jekcie" trud opracowania dwóch
konkurencyjnych projektów. Wy·

szy
korektor
ro

kr·u

b rano p rocę mgr int. arch.
Reginy
KOliOM la'O
zdan iem kieleckich władz miej'
skich borGzo oryginalną, a jed·
nocześnie dopracoWOllq w najdrobn iejsrych nowet $lczególach. uwzględn i ajqcą zarÓlNno
potrzeby najmłodstY'Ch. jak I
najstorszych la otorów.

o

_

&,OaOIlIO ono

- północno-wschodniej części
dli.lnicy Zochód. • rejonie ka·
'en'ołomu Slichowice • ul. 22
lipca. Trasy komunikacyjne u·
srtvowano na obrzeiach osiedli,
które mają stana ić ",ole mia·
steczko przypominające IWJ'm
wygłqd_ store dzielnice Kielc.
SlIaegóJny klimat majq twon,ć
ryneczki, ni_fsoka zabudowa.
ciche, odciqione od komunikocji uliczb, będące odgałęzi ...

słuchu

s ro" na
oj.,
ie no lerenie cale, "01ski utrzymuje SI' duże zagroże
nie pożarowe lasów. W niektósygnały,

... kraj. rMea~lo...
rakowie .rotł"k Ję
ale.... feoic%oeco
korektora ....
e". - .nlIdaeoia tł. rdla"i1ilacji aarUldow .Iuc"u tłmc:i ~l,,
c"y"". Aparat teo
pro adaaI -J' tło wj por w OiROaaDe}
U.ici a f"my
iemeo.. Oloff.ie
pierw.~y

ru

lr8ecJl

iDtyaier...

a

au

i

rych

O sytuacji panującej w lasoc'to, że w ciągu tylko

trzech os/otmch dni wydarzy/o
się

do .rodukrJi ory!!in oe u~obenie o au .. ie .,otektor.lt".
Ma ono l laDo"""". z ktor ell
kake - co ~ t ao .. o~cla - poawala

Da

",,,so
•

a

alęfto La

woduje

re~ulacJe

natt:łenia

dla u ba pra c@;o. le·

ololli o la rC/["'a" Ji
do l.S4 det! beli. Po.
to, t o .. e'
iec. ~

Dłeebaaiuaym

u

zkodzeme. na-

~d...
Ju ba.
ab olu tai.. Sluebe. 1Il0 a d7i~kl one .. doicl u
ko wemu u Iy ..t po nec,loe

d ..... i~ki.
Kra 0"

ry kon Irukton. IInyaU bb miniatur wa. '"eo .. :t
ersJO: .. tekaon·U'"
p zWalaj e4 IUd".om
pozbawloay. lucllu ty t w 'wireie dz .. i~
Ii<..... "ej t "'ani.. oie ) .. ,
Jednak r6wllozoac"oe ae Iy e-

COlo

OD

••

105

pożarów leśnych.

z cze-

go 50 wybuchlo w środę. l2 bm .
Splonęlo w tym czasie m in. 11
ha losów w nodleśmctw.e No wogród w woj. 'omżyńskim, o 6
ho drzewostanów - /colo Tur/ca
w woj. konińskim .
Opody, które przeszły ostatnio
nad kro lem. no krótko zmOlejszyły
to zogroże",e. T,zebo o
tym przypominać tym wszystkim,
Ictórry wiośnie teraz p,zebywo/ą
no terenach leśnych, odpoczy·
wają tam. G/ówną przyczyną pożarów w drzewostanach ,est bowiem n eos/roźność ludzi Od lat

•bilo

diwięk6

niebezpieczeń
duże.

świ adczy

Joi-

półwetai
Pracy ..Elelr.
'et!baika" opra owaJo i .... ró .. a.

ae)

reglanach

stwo jest nowe( bardzo

DOKO.

owy.
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Jan

Stwierdzilonm.in. iż rozmowy w Belwederze Ofaz spotkanie popieża 1 genefolem WojCzwortek, 23 czerwoo br., byl,
r
cie<:hem Jaruzelskim majq dojo"" wiadomo, prywatnym dniem
pobytu Jana Powla II w Pol· • niosle znacze~e. Rcnmawiono
szczerze, otwOrcie,
nie
tajqc
sce. W godzinach pnedpolud.
odmiennych punktów wimenio,
niowych popież udoI się śmi
dzielono się wspólnq troskq o
głowcem z Kro«owa
w . rej~.n
nojwożniejsze dla
państwo
i
Tatr. JolI się sam wyroz.1 poznarodu sprawy, zastOO<lwiono
niej w przemówieniu · pożegnal
nod ich r<lzwiqzoniem. I n ie
nym no kro-kaws ' m lotntsku mogla być inaczej, gdyż
mi·
mógł spojrzeć z btisko no Tal06ć ojczystego domu jest notry
i
odetchnqć
powietrzem
szq wspólnq, wielką wort06ciq.
swojej mlodości... PopIeż miał
Tok więc cłmiś my społeczeństwu
okazję, nie tok jok za poprzednim rozem, zobaczyć ponoromę
najlepszy dowód, że diołog jest
konieczny, mOiŹliwy i owocny ukochonych przez siebie gór W
p . ęMnym s/.onecznym dniu. Postwierdził w
końcowej
części
godo bowiem dopisala . St()fl,()p rzemówienia Henryk Job/.ońslci.
wilo miłe uzupełnienie serdeczW imieniu episkopolu Polsoki
nej atmosfery, tym razem wypodziękowal papieiŻowi za wipOClynllu, po trudach wielodniozytę, za modlitwy
i p<Juczenio
wej pielg rzymie i.
kardynal Józef Glemp. Podzię
PłI
wyloc ie
z
krakowsllich
kowal on włochom
pClństwo
Bloń
Jon Poweł II leciał nad
wym i te renowym za
konse·
rodzinnymi Wa dowic o mi i od
kwefltne wspókfzia/.on ie w reoItrony Babiej Góry zbliż)'ł się
lizCKji
Pfog romu
pielgrzymki.
notf Gorce. , Helikopter zniżył
Mówco stwierchil m.i n.: .. Pragsię nad Turbaczem, gdzie dwuniemy żyć w ojczyźnie polcoju,
kroWe zotoczyl kolo, m.in. nad
wieOzqc, że dkl os i qgnięcia tekopłicq
posterskq zbudowaną
go pc:»łcoju potnebne j~t wylam .. lato temu no powitanie
trwale realizowanie zosod mopopież<l pedCZeM ówczesnej jerolnych, lowortych
w
ewango whyly. No
Turbaczu
pogeli i i nauczon iu
pClpies ·m.
JÓt'owioli go goprowcy Ofaz li Potnebny jest
syst motyczny
czni turyśc i.
w)"Silek budowania lep zego j\IW Zakoponem po.piesk i heliIra".
~er prleleciol nad miastem
Z kolei przemówierne wygłG
i wylqdoW<l1 n<l
Kośc~ e li sku .
sil Jon P<lweł II. WypowiaOo5tOtntqd jui -samochodem Jon
jqc słowo pożegnania podzię
f'owe! N udoi , i ę do DoOny
kowol najwyższym władzom PRL
Chochołowlkie-j
i spę<hił tofn
za to, ii dane mu było odwieuos nłl odpoczynllu.
dz i ć ojczyznę spelniojąc posłu
Jole zolcomun i OWO lo
8iure
SIę duszpostenkq b iskupa ~y
r~_ Stol icy $wi ętej, w tym
mu . )eJn Paweł 1/ podz i ękował
tInł.. Jan Poweł II przy jql P'1wszys-" im bez wyjqtk~, klórzy
wotnl. roozinę Wałęsów.
m i~ i udział w p rzygotowonill i
r«>wrót do Kro kowa nostqpil
pu.prowadzo n iu j ego - wizyty.
śmigłowcem
bezpośredn i o
no
Mów iqc o pouczególn.ych eto.. iej._we lotnisIc.o.
pech w izyty w ojczyźn i e popiei
W c~WCIrtek w gocKoinoch postwief4ził m..i n.: "Podczos mo~owych
no
pectkrcMcowje
pielgrz)'f'ls\1oIIioa" ojczy.tej
sIri", I.~sku Bo li ce odb)'ło ,j~
z._ i podkreśloł_ ..,.,Iollrot..,ec:~ wić poiegnQn.o cto.tojnie, że Pol,lc.o jest wspólny",
flegtI ~śao.
dobrem cołego ncrod" . no to
He uOelc(l(~ f~ "01dobro
muflą
być
otworci
,lU i Wot.,.onu lotni,k>o
przyWSl)"Scy j e j "Y"owie i cór6ci, bo
yłi pnecłstaw iciel e najwyinych
teN. dobro domogo s i ~ stolego
wfedz rob_ej Jh.Cl~polite j
i rzetelnego wysiłIN
colego
l u d _j
z p rlewodoniczqc'l""
społeczeństwo.
Pro9fW: bardzo
by stopn iowo po!tonone zostaly
JI~ !'ońsMo«l - """"'ie", Jep i ętrzące się trudności, by
Iocy .... agl i budować owoc"';e
Obecni byli członkowi e epi_oje ch i ś i juWo".
~ z pryMasem Pols " korU r oczystość dob i egło
kOolcO.
tlynołewl
JNef_
GI~;
wiKt .. icłt metropo/'to kro ow- Oz ioec i I Zokoponego i Moro wicy w ludow)/Ch strojach wrę
Jllri, ltoNł-,nał FroMinM ....c _ _ i.
czyły pap i eżowi kwiaty. Jencu
serdeczne pożegnonie z Henrylono rowki II
poz.drowiali
kiem Jobłońsll i m oraz z człO+'l
w oM, llłóny i tu pr ognęl i być
komi episitopotu Poklai.
blisJro popi eżo - rodo a. Ucz Jon Pawel II zatrzymuje się
Ile grupy wiemych zg r omadziły
no- stopni ach samolotu I raz ;
'41 równioei no ob r z-e-źoch lotSIcze unos i dłonie w pożegnal
nisko.
nym geście . Zg romochen i odpoOtkiNłfo wojskowo odeg r ało
wodojq owacj ą.
hymny waly4rońsk i i polsk i. Po O godz. 18.20 specjalny so piei, w towo rzys twi e p rz ewodmolbt -Polsk ich linii lotniczych
niczqcego Rody Państwo i p ry"Lot", ,,1ł- 62 - M ", z Jonem Po1ft05()
Polsk ',
odebrał
ro port
wiem II no pokładzie
wzniósł
dowódcy kompo r . honorowej.
s'ę w górę,
biorqc kurs
no
Po~ei pożegnał się z obecRzym .
nymi no lotnisku
przedstawiZ pollladu somo lotu Jon Pacielami w/.odz państwowych, p<Jweł " sIlierowal depeSJę
po·
slo"" no Sejm, g<l~odarzami
iegnałnq do Henryka
Jabłoń
regIOnu krokows-k .ego. Jon PaskIego.
wel II dluga zegnal s ię z przed·
RZYM PAP. Samolot specj ał
stawiClelami zagranicznych epinJ Polskiel) I.inii LotniCl ych, no
skopatów i polskim duchowień
pokładzie ktoR!go Jon Paweł Ił
stwem, z delegacjami wiernych
odbJI drogę powrotną do RZJz krok.ows-k ich porofii, . lOkOJ1mu, wJlądowal doll/adnie o gonicami ł zakonnikami.
Papież
,bime 20.00 na lotnisku
im.:
pożegnrn się również z pracowLeonardo da Vinci. Po kilkunikami slużb, które czuwaly nad
nastu minutach papież, w otojego bezpieczeństwem. Uczestczeniu d uchownJch towarzJfoZq- .
nicy ceremonii
pożegnaln ych
cych mu w podróży, wszedł do
udali się naslępnie w kieruoku
soli protokołu, gdzie oczekiwali
podium. Przemówienie
pożeg
nań
dostoj nie, watykańscy i
nalne wygłosil Henryk Jabłoń
ambasador PRL w Rzymie, Emil
s '<i.
WojtouełL
Jon Paweł II, uśmiechnięty, w
dobrym nastroju, pl'2Jwitol się
NUMER 123
kolejno z oCleliujqcymi go osobami, po czym sokierował
się
do somochodu. by w honorowej
ZE

ST . 1

"0-

En

STRONA 2

do ... marynarki
a Kiele.:czyż nie
już kolejny
raz. Cht:~nie
przyjeidżam,
bp to moje

·ka u

owr~ciłdoWat
DOIlOŃCZENJE

Jędrzejowa

l

awel
aSJsCle

wloskic:4,
lIarabinierów
na heliodrom znojdujący się
kilkanaście metrów
od budJnku dworca lotNuego.
Stąd,
godz. 20.30. odlecia/
śmiglowcem do Watykanu.
Po przybyciu do
Wotykanu
Jon Paweł II udoi się wprost
do boeJliki. aby pomodlić się
przJ grobie Św. Piłltra.
Pod
ollnami Polacu Apostolskiego na
popieża oczekiwało, mimo póź
nej godziny. spora grupo wiernJch, 011010 trzech trsięcy osób,
którzy chcieli powitoć biskupa
Rzymu, powracojąeegG z..-podrOą. Jon Pawel H .,c'" iI się z
okno s_i biblio• •i prywatnej
i podziękował "ymionoM za
",odlit.,. .tóre lowanyu'" lnU
w pielgrzymce do Pols.i.
Papieź ucbielil Joe",.",
bicigosłowieństwa i iyu" in!
d'obrej noc,.
udać

się

°

°

ł'ot .

T. S7.midt

Z oka:l.ji Dni Morza na K ieleen}'anłe pil"Wbywają
oficer owie Marynark i
_jennej. JeOn}' .... Bida jnł " _•• 4.r ppor.
Art.r Wilipkiewies. Oto co nam
pr;zek: 2.8ł w FClIImowie:

,

Osiedla naszych marzen
1IT'a. 1
niem głównego ciqgu pleu~
Waclui niego w budyn och
przewiduje się
.....
_
i handlowe. U wylotu 1I0Ś
prz,ston i autobulOw ••
W poszczególnych osiedloch
budowane będą bIoIIi »1-, lVi V-kondygnacyjne. Wś ród nich
nojprawdopodobAiej wybudowony zostanie jeden wyższy, dominujqC'f, który MO pełnić funkcję
pUnktu
OI'ientOcyjnego.
Przewidz iano dwa typy zabudowy : 111- i lV-koodygnocyjnq,
go leri>owq z poddouem i do budowCHlym w port.n. po II 0j.m '*;e ".,y", wys,,", i ętY'"
no
ogródek. Tego
typu
budyn '
JJOwsłanq od strony istniejqcej
ulicy G runwa ldzk ie j. W północ
nym re jon ie zoś zabudowo bę
dzie podobna, ole ze zróżn ;.
cowo.n..,,,, ukształtowan i _ bud ków . róż.,..,.." i 1 099~i.
iekawi« rozwi ązane 1OStoIy we j śc i a doo budynlców.
ZosaOą w przy podli u
'1-kondygnacyjnych jest
_iści e
usytuowone no ~omM parte-

C

.u, .wższych n<rtomiost - na
poziomie piwnic. Przy wejśc i ach
zloltoJi.OWGne będq hole, wózkownie, ro_ro\l\lOie, suszarn ie,
Pfołnie,
e_ntuoln ie warsztaty
domowe. W budynkoch IV- ondygnoqtnych przy sprzyjojqcym
ukształtowaniu teten" wygosp<J·
dor__ zoslonq też pomienc.zenio
przeznoczone
no
MOle pu~y ~u9owe, hond/o_, bqdź mies.dlonfO dla .Mepełnosprawnych.
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Glos
z Polski
jęcia jako pUnktu Ull/jśda
b C1'łC'1I0 łacfu w EU1'Opl ,

zawcwtl/ch um6w i porozumień,
o zamiaat uczell6łow go rozliczania
wielkości
.iI
jed j
C2l1 druuU>; "1'0711/. "al żałobl/
w r4d1fkalnl/ apos6b p1'Zl/stqpił do ,..alistl/CZ_II0 Jtomp1'omilu. z_i",
l> dz1" za pd.f..
no.
Wiele ~wi .i( w Pradu "
%4ul."iu _
,'''U W.chód
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Do p6łmelka Zllromadzc n 14
p1'aakiello lIło. zabrało jui po.nad 1000 o 6b, nie borak UlI/POwiedzi polemicznI/ch, Ul Z1/stki
wl/ tllpłm1a "ac clłow."
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u' tl/m względZIe
bl/ło
u'l/ltqpiOlnie
ttauegO
p1'zedatau:iclela, Andrzeja &1eu,. kieIlO, któr poclkre lił rolę 101' półpracl/ kulturalnej
w
zbliżan'i u narod6w, w · lep,zl/m
pomau:aniu . ię chocbll przez
UlI/mi oę U.'artości i dóbr kvltu,.alnl/ch.
6wca zwrócił J dnak Jednocześnie uwagę na to,
:Ź~ w
o.tatnim CZASie obuo r
kulturl/ tClIkOr%l/stllu:anll j st
do podlI/tania wnlki ideolog l cm;, do dzielenia a nie
cz ia ludzi wokół szlachetnI/ch
cł<16w humoni$tl/ctnllch.
Po szechni 2nonllm termil'lem s'ajł'
ię okrdlenie; agre]G ,..,,1turalfta.
"I/ch.

"ie WI/ltarcza JUŻ .ama łu:ia 
domoał Zall1'ou-nia, że
t n ba
",k na]szl/bcl j, tGlcz
blO1'qC
pod uwallę hterę prau'a, zrobit
UI/st ko, bl/ 1'atował po.k6j. llt.nie]e kO'l'liecznolc! przl/-
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W tych dniach. ..do P r ~ę
bioMW H 1JrW
plX.vwcaeeo"
.1ędn.eJOW ie i we W~aezow i~
do&ta.r<.'~o_ ~oI.e~
~ Uli e Z5
ton <.'ui<ru pocbodZłtCeco z C J k r ąwnl.
.....
Ciechanowie.
Vł
kalecie rodaOowywan ia waconó ...· t w iera zono . ile w
Zle<a
on niem.ł" ..... oń.
Kom" ja z ud zia łem pr~ aVIiI e le l ., anepid
\J -a lił8. :i~
cukier . st z.aniec'Zy.zc~or..~ n_wozem sztucznym, ictory pruw<ń.ono lloiedawno t ymi
a m!'"'.
wagonami. P rodukt nadaje s;e
do wy r zucen ·a. Je.g4 wa.rtO&<.
"K r e ' ono na 1.5 mln zl.
Kry~y , )a.k wida ć, wele ó ry ~
z,arniast na u'zyć od z ...·yculł
od myśl e nia I
kaiKU owan ;<I
Tym icaryCod ny m marnotraw6l
Uf,' w
. f c j o rize KR MO w Jęd~:rejow :e.(aUl)
Zachód,
te 'lilko '"
ri4ch poh'I/CznllCh cZII

,nadzeniu

-u.,.

rnotr

fi

o e
osiedti, .
których
zamioeszko 0/&0/.0
1. tys.
ludzi będri« \ei niewqtpl iCN oI.ii tj. ... , . . Zł _rwQ
'r.M ~
Dni
wie dużo terenów zielonyc h.
.JeOJińsll... W precra.ie
prM- - ploców zabaw dla chieci, pOł'
wW.i _
wiele
. a 1M . - . kingów w pobłiiv domów o raz
pre. kwlt.r.'B. .... .pertewyda,
przewidaione
do budowy w
rek~ Jn1ek
i .. Io.w.w dl.
późni ejszy", etoPe gof'aie, wiePKątelr: trsydniewqe
festy ••
/.opoziomowe, Kenlrolizowo ne.
• led,.. 17 ba terenit .i-e ·
wece "rodka W
lA.
t .)
(a-z'

W dl/akuaji o bUpl cumtwi
Europl/
bordzo aktl/U.'ni .q
przedalau' leiel nasz 110 kra]".
Z u' lelką uwogq
ll'l/sluchano
np. wllstąpień poal6tL': RI/uarda WO"'II i Zdzi$ławo Cz IZ jkr-Sochockiego. P, rU.' 21/, m~
Wląc o stosunkach Wlchód
Zachód stwierdzil. że niell tli,
nie potraJiooo w PEłni wl/korZI/ 'ał porozvm. "h
l' Ich,
odprężeniu
politl/czn mu ' "1
towanyl2l/lO odpręzenie mihtarn . W ob cne], _pięte; IItUCK]i . międzvnarodowe; • potrz bo" Jut ul/bki , POZl/t1/1Dne ustosunkowanie .ię Za odu do
p1'opo I/C};
zgło.
ej
p1'zez Uklad Warszawski, a dotl/cząc ; zawarcia p01'oZ1łm4eaia
o W20) mnl/m wl/rzeczeniu uę
si/V, pot,.z lml/ ~ It W%Tost zaulania międzl/ dwom« "rOfł4lmi.
Z
wl/stqJli i m
Rl/lza1'da
"/oJnI/
JlO1'f,poMowal
11101
Zdzisława CUluj ...Sochac:ki go, kUwU Itwłerdzłl. JOl dzU

dzinne strony. Pochodzt: z
drzejowa. J ak trafiłem z
niedużego mia ta
leżącego
glębi lądu na Wybr.reże?
W
roku
W56
mnie do woj ka i U'afilem
czas do Centrum Szkolenia pe.
cjal istów M arynarki Wojennej
w Ustce. Po przeszkoleniu rozpocząłem
lużbę
w jednOStce
był
to
łatwy
okres
' ie
. lużba w Marynał'ce Wo jennej
jest ciężka - wymaga doskonalego s ta nu zdrowia i d użej odpornc>Sc i psychicznej. Kilkunatodniowe pobyty na ok ręta ch.
udział w ćw iczeniach , monolo·
nia w \[oaywania tych samych
czy n n ości potrafią załamać na·
wet silnych.
Mnle slużba
'oj kowa noe
załamała . W cz
ie jej trwan ie
ukończy lem średnią nkolę. Po
wyjściu z wojska
r01.p<>Cąle n.
studia na Uniwersytecie Gd_nsk im . Jestem absolwentem Wvdziału Psychol OC ii te j uczeln i.'
Poz06 t alem też w iecn ' Marv·
narce Wojennej. Obei!nie prac;'.
ję w
zpitalu Mary nark i Wojennej ,.. Gda ńs k u -Oliw i e . P la·
cówka ta świadczy usługi n:.
tylko dla woj ka. W r amacn po·
mocy medycyn ie cywilnej przy.·
mowan i ą raz w tygodniu pa·
cjenci z terenu całego _T r ó jm'.sta.
Nie jest to zresztą od osobniony przykład włączan ia
:ę
lu żb Marynarki Wojenne j UD
życia społecweeo i g06poda rczeCo kraj u . Nasi ż o łnierze pierwsi usuwali zniszczenia powsla '.
podcza
sztormu
szalej ąceg o
.... iosną na W~-brzeż u. P r zysz.
t eż z pomocą ludności Zuła w po
zal aniu tych terenów przez powÓ<!ż .
.
W tym roku m ija.
lat
powstania
Marynark i Wojennej. Rocz.nica ta 7.00St anie u akcentowana
podczas
tetoroc~
nvch centralnvch Dn i Morza ...
zczecinie. Ńa Zale ie
zeze·
cińsk i m odbęd, się pokazy jecnostek pływających. Weuną ..
nich \WUiał jedn~ki obron"
wybrzeża wespół z j'ednostka m
Marynarlti Wojennej.
_.
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Sm.acznego

• Ratunek przyszedł z Krakowa • Pierwsze ukcesy kon erwator~
• Lopaty archeologów zasypuj mury grodzi ka zy Mieszko był pierw zy?
- Gniewosz kontra królowa Jadwiga Ludzie uciekają w 'wiat
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Kiedy po roku panowania •
Polsce Jctd.iga Andegawenka
da ulrońaeni. lat .unastu, co cz,nilo jq zdolną do
rozpoa~ia pożycia małżeńskiego według ówczesnego prawa, w
sił!łplli. uas rvt.. w Kra._ie zjawił się szesnastoletni Wil Im,
arcp.qź, Habsburg- Siedem lat *cześniej człoefoletnia
Jadwiga
Rostała jego ionq i arcyksiqię Wiłheł", pnybył by KonSumOwaĆ
dziecięce Małieństwo, a ca za tym szlo - zasiąść
tronie polAiM. PIa", d,nastrczne Habsburgów brłY jednak sprzeczne z i~
teresa . Królestwa PoIs.iego, którego panowie wolełi alians z
Litwą i miełi dła Jadwigi innego męia - poganina Jagiełłę. Wilheł"" .tóry ja. w romansie zdołał zakrość się na Wawel, zostol
z kraju, a • roku następnym odbyla się elekcja ochrzclonego już Jagiełl, na tron polski i ślub z Jadwigą, lrtÓł'a uznało
wyiszość racji państwowych nad osobistym szczęściem.. O ty", co
d • • Iię na Wawełu · mięchy Ja.igq a Wilh mem krążył, pło i.
Dla OCZJncz ia królowej od podejrzeń i dla zam.nięcia ust
potwarcom odb,I się w wiślidiej .o/egiacie 5qd nad Jadwigq. Sąd
uniewinnił królową. a rycerza-plotkarza., Gniewosza
zDalewie,
uznał winn,m oszczerstwa i dol mu do wyboru: olbo stanie
do
pojedynłnt l[ tO rycenami, ol
to co napl ' d odszczeka. Wolal
zbliżaha ~

/l-

ad Nidą, k'il'ltanoście kHome"ów od ujścia do Wimiassly, leży Wiślica,
t-eOllko. które po drugiej wojnie
świo"-ej wykopo~iSlko archeologiczne IICz,niły słownym . Nojpi rw szkody wojenne UjOWFlity
isblfen ie romań5iki-ch murów w
Badan ia
gotyckiej kol egiacie.
trwały od 1949 roku, ole
do piero w 1958 przystąpi ono do
bodanio kolegiaty. W drug im
roku proc lopoty archeologów
odkryły senso-cję:
w podziemiach kościoła no pewnej Ię
bolcośol znojdowoly si!! res tki
murów wcześni ej s ych budowli
sol\crolnych i płyto pasodzokowa
z gipsiJ, bladoróżowo. o po-.MerzcOOJ 10 m kw. podz ielono
no dwa kwo-dfaty z noiez.... ykłą
ko-mpozycją
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figuralną:

sze5ć

postaci ot>Qczonyc h bogatą bor·
diurq
z plec.onkl
roślinn ej,
wyobrażeń smoków, gryfa, Iwo
i centauro. PrzYPus zczefl ia niektÓ4ych historyków identyfikujQ
mężczyznę z górn ego kwadra tu to-ko Henryka
Sandomierskiego (bohater
"Czerwonych
tarcz" Iwo.sdCłewiczo, jeden z
n.elicznych Polaków - ucze Sltników wypraw krzyżowych), o
po toć mężczyzny l kwadratu
dolnego joko ks i ęc i a Ko~ i m i e 
r lO
SpfOwied1iwego. który Wiślicę
uczynil
stolicą
swojej
dzielnicy w latach 1167-n. Posadzkę wlerkzy n<Ji)is : "Ci oto
pragną podeptani , oby mogli
wznieść się do gwiazd". Je szcze wi~5Zą sensacją było od krycie murów przedromańskiego
kościół!to, w5ród ktÓfych
znojdowało się tajemnicze nieckowate zagłębienie, starsze o-d

murów kościółlco. Według IWpotezy j t to misa chrzcie1no,
ole naukowcy nie są zgodni co
do czasu powsta.nia i dotują ją
na dziewiąty - dzies i ąty
wi k.
Zo-kłodając. że
jest to miso
chrzcielno z dziewiątego wieku
mamy
upersensocję:
' Iod
chrześcijoństwo
wyprzedzojqoego o praWIe s.tulecie przyjęcie
chrztu przez Mieszko I. Pobtoiskie potężnemu poń5otwu Wielkich Moraw pańsłVll'O Wiślo-n nad
Ni dą i W i słą musiało podlegać
wplywom potężniejszego sąs i a 
da. W dzi wiątym wieku w
Wie~kich
Morawach
działo"
misjonarz - bracia CYrr1 i
~tody,
którzy opracowali liturgię slowiońsłtq i prawdopodobn ie w tym obrządlc:u z~stoł
ochrzczony ni e zna-ny nom ks ią
żę Wi' lon. Odkryto równiei śla
dy
oru ks i ąi.ęc go, przy dzisi e jSI i ulicy Targow j. gród no
nod<!idz i ńskich łąko-ch, fund menty dwóch !rościołów oraz
inne ' wiodectwo histor" mia stec,ko .
-lwnie
sensacyjne
b yły
dzieje - wykopolisk. Brok
rozwagi przy zabezpieczaniu orclleolog icznych skOfbów
spowodooval, że już woItró4c
płyto pcrsodzkowo lostola
zoawkowono przez grzyby; wodo
i gayby zaotaltowoly również
fundamenty kGŚCi4łko z misą
chrzcielną . Zaczęło
ię traged io
wi ślickk:h odIcryć. Ostatnie dwa
Ioto prtynoSlQ
ewielkie, ole
korzystne zmion.y. Konserwatorom u<łoło się osiągnąć pierwsze slAccesy przy zabezpieczaniu płyty posadzkowej. ZosIugo
w tym kr<*owskiego konserwo-
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No terenie grodzisko. gdzie
przed klty odslonięto ffogmenty mUfóW obronflYch,
zasto-ję
Ofcłleologów przy
pracy aGwrotnej: z06ypują to co zostało
od lonięte. Samochód l PGR
w GOfYsłowicoch przywiózl akurot piach i łopoty Q<'C
logów
narzucajq go na dewos.towa~
przez poręnoście lo. mury grod zi ka. Muszą poczekać do
I
zych cza ów.
Dzisiaj Wi5lico jest supersen o cją - po staremu
no
popierze. Niewiele l t go, co
w rTWosteczku zostalo odbyte,
mOle zobaczyć turysto.
No
obejrzenie płyty trzeba mieć
zezwolenie wojewódzkieqo konserwatora zooytltów.
O
tym
CZym byla mi06teczko
moino
dowiedzieć się w muzeum,
obejrzeć trochę
ek ponotów I
Ir1<Jcznie ""ęcej tobloic i reprodukcJ!. Supeł en acji turysto nie
zobaczy.
iewielu turystów .zo łqdo
zre ztq dz.ś do WI·liq. W
ubiegłym roku
nie bylo
oni jedn j wyd eC2kl, w tym roku pojawiło się trochę wycieczek szkolnyen t nojb'ższej odległo ' oi i jedno "'Pozo
wojewódzIwo - z Wo-cJowic. SenAie
tu i nijało. Luazie
z Wiśłicy
ud koją. nukoją zczęsc.o w
5wiecie. SIIorby wHlickie czekają 00 lepsze <kiL
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toro, doc. Witoido Zolewskiego.
Zopewniono odpowiedniq wentylocję podzi&mi
katedry_ 0czyszclono boptysted um. WczeinieJ ł>owstrzymono
inwazję
g rzybów,
Kierowniclka wi śi! oIriego ",uleum regionalnego,
PeIogio
Bugaj otw4era cięi,.ki . ielazf!
drzwi w bocznej ścianie kol&gioty i prowO<łzi mnie w dół.
do podzienM. Kilko metrów niżej
w świetle ele6:tryanych
lamp widać plqtoninę Nutowoń i booder. Po lewej stron",
zno-jduje się slynnO posadzko.
Dzisiaj stan jej jeM żałosnr.
Postaci prawie nie widać. Na
po pę!ton ej płoycH leiy kun,. o
co jest pod kuaem ł Jo4[i Jest
staon płytył Sprawę
powinny
wyjośnić tegoroczne proce doc.
Zalewskiego, kbÓre mojq rozpoczqć się w lipcu. NajtrudniejRe jest ciągle przed kons~
toro-mi: utwardzić masę gip$o-

ortury i wyrok

w-

G-
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nsowe kontra

U rzę
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problemach k

zlałtowania świadomości

po atnicy

finan owej

w społeczeństwie rozmawiamy z za tępcą dyrektora
Izby Skarbowej w Radomiu - KAZIMIERZEM IW AŃ 

CEM.
- Na cał)m świecie władze
finan owe są szanowane i uzaawane .
nas nalomiast - nie.
I;<k pan ądJ:J, dliilczer;o?
OWS.letn. Przykład PRL stallom tu niechlubny
wyjątek.
Utarło się u nas
przel<onanie,
że urzędy
finansowe są ziem
Il awet n:ekonieeznym, gdyz jako takie, musiałyby być tolerowane, leez po prostu ziem zbęd
IlYm, niepotrzebnvm Wvmv 'l olIym po l O, by mal.retować
» ry w atną

inicjatywę
Władze
1inaru;owe trzeba więc oszukiwać. Zwłaszcza że uchodz.i
to
b ezkarnie. O tym, skąd wzięło
11<: takie nastawienie społeczen

s twa do fis '.<usa. można by m6'" ie dlugo Oczywiście błędy 54
zarówno po jednej, jak i drul iej stronie. Najislotniej6ze jest
}e<ina.k to. ż e kładzie me }UŻ
))odwal j,ny pod nowy rzetelny
Iystem f Lokalny.
- Co w tf' j dziedzinie j ut u o . iono?
- Zapoc~ tk owano ew idencjo.owanie obrot ów w gospodar e
Jlieuspoł ecznionej , które są pod_
.tawą do obli czani a
wymiaru
p od a.tk u
w
bieżący m
roku.
Wprowad z ono nowe rozwia'La. ia w zasadach naJi.czani a PO4alku dochodowego i obrotoweCO
Zmniejszono
mianowicie
procresję podatkową, co umoi.• wi rzemieślnikom
uzy.. kanie
w i ększej
akumulacjL
Po",'iedziano ia no. że domiar6w nie
wolno nakladać WSU!CZ Zre!ormowano orga·nizacj ę podstawowego anarat u Ci naru;,owego. utworzono urzędy I izby skarbowe, wymieniono pracowników
Decyzje u fZedów
finansowych
podJ~ga j ą
kontroli sadow~j
i
podatn icy mogą
i~ za!; k.a riać.
Słowem
res ort
stworzył
iuż
warun ki do uczc. wych układów
pomi~zv urzędem a DOdatn ik ami
- Zmiany te "" swoim umierzeniu mialy wplvn~ na
awięk unie rzelelno5ei finan,ow~j z. slrony podatników Csy
. dalo ,ie ten cel o,>illlr;nać?
.
- Przepisy o konlecznoi;ci ew :dencionowania obrotów obow iazui ll od I marca e~o roku
Przeprowadzone
DOd
koniec
m iesiaca kontrole wYkazały że
w naimn iej połowa prywatnych
właścic ieli skleDÓw. rzemi~ślni
k6w. nie prQwad z! ksial! obrGWW, bąd ż czyn! t o n:erz~telnie
Zgodn ie z u~taleniami samorzad6w rzemiosła
I prvwatne!!o
handlu oraz Ministerstwa Fin ansów - aoarat DOdatkowy
nie wyciągnął w tym okres' e
kon.~ ekwencji skarbowo-karnych
wobec
niez.dvsryplinowa.nvch
SDOdz!ewan o sic. że leooze "k lI k i może lu przvn i~ść metoda
perswa zj.!.
Druga kontrola w m.oju wykazała. niestety,
ie
zjawi!;ko
a i erzelelności nie maleje Tvm
r azem jednak na winnych nałożono kary I!TZ\'Wny
. t w'erd ll)/l o, że rzemi ' ln'cy nal(min-

Wzrasta zasobność
radomskich bibliotek
ystematycznie W.Lrasta ks.ę
,ozbiór bibliotek wOJ w6dztwa
radomskiego. Obecnie stan ich
posiadania
wynosi
1.900 Łys
wOlumin6w, a na 100 mieszkanc6w regionu przypada ponad
270 książek, z księgozbioru za~
korzyst a
138 tys czytelników
W czasie tegorocznych majowych Dni oddano do użylku
nową
bibliotekę
w dzielnicy
KOlejarz w Szydłowcu oraz bibliotekę dziecięcą
na o<siedlu
XV-lecia w Radomio.t,

m
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nie nie wystawIaJą rachunków
na towar do dalszej odsprzedaży, właścic.ele skleDÓW z.a5 nie
wykazują faktycznych obrotów.
Mechanizmy zaniżania obrot6w
są nam dobrze znane. leez są
one !.rudne do wykrycia.
W tym roku stosujemy wobec nieuczciwych taryfę ulgGwą W nrzy "zły m roku będzi e
my jednak eliminować takich
ludzi z naszego życia I(ospodarczego poprzez cofanie im zez..
woleń
Muszą nam iednak
w
tym pomóc samorządy reprezentujace prywatny handel
i
rzemi06ło.
My
wystawiamy
wni06k'i do Izby Rzemieślniczej
ale eofnil;'Cie zezwolenia zaleiy
jednak od opinii samorzadu.
Które branże szczer;ólnie
"kantuj Jl" klientów'
- Przede wszystkim te, na
kt6rych towary jest popyt, a
w ięc branże:
obuwnicza, boudowlana, metalowa, motoryzacyjna,
gastronomiczna.
Na
wszystkie wyroby
produkCji
prywatnej są ceny umowne.
J cttoć gospodarka nieulipołecz
n iona w porównaniu z uspołe
cznioną ..... prowadziła DOdwviki
doŚĆ umiarkowane m:mo to
zyski ma duzo większe. Uwałla
ta dotyczy głównie produkcji z
odpadów, aJe nie ty lko. My 0czywiście możemy nałożyć wysoki podateok I uszczuplić
le
nadmierne dochody producen ta.
Uważamy jednak, ze nie o to
chodzi Z punktu widzeni... połecznel:o
będ zie
duio lepiej,
jeśli

samorządy

będą

czuwać

nad cenami i n ie dopuszczać
do nadm ierneg o windowania ich
w I(órę
- Wieh. p rzedlltawicieli
'1_
wałnej
inicjał wy
ehee
ię
a bko wzbor;aeie, ponieważ Ole
wieuy
w sta b iłno"
p olityki
wobec ter;o sektora .. ,
- My si ę. że oowodów do takicb obaw n:e oow inno być. We
wSl.ys tkich dokumentach gwarantuje się stabilność rozwoJu
rzemiosła do
1990 r. Fak t em
jelit Jednak, że ludzie w .. pisane" nie wierzą
- Powiedział pan na począt
ku, ie na braku autor tełu ._
rzędów finan owych
sawai Iy
równiei błędy popełnion. przez
te In tvtucje. Jakie są więc
/:warancje. i. I m razem .ni_
kniemy pom\lek?
- Budowie autorytetu władz
finansowych służą m .i n. nowo
powołane urzęay i Izby skarbowe Dobór pracowników do tych
instytucji jest bardzo staranny.
Werv fi.ki)cji zostali takie OOC\.dani pracown:cy wszystkich innych
urzedów
finansowych .
Dażymy dO unianv
nastawien ia urzędnik6w wobec rzemieśl
ników To my nrzecież mamy
im służ ,t. a nie odwrotnie Naszym obowiązkiem
iest w . ęc
ja .. n o inf orm ow ać ich n ie tvl.k o
o obow;ązkach. ale również o
przy lu~uiacYch im un~3Wnte
niach. rzetelnie i uczciwie kont.rolo,," ać, karać' Być nieprzek:lpnym.
G:ówną
gwarancją
ipst jedn ...lt to. że teraz nasza
dz iałal nobć nodlega kO:ltroll ,ad o ....·ej.
-

\V krę/lu uinlere~owan b -

ię rowniri /lO podarka u.społ.czniona . Jaka j~t'
'wiadomo"
finan owa przed'ębior Iw pańshnwH'h!
DoŚĆ
wysoka.
• 'a
~ół
przed.'i ię bio~stwa rzeteln'e
wyw I ązują się z obowiazk6w Dodatkowvch Faktem Jest jednak,
że za 5 miesięc y te!!o roku odprowadzilismy
z u połecznio
nvch zakład6w nracv do budietu państwa 180 mln zł I tvtu łu nieplacen ia nodatk6w
WTkroczenia 'e 'ednak przew żnie
.... ynikałv z błędnej internretacH nrzenLsów, a nie z chęci 0szustwa
Nie chodzi jednak o to. od
kOf(o śc:ągniemy więcej p. nię
dzy - CIy od ,ospodarki uspołee7.nloneJ,
czy niellspoł~z..
Aionej 0g61n ;e wpływy I tytułu podatk6w są niewielkie i
I Ale one wa.ż.ą 1Ia. budieci.e.
1.-

hl' znajduie

dz:e o lo, aby WSZyscy podaL
nicy czuli się zooowiąza.ni do
uczciwego postępowania wzglę
dem władz fiskal nych Abvśmy
nie spotykali się naj!minnie %
przypadkami nieuczciwości i 0szustw Aby tym praktykom
t owarzyszyła
opinia potępi ooia
publicznego. Jeśli uda nam się
osiągnąć te cele, wówczas
Gczyści
się
atmosfera
wokół
prywatnej inicjatywy i wszystkich tych ludzi. których Ulrob_
ki są duż o wyższe od przecięt
nej krajowej Zależy na
tym
wladzom nolitvcznym i administracyjnym. Powinno na
tym
również zależeć izbom rzemieśl 
niczym I samym rzemleślni'kom,
ajentom, handlowcom . W ich
własnym
dobrze rozumianym
interesie.
Dzięk u ję za rozm owę.
MARIA R ECHO W ICZ
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Garnaa.rz ze liwoim
poma ca ojcu.

I S-leWm

eh ę mie

s yn e m Lb/!illkiem , k liry
F.t. KA W - O . Hllt rticki

den
ch a
tat,
Poll

lec;

ni~

IM'

Twórcy ludowi

prz~i

sionych z wiejskiego krajobrazu, z wiejskich chałup, było dla niego zajęciem o wiele
ciekawszym
niż
toczenie
garnk6w,
toteż
z ogromną pas j ą Ie-p:ł te swoje figurki - ludz.i,
zwi.erzęta, ptaki.

ła

!)O'Z.

PO \!

trz!
<tó

ml1J

Anioły,

święci,

k.pq, w ieiui a' y liny IIracy
w pol u. Twardowski a a lI ol. cie
$e ty łk o
ni cktóre li . .ob liwy h
/lJiDianycb . . ta i w
o/:romnej ealerii, k tirej twirą jest STEFAN
8 0WrRSKl, /larnean ze .!Ii Cbahlpki k.lo Korawiey. M i esz k ań cy tej maleiakiej wiNkl, poło
tonej 11 d a ł e k a ..:t uesęnezaJlyeh kakti. oli
elek ła t u jm_ a li si ę /l arneo.r twem. DowodZIł
te
'la.4ły da w n y h p i iw l a racarskicla i ren tk i /l lini 'Dyeh n uzy ń w y d O'by w aue PU" ' . t ejszyd! r o nik.", pc dcJU.S orki,

W eiąr;u pon ad sześeill d ziesilłtkiw lal Iwqo
. y(lia w sposib mi.s łr:z.ewski Ildo*ooalil _ ij
w a rli8tat twón . y. erz:er;o
pc.twierdze.niem at
li n . liypłomy a:r.na.nia i na/lrody IIdobywan.
_ bilkuIWach sztuki ludowej o riża n odej
łem a ty~•. l<eco lizbany, .. a %o.l1y. talerze, 1Ili5Y.
.araki, ozdobne doniee IIpneliawane ~ w s k te llacb HCepelii" .. całej roI ce - 04 Kruo_
aS po Gdaillik, LllłtłiD , Ploc*. Sil ł
i e eluipor$ewaGe sa cranieę,
Puy garncarskim kole spędza Slefan So iilui większą część dni a , bo z.apewnia ODO byt
ca ł ej rodzi.nie. Mniej CZaf;U, niestety, pozostaje
lIa rzeżbę w glinie, a tę robotę lubi n ajbardziej. Związał się z nią na zaw3ze. Tęs k:ni e
wspomina przeszłoŚĆ, kiedy to ręce były mniej
spcac owane, palce bardziej g iętkie i ł atwiej
było wydobyć z gUny jakąś postać. Ale i dIz1ś
nfe bl-ak mu pomysłów twórczych, ci er pli wo6cl,
pasji w tych e.r1.ystycz.nych upodoba n iach. J est
Iwóreą bystrym,
wrażliwym,
doświadczonym,
tworzącym po!'D06t
między
wsią
a w ielkim

Zawoo gał1'ncarz a przechOdził w wielu rodzinach, zamie6zkując cb tę wieś, z pok olt;nia n a
pokole.nie. Tak też było w rodztn ie Sowlń,kich.
Pradziad e k, dzi adek i ojciec Stefana Sowińskie
go byli garncarzami. Tenże mial zaledwie 10 światem.
lat, gdy zaczął kręcić się po o}eow kim warszNiew ielu ju ż _lało • Ch ał llpkach mis trze ...
tacie. Początkowo ukradkiem. bo o jciec nie tej m ia.ry n
te r_ 8 wińlfti. J i ze f Gluuełl
chcia ł w domu drugiego garncarza
i wybrał j d a ie prow a d'ai wars:r.~:l.ł.v, jest na eIąuJ' t . 
mu inny lach . Syn jednak osta now i ł, że te«o rsc. Ni« w y, :uI je~eze piee /l arnC'wwk i • J a Da
wa,nzlatu n ie opuści, podobalo mu sil: \.o.
A rmań
je /lo. Pn;ełt y w _ ' ~ arnoa r k ie« o rze robi ojciec.
miosła n ie oGbywa się tu j ui jedlla'k, l a k d a.w!lauką zawodu radził sobie dobrze,
z bk() ni e j, li ojca na 5Yna.
pojmował
ekrely sztuki toczenia na kole
o będzi>e z warsztatem telana Sowińskie
_
garncar,kim, zwanym toczkiem. Za czął od
go, gdy Odejdzie on (n iebawem) na emeóoniozek, bo te wyk()nywać najłatwiej. Po "
ryturę? Tego
m istrz
ieszcze nie
wie,
latach terminowania potrafił samodzieln'e ro()bić
to wszystko co ojdec - a więc przede wszyst- K ie dyś myślał, i.e moie któryś z synów będ<zie
k,m wazy, miski. garnki na żur i mleko, dwo- lwntynuować dzieło jego życia, ale na to się
jaki i !.rojaki. s łowem wszystkie naczynia gli- nie zanosi, bo jeden z nich z.ostal mi~5 zC'Luchem
niane, które '6 wczas były na wsi w powszecb- i na wieś już nie wrót'i, drugi ma dopieco 1:1
Wprawdz ie obaj pod
nym użyciu w każd'vm domu . Ojciec chwalił lat i uczy się jeszcze
robotę.
Garncar"kie kolo kręciło się coraz kierunkiem ojca nauczyli się garnki lepić, ale
szYbciej. Teraz we dw6ch ut.rzymvwali l"Odzinę. gdzie im tam do do kc>nałości swego nauC2-yRęce
tefana oW i ńskiego okaz ały się jednak ciela. Chyba że córka - Elżbieta . Ta potl'ati
zręc:z.niejsze
D1Z
010
garncarskie. Kawałki najwięcej z rodzeństwa. .Jej specjalnością Sil
gliniane
zabawki.
Ma
gl'ny zam enia ły sil: pod icłl dotykiem w oaj- ptaszki gw ii.diąc e jednak swoje go,podar5two w
Obicach, czy
różn'ejsze figury przeważnie świętych. Ale
nie t lko te postacie fascyn owały twórcę. Szu- zamieni je na warsztat garn carski ? Ojciec z 00kał także tematów
'wieckich
z najbliższe,o 'Wątpiewaniem kręci gło ą. Będą chyba llłoootT
otocz nia, ze swoje-j rodz in nej
',1. Galeria " przelkazaniem le>go li'a.rmatu, w którym pełfigure-k powiększała się <> coraz to &Owe no- 00 glinianych wiejskloo mu.zykantów, wieśnia-tarie: gospodarz prz.y m iele n iu zboża w iarek pasących krowy i gę~i, żebraków, d i abłów,
lradycje, przesady,
nach, gospodyń pomagających przy pracy w polu klimatu wsi spowitej w
i d-ogladają ych chud-oby. I:rajKów z wie js kiCh 'Wierzen ia.
M BIA SO NAL
kapel. TWOTzenie tych postaci, jakby ż w~m
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onary "Bartka" - chyba
naj tarszego dębu w Pol e,
r?~;) ącego
W
Bartko ie
kolo Zagnańska, na skraju dawnej Puszczy
więtc>krzy kiei,
zielenią SIt:. Je·t to oznaka, że
drzewo żyje i przeprowadzona
kilka lat temu k Iracja .. odmła
d~aJąca" wy zła mu na zdrowie.

K

Z żadnym drzewem
rajIJ
nie wiąże się prawdOpodobnie
tyle leeend
co z ..Bartkiem".
Kiedyś pod
m dębem odprawiano święto Kupały . pod jego
konarami wyda ał wyroki Kazimien Wielki, odpoczywał Wła
dysław JagielIn I Jan nI Sobieski Wracając spod Wiedn ia do
Warszawy kr6l Jan ponoć na
pamiątkę
zw 'cięstwa umie." ił
w barlkowej dziupli rusznicę,
szablę, kilka dukat6w I b utel kl: wina Królewski ,,sejf" odkryli złodz.ieje I zabrali w zystko. Dziuple drzewa były podobno magazynami b roni. po stań
ców i partrzantów.
..Bartka" - jak kaid eo sędz.i
weeo ,taTUalZka . atakują r6iDo

choroby,

powodujące

m.in.
próchnicę poia. W 1922 r. oczyszczon o zmurszałe wnętru i zalano dziupl4: r:ementem, tworząc
"p'omtH;" o wadu 15 ton.
Przystępuj~ do kuracji .. odmladzaiącej" usurul:to wszystkie
slare cementowe plombT, wów-

wzmocnienie
potężnego
poia
drzewa.
Wokół druwa przeprowadzOno tzw. wcłębne nawodnienie
pn.ez zb dowanie kilkunastu studzienek, do których tłoczy si<
wodę z pobl ' kiego wodocillgU.
Cały obszar pod dl:bem W8tał
nawieziony wysokowartościową
ściółkIl I kompostem.
ry
te zabiegi
uratuj"
"Bartka" na długie la a'
Ob erwując
zamieranie
drzew w Sw ięt okrzY5klm Par Ił
arodowym I w lasach koło
IGelc wysuwa sil: prognozy rar:ze] pe6ymistyczne
Drzewa w
rejonach Białego Zagłębia I innych ośrodk6w przemyslowy-h
są osłabione na skutek systematycznego
zapylania almosf~r,:
przez cementownie, wapienntkiI inne wytw6rnle materiałów bJdowlanych oraz fa bryki róinych
gałęzi prz.emysłu Lasy atakowane są przez szlcodnikL
Aby uratować lasy l pornnUU
pczyrody dla potomności trzeba.
by wsryscy wykazywali więcej
\rOllkl o środowisko.
ANTONI K

e

czas

dopiero

przek onać,

można

'

-było

ogromny
jest
"Bartek" Do wnętrza pnia drzewa weszło bowiem aż 25 0łS6b.
Dziupla dębu została z.dezyn!ekowana i zabezpieczona tworzywem sztUezIlym. We wnętnu
drz.ewa um.iew.o:GllO tei duże
bale dębowe nas~e łrodkam\
chemic:mymJ.
JI1anowL1
_

http://sbc.wbp.kielce.pl
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(Rozmowa z Janem PawIem Gawlikiem)
Powołanie Teatr. l1zeesyo,łoszone w Cl'lldni'il
ub.r~ sbulwersował. c:sęść .pi-

-

p

politej,

nii publicznej. Pierwsza jeC.
wizja nie wzbudził a entuzjasmu. Skore ~ tych doświatl
czeniach podjął pan Jak. d yrektor teatru .dpow
'amoK
za t. waźne przedsięwzięcie, k
niewlłtpliwi e
kwarzyszyła
mil jakaś koncepcja._
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- Idea Teatru Rzeczypospolitej sięga do nlljistotniejst:ych
t radycji polskiego teatru. Jest
bo tradycja wędrowania. tradycja szukania coraz to innej, nowej widowni dla wybitnych
artyst6w i przedstawień . Przl!'%
cale dzies ięci olecia był to jeden z najżywotniejszych m~
ch anizmów polskiej sceny. Etatyzacja teatr6w, d-okonana w
Polsce w końcu lat 40. skutecznie unicestwiła ten mechanizm. Przybywało wyg6d, malaly obow iązki. Ruch bez mala ustał
potrzeba jednak
'><nosta ła . Jest t.o potrzeba upowszechnienia
sukcesu . Potrzeb a wymiany wartości. bez
\;t6rej każda sztuka
popaŚĆ
musi w zaściankowość.
- Tę rolę. w pewnym przynajmniej
stopniu,
spełniałY
liczne u nas festiwale i spotkania teatrame
(np.
Kalisz,
Opole, Toruń, Wroclaw). Czy
org anizowUla przez pana placówka m-a m ieć charakter konkurencyjny
wobec
inicjątyw
już istniejących?
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- Nic podobnego. Festiwale
teatralne
spelniają
doniosią
rolę w
procetiie ożyw Ia nia i
wy miany informacji w teatrze.
Są takU! dla publiczności szalenie atrakcyjne Nie ma mowy, by teatr nasz ograniczał
.eh działalność, ale wymiana
teatralna. caly ten Obieg do;wi adczeń i wartości.
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,Zyg unt"
W katedrze krÓlewskiej na
Wawelu za szła koniec-zność wymienienia części potężnych . konopnych. kilkudziesię!'iometro
wycb lin, slużącv!'h do rozhuśtywania .. Zvgmunta"
Lin
jest 12. zwi,ajlł ze wszystkich
stron wielkiej drewnianej ramy. na kt6rej zamocowany iest
najwięk.zv
z polski!'h dzwonów Za każdym razem. bv nad
Krakowem
popłynął
głęboki
bas 12-tonowego olbrzyma potrzeba
siły
dwunastu
ooób
oraz kiJku .,zmier.nik6w": ta
tr wająca przeciętnie około 10
minut czynnośl- wymaga dużeg~

wriłku
fizyczne~o .
są stali. rek:rutuja
się
najczęściej
spośród
pracownik6w Wawelu. młodych

Oz w-on nic

hist.oryk6w sztuki. architekt6w
itp., zwi.,zanych przeważnie z
wawelskim wzg6rzem więzami
rodzinnymi
i
tradycja.
Wś ród nich równiei mło~ kobiety.

rym m6wimy był do tej poey
uwarunkowany
n iedostatkiem
środków
i
przypadkowościII
inicjatyw. Powołanie Teatru
Rzeczypospolitej jest pr6bą IJ,poeządkowania
tej sytuacji.
Próbą stworzenia
preferencji
dla dzieł
najwybitniejszych,
których wymiana nie za,wsze
była dostateczna. Jetit on zatem szansą ofiarowaD<l najIE!IPszym.
- Potneba Iła k Jednak ulem ałe środków .••
- Niekoniecznie. Załoteniem
Teatru Rzeczypospolitej
jest
bowiem nie tyle iloŚĆ, 00 jakość. Tylko to. 00 najwartoś
ciowsze, ~ylko tlo, co naprawdę
pokazywać
należy.
Nie
wiem czy koszty radoonej improw i zacji, jaką Obserwuje się
często w tym zakresie, n ie są
wyższe od rzeczywlstycb kosztbw naszego p!:'zeds1ęwzlęcia.
W sytuacji dotkliwycb ograni~zeń i niezbędnycb oszczędnoś
ci również teatr powinien podp-orządkować

się

obow i ązują

cym wszystkich rygorom. Jesteśmy
zbyt biedni, by t!"Wonić pieniądze na zaw~e bardzo drogie lansowan ie miernoty, ale w imię elementarnych
interesów kultury nie możemy
wyrze-c się propa,gowania tego,
co stanowi o jej prawdziwej
żywotności. Gdyby od razu 3Jkcentowano powyższe oczywistości problem Teatru Rzeczy pospolitej byłby zapewne mniej
kontrowersyjny,
- Jak to wy,h,dać będzie
w praktyce?
- Tylko to, co naj lepsze zapraszać będziemy do Warszawy, tylko LO. co najbardziej
ważkie prezentować cbcemy w
Polsce. Oznacza to osiem do
dziesięciu premier zrealizowanych
aU6picjami naszego
teatr
War zawie - i dwie
do trzech razy więcej prezentacji tea tr6w stolee1:nvch i poza warszaw kicb w Polsce. Ten
drugi kierunek
obe cność
wybItnych przPdsta wień warszawskich na scenacb dużych
i małych m iast. w tym również miast
nie posiadającycb
wła nych
zespol6w - w daje
mi się naszą
najcenniejszą

te nie

należy

od razu spodz.ieZ'bJ't wiele: tlllk krawiec kraje, jak materi.i staje.
wl ue przeds~enia!
- Mamy w Polsce ponad 60
~ dramatycznych.
Potrzebna jest nie tyle jeszcze jedna
scena, ile idea "zagospodarowania" tego co już mamy.
P.rzynajmniej więc w pierwszym okresie chętnie będzie
my
rezygnować
z
własnej
twórcz.ości po to,
by pokazywać twórczość wybitnych zespołów. Chcemy być bardziej
instytucją artystyczną n iź jeszcze jeqną scenll w tradycyjnym rozumieniu tego pojęc ia.
Cbcemy jed'Ilak n ie tylko pośredniczyć w wymianie spekta.kli . Chcemy równ ież uczestniczyć w procesie ich społel'Z
nej promocji Stąd w na8Zych
plB'Ilach tak szeroka dokumentacja
prezentowanych dz ieł ,
stąd wydawnictwa,
wyslawy.
dyskusje
- Co _lIdzi pan • dysku_jach wokól rzekomego kryzysu in tytucjj teatru?
Można
być
kat trofistą,
możina miel: nadzieję. Krańco
wa mech.anizacja i dehumanizacja życia nie jest. jak są
dzę.
jedynym przeznaczeniem
gatU!llku
Wierzę na przykład
w szansę świadomo' i w zderzeniu z materią. A im wieksza świad-omość. im pełniejsza
sublimacja. tym teatr więcej
rna<'Zy i więcej wyraża. W · rM
w s zysbki!'h ztuk teatr wydaje
mi się najbaTdzit'j n~ i pojemny zaraze m . Jest on w 16locie sztuką rezonansu m ędzy
ludżmi. spos-obem wzaje mnego
komun ikowBnia się i wvm iany. Bez właściwego
klimatu
teatr nie może się rozwijać
Obumiera. Jest sztuką !'hwill.
jedvną.
która, napra wdę jedn-oczy i zależy od w zysŁkich
uczestnik6w
przeżycia.
Je t
więc rod zajem w pblnol v. kto
wie czy nie najgłebszej wśród
dostępnych. Bo n iczego n ie obie-cuje - I nie iele w istocie wymaga
Dziękuję z
wać

się

Apteko - muzeum

J

szansą·

Idea la ma przecież swoje
tradycje i może stać się liczą
się
~łużbą
społeczną na
rzecz teg<>"o co w teatrze zawsze najważniejsze i najbardziej
przejmujące
a rzecz jego a.trak<,yjn.ości i żywego rezonansu na widowni. Tak rozumiany
Teatr
Rzeczypospolite j
pragnie być jedynie plh'Tednikiem. ale poOŚredniklem świa
domym swoicb zadań i wymaga:ią<'ym wobec sieb;e. Chciał
by ię stać synonimem warto'ci. gwarancją jakości pokazywanych przed.tawień
Nie
może to być
więc
repertuar
przypadkowy. Wielka literatura narodowa, bogactwo polskiej tradycji i w - p6łczesno8ci
teatralnej - oto najważniej
sze kierunki naszych za'nlere.owań . A że m6wili. mv na
począt u o powścia"liwOilci
i
matf'rialnvc b rvgor3!'h całeJ!O
przeds ię wzięcia, m
zę dodać .
cą

Interesu 'IlC O zapowiadaj~ lilię obcbodv
rocz.n[cy mi e rci Jana KocbaoowSk iego przewidziane ." prz~złym roku . Ba rdzo staral1Die . przycOlowuja s;ę do n cb U
wła
dze, jak i społeczeństwo Radomia.
Obchody rozpoczną imprezy o charakterze
ogólnokrajowym. Będą to: orcanizowaoy
przez BW
kock r5 olastycwy 'Pod basłem
"J. n KochanOWlil i i jeco epoka". konk un.
.,Zycie i twórczość Jana Kochanowskieco" ...
ma.arstwie ludow m I ." tkaninie dW-.l05nowowe) ogl 'zoov przez ~uzeum W . RadOlTlSit;el Praco n' v WOle 6dzluej Bblioteki P u bHcznej natom iast przeprowadza dw ie
imprezy - kook rs n. ek libris oraz o ó!nowoje ód1.id turniej 'lI,iedzy o Janie z
Czarnolasu
W Zwoleniu i Czarooles'e kontynuowane
prace rewaloryzacyjne I porzadkowe D0biega końca remont prowadzony w t U1:eum
im J Kochanowsk iego ... Czaroo es!!! Dwór
otrzyma nowa l!lt"wację onz wvrem-ontowani z08tan'e kaplica Zakoń(' enie L:"fcb prac
nastapi oa przełom:!! 1983r
Przewidziany je.at także
crobowej Kochanowskich
leniu T u ... pruszl"m roku
aie 'ione ZCUłtkl rod in" K

Da . k-owych. PonadNa ukończeniu są już pr ce
ne z po- dliei.owy h to arzy
pIanowaDy l t oc61nocborz..,:lko 'aniem czarnoles,ueco parlt . Prze- to III ro u I
",' n, zlot druzvn ZłlP ~Azymut-Sycy
b;eeaJą sprawnie dz ię"i poro Y iolD'erzy r
na" I obóz naultowy p w l ęcony zyclu i
z jednostek O&:rę&U warszaw.1t 'eJ:o
Równiez w Radomiu uporza ~owane zos- lw6rczo I J Koch o sit ,ego
W przyszłym . ro u u aza Lę r6wn ież
taną miejsca z.w:llune t p-oet
PrKe konakoliczno ' iow e wydawnictwa, m.in. "Czalno u J K hanCY. sk ego" - praca zb.orowa pod redakcJ_ K My!ł"
iaeco. alb m
zdjęć pl. •. Z iemWl rodzinna Jan. Kocha now.kle o" Ponad to ... vdany za.taniae zb .6r
w erazy będllCvc b plonem konk rsu Iit.en.ckieco z 197 r hO I.ur Jana z Ctacnalas "
Dokładn" progr.m obcbod6w opracowanv
zC5tal przez Wo 'ew6dzkl Komitet Obchod6w
400 roczn.cy im erc! J Koch.no ..... ltiejto Na
cze e komitetu sto wo,ewoda radom kI.
- PrO!!ram ambltnv. choć ~kromny. iak
)e)l5~?'
prz" tał o na obE'Cny xrvz" owy cz
- mów i d "rektor Wydzia lu Kultu.rv UW w Radomiu
Zd~i
...
W
Gawr.
'
k
I.
Obecn
ie
nie
atal'
serwa or~ .e obejmll k.plicę Kochano kich
lele farnvm w Radom iu
Ponad ~o nas na r07dm chane Imprez" C ie zy fakt.
lalania w ielu insI " tucH pOZO';p~7epro ad l Się
zeref robót zwa7.an vc:'h z że efe"
'p It.on re nvm erektem
podn ienlem estety Iti Z ... o enia. Czarnola- tan~ na dł ... ze]
robót i~' remont muzeum w (harno es:e
Su , Policwe )
l kaplic .. olanuie ~ zorW
resta
'row
ne
lodzież
zkól 'rednich I podstawowvch
eźmie udZIał m.ln
w konkurs!~ ooe lvc- ganizowanie sali wystaw czasowych.
("-llł
im or
.ejmUu polon' t
ym Dl
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przy ..zlym roku obchodził
50-lecie
lnienia
a.pte-ka w Zacnab.,ku. Założona zo.,tała pnez SlaJlisław,
I Bole awa WoL.ki h, gdy Zagnań k
był
DlewieLką
Obaclą
LI z ną z k.~ku budynk6w, bez
elelctry!'l.lloO;;C..
wodOCIągów
1
przyslanku kolei żelaznej. W
okreSIe wOJny leok.
kupowali
tu Ulrowno
m<.'y, jak I partyzan!'1 Do dl>i' zapl:'wne dotrwdlaby
w
nie~ml nionym
ksztalcie, gdyby w 1943 roku
budy nKU Ole strawlł poz .. r, a
po odbudowa n.iu w rok p6źn ej
nie prze zła bandy!'klego oaPddu kwry ponown;e zrujnow11 wypo-;azen,e
Od kilkunastu I t placówkę
pr w a dzllI yn uloiyciel
lani law Wolski z t DĄ EWlll.
Oęarn ięCl P" j
ku1ekcjoner kił
J:lfrom .. d~ili tu kilkaset cennych
ek ponatow.
Ił
to
naczyni
ćmleJow kie r
pocJ:llItku XIX
,,' lek II, ok:nalycb
r.zmlaró",
'[U-wieczoy moźdZierz żeliw
ny i nie mniej ~e Iyżki d.
pn)'rz'4dzania
leków. Wnętrze
apteki ofdabl 1lI takie pr ay
ków. noże d.
do ..,yoi kanI ..
CIęcia ziól. moździerze pruł n we I z br'4J:u. nacz oia ..
zltla bielonclf. i porcelanowe,.
• pięknycłt kaztaltacb oraz naczyni
cz roe. które bardz.
zybko wycefan.
w
owych
cza acłt r
uźytku,
bowiem
przepu ZCl "
iwiaU. IIltrafioletowe, przed którym miały
chronie medyk men ty.
Pańslwo Ewa
i
Slani.>law
W-oL.cy
!'hęln;e
opow iada jlII
przybysz-om o przeznaczen.iu i
po<'hodz.en:u eoksponalÓw. a pani
St, nawa
wna
plerwszeeo
g podarza aptelti, o
jej bts10riJ urounaiC'aj~ gawędy ciekawymi
a negdot.lta rni.
Dla
m ie 'zka ń -6w Za gnaA a apteka
pelOl runkcje J:godn;e z przeznacze!)iem. dla
przyjezdnycłl
muzeum.
będzie

d
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le y o o blo o h
.,
be ID 'iej gasł on mi

Fr~lmeDi śroomieśeia Brukseli -

Podróże

bez

flamandowie

de~z

chcą byc

znowu pier si

Flandria, półno na, niderJaodzkojęzyc:zna c:zęśe Belgii,
liny O proc. mie zkańców kraju, do tarc:za 2 proc.
produkcji przemy lowej i ma 70-proc. udział w jej eksporcif'. Zdystansowała wiC;C: wyraźni o wi le silniejszą kiedy - go podarczo Walooię region południowy
z ludnością francu kojęzyczną.
S:iybkl awan,s puemy lowy
w oS'tatmch dz..i bardZ4l umocnił
ich wtarf! we wlasne iły. Jednym z tego prz jawów były
5~niowe targi
na początku
maja w Ga.nda'ń'ie pod nazwą •. Technologia Flaodrll".
1lz.ą.d Ilamand:z.ki poprzedził
je nit"zw kle inten yv.:ną i koFłama.ndów
IlJęcJOIN: iach

szlOwną kampanią reklamową,

kierowaną

do cadej ludnośc i,
zcza do mlodz..ieży, by uc:wjl{: ją na znaczefiie po tf!pu tN:hnic:z.nego , powszechnej
politN:hnizaCJi. dbałość o jakOŚć produkcJi.
Symbol targów - u ' cisk dloni ludzkiej i
dloni robota z pakami sterow3oJl)l'ffii prze-z drueiane nerwy widoc2ll1y był od mIesięcy nit"mal na karo)m krok .u,·a środki przekazu mówiły
meustan1lJe o trZN:iej rewolucji przemysłowej we Fłan<lni
podugują4: 'f! w końeu pow:
ll2edmie . Ż UliWJym skrMem
nmv
Deorde ludu lriale
v()łutie Vlaander n.
%wła

~f

aZJI otwa r ia targów z
,na} m krOla , ni maI cał _
'0 Taotd~ belgijski go, puedata
ifll EWG, ;unbasadorów
akredy10wanych
BrukseJi
8ełeC przed!iębior<:ów i na u-'
k
, gazety f1amandz:kie
błikowa}y pękate dodatki
.spon ~jące o iągnięcia i mo~
łl..", Ul wego r giQfiU w najJ)4)'"
z Śl\jejszych
braniach.
)la 32 tys. m kw. powi rzchni
w)lSławowej znalazł sif! pawl10fiY h
przed . f!blOrstw
% 15 krajów . Rozlokowano je w
3 «U»wnych ,działach: mixro-

____

M_U_M_ER
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STRONA 6

CAF-Albmowski

siollc)' Bel&ll.

eok>ktr()lJ)iika, bmtt'Chnologia
oow
materiał, a taki.
wg
dzied7.m zastosowań (telematyka, biurotyka, robotyzac)."l,
aerc:ma u1.yk a ,
aJterna,tywne
źródła
energii,
technologie
medyczne, technologie rolno-przemysłowe, ini.YofJieria). Według ocen miej cowej prasy,
chodziło
o największe targi
technologiczne na świN:i . Około połowy wystawców stanow lly przed iębiorS'twa 001gJjskie. ale przy skromnym udziale firm z Walonii, której
władze patrzyły na cał prze<lsięwz.ięcie z pewną niechęcią.
dostrzegając w nim pczejawy
dążNlia Flandrii do eparatyzmu go s.podarczego.
apj~ee,

bo a

oa~d

poeu-

maty Ul m, rOMty, p rur - ine
a łom aty de .,.rądunia ry-

nyeh oras mnó!liwo inny h
"eny o "ra anaczeniu łrud
nym do odradnięeia dła niefachowców
wszystko to
'eilłCnęlo n. bil. widz - w, mimo c1o ' e I
łlosałuĄeeco
wstępu i braku d-br konsumpcyjnych, które m I!:ł,by be-zpeśrednio
intcrC" owae zwiedzaAcyeh.

-=

n.

Targi udały się pod każ~ym
wzglt:«iem: ja.ko wy tawa mobilizująca
łudność do przyspieszenia trzeciej
rewolucji
przemysłowej . jako lorum kontaktów mif!dzy naukowcami
a prooueentami i jako zachf!ta
dla potencjalnych inwestorów
we Fland!rii - A poza tym przyniosły WleJe kontraktów mif!dzy prze<lSolębiorstwami. Premie-r
Flandrii zapowiedział
przeprowadzanie targów technologicznych co dwa lata.
- Chodzi o po-twierdzenie naszych moiliwości,
nabrallie
większej pewno ej siebie, konfrontaCje z najwybit.niejszymi
osiągnięciami
nauki świato
wej -

WojcieCh Ludwi.

I

ki

- Joe! Junmyl :uwołał ticoo
Harry.
Na te> wezwanie Joe Stanz.yk l
Jimmy Kodesh stan(li obok komendanta łodzi podwodn j z lufami pistoletl)w maszynow~h na jego biodrach.
Os:zala) pan I zaprot.es1.ował
komendant zwracają się do Harry'ego.
Harry uśmiechnął się w ciemnoś
ci.
- Wcale nie. Pod)mulę j rodJd
GStroŻTlOścL Nie zrobię
pam:a nk
złego .

wane} ze ,,światowym
mem'
jest
nieza
Temat tell t'lZęst.o por
sa, zwł3fizcza w li lach
ników . Wi~e w ni b skarg
kelnerów, którzy zachowuj ą
- jak
abiowie przy r
wolnych miejsI'. Tu i
pomaga wetknif!ty ukrad
banknot
Kampa.niE na łamach
pr.zeci Wlko "met.odzie
nia" były już prowad.z.one
\okrotnie', l cz dotychczas
przynie.sły poi;ądaneg{) ,!ku
W wi l u lokalal'h
zdjęto
prawda szykiy informujące
k()J)i eeznośc i cU'.ka Dla na
nera, Ie:z w pr:: iyce
nie w lTbO UljąĆ "tolika
mu . W uprzywilejowanej
tu.acji znajdują się g
ie d wiz,owi, ktbrzy w lu.k.U60WY b
restauracjach ,.Mel.ropol" i "Palast Hotel" mogą wybierać s(}bie mie)sca sami.
W li ·tach do redakeji Iwneumenci skarżą się h'ż na brak
u pl'2.ejmośc i 'ze strony ke.inerów, a nawM na kh zloslJ·
wość . Cboe napiwki '<1 OObT(}woln , bywają przypa4ki. że
kelnerzy nie ukrywają niezadow dleni a, jeśli ich nie oIrzy-

1\iehc
1lie
działoe

n.orod
ciach
ku 1,
tek
worel

ma;q
POPlIt

szvm
nad

wiać

zeza
nie ~

mają ·

"Be.rlinetr Zeitung" zamieŚCIł
list pewnej pani, która nie (}trzymała od kelnera re.o;z-t)' po
zapłaceniu
racbunILU. Upomnia-w zy sil:, uzy&k<l)a od ni g
odpowiedź. że nie
ma dr&bny ch. Gdy daJej nalegała . kelner odparł . że "goot J)Owinit'n
mieć przygotowane pieniądze".
Następ-n ie r.zUI'j} ze złością na
sW 4 maa-ki reo;zty ... lo..fooigowyl'h monetach,
wy:jQśni a
jąr, że musiał rozmienie pieniądze u ba b1Li klin t.owe-j.
STANI LAW GIlZYMSK J

(

podkreślił.

unk 'w łe~bDi U\ eh wc przekaaan_ eh im dao. h. automały bankowe
. pł:aal~
lub
pieni cbe j eał
kowieie aaat~pu .
kasjera
(w
eałej
Belcii juj w .,.w aeeb m ui tku), wielka r;ama .~cbeia a cbie4Juny Jn'ormaeji i pnełw nani. cla-

Pneloył

Ogólny po.2.i~m U6)Ug guu.oDomkz.nYl'h w Berlinie i iDnych większYl'b mj;w;tacb NRD
jest b-atrd:r:o wysaki . Przeważa
opi.nia, że nie odbiegają one od
świato-wego standardu. Niskimi
renami gastronomia NRD bije
jednak na głowę wsz.y tkie lic-z.ące się w tej dziedzinie kraje. Każdy praC'Ują17 obyw a tel
NRD może 60bie pozwolić na
pójście do lookalu beoz lk'l<Zczerbkru dla
budżetu
rodzinnego.
Niskie ceny, nie zmieDlające
się od lat w l-akalacb popularnych i a:;e.ncyjnycb, spowoo.owały joonak poważne zakłóce
nia w funkcjonowaniu bazy gastronomicznej. Jej rozwój nie
nadąża za r{)6n~ymi
potrzebami.
W Berlinie krąży anegotka:
Jak rozpo-zna obywatela
NRD za ~anicą? Prawidłowa
odpl1Wie<!ż powinna brzmiPi: : Po tym, ż~ cczeka przed wejś
ciem do restauracji, mlrIHl woluych m>ejsc przy slOJitiacb.
Bywaley J.okali gastronomicznych wyższej kategorii w sl>olicy NRD są jui pr:zyzwy UIjeni do sytuacji, o której przypominają
napi6y
umieszczmle
na dor2owiach sal restauracyjnych, dansingowycb i kawiarni :
"Pan(,i) zostanie
po63.dzony(a)
przez keJne.ra n .
P6j;,cie na kawę, duże piwo
czy .-jednego głębszego należy
w NRD do najbar>dziej pOpularnycb form sp«:<!zania wolDego cza6U. Znale-zi nie mj.ejs ca prz.y s1oJiku. zwłasZlt'2oa podC20M dni w I'e'k en d awyl.'h,
je6t
w Berlinie nie lada sztuką . Jak
podają statystykl, o miej6ca takie zabi~ga ooduennie w ok.
950 )Okalacb
berliMkich pół
miliona osób.
Pod tym wz.gl«:<!em sytuacja
w ga.< r.t)nomii NflD. oorownv-

PrZj
rad01ll

ba kawę, duie p iwko o y ~dnqe Ilębssqe, Dalei DajbartJaiej pep.Jaraydl for.. pę.bania
01-«0 a u..
CAJ'- PI

- Jakiej ostrożno ci?
- W przypadku, gdyby łodzi podwodnej nie byk> tutaj, kiedy my
wrócimy. Rozumie pan, n;e wi rn,
jakie rozkazy otn-ymał
n w Tulonie. Może takie, żeb ńa zostawić na ł
e łosu po wykonaniu z.a~ia. A że nie mam ochoty wpa~
w n:c Turków._ O.K. Jimmy. 0piekuj ai-: nim dobrze. tak jak ci
mówiłem. Jedno ,łupsłwo i sprut-

tasz go.
Harry Sbuh za ' ł miej
)up;e u
ku Sepberia
ili ł6di na morze.

Da-

lnnl

- Po cichu wio lowat. chłopcy pol ił Sep eriades.
Szalupa
li zb1i:iaJ.a
do rufy kontrtorpedowca. Sunęła
bez,..
suJ tnie pośród fal Wkrótce datarła na miejsce,
o)ul\Ży1a
okr~1
przy uwa~c si( jak najbliże-j. Ukazał się trap~ Marynarz oparty o re-ling trzymał karabin mi-:dzy noga.mi. Patrsył w niebo podziwiając
pia1ldziste anopy CIglll sztucznych.

http://sbc.wbp.kielce.pl

podpł nda do trapu. 0kadłub. Marynarz sif! odwrócił.
Zobac2.ył
szaJUPf:. chwyeil
ka rabin. To był jego osta.lni gest.
ręku Bucu " Chow" Car na
drgnęła
dziewiątka ~ Uumikiem.
Kula trafiła marynarza mi-:d:iY 0czy. Zwalił si-:,
'ypmzczaj/łc karabin i wpadł do wody.
Hany Shub po tawil nogę na

Szalupa
taria się o

drabince trapu. za nim ruszyli Sepheriade i dziesięciu innych.
W z.li po drabince i znaleźli si~
na pokładzie. Harry nie pomyli1 si~
Miał racjt: licząc, że świ-:
narodowe wymiecie okr-:t % ficerów l
załogi. Otnymall przepustki i okrf!t
wojenny był pusty.
Ini sięciu ludzi pod wodzą Sepheriad sa przeszukiwało kontrtorpedowiec i znalazł zaledwie dw6cb
oficer()w l ze dwudziestu członków
za gi. Zamlrnię o ich w zy tki h w
mesie oficerskiej pod at~ Jer-..
r)"ego "CherrT" W
rena l Tommy' o Yodkuna.
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DOMRI DLA RREZUSOW?
PrZi/ ucha 1.0 województwie
radomskim należl/ do ti/ch
niehczntlCh miast, w ktÓTi/ch
1łie odczuwa się niedostatku
działek pod budownictwo jedn.orodzmne. Na pTzedmidciach W'/JdzieWno to tllm r0ku 126 placyków, na dodatek
uzbroj(}nl/ch.
Działki,
wbrew pTZ1lPu-szczenio,n, nie
majq jednak spodziewanego
POPi/tu. Wprawdzie w pie-rwsZl/ffl okresie zglo.silo .ię ponad 90 osób chętnl/ch &tawiać własne mieszkania, ale
z czasem Spo7'O rodzin, glównie mlodt,lCh małżeństw, Wl/-

Poza do kamery...
soIoon brak
14'Ilne-

cofało się.

D14czego? Odstro-

.Zl/l4 ich ee.na,;akq miasto
zażl/czi/w sobie za czworobok
o pOWierzchni nIespełna 500
metTów

kwadTatowi/cl\.

800

tllsięcl/ złotl/ch!

W
Zarzq.dzie
Miejsko-Gminnym ZSMP to Przl/susze pTzez jakiś cZaJ roZ'WQmożliwość
pow(}fania

wno

spÓłdzieLni młodzieżowe;

bu-

dowy domków ;ednorodzinnuch. Ale PTZl/ takie; cenie
potTzebne; już na starcie bu-d<7W1I wlea utworzenia je; upadla. Przl/n-ajmnie; na Tarie.
(JPA)

•

Schodzq się powałi, niechęt
Zmyliło ich ponoć i nformacjo, że ma odbyć się zebranie. Po
pólgodozKlje
gromadZI
się około 10 osób. Więcej nie
przrjdzie, pornewoż dzisiaj jest
drugi dzie<l po wypłacie i wię

złooll

,1łny-

kszość

iU .. ścil

mieszkańców

udała

się

da miasta. Wchodzący do sali,
z wyjątkiem dziewcząt, noie mówią .. mień dobry".
~q rozmawiać,
ale pod
wW-runlciem, że to coś da.
.. Po próŻlnicy rne będą języka gprzępić". Przyrzekam więc,
że po n<lszej
interwencji
no
pewno panie sprzątaczki umyją okfia w
sali
t~ewizyjnej,
upiorą zasłony
i wytrą
kurz
no świetlówkach. I że w ogóle
- być
e - zmi i się tutaj no
ze. ObaWl<Jją
si,
aby nie zostały wobec nich wYciągnięte
k-oo elcweocje.
..O
miejsce w
ote/u nie jest ła
two". Zopewł1Iam ich więc, że
nie ~jawnię nazwisk. Zaczynaraz mowia c.
O WARUNKACH

B

,inif'n
ądU".
ją na
\-lMiQ nia• pie-

Ie-j.

Tu idzie

młodość

Adres: Hoteł Robotniczy lakłodów Budownictwa Kolejowego,
Kiel . . ul. Hoża 7:1.
Hotełe robotnicze poznaje J1ę z daleka. Po oberwan,ch firankach i brudnrch oknach. Ten dodatkowo wrróżniają jeSllcze powrbijane nybr.
Abr móc poro1:mawiać z mieslkańcami, tneba mieć upowainienie od kierowniczki. Tak utnrmuje recepcjoni tka. Koniec końcem
wrs~rcza jej obejnenie legitrmacji dlien"ikarfkiej. Maina więc
już z:aprauoć mieszkańców na rozmowę da sali tełewizrjnej.
~ie.

Iobroti. ze
nieza-

•

niżyć koleżankom cz)'n$l z rocj; tej dodatkowej procy.
Przy ul. Hożej miał powstać
zespól hoteli, wspólna
tolówka) centrum kulturalno-rozrywkowe. Toł była w plonach. No
raZ4e stonęły tu jednak tylko 2
hotele: ZBK i FtT "Iskra" i rnc
nie wsko,zuje 00 to, że przybędą nowe.
Poniew<Jż
miala
powstać stołówko, do hotel; nie
podłqczono gazu, choć ,"stalocja gazowa
przebiega
obok
tych bloków, dosłownie za pło
tem.
Mówi mCJotka dwojga d/'c I:
- Jest niemożliwe, ob~ lTIJew-

•

Tu idzie

stawieniu
dO'NOdu osobistego
W recepcji
i da godz. 22Jeśli po tej godzinie gość nie
opuści
pokoju, do drzwi dobija ię portier. Jeśli dnzwi nie
moją romioru
się
otworzyć
parłter rezygnuje.
Za to rano
gość Gpuszczający hotoel
wraz
rochuz dowodem otrzymuje
nek do zaploty opiewający 00
kwotę 150 złotych.
Norzeaonym te praktyki Ilie
przeszkadzają . Ale osoby, które nocują
rod!ziców,
rodzinę
chciałyby za te 150 złotych e>tnzymać dodcttlcowe
łóżko.
o
nie dzieHć z n4mi swoje. 'wieżą pościel. Wprawdzie kjeroNniczko hotelu zopewnio, że żą
donio te zawsze jest w stanie
spełntĆ, ale ~e wydoje się to
wiarygodne.
W
hotelu
ą
bawiem tylko trzy
1-0 obowe
pokoje gościonoe. ..I dla mnych"
- jok powiedziała recepcjoni tka.. Czyli d10
gości
przedsię·
biorstwa. o nie hotelowców.

SOCJALNVCH
CAF-(reneWls Radkiewics
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W hotelu są pokoje 1- i 2-<Jsobowe. Miejsce w "dwójce"
kosztuje miesięcznie Mało 1000
złotych, w ..jedynce" - 2190 zł.
Mieszkańcy hotelu płocą tytko
30 proc. rzeczywistych kosztów
miejsca w hotelu,
resztę pokrywają ich mocH~nyste lokła
dy procy, są to głównie Zakłady Bodoowntctwa Kolejowego
a także i nne.
Większość wybiera
mieszkanie w pokoju 2-osobowym z
uwagi na cenę. Na .. jedynkę"
decydują
Się meliczni.
I
to
przeważnie
d4cMego,
że
nie
mają wyboru.
010 wszystkich
chętnych me starcza miejsc w
dwój kac • Uważaj , że
płacq
doŚĆ dużo i że w zamian gospodarz obielctu powinien
Im
tworzyć odpoWiednie
warunki
do miesz1tania i da iycia. A
tymcza~m ...
Już od wej' Cia rzuca S'ę w
oczy ponujqce tu zon< <i ba Ol e.
Hotel zatruooio pnqt.ocz.", ole
efektów ich procy
ie widać'
Brudne są okno, brudne - fira " ściony, iedom e są korykJrze, zakurzone kwiotlu. Pościel zmieOl
II; miesz ańcom
co
i iQc, zomio
co 2 tygodnie, 19odn.e z regu aminem.
I ~szcze muszą się o tę usłu
gę upn 'mie d
a zoć. Czysto
jest je yme 'If pokojoch ZIeWcząŁ Admini tracjo stawia
je
mężczy:rnom zo ~ór. 001 jednak uwożoj , że na le aloby ob-

kańcy

hotelu mogli
o!>y: się
bez jedzenia i pjC'lo. A po,lleważ nie ma
kuchEM",k ~OLO
wych pIchCImy na maslfncach
elektrycznych. Ofkjalnie administracjo zabrania 'ch po.aaania (urządza częste kontrole ra
tę akctliczno»ć), ~e Olle s~ w
każdym pokoju. I odministrucja
dobrze o tym wie. No :>0, jakie jest inne Nyjście? OczYN iś
cie, mstalacja ele tryczna
nie
przy~MOwona do tok
dużego
obciązeoia psuje się. I ciemności egipskie zdarzajq się
u
nos bardzo c
to. Kierownictwo hotelu zamiost jednok pomyśleć jM rozwoqzoć
en problem, wołi urządzać '" pekcje.
W hotelu !)je mo prolni, suszami na bIeliUlę. Pronie robi
się w miednicy, a WI
za w pomieszczeOlu t pPfSlRlcomi, albo
w pokoju. Rzeczy ze
znurto
często gi nq.

O POZIOMIE tvOA

W hotelu nadoi obowiązuje
przepis - choć został LOiesie>ny
juz dobrych kitko lot temu - o "" nocowanIu
mie zkońców mia
,na tereRle którega znojdute Się hot~. (ielczanie nIe
ogą WIęc ki zanocować - choćby
nawet byly
wolne pok 'e gościnne. Poze>staje zatem .. Brtstol"t
Tego, czy doz ałał
tu luedykolwiek samorząd mieszkańców,
nie pomiętają ll<J et najstor i
mieszkańcy
hotelu.
Podobno
luedyś był,
Ie doltladrne k;edy
- nie wiadoma..
DZIewczyna: - tycie w hot~
tu je
nudne i mutne. l;emy marzenoiami o wła ny" d:Jmu. Każdego dnia wyglqd-3.ny
nostępn
0._
aże
-:lzle lepnr.
oże pnyniesie coś mile90. To rocj
Ze wiet
zależy
od n s samych. le myś'TIY jui
ch,bo do tego iycio prz:JWYłcli.
lo dużo w no
nu 'n ości i marolmu. My noie mamy chyba
choty, żeby cokolwielc zmieniać.
Wy9.oroza nam oma ooueeonie.
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Wygr II

tanci gospod r
• Radon ie ihieci z kla
IV-VIII w lipcu mog
ucze tnic-zyć w półk lonii letlej, w programIe której za-

PORlĄOKł

I

MÓIow
'erowntt
<hi u socjolnego Zoldadów
Budown4ctwa .KoIejo _ o - Jan StoOlok :
Ten hatel od amego poczq*u nie m i ał $lCZ ścia
do
ki rownoków. PIerwszy był noe·
udany i n<Jstępn4 ta'" e. O ol·

http://sbc.wbp.kielce.pl

mło~ość

•

nio hotelem kierowało
pewne
małżeństwo. Najpierw mąż był
kiero.......,.;kiem. o żona przebywał<! no
urlopie
wychowowczym. Ponieważ popełnił nodużycia f.inamowe
nastąpiło
zOtl'llana ról. 000 została 1DierOWlllczkq, a on
poszedł
no
urlop wychowawczy.
Niestety.
żono ba~dzo szyb'to poszło
w
ślody męża I takie dopuściło
się pflestęp tw fin<wtsowych. O
hotel nie dbalL

T

er(Y,

od miesiqca, mamy

nową kierowniczkę. ZosIała niq
p. Kry tyna
Barczyńska·Kempowocl,
pracowni\
socjalny nasz ga zakładu. Znamy jq jalro kobóetę energiczną,
od-powtedzlolną
i mamy
00chi ję, że potrafi odpOWiednio
administrować tym hotel~m. A.
nie jest ta łatwa sprawo. Pra-

oidego mieSlqca - w dniu
wypłcMy - interweniuje tu miłi
cja.
- Co ponoi zdąiyła już zrob,ćł
- pytom p. Barclyńską.
- PrzetosawołOffl towarzy twa..
Najw .ęk zych
rozrabIaków
umieścilaon na VII.
najwyż zym
pi trze Reszto ędzie WięC mo-gła :>detchnąć od :ch krzyjlów
i
śpiewów .
WypowiedZIałam
wa lkę f)ljaństwu . PortIer ma zopowiedziane, aby o god-Llnie 22
Ilie wypu zczal ~oga z podpitych do miosta po wódkę. Zoczęlom karać la rozroblonie pe
pijanemu. Mówię' wybieraj, albo proca. alba zawl domienie
da zakładu. Wybierają
procę:
przerzucanie koksu, sprzątCHlie
~renu woltól hotelu,
koszen<e
trawy itd. Dwie osoby W)'fZ~
cHiśmy. Przylcład ten
powi'llien
odstraszyć nnych. p,jań tw~ nH!
zamierzam tolerować.
w oojbliższym C'la ie chcę z~gofiizo 
wać wybory do somonądu mle-

•

wie

Slk<Jńców.

Wcześniej

chciała

bym jednak poznać wszystkich
trochę
mieSlka';cOw. aby móc
po.terować wybofalT\'l . teby
w
jego kład weszli najlep I.
- Generalnych porzą~ów no
razie me robię, gdyz 'It hotelu
trwa remo<lt. P'zera biomy
są9iodujące
z obq
pokoje w
końcu korytarza no mieszkani a
~ctj owe dla rodzin.
Bę
dZie 'ch 14. Je tem uczulona 00
punkcie czy toro i za pól roCu
ten hotel będzie I' nił W pnysdości
ę tu

choiołabym,
odbywać
clekawymo l udźmi,

żeby

mogły

s.potkanio
dyskotelQ.

z

a zakończeme nasLej razmowy lGierowOlK działu socjalnego powiedział, że w
ostatnim role u tmieno<X\o także
dy~cję Zakładów
Budownictwa Kolejowego. I jest to podobno w tej sprowie
szczeg'ł barmo istotny.
No na tępną w izytę w ha elu
przy ulicy Hoż i jesteśmy umówieni ta pól roku

M

lA RECHOWlCZ

•

PtJDkt

widzenia

"Wchodzę, o tu w izbie pełno ludzi, jak to • rodzinach crg oń Ikich. Na środku pokoju siedzi stara, olhrzymia Cyganka, z potęinym psem bernardynem. Przestraszy/om się trQchę, ol. pytom:
_ Czy za st%m Micho/koł - A no co on pani pomebnył - odpowiada pytaniem staro. Więc ja mówię: - Slyuałam, ie chłopiec
gra bardzo ładnie no pkordeonie. Chciałobym pos/uchoć.

Oblicze . Cyganki
rzyło

rozchmu-

Zaczęło się chwalić
wnuk iem. pokazywać fotogrmie.
A w końcu zwierzy/o mi się. że
ma z nim kłopoty. Wtedy się

•

się.

pnedstawilam: Danuta Sikora,
kurator społeczny. I ta« zaczqł
się mój pierwszy dozór kuratorski.
Było to mniej w i ęcej 16 lał
temu. Miolom wówczas 20 cz
21 lot. Pracowałam jako nauczycielko w szkole. W każdym
razie
no
procę
kuratora
musiałom trochę 'Po;zeAać, ponieważ zaczęłom się o niq starać już po ukończeniu 18 lot.
Co mnie skłoniło? Chyba mOJe
zainteres owania pedagogiane ...
T<lkim bezpośrednim impulsem
było jednak spotkanie z prawni'kiem.
Wtedy. w aasie tej pierwszej w i zyły. podeszłom do problemu niejako intuicyjnie. Zaczęła.m rozmowę od
zainteresow<Jnia s i ę zdolnościami dziecko. Późn iej zrobiła m z ti!go
metodę. W kożdi!j rodzinie. w
kożdym dziecku nawet
trudnym. pozostojqcym w kolizji z
praw.em, . z . morginesu społecz
nego, można dopotneć się cech
pozytywnych. I ludzie chcą. że
by dostrzegać w nich dobro.
Jeśli dojrzy się w nich tę pozytywnq stronę, wtedy łagodniej
znoszą ingerencje w ich sprawy, nieraz oordzo trudne I zawiłe.

kł<lpotoch. że pomoże
łatwić buty dra dzieci.

im zaksiqiki

do szkoly itd.
Myślę.

że

pozytywnq reorgo-

n i zocją Sądu
dla Nieletnich
było wprowadzenie rej<Jnizocji.
Teraz każdy kurator m<l nadzór
nod osobami zamieszkałymi w

jego osiedlu. To niezwykle pomaga. Mam
o-kazję
spotkać
podopiecznych w sklepie.
oN
drodze do do.mu. dowiedzieć
s i ę co słychoć. Oni też mojq
mnie niedaleko. Jeśli dZieje S l ~
więc coś
złego. mogę
szybIto
;nterweniować.

Ob-ecnie mom tylko jeden
nadzór kuratorski. Pracuję bo·
wiem w szkole jako pedogog
(SP I\( 24 w Kielcach) i ostotn:o
mam corall więcej obowiqz~ów
z tej rocji. Z perspektyWy ulicy nie widzi
się
nieszczęść
ludzkich. Wszyscy są zdrowi.
zabiegani. ole zadowoł>eni. A
jeśli nowet nie radośni, to
i
nie nieszczęśliwi. Jeśli je.dnok
popatrzy
się
z perspektywy
chocioiby szkoły. to dopiero
w idać. ile dzieci przeżywa tragedie. bo ~. rodzice się rozesz~i. ae mo rodziców olkoholiltów. ojca lub matkę w wię
zieniu. I wszystkim z nich trze00 pomóc. Kryzys dorzuca dodatkowe kłopoty. Trzeba biedniejszych wyekspediować no kolonie, postoroć się Im kupić
buty. kurtki. bo soma zapomogo
pieniężno
w dz isiejszych

czasach niewiele rozwiązuje. I
no wszystko zgromadzić odpowieóoie podkładki. pisemko itd .•
słowem

pełnq

d<Jkumentację·

Nie podołałobym tym wszystkim problemom. gdyby nie pomoc Sądu dla Nieletnich. TPD.
mojej dyrektorki. koleżanek
i
kolegów. Zawsze jeśli wchodzi
w grę dobro dziecko. mogę liczyć no życzliwość lumi z tych
instytucji.
Dziś rono
obkupiłom
troje
rodzeństwo
no obóz wokocyjile
ny. O. proszę spojrzeć,
rzeczy udało mi się kupić. Nawet trampki. Zapomogę - 5 tys.
złotych przyznało TPD.
Ich
rod2ice. oboje. leżq no onkologii. Nie moją najbliższej rodziny. Tylka BO-Ietniq babcię.
Dloczego ja to robię?
Bo
chcę pomagać
ludz iom. Tok
wIośnie rozumiem ideę człowie
czeństwo. Pozo tym jestem pedagogiem. ł wiem. że wieiu
katastrof
życiowych
mogla by
, mlod.zi eż uniknqć. gdyby jej
ktoś w porę potrafił przyjść z
pomocną

dłon i q.

Jakże

często

Niec1aiela w Cec1synie.

jedynq i glównq przyczynq wykroczeń ze strony młodocianych
jest po prostu bra.k zointeresowoni.o rodziców dla ich trosk.
problemów, br~ miłości. czulości. wspólnej r~mowy.
Nied~ chłopak
z naszej
szkoły lI'krod/ buty. Oczywiście,
możno go b-,lo skierować
do
sqdu. Ale czy to ;est ledyne.
słuszne wyjście? Czy nie leplei
najpierw temu chiecku poleozoć
sąd. Ni.ech go zna. ble z doleko. Storom się Męc wspólnie
z innymi nauczycielami zarodził
konfliktom w zarodku.
Notowala (ER)

8y.

w tej dziedzinie jest niezmiernioe trudno. Tego
pierwszego
mojego podopiecznego, Cygano, udało mi s i ę wyprowadził
no ludzi
ukońaył
średniq
szkołę muz'fCoZnq - ole z in.nymi było trudniej. Ogólny b ilans
wypodo jedn<lk pozytywnie. A
nawet, gdyby było inaczej, czy
jest to powód do poddawania
się1

ludzie potrafi q być wdz ię
ani. I długo pomiętojq o tym.
co się dobrego dla nich zrobiło . M iałom wśród swoich podopiecznych chłopca. nb. ucznia
naszej nko/y,
który popi!/nił
n\eumyślne zabójstwo. Klaso go
odtr~ci/a.
Chłopiec
czul się
naPIętnowany. rodzice
myśłeli
o przenies;eniu go do innej
szkoły. Udało mi się jednał wytworzyć wokół niego tokq atmosferę. że pozostał w naszej
l1.kole, ukończył ją. miał kolegow. Teraz ten ohłoplec. obecnie j~ dorosły mężayzno. przy-

chooZl do mnie l kwiatamI z
okcnfj Ooio Matk i. ludzie są
wdzięczni nowet za to. te ktoś
ma ochotę posłuchoć o
ich

NUMER 123
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IV" przed pierwszym

ielczan'e
15

"
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maja bieilleeco rok.. po" W"bnd. Ioieiauk_skilll
w Gd)'ał, Hb"ł się .r_1St)' ehnuł nowe~o

..zjawa IV" - konłya1lałora łradycJi ~ieb trucia
kolejnyeh jaehtó.w o tej sameJ DQwie_ Armatorem n_ej jednostki jest Centram Wyehowania Morskieco l WocIDeco ZHP
w Gdyni.
poprzednikami "Zjawy IV" ły na temat tej wyprawy morzwiązane
jest nazwisko skiej.
7.l'lakomitego polskiego że- W czasie rejsu "Zjawa
IV" obsługiwana będzie przez
glarza - Władysława Wagne14-<lsobową załogę . Z Kielc zara Z żeglarstwiem zclknął się
kwalifikowano pięć osób Obok
wcześnie. Już jako kilkunastomnie znajdą się db - Zdzislaw
letni chłopi« wyruszył na
Skadlubowicz - rdman klejachcie " Z jawa l" w podróż
dookoła świata. Kolejne dwie
łeckie«o
Hufca ZHP oral
wyprawy dookoła świata 01'- trzech członków harcerskiej
drużyny ie«larskiej ,.Bryza"
g311izował już z Chile, gdzie 0im. Władysława Wacnera w
siadł n a stałe.
Kielcach drużynowy dh.
Sy. ..Zjawa IV" zbudowana
Wojciech Zawi za, przyboczD.
w ' niewielkiej stoczni remondb Rafal TomaSik I clb Bocntowej we Władysławowie wyrmza 5 lipca b roku w swój
sław Mon II:.. Ja oraz dh. dh.
..dzie",riczy" rejs. Wśród załogi
Z. SkadJubowicz i B. Marzyk
znajduj ą się także
kielczanie.
pełnić będziemy funkcje ofiJednym z nich jest pilot k iecerów. zaś dh dh R. Tomaleckiej Chorągwi ZHP - dh
sik i W . Zawisza, poszerzą
Bo~sław Tomasik. Jego też
uprawnienia sternika jachtopopr<>s>iliśmy o bliższe ~z.czegówego.

Kiedy s iedz ę na zebrO'llioch
kuratorów i gdy moi
koledzy
opowiodojq o swoioh niepowodzen ia<:h - nigdy nie zabieram
głosu . W obawie. żeby nie zostać ile zrozumianq. W ciągu
mojej całej procy nie zdonyło
mi się jeszcze ani razu,
by
ktoś zomknqł mi drz"";
przed
nosem, nie ""puścil do mieszkania, ni.. chciol ze mnq rozmowioć . Mia lam nadzór ~ J'O·
tors ki nad dziećmi z różn fch
rodzin, z pogran icza patologii
spolecznej, alkoholików, zlodziei,
ole nigdy, na sZczęscle,
nic
zlega mi się nie
przydarzylo.
Zawsze potrafiłom się z nimi
jokoś dogadać.
Nigdy też nie przeżylam sytuacji zn i echęcajqcych. Oczywiście, o sukcesy l00-procentowe

"Zjawa

Z

Ja lei

lubię

CAF-Edmund Ucbymiak

lody.

. -

N:e .jest

n~m

ła~o.

Zawodowo pracuze dy ponujmy każdego
miesiąca dwiema pensjamI, zaledwIe
wi"że
lI!y koniec: z końcem. Jedno jest pewne nIe oszczędz.amy na jedzeuiu. A na wyź.y
wiewe wydaje się najwięcej.
W ubIegłym roku Władysław No ak otrzym~l :ze lJWojero uk.ładu pracy dz iałkę. ZatO&pOdarowali 1lł I obecnie nie mwz.ą już
ku.pow.ać warzyw. Za kiłka dni będz~ już
kapusta . Dz.łeci mają teł oodzi.ennie trusk.a.wlr..l % własnej uprawy.
Pani AlIOa Nowak jak przystało na prz.edsiębiorcua JoO&podyn ię domu zrobi,la ju% 150
słoik6w kompotu z truskawek. PrxydadzłI się
na dłuci je6ien~W)' olU'es.
Mimo z.vadDośc1 obojga w domu sW: nie
prwewL Sporo pieniędzy pochła.aiaN .ydat.lti zwiąu.ne ze szkoq ł przedczkolem, zakupem uhr.6 dla dlzi.eoi. IdI6r. l'Omlł l ~
trzebuj, cillgle c:zer06 DOWecO. AnDa I Wlady_aw Nowowie Sól młodzS ł od eaa.su do

J my oboJe l mmloO

Małżonkowie Anna l Wladysł4w Nowa.kowie mies.z.kają w Ki lc ach. W okre6ie Ililkuletnie«o wsp6meco potyci.a dorobili się włas
nego M-3 custownie. ch,* nie luksusowo. u~dzonego. Ich udane
pociechy, Lukasz l
Konrad chodz.ą do przedszkola l szkoły.
~tartowallśmy
od zera
wspomina
Władysław
Nowak.
Kiedy
po});ecaliśmy się byłem
absolwi!ntem Technikum Mechanicz.neg&. Już po założeniu ~
dz.i.ny ~JIOCZ4łem wieoorowe .tudia iniyn.iera.kie lila PoIi"ted1nioce Swiętolu~j. To
był IWLj~udniejszy okres. Praca. nauka. małe dzii!.aIto. a do tego br
wlasneco mieszk.ania.
OdeIlchnę1.i.śmy dopiero po wpc'Owadllen lu aię do własnego M-3 - dorzuca panł
Anna. - Mieszkanie Ul"Ułdzamy do dziś, riloć
~eazkMny lu }Uli ponad IU~ łal Jak DajwI~ej robót staramy aę wykonywa~ sami.

~

~lDOiltował

i

urUłdzi1 lazie_ę.

Te-

chcemy zrobić boazerię w przed po_ kojo. Drzewo na ten oel już UIIlrupi1ićmy
Nie korzystamy też z usług malarskich. ~
ja sama odnowiłam nxiesz
·e.
Ja:k ~ radZlimy w tym trudnym b"yraz

xysowym okre.ie7

CUMJ

e~eliby

zabawić

.~

pójść

do Itm.a

czy teatru. Jednak na potneby kulturalne
nie zawsu s1a.rota pieniędzy. Wobec
łeco
JD\I.SZ4 udowoli~ się procramem telewizyj.ym.
Dod a~we wydatki zwilju.ne z zakupem
mebloa My drożnej odzież)'
po&cywają
&
sum. kt6re Władysław Nowak przywozi z r0bót podejmowanych za &Tanią - Za kUka dni
mą! wybIera się do Francji w ramach podpis ełO
%
warsuw
firmą
,.Polimex-CeolIQp". UstaliliAmy )ut. te u.ro-

http://sbc.wbp.kielce.pl

bione Lam

na zakup

przeznaczymy Da
m leszk.a.nia. uzupełnieni e

pieniądze

urz.ądzanie

odzieży

z.im(]'\vej.

Jola I Krzysztof Kowal&cy. Ona aktualnie fta u.rloople wychowaw ym,
34. On iDż)'nler w duiym za.kł dz.ie
pnem)'~
l 35. W kr~ys
es 1 I
nu~J;tcym dotoblllem: mieszkaniem ty pu
14-3 odzi~e:ulllym
po roducach.
ik"
dzi ed I .maluchem". A W l~ w15wtowaU
T
ca.łkiem nieźle. Jak
bie radzą teru
- Zar~ zaezniemy liozy~ - m6wl Jola
- bo Ila co dzień Die prowadzę rachunków. I
tak mi Dle wystarcza do p;~rwszega. w ' 4Ir po
co alaII1 Ikzyt. Sumujemy nasze docbody:
mój u.iłelk 3200 zł. Krzysiek zarabia
t.ł.
r.o ..CO ~ r~"ompens.aty - 5 tya t.ł.
Razem mamy - 17.700 t.ł. Dla nas za
.
- I>laezeco uie zrezygnujemy z samOC
u1
O ., samo pytają nas wszyscy zna
. m6wi Krzysiek. - Tyle lal o nim marzyliśmy
i jak wreszcie 00ał0 nam się go dorobłć mamy się pozbywać? Jesa.cze chyba u..e
musimy. 11I'i~ niech będzie. A poza tym naQ.& rochW bez aamochodu skazana
na
dedzeoie w czterech ciaanych kianaC
A
t4 jefdzlmy .obie za mlasto. lU si !oną
log,

lu

"

M'odzi~owe

,

•••

!l

Mów średniej
cz.tery żagle.
podstawowe~

wynosi 200 m kw.
Jak pr:lebie~ać będzie bał
..Operacja Za~iel-83"1
Spotkame żeglarzy odbę
się wszy, edl.kim porcie"Zjawa IV" wywcześniej i po
drodze
e do czterech nielllJecportów: Trawemiinde, LuKilonii. Holtenau. Mamy
w planie 24-godzinny pow
Kopenhadze. Rejs
'ać będzie do 2 sierpnia.
2:yczymy pomyślnyeh wiai stopy wedy pod kiDo zobauenia PO poRozmawiała

DANUTA PÓŁKOLA

za.kUdu e
w

I

1

w

NRD

- Czy mił piłn jiłkicś pecjalne ~ady dla nił zej mło
dzieży wyjc.idżające'; do NRD
na wakacjc?
- Mimo, że w skład 15-os!)bowych grup wchodzić będZie
kierownik i tłumacz, to jednak radziłbym wyjeżdżającym
aby przed wyjazdem nieco
jeszcze poczytali o Niemieckiej Republice Demokratycznej, o panl~l\cych tu zwyczajach, o bistorii tr i"\ kraju i
tutejszej organizaCji młodzie
żowej FDJ oraz
organizacji
pionierskiej. Warto też przyswoić
sobie
podstawowe
zwroty i słowa niemieckie.
Młodzieży, która będzie pracować, radziłbym
poza tym
by nie zapomniała zabrać ze
sobą odzieży roboczej, gospodarze zapewniają
bowiem
przede wszystkim narzędzia,
tzw. wyposażenie specjalistyczne (np. kaski). W czasie zaś
przewidzianych
wycieczek
krajoznawczych zachęcałbym
naszą młodzież nie tylko
do
odwiedzenia polskich miejsc
pamięci
narodowej, których
na terenie NRD jest kilkaset
ale taJcie do czynnego wlllczania lię
do
prac po.
TZlldltowych.
(ID 1"'or
)
KAREJ[ KEGEL

RY" alki. ..

ne

gierskiej w Zalaegerseg, podpisano 13 lat temu. Od tego czasu młodzit!ż Kielecczyzny i Zale łączą ożywione kontakty polityczne, kulturalne i
turystyczne. Z roku na rok
sto unki między zaprzyjaźnio
nymi organizacjami stają się
bardziej ścisłe, poszerzają się
fonny wzajemnych kontaktów.
iedawno przebywała na Wę
grzech delegacja
oficjalna
przedstawicieli ZW ZSMP w
Ki elcach w
składzie:
wiceprzewodniczący Aleksander Gołuszczu
kow oraz sekretarze ds. mIodzieży
wiejskiej i robotniczej: Stanisław
Kowalski i Tadeusz Poddębniak. Po
powrocie zapytali śmy . h o reneksj z tej wizyty.

N

T . Poddębniak: Odbyliśmy szer g
potkań ofic jalnych z wladzami politycznymi Zalaegerseg, a także z

Moda wakacyjna

czas

nie. Podczas 14-dniowego turnusu przewiduje się 10 dni
pracy i 4 dm odpoczynku .
. - Polsko-NKD-owslde porozumienie o wypoczynku
młodzieiy przewiduje
łakie
wymianę tury tyc:mą_
- Tak. 35 tys mlod)ch Polaków i taka sama liczba rolodz.l.eży
NRD-owskiej za pośrednictwem Almaturu, Juventuru, Harcturu i Jugendrei.sebu ero - do końca br będzie
nawzajem się odwiedzat.
nam
wieJ.u

pap:erosów 6zasposób 2 ty.. zł przeznaWyrzekli S.A: kawy. W
Jlklepie nie moin.a jej dosta~ a na czarnym
rynku jest b rdzo droca. Ograniczyli WJdatki na kulturę. Chodzą wła.iołw:e tylko do
kina. Oszczędzają na ubraniu. J«a na w nę !tupUa sobie tyllto jedną sukienkę letn.i4ł,
a Krzysiek - buty. Chłopcy. MIchał i Rafal z~ ubrania jeden po drugim. Modnie ubra.na jest jedynie ich lł-letlli a CÓl'k.a
K&5ia.. Bo. po pierw ze, doma,a aię ~
CI6Wo nowycb ciuszków, a po drug.e. jeJ
mama nie chce, aby czubi się tle w szkole z
tego powodu. że jest corzej od . nych dzieci ubrana.
ImieD.lny. urodziny Ul'z.Ildują aymboli.czne.
.1ola ponadto oszczędza Da
'e, .ie cbodzJ
aDl do fryzjer.. ani
elJ'C2ki. Daw-

z pale_

an:em typu
ch.
illit
wyslarlO"'ali
teru'
mówi Jola
achunk6 . I
co. w ' ęr po n.ej dbała o swoją urodę.
ze
rNajwięcej pieDlędzy
wydają De
jedzenie.
bia
zł. Szczegól'Dle o tej JlO"U roku na w 0&Dę, kieli tya zł. dy QOwalijlQ ~ bardro drogie. Na jedzeniu
nie r~ ~L Wcześniej .1ola nie
salDOC
wykupywała
wszystk~h
kartek
mię:;nych.
zna
Zauważyła jednak.. te w dw ie gadziel' po ~
manyl lliny biedz e. De który są np. na1emk.i z seTem,
dorobić dzieci są głodne Były to więc oszczędności
chyba n.!e poz.orne. Tera.z obiady u niC'b Sł przewatnie
za tym na- m. ne DzIeci starają .ę odiywia~ dobru.
na
na Mają W5%y5 o. co motna - do&tat na naszym
ci.an.c
A ryonlw. Rod1.ke jedDek odmawiają sob e jenna zi ~ cze o teJ porze pomidorów I !;r=!tawek.

Na artyJruły pnemys)owe nie .sta.rcu im
pieni~zy. Na sz.czę9cie nie ma ich
s epie,
ięc nie żal im, że
na takie zakupy
b nie ~la
jbardrieJ zależy im na ol.ny-

ma.niu wi weco miesz"-ania. Zamiana ko&ttuje jednak ter.az kilkadziesi.ąt tysięcy, a om
niestety osz.czt:dno8ci nie mają.
Ak dorabiaM? K.nyu~ lam naprawia
sprzęt domowy:
pralkę,
łelewiozor,
rad..o.
Jł6wniet wszys
ie drobnie ze remonty mi zkaniowe wykoDuje ..e
JI1lI
e.
Sam napraw~ samochód. K'I
ma !Obie
dzierca na szydełkU szali"
cuapld, przerabia suk.ienkL Cx m jaklłł modn~ rzecz kupi
jej ciocia.
Pod -.on~ ml~ rKultat ta.
copodarow.aoia jest jednak takI. że około 20.
.1oli ~na bralr.ować pien..ędzy. I %M'i41,a pociyczld. potem
pGCz.Iltku mi . • oddaje I tak ... koio._
Zdaję sobie aprawę: że takie postępow.a 'e '& mojej
y'
nie-rozs.ądne
mówl - Na ciłuisx4 mrię nie stanowl tadneCo
wyjścia.. Liczę jednak na to, że K.rzyS%lo~
wi uda
wyjeeha~ Da kontrakt ucra.niczny. .1eśL1 ~
'e ud. - będę musiała i~
do pracy Za1 mJ jednak oddawat Rafała
do Uobk&. Potrzebna jedem roWIlol ei
Michałowi. kVlry obodzi do
lasy n I II' tety ma trudoośd '& nauką. Nie spieszno mi
do pruy za odowe), dyi nie daje mi ona
zadowolenIa, pracuję, IIle w swoim zawoore.
BardzieJ at
czuję śę w domu., wśród
rodz y.

•••
Dokument o współpracy pomiędzy organizacją młodzieżo
wą Kielecczyzny
a KISZorganizacją
młodzieży
wę

Młodzież pracująca, podobn~ Jak I dl.leci, ma zapewnioprzez cały
pobytu bezpłatne posilki i zakwaterowa-

oszczędzone w ten
czają na ben.zynę)

bow~w,* y lJl,

s

Czasu zQ;>\.;lło lllewiele, gdyż
pierwsz.e gru,py polskIej mł<r
dzIeży przy Jadą do
NRD już
l lipca. - W sumie blisko 100
tys. młodych Polak6w spędzi
wakaCje mIędzy Odrą i Labą
lub uda SIę tam w celach turystycznych - wy jaśnił
mi
Marek k'raJewski, któty od kilku tygodni, z ramienia naszego
MSZ, czuwa w Berlinie nad
przygotowaniami do tej wielkiej operacji wakacyjnej.
Na ogól będą to 14-dniowe
turnusy NaJmłodsz.ych, czyli
dzieci od 8 do 15 lat, zakwateruje się w ośrodkach wypoczynkowych. głównie należą
cych do tutejszej organizacji
pionierskiej. Natomiast mło
dzież od lat 16
będzie
miała
możliwość pracy, a co za tym
idzie i niezłego zarobku, za
który można zakupić l wywieżć
Fóżnego rodzajU towary, oczywiście w Jłościach nie wskazujących na ich handlowe przeznaczenie.
Na moje pytanie - Gchie
nana młodzież bęchie mieszkać, pracować i
pnca jak
dłll~i ezaa1, pada edpowiecli:
- Generalnie obowiązującą
zasadą jest.,
że
~wskie
bezirki (okręgi), które współ
pracują z póI5kimi wojewódv
twami, są gł6wnymi organizatorami ~..akacji dla polsCieJ
młodzieży . Nie oznaC:l.a 10 jednak. że np. Be:cira Magdeburg
calą zaproszoną młodziei ulokuje na terenie sweeo okręgu.
CZ(ŚĆ młodych Polak6w będ.z.ie
także w
z.ywat b.ądż pracowat"AI rrodk~h K6n ich,
nadmorskich i leśnych. Dla
star$zej młodz.ieiy puygotowaDO
sz.czegół,owy
'W~
miejsc pracy, glównie w leś
nictwie, ogrodnictwie, przemyśle spożywczym, pn.y
po.
rz.ądkowamu parków,
%akl.adów i osiedli .

tr&wkę, podziwiamy przyrodę i udaje
. ę oderwać od naszych kIDpotów. Z
rzeczy jednak zrezygnowaliśmy.

Zrezygnowali

lało

.z

sa kilka ul
twaek ur_yide

J'.ł

kODiee

rek..

A

ięe,

_kolny
.znajanl
łqllaj

zt. to.
!tajcie wakaejel Zanim jetlnak wyr • •ycle lIS letDA wypooaynet. ...... te
tr.eltę
pomyjJee
tym, ~ p_inno maJeu się w
petlretneJ

11..

terbie.

Na waju cje najbardzi j odpow iedni. jest odzież w stylu
sportowym. Z nowości pole<'ałabym f MO 1l
zaopatrzyć
.Ip,
w norty suto mars zczone w
lalii (najmodnie . ze). Moctna je
unyt aamemu, albo Ilupit
DT "Centrum" w Wrasz.wle.
chliym wyborze. Nosi aię
do nich małe bhneczk.i na nmiąezkach. najlepiej
trykotowe. Konlecznie naleiy ubrać
ze .sobą kurt.k.ę Od1l ma byt
modna pc7Winna być obszeMla
l zbluzowana CUlll4 ... talii)
oraz
spodnie. Stare, dłuCie
spodnie będll .tiWlowi~
tatni
wrzaak mody, Jeśli je trodu:
Skrócimy. Na uw. Okazje naflepsza jest minispódni na I
mała bluua
haItowana np.
złoot!I ~I

http://sbc.wbp.kielce.pl

Najbardziej %ainter owal mnie
system kształtujący stosunkl pomiędzy
młodzieżą
•
władzą. Na
Węgrzech młodziei jest faktycznym
partnerem wladzy. Prawa I obowiązki młodego
pokolenia w tym
k raju określa specjalna ustawa. W
tamtejszej rzeczywistości polityczn j funkcjonuje takte młodzieżowy
parlament. Zbiera się on co dwa
lata i do jego obowiązków należ'Y
opiniowanie ważnych decyzji rzą
dowych dotyczących młodzieży, rozliczanie wladz z realizacji podję
tych uchwał, formułowanie zadań
dla młodych. Parlamentowi przysługuje pra~ uchwalenia
wotum
nieufno~ci wobec decyzji, które nie
uzyskały pełnej akceptacji. W rzą
dzeniu obowiązuje na Węgrzech zasada
tzw.
czworokąta:
partia,
związki zawodowe, KISZ, administracja Sądząc po efektach: politycznych, gospodarczych I społecz
nych osiąganych przez ten kraj,
wydaje się, że jest to model wart
przeszczepienia na nasz grunt.
Na Węgrzech działa jedna organizacja młodzieżowa. Zauważyłem,
że nie przywiązuje się tam tak dużej wagi jak u nas do liczby człon
ków. Od Uo ci ważniejsza jest jakoŚĆ. Swladomość
politycz.no-spoleczna tamtejszej mlodzieży zrzeszonej w organizacji
jest chyba
wyższa niż świadomość j j
rówwieśników w Polsce. Jest też bardziej zdyscyplinowana.
&. K. a ki: Mnie najbardziej
zafascynowal sposób, w jaki Wę
p-zy potrafią gospodarzyć. Zaimponował ml ich zmysł organizacyjny,
pracowitość, o zczędność, duża kultura prodUkcyjna i rolna. Nie ma
u nich improwizacji w rodzaju, że
jakoś to będzie, mniejsze jest rozwichrzenie - w
rcach i umysłach,
większa życzliwość
człowieka
do
człowieka.

Podziwiałem ich bazę kulturalno-o wiatową, doskonale wyposażo
ne biblioteki, pracownie Itd. Pod
tym wzgU:dem biją Kiełce na "Iowo.
A pueciet stolica tego województwa Zalaegerseg Uczy tyłko 60 t ys
mieszkańców, podczas gdy Kielce są
miastem 200-tysięcznym.
Myślę, że od naszych bratanków
x Węgier moglibyśm:v się dużo
nauczyć . Gdybyśmy tylko mieli potemu ochotę·

(R)

kil·

By anki G.

wladzami
powiatowymi,
gminnymi oraz młodzieią. Zwiedzaliś
my
układy
przemysłowe, spół
dzielcze, TOlnicz.e, placówki k\11turalno-oświatowe. Wszędzie
przyjmowani byliśmy bardzo serdecznie.
Nie było dnia, żeby ktoś z gospodarzy nie przytoczył znanego powiedzonka - Polak, Węgier._ itd.

GJlAZYNA
Lę

a-Baran.wie:a

•

OWIe

oek w
Jaro,ła.w Sm ~ta.na, Robert Obcowski, Antoni Dęb ki, Jacek Pele,
ezyli .. Exlra 8311" plus ~nakomity wokalista A~drzej ZaucM i
kl'akowsk. kompozylor Henryk Mosna - wysl Plh'w rol~ch nauczycidl, w cza.'W> Rockowych War '1.lat6w Muzycznych wrganizow.lnych w dni ch 18--:l6 czerwca prz z Mi '('how~ ki Dom Kultury,
pl'7.y wspc)tudzi'lle Z'ltLądu Wojewoo7.kiego ZSMP w K.ielcach oraz
władz gromy KJoią" Wielki.

Chodzi ter z o to, aby nie
pój" n Łatwiznę i nie wygrywać przypadk.owych dźwięk6w,
ale tWOI'ZYĆ muzykę nn przyzwoitym poziomie.
Od dwóch, trzech lat upr szamy rózne zespoŁy do udziału w
miechowskich mityngach muLYcUlyc h . Ale ą. to im'p~e~y
trw jące krót~o l wŁasclwle
jest to rezentacja tego, co grają. A więc wpadłem na pomysł,
aby te konfronŁ je rozszerzyl:.
Po Wojewoozkim FlDale Prreglą<łu Piosenki Polskiej, zespoły.
kt6re wypadły najlepiej, ktbre
maj" koncepcję swojego
rtytyc7..nego rozwoju - zaprosiŁem do udu lu VI warszt t ch,
aby dać im s-z.ansę podszlifow nia ~oicll umiejętności
Ale
czym rn<YLna tych ludzi przyciągnąć. Oczyw'
'e znakomltytIU nazwiskami. Udało
. ię
'ba ()l'08ić c
wkę nie tylkO VI
kali krajJ.t j~anów. tach-owc6w n jwyiszej kI y
Cel warsz tów łnOZł\oI
ślil:
na tępująco' doskOorull
umiejęt.ności
a'l'tystycZIIly h
ma-toł'Gk.ich
zespol6w
rockowycll wojewó ztwa kielecki go,
konfronta .
. "ięć:~p
rockowycll uczestniczących
VI
war ztatach. integracja matorskiego
rodow' k
uz}'c ego
wojew ?lwa, k ty nu cj mie-

Po pi~ciu dniach pracy nawet z n jlep<>zymi instruktorami - nt'kt nagle nie stanie ię
gWlazcl
muzyki rockowej.
le
pewl1e bł(ldy w
amator kim
graJlll1 mmM wyeliminow~ I
oto głównie cbod:/.ito Gr c w
kapeh am torskiej - wcale nie
znacq robić to w tylu paskudnej roat()r9'Wzy-z,ny czy chałtu
ry . A na co dzień młodzi ludzie
grająey

mu~ykę

rockową

w

klubach ooiedlowych czy ukła
dowY'h nie maj cr.ęsto moó:liwości korygow nUt swoich błę
d6w w s"talowych pod tak
!'6lakomitym
kiel'Unkiem
A
w ięc brawo organizatorzy.
O tym, skąd wz.ięl.a ~ię idea
1':)'()bienld tego t ypu imprezy i
ile z hi g6w kosztowała
jej
reali:r.acja rozmawiamy z; "gł6w11000W
.,
ym" Andrujem t.acJ>f'ft1 z Mierho"" kiego Domu
Kultury .
Mamy kilka o~rook ów integrujących tak.ie formy pracy
·tyslYC 7..nei, jM< teatr, plastyka. fotkloc - n torni st muzyka
młoc1"iezowa
w róznych
\<1 ubacn '1.y domach kultury traktoWa.n1 jeo;t jak zło koOteczne.
A mł .' ludz.ie chcą być blisko tego z;J ..,isk
i trudno im
się dziwić,
ni tym żyją. Ba.c<bJo
UT
c~ść młodzieży era.
-

Laureat
r

chocą grać, chcą ~ę ro.zw~rać

udało nMIl się przekonać do 1ego ludzi, kt60rzy mieli głosy decydujące w sprawie wrgani."rbwan-ia takiej imprezy.
Zanotowata

(WK)

Wakacyjna
przygoda
PNygodę

najłatwiej
potna placu
Przypadków,
albo latem na.d morzem, jezi r mi, w g6racl1. W zy cy
na
ogół
bardzo
lubimy
przygody,
za w
dorośli
jak i młodz ie-L. Przygody
bywają jednatk: róime. I dlatego warto co nieco o nioh

kać

wiedzieć

"Nagrody Korczakows ie
W ' 'ód wie-Iu godnych uw gi
pomy ' lłYw mających
slui;y
tworz.eOlU
przemyślanego
i
spó~go y temu wychowawczego młodzie"y w 9tarachowlck.lm Zespole ?kół Medycznych ,e-&t utwoczenie dorocznej
~Nagrody
K()'['Cza.kowsklej" (od wnie'l1la pa t rot1.a
szk()ły dr. Janusza Korczaka Wlel~t go iOpOłecUli.ka, lekarza,
wycnowawcy
~zyjaclela
dzieci)
Pierw lU\ laure tk ~ej sympatyonej oaf:r y jell~~"
recZłl
.. Nr l" na liicie 9n rewycb ab olweotek Maria
Woźniak.
Uszczęśliwi o
kI' mo driewcll70 e ujmuj_cym uśmiechu cbiela pierwszego w wym życiu wywiadu.
- To n.ajl>Zc~"liwszy dzien w
moim
otychczasowVIU :i:yciu.
wia<:l two z kompleł.em iąte-k
i to n g
a (5 t y
zł. parni t.kowy medal
z podobizn J nusu Korczalca ."Zyp !'<"d.1,
któr
tanowi ogromn
.
Ey
moze
d7.lank
mihze~
uczennicy.
- Ter,. Jui nie toCSennic'f',
le
Ity a ypl.m~m kw lif!k . w n~j piele,;ni rki. Co
"i
.. t •• ił. tI. w,bor. tak tra e, . !!aw od.!
- Chęć nie.ien · llOn
nym ludzio
Pc gaę r ktycznie rt" liwwać w qciu ide Iy
p.-awdy, lieł'dec-Lno' i i dobroci
one taok potrzebne l t>dLi om,
a JM'7. ie.: !1St toio ja.kby zapominane,
m twoM.t"oie lep...
zych warunk 'iN materialnych
nie zawne wy1> rcn , Potrzebne jest Jes7.... ze erde('me ci pło,
~le~}na zyc7.Jiwość.
wyroa.umiał ...
- Oopr wtly
t.

chow kich tradyo::ji muzycznych.
a więc Ogóln()polskiello Festiwalu Pio enki w Rytmie Ludowym, Mityng Muzyki Młodej
Generacji. I jeszcze jedno ambitne załozenie, które będzie
moiM rea lLzować, ale wówczas
gdy
IUlechow kie
warsztaty
będ
stałą formą pracy. kształ
towanie osobistego stosunku do
kultury oraz zjawisk artystycznych. A więc nie tylko "klapki
na USLacb" i gramy rocka, ale
również
bliższe
spotkani<ł
z
profe Jo.n.aHstamI i.nnych dziedzin sztuki, np. dobry monou m. To są na raz.ie jeS2lCze
plany.
•
Z przygotowaniem tej imprezy w~!iciwie
wielkich. probl:mów nie było: młodu lud:r.ie

je

e
"

nej w Lublinie. Pr
ę
lekarzem ..
~
koro tak, gratolujemy
tye es .wych .. e~lJÓw i
wie je"teimy pew i, .
daiem, mi li w
Di
o. tr 'kliwego o I.,.
ejeatew lekar....
Tnym my
(lip)
kciuki...

wcześniej.

Z nim

potkamy.

wet n.iebezpiec:r.oe. Lepiej ni-e
ryzykowa!:.

-

Win ia rs ką ·

jest "byt
ie lze
ron.,. r.ni15-, lG-latków
acje?

Narailę się
ni_ l'pliwie
n ;ot,.. tkom, ale jest m przeciwna tego ty,pu wy jaz
.
Dziewc~t w wieku 14, 15, Ił l t
uie powinno się pozost wial: bez
pieki dorosłych ze względu lUt
nagminne
proby
n pa9ci
na mJ:odzieot ze strony
hullgan6w, elementów
zestęp
czy .
Wysyłając dzio!"i
na
w kacje rodzice
powinni
im
rzede w zystkim
MpeWnić bezpieczeństwo.
aby
im
ię nic ueg() nie p~:ydar~lo.

polec ała

do wyjazdu
- Namawiam
-'na obozy żeglar&k.ie,
lingwistyczne, podowe, wczasy
w
i.odte ild W cią,gu roku z kol.'!lego mrodzieot nie ma CZ8&U
na szk()l.enia portowe, breni,ngi. rOl&wijan>e tego typu 1':8i n \ere ow ń i
latego nie baez
a koszty tn b taKie 0bozy org ni_w Ć. Uezeostnictwo w nich przyn06i młOOym
ludzłom
agromne p<ńytkL
Jest
jednak
grupa dziec.t,
uj
w dużych
.k.tóre źle się
zbiOl'owisk ch. W wakacje lub.i.ą dłu.:i:ej pOGP "
pol ni ucll&wać,

O letnich przygoda ch roz;mawia.my z psyctrolog iem Celią

' akle pnYl:'Ody

by p ani 8Zczec ó luie mt.dzieiy!

Radziłabym

więc

rodzi~

aby
pozwolili
tak.im
dzieciom żyć według własne
go rytmu. chOĆby prrez pewien
czas. Po zakończeniu
roku
szkolnego po7!WOUĆ
im
najpierw
d.pocz ć w d.otDu.
dopiero
' wiej wysla je
obóz czy n
kolonie.
C<rD.

- Wa.łI:aeje 8~i j~
ZYWaniu się aczue, pn:y,asnl,
miloilei. Czy w tei materii ...

bow iąosuA

Il'ewniri •

re

ra-

dy?
No cói:, ludzie się
kają , zaporz:yjain.i.ają , a
rozjerożaią. R dr.iłaby m

S'pOtypotem
więc

osobom, aby bak b3l'd'W nie prze,l:ywały wa k acyjnych znajomO!łci. A<by 90bie
po nich zbyt w~le nie oboi-e-cywały, gdyż przeważnie trwają .one k:cótk. PodŁay
oiu
kontaktów łuzy sztu.ka
e;pi tolaC'na. Jesli w ięc ktoś potrafi pisać iekaw.ie. Lnteresujące 1isty, to znajoID()ŚĆ m<Xie
młodym

przetrwać .

Namawiałabym
rownież
do
ostrożności
by
n.ie
zakoch .w.ać się z punktu. leca
nalizować
siebie,
bserwow Ć. uczyć się
ierowania uczucl-ami. Pr()blem miłości to

pewnej

bowiem nie problem obi tu
- ja k sądzi wJększ ' - leca
problem
zdolno i.
Lud'Z.ie
myślą. że
och I: to rre~ ~
sta, nat()miast trudne jest zn.alezlenie właściwego
obiektu.
Tym 1':8sem miłość jest sztuką
i nale:i;y jej się oczyć Najlepiej od rod.z.iców, kbbrz:y się
wzajemnie
ochai
szanuj.
- Dziękuję.
(BR)

W pnypa ku chlapc6w natolatk6w OOplll:i1lCZ m
możlj,..
wo" samodzielneg
wyj zdu.
ale lylko w rwartej
grupie.
. Chciał bym
równie"
prz;estrzec zbyt mł-.>de dzieweozęta
['nzed f>od I"ÓzOW a ni m auto.sl()pem Mog
Lm Się przydarz;yć
ze trony ki o <;ów bądź pozn nych os6
ytuacje dla nich
zbyt lIrud , kłopotLiwe,
na-

tro ki

,tD-

rue~ai~nne..
k.bi~,..
JIIl"nei
04_lLI:ę ..ewii

t
nie z _ue
tak otw cele
W y e11 UcaIlC'
la i przekea mach.
pacjenci be
mieli
~~ie
pot".le tak
ielęg-

Dl

'ac,

ruarkę!

- W mOIch pUn rh
jf>SZ~
cze sludl) n a Ak emii Medycz-

NUMER 123

STRON A 10

W wOje'w6dztwie
kielL'ckim
z r znycn C_m
wyp ZVIlII:U
sk rzy.l ok
70 ly. dzlet.'ł
i młOO zie--q. Liczba wy~'7.yw ją c y c
została
ulrzym II
na poziomu:'
ubieg.łego roklł.
Na. kolonie. ob-ny wyj dą przede w~z7~t.I<lm dzieci z rodZIn
w It"lodtzielnych,
zaniedba nych,
ub->gich. wy('howankowie d m6w dzieck i zakładów wy-

http://sbc.wbp.kielce.pl

spor

(rem)

•

,

ulny huty będq ocalone

Ja o r ie go podarstwo s ra o ano

Ił.l)

u La,.

ew.e
jednfm
2.
ee <lmeJszyeb
za by Lków z o·
kresu
.prze-

w

są

,

J(ażdy, k mu udało
się, jalumś
zczęśliwym
traf€'m zd być tarooawne ra'pLuluue, kalendal-ze, poradniki "gospodarstwa dom w g()" itp. wi
d skonal ,
jaka to prz pyszna lektura - niel-zadko nad r pau zająca i pożyteczna, a ni maI zawsz ... rozrywkowa. R gulą zaś przy dzielach tego typu j 't, że ą 'jak wino:
im starsze, tym l p'ze.

ID; słowienia

kraju w
XlX
wi ku.
Zakład
zbudowany ~o·
stał
w lalaeb
1811--1823 przez
rsąd

Krelesłwa

Polskiego.
Ta
jedna z waż
nycb
wówczas'
inwestycji
ZO°
sbła
prze budo·
. .na i

cz
w

już

roku.

1835

Niedługi

był

jednak
Jej

Niżej
podpisany
miał
SZczęSCle "postudiować"
taki
wlaśnie starodruk, wprawdzie
pozbawiony stron tytułowych
i końcowych, czyli bez auto-

unowo-

śniona

okres

świetnOŚCi.

Poiar,

któr

strawił

butę

3

później sakończył
działaln,," produkeyjną ·

lat

Do dzia
o·
biekt sa bował
jako r.ina
lIai d y
lI.lejny
rok
pogarsaal
jeg
stan. CieF_t. Al. P iekar iii
uy jean ak, ie
rozpeezęte
tu
prace sabezpieezająte. Pod nadzorem konserwatora zabytk ów
PTow adą je p lacowniey sakładu rz .. mie lnicsego
ze Skariyska.
Obunie reboty kon niruA się prsy wieiy CieblHiągowf'j, znajdującej się p1'lly wielkim piuu. Ru iny lIuJy w Sams nowie będ,
więe eea.lone przed uieebybnym zawaleniem.(alp)
si~

,/

Nowa

broń

ra, oficyny, edytora, daty itd.,
ale ponieważ w teli;$cie wymienio e są lata 1760, ]766 i
inne, jako niemal wsp6Jczesne można wywnio kować,
ż
liczy on sobie dwa wieki z
grubym "okładem". To pr wd:jfwe "cudo" no i tytuł "Albert nowy" (prawdopodobni
jak to ongiś z reguły bywałe tytuł ten był o wieI dluż
szy, ale zachowały się zeń w
tek ście tylko dwa początkowe
słowa).

Jest to najprawdLiwS2.a encyklopedia
porad z zakresu
,,gospodarstwa domow go", 0b jmu;e bawi m porady ku-

konwencjonalna

••

Poszukiwanie preCYZJI
Konstruktorzy zachodni pTZydo tworzenia broni precyzyjoeco dzialania. Precyzja
ta wynika z zaJltOlSo~ania we
wszystkich
rodzajach
b roni
konwencjonalnej nowoczesnych
system6w naprowadzania
na
cel i określana jest prawdopodobieństwem trafienia w cel
powyzej 50 procent.
-Przykładami
takiej
nowej
bPoni są za tosowane jeszcze w
Wietnamie i potem udoskonalone bomby lotnicze "walleye"
naprowadzane na cel obra zem
telewizyjnym lub promieniem
lasera,
pociski
artyleryjskie
. .,copperhead",
wykorzystujące
również odbicie światla
laserowego od celu, pociski rakietowe ,.h 111ire", wystrzeliwane
przeciw czołgoJll z
pokładu
śmigłowców,
siedem
różnych
wersji pocisku
powietrze-powietrze
"sidewinder", każda
naprowadzana coraz lepszy~
systemem kierowania na podczerwień; rakiely przeznaczone
do niszczenia stacji radiolokacyjnych,
samonaprowadzające
się na cel wykorzystując jego
e mi ję fal
elektromagnetycznych, torpedy zdolne do atakowania okrętów nawodnych
i
podwodnych na dużej orlległos
ci przy wykorzystaniu fal aku tycznych lub pola magnetyczneco i wiele, wiele innych
typ6w rakiet przeciwlotniczych,
pneeiwpancernych,
przeciw..kr~towych, a takie pocisków
w~IOUldaniowych..

ze:tełÓlnlł

odmia~
broni
yzyjneco dzialanla 5ą 0pracowywane ~ie artyłe
ry " ie i rakieto e pociski ka_lowe, które nad celem odpaJajlł tny lub
więcej
podpac' kó , kaidy z nich uopatnoay w czujnik (radiometryony, na fale milimetrowe lub
io.-), zdolny do wykrycia cela
i pretyzy jneco naprowadzenia
ł dunku wybuchowego.
kutec:ul ". nowe; broni
sytuaeji. Cdy spotykaJ, się pad ni zaawanso ane technicznie siły zbrojne, powoduje op-om.ne atraty materialne
po
obu stronach, eo sttU!c6lnie
m
uwid ZDlło aię w woj.ie bUsko schodniej w
lm
ro u. Skutki działania broni
~jnej
zmuszaM .troIly

pr

wal~

.

• w

do

.

~d1tu

"cła

OWaJlia
działań o-

pF2.eC1wko

·_~.a_j

d bru

~,do

eznyeb sil

00-

..

odcinku

'ąskim

formłl

z,

st.ąpiłi

lroptu. Na j-

przeciwd7.iałania

obu I.ych

przypadkach okakontratak duŻ4 ilością
ogniowych. Z tego
faklu v.-ynika gwaltowny rozwój tzw. broni pawierzchniowych, to znaczy broni zdolnych w krótkim czasie
pokryć ogniem znaczny ob zar.
Powstały więc wielolufowe wyrzutnie rakietowe w red:zaju
systemu amerykań kiego MLRS.
Każda
taka wyrzutnia zaopatrzona będzie w 12 pocisków
niekierowanych o zasięgu 10--30
kilometrów. Każdy z poci.·ków
zał się
środkó
właśnie

zawierać

będzie

duŹ-ą

liczbę

malych miry, narzutowych lub
granatów. W jednej salwie 12
pocisków mieścić się będLle
prawie 800 ladunków
w 'bucho ych, zdolnych do pokrycia
ogniem kilkudziesięciu tysięcy
metrów kwadratowych Innym
przykładem
broni
pow ierzchniowej je t zachodnioniemiecki sy tern MW-I ,trebo" o
ma ie 4,5 tys. kilocramów, %3in talo"'any na nowoczesn-"m
mv ' liwcu
w ielozadaniowvm
SATO ,.tornado". Zestaw MW-l
zb dowany jest z przeszło stu
Wlały~h
wyrzuŁn!
ka towych
poci ków rakietowych lub min.
W ~_j
al ie MW-l
m cne

w: tydliwy temat
nec1ętnl/ obllwotel t ...,kwJC Z}GWI ko prootii«~" ,ok
1 mot C"ZolI/CZ1III, Qd~
wiei. o """ lOte. K~4Ż4 r

P

te 1C'"eftdll o

,,'ez_,-

kołOłolnJłCh Z4łrH-

~Kuoch.

1t4ch,

ZClHd,uczlf'l"

cZl/flnHt,em powodujqcvm IL'ltroczonlC kobiel n4 !Zw. zlq dro"ę Ul peenięcizl!. Z.robkl 'P"fr
_utulet UUJOZ bill II l .q wl/
kw. U " . . _zł "II dochód .,pomenkl" ob ugu,qcej dewizo1L'l/C" h,rve'ów na ' tilkokToCFu-kroczl/ł
miftłęc Z1I •

.

łnd";4

d
]O pod
utCo ..~kt ha_11 at.m II, mor.hlW i tqlmmBl"II %ja
/ul. Je pr:zecid cz lf7ł'U
to
• poIUŹ4l~ i

..un.,..-

l...u~,

ID
się

UŻ

wpł

-.połKuibt""O.

Innym rodzajem bron i
powierzchniowe j
wprowadzonej
OIStatnio do uLbrojenia armii
amerykańskiej, są ł dunki paliwowo-powietrzne. Ich qiialanie polega na rozpraszaniu .ubstancji palnej w powietrzu i
w momencie, gdy
mieszanina
ta ma właściwą gę to " , upaleniu jej. Wybuch tej m iesza nki )Xtwocluje ogromne
ciśnie
nie gazu, dwa do trzech razy
większe od ciśnienia, wy tw orzonego przy wybuchu materiału
konwencjonalnego. Ci' nienie to
rozkłada się równomiern ie
na
całą powierzchnię działania, obejmująclI
kilka. et
me rów
kwadratowych.
Jedna
ta ka
bomba równa się wyb chowi
wielu bomb konwencjonalnych.
W kon.ekwencji takiego rozwoju techniki woj kawej zarówno straty bojo e, jak i
Itraty spowodowane
k tka mi
ubocz.nymi ich dzialania był 'by
1wielokrotnione, obejmowałyby
duie ob zar,..
ZC1ególne spusloszenia byłyby spowodowane
na obsza rach silnie z Irbanizowanych , akich jak E u ropa.
Dr A

ORZIt.J

dzieil/. Wi~ ró
id powce.h"ie, że prootl/tutk1 q bod
..kie-m
~occ lervm i "OQe1ł
."",
I Ż
uFOwWtlllU M rz u
to .rzV-ZIf aNt C2ę-' po-"oh' ..
J"' ze.t fPCzoił k ~ II """. 11\4, JW u-

ie n.podl/ robu~, ku, hondel U:cUul4Sq lo wlZlIltko pr. dll OC211lDl_~. Wielokr(l(nl
lO
hl._oru

lZIł'Ź

Jtt

bW. O J1f'
wt-:Ii
_
H2
,
_
4..--0łta0cJe

z ze,,61me

łowców

~-

i

my ~ liwyc:h

pośród ro7.licznych w kazów k dla 7.cici li N mroda
warto pr:zyloczyć "S kr t Jap nia ptaków
i i r kami". "Zmi szay
ci mi rz' cy
białey z tym ziarnem, kt6r
esz ptastwu posypać dla
chwytania
go, ledwi
co
k.osztuj, a zar z oduT7. n
pada. Albo weź ziarna iakiego, namoc z w lagu winnym
albc> w gotowaney ci mierzycy białe z wJcią wolową, tą
poru:tą biorą się nawet kuropatwy, gęsi i kaczki dzikie".
Sp0\56b
obroni nia
przed wilkiem: " T n
po ób
pa teu ieden
w
Finlandyi
wynalazł, który zbi rał exkr m nta tego żarlocznego 7.wi .
rza, moczył ie
wodzie prz z
nieiaki cza i marował t m
raz w rok szyię owiec w koło. kark, gubi t i boki". Spoób łapania kr6lik6w : ,,Pozatawiay prL iamach królikowych
iatki,
cz li
orki,
w każdą iamę rak,
kt6ry
po
nieiakim
cza ie
w 'zedł"zy głęboko w dziurę,
kol , czyli zczypie królik, i
przypina ię do niego. Kr6lik
chcąc się od raka
uwolnić,
chce w)niść z dziury i ucieka z rakiem, któr go z sobą
wyno i i daie ię złapać w
ieci czyli worku. To prawda , że trz ba trochę cierpliwości, gdYL rak lezie bardzo
·poma!!.I, lecz czekanie stanie
się ni
daremn
pot_ m". A
takż
sp0s6b na lisy: "Zanieś
kurę do la u,
przywiąż iej
nitkę do iedn y nogi tak dłu
gą, aby iey
było
przynaymni y na e, albo 7 kroków.
przeciągni y \4: przez taki pień
albo drzewo. za ktbr: m trzelec iedząc mÓl!łb łat o pociągać za nitkę, ah
się ku-

P-o.tii«\.K'4 rołnł gwolhczb&... gte/lU6\D. Po
FaO'" peu:mc "rupo męicZlIz"
pc>zboU'lrm. tr l/ClI1"JłCh
.. r k clł'cl/d",e .. ę
et "«
popHlIJ Iti pru,,",p
• bil 10.pok ' ewoJ. żłtdu.
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TRESURA
Jak p7'zeblega tresura
twojego psa?
- Robi duże postępy. Jak
ja mówię
do nIego ,,710
idziesz, CZ1/ nie", to on idzie
albo nie.
St. Rupniewskl

nocy

-

Na

k~anie.

Ciekawe, a kto to
wyołasza kazania?

1\1oja

po

żor.a ...

Z. Siudak

Panie starsZlI, cZlI wasza orkiestra gra na zamówienie gości?
OCZlIwiście. A co panu
odpowiada?

K ielce

-

zagrają

Niech

Kielce

Czy
myślę

o

pan

wie,

co

malieństwie?
jest pan żonai1/?
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A
Tak.

-

To wiem.

Z. l'tIosionek

DZIECKO
PRZY TELEFONIE

M ŁZEŃSTWO

ta

Sto Rupnlew ki
Kielce

Nowa Wola

Tatll "ie ma Ul
domu,
mamli też. Jest~ tu t1/1ko
ja, babcia i kot. Ja jestem
maili, babcia jest głucha, II
kot nie umie mówić!

M. Switek
Skarżysko-Kam . ,

TALENT
- Zooia to ma talent. R<>bl z jortepiannn co chce.
Ach, czy w takim ra_
zie nie mogłaby go zamknąć?
A. Kulik
Skarżysko-Kam.

w oko!

Dlaczego

stl/ok

bijecie

żon.ę?

-

Bo ona wszystkim
wiada, że się nad nią

0poznę-

com.
Półtorak
Skarżysko-Ks.

M.

PRAWDA
- W twoim wieku, synku,
NapoJeon byl pierwszym uczniem w klasie.

Na~rodę. za najlepsz~, naszym zdaniem, anegdotę otrzymuje w tym tygodniu p.
A. Kulik ze Skarżyska.

nr

3
14

26

15

29 39
28

40

29

lt1

30

~2.

31

43

32.

Po prawidlowym rozwiJtzaniu krzy:iówki litery z kratek ponumerowanycb dodatkowo w prawym dolnym ro~u nalny
prunieść w kolejności odpowiadaj~cych im liczb do kolumn
llnajdujlł c yeh się obok dia«ramu krzyżówki. Wyp' ane litery
esyb.De plo_w. dadzlł haslo, które wy taruy nade łać jak.
r_wilłzank N4b.niL

POZIOMO: 5. System politygospodarczej popięrający
rodz.i;mą wytwórcwść, 6. owad

ki

żywiący się krwią bydlęcą,

8.

rodzaj polowania z. użyciem
ludz.i uwrojonych kija.mi, otaczających knieje, żeb
z. ierz.
nie usz.edł, 9. rozmach, impet,
10. strac«l,ie albo
nabycie
praw po upływie pewnego,
prawem określonego terminu,
15. Mikołaj (1505-69) ojciec
literatury polskiej, 16. hańba,
płama na oono:z.e, 18. RYKard
(l9:ł2--44) , dl.iałacz ruchu opN (pseud. Zarlok), współorga
nizatlOr MLlicji Ludowej RPPS
w Warszawie, 19. gatunek
ćmy, !O. autlOr pomysłu, planu.
PIONOWO: l. wewrane wody, przypływ , 2. część obrz.ę
cłowego ubioru kapłańsk iego ,
3. ogn ień święty u pogańskich
L itwinów. 4. narządy położo
ne w ob r ębie otworu gębo
wi!!gO, przy tIOs<>wane do chwytania i roz.drabniania pokralTkl
6. w ielki sk:k!op z rómymi to-'

EO

wa rami, 7. mba bo w Jugosławii nad Sawą,
10. wy pa
albo półwysep utworzony z.
naniesionego prz.ez. wodę p 36ku, 11. wróżbiarz i lekarz.
wie ' i leczący zabobonnymi
praktykami, bez. wajomości
medycyny, 12. suknia albo
ubranie 1. gładkiej lub prąl.ko
watlej tkaniny podobnej do
aksamitu,
13.
prz.edłużenie
masztu, 14. kró i w iersz.yk w
tIOnie żartobliwym 1.aw i erają
cy jakąś myśl, 17. roślina ogrodowa, j ienna o w ielopłatkowych kwiatach 18. róż
nica zachodząca w rachunku
m iędLY pr zyc~ a rozchodem.
Roltwl~zanie

knyiówki
la, pne lać nalei"
pod adresem redakcji
.. ED'"
wyl~ezDie na kacłacb pocztowy.-b w tl'Tminie siedmiu dni
od dat,. niniejszeco numera.
treśt

h

PomIędzy

prawidłowe

NUMER 123

STRONA 12

odpe-

wiedzi renI_uje się dwie n.erod,. k iltikowe. Kart,. pen-

..ECHO DNI •
Kupoe nr 1%3

II

-_------C

t.owe bes kuponu
czone II lo owania.

będlł

wyłlł

Rcnwillu~
Dr 108

kn:y:iówki

POZIOMO:
stlOmatolog,
stramik, optyk , RlJll\unia, starz.ec , jenot, ~a wa, alabaster,
Alaska, ratusz, strategia, Erynie, tyrada, s1.arawary, lobito,
kolano, Kra ow'ak, gąbka,
oktet, trening, traszka, rękaw,
rektora płu
ta,
PIONOWO: stolica, .... kan,
Od:a, tercet, nenia., kramarz,
bez., tajga, miara, robot, larwa,
era ty ,
Iar&,<>,
sanki,
a
r , Tyrol, Sedan, gwara, akwen, Iegawr, tkacz,
antyk , odżywka. antaba, kognat, blask, ta:ok, era, idol.
że

gWiazdą

Od 26 czerwca do 2 lipca 1983 roku.
la ten mini horoskop nie bierzemy żadnej odpowiedziałnośd. To
dzieło .astrologów. Możemy jedynie powiedzieć - chcecie, to przeczytajcie.
aOZl olotlC (.,. 22.X/I.-2t.1)
Nadchodzący Iydzlell przyniesie z sobq sporo--nowych spraw l lo IOroWno ..
slerze zawodowe I , Jak , prywatnej. Oolyczy lo szczególnie .,sób w średnim wieku,
klórz" podjąć będq muSlel dość 'slolne clio dalszego tyCIO deCYZje. Njespodzlewony wydaleJ ookrzytule Diany nleklórych t Was. n'e na Iyle lednok byście III...
sIeli zrezygnować no dluhzą melę z reallzocJ' zam.erzonego przedsięwzi ęcia . NieklórzV z ludz ",łodych uroozen w 'alach 1957-1'160 lbyl Wiele oblecu lq sobie w
CIOSie ~lopu. Przypadkowa znolomośt . a mote nawellllrt. nie wrótq nlcz~o n.
czy.. motna by loby budować swq przyszłość, Nie galopuJcIe. przelo ślepo n.
ślubny kobierzec.
WOOllla
ZI.I.-" .II.)
NaJbUtsze dni uplynq w spokoju, leśll w tyciu lodllnnym nie będziecie p!)wraeać do spraw downa lut przebrzmlalych, Hle wywołulcle wilka z lasul Niektórzy z
Wos, przede wszyslklm C . tlIKzy lowue sq zapracowan ',' zabl~on ..uszq ZIHllelt czas 110 . 'e.e wotnych spraw ..Iosnyc\l. Oolsze 'ch baoalellzowanle oznaczać będzie nawarstwianie
kłoPOIÓW a ~awel syluac,' kanfllklawycll, H le uskarta)ele sIę "O kłopoly lInansowe o 'oczel zastanóWCie Się czy nlezbyl le~komy!lnle
tracicie c .. tko zapracowane ole"'ądze C z Was. lIórlY urodzll' Się wlaloc"
195&-1961 ",uszq SOlIdnie pomyśleć o swyclI dalszyclI planoc~ tllclowych.
IYIY (o. ".II.-te III)
Jeśli cl'lcesz dop iąĆ swego musisz nIeco lmlerflt swe plany I bordziel solidnIe
zabrać Się da dZ lalan.Ja MUs> ono lIyć kansekwenlne , syslemolyczne. Spora dobrych wlodomośc, _ sprawach lowodowych pow inna Wam dodać Chęci I energII
do leszcze lepsze l wydaln leJnel prac II. 0 10 W'elu • Was . pllede wszyslklm ludzi
mIodych. urodzonych w 'alach 1959-1962. a.ugo polowo Iygadnla uplynle pod
znakiem wydalk6w Pomyślcie led nOk czy rzeczywiłcle sq one konieczne Sporo
salyslokcl' sprawi CI ",alkanie z pewnq osobą Posłuchal lei dobrych rod I wet
się la poglęblanle swel wiedzy. Na naukę nigdy nie lesl za pótno. Bardllel serio
Iraklu' swą sympatię.
"'IAN (or, Z1.III.-ZO.1V.)
Iłolblltsze dni pelne będą rótnoroklch wrażeII . Sporo dowiesz się nowego nowel
o sobie Nie IrakluJ IlIch wieści lekcewatąco Bqdt przygolowony na znaczne zmiany w sweJ poZllcll zawodowej. Nie lonledbuf swycn spraw prywalnych, a SZClególnle spraw urzędowych Hle podejmul cochopnych decyzll. zwlaszcza w sprawach finansowych Hleklórzy , Was. przede wszyslklm 'udzle mlodzl, urodzeni
w lalach 1954-19$8 lekcewatq rady osób moardzo bllSk Ich. nie ldaJqc sobie
sprawy z konsekwencJI sw!'ga obecnego postępowania Pod koniec Iygodnla nleaCle Iwono wlzyla blIsklei osoby sprawi Wam spore radości. Zoufo)cle lei slawam .
IYK I.ł. ZI.IV.-2e.V.)
Wielu , Was czeka sporo spraw do zaIalwlenia, przede wszyslklm ze sfery
prllwolnel LIcz na ludZI CI tyczllwych, nie wSlyd! się zwróciĆ do nich z prośbą
O pomoc. Czas nalwytszy. aby nleklórzy z Was be, wzg l ędu na wiek' pleć . uregulowali swe tycie prywatne. t(onłhkty , "lepOrOlum1enla są do wvtugowanta.
ale musIsz dać wiarę lem u co mów oarlne' o n.e dawać posluchu plolkom Rozczarowania przed Iym saośr6d lud. mlodych stanu wolnego klórzy zbył pewnI
siebie sądzili, ·t pal1ner robić będzie lo wszystko . czego od niego zażądacIe.
Nic z III ch rzeczy, leśll Wam naprawdę na nim zalety , zmienić muslele radykalnIe swól spos6b poslępownnla .
lutMl"" C.'. ZI y -ZI .YI)
Pierwsze dn' nadchod''Icego IIIgodnio uptynq na nowych wiadomościach w
sprawach zawodowych ' nowych w.oten.och sprawcami których będą przelaLenl
, wspólprocownlcy. Hleklórllm z Was nie oowledzle Się lerat wnystko lak lok
sobie lo wllobrotalltcle Itlopoly z real ' zaclą .. Iasnych alanów dlugotalowych
będą lednok Chwilowe, a wIęc nIe zatamujcie rąk ' n.e 'e'ygnuJcle z 'ch ",ze·
czywlsfnlanlo Młodych , urodzOllycll W 'aloch t956-1959 czeka wkrólce soolkanie zosollq, króro wywue kolosalny wplyw no Wasze eIolne POslępowonle I
zachowonie Bęazle ono swego rodlolo okrasą w51elk.cll dolychczosowyc/l nIepowodzeń w sprawach malrymonlalnych.
l"a ,.,. Z2.V1.-22 Vii .)
WIelu z WAS IIIUS' być przygotowanych na prop:lZycl e zmiany mlelsco procy .
NIe ,.,wlnno lO być zaskocze" lem albOwiem o sp owoch Iych wledl l ellścle Jut
dawno, leCI nie .Ie'lyllłc.e te zasianą one "ea Hzowane C I z Was •. klórzy
marzą o awansie ZapOml"a l q
te nic nie slO lemu na orzesZkodZIe Wszylko
lolety wylączn l e od Was .amych, od WOSlego lolenlu . wiedzy I zoan9atowonla
w lo, co w mlelscu procy s'ono,* " da l szym aomutln'łm 'ozwol u. Niektórzy l
ludzI mIodych, bez wlględu no wle~ , pleć łbyl w,ele czasu ' uwagi Dośw,ęca'q
sprawom mofo Islolnym d la clol szego Ich roU'o l u Inte lektualnego, koncenlruJqc
się na przvzlemnyc~ uciechach .
lIW (ar U.YII.-2J.V\II.)
NodchodlqCy Iydzleń zapoWiada sir; dla wielu z Was pomyś l nie. Spokój l hormonlo w tyciu rOd~lnnym pozwo l ą la l ąć Się wIeloma zaleglllml sprawami prywOlnyrrtł, klóre Odkładane blltv .,na 061n 'el"
MłodZI . urodzeni w lalacb 19551958 spolkalq się J kllllś mltv,.. Towa rzys
lei osoby cenlt będzlec ' e sobie
borcno I sprawloć Wam ")/\0 będzie sporo sotysfokcl' Z upływem Iygodnl , ",leslęcy spraWJj osobl6le przybterać będq lemoo ' nIe lesl wykluczone te zokOt\czq
się zwlqZkI ..... IIIałteństlm
'od konIec Iygodnlo nlezbyl arzyle ne wiadomości
w sprawac~ dalsze, rodZiny. N ie ongatul się w nie bezpośredn iO, odczekaj,
zachoWuJąc na lozle dyslans.
'AMMA (w. z4..VlII.~ .IX.)
Pierwsze dn' IIHIOdnlo mogą .",Ć dla Wielu z Was bardzo nerwowe I ~Ine
nieporozumIelI nie Iylka 'odzlnnlJC~ NIe prze lm u c.e się Iym jednak li> Inla I
file
p,óbulcle dolewat OI.W
do
agnla.
Zachowalcie
spokól,
gtó....
nie w ",rawaclI rodzInnyclI, Odczekalcle lotlś czas
a orzekonacIe się,
te
wkrÓlee Wstyslko palaczy s ' ę lak lak la sobie lOkIodalIście. Nie przywiązuJ lokie
moczenIa do blo"lJClII Ip'aw zawoelowyc". bo tomuś zalety ledynie no w!ICI lbrzVIIII... 1u ~wnl/C" zjaw~k by ukryć wlosne "ledolęsIwO • lekcewatenIe obowlqzkÓw. MłOdym. słresawanym , u'odzonym w lalach 1956-1961 czylaś s\lmpolla I
tvczllwolć zrekompensulą urlOj)Owe niellOwodzenIa.
WAGA (w. 24.1X-.2J-X.)
Nie w,acol
11_1 da l o c o I t minęło, bo wówczas tvc" rOdzklne Iłonle
s.. znowu PIelIle... SIarai się natomioSI opracować z porlnere .. la l plan dłuoa
lalowy. w kt6r no tetd. znaJdzie <OII.relne <odanie dla siebie. Ooce
I oclę,
bo leJ dobre 'ozW'qzOllle p,. ntes e C, sJowa "znanIa W prac. zawado el
O<\C IIIrui swą
na "'III co orzynos' robie I wsoó'pracownlkOlll ewidentne
on IcJ. N e zaJ III sIę sprawo ' tlóre do CIebi e nIe noletą. Awans zawad w ,
o tt6rVIIt lIIarzu wielu IUllz "'łOd Cli . zdoln cli. wy utalcon c zalet,
'ąanl.
od Was sa yc
od Wasze 'nlcl olVwy I raangoto ania. I.. uybclel lo zr~..
"'lecie - 'V'" sz be e' os ' ągnlecle .... e cele tycio W".
.aOI'ION 'al Zł II -22 I t.)
Na billu .. d<tI Q9l , nie '6ry.. z Was pod makIe", wIelu zaJęć pozaza 0do clt Wiązać s
One
ą pned wnys ki,. I CudzV .. 1 sprawami, bo przeclez
lo c'-r:lnle się ty
la mulec e te często zapoml acIe a IWIldo alwatnleJn cli
sprawacJI ,sGblslwell I rOdz noyell Skomplikowana s tuac)o .. sprawaclt asobh.
tyclt rysuj e się przed lud ' 1ft ... Iodym. U' OclZOt1,,1 ... lOloc:łl 195&-196Q. NiezdecydowanIe
I ,okol "tezrozum .alo w 0'0 w o a k ' nie oazwaloJą. lal< fla lazl ,
.neczywlSlnlć swyclt zamla ów woDec osob
kló'ą naarawdę kochacie Czy nie
doslrzegac 'e lego, It tankU'enc ' Ct~n lo wszysIka obyłcle zerwali z Iq osobą!
'atncle bocmle co się wo 6r Was dz el e

C.'.

SĄDZIE

W

szczęśliwą

ROL. gl. : .. Gdz ie domu trzep raca, tam bied. n ie wk ra-

ct.a".

GRODY:

W ..... yn u p r Lep:owadronego lo.sowa-n ia n~rody k i ąż.ko
we otrzym u ją :
nr 105 nna P uniak
(Radom)
106 - Jan Polit (K elce)
IW 107 LocIwik ucalski (Ostrowiec Sw.)
- nr 108 - Kny.:dof. . . . .
trowska (Radom)
Py~iel (Ra<iom).

.0

:nueu.c:

(w.

ZLI. -ZI III.)

Zu~lnle fllepolrzebnle <ancenlrllJecle s q u"agę

no sprawac cif_p. Zbyl
natomiast • _ołn~c
lyclowo sprawaclI zawodow!lc:łl I prywatnyc"
y_
kazuJecle wqlpllwml. .OChto" 'a Wo
la IIOle
sporo czas... ktÓ'll -..gllbykle
orzySlot ł potyItIe.. dla
n ch spraw M1Odzl . .ta u _olnevo. urOdzeni _
dnlac od 15 eIo 18 orud la "".'"" ,0rej 'I.;/t s'ę la <I ..i .10 po boi
• rozatvt wszy$łltle "za" • ..I)(zeclw·' w OOdlecl
atnei decvzll N.ek 6ryc:łl z
Was za stoczą ._e wlado olei • IKe "le poWI ng Ied ak Odwr6c Ć Waszej
uwagi od la IIIC Il)(aw. Os
'" pow'
zadboć o swe zdro le,
te
I at wlzytw • le orza.

często
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ieńczysła~

ale*y mi a ca ew.u
dorobku ~a ej ku tury ,
J est pa n j edny m II
przedstawicie li
Polski
na
świ a t ow ym
zgromadzen iu
"0 pokój i ż y cie - przeci wko
w ojnie nuklearnej". Jak do
ter;-o do zło?
Zostałem Ulproszony do
udz.iału
p rze z
O gólnopolski
Komitet Poko ju. a źe uwaźam.
iż nie m a obecnie w świecie
spr a wy ważniejszej niź uratowanie n alS od powszechnej Ulglady. w ' ęc zgodziłem się na
u<:z.e tnictwo w zgro madzeniu.
Po pr06tu }a.ko obywatel kra ju. który najbardziej ucier pia.l
podcUl6 ostatn.ej wo}ny. }alto

prezen tatywne .. ...gll zaha mować '",;at n a d r odze do
z ag ł ad y?

- Chyba to jes-t tak, że s-iIy ruchów pOkojowych w śWIe
cie stale wzrastają i w rÓŻ 
nych
krajach
w
różny
spooób wałka o pok6j może
się po tA><:zy Ć. Na pewno więk 
szość loou pragn ie prz etrwać
i nie myśli o zbiorowym samobój~tw ie.
Co i jak zrobić, żeby atom nie
rozbił naszej planety na atomy, będzie w ł aśnie na świa

towym zgromadzeniu w Prad ze omaw iane i na pewno
popłyn i e stam1.ąd w świat apel o opam : ętan ie i o z.astopowanie sUlleńcz,ych rojeń o
..Tozgry~e" nuklearnej.
T rzeba bowiem być wywy tym wyobrai.n i. by sąt:lz.ić, że
b4:dą )ac: ' ś l. w y"ę:lI:y W ,roiącym nam k-(>o'lfJ ikc ·e. Wszysc y będ ą z,w;:ci ę ż en.i.
Rouna~ iała: BO? ENA K.RUPA

"

W Lublinie edby ly się WyM.y ,.Miss LubelnellY'&Dy i DlesKudó ..". D. pierw zej eliminacji stanęt. lt kandydatek.
~ury w y brał. 12 ,ań d. d r .a iej lury wyMri.. , która edItęd:r.i.e się s .lIsiale. publ ies. _i w dnaciel peł.wie lipca
Itr. I,mpresa ale sar.mulIiła
s,edziewanej liczby kandydztek, riwn iei kibice aie wybuli większec. uinter esewaa ia .
Cayilty I .. blinianie nie przepałali aa tece łypa imprezami'

przeżył
row sk ą okupacj ę i d w a
kooc entr ac y~,
któr y
ieby lu dzie kochaj ąc y

c 7Jow iek, któr y

hitleobozy
c hc e ,
go i
k tórych on kocha ocaleii, jako
w r e61.cie aktor, k tóremu zależy
na ocaleniu dor obku całe j k ul\ur,., nie mogę nie przył ąc z,y t
swego glo su do wsz,ys tk ich
lud 71i na Świ ec ie mówiąc ych
" N1E" lIro jnie . nuklearne j 1
ugłaciz.i e JUll5z.ego globu.
- C. moina powied~ e
ud:dale polskiej delecadi w

ubileuszowy
azz Bad . Odr
P l"lUlI pięć
Goi
JII i łośrucy
jazz.. m ieli wc Wrocławiu (21$- 211 maja) '*- Z}ę w ysłucbaAi.a
ulubionej m uzyki w uj1epuy m wykolWUloiAJ. Koacuty jub ileuszow ego XX " J a2Z.U na.d
Odrą" ~nęły 00 W roc:ławia
czołowych ~a.Dieznycb I lu&jowych MIliMów, U16łle zespoły.
Oe6łem od były JPi ę 2% koncerty
o raz liez.ne klubowe myzykow ania
~jam
seYiOillS" w
doulach kultury «ez w studenckich klubacb.
Szcze&61nie
liczna była reprezentacja ze.połów I solistów upcaw ia jęcych
)a.I.IZ tcadycyjny. "Stuy
jazz"
oka.zał SIę szczególnie m lłlł dla
ucha muzyk, w wykonaniu takich solist6w, jak Zbjcuiew a m ysJ ew k i ' czy W.jeieeb K ar. lat oraz zespoł6w " 0 l. T imera",
"sami Sw.i", "Vist.la Bive r"
C%y "E~dra Bali". Dodajmy, ie
nie zabraklo - dzięki pomocy
Polsk iego Stowarzyszenia Jazzowego - takich światowej sławy
wykonawców jak tcębacz D _
Cberry (USA)
perkusista
4 Dlukwell (U A) oraz wirt\l()Z ery na pod óin~b knypcach - B .vi Shanku (Ind:e).
Tegoroczny
Festl al
,.Jazz
nad Odrlł" nieslety miAl licz.ne
mankamenty organlzaeyjne.

ł y m acr.madz~niu?

w' ód nas r eprez.entanc'
lu zawo dów, środo\\ i k .
Ich rolą jest s po tykać się I.
lu.di.mi o różnych przekonaniach politycznych, z wyznawca mi różnych w:.ar. ale nadrzędne zadanie w9Zystk ich w
znalez ierrie sposobu. żeby te
:óżnke. któr e nas d-z.ielą . nie
przesloniły najWYższego celu.
dla którego się spotykamy pokoju bez Ulg:-O" nia.
- A Jak w idl.i plWI swojl\
rolę?

- Sądu:. ż.e jeż.e~i ta.k
;elk ie autorytety moralne. o sobistoŚCI, Z.nane cal~mu ŚWiatu.
z troską wyral.ają s'ę o )ego
p rzy sz.!ości, mam t u na my"h
naszego papieża Jana Pawła II.
ludzi sztuki. uczonych.. pol.tyków . \,o i mój głOS z całą ufnośclą może się do tego w'panialego ruch u przyłąc zyć.
- Czy u waża Pan. że te e
t 'pu zs-romad zcnia nawet
a.aj ",iębu i aajbarduej re-

o

filmach dla dzieci

wiemy, ie dzieci i
do kina. bo jeM
ulubiCMJa rozrywka. filtematyce jelit bardz.o mało. I
IIWze dlatego każdy z nkh budzi tall. ogromne Dadzieje kryty!ti, ie Ilie ~t patem w stanie udiwicDllĆ jej kry1yeyunu;
uw ledZJonych na.dziel
Chyba żadeD li oetaLnio pokaz.;ywany~b
filmów dla malej widowni Die oberwa ł
tyle, co wyprodukowana w Zapołe "Kadr"
.... .. iDa Le lewskleh "
Janusza LęIł ie'o r ID. k t6ry zmontowa.no z wlrioodcUlkowe~o
rialu telewizyjneco. miał l tego
pecha, Ze real ia li okresu lat sledemd z.Iesiątych w doble kryz}'llu nabierały ~
niowego wręcz posmaku. Ale. chociaż l.4lt
to widzieli doroliii, dz~om te realia ~
przeszkadzały w odhiera.niu n;ezwykle tym
razem ujmującej. naturalDej gry uajmłod
szych aktor6w, którzy dźw 'cali caJ,. cię
tac tej przed zi "-'tlej rumowej Mbaj\d I LYcia wziętej".
Podobnie wyg ~ał odb'ór pruz w idowDię następnego tUmu "Ozie czyna I ebJ ...
pak" Stan isława Lotha. Wesołe perypetie
dW'Ojca bliźnIak6w, Itt6rym_ud.ał.o się wyprowadziĆ
w pole tak d«~eh jak l
""yeb rówieśn' ów. obroni.ly się głównie
4bi
młodocianym wy}:oo.a
cm. ~
),Ijmo że
młodziei ch
$o na OCół
mów '0 \ej

wnyscy

.
ich

chodzą

eiaż

I Mm pomyal crania rał i cblo a
przel dziewclynę i odwro:nie
eboc\.a~
aie nowatorski - za su k·.1ł reżyeri>w,
»ie tylko polskich.
Najwi~k.Sl.ym grzechem f ilmó
dla Ó%ieci l nastola k6w jest ich nle-pnyst08o alDOŚĆ do za intereaowań I wyobraiDi tej widow ni. Aut orzy ... enariuny majlł z yka

także

idzIa O

os a,

,

mro a nio ł
~ izJę d z..
i
j społe<:1.D
j anachroniA:~ opar Ił na
ezeni ch
lnneeo
pokolenia.
Wi2.Clk ie
próby mechaniCUleco dopa awania . Ietych reali6w do lej
wizji,
nibtel,
uwodz, Koronnym dowodem na poparcie ~eeo sądu jest film HCzerwene
ęie"'.
Rei}'ller, Wojc:ecb Fiwelt. oparł ten mm
na znanej powieści clfa młodzieży au~rs
twa Heleny Boguszew.sklej. Jed nakże klimalu tej powieści, odWOłującej się do realiów przeciętnej robo nicej rodziny lat
trzydziestych, .j,e lI4a
się od lwOl-ZYĆ.
M ijanie ~ z pu.wd, świata dz.iec~ego
!ke jest tyłko M.ankamen ero 'mów pol...

Gl- n,

~zę '

Milł~mDzeu

Nowy kształt
Galerii Malarstwa
Dwie .blnie a.u p ....c<'".O! j
ek po zy~ji d ueł p.l5 k b mi. trzów pę .z la zawien.k . Ul lIy p.wsla łe w lal:>eh 19G....193t.
W najmn ,ejezej pod wzgl~
d em pow:enchni s:lll pomi ,,..;'CZOIW zasa.ón.i.cw prace repcer.en tu )ą.oe sztu·kę
nauej wiri- k.jej &rlysLki Ol
Bo.zna~~iej,
a wśród nicb pow8zechllol6 wany poct.ret jej . <5try by, ldó.:y do imierol Olei w 1939 r .
w isiał w
jej praCOWtli pacy8k i~j. j
\.ei wyaoko notowan.&!
" dorobku actyslrki "MolrtwlI
nJoturę z budziki«n". Pcno!Jll.ałą częśt w nętrza z małymi wyjąUtami wypełniaj, liczne pe<jzaże Jalll8
S\.an.~law.kieg.o
i
M O ucZlDiów, w ' ód k~h
znaleźM się m .in. Sta~aw Ka~i, St.eCan J!'ilipk~wicz <.,Zlima _ Ok~y"), a talkU zwi zany z tym
~ StaDli5łe.,.,
Cujko w ki, ll'tóreco d .. a znakomite po r4lZ ~8Ily "1518w i~ obrazy "pejzaż z.dnowy", .. W ies pod luakow a" ~
prawdziwą
~
eleckiej
c&leni. Taicie po raz p;erwar;y
zn.a.l.ezł .!!Iię w C ~i' 0«8& Iwana Tru ta. ucznia J . SŁanlwsk1ego. A etyczny "P ejz aż
wi.eczorny - dcoga" lICzeka na3trojowościlł
wydobywając,
z
mało
atrakcyjneco tcacmenlu
.larej
.. Appia ~j walory
kra jobrazowe i bocactwo ko,arzeń, jakie
daje szczeg6lna
pod wzzlędem malars1r.1m pora
zacbodu słoóc-a..
ie popada~ w nadml cn.&!
przesadę i z.ar ozumial.\ltwo ,., ypada UlU ażyt, ie nawe-t W
ni ed uże
rOUlllaraml
wnęt.rze
eksponujące wybitne przykJady
m alar9Łwa
pohlL.eeo je.t dobitn ym potw;erdzeniem za.\l~
żenie wysok iej lokaly, jakiej w
o. latn:cb dwud u lu laLach dop racowała się kielecka
caleria
rodzim eg.o malarslwa.
Sz.luka fra.ncUbka lU przeło
m Ie dwÓ<'h ortuleci )ale W!<t w

.kkb. Za ił:upi ooa niedawno . Dl ula jaMa
4. ak. ly" Rolfa Loo-aru keeo. poswięcon ..
yłącznie t.an-tastycznym parny ' łom boba.~ra dzibięci olat.ka. Łaku d<lleu jest
od
prawdopodob :eństwa fanta z.j,i
dziaiej nch
rozwUliętycb i intel;cenlnyeb nutolatk6w.
To ei najbardziej obronnlł r k, wychod~ f ' mowe ba jki, ocladane chętnie
za~
ró no
kinie jaJt I
telewnorze. tudwuodcinkowa .. p iZnólka
aj a" juz
ię
nieba 'ero skończy. Przem knął przez
rany - małe l d uże - .Beł~ k I Lelek".
a
nowości czeka n'
. rpli a mała widownia. Dodajmy, że I dorosła tei bajki chę
nie ocląda Było trochę zakup6w z impor_
t u - radziecka "lbjlu . p. iedai na n._
~", rumuń ka .. Maria I
irabela", ub wne "M uppeły" . Ale najbardZiej oc~ki
wana jest .. kallemia Pana Kleua".
Grają w tej wspaniałej
oPtymlslycz.nej
ba· e Jana Brz hwy aklonv doro 11 r.ncle" ki
roll Pana Klek a.
P iotr
Jest w iele ur~'z ch
róL k I oczvwi3ei
Ko iusu/<.. Grają takie dz.Ieci. Si~bi~ am ch I poslacie z bajek Film en zapowi da ~ię.. no, aJe n e zapt'Suny!
Mou tylko na koniec dodać ""'arto,
że
przydałby się bardzo naszej
nematOt:raf U dopin~ d:Z:ec' ej w do ni, k 6ra przecież oficjalnIe sama glosu
n:e ma
Ale
m6wią za ni. o' ..... ierane już coraz. śmit.'lej
kina f amili'nt', ktbrv('h lr: rownicy m\l.<UI
mleć prz i z ~o ~oim w:dzom ookaz,a·.
_ W . D SESJO 0\ KA
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dnia
ł'olskiego ellI)

okr e.łe t:w ~d";e~ t.oJec ·a,
&0 W y W ..eF<lW wpływ

n i tył
na r02wój pJ astykoi poJ. Id j.
lA! poDad;o ZW !ą~ła w ielu Jl.38Lydl
malarzy 1 tym krajem O6Obiś
~ ie, ezeco potwierdzeniem Il iech
będzi e w ~ pomniana O. Bowańa oraz Gu.s\.a·w Gwozdec kl i
jego iwiauociemowy
nokwl'rl
.. W.ieez.oc-n.a tę no la", a t ue
Wladyliłlllw Slew-i Dski i szc.z.eeó~ne ID ltz06tWO jakie zaprezentował w o bra.zia .. Astry w
ubitym d z.ban ie z d woma
uchałll'l". Kontynuaej" t.eco polsko-fra.DCUskieco te.matu w &o.statniej sa li ca1erii ą dZieła TadeU&Z.a M,akow
co. J ..~
aa R.uboLaka, R.oma na Kram. t;y k a, a przede wSlZys1lk..m J óa.ela PaoIlkiew i za
J edoa.k:że tę czę8ć ek!
zy;'
z.domioowala p un
)a
l.endencji I kierunk6w, jakie tw o"yły pa.noramę mal arstwa po1s kieco między dwi ma wojna~
ml Niemożliwe był o
pokaunie wszystkich uerupowań arty.tycznych, edyź zbiory kielec kie
tym za-koreo.:e s'I je6zcze ntiekompletne.
W .sposób szcu:ólny wyróin.ja ~ się obrazy
pr~ynoale.zne
do ucrupowań
art y ty~znycb
" Fonn i rlbw"
i
•. Kap:6tbw".
P iec wll<tą
c.ru,pę
reprezentują
ID .1IIl. prace ZbiC.niewa Prona 1.-

Iti, Konrada W inkl ra onz lani~aw. lena eeo
W.ik ewiC'Za.
W tym zespole 7.lWilazł si~ też
portret Pag a.ru nie.go , bodaj jedyny obraz Felicjana Kowac:eco, w któ rym a r t y ta zbli żył się do tOC"rnL~ ów
Sporo miejsca zajmuje po a z
k apis tów % obraz:un, artystów
\.ej miary ('O Józef Pankiewlcz,
Zy&munt
W a.liMeWSkl, Ty tus
Oz.yi.ew ki onz Karol Lari. h
HaDna
Rudzka-Cyb'.sowa.
i
Problematyka kołoru ~tala takie w cent.rum z...interesowanla
dwóch ugru.powań : ..Jednorogu"
• ~«nika ". które
k i leckie; galeMi dokum enlują pł6t-
lIa Jeneco Fedkow i~za i Eugen iu.,;za E b ba. Oie-kawvrn
przykładem
ó.rąieonia
problematyki koloru }t'9t .. A .. Wojc~echa Wei a.
Liczebnie maI a je6t repr zenta.t'ja ugcupowania utys.l~zne
rP ,,Rytm" zw ą-z.anego oieeo z
tradycją
kiru yczn".
JednaJcie
y..tawione obrazy nalelą do
n ajwyb:tniejc;zych d z;eł w &'3n '.
nimi mlano'ci
.• 1d yll.....
któr j Eugeon.iU6lt Zdk
o ruje melod jnym ryt.mem
fo.rm i l:nii; anl~·zu}ąca
ena m:tolo,:czna .. Kompozycja"
W ł awa Boro -k~go; sięgają 
rwy do bajkowego Yv.ii ta dz:
cię
j imag.nar;' ..Pejzaż gór. k.i" R<Jała Malcz . ·ego. Do
'ugrupowan, tego
przynal ży
kie pła.;kl I d. koracyjny 0braz ,.Prządka" Zofii S:ry jt·ó:ej. naw'ązujący do l g dy
..taro
~kiej i
larotJovdalk iej
oraz zu.peln:e odm enny w rha r.ak: erze porL"el .. V"'l;tas VamlatU«Tl" Rom na Kram<zh' ka.
ł
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1983 r.
.,...

_ła_a.,

i,.-la

JANOM
l DANUTOM

~"' ..

,

...... :
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~-.~~c

...

Horn'· USA
g 11 I 17.30.
'
,oM kwa"

t";~~'"~.

pan. kol. 1.

lł,

M.VI,

"Wierna
żona" fr. kol. l. II, g 1$ , 17
i 311. 1I5.VI , "GUna czy lajd
fe. kol. l. 18, C. t I • . "PowróL
M~hacodz:.llli" Jap . pan . "ol.
bo " g . ll. "WIIM'IWI ton." g.
IS, l i 17. III VI. "powrót M..chaIIIOd'rśtlt" g t, Ił i 113 .31. Zestaw bajek kol . I. ll ...GilIna czy
łajdak" C. 11 1 I'r... Weł'na
1Joona" - l , II .
,..studyjne" _III VI.
.. Goli
mnie, wt clo: daplO:" fr . kol.
l. 15, g. 15., 1'1 .31 i 1•.• .
,. kałk." - 24.VI "Hasło "Napnód" - ",\.et . l. II, g. 1'5, ,.0,.<ygent" pol. 1. 16, I
17 i Ił.
n.VI. "Prooes
poszla&owy~
Jap. l. .. , g .
,11 i tł . III VI.
Z
a. . j .... - "''le. I . IŁ "Ta J ni~,. st ..rzec" - ZSRR. bo,
g. 15. "Procee posu_owy" -g,
lli.JII I 16 JII

ŁUCJOM

l WILHELMOM
w~lę

JANOM
IPAWWM
U.VI.
lt511 c. Gamał Abdel Nakr <o. t I w)'brany prezydeotem t:g.pIU.
ł
r. - Na placu Czerw.Qym w Mo.... wie H"yła aię
hi toryezua. triumf.la:. defilad
.. wycię lwa pe .. ako.c&t'llliu najkrwawhej w bitorii 'wiata woJoy • Niemcami hitlerowskimi.
19 S r. W S Il Francisco
(U
• utworzon. Orpnn,ację
Nar
w Zj dnononych.
t 4Z r. W
dwet . . de.konanie zamacbu "a e esowski~I;O
władcę
Cuc'h i M.r w Heydricba biUerow!OC:y okupanci rou-tnelaJi
wnysCkiCh rnie-s-zkaóeów w i L«aki
(we w 'cho<klleJ C1:ę ' ci C ..~ch).
a domy mil' .. kalne i zabudowania ~o&podarskie
.rówROlli
z 'Ziem.ią , l dni wczej.
nU'J POdoh(lll
.. kcję el< terminacy jn~
'lorganizowaLi fa8zy,ci we wsi Lidici.
l 12 r . Bn wypowiedz~
nia wOjny w.. ka napoleolilikie
pr'ł:eprawiły
się
prsez
Niemen i wk.roc~yły na terytorium R Ji carski"J.
11 ~ r. Prl<yjęto pierw ZII
rppublik n k
kon tytocJe
Francji.
tS!' r. K lonialne w J k
b"ap li ki"
d konujllc"
pooboju
M"ksyku
wodą Hernand
COrlesa wkroczyly do loliry kraju.

p....

ts.VI.
byla

,-~.

"ł~?

~

~;..:
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, .......
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~.~.

'

,.Hel" !4----!5.VI. "Racja stanu" - fr. I. 15, g, t I 1.:1 .1 $. ,,.J~
oy I Toby wś.-ód dzikich zwierząt" USA, bo., g. 11. ,'pa rszywa dwuna9tka" USA, ko!.
l. tl , g. 15.30 i 11.1 5. lO.VI "Jenn.y i Toby wśród dzikich zw' rUIt" :. , i 13.1$. "pnyg~a

na d ....ÓCh
kólkacl1 " i inn.,
baJ"i - pol. kol. g. lAl I lz, "Parnywa dwuna t"a" - g . 1$..
l
•

1I1~.

"Odeon~

~• .

-

pokładem"

vt.

ttO:cieó

NRD, kol. 1.
16. I . 15 Jt. ,.Idt do mamy, t.a4.a
pracuje" - !r . kol. l. I ł , C, 17.30
i 1' .30 !III. VI. dodatłtowo ze>taw bajek - pol . kol. g. 1'.
. PTEKI DYZ RNi:: nr 6'1-11ł
pl zwyclę twa 7, nr 67-&;5, pl.
KonstYlucji 5.
INFORMACJA slutby
adrowla
czynna w godzinach ł-II , W
8Obo\e _20. tej !6!-1'l In.t()I"TUacja o uslUl',ach - 26$-115.
TELEFONY: \ S t .. at Potarna _ ,
pod

-

.. ~bo$n.k" _!II!.VI .
.,Rock,. Ir' - USA, 1tJoI. l. 16, g 14,
111 I ~ . li!! VI. dodalke>wo 1ela.w bai k kol . g. 11. " Znak
w«:!a" rUTTl . kol. l. Ul, g. 13.
"l..etnie" - %4-16.YI. •.San Babi. lIlOCR . ... wl. kol. 1. l',
g . •. ł5.
GAL.RIIl

Kom"nda - MO 351-38
Pogotowie
Milicyjne M , Pomoc: drogowa .1
POSTOlI': T KSOWoEK:
ulica
Gromka t29-52, plac KOlWilytucll
126-'!. 0W'Gl'Z..c P K P 286-91, ul ica
Zw1Irkt i Wlgury 4U-tł.

Gal"rla BW A
"Piwnice",
.1.
L".ina T _. Retrospektywna wystawa rysunku l mal ratw
dana
Zechowsk\e.gO w ~,

Skarżysko

n.ied..... 111.-11.
Galeria P.t crafil<i - ul. Rew.
Paśd'Óeroik.weJ la czynn
w
Itodz. _17 . Wystawa
fotografii
Olgierda
Gałdyńsklego "Toruńskl~

lm"resj«".

M U Z B A
Ił!!

"PAI.AC" pl,
.. Wnętrza palowe"
BIol"lIItw.. po\>III:lego" czynne w godz. ł-16, wtorkI nl~
NAllODO
Zamkow)' ,.Gaierla m

.
/IIuzeu
p<Ty pL Party"ant w
czynne w godz. 10-17, wtorki
czyO<ł

nIeczynne.

przyr

PQl\O'Iowie
towi~

Wystawa

dnlcUł ,

"Cdowlek
re lonie

st t
cz sowe
lodowcowej w

WysŁawy

epoki

więtokrzyskim

H

,

••

S-

mochody
w
nuniaturze". •..Tan
Czarn ckl - g"olog ziemi kielecIel.,.j" c"Y'Ilne w godz . l 11
wlor~k 10-18, poniedziałei< t

roda -

nleczVnne.

Mozewo Lat gsl<ołnych S. Zeroll. kie!;. czynne w
g Z.
9-1, 'rod
12-141, wtorek - nlcczynne.
Oblę Or
:
Muze-um
Henryka

Ratunkow~

-

En"rgetyc:t~

oo:,._a

lł-łl'l,

_

, PoCI>-

Radom _

JtIN
"WOlność" ..:. K-.M.VI .

..Nieo:lIpommany" koceaiwild. Ił . l .
15, g. 15. "COlIla" USA, 1<01.
l. 1 , ~ 111" l Ut. M.VI. d'od!Jlll'Owo
"Bajlka opoWledzi
noc,,"
ZSRR, p k . , C.
II

M--2J6.VI.
..K~
~
pol. kol. t.
tt.
.VI. dod
_.
.. K '"t«: l tebr " - panam
pan kOol L U, g 15. 26. VI. dodatJkoW'o ,.Za Ut:
ent
rliny" - CSRS, k>ool. ę . 111. "K' N
tę i telbrak
g . 15.
APTEKA DYZURNA: Il'r 29-046,
uj Apt..czna 7.
,.Metalowiec'·

Tli/le

lAI.

(JO

rr

g

l

PO TOJB TAKSOWEK:
Oworz"c Główny PKP 705,
osiedle
Millca - %2-44.

przyohodrw.e

tami

rejo_w.. z ga

e-

~óklym

dzieci<:cYID , zto
tołoglC"Znym :
Pttycho la
Rej_
IV J - u.L pociesza
3 ul Z
na.,
ul. Pomot'Hk 111 l . . I ul. Lecha •
Gabwely specj 1Sl)'C'rlOe derm olooglczny - I>"'J ul Buczk
4, lary~,"~y, ~e'I<olOoiticn7
l cIRr.....gtc'UlJ' pl1E, ul W
t"j •
TE LBPONY:
~wym

o.r_

IV' \t.....
-

.....

'

oF'

'

.......
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TELEWIZJA'
PROGRAM I
15.l!5 NURT
16.00 ,,Kino waszych rodziców"
16.30 Dla przedazkolaków ..Pi tek z Pankracym"
17.00 Dzielllllik
17.20 .. Przyjemne z pożyteczBym"
17.ł5 "Podróż nr l" rep.
18.20 " Związkowe ABC"
18.35 Rolnicze rOoUllOwy
18.50 Dobranoc
19.00 .. Wymiary
świata."
Widmo
19.30 DzieOClik
%0.00 MOIlitor Rz!lOOwJ'
%0.30 Polski film TV: .. Hió.toria pewnej miłości"
film obycz.
!1.35 Na progu - procr. publ.
!2.05 Dziennik
:!2.25 .. W stronę Tri t na"
opowie c ' o R. W gnerze
PROGIlAIII U
16. 5 Program dnia
17.
Rok temu na ,.Mundialu":
Algieria - ' Chile, Francja
- CSRS, Honduras - JugOSławia

- lo był pOCzątek - progr. dok,
19.00 Program loulny
19.
Dziennik
ZOo
"t.ączami przez Polskę"
ZO.40 "Metconom"
przegląd
wydarzeń mw:ycznych
21.40 "Elektra" - dramat TV
18.30

Wrocław

Hiszpańskiej

22.ł5 Aktualności

"Il botnik" !4-46,VI. uTam
na t jemrwiczycb dr" kach"
ZSRR, bo., g . 14.30.
"GWIezdne

wojny" -

g
-

USA, pmt: kol l. 12,
16 i teJl5 !6 VI - do
tkowo
_ l w b ...j«*: pot. g.

~tal'U -

l4--IS VI. ,.Tocn Horn"
l. II, g . U, l'
t
Ul.

U A,
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APTElltA by;,tVRNA: IW tl'47S,
uL Sta8rlca l .
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TAKSOWBK:

oy &:I-lO l 53....

__o

....

_

~.

..

2U.5 ..zegl.afrz" - rep.
!1.35 "Pnma
generalna"
progr. roU".
22.00 MDaleko od s_y" (5)
"Pod prttd" aria! ..
bycz. TP
23.10 "Gwia~~J', gwiazdki, gwiazdeodcli - progr. tnUL

Niedziela
PJlOGIlAJI I

T."

..NowOC%~

w

Ił

i za.g;rodzie"
7.lii Wiedza naszą szatu;_
8.1'5 "Tydzień" mac. rel•.
9.00 Dla
młOdych
widzów :
,!Teleranek" - ." progi".
ftlm .. W pustyni i w puszc~y"

(4)

10.20 Anten.s.
10.38 ..Cyrki

świata":
"Crl1t
- kanc. ftiłm dok.
11.3O,.z tyl:jOdnia na tydlEieti"
12.00 W południe atact
12.45 TV koncert życzeń
13.30 Teatr dla d~ieci:
..BM"dw Ś4li
luói.ewn
widow. balet.
14.15 ..Kraj za miastem"
lł.5O .. Fortun .. kom, krJ'ł'l.
TP
15.ł5 Looowanie Dużego Lotka
16.00 Dzienn ik
16.30 ..Jutro I» ·edzi.alek"
17.00 stud io pod
17.25 "Jo-bo-ho" bułg. film
przyg.
19.00 WiecZ'.O("ynk
19.30 Dzienn.ik
20.15 Fil
TV na wiecie: "Pułapka"
film obrc:!:.
CSRS
21.40 por to w
niedziel
22.00 .:relew.zyjny music-bólU"
22.50 Stoo.G port : druzynowe
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MS n-a

u
PR

9.30 "Cza
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RAM I
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9.00
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1300
13.
14.00
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iec
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•

sprzed lat
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11 .00
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l'.
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I
doro yoh,
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P
_ka 1'1
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Rejonowa) w godz.
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m ,.,
godz:. 17-21. Od go'iz 7 w nie·
d ...elę d
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~
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18.35
18.50
19.
19.30
20. 15

Rom jcze rOCUDOW)
Do allOC:

yst.ąpienie

nda"

"

Dzi~nik

.. herlock II lm es
i dr
Wa bon" (3) - ..KIćl sza nt ży"tów" ,eri ał
ens.

ZSRR

21.25 P gaz"
22.10 Dzienn ik
22.30 Progra m

c

DOKOSCZFNIE
publ i(' y~ t y('w y

PROGRAM I
Poniedziałek

•
15.25 NURT

Piątek

27.VI

-

16.00 Dla
mł<Xiych
widzów:
.zwierzyniee i nie tvlko"
~ra:i: film z c)'lklu "PrzygOOa obok nas" "BataJiony"
17.00 Dziennik
n.w "Zawołaj go. marno'
f ilm lab. ZSRR
18.50 "Echa s~adi.onó .... "
18.S0 Dobran«
19.00 Za.pr<lbze n>e do Teatru TV:
W. Sze\u,pi.c ....Hen.ryk
IV"
19.
..K\i.nika zdrowego
czło
wieka": Reumatyzm
19.30 Oz·en.Jlik
20.15 Teatr TV na ~wie('ie: W.
zekiipir - ,.Henryk IV"
22.50 Dz;eJm ik

Wtorek -

28. VI

9.30 Film di-a II zmiany: "Kob ieb 7.a aQll" (7) - ,,H ' t.oI"ia praluykantki
Zuzanny" - ', el"ial CSRS
15. ;; Kwadra
z •.Artelem"
16.
Dla
młodych
widzów:
"Lataj~y Holender"
16.30 Dla dz ieci: ,,skakal} -a"
1'1.00 Dz;ecJ.Jl·.I:
17.20 ,.Telek ·no": Jewgienjj Leonow
17.40 Program publicy tyC2llly
11.05 "lnler.tu d io··
18.35 HoLn.cu rozlll<)wy
8.50 Dobranoc
l .00 Aktu alno:lCi
łe~ji ,.Artel"
Program populwJIoOllauko-

-

l. VII

15.
N RT
15.30 " Krąg" mag. harcerzy
16.00 .. Rok temu na Mu.ndia l u " :
ZSRR Bel gia.
Irla ndia Pln. - ' Au tr ia
17.00 Dziennik
17.15 "Czterdz iestolatek" (l)
"Toast. CZ)"'li
bl i żej
n1Z
dalej" e-ri al o bycz. TP
18.
Kolarski Wy "ig Dook ola
Pol ki - otw a rcie i prol-og

18.30 Program .Lokalny
19.50 Dobranoc:
19.00 .•Taki je t świat" : .. W ieżowce nad Amaumką"
11.30 Dziellł1 i k
20.00 Monitor Rzadowy
20.30 XX
Fest iw a l
P i_nki
Pol.kiej
le
8.3:
•. D ....· adz ieSci . l t mi ęłG"
21.30 Dzienm·ik
22.00 .. :at i a 83"
22.15 XX
Feót i.al
Piosenki
Polsk iej
Opole
83:
ia
lat
minęło"
"Dwadzioe

uw ....., ..
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notu je się sc isły zw i ązek m i ędzy
wzmożonym ruchem wycieczko.
wym i turystycznym no tych ob.
szorach i liczbą pożarów leś·
nych. Wielu bowiem przybyszów
nie przestrzega podstawowych
zasad właściwego zachowan 'a
się wlosoch. poląc papierosy
w miejscach. gdzie jedno is/(ra
może spowodować pożar. o nawet rozn i ecając ognis a.
Nosze losy przeżywają Ir/ęslcę
z powodu masowego występo
wanio szkodników. Huragany.
jes i enią ub. roku i IW czasie as/a/nie/ zimy. wyrządziłyogrom,
n e sltoty w drzewos/onoch. ""noźe-n;e tych strat no skute
niefrasobfiwości
i
It.arygodnego
lelcceważen i a
przepisow
jest
dzio/anlem godzącym w interesy colego społeczeństwa.
W losach Kielecczyzny wyjqtławo
obrodziły
poziomki i
czarne jagody. Toteż liczbo zbiera jących
owoce leśnego runa
jest równ ież bardzo duza. a co
za tym idZIe, wzrasta nlebezpie.
czeństwo
pożorów. Pami ta jmy
.,i~ o tym w aniach sobotnio,niedzielnego wypoczynku i leś
nych wypraw.
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21 .05 Prolram publi~.
21:.>0 •.Z dyplomem na
dzte": Maria :s r
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22.15 Dzil!'łlnlK
2%.36 pl: wozda,.,"zy macaz,-ll
por~ y .
iatkow a męzy
Pol~ a
U

I
- I

Fwm dla II zmiany: ,.Bi:et powrołnr' cicamat
p"yc h . prod. !)Ot.
12.30 ..Czas ref Ol" my"
15.25 ,;{JRT
16.00, .. Kr g" m
. lIM"ceny
16.30 D la przed!.zko la ów : "Tilr.-tak"
Dzie!l.il ··k
17.
n' e
ałeeo L
17.20 Lo,.o
17.35 •.CzJow .ek d l a c złOW ieka"
- mac. PCK
17.50 . yty ,łod:nego n ie
zumie"
proer.
R.oloej
Rol n;cze rozmowy
Dobranoc:
Zaproszenie n.a fi l m
"Człow ; ek czło ieko:" . t9Drz:ieci uH y"
pomnien'!e a K.. Lia;ioe lc : m
l.
Dz.e:lO.15 F . my
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ś
Porażka

W rozegranyM w czoraj w
Ka tow icach międzypaństwo
w y m meczu w siat ków ce
mężczyzn reprezentacja Polski przegrała z . zespołem
U A %:3 (lS:!, ':15, 15:11,
9:15, 9:15). Nasi siatkarze rozegrają z Amerykanami jeszcze czlery spotkania.

Na sportowych
arenach

n-ligowcy

kończą

Korono- okó

• II LIGA. W niedzielę zakoiu:zeOle rozgrywe~. W Radom u drużyna Radomiaka gościć
b;;dzie na wlas nym
stadi onie
Górnika Knurów, w Kielcach
Korona stoczy pojedynek z Bakowem Częstochowa, w R zeszowie Błękitni Kielce zmierzą s ię
z Re ovi"
a w Pa.bi anicach
8roó Radom
z miejscowym
Wlóknianem. Pocz ątek w szystlech gpolkań O godz. 17.

iłk:t~ U

Uci kOlÓ~, w niedzielę I'MIC~ywki . N~ pOie., -.
Danie sell4J... lm 13 se.poły
Rad
l_a j kleleeltleJ
Kor y wyllł4Pill n. włuny. stadiO'llac, 1la000iast
Błękitni Kieloe I BrOli Radom grać będ, aa hoi kach rywali
Póiniej nM~pi 5-tYJedołowa przerwa w mi tn.w~dej rywaliz»di , po kt.nj spotkamy się z n...,xYlIli dru,oJigowfoami
,
erpnla , Ma sła,rew, tło n.wew. 802:ł'\IlII .

P
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RAJD MOTOCYKLOWY
• W obotę i niedzielę na tra:e w okolicach Kielc, ze ,tartl!m I metą na sladionie Korony. rozegrany z.ostanie 41 Swię
tokuy ki Rajd Motecyklowy,
będący
równocześnie
eliminację mistrzostw

kolejną

Polski w
rajdach
szosowo-terenow ych.
Okrężna trasa prowadzić będzie
prze7. Białogon. Zalesie, Z elejową, Słowik, Pasmo Posłowickie.
Telegraf i W ielrznię. W sobo tę
o godz . 10 próba szybkości ten'nowej na W ietrzni, a o &odz.
1015 próba
przyspieszenia na
alei Lenina (od ul. Wrzo&owej
w k i r unku Dymin). W
nied 7.ielę
próba przyspieszenia o
szybko 'ci
god'z. 9.10. a próba
l renowej na W ietrzni o godz.
!1.l5
larŁ do rajdu w oba dni
o godz. 9. a zawodnicy m eldować się bedą na mecie od &od z.
14.30 W imprezie weźmie 11dział około 70 najlepszych w
kraju motocyklislÓW, a jej o rganizatorami są d ział acze Korony, obchodzą cej w tym roku
lO-lecie istnienia klubu.

LUCZNICTWO
• Dz is, julro i w niedzielę na
toraC'h
telli w Słowiku koło
Kielc dalszy ciąg i 7.akoń~enie
indywidualnycb mistrzo tw okręgu we wszystkich
kategoriach w:eku. Począlek zawodów
w piątek i sobotę o godz. 16, w
niedzielę o godz , 930.

WOJEWODZKIE ZLOTY
OGNISK TKKF
•

W 9Obotę i niedzielę w B u-

kowe j (kieleckie) i Kozieni cach
(radomskie) wojewódllkie sloty
o,ni k TKKF z atrakcyjnymi
programami
sportowo-rekreac"jn)rmi.
.pr. (ap)

w

Knurow i~

(0 :2).

Na kieleckim stadion ie przy
a~ei Kon ie wa pi ł karze Korony
podejmować hędll drużynę Rakowa.. Gospodarze mają szan e
uplasować się w końcowej Labeli na wY60k iej, czwartej pe.zy cji. O czy wi 'cie, jeśli pokl>nają gości r Czę.s\.<x:h owy , By
łIo osiągnąć,
kielczanie mu zą
.... reszcie zagrać s ulecznie. z
czym od dłuższego ~zasu mają
spore k}opoty. Kibice zapomnieli już bow ie m , ja wygląda
bramka strzelona przez zawodników Korooy. Piszący le le.wa tei:. Trzeba więc było sięg
nąć do nolatek
I stwierdzić
nie bez Zldziwienia. że po raz
ostatni Korona zdobyla ule
n
własn ym boisku w derb~
wy.. po nk. z Bl kitn mi,
który odb ył się._ II kwietnia!
Błękitn i jadą
do Rzeszowa
n mecz z mającą ;e,;zcze nadz ieje na awans do I ligi ReIIOvl,.
Fa ","orylami są go.spl>darze. ale gwardzisl.6w. którzy
są już spokojni G dr ugoligowy
byt, stać na sprawienie niespOdziank i.
Ni~
muszą
bowiem
gra ć deCen -ywnie, by .. uciułać"'
punkcik.. Mogą śmiało atakować. a pole
do popisu mlec
będzie bra
Oiitrzelny 8t r.ś
ej k, wspierany
przez dobrze
spisującego się os ta tnio JIIUę.
Warlo przypomnieć. że pilkarze Błękilnycla l Ileeovii roze-

g rali jesIenią jedno z najlepszych i na )cieka w.szych spotkań , jaki~ og lądali my w Kielcach. Oba .eepoły
postawiły
wiwozu na atak, padlo w tym
m~z. . . , bramek, li których
l05padane zdoobyli •
(Ju,",
i laroid. po dwie).

•

W
poz06(ałych
apotkaniach
grupy ctru,giej zmlerz ~ się: Folonia % Motorem
Lublin
w
Wa rszawie. Av i a z Hutnikiem
Krak6w w Swidniku, Stal z
POlonią
Bytom w
talowej
Woli i Lublinianka J BK
B:elJ;ko w Lublinie.
lH'ltem numer jeden oatatniej kolejki 'POtkań jest po; edynek w stolicy, w klór m
t.,.o .... i
ar
r
by
p
r 7.nej puerwie
róeie do
I liCi. Trudno
przypuszczać,
aby drużyna trenera Le ława
Cmikiewieu nie wykorzystała
tej szansy. zwłaszcza, ż.e ..czarne koszule" nie maja o co
alczyć, gdyż w m iniona niedzielę i h 1015 E ·ta l
już prze ą
dzony.
A

oto

"raMk punktowy
l drlliyn środka tabeli: Motor 39. R_via 31. Radomi " SS, Girnik 31, Korona
. , Ilakiw !t. " .. Inik n . Błę 
kitni %5, Bnń %5.
(paw)
enłiwki

Bł

ZaSIe

ki

STRONA 16

en i .- i U U,i o 'IKnęli w wła ' nych kort ch zamknęł temini.n, aiedtielę piłmetek nu.istom Błękilnych dr~,
do
roz~ry_ek. Dw naście drll- &rona sze' iu Daj lep z:rch druiyn, podzielonyolt na dw ie grll- goligowców. au ze pÓl w nan py, rozegrało w pierwszej csd- .2ie je lennej rywalizować wi ęe
ei sezonu po pięć potkań . W b~d ;llie o m le
a od 7 do U w
grupie l , w " tirej wy tępo. aU kolicowej t beli U Ii~i. Ryv. aBłęki tni K i~lct, kulejn -- ze- I3mi kielcu n w drugiej cz~· i
polów po pierw ze} rund:zie je t
ezonu bę-dą t~ni si' i
afty Z ienastępu
.. :
Jon. Góra, BaildoDD K lowi e i
SbU
I lol"
' ola, którzy w
5-ł 19-4
1. KT opot
grupie n laj li lny koń co''''' e
%. Olimpia P on ó
4-1 D-15
3. Górnik Zabrze
3-2 %5-2' lok ty (4 5 i 6) .

l

4. B ł"ĘKIT J Kielee 2-3 %ł-2S
5. Olsu Kraków
1-4 18-21
6. AZS Wrod.
.....5
3-42
Przypominamy rez \laty kieleck'ej drużyny: zwycięsIw
z
ZS Wroclaw 1:1 i O lnll 6:3
oraz porażki li O limpi %:7, KT
opot I:t i Girnikiem Z brze
4:5. Porażka z Górnikiem na

będ zie

oczywiśc i e

c roł6 wka

pols k ich
SZ060WCÓW
li: SeNdl.kiem, Piaseokim, M ierzej _ _ im i Zagajew kim na
czele. W jednej li: ekip pojadą
także dwaj k ielcza nie iebal Połetek i Krzy_toł Chrab tez z Korony .
W Kielcach witae Ił dziemy
kol rzy , lipca. a meta vru

dobrze. W rundzie wiosennej
boisko rywali nie jest już. tak
gościnne
d l a .. w alŁer ow c6 w".
Sukce em ,0000i w meczu z b0jowo grającymi włókn ia rzami
byłby więc remis.

ata

•

NUMER 123

1

etapu. którego trl& a pr_ad"i6
będllie z Tarnowa (dystans 1St
km), " taJa zlokalizowana .a
lllicy
&baterów
Warszawy.
Na tym etapi e za\vodnicy walczyć będą o punkty na lotnycb.
prem iac b w Szydłowie I Dale lIycach, a także na premii
górskie j w Sw. Kata.rzynie.
Jak wspomnieliśmy, os tatni
etap wyścigu rozegrany z06 tanie na torze w M ied ' anej Górze. "!'am więc poznam..r triumfatora
tegorocznej
imprezy,
kt.fu-emu wręczony z06tanie puchar prezesa NK ZSL, w icepremiera Romana Malinowskie,o.
Od połowy marca działa jui
w Kielcach ~ przewodni.,..
twem wicewojewody Wojciecha Noska
komitet etapowy
TdP, ktirego czl-onkowie wykonują prace zwi~zane z przyjęciem uezest.Dików wyśeir;1I w
nARylII w.jewództwie. przygo~owywane ~ mię .... y
innymi imprezy
towarzy z,ce wyścigi rowerowe dla dzieci w
Kieleach_ ktire edbęd~ aię ,
lipca. przed zakończeniem vm
etapu_ Nat.miast 1. lipca, w
amfiteatrze na Kadżielni . odbęazie się o gedz, 11
koncert
zespołów harcerskich, dedykowany ucze tIIikom
wyści, •.
Tam lei lIasblpi taroczyste "ak4tńcllenie jubileuftowe~o Tour
de Polo,ne i eeremonia rezd nia nacrid
Ilajlepszym k.lanom.
(ap)

Radomsk a
Broń
zakońCQ:y
rozgrywki
poj~ynkiem
%
Włóknlarsem
w
Pabi amcach.
J esi~nię
"wallerowcy "
spisywali s ię na wyjazda.ch bardzo

TęC1.y

al ostatnIo

LIPCA, prolociem na .licacb Warsz:.wy rozpoosnie się jubileuszowy • ••
Tour de Pologne, który zakoń
ezy się 1. lipca na toru wyś
cigoowym .. Kielce" w Miedzianej Górze! Trasa tegoroCl'Jlneg.
wyścigu , w którym weźmie udział
121
kobny,
prowadzi
przez Piotrków
Trybunalski,
Kędzierzyn-Koźle, Ustroń, Wisłę, Nowy S~ez, Krynic
Tarnów do Kielc, gdllie znajd~
wae aię bęilzie mela przed ostatnie,o., vm etapu (t lipca).
W na tępn:ym dniu zawodnicy
rozegrają
o tatoi etap w
Miedzianej Górze, gdzie pokonają dYSt3ID5 114 luD (25 okrllżeń dużej pętli toru .. Kielce").
W tegorocz nym Tour de Polog ne ",""startuje 10 ekip zagranicznych. Organizat orzy - Iledakł!ja .,Dziennlka Llldowego",
ZSL i LZS - o trzymali już.
potwierdzen ie
udziału
elup
Czechosłowacji,
NRD,
Kuby,
ZSRR, Ata trii, Danii, ł'ra.neji,
Holandii, IlFN
i Szwatcarii.
Być
może
na starcie ZJaw i ą
się również Wło i. W wyści gu
uczestniczyć

RadMDiaok uk.ończy wa lkę o
punkty
pojedynk i~ m
przed
własną w id ow nią z Góralkiem
Kn.rew. R ezultat tego meczu
nie ma większego
znaczenia
d la radomran. którzy zapewn ili już sobie trzecie mie' c e
w tabeli. Są imy jednak. że
podopieczni
tren ra
~iaefa
AnWM1laka
będą
chcieli zrewanżować się górnikom za porażkę,
jakiej dozn ali je,ieni ll

Z notatnika
reportera
lodz.utki ten AlIta k.~łeck iej
Tomek lIlac:amarek startow dwóch og6lnopolkICh turniejach k lasY'fikacyjnyeh
:nlodz ,ków do lal I• . W obu tur1.ejach. rozegranych w Kc.łobrze
~u i Ostródzie. \l-letni kie\CUlnin
jotarł do ćwierćfinał6w. ~ było
il.. niego porym osillgnlęciem. W
o<:olobrzegu Tomek wygrał z Sle..... ńskim ze Spal ty Szczecin ' :Z.
1:3. a w półflnalc utegl Osucho wi
. Warly Poznań 28. 3:8 Natonl<.tst w Ostródzie po z"",·cl~stwie
lad Czytem z LegiJ Warszawa
':~.
8:ł
przegra I z Groń"klm &
'ladwiślana Kraków 1:8 • • :6
Za..rodn.lk T(ezy zdo byl w tym se'onie jut 67 pkt do klasyflkacjl
"ZT w grup:e mlodlik6w. ale muIi su: Jes7c7e sporo UCZYĆ bv WY'ósl z niego tenisista dobrej ·klas ..
,apI

sezon

-

PILKA NOZN

,

iatkany

ZgOdnie z n'gula :nem rozgryw e \C. zespołom zal:cza :łię
.... yniki uzy kane w pierwszej
rundzie (w przypadku Błękit
nych zwycię,twa nad Obzą i
AZS Wrocław) Tak więc drużyny,
klóre
przy tąp.
we
wrześniu do walki o m iejsca od

obiela końca pierw . . esęśt wspólnej impre-ay telewu.yjno-kore pondencyjnej ••rlanlzow ... .,J pl'ftZ Idań.1u! telewi~ję w ramach
mlodmeiow"'lo "rolramu .. Latajacy Holender". a_poez na sit
lato , a wraz z Di.. wakacje i obiecane łagle_ W aajęciacłll Iluba
Zdob y wc6w Ocean6w. · prowad_ ych od listopada 111ft r .. wzięło uddał
za pośrednictwem telewisji. <!'Iasopi ma .. MOTU" i mDycb 'tazet (w ty ..
kleleckle~o .. Echa Dnia") ponad ł mili_y mlodycb lud";!
Spośród tysięcy korespondentów. 528 rozwiązało prawidłowo wszystkie zadania. zarówno nawigacyjne, lak I o!(6lne P rócz wiedzy t pilnośct wykazali upór I konsekwencję w dąieniu do celu. Z nich właś
nie rekrutują S I wytypowanI kOlegialnie przez specjalną komislę
uC7e~tntcy zor<:anizowa nvch przez Klub Zdobywców Ocean6w Imprez.
•
spo'ród tych . kt6rzy prawidłowo rozwiązali ...'Szystkie zadania.
zaokrętuje sIę
na okręt szkolny 'tarynarki Wojennej. barkentynę
"Iskra" ieglując na niej od 15 do 2' sierpnta.
•
W lipCU i sierpniu 40 1: cllonków klubu , w grupach po $ osób.
we7.mie udzial w zajęciaCh Szkoły pod Zagl. m'. w t 'godnio\Vym rejsie na .•Pogoril
•
41 najlepszych nawigatorów uczestniczyć b<>dzie od 26 czerwc
do l lipCa we wspólnym rejsie statk6w instrumentalnvch WY!s7ej
Szkoly MOl' ktej w Gdyni - .. Ho ryzont" I .. Zenit" .
• Kolejna trzydziestka odbędzie tygodnio wy rejs na .. Zawiszy Czarnvm" wvj'cle z Gdyni %5 lipca
' - W sumie 164 cz1onk6w na szego klubu wypłynie w bieiącym ezonie
na morze - Informuje red B4hd an S ienkiewicz. dz :ennikarz. organ.zator' I prowadzący telewlZyjny Klub Zdobywców Oceanów. - C I.
którym w tym roku się n ie powlodlo . majl! szansę kolejneo:o startu.
P o wakacjach d zlalalno śt klubu będ zie bowtem wznowiona na lamach
.. Mo rza" A więc do zohaczen.a we wrześniu!
A o t o lemJllvka ezerwcow)·cb. jut o tamicb "ned wab eJaml s .. Jęt
Klu~u zdobvwc6w 0"ean6... Ha lem pro!:r."' u telewizyjDe!:o. emitowane!:o U c'zerw ca o Coda.. l i .. "co!:!'amie l je t MarvDark WojeaDa. W aud"cji .,LaU j.celo HoJentJra~ soban. d e pO"'''''1:6Ine _kI a .,
okrętow wojennveb_ W prOlramle DtJnał wetulle
t. Marvna rl" W!"
jenneJ, Itrsyntof Wolb~"k . s -ca do 6d CY okrętu
uzeu .. _Blv k:.... -

D

U

u~

le&ilymować sit:
Dutc:pują cym
dorobkiem:

T do 12,

(~~

będ~

BŁĘKITN1 Kie!ce!!
l
Ol za Kra Itów
l-l 12-'
aCta Zielona Góra 1-1 11-7
Ba ldon Kato
l-l
9-'
tal
t. Wola
l-l
7-11
AZS Wrod.lw
!!
1-11
Tui iści BI:.~JUT YCH .. lIł
dob~ pozy('ję wy , io., prs"
jesienn~ ryw IlZ&4!. I .le
be'I aan, na wy,ranie 'inal.
,.8". eo byłoby riwnoUlanne z
uJę iem pr'lH nich si' elIDej pozycji w koócowej t beli.
W rundzie wio ennej najlepiej
w ze.. pole Bł~kitnvcb spisy .... ała
ię Barbara Koc"a, która Wygr- la cztery partie. przegrywając jedyn:e z W an
Diłaj ( KT
pot) . Po trzy zwyt'ię twa zanotowali na sym koncie Jacek
ZdYbie ... ki i
tanlsla
niecikowski, d .... a Kuy lItof K aniewski, a po jednym
M al\'dalena
rendar ka i
ndruj Galunka.
W grach podWÓjnych Kocyga i
rendar ka odn:osly trzy zwycię twa . a ponadto trzy punkt.v
wywalczyli mężczyżni w grach
d bli> ych. graj c w różn ch
zestawieniach.
(ap)

http://sbc.wbp.kielce.pl

te' raficzny
• Reprezen tant Pol i.
r~"
rai w Warnie m odr,narodowe zawody w plc:cloboJ
nowocze""ym. wyprzedzając Bul~ara
Ilincsarowa I druf;lef;o "
naszych zawodni.k6w. Pa",ła 01szew kie~o. Drutynowo triumfowali Polacy.
BaJ-, w

• Podczas odbywaJacych
ę w
p'-adze zawod6.... lekltoalletvclnych o lemonał R lCk,ef;o. Czech06lo .... aczl<a JarmOa Kra tochvł
lowa wv~rała bief; na 400 m ....
czasie 41.S! ek .. 1el rodactk Taliana Kocembo\a przehieJtla ~
m w UM ł!k~ a Jan Tomko utano .... ł rekord C RS w bieltu n
m
'n klem S.1ł ek.
• Kolejną n podzlanke z' nolOW3no na tra ... ast 'ch kort ch
Wlmbledonu. Z turnieju wvellnllnowany został Amerykan.n VII
Gerulait' . przegr"wajac z U truhje? 'k em
rkiem Umo dson~"
.:7 5:7. 5_1. W Innych ootlta'l arh
II rundy I .en dł pokonał Wał ke
':. , ,,~. ':3 Wit nder zwvcietvł
V.lloena 1_3
'! 1:1 . a
CEDroe
wyo:ral z S f;arce nu
I'!. " ' .
• l.

4.'.
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